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Anmeldelse. To, der
tidligere elskede hin-
anden, er bleves Des
med hinanden i fore-
stillingen »La Musi-
ca Zwei« på Lan-
destheater - kort og
meget godt.

RENDSBORG. »Den dag,
du ikke længere var der,
var jeg ude af mig selv af
bare lykke«.

Sådan lyder undertitlen
på en ny, lille og kort (80
minutter) forestilling på
Landestheater. »La Musica
Zwei« er en fortsættelse af
et stykke, som den franske
dramatiker og forfatter
Marguerita Duras skrev i
midten af 1960erne. I ette-
ren går et par hvert til sit
midt om natten. I toeren
mødes de igen kort, før de-
res skilsmisse skal stadfæ-
stes. Der er slukket for
kærligheden: Den lever
fortsat et sted, men er ikke
til at holde ud for nogen af
dem.

Synkront skuespi
De to tidligere elskende
spilles af fire skuespillere
på to planer, Brigitte
Lehner og Christina Blu-
mencron er kvinden Anne-
Marie, mens Matthias
Fuhrmeister og Reiner

Schleberger er manden Mi-
chel. Dobbeltfigurerne er
klædt ens, har identiske
frisurer, men der er de grå
hår og alderen til forskel.

Til at begynde med kører
de to pars replikker paral-
lelt med hinanden for til
sidst at krydses og gå ind i
hinanden og køre syn-
kront. Der leges med tid og
planer.

Sidespring
Anne-Marie og Michel er
fra at være et elskende par
blevet »Des«, men ind
imellem hopper de tilbage
til du-formen i de små
flashbacks, hvor vi får at
vide, hvad der gik galt:
Små sidespring (det er
snart ikke til at hitte rede i
dem) og gensidige bebrej-
delser. Én ting kan de blive
enige om: Vi er ikke så for-
skellige fra alle de andre.

»Vores tilbagevenden til
du-formen er en tilbage-
venden til længslen«, siger
Michel halvvejs inde i fore-
stillingen.

Scenen er en rockfesti-
val-plads efter lukketid.
Festen er slut. Tomme øl-
krus og affald hober sig op
på gulvet.

De fire skuespillere sæt-
ter streger mellem de en-
kelte akter ved små musi-
kalske indslag på festival-
scenen eller ved at vimse
rundt på scenen med ka-
ninmasker, mens de agerer

kaniner, der bliver forel-
skede par. Frem og tilbage.
Op og ned. Indtil maskerne
falder.

Med den skilsmissekvote,
som det ellers så ægte-
skabs-fikserede samfund
kan udvise, er denne fore-
stilling relevant. Men fore-
stillingen afspejler måske
mere, end den kritisk sæt-
ter spørgsmålstegn ved,
hvorfor det går, som det
går - og hvorfor, vi nu har
indrettet os, som vi gør.Vi
gifter os, og vi skilles - i ét
væk. Men er det i grunden
så mærkeligt?

Pudsigt var det dog i
Rendsborg Teater, at stole-
rækkerne var besat med de
generationer, der hellere
holder ud end at gå hver til
sit. Hvor var alle de yngre?
Hjemme ved børnene eller
ude på et sidespring?

Der leveres solidt skue-
spil i denne forestilling,
hvor aktørerne også får lov
til at brillere med deres
musikalske evner. Den for-
tjener et »sehr gut« af Stif-
tung Warentest.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: La
Musica Zwei - af Mar-
guerite Duras. Spilles på
teatrene i Rendsborg,
Slesvig og Flensborg.

Hans Christian Davidsen

Vi er de 
vilde kaniner

Sådan bliver publikum budt velkommen til La Musica Zwei på Landestheater.
(Foto: FlA)

Anmeldelse. Pablo Llambias har
skrevet en rasende god roman
om en teenagepige, der mener, at
alle voksne lever i en »postkort-
virkelighed«, som hun ikke øn-
sker for sin værste fjende. Just
mens man tror, man har fattet
budskabet, tager bogen en ny
drejning.

KØBENHAVN. Der findes bøger, som man
absolut ikke har lyst til at anmelde, og Pa-
blo Llambias’ seneste bog »Rasende« er så
afgjort en af dem. Ikke fordi, det ikke er
en god bog, for det er det skam - faktisk
er den både eminent godt skrevet og har
en indtagende grundide.

Desværre (for anmelderen, altså) er den
også umanerligt meget bedre, hvis man
ikke kender grundideen på forhånd. Der-
for vil jeg med det samme advare alle mod
at læse denne anmeldelse. Lad være. Læg
nu avisen ned.

Jeg tænkte nok, at det ikke virkede. Nå,
sig så ikke, at jeg ikke forsøgte at advare.

Bogens handling er ved første øjekast
ikke så kompliceret. Patricia er 16 år, for-
tæller bagsideteksten, og hun bor sammen
med sin far, Pepe, hans kæreste Lise og
lillebror Alex. De har et helt almindeligt
liv med hjemlige skærmydsler, arbejde og
udflugter. Et fuldstændig gennemsnitligt
liv i en fuldstændig gennemsnitlig virke-
lighed. Problemet er bare, at Patricia ikke
tror på den - virkeligheden, altså. Hun
kan nemlig både gå gennem vægge og fly-
ve.

Det bliver ganske vist anset for at være
ualmindeligt uopdragent af hendes omgi-
velser, når hun gør det. Det gælder nemlig
om at bevare illusionen om, at verden er
virkelig. Ganske vist er der ingen, som
rent faktisk tror på mennesker, men hvis
man ikke behandler verden, som om den
er virkelig, så får man et problem. For
hvad sker der, hvis spøgelser holder op
med at tro på spøgelser?

