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Pretty sad woman A/S
Skrevet af Per Munch 13. Nov 11:38
0 kommentarer

Var i teatret på Halmtorvet i går og se Pretty Woman A/S (se blog-indlæg før dette).
Mørke, kønne Gina spillede onsdag den rolle, som Julia Roberts udødeliggjorde. Men Gina er jo altså en
rigtig prostitueret. Så selv om den professionelle konferencier og den svenske ‘Richard Gere’ fik showet
til at fungere og grinene til at falde planmæssigt - så var det forstemmende at sidde og se Gina nikke og
blive fraværende. For Gina har - som mange af gadens piger - et stofproblem.
Jeg blev dybt berørt samtidig med, at jeg sad og skreg af grin. Det er en mærkelig combi. Hvis teater
skal flytte på ens følelser og verdensbillede, så er det her i absolut topklasse. Om det går over stregen og
er zoologisk have? Jo, det er det vel også. Men hvis en tur i zoologisk have kan gøre tilskueren
opmærksom på en truet art og nogle urimelige kår, så er der vel et højere formål.
Rent teaterteknisk synes jeg, det var kanonsjovt at se, hvordan de med en racercykel, tre papskilte, et
fotostat af Los Angeles, en gul walkman og to videokameraer fik illusionen til at leve. Supersejt.
Knap så sejt var det at høre Gina skændes med sine veninder ude på Halmtorvet bagefter, om hvorvidt
hun skulle låne en af de andre penge til junk. For forestillingen giver 1500 kroner til den udvalgte - og
en af de andre, der spillede rollen i går, lånte faktisk Gina penge dagen før. Så nu er det payback time.
Payback time var det også for os i publikum efter en time i selskabe med en woman, der var pretty sad.
For selv om illusionen lykkes - så var der jo i virkeligheden ikke noget at grine af.
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