Tue biering interview
...

Teatret er som
en gidselsituation –
man er tvunget til
at møde hinanden
Reumert-nominerede
Tue Biering er kendt som
provoinstruktøren, der
køber prostituerede og
henter flygtningebåde
hjem for at få folk til at
tænke over tilværelsen.
I virkeligheden vil han bare
gerne få publikum til at
nedbryde deres egne
forestillinger om, hvordan
tingene er, og opleve det
selv.
SIMON ROLIGGAARD

MADS NISSEN (FOTO)

K

nak!«. Tue Biering kan stadig huske den. Lyden af hans lineal, der
knækker i hænderne på den folkekære tv-tegner Jørgen Clevin.
Når den kendte og elskede børnevært ikke sad ude hos Danmarks Radio og tegnede, var han Tue Bierings
formningslærer, geograﬁlærer, biologilærer og samfundsfagslærer. Og selv om
han var hele familien Danmarks hyggeonkel, havde han faste principper som
folkeskolelærer. Og var der noget, man-
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den ikke kunne have, var det børn, der
tegnede med lineal.
Tue elskede, at tegne med lineal. I hans
verden var Clevin alt andet end en hyggeonkel.
»Jeg synes simpelthen, det er så afgørende, at man altid er hele den, man er.
Og det har efterladt mig med en stor
mistillid til billedet af mennesker eller
ﬁktionen om dem.
Man lærer mere
om
mennesker
ved at møde dem«,
siger han.
Tiden med skolelærer-versionen
af Jørgen Clevin er
måske noget af
det, der har præget Tue Biering
mest. For det viste
ham, at mennesker altid er fyldt
med facetter.
»Det var fantastisk at stå med
Jørgen Clevin og
sige, at han skulle
tegne et egern og
så se ham tegne
det der egern. Han
var så dygtig og legende. Og som lille dreng stod man
med et brændende ønske om at få
den tegning. Det tror jeg godt, han vidste, så han løftede tegningen op, krøllede den sammen og smed den over i papirkurven«, siger Tue Biering.

Han er lige fyldt 45 år og netop blevet
nomineret til en Reumert for forestillingen ’Rocky! Taberens genkomst’, der også er nomineret i kategorierne ’Årets forestilling’ og ’Årets mandlige hovedrolle'. Den spillede på Husets Teater i efteråret 2017, og kan i anledning af Cph Stage opleves igen samme sted 6.-9. juni.
Forestillingen udfordrede den klassiske venstreradikale
teatergænger ved at
lade Dansk Folkepartis Cheanne Nielsen
få det sidste ord med
en tale, hvori hun forsvarede sine synspunkter.
Tue Biering har før
provokeret
publikum med ﬁlm, happenings og teaterforestillinger,
han
selv kalder grænseløse. Aften efter aften
købte han for eksempel en ægte prostitueret ind fra gaden for
at spille med i forestillingen ’Pretty Woman’ i 2008.
Og så hentede han
en båd hjem fra Lampedusa, efter at den
havde fragtet ﬂere
hundrede ﬂygtninge
over Middelhavet. Så
danskerne selv kunne få lov til at prøve
en tur – i Københavns inderhavn.
»Jeg forsøger at lave noget, hvor publikum på en måde selv bliver medvirkende. I virkeligheden ser jeg lidt teatret
som en gidselsituation. Man er tvunget
til at møde hinanden«, forklarer Tue
Biering.
Han mener, at der er en kæmpe forskel
på at kende til prostitution og så at mø-

Det er så nemt
at kigge over på
medlemmerne
i Dansk Folkeparti
og sige, at de ikke
er rummelige.
Men omvendt har
jeg selv enormt
svært ved at
rumme Dansk
Folkeparti

