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Anmeldelse. Landes -
theaters ny opsæt-
ning af  »Die Ratten«
er en blandet fornø-
jelse. Overspil skæm-
mer dele af forestil-
lingen.

RENDSBORG. Den skal nok de-
le vandene, den ny opsætning
af Gerhart Hauptmanns» Die
Ratten«.
På den ene side vil der være

det konservative teaterpubli-
kum, der mener, at den tragi-
komiske klassiker bliver for-
vrænget og fremmedgjort. Og
dette publikum udgør nu en-
gang en væsentlig del af Lan-
destheaters abonnenter.
På den anden side vil der

være dem, der synes, det er
forfriskende at se Haupt-
manns hovedmotiv i en helt
ny æstetik - formentlig helt i
Hauptmanns ånd.
Og så vil der sidde nogle her

og der blandt publikum, der
lægger ud med en skepsis,
men som et godt stykke inde i
forestillingen opdager at være
blevet fænget af den. Under-
tegnede var en af de sidste
ved premieren i Rendsborg,
hvor »Die Ratten« fik en blan-
det modtagelse.
Der var både et bragende

bifald. Men der var også flere,
der ikke kunne komme ud af
teatersalen hurtigt nok. Og

selv om de så ud til at være
distingverede og korrekte per-
soner, så gav de forestillingen
nogle ord med på vejen, som
jeg ikke vil referere her.
Gerhart Hauptmanns »Die

Ratten« er fra 1911. Haupt-
mann var naturalist. Virkelig-
heden skulle ikke længere ide-
aliseres. Tilværelsens grimme
sider og det svære menneske-
liv skulle frem i lyset. 

Barnløs
I »Die Ratten« skildrer Haupt-
mann en eksistentiel proble-
matik i det moderne menne-
skes liv. I centrum for hele te-
atret (for det er det, det er: et
teater i teatret) er den fallere-
de teaterdirektør Hassenreuter
(Herbert Wegner). Han sidder
med alle kulisser og rekvisitter
i en lejekaserne i Berlin. I bo-
ligblokken bor også den barn-
løse fru John, der spilles med
rigtig berliner-accent af An-
nett Kruschke (blandt andet
endt som Angela Pilsinger i
tv-serien Lindenstraße).
Fru John er barnløs, men

køber et barn af den polske
tjenestepige  (Yevgenia Koro-
lov). Tjenestepigen fortryder
og gør senere krav på barnet.
Naturen er stærkere end for-
standen, men kravet truer fru
Johns drøm om en småbor-
gerlig idyl med familie - som
den uslebne polerer af en
mand (Reiner Schleberger) og
hans farlige bror Bruno (Felix
Ströbel) sætter sig ind for at
forsvare. Det medfører forvik-
linger, der til sidst får en dø-
delig virkning.

Overlæsset
På et andet plan i forestillin-
gen foregår en kunstæstetisk

debat mellem teaterdirektør
Hassenreuter og wannabe-
skuespilleren Erich Spitta (Jo-
hannes Fast), der optræder i
rottekostume. De to repræ-
senterer henholdsvis den pa-
tetiske, erklærende indgang til
kunsten og den udadtil au-
tentiske.
Der bliver ikke sparet på vir-

kemidlerne, hverken i sceno-
grafien, figurtegningerne eller
iscenesættelsen. Instruktøren
Angelika Zacek overlæsser
med multimedier. Viceværten
i stykket, Quaquaro (André
Eckner) lader Angelika Zacek
løbe rundt med en camcorder
og filme figurernes gøren og
laden bag kulisserne, hvor de
søger tilflugt som rotter i
kloakker.
Scenerne kan ses simultant

på storskærme, og det giver
forestillingen en fler-dimen-
sionel virkning. Ind imellem
overtages kameraet også af
andre medvirkende, og sådan
ser vi til hen imod slutningen
fru Johns trængsler i et trangt
rum mellem kulisserne - og
den forstyrrede elskov mellem
skuespilleren Erich Spitta og
teaterdirektør Hassenreuters
datter (Nina Mohr). Hun for-
søger at bryde ud af noget,
der minder om den rest af an-
stændig borgerlighed, der er
tilbage.

Minussiden
På minussiden er skuespil, der
nogle gange nærmer sig det
hyperaktive. Annett Kruschke
overspiller fru John, så figuren
blot er lidt komisk. Reiner
Schleberger træder også nogle
gange helt ved siden af i rol-
len som hendes mand, blandt
andet i en overdrevet slap-

stick-scene, hvor han fumler
rundt med stolene. Og sådan
bliver flere af figurerne ikke
mere end karikaturer.
Rollen som fru John vareta-

ges i øvrigt i nogle af forestil-
lingerne af Maria Steurich. De
øvrige på rollelisten er Inge-
borg Losch som fru Hassen-

reuter, der aldrig bliver særligt
nuanceret tegnet, og Katrin
Schlomm, som spiller blandt
andre Alice Rütterbusch, der
virker som en øjenåbner for
den beskyttede teaterfamilies
datter.

Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Die Ratten -
af Gerhart Hauptmann. In-
struktion: Angelika Zacek.
Premiere i Rendsborg tea-
ter, lørdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hyperaktivt
skuespil med
karikaturer

Skuespilleren Annett Kruschke er gæst på Landestheater - taler med total berlinsk accent og har
et nogle gange forvredent kropssprog, der gør hendes rolle som den barnløse berlinerkvinde til lidt
af en karikatur. Bagved ses Reiner Schleberger som hendes mand.

Udstilling. Fotografen
Astrid Kruse Jensen dyr-
ker det uperfekte og det
skrøbelige på Kunstmu-
seet Brundlund Slot.

AABENRAA. Med Udstillingen »Di-
sappearing into the past«, der be-
står af omtrent 35 fotografier og
installationer, sætter kunstneren
Astrid Kruse Jensen fokus på erin-
dringen. Med et gammelt pola-
roidkamera samt film, der har
overskredet holdbarhedsdatoen,
søger Astrid Kruse Jensen igen-
nem sine motiver at mime en
glemt verden med indtryk fra
barndommens univers og natu-
rens skjulte uskyld.
Udstillingen vises på Kunstmu-

seet Brundlund Slot i Aabenraa
fra den 5. november til den 29.
januar 2012.
Den dobbelttydige titel henviser

også til de forældede polaroiders
skrøbelighed. De kemiske proces-
ser i de udløbne polaroidfilm ska-
ber ukontrollerbare resultater bå-
de i farve og udtryk. De minder

derfor om de flygtige glimt, vi
pludselig erindrer fra en »glemt«
fortid.
Astrid Kruse Jensen har i dette

projekt søgt helt nye veje i sin til-
gang til fotografiet. Hvor hun i si-

ne tidligere projekter brugte
avancerede fotografiske teknikker,
bruger hun i dette projekt pola-
roid kameraer, som ikke rummer
den samme kapacitet og ikke
magter den samme detaljerings-

grad. I valget af uperfektion og
ukontrollerbarhed ligger ikke blot
ønsket om at udfordre vante ar-
bejdsmetoder gennem de sidste
14 år; der ligger også i høj grad
en umiskendelig erkendelse af
sårbarhed, et ønske om at give
slip – og lade sig drage af et ma-
teriale, der ikke er muligt at kon-
trollere.
Astrid Kruse Jensen (født 1975)

er bosiddende i København, men
opvokset i Aabenraa. Hun er ud-
dannet ved Gerrit Rietveld Acade-
mie i Holland og Glasgow School
of Art. Astrid Kruse Jensen har
udstillet bredt i både ind og ud-
land, og hendes værker findes i
flere private og offentlige samlin-
ger.
Udstillingen ledsages af et ka-

talog på dansk, engelsk og tysk. I
forbindelse med udstillingen viser
børn og unge fra Billedskolen
værker, der knytter sig til temaer-
ne erindring og foto bl.a. igennem
den gamle fotografiske teknik
cyanotopi og blåtryk. 
Derudover tilbyder museet i ud-

stillingsperioden diverse aktivite-
ter til børn og unge.
Museet er åbent tirsdag-søndag

13-17. (FlA)

Fotos fra barndommens univers 

Astrid Kruse Jensxen: »Dissapearing 2«.

Vinterberg filmer
med Susse Wold og
Mads Mikkelsen
KØBENHAVN. Susse Wold får nu sin før-
ste rolle i en dansk spillefilm, siden hun i
1985 medvirkede i filmatiseringen af
Klaus Rifbjergs »Den kroniske uskyld«.
I december begynder hun optagelserne

til instruktøren Thomas Vinterbergs ny
produktion, »Jagten«. Susse Wold får sel-
skab af blandt andre Mads Mikkelsen,
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Anne
Louise Hassing, og filmen ventes at få bi-
ografpremiere i slutningen af 2012.
»Jagten« foregår i en dansk provinsby

op til jul og er historien om, hvordan en
lille bemærkning og en tilfældig løgn
spreder sig som en virus i et lille landsby-
samfund. Her var filmens hovedfigur, Lu-
cas (Mads Mikkelsen) ellers ved at få styr
på sit liv efter en vanskelig skilsmisse.
Men en tilstand af kollektivt hysteri

overtager dagsordenen, og Lucas må
kæmpe med alt, hvad han har, for at be-
vare sit liv og sin værdighed.
Susse Wold spiller nøglerollen som Lu-

cas’ chef, mens Thomas Bo Larsen er hans
kammerat Theo, som tvunget af omstæn-
dighederne må slå hånden af Lukas.
Zentropa producerer »Jagten« med et

budget på godt 20 millioner kroner.
/ritzau/


