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René Rollin har hovedrollen som Amphitryon i en iscenesættelse, der nogle gange er til at falde i
søvn over. Store følelser bliver udtrykt med livløse tekster og kunstfærdig tale.

Anmeldelse. Landes -
theaters opsætning
af Kleists »Amphi-
tryon« er nogenlunde
lige så spændende
som en times oldtids-
kundskab i gymnasiet
for 25 år siden.

RENDSBORG. Der er langt
mellem snapsene i den ny
iscenesættelse af Amphitryon
på Landestheater. Vil teatret
gøre en Kleist-klassiker til-
gængelig for et lidt bredere
publikum, så lykkes missionen
ikke rigtig. Premiere i Rends-
borg Teater var langt fra fuldt
hus, selv om der var organise-
ret bustransport fra Slesvig -
hvor den store teatersal er
lukket. Og i pausen tog flere -
selv lokale prominente - deres
gode tøj og gik.

Nu blev forestillingen også
på plakaterne og i program-
met solgt som et lystspil. Men
er Amphitryon virkelig et lyst-
spil? Er stykket ikke nærmere
en tragikomisk fortælling?

Siden oldtiden har Amphi-
tryon været symbol på den
bedragne ægtemand. Molière
fik i 1600-tallet en forveks-
lingskomedie ud af stoffet.
Den græske sagnkonge (René
Rollin), gift med Alkmene
(Yevgenia Korolov), blev ifølge

sagnet gjort til hanrej af sel-
veste Zeus, der i Amphitryons
skikkelse havde samleje med
Alkmene, og Herakles blev
frugten af dette møde.

Illusion og utroskab
I Molières og Kleists udlæg-
ning har tjeneren (fremragen-
de spillet af Reiner Schleber-
ger) i Amphitryons hus plud-
selig - uden at Alkmene har
opdaget det - fået to herrer
med samme udseende, og
uvisheden om, hvem der er
herre, løser han ved at fastslå,
at »den ægte Amphitryon er
den, hos hvem man spiser«.

Amfitryon er en historie om
illusion og virkelighed: Kan
man stole på sine egne øjne
og ører? Det er en historie om
ægteskab, troskab og utro-
skab. Og det er en historie om
den enkelte i kamp med gud-
dommelige magter.

Kunstig tale
Stykket er kun sjældent spillet
på danske teatre i nyere tid -
både i Heinrich von Kleists
version efter Molière og i Mo-
lière oprindelige tekst. Ander-
ledes er tilfældet i Tyskland,
hvor Kleist og teater hører
med den almene dannelse.

Og sådan kommer forestil-
lingen til at virke som en re-
petition i det gamle gymna-
siefag oldtidskundskab (ja, så-
dan hed det engang. Min søn
var ved at grine sin bagdel i
laser, da jeg fortalte ham det.
Hans klonklusion var blot, at
så måtte vi, der havde haft
faget, også være oldsager).
Dialoger og monologer bliver
fremsagt på en kunstig og
halvdød facon.

Der hviler konstant en tem-
melig gammeldags indigna-

tion over især Amphitryons
måde at tale og reagere på.
Herbert Wegner sparker dog
liv i forestillingen i rollen som
Merkur med sin kraftige dik-
tion og sin klare mimik, mens
Jupiter er til at falde i søvn
over i Felix Ströbels skikkelse.
Katrin Schlomm spiller den
anden tjener, Charis, med
overbevisning.

Fin scenografi
Skal man fremhæve noget i
denne version af Amphitryon
er det Sabine Maders sceno-
grafi. Skæve, hældende scener
er mode, men i denne opsæt-
ning har det sin berettigelse
med ordet »Ich« skrevet med
versaler over hele det store
hvide skrånende scenegulv.

Her handler det om identi-
tet, og med et to-tal på væg-
gen til højre indikeres det, at
der er og kan være flere iden-
titer. Måske er det et tilfælde,
at der, da hele forvekslingsko-
medien er afblæst, da Amphi-
tryon træder ind på scenen
igen, tegner sig en skygge på
væggen til venstre som et et-
tal.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Amphitryon
- af Heinrich von Kleist. In-
struktion: Wolfram Apprich.
Premiere på Rendsborg
Teater i weekenden. Vises i
Flensborg Teater i morgen,
den 18. oktober og 8. no-
vember, i Rendsborg Teater
på lørdag og den 23. okto-
ber samt i Husumhus den
31. oktober og 15. novem-
ber.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kedelig komedie

Anmeldelse. Kirsten
Hammann er i top-
form i sin ny roman
»Se på mig«. Hendes
sprog er fyldt med
små gaver til læseren.