At se folk i øjnene
At undersøge, hvordan man kan udfordre de fortællinger, folk skaber om hinanden, er endda endt med at blive Tue
Bierings levevej.
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de en prostitueret ansigt til ansigt. Stå foran
hende. Ligesom han synes, det er helt anderledes at stå ansigt til ansigt
med en fra Dansk Folkeparti, der sidste år blev anklaget for racisme efter udtalelser ved et partimøde.
»Vi har så mange forestillinger om, hvem hinanden
er. Det der med at møde et andet menneske, at kunne kigge
hinanden i øjnene og se sig
selv i den andens øjne, at være
til stede fysisk sammen – det er
sindssygt afgørende. Vi skal føle, at vi har mødt et menneske«.
Som stort set alt andet, Tue
Biering har lavet, var ’Rocky!’
personlig, fordi den udsprang
af hans egen manglende rummelighed.
»Det er så nemt at kigge over
på medlemmerne i Dansk Folkeparti og sige, at de ikke er rummelige. Men omvendt har jeg selv
enormt svært ved at rumme Dansk
Folkeparti«, siger han.
Med ’Rocky!’ ville han ﬁnde ud af,
om vi mennesker kun er rummelige, så længe vi møder folk, der er enige med os.
Og ikke mindst, om man kan komme ud over den barriere ved at være
tvunget til at lytte. En ting, folk i hvert
fald kunne, var at blive provokerede.
Men nogle gange er det også en måde
at nå ind til folk på.
Om ikke andet så begynder Tue Biering en samtale. Og den samtale er
det vigtigste for ham.
»Det værste er, hvis vi bliver provokeret og ikke tager stilling. Ikke gør noget.
Bare ser stiltiende på«, siger han.

...

NØGEN. I det fysiske møde med rigtige mennesker kan man se under overﬂaden og få øje på alle de nuancer, der er et menneske, mener Tue Biering.
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En klam kælder

TÆT PÅ. Man

Egentlig er Tue Biering opvokset i et meget trygt hjem på Frederiksberg. Sådan
en slags hjem, hvor man går hjem i frikvartererne, fordi man bor lige ved siden af skolen. Sådan et hjem, hvor man
må få masser af sukker på sine cornﬂakes.
Men Tue Biering kan altid bedre lide at
fortælle om sit første halve leveår i et
koldt og klamt kælderatelier på Nørrebro. Et halvt år, hvor hans kunstnerfar
ikke vidste, hvem Tue eller Tues mor var,
fordi han efter et voldsomt biluheld var
havnet i koma og vågnede op med totalt
hukommelsestab. For når Tue Biering siger, at han er vokset op i en kernefamilie
på Frederiksberg, er det, som om han
allerede skal undskylde det.

forstår først
mennesker når
man tør ofre sig
selv og gå helt tæt
på dem. Se dem
i øjnene og mærke
dem fysisk.
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En opvækst, der har været lidt op ad
bakke, er et bedre udgangspunkt, hvis
man gerne vil være en seriøs kunstner.
Op ad bakke endte det så alligevel
med at gå i folkeskolen. Egentlig begyndte det hele så godt. Også selv om
Jørgen Clevin knækkede Tue Bierings
lineal.
For Tue kunne godt lide at gå i skole.
Han var rigtig god til matematik og var
notorisk kendt for at aﬂevere så tykke
stile, at han måtte binde dem ind. Men
han var også genert. Og set udefra kunne det næsten virke, som om han forsøgte at være anderledes eller bare var underlig. I 6. klasse var skoletasken for eksempel en attachémappe fra Føtex. I 7.
klasse gik han konsekvent med en stor
ring med en slange på. Og så var han

evig og altid gammelklog, syntes de andre.
I begyndelsen var selvtilliden uangribelig, selv om klassekammeraterne begyndte at smide små kommentarer. Tue
Biering havde ligefrem overskud til at
forsvare den overvægtige pige Marie,
der havde det væsentlig hårdere end
han selv. Men så blev de pludselig kaldt
kærester, og måske var det nemmere bare at holde sig lidt i baggrunden og være
neutral? Men den position ﬁndes ikke
rigtig, fandt han ud af.
»Jeg endte med at føle mig kasteløs.
Jeg ville gerne være en del af den der
gruppe der drak øl, prøvede cigaretter
og kyssede på piger. Jeg havde bare en
oplevelse af, at hver gang jeg åbnede
munden, kom der en bemærkning. Det

er, som når man spiller fodbold og har
fået lagt sig rigtig godt på banen. Jeg får
bolden og dribler af sted alene mod målmanden. Jeg skal lige til at sparke den
ind, og så hører jeg bare: Åh nej, Tue kan
jo ikke ramme. Og så laver man selvfølgelig en tåhyler, der går langt over mål.
Og pludselig kan man aldrig ramme mere. Det gjorde mig meget ulykkelig«.
Tue Bierings mor kan stadig bebrejde
sig selv for, at hun ikke lod sønnen skifte
skole.
»En ting er, at man skal lære en masse
fagligt i folkeskolen. Men man skal også
lære at være et socialt menneske. Det er
så sindssygt hårdt. Og mange af de valg,
jeg har taget efterfølgende, er jo på en
eller anden måde et produkt af den tid«,
siger Tue Biering.

