
FLENSBORG AVIS — Tirsdag 21. april 2009 — 17KULTUR
F L E N S B O R G

Anmeldelse. Et
magtdrama mellem
to kvinder – findes
der noget bedre?
Landestheater viser
et habilt Schiller-
drama med »Maria
Stuart«. Det er klas-
sisk ordteater – men
det skal jo også til.

RENDSBORG. Er der no-
get, der fungerer på tysk
teater, så er det diktionen –
og den skal der til, når der
spilles Schiller. Det er som
med Shakespeare: Der
fægtes med ordene. Re-
plikkerne får al den psyko-
logiske  nuancering frem i
især magtspillet. Og magt-
spil, det er især, hvad Fri-
edrich Schillers drama
»Maria Stuart« handler
om.

Landestheater har dette
fremragende stykke om
magt og vilkårlig magtud-
øvelse på plakaten, mens
teatersæsonen lakker mod
enden.

Man får en klassisk aften
med mange ord med en
scenografi og en kostume-
ring, der nogle gange sny-
der med sine bevidste ana-
kronismer: Der drikkes
sekt og spises chips og age-
res i tøj, der ikke fandtes
på Maria Stuarts tid. Og
det virker. For stykket bli-
ver revet ud af det klassi-
ske støv og plantes direkte
i nutiden.

Kvinde i bur
Schiller skrev stykket i
1800 efter den franske re-
volution, der kom til at læ-
re verden mangt og meget -
om drømme om et bedre
samfund, der endte med at
blive rædsel. Hør historien
igen og igen og vær på
vagt.

Det er dog den engelske
revolution år forinden, som
Schiller griber tilbage til.
Den skotske dronning Ma-

ria Stuart (Maria Steurich)
søger asyl i England, an-
klaget for mordet på sin
ægtemand, Lord Darnley.
Her ryger hun i kachotten
(på Landestheater i et
kæmpemæssigt bur)  for
forhold, som hun egentlig
kun kan dømmes for i
Skotland – hvor man dog i
mellemtiden har frafaldet
alle anklager.

Maria Stuarts egentlige
brøde er, at hun har gjort
krav på den engelske tro-
ne, som hun på sæt og vis
oså er retmæssig arving til.
Med sine stærke forbindel-
ser til det katolske Fran-
krig er hun yderligere en
trussel for den engelske
dronning, Elizabeth den
Første (Brigitte Lehner).

Schillers tragedie er ikke
historisk. Schiller koncen-
trerer handlingen om op-
takten til henrettelsen af
Maria Stuart og lader
stykkets højdepunkt være
det ahistoriske møde mel-
lem de to dronninger.

Komplekst magtspil
Brigitte Lehner er af ydre
ikke ligefrem nogen frastø-
dende kvinde som Eliza-
beth den Første.

De royale, røde krøller
kan signalere både det ene
og det andet. Mens man i
andre opsætninger har set
Elizabeth som lidt af en
rejekælling, der ikke sid-
der ordentligt ved bordet,
så holder hun dog i Lan-
destheaters version nogen-
lunde på formerne, men al-
ligevel får hun et stærkt og
modigt portræt ud af dron-
ningen – specielt når hun
er overladt til sin ensom-
hed.

Kontrasten til Maria
Stuart er i den ydre frem-
toning ikke særlig stærkt.
Nogle gange forsøger Eli-
zabeth sig også med eroti-
ske snert ved at blotte dele
af overkroppen – mens hun

gør magstpillet maskulint
ved at påføre sig en blazer
over kjolen. Brigitte
Lehner får det komplekse
magtspil frem og viser et
nærvær af sig selv og den
evige balance med magten.

Træder i karakter
Maria Stuart er i Maria
Steurichs skikkelse smuk
og sensuel, men også med
lidt femme fatale. Fremra-
gende spillet.

Det er ikke uden grund,
at stykkets titel er identisk
med Maria Stuarts navn,
men det er primært i re-
plikkerne, at hun træder i
karakter som stykkets san-
de dronning. Det er hende,
der bruger sit sidste ønske
inden døden til at bede for,
at hendes katolske venner,
hendes folk, frit kan forla-
de England og rejse til
Frankrig.

En magtkamp mellem
kvinder – det er næsten for
uhyggeligt til mænd. Men
der er flere mandlige figu-
rer, der bør fremhæves.
Den ene er René Rollin, der
spiller stykkets spænden-
de, men også gådefulde
greve af Leicester, der på
et eller andet niveau har et
forhold til begge kvinder.
André Eckner er også værd
at lægge mærke til som
storskatmesteren Burleigh,
der også er blandt de em-
bedsmænd, der til sidst
ofres af Elizabeth.

