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Til 22. november.
Stedet er en container på Halmtorvet i København. Meget passende til et stykke
om prostitution. Indendørs hyggesnakker vi først med de to mandlige
medvirkende om filmen ”Pretty Woman”.
Det er den, der skal genopføres i containeren, dog med den forskel, at det nu er
en rigtig prostitueret, der skal spille Julia Roberts rolle. Vi er kun to blandt
publikum denne mandag aften, der aldrig har set filmen – resten kender den
tilsyneladende særdeles godt. Især de kvindelige tilskuere.

Orange gardin
Foran os har vi et orange gardin, der skjuler en teaterdekoration. Filmens
hotelværelse, viser det sig senere. For først skal der indfanges en ægte
prostitueret. Et andet sted ude på Halmtorvet kan Vesterbros vaskeægte ludere
hver aften melde sig som deltagere i forestillingen – betalingen sker for en times
deltagelse i forestillingen.
Aftenens gæst hedder angiveligt Anne, og iklædt kostumer og fodret med
replikker hvisket i en øresnegl fra teknikrummet - med deraf følgende forsinkelse
i afleveringen – humper hun sig godmodigt og lidt forsagt igennem historien
sammen med de to mandlige skuespillere.

Hjælpeløst
Som oftest ser vi de enkelte scener både inde i kulissen og på ophængte
fjernsynsskærme over scenen. Følelsen af hjælpeløst amatørteater melder sig
hurtigt, kombineret med en undren over, hvorfor vi dog skal sidde og se på det.
Se på aben i buret, den eksotiske vilde, den derangerede luder fra
virkelighedens verden. Købt og betalt for at medvirke, ikke til sex, men til rige
folks forlystelsesbehov.
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Ikke godt teater
Er det så godt teater? Næh. Filmen var angiveligt god, fordi den fortalte sin
historie i kraft af mennesker, der gjorde det, de var gode til, nemlig spille
komedie. Hende her gør noget, hun aldrig har prøvet før, ikke har den fjerneste
lyst til og ikke besidder evner for. Hun vil bare tjene pengene og slippe væk
derfra igen hurtigst muligt.
Er den slags interessant eller grænseoverskridende?
Næh, det virker mere som en idé, der er født ved et skrivebord, som har pirret
Kunststyrelsen til at slippe en masse penge til gennemførelsen, efterfølgende
pirret medierne til at skrive om det, og som synes opbrugt allerede fem minutter
inde i forestillingen. Så har vi set det hele, resten er bare pudsig genfortælling af
filmen.
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De intellektuelle legetøj

Hjælpeløst luderteater
på Halmtorvet

En time senere er vi færdige. De velbetalte skuespillere og det pæne publikum
kan gå hjem til sig selv og diskutere på distanceret og akademisk plan. Anne
kan gå ud og sælge sig selv videre. ”Jeg er ikke et stykke legetøj”, siger hun i
filmen og i forestillingen.
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Men det er jo det, hun er. Endnu engang. De intellektuelles legetøj.

http://kpn.dk/teater/teater/article1503366.ece
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