...

Et produkt af at have oplevet mobbere, at blive mobbet, at gribe ind over for
det, han fandt uretfærdigt, og ikke
mindst at have været så neutral som muligt.
»Når jeg ser tilbage, er det virkelig de
sidste år i folkeskolen, der har gjort mig
ekstremt opmærksom på uretfærdighed og udgrænsning af andre mennesker«.

En studenterhue til pynt
I modsætning til sine klassekammerater, der søgte ind på Falkonergården eller Frederiksberg, ville Tue Biering efter
folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium.
Et gymnasium, hvor eleverne kommer fra alle dele af Sjælland, og hvor alle
på den måde starter på en frisk. På Sankt
Annæ Gymnasium havde man en årlig
musical, hvor Tue Biering havnede i instruktørstolen i 2. g uden egentlig rigtig
at vide, hvad en instruktør var.
Men i modsætning til i folkeskolen
kom der ingen bemærkninger bag hans
ryg.
»De stolede på, at jeg kunne skyde bolden forbi målmanden og ind i målet. Jeg
følte, de havde tillid til mig, og det var
fantastisk at opleve«, siger han.
Rollen som instruktør var perfekt for
den logiske og kreative Biering. Og for
første gang i mange år følte han sig som
en del af en større helhed.

Selvtilliden og fællesskabsfølelsen
tændte en hidtil ukendt ild i ham. Han
brugte al sin tid på skolemusicalen, og
året efter kastede han igen al sin energi i
projektet. Karaktererne faldt, og selv om
han endte med at få en studenterhue på
hovedet, kunne den ikke bruges til meget andet end
pynt.
Måske han så bare skulle fortsætte
med det der teater,
hvis han var så
glad for det, foreslog hans mor.
Selvtilliden var
stadig i top. Så efter moderen hjalp
med kontakt til Peter Langdal, der
netop var blevet
direktør på Betty
Nansen
Teatret,
troppede
Tue
Biering op og sagde, at han gerne
ville tale med direktøren. Tue Biering ville være Peter
Langdals nye assistent.
»»Det er superﬁnt«, siger Peter Langdal så, men siger, at jeg skal komme igen
i næste uge. Og så siger han næste uge
igen. Og igen. Så begynder jeg så at komme hver dag i stedet«, siger Biering.

Kompromisløs,
målrettet og en
krøllet hjerne
Han er kendt for at ville provokere sit
publikum. Men hvordan er Tue Biering
egentlig at arbejde sammen med?
Det fortæller hans mentor, instruktøren
Peter Langdal, DF’eren Cheanne Nielsen,
der var med i forestillingen ’Rocky!’, samt
skuespilleren Lise Lauenblad, der bliver
instrueret af Biering i den CPH Stageaktuelle forestilling ’Landet uden
drømme’ på Sort/Hvid.
FORTALT TIL
SIMON ROLIGGAARD

Det er så
vigtigt, at
publikum ikke
bare går ud
med samme
holdning, som
de kom med
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Til sidst gav Peter Langdal op. Han viste Tue Biering teatrets kaffemaskine og
sagde, at hvis han kunne ﬁnde ud af den,
kunne han få lov til at blive.
Så han blev.
Efter et par uger var han med til at afvikle forestillinger og gå til hånde overalt på teatret.
Han hjalp også med at åbne anneksscenen Edison og ﬁk generelt en
grundlæggende viden om, hvordan
et professionelt teater fungerer.
Tue Biering var dog hele tiden bevidst om, at han skulle videre. Efter et
par år havde han lært nok, syntes
han.
Han sagde tak til Peter Langdal og
stiftede sin egen teaterforening.

