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Anmeldelse. Mennesket
Chaplin bliver vi ikke synder-
ligt meget klogere på med
Meridianos hurtige biografi.
Blot formidabelt underholdt
- hvilket jo kan være godt
nok.

HARRESLEV. Det er ikke dybde, vi får i
Meridiano Teatrets fortælling om Charlie
Chaplin. Her er masser af små klip i sam-
me staccato-tempo som i stumfilmen,
men helt tæt på mennesket Chaplin og
hans skæbne når vi aldrig. Formen står
stærkest.

Torsdag aften blev stykket vist i Harres-
lev Danske Skole - udmærket besøgt -
men mest af et publikum med et plus fø-
jet til efter deres alder. Er Chaplin virkelig
allerede gammeldags?

I Meridiano Teatrets kvikke og humori-
stiske opsætning bliver historien fortalt
som et klassisk tilbageblik. 

Den aldrende Chaplin bliver i 1972 rul-
let ind på scenen i en kørestol for at
modtage sin Oscar. Det var her, han fik
det største bifald, der nogensinde har
været til en Oscar-overrækkelse. Over

fem minutter varede det.
Den gamle filmmester ser tilbage på sit

liv, står ansigt til ansigt med sit eget un-
ge spejlbillede, og her begynder forestil-
lingen at vise sin helt store charme. Hi-
storiens kerne bliver det komiske, stum-
filmens form og det menneskelige bag
kulisserne. Det er kosteligt instrueret og
formidabelt spillet af hele ensemblet: Ni-
na Christrup, Elise Müller, Lars Begtrup,
Rasmus Haxen, Claus Bahnsen, Giacomo
Ravicchio, der spiller den unge, stumme
Chaplin, og Erik Bach, der frem for alt
sætter ord på den gamle Chaplin.

Giacomo Ravicchio svinger stokken,
trækker på skuldrene, løfter forsigtigt på
hatten og vimser forsigtigt af sted med
små skridt - som Chaplin gjorde det. Det
hektiske tempo er vittigt og meget præ-
cist.

Ingen nye indfaldsvinkler
Særligt fornøjelige er forfølgelsesscener-
ne og den naive falden-på-halen kome-
die fra film, hvor han snupper en ulykke-
lig kvinde, der ikke vil giftes, lægger sig
ud med vrede, gamle mænd eller bliver
frastødt af grimme kvinder. Timingen og
rytmen er perfekt. Vi får ingen nye ind-
faldsvinkler på Chaplin, men bliver mere
mindet om, at det var sådan det var, den-
gang man stadig kunne se stumfilm i den
bedste sendetid.

Talefilmen opfattede Charlie Chaplin
som en trussel, og det bliver flot illustre-
ret med en finte, hvor Chaplin selv bliver
centrumsfigur i en pædagogisk ansku-
eliggørelse af, hvilke muligheder der lig-
ger i det dengang nye medie. 

Han bliver sat til at lægge stemmer til
det samme filmklip i tre vidt forskellige
versioner, og virkningen er fascinerende.
Ak ja - angsten for fremskridtet er der al-
tid. Især når man nu skylder den gamle
teknik en stor del af sin sin succes.

Den underliggende fortælling om ind-
vandreren Chaplin, der aldrig helt blev
amerikaner og beskyldt for kommunist-
sympatier kommer forestillingen dog al-
drig helt i dybden med.

Stiliserede figurer
Figurerne er stiliserede næsten til det fir-
kantede, og tableauerne er korte og hur-
tige. En snert af den  absurde kommu-
nistforskrækkelse i 50ernes USA virker
dog udmærket, men mennesket Chaplin
bliver vi ikke synderligt meget klogere på.
Blot formidabelt underholdt, og hvis det
bare var det,d er var meningen, ja så er
missionen med denne forestillingen også
lykkedes.

Publikum morede sig i hvert fald godt -
og nød nok også en stille nostalgi. Hat og
stok kan heldigvis lidt endnu.

Chaplin - gæstespil af Meridiano Te-
atret på Harreslev Danske Skole, tors-
dag aften. Tekst og instruktion: Giaco-
mo Ravicchio. Arrangør: Sydslesvigsk
Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kvikt spil med
velkendt stof

Anmeldelse. Hoved-
personen i Mathilde
Walter Clarks ny ro-
man er en mand, som
alle kvinderne er vil-
de med. Og det be-
nytter han sig af.

