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Hollywood møder Halmtorvet
Hvad sker der, når en prostitueret fra Istedgade genopstår
som Julia Roberts i ’Pretty Woman’? I teaterstykket ’Pretty
Woman A/S’ har Tue Biering og Jeppe Kristensen gentænkt
det romantiske eventyr – i en container på Halmtorvet.
Af Katrine Irminger Sonne

Sexet weekend hitter
Støv faxen af, og kom
gratis i teatret
Hønsestrik og
herskesyge
En kærlighedshistorie

27. Oktober 2008

Kærligheds-kapow!

Julia Roberts står på balkonen, mens La Traviata løfter følelserne op i et højere luftlag,
godt hjulpet på vej af Richard Gere, som kommer strygende ind i sin limousine med en
buket roser i favnen, mens han råber: ’Princess Vivian!’

Prinsen på den hvide
hest kommer aldrig
Statens kulturpenge

Spil
Forvandlingen er total – fra prostitueret til prinsesse på mindre end en uge.
Læs dagens URBAN

På Halmtorvet i København står to containere. Indenfor, bag en glasrude, ligger
Financial Times på et lille natbord, der ligesom sengen og lænestolen stammer fra et af
de mange hoteller i Istedgade. På fredag vil ’Pretty Woman’ genopstå netop her, hvor
sex er til salg inden for få meter. Men i modsætning til Hollywoods askepot-eventyr, er
Julia Roberts skiftet ud med en narkoprostitueret fra Vesterbro, som skal spille Vivian.

http://www.urban.dk/article/20081027/scene/81027011/

går til prostituerede
Kunstrådet bakker op
om "Pretty Woman
A/S"
Ekspert kritisk overfor
teaterstykke
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Se nyeste SCENE

Skinnet bedrager

Rå og respektløse
kostskoleelever med stor
loyalitetsfølelse, julehygge
med bomber og dræbte dyr,
en mand med to ansigter og
en rar fyr, hvis kæreste er
lavet af plastik. Tingene er
ikke altid som vi forventer – og
da slet ikke i denne uges dvdudgivelser

Seneste
uddannelsestillæg

Skuespiller køber luder
»Filmen ’Pretty Woman’ er den ultimative kærlighedshistorie, som jo er bygget på at lade
mennesker fra to meget forskellige verdener mødes. Og det er det samme, vi gør her. Vi
tager en pige ude fra gaden og placerer hende i det her miljø og ser, hvad der sker,«
siger Tue Biering, som sammen med Jeppe Kristensen har skabt forestillingen, der
allerede har skabt heftig politisk debat.
Olsen: Må leve med sure

Plottet i ’Pretty Woman’ kræver næppe nogen introduktion, og hvis alt går efter planen,
får vi både en scene med en gul walkman i et badekar, et smykkeskrin, der bliver
smækket sammen om Vivians fingre, og føromtalte balkonscene. Den store joker er
scenen, hvor Edward, spillet af svenskeren Anders Mossling, møder sin kommende
kærlighed. Han bliver fulgt af et kamera, når han bevæger sig ud på Vesterbro, imens
publikum inde i containeren ser med på et par store skærme.

muler

Morten Olsen tager den
skarpe kritik af DBU og ham
selv med sindsro

»Vi følger ham, fuldstændig som i filmen. Han forlader en fest, farer vild i natten, og når
vi kommer til den scene, hvor Vivian træder ind, må vi ud og finde vores Julia Roberts.
Så må vi gå ud med de penge vi har fra billetindtægterne, og se, om det lykkes,« siger
Jeppe Kristensen.

Som at spille en rolle
I stykket får den prostituerede et headset på. Her får hun en række replikker fra filmen,
som hun skal recitere, samtidig med at hun bliver instrueret i selve skuespillet. Sammen
med Tiller Lorentzen, der selv er tidligere narkoprostitueret, har Jeppe Kristen og Tue

Nyt fra design-fronten

Kvalitet og design er ikke

nødvendigvis lig med helt
Biering været rundt i miljøet for at caste og tale med en kvinderne på gaden, og i løbet af ubetaleligt. Her er tre meget
den periode, forestillingen bliver vist, er der et særligt opsamlingspunkt, hvor de
forskellige bud på nye designprostituerede kan møde op, hvis de gerne vil spille med.
varer.
»De piger, vi har talt med, snakker om, at det er som at spille en rolle, når de går på
arbejde. Det er på en eller anden måde to jobområder, der ligger tæt op ad hinanden. Vi
leger også med, at man sætter nogle regler op, som vi spiller efter – men alle ved, det er
skuespil,« siger Jeppe Kristensen.

