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Anmeldelse. Det er fod-
ringstid hele tiden i den
moderne farce »Hase!
Hase!«. Mor holder sam-
men på det hele i familien
Kanin – men kommer selv
i anden række.

RENDSBORG. Mor er den bed-
ste i verden. Sådan ser det bare
ikke ud i den absurde farce »Ha-
se! Hase!«, som Landestheater
netop har haft premiere på.

Brigitte Lehner spiller den
oversete mor, der fodrer familien
morgen, middag og aften - er
klar med lidt trøst og omsorg.
Men som selv kommer i anden
række, og som i de stille stunder
sukker efter bare en smule ro-
mantik.

»Hvor blev ungdommen af? Jeg
ved det ikke«, siger moren i en af
de herlige monologer, Coline Ser-
reaus forestilling rummer.

Og hun er langtfra altid blid og
glad. Hun hundser og jamrer lidt
af og til. Det tro pokker med den
familie. Døtrene (Sabine Unger
og Maria Steurich) kan ikke fin-
de ud af det med deres mænd. En
søn (Reiner Schleberger) er ter-
rorist, en anden - Bébert -  bliver
det, men gemmer sig bag en for-
klædning som lægestuderende
(René Rollin), faren (Herbert
Wegner) bliver fyret fra sit job,
og den yngste (André Eckner) er
en sær alien-type, der modtager
dessiner fra de højere magter. Et
rumvæsen, som blot er blevet ru-
get ud af sin mor – som han selv
fortæller os.

Overdreven normalitet
»Hase! Hase!« er nok en komedie
med en scenografi, der signalerer
overdreven normalitet med en
dagligstue a la dagligstuen, før
verden gik af lave.

Men det er den moderne kome-
die af slagsen. Scenografien er
blot en forklædning, et miljø, der
ikke taler sandt – ligesom de en-

deløse fjernsynsnyheder, der i
stykket  dækker over en anden
virkelighed.

Vi er i den moderne verden
med arbejdsløshed, skilsmisser,
ungdomsoprør, vold og terroris-
me. Alle er utilpassede og flytter
ind hos mor - selv naboen fru
Duperri (Ingeborg Losch). Og der
er fodringstid hele tiden.

Bomben springer
Men så springer bomben i bog-
stavelig forstand (vær forberedt
og undgå chokket). Sønnen Bé-
bert springer ud som terrorist og
havner som torturoffer i en poli-
tistat, hvor hele familien er over-
hængende tæt på at blive skudt
af sortklædte fascister. Også her
springer moren ind og redder he-
le sin skøre og anarkistiske fami-
lie.

»Hase! Hase!« er en forfrisken-
de morsom og også meget varm
komedie, der havde sin sejrsgang
på teatrene i begyndelsen af
1990erne. Men her godt 15-16 år
efter kan den stadig kaldes for
en nutidskomedie. Brigitte
Lehner viser med sit både dæm-
pede og brændende skuespil,
hvordan et moderhjerte ser ud i
en kontrast til alle børnenes
flagrende oprørsdrømme. I poli-
tistaten står hun som den urok-
kelige kæmper for humanisme,
kærlighed og fællesskab.

Det hele er klart for meget.
Dette er ikke en komedie i tradi-
tionel forstand, men en ny afart
inden for farcegenren. I Tyskland
og Danmark er stykkets forfat-
ter, Coline Serreau, nok mest
kendt for filmene »tre mand og
en baby« og »Mor, der ligger en

hvid mand i min seng«. Hun må
også gerne blive kendt for denne
forestilling, hvor skuespillerne
brillerer med en indlagt distance.

Schleswig-Holsteinisches Lan-
destheater: »Hase! Hase!« - af
Coline Serreau. Premiere på
Rendsborg Teater lørdag aften.
Kommer til Slesvig Teater (27.
Februar), Flensborg Teater (4.
marts) og på gæstespil til Fre-
deriksstad (2. marts), Husum
(3. og 25. marts) samt Sankt
Peter-Ording (18. marts).

Hans Christian Davidsen

Mor må klare det hele

Scenografien i »Hase! Hase!« signalerer en normalitet, der i virkeligheden ikke findes. Fra venstre er det Brigitte Lehner, André Eckner, René
Rollin og Herbert Wegner. (Foto: Henrik Matzen)

André Eckner spiller lillebroren,
der opfatter sig som en alien - og
nogle gange også er det. Her har

han søgt tilflugt på det hellige.

