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Maria Steurich (siddende) er ikke til at komme uden om som en prima mama, der på frygtindgy-
dende vis kan skære sin mand Giovanni (André Eckner, til venstre) ned. Bagest er det Nina Mohr i
rollen som Margherita og Michael Kientzle som Luigi.

Anmeldelse. Der skal
komisk talent til at
følge med Dario Fo.
Landestheater prøver
kræfter med italiene-
rens næsten 40 år
gamle farce »De be-
taler ikke! Vi betaler
ikke!«. Den rammer
lige ned i en økono-
misk krisetid.

RENDSBORG. Forestillingen
har det med at dukke op på
teatrene i krisetider.
Samfundssatirikeren Dario

Fo hev da også »De betaler ik-
ke! Vi betaler ikke!« ud af ær-
met et år efter oliekrisen,
dengang i 1974, da olieshei-
kerne bare behøvede at trykke
på en knap for at bremse Ve-
stens glad forbrugsvanvid.
Landestheater har haft pre-

miere på farcen, der vokser ud
af en fortælling om den itali-
enske arbejderklasses kamp
for at overleve i et samfund,
hvor priserne skrues i vejret,
og arbejdspladser forsvinder.
Ægteparret Antonia (Maria
Steurich) og Giovanni (André
Eckner) har ikke til dagen og
vejen, og deres faste ejendom
er - ligesom naboernes - et

telt. Hun ved, at hverdagen
ikke kan hænge sammen. Han
fornægter det. Deres lidelses-
fæller er veninden Margherita
(Nina Mohr) og hendes under-
frankerede mand Luigi (Mi-
chael Kientzle).

Oliven i underlivet
Dario Fos logik er klar: Når de
ikke får løn, skal de heller ikke
betale. Pasta basta! Når der
bliver lukket for gas og strøm,
og supermarkederne skruer
priserne op, er det kunderne,
der bestemmer priserne. Og så
går Antonia og veninden
Margherita (Nina Mohr) på
indkøb uden at betale. Tyve-
kosterne må dog gemmes væk
for mændene, den ene mo-
ralsk, den anden lalleglad. Så
bryder farcehelvede løs med
nødløgne, der vokser og vok-
ser.
Damerne må stoppe nudler

og kål ind under maven og
agere gravide for at undgå
politiets truende razzia. Gravi-
de med oliven i saltlage og
masser af grin.
I Peter O. Chotjewitz’ tyske

version dukker en anakroni-
stisk Rudi Dutschke op med en
morale, og for at det ikke skal
være løgn, så skal det skæres
ud i pap, at det er Rudi
Dutschke - som når en ejen-
domsmægler står og siger:
»Dette er et hus«. Ja, selv en
nogenlunde begavet dansker
har fattet, at det er Dutschke.

Mod til illusioner
Der er hints til både pave og
CDU-fallitten Christian von

Boetticher og naturligvis også
her og der en ventil til at få
luft for Landestheaters aktu-
elle sparesituation. Lyset går,
og skuespillere mangler. Det
trick blev også brugt, da styk-
ket gik på Gladsaxe Ny Teater
for et par år siden.
Maria Steurich er ikke til at

komme uden om som en ma-
ma, der i anden akt når en kli-
maks med at skulle påkalde
sig en hellig Eulalia i et totalt
blufnummer for at forblænde
carabinierien (Johannes Fast).
Speed-snakkende og i højeste
gear får får hun lov til at afle-
vere de ord, vi så kan gå hjem
og tygge på: »Hvis ikke vi har
mod til illusioner, så bliver vi
først rigtig et fattigt land«.
Underholdningsteatret vir-

ker udmærket, når man i lan-
ge perioder sidder og ikke ved,
hvad der er skuespillere, ka-
rakterer, Dario Fo eller over-
sætter. Til gengæld er det ikke
altid, at alle aktørernes komi-
ske talent helt kan følge med i
samme italienske omdrejnin-
ger som Fos, og derfor kom-
mer den ikke længere op end
tre masker.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Bezahlt wird
nicht! - farce af Dario Fo.
Instruktion: Andreas Kloos,
Premiere på Rendsborg
Teater i weekenden. Spilles
også i Flensborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Vi betaler ikke
vores pasta, basta!

Soloudstilling på
Trapholt om den ba-
nebrydende innova-
tion i 1920ernes
Tyskland: Bauhaus-
skolen - her med en
af dens ideologer,
Marcel Breuer.

