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Pretty Woman i sandhedens tjeneste

Foto: Pretty Woman A/S

Ugens mest omdiskuterede teaterprojekt henter en lyslevende prostitueret ind på scenen fra Halmtorvet.
Berlingske Tidendes teaterredaktør ser på, hvad der er på spil.
Af Jakob Steen Olsen, teaterredaktør
Onsdag den 29. oktober 2008, 22:30
En vaskeægte luder midt på scenen! Måske oven i købet også narkoman. Hvad mere kan et betalende
publikum ønske sig?
Dansk teater er jo ellers ikke karakteriseret ved nogen særligt ophedet debat, men teaterprojektet »Pretty
Woman A/S« har i den grad bragt sindene i kog – endda inden det har haft premiere. Beskyldt for at
være et anfald af kvindeforagt og menneskemisbrug.
Forsvaret som et effektivt forsøg på at slå ned på et samfundsproblem. Helliger målet midlet? Det ved vi
meget mere om, når stykket har haft premiere på lørdag, Men hvor krast provokerende midler, der end
måtte være taget i brug, er projektet et udslag af det, der også præger store dele af det øvrige teaterliv
herhjemme i disse sæsoner:
Vi skal have virkeligheden at føle. Og fremmede kroppe hentes i stigende grad ind i teatrets fiktionsleg.
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Hund i et spil kegler
Projektet henter sin næring i det autentiske møde med en repræsentant for samfundets lavest rangerende,
som får en stemme – selv om hun tilsyneladende her håndteres lige så meget som et objekt som et
subjekt, der selv får lov til at tale sin sag, når hun købes på gaden og siden udstyres med kostume og
replikker fra filmen »Pretty Woman«.
Ikke så lidt af tidens teater er, i parentes bemærket, teater med sociale fortegn: De privilegerede kigger
på de mindre privilegerede.
Tag nu bare Betty Nansen Teatrets seneste Lars Norén-forestilling »In memoriam«, der udspiller sig
blandt mennesker, der ikke har udsigt til andet end fortsat fornedrelse. Men hos Norén lukker teatret sig
om sig selv i sin fiktion: Vi ved vi jo udmærket godt, at Stine Stengade og Anders W. Berthelsen spiller
teater.
På Halmtorvet indfinder en ægte krop sig derimod udefra. Publikum møder virkeligheden direkte.
Uformidlet. Uden omveje. Uden omskrivninger. Uden at den behøver at transformeres til »kunst«.
Ganske vist er det jo ikke hele sandheden, for de prostituerede, der indgår i projektet, er jo i allerhøjeste
grad del af en iscenesættelse, som teaterprojektets idemagere har fundet på og sat dem ind i. Men
spændingen opstår netop i, at en fremmed krop købes på gaden og pludselig befinder sig i teatrets
kunstneriske sammenhæng.
Den fremmede krop, mere autentisk bliver det næppe, skaber spænding og nerve, når den som en hund i
et spil kegler skal agere i teatrets indfatning. For virkelighedsteatrets projekt er jo også at vende op og
ned på virkeligheden for at åbne øjnene for den.
Glem historien
»Postdramatisk teater« kalder den tyske teaterteoretiker Hans-Thies Lehmann virkelighedsteatret med et
lidt finere ord. Glem alt om skuespillere, der forsøger at illudere som psykologisk motiverede karakterer,
der strides med sig selv og hinanden.
Glem alt om den klassiske historiefortælling med støt stigende, dramatiske spændingskurver. Det
postdramatiske teater dropper nemlig en historie, der kan følges fra start til slut – heraf termen
postdramatisk – eller sideordner den med alle mulige andre elementer i forestillingen.
I stedet sættes forestillingerne ofte sammen som kludetæpper af sang, musik, video - samt, ikke mindst,
af tekstbidder, gerne kilder hentet direkte fra virkeligheden uden for teatret.
Virkelighedsteatret er ikke interesseret i sort-hvide problemstillinger, men lader som regel sin
stillingtagen flyde sammen i gråzoner. Det betyder ikke, at teatret ikke er intenst optaget af
omgivelserne. Kravet om virkelighed på teatret er naturligvis tæt forbundet med tidens interesse for
netop det politiske og det etiske.
Efter en periode med ironi og som våben mod uoverskueligheden er teatret igen blevet interesseret i at
komme tæt på det autentiske og skabe sammenhænge og overblik, fordi tiden er det. Teatret skal ud i
virkeligheden og virkeligheden ind i teatret.
Derfor må vi have de ægte kroppe ind på scenen i et opgør med de konventioner, som – mener genrens
forkæmpere – begrænser teatret unødigt. Men vor tids politisk engagerede teater ligner ikke 1970ernes
fodformede variant.
Der stilles ganske vist spørgsmål ved autoritære strukturer i samfundet – hvad enten der er tale om
arbejdsmoral, Mærsk, globaliseringens mekanismer eller retten til at købe et andet menneskes seksuelle
ydelser - men svarene leverer virkelighedsteatret sjældent.
Vor tids politiske teater nøjes nemlig med at konstatere symptomerne i en form, der appellerer til
sanserne. Ved netop at insistere på mangetydigheden håber det postdramatiske teater at få den, der løser
billet, til selv at tænke sig om og tage stilling.
Det tilbyder en mulighed for, at teatergængeren – som ikke engang kan kaldes en tilskuer længere, for i
stigende grad skal vi jo også selv deltage på tværs af rampen - selv kan reflektere over og iagttage dele
af det hyperkomplekse samfund, vi alle er en del af.
Når den første, lyslevende prostituerede fra på lørdag trasker ind på scenen i en container i Halmtorvet,
er hun derfor ude på en mission: I sandhedens tjeneste. Gad vide, om hun selv er klar over det?
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Politisk splid over prostituerede på teaterscene
»Vi har ikke noget imod at provokere«
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Autentiske kroppe på teaterscenerne
I »Call Box Calcutta« på Teater Camp X lod den tyske performancegruppe Rimini Protokoll for nylig teatergængeren være alene om at
tale i telefon med en autentisk, anonym indisk callcenter-medarbejder. Også her spillede projektet effektivt på teatergængerens tvivl og
lurende ubehag ved at et virkeligt menneske var købt til lejligheden for at servicere teatergængeren – gjort til objekt samtidig med at
vedkommende trådte frem af anonymiteten ved at få lov til at være ekspert på sit eget liv.
En ung, mongolid kvinde skulle i 2003 have spillet hovedrollen i Det Kongelige Teaters opførelse af »Hamlet,« iscenesat af den
schweiziske instruktør Staffan Bachmann. Tre skuespillere gik i protest og forestillingen blev aldrig til noget.
Lyslevende skuespillere fra Bangladesh var fløjet ind for at spille i nationalklenodiet »Elverhøj« på Det Kongelige Teater i stykket »Come
on, Bangladesh«. Stykket handlede om udlicitering.
I vekslende projekter på Betty Nansen Teatret har mennesker fra virkeligheden har været smækket på scenen for at fortælle deres egen
historier, bl.a. under overskriften »De andres tanker«.
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Lene Espersen scorer en bedre bedømmelse hos vælgerne i år end i 2006. Foto: Rune Evensen