Prisuddeling. »Slumdog Millio-
naire«, som foregår i indisk stor-
byslum, hentede hele otte statu-
etter ved Oscar-filmfesten. Kate
Winslet og Sean Penn blev bed-
ste skuespillere. Der var også
hæder til  tysk film.

BOSTON. »Slumdog Millionaire« - en hi-
storie om håb midt i elendigheden i Mum-
bai, Indien - blev den store vinder ved
årets Oscar-filmfest i Hollywood natten til
mandag, hvor det glippede for den danske
kortfilm »Grisen«.

»Slumdog Millionaire« var nomineret til
ti Oscars, og den løb med hele otte af de
gyldne statuetter, heriblandt titlen som
bedste film og som bedste instruktør til
Danny Boyle. Filmen handler om en teen-
agedreng fra slummen i den indiske mil-
lionby, som får mulighed for at deltage i
den indiske version af tv-gameshowet
»Hvem vil være millionær?« Han bliver
anholdt på en mistanke om at snyde, men
mens han afhøres, vises begivenheder fra
hans liv, som forklarer, hvorfor han kender
svarene.

»Slumdog Milionaire«, som kommer op i
danske biografer den 6. marts, fik også
Oscars for blandt andet filmfotografering,
sang, musik og klipning. I sin takketale
påskønnede Danny Boyle alle mennesker i
Mumbai - også dem, der ikke var med til
at skabe den medrivende fortælling.

Oscar-prisen til bedste kvindelige ho-
vedrolle tilfaldt helt som ventet Kate Win-
slet for filmdramaet »The Reader«, som
har et holocaust-tema. Kate Winslet gjor-
de sig også bemærket i det forløbne år
med »Revolutioary Road«, som er en slags
»Scener fra et ægteskab« i 1950’ernes
USA. Her spiller hun sammen med Leo-
nardo DiCaprio, hendes partner fra »Tita-
nic«.

Prisen for bedste mandlige hovedrolle
tilfaldt Sean Penn fra »Milk« efter en
hård kamp med Mickey Rourke, som er

tilbage i storform i »The Wrestler« - en
film om en professionel fribryder.

Fiktiv dokumentarfilm 
Oscar-belønningen var Penns anden.
»Milk« er en form for fiktiv dokumentar-
film om det homoseksuelle byrådsmedlem
Harvey Milk i San Francisco, som blev
myrdet i et attentat i 1978. Penn, som er
erklæret heteroseksuel, brugte sin takke-
tale til at kræve ligestilling af ægteskaber
blandt homoseksuelle i USA. Han frem-
hævede også Mickey Rourkes fornemme

comeback i »The Wrestler«.
Dorte W. Høghs danske kortfilm »Gri-

sen« måtte overgive sig i kategorien af
kortfilm til den tyske film »Spielzeug-
land«, som handler om en jødisk dreng
under Anden Verdenskrig. »Spielzeug-
land« er instrueret af Jochen Alexander
Freydank, og den overhalede den anden
tyske film i konkurrencen, »Das Baader
Meinhof Komplex«.

Statuette til afdød
Blandt de øvrige Oscar-priser vandt Pené-
lope Cruz i kategorien bedste kvindelige
birolle for indsatsen i Woody Allens char-
merende »Vicky Cristina Barcelona«, som
foregår på spansk grund. Prisen til bedste
mandlige birolle var næsten afgjort på
forhånd til fordel for Heath Ledger for
hans diabolske Joker i den seneste Bat-
man-film, »The Dark Knight«. Flere fami-
liemedlemmer tog imod statuetten på veg-
ne af Heath Ledger, som siden indspilnin-
gen af filmen er død.

Den japanske film »Departures« af Yoji-
ro Takita besejrede blandt andet den fran-
ske guldpalmevinder »Klassen« i kampen
om at blive årets bedste ikke-engelskspro-
gede film. Filmkomikeren Jerry Lewis fik
en æres-Oscar, mens værten for denne 81.
Oscar-fest i det glitrende Kodak Theatre
for en gangs skyld ikke var en komiker.
Løjerne blev styret af skuespilleren Hugh
Jackman, som satte festen i gang med et
musicalagtigt mini-show om årets førende
film. /ritzau/

Mumbai-drama den store Oscar-triumfator

Forældrene til børneskuespilleren i Slumdog Millionaire«, Rafiq og Rubina  Qureshi
fulgte Oscar-uddelingen på tv i slummen i Indien. (Foto: dpa)