Ordteater
Reiner Schleberger fylder
måske ikke meget på sce-
nen, men får i rollen som
Talbot den ægte statsmand
frem. Det er ham, der på-
peger, at regenten bør skå-
ne Maria Stuart, da parla-
mentet har afsagt dommen
på en falsk grundlag.

Man skal være indstillet
på tysk ordteater, men er
man det, bliver man også
belønnet. Instruktøren Su-

sanne Ebert lader tekster-
ne tale for sig selv

Scenografien får en pæn
symbolik frem i handlin-
gen uden at være for pran-
gende, og den magt og
kraft, der er hele historiens
omdrejningspunkt, kom-
mer pænt til udtryk i styk-
ket.

Ved premieren på Rends-

borg Teater blev Jürgen
Böhm hyldet for sit 25-års
jubilæum på Landesthea-
ter. Han medvirker i rollen
som ridderen Amias Pau-
let, der vogter over Maria
Stuart.

Forestillingen vises også
på teatrene i Flensborg og
Slesvig.

Schleswig-Holsteinis-
ches Landestheater: Ma-
ria Stuart – drama af
Friedrich Schiller. Pre-
miere på Rendsborg Tea-
ter, lørdag aften. In-
struktion: Susanne
Ebert.

Hans Christian Davidsen

Kvindekamp

En liggende Maria Stuart (Maria Steurich) med sin oppasser (Jürgen Böhm) i det engel-
ske fangenskab. I det indsatte foto ses René Rollin som greven af Leicester og Brigitte
Lehner som Elizabeth den Første. (Fotos: Henrik Matzen)

Anmeldelse. Ea Jeppesens
»Hun bryder sig langsomt
om hunde« er en samling
korte, fortættede prosa-
tekster om en ung kvinde,
som forsøger at gribe fat
om sit eget liv og sin egen
identitet.

KØBENHAVN. Et centralt sted i
debutanten Ea Jeppesens bog med
titlen »Hun bryder sig langsomt
om hunde« har hendes søster den-
ne drøm om den kvindelige ho-
vedperson: »Min søster drømmer
jeg står på tremetervippen. Så
springer jeg. Der er ikke noget
vand i bassinet. Min krop splin-
tres mod bunden. Hun samler mit
kød og mine knogler sammen,
stopper mig op i sin livmoder og
føder mig på ny«.

Hvem er da denne kvinde på
tremetervippen? Gennem de ly-
risk farvede prosastykker, som Ea

Jeppesens debut består af, lærer
vi en yngre kvinde at kende. Der
er tale om brudstykker af hendes
mildt sagt ret kaotiske ungdoms-
liv. Og man kan som læser godt
følge logikken i søsterens drøm,
for det er oplagt at se hovedperso-
nens tilværelse på kanten af et
sammenbrud. Hun og hendes for-
skellige kærester har ellers gode
intentioner: »De burde have en
plan for fremtiden. De har også
købt en kalender, men der sker ik-
ke noget. Det eneste hun kan fin-
de på er at flytte«.

Øretæver i luften
Ellers er hendes og de forskellige
kæresters liv fyldt med tv, lakrid-
ser og take-away mad. Maden for-
dærves, og køkkenvasken stopper
til. Dertil kommer tømmermæn-
dene efter de utallige drukture. At
der kan være øretæver i luften, er
også en erfaring, hun gør. Og hun
ved godt selv, at drømmen om at
være noget for en gammel dame
blot er en romantisk forestilling.
Gennem bogen leder man forgæ-
ves efter en udvikling for denne
kvinde.

Det er med andre ord ikke lystig

læsning, men Ea Jeppesens bog
rummer nok i fortættet form in-
gredienser fra et ungdomsliv i vo-
re dage. Men altså med den tyde-
liggørelse, som er kunstens ken-
detegn. Alligevel vil jeg sætte
spørgsmålstegn ved netop kun-
sten i Ea Jeppesens debut, selv om
hun afgjort kan noget med spro-
get. Det er som hudløst indblik i
et ungdomsliv, denne bog lever.

Ea Jeppesen: Hun bryder sig
langsomt om hunde. Prosalyrik.
112 s. 199,95 kr. (Athene)

Ole Møller

Kvinden på tremetervippen

Ea Jeppesen er 30 år. Hun er vokset op midt i Gribskov ved Hille-
rød, har været danmarksmester i disco-dans, droppede ud af gym-
nasiet i 2 . g og blaffede til Marokko, flyttede til København som 17-
årig, hvor hun bl.a. har boet på en husbåd. Hun er uddannet på For-
fatterskolen 2004-2006. (Foto: Athene)


