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Adrian Becker leverer en stor præstation i den ene af hovedrollerne som  Molina. Puigs roman er ikke det mest oplagte forlæg for en musicalforestil-
ling, men Landestheater slipper godt fra forsøget på at fortælle om noget tungt på en populær facon. (Fotos: Landestheater)

Anmeldelse. »Kuss
der Spinnenfrau« er
et møde mellem
knaldhård realisme,
tragikomisk fantasi
og et perfekt show,
der på Landestheater
er lige efter musical-
bogen.

FLENSBORG. Amerika-
nerne kan meget. Til en af
deres specialiteter hører
musicalen. Med sang, po-
pulærmusik og dans kan
man på Broadway fortælle
en hvilken som helst hi-
storie - selv romanforlæg-
get fra »Edderkoppekvin-
dens kys« kan muteres til
en musical.

Man skulle ellers mene,
at indholdet måske ikke li-
ge hører hjemme på en af-
ten med flotte kostumer,
festlig koreografi og store
koroptrin. I weekenden
havde Landestheater ikke
desto mindre premiere på
den tyske version, »Kuss
der Spinnenfrau«, i Flens-
borg Teater.

Manuel Puigs roman er
historien om to mænd i en
en fængselscelle i et argen-
tinsk fængsel i 1970’erne.
Regimet er brutalt. Den
politiske fange Valentin
(rollen går på skift mellem
Adrian Becker og Frank
Tima) bliver under grov
tortur sat i celle med den
homoseksuelle, kvindeagti-
ge Molina (Thomas Christ),
der afsoner en dom for
uterlighed.

Molina Valentin  lever i
en glamourøs drømmever-
den af amerikanske film
mættet af romantik og pa-
tos.Valentin er derimod så
politisk bevidst, at det gør
noget. Så opsat på socialis-
me og international solida-
ritet, at det nære og med-
menneskeligheden er se-
kundært.

Det argentinske regime i
1970erne var modbydeligt,
og musicalen er derfor
godt krydret med tortur,
drab og menneskelig for-
nedrelse. Hvor er det,
grænsen går for, hvad man
kan servere i musicalens
underholdende form?

Stående bifald
Spørgsmålet forhindrede
ikke premierepublikummet
i at få  en gennemført god

aften med ti minutters stå-
ende bifald som kvittering
til solister og operakor,
men sandelig også til
koreografien (Rüdiger
Peschke), de fantastiske
scenebilleder (Walter Per-
dacher)  og kostumerne
(Martina Lüpke).

I sig selv ligger »Kuss
der Spinnenfrau« dog gan-
ske godt i forlængelse af en
væsentlig tradition i musi-
calgenren: En kulturel

modsætning må overvindes
for, at kærligheden til sidst
kan sejre.

Molinas virkelighed er
anderledes end normens,
og det gør det svært for
ham  at være en del af den
normale verden. Han flyg-
ter ind i en fantasiverden,
og denne flugt er både en
overlevelsesmekanisme og
et livssyn.

Valentin derimod er ma-
skulin, handlekraftig, poli-
tisk engageret og ideal-ud-
levende. Men i modsætning
til Molina, der lever fuld-
stændig i et følelsesunivers
tillader han sig ikke at føle
noget. For ham er følelser
lig med egoisme. Men det
lykkes dem at komme hin-
anden og hinandens poler
nærmere, og de mødes et
sted på midten.

Fascinerende skift
Hvis en happy ending er et
ufravigeligt krav i en rigtig
musical, så er dette dog
næppe en musical i gængs
forstand. Godt nok bliver
de to fanger forenet i kær-
ligheden, men Molina en-
der med at få det dødelige
kys af den edderkoppe-
kvinde, der siden hans
barndoms filmminder har
været en del  af hans uni-
vers.

Noget af det fantastiske
ved musical-versionen af
»Edderkoppekvindens kys«
er de fascinerende skift
mellem den reale verden og
den fiktive - i Landesthea-
ters opsætning sker det
med nogle smukke og fa-
scinerende filmscener, der
bringer en stærk kontrast
ind i fortællingen, en mod-
pol til det grå og helvedes-
agtige fængselscelle.

Sænkes syngende
Totalt gennemført bliver
det, da Aurora, edderkop-
pekvinden (skiftevis spillet
af Silke Dubilier og Tracy
Plester), bliver sænket ned
fra loftet og syngende afle-

verer et af sine ondskabs-
fulde budskaber til Moli-
na.