KØBENHAVN. Åh, milde Ska-
ber. Forestil Dem, kære læser,
en forfatter, som kaster sig
over chick-lit’en. En god for-
fatter, altså. Som æder genren
med en fornøjelse, som kun
kan komme af ægte kendskab,
om end ikke nødvendigvis
ægte kærlighed.

Rusker i den med fråde om
munden og endelig spytter
den ud igen, lettere forrevet i
kanterne og drivende af di-
stance og, nå ja, god, gam-
meldags kvalitet. Hvis De kan
følge den øvelse, så har De et
meget godt billede af Kirsten
Hammans seneste bog, »Se på
mig«.

Bogen er en udflugt langt
væk fra den smalle, spidsfindi-
ge litteratur, som forfatteren
normalt plejer omgang med.
Og så alligevel. »Se på mig« er
nemlig måske nok fastfood,
men det er gjort så inderligt
på forfatterens egne præmis-
ser. Som at få en Big Mac på

Noma.
Vi følger Sune, som har fået

udgivet to novellesamlinger.
Nu arbejder han på en tank-
station og drømmer om at

skrive Den Store Roman. Den
skal være ligesom en film. Og
få en masse læsere. Sune skal
bare lige finde ud af, hvad
den skal handle om. Men det

er svært, for ens eget følelses-
liv er egentlig lidt noget pjask,
når man i virkeligheden gerne
vil skrive følelser lissom Berg-
man.

Den anden hovedperson er
Julie, hvis kæreste forlader
hende for at tage til Goa og
tænke over tingene. Og med
»tingene« mener han hende.
Dem. Hun synes ellers ikke, at
hun bad om så meget; et bryl-
lup og en befrugtning, så var
hun tilfreds. I stedet står hun
tilbage med en husleje på
12.000 kr. og må tage Sune
som lejer. Intrigen udvikler sig
herefter, men ikke just, som vi
havde forudset.

Hammann skriver godt. Fak-
tisk skriver Hammann edder-

hamrende imponerende godt.
Hendes sprog er propfyldt
med små gaver til læseren -
som da Julie klamrer sig til
»en måske ikke engang bæ-
rende væg« i sin lejlighed. Ja,
virkeligheden er en tæve.

Det er »Se på mig« derimod
ikke. Den er underholdende,
som kun en gennemført finlit-
terær flirt med chick-lit’en
kan være. Voldsomt godt gået,
Hammann.

Kirsten Hammann: »Se på
mig«. Roman. 460 s. 299 kr.
(Gyldendal)

Christina Blangstrup Dahl, 
Dagbladenes Bureau
red@dagbladene.dk

Litterær McDonalds-burger, Nomastyle

Kirsten Hammanns bøger er både svært tilgængelige og meget
populære. Måske fordi hun eksperimenterer uhæmmet med bå-
de form og indhold  - og ikke mindst en personlig stemme, der
ofte er humoristisk og dybt selvironisk. 
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Beckmann 
i Stegsvig
SLESVIG. Galerie Stex-
wig viser fra den 25.
september til den 23.
oktober en udstilling
med tegninger, malerier
og grafiske værker af
Otto Beckmann.

Otto Beckmann er
blandt andet kendt fra
Grænselandsudstillin-
gen og hans kunstpro-
jekter med to fremtræ-
dende kunstnere fra
Slesvig-Holsten, Falko
Behrendt og Hans-Rup-
recht Leiß. Otto
Beckmann har siden
1989 haft atelier og
værksted i Hamborg.

Galleriet ligger i
Stegsvig ved Slien. (FlA)

Paradis i
Halebøl
HALEBØL. »Paradis« er
overskriften på en ud-
stiling med nye billeder
af Flensborg-kunstne-
ren Hans-Ruprecht Leiß.
De vises fra den 25 sep-
tember til den 27. okto-
ber i Galerie Lüth i Ha-
lebøl nord for Husum.
Motiverne er fyldt med
dyr og eksotisk natur i
klare farver. (FlA)