Ikke paroleteater
Stykket ’Pretty Woman A/S’ har allerede inden premieren skabt røre. Projektet, der har
fået knap en million kr. i støtte fra Statens Kunstfond, er bl.a. blevet kaldt ‘social
pornografi’, der udstiller de prostituerede.

En langt-ude-blog,
der ikke er for sarte
sjæle

»Der er ikke nogen, der bliver udstillet mere hos os, end man ser på en almindelig aften i
Istedgade. Måske bliver man provokeret af at se en prostitueret i en romantisk komedie. Månedens blogger er en ægte
Men vi insisterer på at se, om ikke også en rigtig prostitueret kan forvandle sig for
provokatør.
øjnene af os og charmere os,« siger Jeppe Kristensen.
Til gengæld vil han og Biering ikke gå ind i debatten om købesex. Den, mener de, skal
foregå et andet sted.
»Vi laver ikke politisk teater eller paroleteater, der har en pointe, man skal kunne gå
hjem og skrive et læserbrev om. Men jeg tror, rigtig mange har svært ved at forholde sig
til prostitution, og det kvalificerer jo helt sikkert debatten, hvis man har været i rum med

http://www.urban.dk/article/20081027/scene/81027011/
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til prostitution, og det kvalificerer jo helt sikkert debatten, hvis man har været i rum med
en af de kvinder, der bliver talt om,« siger Tue Biering.

Læs Urbans
juleføljeton

Happy end?

Urbanbloggerne skrev hver
dag et nyt afsnit. Læs dem

Filmen ’Pretty Woman’ var oprindeligt tænkt langt mere rå, men manuskriptet fik en tur

alle her.

igennem Hollywoods mølle, og prinsesse Vivian fik sin prins. Hvordan ’Pretty Woman’
anno 2008 ender, er straks mere uforudsigeligt.
»Vores håb er selvfølgelig, at miraklet sker. At der på en eller anden måde opstår en
helt ny relation. Både mellem de to skuespillere og mellem hende og publikum,« siger
Tue Biering.
»Det bliver grænseoverskridende. For hende – men lige så meget for de andre
skuespillere. Det er jo det, der sker, når man bliver placeret i et konkret rum med
mennesker, der kommer fra en anden verden. Så bliver ens vante forestillinger og
grænser bearbejdet. Det, tror jeg, vil ske for os alle.«

Totalt the shit
sprogfornyere
Når Nik & Jay forlader
popscenen, mister det danske
sprog to kreative legeonkler,
mener sprogforsker.

Links:
URBAN Blog - få din egen gratis blog

210 meldes
dræbt i Gaza

Fra ballerina til elektro-håb

Nanna Fabricius Øland som
Oh Land

27 Dec 20:00 Gaza By Det israelske
luftangreb i Gazastriben har kostet mindst
210 mennesker livet, siger lederen af
Gazas redningstjeneste. Læs mere

Politiet efterlyser drabsmand
27 Dec 19:25 Holstebro En 45-årig
kvinde blev lørdag eftermiddag stukket
flere gange i halsen med en kniv på åben

Udvalgte Blogs

For den der skriver det han tror
på og den der tror på det han

laver, bliver også hørt. Man
gade i Thisted. Politiet efterlyser en 58-årig
bliver måske endda hørt af den rigtige
mand. Læs mere
person, på det rigtige tidspunkt. Derfor gør
Samuel Huntington død
det en forskel at blogge.
27 Dec 18:50 Washington
Harvardprofessor Samuel Huntington, der
skrev bogen om "Civilisationernes
Sammenstød", er død.
Den amerikanske professor på Harvard

...vi er flokdyr, og det er
så hyggeligt at tygge i
ace63.urbanblog.dk
takt og kommentere
hinandens madvalg.
Min mormor fór derefter ud og
købte en lille handy nokia, med
meget meget små taster.

