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SENESTE Kultur
'Hairspray' er en fest - for
de priviligerede

Den amerikanske kultserie bliver til magisk teater i hænderne på
lokale beboere i Odsherred.
Hvilken slags porno
passer til dig?

Peter Swanson har
skrevet en sindssygt
spændende thriller

Hvorfor blev Grethe
Bagge overset som
kunstner?

Svensk krimiserie på TV 2
fortæller først og
fremmest en historie

MYSTIK. »I Vig Forsamlingshus bliver vi budt velkommen af forsamlingshusets ejer, Lene. Så bliver vi hentet ud i
bilerne. Jeg kommer op at køre med en 21-årig kvinde, som er på antidepressiv medicin og elsker heste. Vi bliver sat
af på en gård, hvor en mor fortæller en ubærligt smuk historie om sin søn. Vi bliver hentet af en ny bil, bliver sat af et
nyt sted, osv. «, fortæller Politikens anmelder. - Foto: Søren Meisner
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Hvornår har du sidst været oppe at
køre med Døden?

VELKOMMEN TIL TWIN PEAKS
Odsherred Teater

Han ligner en ganske almindelig
ung mand på 25, og han har fået
frakendt kørekortet mere end én

Af Fix & Foxy. Koncept og iscen.: Tue Biering og
Jeppe Kristensen, Co-instruktion: Mei Oulund,
Henrik Ipsen og Marie Rosendahl Chemnitz,
scen.: Marie Rosendahl Chemnitz. Til 13.
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august.
gang. For spritkørsel og
overtrædelse af fartgrænsen.
Engang blev han snuppet med 200 kilometer i timen og 2,2 promille i blodet.
Sådan går det indimellem unge danske mænd. Men sådan går det måske især
unge mænd i yderområder som Odsherred, hvor vi ligger og kører rundt en
sen fredag aften på de små veje et sted mellem Vig og Egebjerg.

Jeg husker ikke den unge mands
borgerlige navn. Jeg har glemt det,

'Velkommen til Twin Peaks' er
ligesom jeg har glemt så mange
alt andet end socialrealistisk.
andre detaljer i ’Velkommen til
Det er magisk realisme. Fix &
Twin Peaks’. Forestillingen er
Foxy forvandler med simple
nemlig, ligesom sit forlæg, den
midler det banale til magi
amerikanske kultserie af David
Lynch fra starten af 90’erne, én
lang drøm. Sådan føles det i hvert fald, selv om det er helt almindelige
danskere, vi møder undervejs på den næsten tre timer lange tur igennem
Odsherred anno lige nu.
LÆS OGSÅ Twin Peaks' genkomst er udskudt et år
I Vig Forsamlingshus bliver vi budt velkommen af forsamlingshusets ejer,
Lene, som fortæller os om tv-seriens mange skæve eksistenser og sit eget
personlige problem med at have et alt for stort hjerte – ligesom Laura
Palmers veninde Donna. Så bliver vi hentet ud i bilerne. Jeg kommer op at
køre med en 21-årig kvinde, som er på antidepressiv medicin og elsker heste.
Vi bliver sat af på en gård, hvor en mor fortæller en ubærligt smuk historie om
sin søn. Vi bliver hentet af en ny bil, bliver sat af et nyt sted, osv.

Magisk realisme
Gennem de medvirkendes historier får man indtrykket af et meget voldeligt
samfund. Med druk, fart, mord, stoffer, ensomhed og psykiske lidelser.
Samtidig er der en gedigen politisk undertone i forestillingen. Alene ved at
lade turen starte og slutte i forsamlingshuset, dette mausolæum over
forgangne tiders landsbyfællesskaber, som måske, trods alt, stadig er intakt
her.
LÆS OGSÅ Det er sjovt at se socialrealistisk dukketeater
Men ’Velkommen til Twin Peaks’ er alt andet end socialrealistisk. Det er
magisk realisme. Fix & Foxy forvandler med simple midler det banale til
magi. Ved at lade den skæve og overnaturlige stemning fra tv-serien optræde
som baggrundstæppe for møderne med de lokale beboere får vi lidt efter lidt
øjnene op for det forunderlige i det almindelige. Deres historier er så vilde, at
selv David Lynch ikke kunne have digtet dem bedre.
Jeg og mine tre medpassagerer overlevede turen med Døden. Det gjorde den
unge mand også, selv om han mere end én gang har været meget tæt på at
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træde over på den anden side.
Vil du vide hvordan og hvorfor, må du en tur til Vig. Der finder du døren til
det røde rum.
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