KØBENHAVN. Mathilde Walter
Clarks »Priapus« er en fortæl-
ling om en impotent forfører
- eller rettere sagt: Priapus er
skam ikke impotent.

I hvert fald ikke før han
kommer til at gifte sig med
sin Faye. Så kan han ikke mere
mellem lagnerne - i hvert fald
ikke med hende. Til gengæld
har han den samme gave som
altid til at tiltrække Gud og
hver kvinde, som krydser hans
vej, og den bruger han til det
yderste. 

Priapus manipulerer alt og
alle omkring sig, Faye absolut
ikke undtaget. Det er i det he-
le taget ikke en sympatisk ho-
vedperson, som Clark skaber,
og det giver et problem for
læseren.

Efter 400 sider i selskab
med den alvidende og ikke
synderligt venligt stemte for-
tæller er det nemlig så som så
med sympatien for Clarks
»sædsjasker« (i øvrigt et ord,
jeg aldrig håber at støde på
igen. Nogensinde). Og des-
værre strækker manglen på
sympati sig også til bogen
selv. 

Clark lader Priapus gå som
»en Jesus med en pik og en
impotent sjæl gennem køns-
helvedet«. Det er ord, som er

lidt for meget eller måske
snarere lidt for lidt, og por-
trættet af den lidende don
Juan hæver sig aldrig helt
over det trivielle.

Endnu værre bliver det med
Parsifal-historien, som funge-
rer som en motivationsfortæl-
ling for Priapus. Fortælleren
forsøger således at overbevise
os om, at hele miseren er en
gralsfærd. Den vinkel er mil-
dest talt ikke overbevisende -
heller ikke, selvom man skulle
være nådig og betragte det
hele som en upålidelig fortæl-
lers spil. Der mangler ganske
enkelt saft og kraft i Clarks
sædsjaskeri. 

Mathilde Walter Clark:
»Priapus«. Roman. 464 s.
299,95 kr. (Samleren)

Christina Blangstrup Dahl
red@dagbladene.dk

Sædsjaskeri

»Chaplin« er en poetisk og humoristisk forestilling om en af vor tids største skuespillere og filmskabere. En kunstner, der fandt sin
egen magiske balance mellem latter og gråd, og som tilførte stumfilmen et universelt sprog.

SLESVIG. Der er musik fra lidt
varmere himmelstrøg, når
Slesvig-Holstens Symfonior-
kester den 9. marts giver kon-
cert i Slesvig Teater.

Det er sæsonens sjette sym-
fonikoncert, der byder på
værker af Chabrier, Ravel, Tu-
rina og de Falla, spanske og
franske komponister. Det bli-
ver også en spansk gæstediri-
gent, der kommer til at stå i
spidsen for orkestret ved kon-
certen. Josep Cabaálle-Domè-
nech hedder han og han
stammer fra Barcelona. Ham-
borgeren Sebastian Knauer er
solist i Ravels Klaverkoncert i
G-dur.

Koncerten kan også høres i
Det tyske Hus i Flensborg den
10. marts og i Rendsborg Tea-
ter den 12. marts. Alle koncer-
terne begynder klokken 19.30.
Slesvig-Holstens Symfonior-
kester  spiller også i Kon-

gresshalle i Husum den 11.
marts. Her er det dog pro-
grammet fra den femte sæ-
sonkoncert, der kan høres.

(FlA)

Musik fra Spanien 
og Frankrig

Pianisten Sebastian Knauer
fra Hamborg.
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Bachs Johannespassion
FLENSBORG. Sopranen Antje Bitterlich er tidligere solist
ved Schleswig-Holsteinisches Landestheater i Flensborg.
Søndag den 21. marts kan hun atter opleves i Flensborg,
når hun medvirker ved en opførelse af Johann Sebastian
Bachs Johannespassion. Den finder sted i Sankt Nikolaikir-
che og begynder klokken 17.

De øvrige solister er Manuela Mach (alt), Martin Hun-
delt (tenor), Markus Wessiak (bas) og Thomas Peter (bas).
Kirkens eget kor synger, ensemblet Ars Musica står for den
instrumentale del, og Michael Mages har de musikalske
ledelse. Billetter kan købes på www.nikolaichor-flens-
burg.de og koster fra 12 til 25 euro. (FlA)


