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Ind i vor brogede (eventyr)verden
TEATER: 40 år skulle gå, før Stephen
Sondheims eventyrlige musical »Into
the Woods« nu kan
opleves i Danmark,
endda midt i Tivolis
eventyrverden.

Anmeldelse
■ Teater
Af Knud
Cornelius

Stephen Sondheim er højt
estimeret som musicalverdenens seriøse fornyer. Offentligheden kender kun
én schlager fra hans store
produktion - den kloge sang
»Send klovnene ind« - men
han har skrevet en masse
gennem sit lange liv, og han
har evnet at fortælle sine
historier gennem sangene,
sådan som det også sker i
opera.
Programmet
til
»Into
the Woods« citerer den nu
87-årige Sondheim for at
mene, at hans sange og tekster til Leonard Bernsteins
populære musical »West
Side Story« blev lidt for lyriske og bløde, og det er dog
ellers nogen, som publikum
straks tog til sig.

Fire forheksede krav

I »Into the Woods« samar-

bejder han med James Lapine, der har vævet flere af
brødrene Grimms eventyr
sammen til en fantasifuld
rejse ind i det ukendte - i
sindets mørke eller bare i
den store skov, hvor også
William Shakespeare lod
sine personer forvilde sig og
få ny indsigt. Det går over
stok og sten fra start, og efter pausen siger fortælleren
»Men vi skal længere ind - i
skoven« som en finte til de
frække drenge i »Rytteriet«.
Brdr. Grimm vidste nok,
hvad underbevidsthed og
besættelse kunne lede til,
og James Lapine har i musicalen vævet Rødhætte og
ulven, Askepot og prinsen,
Rapunzel, Jack med bønnestagen og flere figurer
endnu sammen med rammefortællingen om det barnløse bagerpar, der på god
eventyrvis må opfylde fi re
forheksede krav, før der kan
blive tale om et barn. Altså:
Ind i skoven efter »en ko så
hvid som mælk, en hætte så
rød som blod, et hår så gyldent som korn og en sko så
funklende som guld«. Det
virker som en fortvivlende
opgave, og så er det endda
ikke gjort med det.

Eventyr for voksne

»Into the Woods« er et eventyr for voksne, hvis alle
dybderne skal forstås. Men
det er også eventyrets evne
at tale direkte til barnlig
fantasi, og med Peter Langdal som iscenesætter er der
givet frit løb for alle påhit.
Han har løst den umulige
opgave at få et så stort opbud
af medvirkende til at udfol-

ligevel løser de uforklarlige
gåder, også den at få et barn.

Begavet fortælling

Nicoline Siff Møller som Askepots stedmor klipper en tå på Sandra Kassman som datteren Lucinda, medens Mikkel Vadsholt som Askepots far græmmer sig i baggrunden.
Foto: Martin Mydtskov, Huset Mydtskov
des i Glassalens intime ramme.
Det var ikke gjort uden scenografen Benjamin la Cours
hjælp. Han har taget »skov«
bogstaveligt, lagt gulv ud
over alle de dyreste pladser,
skabt en guldramme om
den mørkegrønne skov, så
personerne må skræve over
kanten, som var den en bom
ind til skovstien, og flugten
ud derfra ender ofte med
en snubletur frem på scenen. Her drejer et møllehjul
også op mod loftet, som var
det en historie om Mickey
Mouse, der skal frelse sin
fastbundne Minnie, inden

hun knuses, og der er lemme
og små drejescener og døre,
der smækker, og balkoner til
stævnemøder, og efterhånden åbnes en endnu større
verden i skovens dyb. Det er
glimrende. I denne ramme
færdes personerne, opfindsomt og elegant klædt ud af
Karin Betz.
Og musikerne klistrer sig
til scenen, alle i flæsekjoler, også dem med skæg, og
de tungeste blæsere sidder
i den lille musikerloge over
scenen.
For musikken og fortællingen hører sammen.
Stephen Sondheim er en

raffineret komponist et
sted mellem minimalisme
og opera. Hans kompliceret enkeltlydende partitur
er stemningsskabende i
sjælden grad og danner en
fornem kontrast til livets
grumme
eventyrudfordringer: Hekse, troldmænd
og ulve herser med naive
og forudsætningsløse små
mennesker og med de skidtvigtige søstre og deres mor,
der blev Askepots fars skæbne og hendes fortvivlelse. Og
bageren og hans kone, ja,
de elsker bare hinanden og
er fattige, indtil de skændes
og gør hinanden ondt og al-

I løbet af fem minutter er
man som tilskuer spundet
ind i den lange eventyrhistorie med Flemming Enevold
som veloplagt fortæller og
den 15-årige Birkerød-pige Sofie Amalie Kronborg
Christensen som premierens uimponerede Rødhætte. Hovedparten af de unge
medvirkende er skolet dygtigt i Det Danske Musicalakademi, og veteraner fra
musikteatret som Nicoline
Siff Møller, Hanne Uldal,
Henrik Lauenbjerg og Berit
Meland sammen med den
dygtige Joachim Knop fra
det klassiske sangteater
vimser omkring Silke Biranell og Johannes Nymark
som bagerparret.
»Into the Wood« skal sanses, nydes og indtages som
en begavet fortælling om det
eventyrlige liv på jord lige
uden for Guds grønne skov.
Instruktørens begejstring
for de mange lag i »Into the
Woods« kommer til udtryk i
en overgiven, dygtig fortælling for alle, der er nået bare
lidt hen ad livets skovsti.

