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Anmeldelse. Landestheater ser-
verer let kost her op til jul. Med
»Charleys Tante« får man et lille
indblik i dét, der engang har væ-
ret sjovt.

SLESVIG. »Charleys Tante« er en farce,
som dilettantscener og plattyske teatre
hellere end gerne spiller for publikum en
gang for meget. Nu har også Landesthea-
ter taget den engelske klassiker på plaka-
ten - og det kan undre. Om en snes år vil
vore børn formentlig studse over, at vi i
2006 kunne sidde og more os over sådan
noget i teatret. Men mænd i dametøj kan
fortsat henrykke et stort publikum 114 år
efter, at englænderen Brandon Thomas
skrev farcen i dronning Victorias rege-
ringstid.

Søndag aften var der premiere på Lan-
destheaters opsætning af denne uforplig-
tende og letfordøjelige forestilling. Publi-
kum skal åbenbart ikke have al for tung
kost her op til jul.

Stykkets forfatter, Brandon Thomas, var
så stolt af sit værk, at han før sin død i
1914 fik indføjet i sit testamente, at der i
X antal år i nyopsætninger 00 ikke måtte
rokkes så meget som et komma i forhold
til hans manuskript.

Det var der flere, der ikke tog alvorligt,
deriblandt selveste BBC, der var nødt til
at tage et hørespil af programmet, da
Brandon Thomas’ efterkommere gjorde
indsigelser. Et svensk filmselskab forsøgte
også at give Thomas’ forlæg et nyt pift,
men familien i England kunne ikke se det
morsomme i sagen og stævnede selskabet,
der måtte betale så stor en erstatning, at
det gik nedenom og hjem.

Landestheaters version er skrevet af ty-
skeren Marcus Everding, der af en eller
anden grund (som Landestheater ikke op-
lyser i sit program) er sluppet godt af sted
med at modernisere visse passager. Hand-
lingen er der dog ikke pillet ved.

Puder som bryster
De to ungkarle Jack og Charley (André
Eckner og Reiner Schleberger) har travlt
med at få arrangeret et rendezvous med
de to unge damer Anny og Kitty (Andrea
Beckmann og Lieko Schulze). Det skal ske
i selskab med Charleys rige tante fra Bra-

silien for, at damerne kan duperes. Penge
har de to ungkarle jo ingen af.

Tanten melder afbud, og så er det, at en
mandsperson hu-hej-vilde-dyr må klædes
ud som en dame. Det bliver tjeneren Bras-
sett (Matthias Fuhrmeister), og med store
puder, der skal gøre det ud som bryster,
bliver det ham, der tager stikket hjem i fo-
restillingen.

Komisk grovfil
René Rollin medvirker som de unge da-
mers formynder og onkel, Spettigue, mens
Herbert Wegner er Jacks far, Sir Chesney,
og de komplicerer historien yderligere.
Helt efter opskriften begynder vi roligt,
hvorpå farcepedalen trykkes i bund, tem-
poet ryger op, personerne får med den ko-
miske grovfil, og situationerne bliver så
vilde og vanvittige, at enhver forbindelse
med virkeligheden ryger.

Virkeligheden kommer først tilbage i
slutningen af anden akt, da den virkelige
brasilianske tante dukker op i Sabine Un-
gers smukke skikkelse.

Der er fine skuespillerpræstationer i
dette gammeldags stykke. Farcen har sik-
kert været sjov, dengang Brandon Thomas
skrev den.

Schleswig-Holsteinisches Landesthea-
ter: Charleys Tante - Brandon Thomas’
komedie i ny version af Marcus Ever-
ding. Instruktion: Peter Schroth.
Premiere i Slesvig Teater søndag aften.
Spilles i Flensborg Teater fra i aften og
i Rendsborg Teater fra den 23. decem-
ber.Vises  i januar som gæstespil i
blandt andet Nibøl, Læk, Frederiksstad,
Sankt Peter-Ording og Husum.

Hans Chr. Davidsen

Humor fra dronning Victorias tid

Hvad kvinder alt sammen
må finde sig i, det fatter tje-

neren først efter at have
været genstand for mænde-
nes tilnærmelser. Her er det

Matthias Fuhrmeister og
Herbert Wegner. (Foto: FlA)

Opera. Flere fremtræden-
de muslimer nægter at se
genopsætningen af den
kontroversielle Mozart-
opera »Idomeneo« i Ber-
lin. Formanden for den
tyrkiske menighed i Tysk-
land beklager sine tros-
fællers afbud.

