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Anmeldelse.Yasmina
Reza flænser den
vestlige verdens selv-
godhed og den kulti-
verede facade, der
bare er til for, at ske-
letterne ikke skal
rasle ud af skabet.
Landestheater har
godt fat om hendes
boulevardkomedie
om blodbadets gud.

SLESVIG.Yasmina Rezas
»Der Gott des Gemetzels«
(»Blodbadets Gud«) går i
øjeblikket sin sejrsgang
over hele Tyskland. Snart
får stykket premiere i Lon-
dons West End, og næste år
tager Folketeatret.dk det
på plakaten i København.

Landestheater byder det
næste halve år indenfor til
denne giftige forestilling,
hvor Yasmina Reza igen ar-
bejder med dramatiske
midler og sætter store krav
til skuespillerne. Dem le-
ver alle fire op til i Susan-
ne Eberts flotte iscenesæt-
telse, der netop har haft
premiere i Slesvig.

Yasmina Reza er den
franske dramatiker, som på
teatrene fik sit store gen-
nembrud med det groteske
stykke »Kunst«, og som i
øvrigt har gjort sig bemær-
ket med en kritisk essay-
istisk dagbog om den fran-
ske præsident Nicolas Sar-
kozy.

»Der Gott des Gemet-
zels« er et dejligt halvan-
den time kort stykke om
civilisationens tynde fernis
og den kultiverede facade,
der dækker over inde-
stængte aggressioner og en
moral, der blot er til for, at
skeletterne ikke skal rasle
ud af skabene. Men det gør
de nu alligevel.

En dreng på 11 år har
slået to fortænder ud på en
jævnaldrende dreng. Nu
mødes forældrene til de to
drenge for at tale om forlø-
bet og nå til en anstændig

form for forsoning. Man er
vel så kultiveret, at man
kan tale sammen.

Men det, som Veronique
(Sabine Unger) og Michel
(Herbert Wegner) i virke-
ligheden vil i denne bruta-
le komedie, er en uforbe-
holden undskyldning fra
modparten. Hun mere end
han. Offer- og bøddelrol-
lerne må der nemlig ikke
herske tvivl om.

Gerningsmandens foræl-
dre, Alain (René Rollin) og
Anette (Brigitte Lehner) er
inviteret til kaffe og kage,
men som eftermiddagen
skrider frem, udvikler for-
soningsmødet sig til et
blodbad af beskyldninger.
Som ved enhver anden ka-
tastrofe er begyndelsen
egentlig ret harmløs, men
den borgerlige middel-
stand bliver hudflettet. For
hvem  af de to 11-årige
kamphaner var det egent-

lig, der begyndte?

Selvfedme
Yasmina Reza letter forstå-
elsen.

Veronique er den selvfe-
de verdensfrelser, der skri-
ver bøger om krænkelsen
af menneskerettighederne i
Darfur og kæler for den
perfekte overflade i hjem-
met. Civile omgangstoner
skal der til - om det så skal
koste blod. Hendes pull-
over klædte mand er run-
dere og nøjes med at sælge
køkkenredskaber, mens
slagsbroderens far bøjer
loven som advokat - og i
øvrigt taler sindssygt
upassende i mobiltelefon
med sin kompagnon hvert
femte minut.

Anette prøver med alle
midler at holde galden in-
de, men hun brækker sig
bogstaveligt talt ud over
hele dagligstuen og den

politisk korrekte Veroni-
ques uerstattelige kunst-
bøger. Og så er der ellers
åbnet for alle sluser. Som
Michel tørt konstaterer:
»Det gjorde Dem godt at
kaste op«.

Alkoholen virker
Væk er alle former og
hæmninger. Galden er
sluppet ud af sækken, og
så bliver fronterne lige
pludselig mere utydelige.
Ægteskabelige kampe a la
»Hvem er bange for Virgi-
nia Wolf« udkæmpes (bare
på kortere tid) som kampe-
ne i Darfur. Tørt og ondt
flænser Yasmina Reza den
vestlige verdens selvgod-
hed, overfladiskhed og på-
tagede medfølelse med de
fattige og nødstedte.

Godt blandet op med al-
kohol.

Der bliver slukket for
den maskuline advokat, da
ægtefællen omsider får
nok og kaster mobiltelefo-
nen i blomstervandet: »Det
er hele mit liv!«, græder
han. De to ægteskaber
hænger i laser, og vi har
siddet og moret os over en
boulevardkomedie, der og-
så er fyldt med krasbørstig
skepsis over for den bor-
gerlige middelstand.

De fire skuespillere fik et
fortjent bragende bifald
ved premieren i Slesvig
Teater. De spiller deres fi-
gurer som forsøgsdyr, der
løber rundt i et laborato-
rium - helt igennem meget
menneskeligt.