Peter Schulz synger ikke
meget i rollen som fæng-
selsvagten, men spiller
skurk med en gennemført
psykopatisk mine. Elisa-
beth Villebois og Sylvia
Wieland fra Landesthea-
ters faste ensemble skiftes
om rollen som Molinas
mor, som han har en stærk
binding til. En rolle, der
ikke fylder meget, men
som dog har en væsentlig
funktion. En anden af de
store roller er Valentins
kæreste med dobbeltbe-
sætningen Gabriele Kuhn
og Marret Winger.

»Kuss der Spinnenfrau«
er et møde mellem knald-
hård realisme, tragikomisk
fantasi og et perfekt show,
der på Landestheater er li-
ge efter musical-bogen. Al-
le roller er besat med stær-
ke kræfter, og musicalen
står og falder med det fint-
følende spil og tilnærmel-
sen mellem Molina og Va-
lentin.

Dertil kommer, at en ik-
ke uvæsentlig del afspilles
på det imaginære plan, og
her spiller koreografi og
scenebilleder en overbevi-
sende rolle.

Kort og godt: Denne fo-
restilling kan absolut an-
befales.

Schleswig-Holsteini-
sches Landestheater:
Kuss der Spinnenfrau -
Fred Ebbs Terrence
McNallys tekst efter
Manuel Puigs roman.
Musik: John Kander.
Iscenesættelse: Roman
Hovenbitzer. Premiere i
Flensborg Teater, lørdag
aften.

Hans Christian Davidsen

En gennemført god aften

AABENRAA. Den 15. april
fyldes Sønderjyllandshal-
len i Aabenraa af korsang,
når 80 sønderjyske kor-
sangere synger foråret ind.

Som noget nyt bidrager
GrenzKoret Singsalabim i
år til den snart traditionel-
le forårskoncert. Kortets
knap 20 medlemmer kom-
mer fra begge sider af den
dansk/tyske grænse. Det
blev startet i 2006 på ini-
tiativ af Hanne Rømer, Aa-
benraa, og Ronald Balg,
Flensborg.

De to øvrige kor deltog
også i arrangementet sidste
år. Det er Rytmebaks, diri-
geret af Vibe Damgaard-
Møller og Åbenrock, diri-
geret af Torsten Hartz.

Begge er Aabenraa-kor,
der dyrker rytmisk musik.

Foruden GrenzKorets ty-
ske sange og arrangemen-
ter præsenterer korene et
bredt udvalg af både klas-
sisk, jazz, pop og rock i bå-
de a cappella-versioner og
akkompagneret af et band.

Entre ved indgangen er
50 kroner. Koncerten be-
gynder klokken 20. (FlA)

Forårskoncert
i Aabenraa

AABENRAA. En af Dan-
marks bedste fantasyfor-
fattere for børn og unge er
Josefine Ottesen.

Tirsdag den 22. april
kommer hun til Aabenraa
Bibliotek, hvor der er åben
forfattercafé for unge mel-
lem 13 og 16 år. Det foregår
om aftenen fra klokken 19
til 20.30, hvor voksne også
er velkomne.

Der er gratis adgang.
Man skal blot hente sin bil-
let på Aabenraa Bibliotek
fra og med den 9. april. Bor
man uden for Aabenraa,
kan man få tilsendt billet-
ten til sit lokale bibliotek
indtil den 17. april.

Der lukkes maksimalt 75
tilskuere ind til arrange-
mentet. (FlA)

Josefine
Ottesen læser

LOS ANGELES. Den he-
roiske helt fra Hollywood-
filmene »De ti bud« og
»Ben Hur« døde i går  i sit
hjem i Beverly Hills. Han
blev 84 år.

Den Oscar-vindende
amerikanske sov ind i sit
hjem i Beverly Hills, skri-
ver flere amerikanske me-
dier.

Heston vandt sin Oscar
for bedste mandlige hoved-
rolle i 1959 for sin indsats
som Ben Hur. Men også rol-
len som Moses i »De ti bud«
og i film som »Planet of the
apes«, vil mange huske den
amerikanske helt.

Charlton Heston fik i
2002 stillet diagnosen
Alzheimer, hvorefter han i
2003 besluttede at træde
tilbage fra sin position som
præsident for den magtful-
de våbenlobby, National
Rifle Association. For den
rolle måtte filmhelten dog
finde sig i at blive udstillet
til voldsom kritik af in-
struktøren Michael Moore i
filmen »Bowling for Co-
lumbine«.

Charlton Heston efterla-
der sin 64-årige kone Ly-
dia, som var ved hans side,
da han døde. /ritzau/

Charlton
Heston er død

Det dødelige kys fra edderkoppekvinden, der skiftevis
spilles af Silke Dubilier og Tracy Plester.