BERLIN. Et massivt politiopbud
og omfattende sikkerhedstjek
skulle i aftes sørge for, at repre-
mieren på Mozart-operaen »Ido-
meneo« på Deutsche Oper i Ber-
lin forløb uden problemer, da
profeten Muhammeds afhuggede
hoved bliver hevet ud af en sæk i
sidste akt.

Operachef Kirsten Harms blev
i september verdensberømt og
udsat for voldsom kritik, fordi
hun af frygt for islamistisk terror
overilet tog operaen af plakaten.
Selv forbundskansler Angela
Merkel kaldte aflysningen for en
»ulidelig« form for selvcensur. Til
sidst bøjede Harms sig for pres-
set.

Hans Neuenfels’ kontroversiel-
le iscenesættelse af »Idomeneo«
blev i aftes alligevel genopført
under gigantisk medieopmærk-
somhed, hvor den tyske inden-
rigsminister Wolfgang Schäuble
og kulturminister Bernd Neu-
mann var blandt de mange pro-
minente gæster.

Men Schäubles idé om at lukke
årets kulturskandale med en for-
sonlig gestus bliver ikke til no-
get.

Kunstens frihed
Flere fremtrædende tyske musli-
mer har nemlig takket nej til in-
denrigsministerens invitation om
at komme med i operaen.

Formanden for islamrådet, Ali
Kizilkaya, og generalsekretær for
muslimernes centralråd, Aiman
Mazyek, nægter - ligesom in-
struktøren Hans Neuenfels - at

deltage i det, de opfatter som en
populistisk markering.

- Jeg går meget gerne i operaen
og var så afgjort imod at tage
»Idomeneo« af plakaten. Men jeg
tog ikke med, fordi jeg ikke vil
føle mig som brik i et politisk
spil. Som repræsentant for et
trossamfund er jeg hverken
kunstkritiker eller smagsdom-
mer. Og det er heller ikke det rig-
tige job for politikere, siger Ma-
zyek til avisen Tagesspiegel.

Formanden for den tyrkiske
menighed i Tyskland, Kenan Ko-

lat, beklagede sine trosfællers af-
bud.

- Det er en skam. Muslimer
havde her mulighed for at slå et
slag for kunstens frihed - og nu
nægter de.Vi burde i fællesskab
tone rent flag, sagde Kolat til
mandagsudgaven af avisen taz.

Mens både Mazyek og Kizil-
kaya undlod at kritisere selve
genopsætningen, kaldte forenin-
gen Ahmadiyya Muslim Jamaat

fra Köln det en alvorlig fornær-
melse af profeten og de andre
verdensreligioners personlig-
heder, at de afhuggede hoveder
af Muhammed, Jesus, Buddha og
Poseidon bliver hevet frem i slut-
scenen.

De omstridte hoveder er ekstra
blevet fremstillet påny til de to
nye forestillinger, fordi de plud-
selig forvandt fra operaens lager
med rekvisitter. Kerrin Linde

Tyske muslimer boykotter repremiere i Berlin

Det er ikke kun Muhammeds hoved, der ryger i opearen »Idomeneo«.
(Foto: Claudia Esch-Kenkel dpa)

Fakta
• Operaen »Idomeneo«, der blev uropført i 1781, bliver opfattet
som Wolfgang Amadeus Mozarts opgør med religionen.

• Den østrigske komponist (1756-1791) og hans tekstforfatter
Giambattista Varesco sætter i operaen konflikten mellem plig-
ten over for guderne og loyaliteten over for menneskene på
spidsen.

• Da Kretas konge Idomeneo på vej hjem fra krigen i Troja red-
der sig fra havsnød, lover han havguden Poseidon at ofre det
første menneske, han møder. Desværre er det hans egen søn
Idamante. Først efter at Idamante har besejret et søuhyre, hans
kæreste Ilia er parat til at gå i døden og Idomeneo abdicerer, er
Poseidon formildet.

• Operaen er Mozarts »Anti-Hamlet«, skrev instruktøren Hans
Neuenfels om sin kontroversielle »Idomeneo«-opsætning fra
2003.

• Kongen forsvarer sig fortvivlet mod gudernes diktatur, mente
Neuenfels, der i den chokerende slutscene lader Idomeneo hive
de afhuggede hoveder af Muhammed, Jesus, Buddha og Posei-
don frem.