Schleswig-Holstei-
nisches Landestheater:
Der Gott des Gemetzels
- af Yasmina Reza. In-
struktion: Susanne
Ebert. Premiere i Slesvig
Teater, søndag aften.
Kan ses i teatrene i Sles-
vig, Rendsborg og Flens-
borg og som gæstespil i
blandt andet Nibøl og
Husum.

Hans Christian Davidsen

Galde ud over 
hele dagligstuen

Dramatikeren Yasmina Reza er igen i hopla med »Der Gott des Gemetzels«, og de fire skuespillere på Landestheater har
forstået hendes ide til fulde. Fra venstre er det Sabine Unger, Herbert Wegner, Brigitte Lehner og René Rollin.

Så er der åbnet for Yasmina Rezas blodbad. To ægtefæller
(Herbert Wegner og Sabine Unger) er røget i totterne på
hinanden. (Fotos: Herbert Matzen)

Anmeldelse. Maria
Hirse er ikke specielt
raffineret i sin nyeste
krimi, der dog er let
fordøjelig under-
holdning.

KØBENHAVN. Den 32-
årig Camilla Mark fra Rej-
seholdet er hovedpersonen
i Maria Hirses seneste bog,
krimien »Samleren«. Og jo,
det er set før; det her med
kvindelige politihelte som
hovedpersoner, og da Ca-
milla Mark også er single,
bliver det næppe mere
genkendeligt. Denne gang
er det mordet på en ung
pige, som vores kvindelige
heltinde skal opklare.

»Havnen var ikke længe-
re den samme som før i ti-
den«. Sådan lyder den før-
ste linje i krimien, og det
kan tankens ophavsmand,
Preben Sørensen, da godt
have ret i; for kort efter fi-
sker han liget af en ung pi-
ge op af vandet.

Det viser sig at være den
13-årige skolepige Kathri-

ne, og liget bærer tydelige
tegn på misbrug. Politiet
tilkaldes, deriblandt Ca-
milla Mark fra Rejsehol-
det, og opklaringsarbejdet
kan begynde. Et arbejde,
hvor meget ikke er, som det
umiddelbart ser ud.

Undervejs støder Camil-
la og co. på den unge tilba-
gestående Frank, hans mor
og hendes tilbøjeligheder.

De skal også forholde sig
til Kathrines sørgende mor
og stedfaren Jens; og hvor-
dan var hans forhold til
Kathrine egentlig? Og har
Katrine mon mødt sin
morder på nettet?

På den måde er romanen
fuld af underlige typer og
mistænkelige relationer, så
der er sådan set mistænkte
nok at vælge imellem, og
man bliver alligevel en
smule overrasket, da sam-
menhængen går op for en.

Kræver ikke meget
Sideløbende med opkla-
ringsarbejdet får vi indblik
i Kathrines sidste timer,
hvad hun oplevede, følte
og frygtede.

Derudover er historien
krydret med single-Camil-
las kærlighedssøgen og
netdateri.

Alt i alt er »Samleren«
let læst og letfordøjelig.
Her er løse ender og kli-
cheer, og bogen kræver ik-
ke det store af læseren,
men man er okay under-
holdt, så længe det varer,
men specielt sofistikeret er
det altså ikke.

Maria Hirse: Samleren,
176 s., 199,95 kr. (Lind-
hardt og Ringhof).

Sarah Bøgh Thyssen

Alt for kærlighed og
bekvemmelighed

HADERSLEV. Te-
atret Månegøgl vi-
ser på lørdag en
poetisk forestil-
ling med dukker,
animation og mu-
sik for små børn
og deres voksne.
Forestillingen
»Den lille pige fra
havet« er på pro-
grammet som gæ-
stespil i Teatret
Møllen i Hader-
slev.

Den lille pige
bor i en fiskerby
tæt ved havet.
Hun elsker at lege
nede på stranden.

En dag, da hen-
des ven Ejnar sej-
ler ud for at fiske,
sætter hun sig i
vandkanten og
lytter til lyden fra
havets bølger. Det
er, som om de for-
tæller historier
langt ude fra det
store, åbne hav.

Mens solen står op, synes den lille pige, hun ser havpi-
gerne danse på havets overflade og hører dem synge. Det
er den smukkeste sang, hun nogensinde har hørt. Men ak,
da solen er stået op, er havpigerne atter forsvundet. Hvor
blev de af, og hvor kom de fra?

Den lille pige beslutter at drage ned i havets forunder-
lige verden for at finde havpigerne og lære deres sang.Ve-
jen derud er lang og måske ikke helt så let, som pigen
havde troet. I havet møder hun en verden og et liv, hun
ikke vidste eksisterede. Forestillingen vises klokken 10
og 11.30. Den henvender sig til børn mellem to og fem år.
Billetter kan bestilles på www.teatretmoellen.dk eller te-
lefon 74 52 66 79. (FlA)

Stort teater for 
de mindste

Teatret Månegøgl har specialiseret
sig i at spille poetisk, musikalsk og
visuelt teater. Her er det Hanne Trol-
le. (Foto: FlA)


