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Kontanthjælpsmodtagere i overflod
En vaskeægte luder, der er vandret dirkete ind fra Halmtorvet og nu står i en teatercontainer og spiller scener fra »Pretty Woman.« Kriseramte færøske fiskere,
der spejler sig i TV-serien »Dallas«. Bangaladesh-arbejdere, der spiller nationalklassikeren »Elverhøj« i et fingeret outsourcingprojekt på Det Kongelige Teater.
Flygtninge, der er havnet i scener fra sit-comedy’en »Venner«: Makkerparret Fix
& Foxy, alias iscenesætterne og konceptmagerne Jeppe Kristensen og Tue Biering,
har det med at lade virkelighedens skæbner møde et publikum i rammerne
af den populærkultur, vi alle er formet af og refererer til - og som nærer vores
drømme og forhåbninger.
Nu gælder det en håndfuld kontanthjælpsmodtagere i forskellige aldre, der er
sat ind i en satirisk ramme inspireret af Marco Ferreris legendariske film fra 1973,
»Det store ædegilde«, hvor fire mænd sætter sig for at æde sig ihjel. Mens de æder
sig gennem 17 retter, prøver de kræfter med - og stille spørgsmålstegn - ved overklassens levevis og værdier. eller som det hedder i pressemeddelelsen: »De går på
opdagelse i en overflod af mad, sex og eksistentialisme. Hvorfor spiser de rige så
meget? Hvad vil de med angorasweatre? Og hvorfor kan de ikke finde ud af at
leve?«. Men samtidig kan publikum også forvente selv at få nogle svar : Hvorfor er
de havnet på kontanthjælp? Hvad drømmer de om? Og hvorfor gør de ikke noget
ved deres situation? Fix & Foxy modtog en Reumert for den interaktive forestilling »Ungdom« på Republique ved prisuddelingen i juni.
Hvor: Dansehallerne, Louis Pasteursvej 20, København V
Hvornår: 21. november - 1. december. alle dage kl. 20.
Hvordan: teaterbilletter.dk

Marie Louise Wille ved en åben prøve på Betty Nansen Teatret »Soli Deo Gloria«. Foto: Betty Nansen Teatret.

Hvad betyder menneskelivet?
»Det er tolv scener, der fungerer som en slags pejlepunkter i et verdensbillede.« Sådan sagde dramatikeren Peter Asmussen til Berlingskes
teatertillæg om den forestilling, han havde skrevet til Betty Nansen
Teatret, »Soli Deo Gloria«. »Man kan forbinde punkterne, som børn
gør i en malebog og fremkalde et billede af en verden, men hvordan
punkterne skal forbindes, gives der ingen anvisninger på. Der er ikke
nogen givet sammenhæng, men måske et håb om sammenhæng.« I de
12 secner møde vi mennesker, både i fortiden, nutiden og fremtiden.
De oplever noget af det, menneskelivet består af: møder, tab, kærlighed og frværet af samme. forelskelse, fuldstændig opgivelse, sex, død
og sågar talende dyr. Heraf titlen , »Soli Deo Gloria« - alene til Guds ære.
»Jeg forstår ordene næsten som humor,« forklarede den i øvrigt ateistiske forfatter ved førnævnte lejlighed.
»Alt hvad der er i verden, alt hvad der sker af godt og ondt har ingen
mening, men er der kun for at fornøje Gud i den uforanderlige evighed.
Lige meget om man tror på Gud eller ej, er det det store spøgelse bagved
alting altid: Betyder det hele overhovedet noget? For mig er det spørgsmål samlet i det begreb, der hedder Gud, og Gud er tavs, utilnærmelig
og svarer aldrig på menneskers spørgsmål.« På Betty Nansen Teatret er
det Marie Louise Wille, Thomas Levin, Kasper Leisner og Tina Gylling
Mortensen, der demonstrerer meningsløsheden - og måske også ind
imellem de øjeblikke, hvor livet giver sig selv og det ikke giver mening
at spørge efter - en mening. Måske skalman bare leve? Thomas Bendixen instruerer.
Tue Biering og Jeppe Kristensen, tilsammen
instruktørduoen Fix & Foxy. Foto: Nils Meilvang.

Don't Touch Nefertiti
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Hvor: Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé,
Hvornår: 26. november - 19. december. Ons. - fre. kl. 20. Lør. kl.
Hvordan: billetten.dk eller teaterbilletter.dk (telefon 70 27 22 72)