Regeringen tæt på at dumpe
20:48 | DANMARK Bortset fra Lene Espersen og Søren Gade er alle regeringens ministre faldet i
niveau i år, mener danskerne ifølge Gallup. Læs mere
Thomas Larsen: Løkke styrtdykker – Gade er ny stjerne
Konservative ministre topper igen i år
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Quiz: Hvilke partier tilhører ministrene?

Hamas opfordrer til ny intifada

20:59 | VERDEN Hamas opfordrer palæstinenserne til at gøre oprør imod Israel efter lørdagens
voldsomme bombardement. Læs mere
Billedserie: Gaza under angreb
FN fordømmer Gaza-vold
EU opfordrer til stop for Gaza-angreb
Israeler dræbt af Gaza-raket
Blodet flyder i Gaza
Dødstallet stiger i Gaza
Israel: Vi fortsætter angreb
Israel angriber Gaza-striben

Giftigt melamin i kina-slik på Vesterbro

20:31 | DANMARK Bolsjer og karameller solgt i Danmark forurenet med giftstof, der har gjort 300.000
kinesiske spædbørn syge. Læs mere
Erstatning efter babymælk med kemikalier
Kinesiske mejerier lover erstatning

Danskerne vil gerne til læge om aftenen

19:27 | DANMARK Mange danskere vil gerne have mulighed for at komme til læge sidst på efter
middagen. De praktiserende læger afviser. Læs mere
Grafik: Nye åbningstider

Politiet efterlyser 58-årig mand
19:15 | DANMARK Politiet efterlyser en 58-årig mand i forbindelse med knivdrabet på en 45-årig
kvinde på åben gade i Thisted. Læs mere
Sort Golf efterlyses i drabssag
Kvinde dræbt på åben gade

Udsalget afløser »store byttedag«
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18:54 | DANMARK Køerne ved byttedisken i butikkerne er skrumpet i år – til gengæld dyrker
danskerne deres yndlingshobby; nemlig tilbudsjagten. Læs mere

Frygt for ny uro i Thailand

20:09 | VERDEN Regeringsfjendtlige demonstranter ventes på gaden fra søndag forud for
premierminister Abhisit Vejjajivas indsættelsestale. Thailands turist-industri er allerede hårdt ramt af
tidligere uro. Læs mere

Berlingske bider sig fast
21:00 | DANMARK Fire sager, som Berlingske Tidende afdækkede i 2008, fik store konsekvenser. Læs
mere
De svageste blev ydmyget
Etisk opstrammer i SKAT
Udlændingepolitikken var en illusion
Politiets store svigt
Billedserie: Fotografernes udvalgte pletskud

»Det er godt at være dansk gift«
20:48 | DANMARK I en lille landsby i det nordøstlige Thailand bor to slags familier. Dem, der har en
datter gift i Thy, og dem der ikke har. Læs mere

Samuel Huntington død
18:42 | VERDEN Harvardprofessor Samuel Huntington, der skrev bogen om "Civilisationernes
Sammenstød", er død. Læs mere
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Brian Steen renser ud
19:39 | SPORTEN.DK AGF's sportsdirektør fyrer syv spillere kort før Erik Rasmussens tiltrædelse Læs
mere

Nye ord anno 2008
18:37 | KULTUR En række ord og sproglige fornyelser har skilt sig ud i løbet af 2008, og flere af dem
ser ud til at blive hængende i fremtiden som et ekko af et begivenhedsrigt år. Læs mere
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AOK.dk
Trentemøller goes indie på Rust

Danmarks største DJ i nyere tid spiller indie på Rust, når juledagene i familiens skød er forbi og...
Dejlig mad, dårlig betjening

Der er ikke meget at udsætte på køkkenet hos Turesen, hvor den hjemmelavede kvalitet synes i
sikre...
Oplev hårdtslående action

Savner du ekstra gang i julen så kig forbi Cinemateket og nyd mesterinstruktøren Raoul Walsh’...
Store følelser på spil

Den klassiske græske tragdie bliver opsat på Skuespilhusets skrå brædder med et imponerende
line-up ...
Udsalgsspurten er begyndt

Udsalget varsler særligt store og tidlige nedsættelser denne vinter. Se AOKs liste over hvornår...
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