Derefter fandt hun ud af at hun ville lære at
Universitetet Samuel Huntington er død, 81
skrive sms’ser. Hvilket projekt!!
år, skriver universitetet på sin hjemmeside.
ladylucca.urbanblog.dk
Læs mere
Så altså: dette forslag vedtages

FN fordømmer Gaza-vold
New York FN's generalsekretær

fordømmer volden mellem israelere og
palæstinensere. Hold op nu, siger
han.Læs mere

Sort VW Golf efterlyses i
drabssag

på trods af regeringens holdning
og ikke på grund af den. Så

Ny karriere
Teknikere til
CTS/bygningsautomatik
Dominus
Salg
CBA ApS
Flere stillinger

skulle det være på plads.
peerplus.urbanblog.dk
Min veninde tror ikke, hendes
mand elsker hende mere, for
han spiser aftensmaden
hængende ind over bordet på den ene

Holstebro En 45-årig kvinde blev lørdag
eftermiddag stukket flere gange i halsen

arm, mens han skovler maden ind med den
anden

med en kniv på åben gade i Thisted. Hun
døde kort efter.Læs mere

lilith.urbanblog.dk

Prinsesse Mary solgt for en
dollar
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dollar
Hobart Prinsesse Mary, en australsk hest
opkaldt efter kronprinsessen med
kongehusets velsignelse, har fået nye
ejere. Og den får et føl til
september.Læs mere
Seneste nyheder

16:20 Op imod 200 dødsofre i Gaza
16:10 Palæstinensere: 195 er dræbt
15:40 Israel klar til flere angreb på Gaza
15:20 Venstre afviser sygedagpengeforslag
15:15 Erstatning efter babymælk med
kemikalier
15:10 Kvinde stukket ihjel på p-plads i
Thisted

Jeg må sige at det var en ren fornøjelse at
se det gåpå mod og den entusiasme de
ældre lagde for dagen. Programmet går i
sin enkelthed ud på at et kor med en
gennemsnitsalder på 81 år skal give en

Store mænd i små elbiler

koncert i Operaen i København 7 uger efter Vi lignede sardiner på dåse,
da vi fræsede gennem
opstart.
Københavns gader i elbilen og
missde.urbanblog.dk
Læs hele indlægget her...
URBANblog

danmarksnyheden Buddy.
Men vi havde god
samvittighed.

BVADR
Der er nogen der råber. I opgangen.
Altså i en
Pessimisternes guide til folketingspartier
Såfremt du er i tvivl om hvor du skal
sætte dit
Tralala.
Nå. Så blev det alligevel lørdag aften.
Jeg
Vi sender dem hjem, en
radiodokumentar hvor
menneskefjendske og ekstreme
meninger brydes
Af Margrethe Hansen Lyt til en
radiodokumentar
Hvad købte jeg ?
Nåh så er julen ovre og jeg har sådan
glædet mig

Nyt fra design-fronten

Kvalitet og design er ikke
nødvendigvis lig med helt
ubetaleligt. Her er tre meget
forskellige bud på nye designvarer.

Gå til URBANblog

Spil sjove spil og vind

Prøv 7-kabale, Sudoku,
Mahjong og mange andre
spændende spil.

Fra:
København

Mest læste

Til:
London

Store mænd i små elbiler
Otte omkomne ved julemassakre i USA
Julen er mavernes fest
Sangerinden Eartha Kitt er død
‘Himmelrummet’ bliver dyrere

URBANblog

Sofabordets fornøjelser
Kan man flyve med brækkede vinger?
Viagra for fred
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144
BVADR
Gå til URBANblog

Mayakultur og vulkaner

Landsbyen San Pedro la
Laguna er i den grad
tilbagelænet – her foregår
ganske enkelt absolut intet.
Fra restauranten ’Nicks Place’
er der udsigt til mørke
vulkantinder og mænd, der fra
deres små joller prøver lykken
med fiskesnøren, mens gamle
slagere som ’Woman’ af John
Lennon og ’Wind of Change’
med Scorpions fylder
terrassen. Nick selv, en expat
fra USA, sidder og...
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