»Into the Woods« af Stephen
Sondheim og James Lapine,
oversat af Thomas Bay og
Mads Æbelø Nielsen, iscenesat af Peter Langdal, dirigeret af Mikkel Gomard
(Heltenus Production ApS
i Glassalen i Tivoli, København - varighed: 2 timer og 50
min. Opføres til den 17. juni)

Tilfældet giver fantasien plads
TEATER: Inden publikum bliver lukket
ind til »Kort over
glemte forbindelser«, lyder det fra
trappestenen, at
forestillingen vist er
en soap.

Anmeldelse
■ Teater
Af Knud
Cornelius

Fra tv ved man, at soap er
en (amerikansk) betegnelse
på overdreven satire og fri
fantasi, eller hvad man nu
vil, og Ghita Makowska Rasmussen har med sin tekst
boltret sig i formen og - sam-

men med ensemblet - gjort
en begrædelig tilstand uhyre komisk.
For tilværelsen er jo komisk! Vi løber rundt og prøver at gøre os kloge på forløbet ved at være velovervejede og kende reglerne. Og så
bestemmes livsforløbet alligevel af tilfældet - af det uberegnelige, det ubesindige,
det uventede. Manuskriptet
til tilværelsen er en krøllet
bunke kopiark i uorden.
Tilfældet bliver en barriere, som det siges i forestillingen, men også en vidunderlig uberegnelig faktor, som
man må være taknemmelig
for. Hvis ikke det uventede
og uforståelige skete, ville
tilværelsen blive keeeedelig.

Lige det teatret kan

Teater Faar 302 i Toldboldgade er sådan set også en
soap: En kælderfoyer med
stejle trin og en »høj stue«
ovenover i et beboelseshus.
Der kan akkurat klemmes
48 tilskuere ind ad gangen,

og der er næppe en scene,
måske bare gulvet fra et
nedlagt køkken og toilet,
der draperes med gardiner,
og den virkningsfulde niche
er en vindueskarm inden
blændede ruder ud mod baggården. Publikum sidder
som høns på hjald på hævede forlystelsesrækker, og
helt bagude under loftet er
teknikerpulten. Hvis publikum hurtigt får det hedt, må
teknikeren være drivvåd af
sved.
Men nedenfor, i projektørlyser og mellem scenens
gardiner, kan der spilles af
livsens lys, og i denne nyeste forestilling kan man få
det til, hvad det skal være.
Dramatikeren fokuserer på
»mellemrummet
mellem
fantasi og hverdag, identitet
og verden«. Det er lige det,
teatret kan: Hvis man fra tilskuerrækkerne tror at se en
lettere opgivende instruktør forsøge at finde hoved
og hale i manuskriptet til
de tre rollehavende, der er
en prins og et par tvillinge-

skønheder, så er drømmen
allerede på færde. De bærer
ikke masker, men parykker
og kappe og strutskørter, og
instruktøren er selvfølgelig
i ærmeløs undertrøje og joggingbukser, for han er jo på
arbejde. De tre andre er fantasien, den frie flugt.

Lykkedrømme

Og publikum er lynsnart
med på spøgen, for alle er
kommet fra den velkendte
verden ind i fantasiens rige,
hvor længsler og lykkedrømme flagrer frit, og hvor
det er som at få stjålet sin
slikkepind, hvis man pludselig aner virkeligheden bag
udklædningen.
Kortet over de glemte forbindelser kunne altså være
feberdrømmen om at komme videre fra den fantasiløshed, der findes ude på gaden,
på arbejdspladsen og hjemme, hvor ting er sat i system
og alle koder er knækket.
Det bliver en lykkelig forestilling, skabt ud af intet, synes det, men med fangarme

Ulver Skuli Abildgaard forsøger desperat at få styr på historien i »Kort
over glemte forbindelser« foran Sophia Zinkernagel og Betina Nydal
som de (næsten) identiske drømmepiger. Foto: Karoline Lieberkind
langt op i det lyse forårsunivers. Ulver Skuli Abildgaard som instruktøren, Peter Zandersen som prinsen
og Sophie Zinkernagel og
Betina Nydal som de skønne feer leger med tilskuerne
og hinanden i venten på, at
nogen vil kysse frøen, så den
virkelige prins kan stå frem
fra fantasierne.
Og dette var så kort og godt
de forbindelser, som Ghita Makowska Rasmussens
kærlige og absurde tekst fik

sendt videre til 4. række,
bundtet med stor indlevelse
og sans for overrumplende
præcision af Emil Hansen
som forestillingens fantasirige og livskloge instruktør.
»Kort over glemte forbindelser« af Ghita Makowska Rasmussen, iscenesat af Emil
Hansen (Teater Legios gæstespil i Teater Faar 302, København - varighed: 1 time.
Opføres til den 10. juni)

