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Krævende og
ærlig dokumentar
Pernille Rose Grønkjær giver os et gribende indblik i en række menneskers
kærlighedsliv Det er aldrig sort-hvidt, og det stiller krav til publikum
pressefoto: doxbio.dk

Filmanmeldelse
‘Love Addict’
Instruktør: Pernille Rose
Grønkjær
Medvirkende: Eliza Bichmann, Nicole Brooks, Olivia
Holden
333333

Psykologiske diagnoser er
svære størrelser – er man
en såkaldt ‘love addict’, hvis
man føler lidt for meget for
en person, som nødvendigvis ikke gengælder følelsen,
eller hvis man går gennem
ild og vand for at få et forhold til at fungere?
Det er kringlede spørgsmål, som instruktør Pernille Rose Grønkjær har sat på
spidsen i sin nyeste dokumentar, og det slipper hun
ganske pænt fra. De usynlige linjer mellem engagement og besættelse forsøges
tegnet op ved hjælp af forskellige kærlighedshistorier. Vi introduceres blandt
pressefoto: doxbio.dk

andet for den unge Eliza,
som er håbløst forelsket i
Christopher og er overbevist om, at de to er skabt for
hinanden, selv om hun aldrig har mødt ham. 38-årige
Nicole er en enlig mor med
hang til kærester, der er unge og umodne, men med
potentiale til at blive mere,
og vi møder en midaldrende musiker, der efter års terapi er ved at kæmpe sig ud
af kærlighedsmisbruget.
En af de første ting, der
slår én, og som Grønkjær
formår at liste frem i portrætterne, er de komplekse
følelsesskavanker, der ligger til grund for misbruget.
Det er en stor bedrift at få
disse mennesker til at afsløre ting om sig selv, som de
ikke nødvendigvis selv er
fuldt ud bevidste om. Men
de lægger alt på bordet og
lader os selv stykke brikkerne sammen til et samhørigt
psykologisk billede.
Det er skiftevis gribende,
tragisk og ufrivilligt morsomt at lære disse misbrugere at kende, men til tider
også et krævende bekendtskab, idet filmen opererer
med nuancer og yderst sjældent sætter sort på hvidt.
Til trods for at flere af personerne stadig kæmper
med kærlighedstvangen, er
der samtidig en optimisme
at spore i deres historier, en
håndfast tro på, at man kan
komme sig over bekræftelsessygen og i sidste ende er

Eliza er forgabt i Christopher, men hun har aldrig mødt ham.

det det, man tager med sig,
når lyset tændes. Det er en
smuk drejning på en film,
hvis fundament er bygget
op omkring en ond spiral af
kærlighedssyge og uforløste
behov. MIA BRYGGER/CINEMAZONE

Filmanmeldelsen er
leveret af

Det bliver lidt for kitschet
pressefoto: søren Meisner
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Teateranmeldelse
‘Parsifal – et
operakorstog’
Instruktion og manuskript:
Tue Biering og Jeppe
Kristensen
Medvirkende: Per Jellum,
Daniel Norback, Joakim
Knop med flere
Hvor finder det sted:
Københavns Hovedbanegård
Hvor længe: Spiller til den
16. april
333333

Teatertroppen Fix Foxy inviterer på ‘en tur derud, hvor
kulturen hører op’, i en meget alternativ udgave af Richard Wagners opera ‘Parsi-

fal’. Turen, som er gennemført mærkværdig, inviterer
til en refleksion over kunst
og kitsch og kun i mindre
grad til det, den egentlig
har sat sig for, nemlig at udfordre danske fordomme
over for det fremmede.
Den begynder i S-togets
linje A fra Københavns Hovedbanegård, spor 11-12.
»Luk øjnene,« er der en,
der siger.
Af og til får man besked
på at åbne dem igen.
»Se – alt her er fremmed.« »Her er en masse kriminalitet.« »Tusindvis af parabolantenner vendt mod
fremmede lande.«
Alle i togkupeen fniser
over de tykke udsagn. Men
vi er der ikke helt endnu:
»Vi skal længere ud ...
sydpå.«
Vi har forstået, at der bliver taget pis på os, da vi ankommer til endestationen,

Wagners Parsifal
Opført for første gang i 1882
ved festspillene i Bayreuth i
Tyskland.
Løst baseret på et epos fra
det 13. århundrede om ridderen Parsifal, som er på
jagt efter det hellige spyd.
Er blevet opfattet som et
anti-semitisk værk, selv om
Wagner selv benægtede
det.

går i kortege over en farlig
parkeringsplads, spurtende
krydser en slagmark og står
foran en afdanket bøgeskov, hvor vi møder vores
helt, Parsifal, i stram hudfarvet tricot.
Der er masser af kitsch i
de næste scener.
Der er nok at se på og grine af, og oplevelsen bekræf-

ter, at godt teater ikke behøver foregå på en scene –
faktisk kunne det være
sjovt og forfriskende at se
mere af det i fremtiden. Balancen handler selvfølgelig
om, hvor meget oplevelsens
alternative natur skal fylde
i forhold til den historie,
der fortælles. Her skærmer
kitschen desværre for den
frygt, vi er kommet for at
møde.