Publikum skal udfordres
Siden er han gået fra det ene projekt til det næste.
Hvis du altid er gået op i at være en
del af en helhed, hvorfor har du så
pludselig mod til hele tiden at stille
dig udenfor?
»Jeg føler mig ikke selv særlig
provokerende. Mange af mine projekter starter med en nysgerrighed.
Jeg søger det der sted, hvor de ting,
jeg laver, netop kan have en betydning for mange mennesker. Teatret
er netop det sted, hvor jeg kan være i
kontakt med mit publikum«. Nu er
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Tue Biering så nomineret til en Reumert
for et anderledes projekt. Det er ikke første gang. Men kan man blive ved med at
være anderledes eller måske ligefrem
avantgarde, hvis den etablerede branche anerkender det, man gør?
»Det er i hvert fald ikke skidt. Jeg ville
være en løgner, hvis jeg sagde andet, end
at jeg er helt vildt glad for at blive set og
anerkendt. Altså, hvem ville ikke være
glad for det? For det giver bare styrke,
når de bemærkninger, der kommer, ikke
er fulde af mistillid«, siger han.
Det giver ham selvtilliden til at blive
ved med at udfordre folk omkring ham.
Så tør han godt bruge en attachémappe.
Så tør han godt købe en luder. Vise en
ﬂygtning frem. Med selvtilliden tør han
være mere end neutral. Han tør udfordre folk på deres meninger.
»Det er så vigtigt, at publikum ikke bare går ud med samme holdning, som de
kom med. At de ikke bare går hjem og
lægger forestillingen på hylden. For
guldet ligger ikke hos mig. Det er noget,
som folk skal opdage ligger hos dem
selv. Hvis de tør«.
simon.roliggaard@pol.dk

Landet uden drømme, 2.-3. juni, Teater
Sort /Hvid, Staldgade 26-30, Kbh V.
Rocky!, 6.-9. juni, Husets Teater,
Halmtorvet 9, Kbh. V
W W W cphstage.dk
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»En af de største »Folk udvandrede »Han vil noget
med det, han
under min
sceniske
laver«
begavelser, vi har« monolog«
Peter Langdal, instruktør. »Jeg har lidt

Cheanne Nielsen, politiker (DF). »Jeg har

Lise Lauenblad, skuespiller. »Det, der er

et kærligt mester/elev-forhold til ham.
Han er fantastisk og en af de største sceniske begavelser, vi har i landet, synes
jeg. Han er hele tiden på kanten, og han
er meget kompromisløs i sin søgen efter nye udtryk. Det er jeg imponeret
over. Han er gammel Sankt Annæ-elev ligesom jeg selv, og han havde lavet teater
derude ligesom jeg. Da han troppede op
på Betty Nansen Teater, var det nærmest
som at møde en yngre udgave af mig
selv. Bare kønnere. Han havde haft samme rejse«.
»Jeg har set mange af hans ting, og
man går altid derfra og tænker: hold da
op, hvad skete der lige der? Det er ikke
altid, det er godt, men det er altid grænseoverskridende på en måde. Han forsker hele tiden i teatrets formsprog. Det
er jeg vildt imponeret over«.

haft et godt samarbejde med Tue. Der
kom faktisk et ﬁnt venskab ud af det«
»Det er tydeligt, at det (’Rocky!’, red.)
er et meget vigtigt og personligt projekt
for ham. Han er bare en person, hvis
krøllede hjerne jeg ikke forstår, men har
lyst til at hjælpe. Egentlig var det ikke
min opfattelse, at jeg blev smidt for løverne, før jeg gik på scenen, og forstod
derfor heller ikke, hvorfor så mange sagde, at det var modigt gjort. Men da folk
begyndte at udvandre under min monolog, forstod jeg, at det var nye og interessante reaktioner for Tue. At nogen
erklærer, at de er tolerante, men samtidig ikke kan rumme folk med en anden
holdning end deres egen«.
»Jeg blev utrolig hærdet af folks opførsel, for mange så mig jo som et eller
andet monster, indtil de talte med mig.
F.eks. var der en ﬂygtning, der efterfølgende kontaktede mig for at forstå nuancerne i det, jeg sagde. Det var altid en
positiv oplevelse for os alle, når dialogen fortsatte efter forestillingen«.

fedt ved Tue, er, at han bliver ved med at
arbejde med stoffet. Selv om han tager
en klassisk tekst, er han hele tiden nysgerrig på, hvad man kan med den, og
han er ikke bange for at kaste sig selv og
sine spillere ud i alt muligt nyt. Det synes jeg virkelig, han gør i den forestilling, vi laver sammen nu (’Landet uden
drømme’ på Sort/Hvid, red.). Men man
har følelsen af, at han hele tiden er med
én. Han gør folk til et hold«.
»Jeg synes, det er altafgørende, at han
gør tingene anderledes. Han vil noget
med det, han laver, og insisterer på at
møde mennesker der, hvor de er, og ﬂytte dem nye steder hen. Man kan mærke,
at det er vigtigt, for han er meget insisterende«.
»Han er også typen, der pludselig ringer og ændrer tingene. Det er hele tiden
levende. Det er både godt og til tider
provokerende, men det gør, at det hele
tiden forbliver relevant, og den måde at
arbejde på kan jeg godt lide«.
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