KOLDING. Marcel Breuer var
en central skikkelse ved Bau-
hausskolen, som var den ba-
nebrydende skole for design,
arkitektur og kunsthåndværk i
mellemkrigstidens Tyskland.
Skolen blev grundlagt i 1919
og havde flere af tidens kend-
te avantgardekunstnere til-
knyttet - så som Wassily Kan-
dinsky og Paul Klee. Med Bau-
haus kom en kunst- og de-
signskole til verden, som gjor-
de funktionalismen til en
ideologi.
Museet Trapholt i Kolding

viser lige nu en udstilling om
en af bagmændene bag Bau-
haus – den ungarskfødte arki-
tekt og designer Marcel Breu-
er. Han underviste selv på
Bauhaus-skolen gennem
1920erne og blev siden en af
de mest indflydelsesrige mo-
derne designere og arkitekter. 
Udstillingen vises fra den

15. september til den 8. janu-
ar 2012.
- I den danske designtradi-

tion er der tydelig inspiration
fra Bauhaus-skolen og Marcel
Breuer. Bauhausskolens visio-
ner har en dansk udgave med
FDBs tegnestue fra 1940erne,
hvor man ville skabe kvalitets-
møbler til folket, siger direk-
tør Karin Grøn fra Trapholt.

Den første i Danmark
- Marcel Breuers formsprog
finder vi udviklet i design ek-
sempelvis af både Poul Hen-
ningsen, Poul Kjærholm og
Erik Magnussen – hvilket vi
viser i udstillingen, siger hun.
Udstillingen er den første i

Danmark, der viser Marcel
Breuers livsværk. I første afde-
ling præsenteres et vue af
hans vigtigste møbelformgiv-
ning.

Iværksætter
- Breuer var en innovator og
iværksætter af rang. Han op-
fandt at bruge helt nye mate-
rialer i sine stole – for eksem-
pel stålrør. Man skal huske på,
at mange hjem i 1920erne
stadig havde klunkemøbler, og
derfor var det stramme stål-
rørsudtryk virkelig epokegø-
rende og provokerende, siger

Karin Grøn.
Marcel Breuers mest kendte

møbel er formentlig Wassily–
stolen, som er opkaldt efter
hans gode ven og kollega på
Bauhausskolen, Wassily Kan-
dinsky.

Højdepunktet
Den arkitektoniske side af
Breuers arbejde vises i muse-
ets centralsal og præsenterer
12 fremtrædende arkitektur-
modeller. Heriblandt Whitney
Museum of American Art i
New York, som blev opført i
1964-1966. Det 30 meter høje
museum tårner sig op på en
hjørnegrund på Madison
Avenue og er en af Breuers
bedst kendte bygninger og
markerer samtidigt højde-
punktet i hans internationale
karriere som arkitekt.
Hans bygninger spændte

over mange forskellige typer –
både familiehuse, universite-
ter, kontorbygninger, kirker og
museer og er internationalt
berømte og repræsentative
for 1950ernes og 1960ernes
arkitektur.
Marcel Breuers arkitektek-

toniske arbejde udfordrede
betonens formmæssige po-
tentiale og udviklede nogle af
det 20. århundredes mest
markante bygningsværker så-
som Unesco bygningen i
Bruxelles.

(FlA)

En af Bauhaus’ bagmænd på Trapholt

Marcel Breuer i den legendariske »Wassily stol«, som han desig-
nede i 1925 inspireret af et cykelstyr. Stolen var produceret i
stålrør og bragte Breuer stor international anerkendelse. Marcel
Breuer underviste på Bauhaus-skolen gennem 1920erne og blev
siden en af de mest indflydelsesrige moderne designere og arki-
tekter.

Blå bog
•  Marcel Breuer (1902-1981) var en af det 20. år-
hundredes ledende designere og arkitekter.

•  Han blev født og voksede op i Ungarn, og studere-
de ved Bauhausskolen i Tyskland fra 1920-24,
hvorefter han blev underviser og leder af møbel-
skolen samme sted frem til 1928.

•   I denne periode skabte Breuer mange af sine kend-
te stålrørsmøbler heriblandt den ikoniske Wassily
stol, som snart skulle bringe Breuer international
berømmelse. Op gennem 1930’erne forblev han en
central karakter indenfor designhistorie med mø-
bler i aluminium og bøjet finer.

•  I 1937 emigrede Breuer til USA og blev ansat på
Harvard Universitet, hvilket blev startskuddet til
hans anden karriere i USA som arkitekt.
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