Bogens grundide kunne lyde, som om
den er en af den slags fikse tankeeksperi-
menter, som nørdede teenagedrenge el-
sker. Det er den langt fra - især, fordi det
varer så lang tid, inden man finder ud af,
hvordan bogen hænger sammen (med
mindre man har læst anmeldelsen, men
efter min advarsel er man altså selv ude
om det).

»Rasende« er en af den slags bøger, hvor
man hele tiden tror, at nu har man fanget
ideen - kun for at se sig snydt igen. Af og
til føles det som at blive trukket rundt i
manegen - men domptøren Pablo Llambi-
as er så overlegent dygtig og manegen så
umanerligt indbydende, at man nyder det
hele vejen.

Men også bogens stil er intens og billed-
rig - vi er inde i hovedet på Patricia og
oplever verden gennem hendes tanke-
strømme, og hun er et usædvanligt obser-
vant spøgelse med en ætsende skarp sans
for sine omgivelser. Det gør bogen til langt
mere end en fiks idé, og opholdet i Llam-
bias’ spøgelsesunivers er en fornøjelse.

Pablo Llambias: »Rasende«. Roman. 168
s. 149 kr. (Gyldendal)

Christina Dahl

Tror spøgelser på spøgelser?
Anmeldelse. Christi-
an Dalsgaard har
scoret at hattrick
med en ny underhol-
dende roman om en
tolk, der bliver viklet
ind i et kompliceret
forhold.

KØBENHAVN. Jonasz kom
som ni-årig til Danmark
fra Polen med sin mor.
Årets var 1978, og den
hverdag de flygtede fra var
præget af en utålelig far og
en ægtefælle der var mest
optaget af arbejde og druk.

Nu næsten 40 år gammel
lever Jonasz et stille liv
som tolk for politiet. På
politigården arbejder han
sammen med politibetjent
Claus Nørregaard. Hver
gang en polak skal afhøres,
indkaldes Jonasz, og det
sikrer ham smør på brødet.
Politimanden og Jonasz
har langsomt opbygget et
slags venskab, og Jonasz
bliver vidne til, hvordan
ægteskabet for Claus be-
gynder at krakelere. Om
det er fordi Claus er ja-
loux, eller hans kone reelt
har noget kørende, har han
svært ved at finde ud af.

Sin gamle mor har Jo-
nasz det skidt med. Hun
har gennem mange år for-
beredt den sociale nedtur
grundigt. Men ellers funge-
rer hverdagen godt for Jo-
nasz, lige indtil han på næ-
sten samme tid får kontakt
med Eigil og Agnieszka.

Eigil er indskrevet på
universitetet, men befinder
sig i en religiøs krise. Uden

rigtigt at ville det må Jo-
nasz tage hånd om Eigil.
Jonasz mangler helt det
kyniske gen, der kan gøre
ham immun for andres
ulykke. Det gælder også i
forhold til den polske pige
Agnieszka, kaldet Aga, der
ringer ham op for at få
hjælp til at bryde ud af sit
ægteskab med den voldeli-
ge mand. Aga viser sig at
være en lækker sag, og Jo-
nasz forelsker sig i hende.
Da ægtefællen driver kri-
minelle aktiviteter og ind-
kaldes på politigården, bli-
ver tingene mere end kom-
plicerede for Jonasz.

Jonasz inddrages i et tur-
bulent forløb, hvor det, in-
den han ser sig om, bliver
svært for ham at holde styr
på sin hverdag. Christian
Dalsgaards skildring af det
tiltagende kaos i romanen
»Tolk« er forrygende. Jo-
nasz’ kærlighedskvaler, Ei-
gils religiøse fantasterier
og Claus tiltagende psyki-
ske opløsning skildres med
sproglig energi og et godt
blik for, hvordan livet kan
udfolder sig i dagens Dan-
mark. »Tolk« er forfatte-
rens tredje romanen, den er
kolossalt underholdende.

Christian Dalsgaard:
Tolk. 272 s. 299 kr.
(Lindhardt og Ringhof)

Henrik Tjalve

Tolk i vanskeligheder

SØNDERBORG. Folkrock-
bandet over alle folkrocke-
re lever stadig og har det
godt. Fairport Convention
blev dannet helt tilbage i
1967. Gruppen startede
som et engelsk modstykke
til Jefferson Airplane. Se-
nere blev Fairport Conven-
tion grundlægger af den
store engelske bølge af
folk-rock og var som sådan
katalysator for den danske
folkemusiks renæssance i
1970erne.

I morgen er der mulighed
for at opleve Fairport Con-
vention. Bandet giver kon-
cert i Sønderborghus klok-
ken 20.

Koncerten byder blandt
andet på numre fra cd’en
Over the Next Hill, der er
et overraskende comeback.

(FlA)

Kunstsamtale
på Gottorp Slot
SLESVIG. Gottorp Slot in-
viterer i morgen til en ny
»kunstsamtale« i rækken af
fyraftensarrangementer
med kunst og kultur som
tema. Klokken 17 fortæller
kunsthistorikeren Silke
Ettling om billedhuggerne
Karl Hartung (1908-67) og
Hans Uhlmann (1900-75).

Mødested er billetsalget
foran Gottorp Slot. Lan-
desmuseen beder om for-
håndstilmelding på telefon
04621-813 222. (FlA)

Fairport
Convention i
Sønderborg


