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»Triade - Ein Pullett« er en simpel, men fascinerende forestilling, der kan udfordre enhver - uanset forudsætninger. 

Anmeldelse. Røde, gule og blå tre-
kanter, kugler og kasser og underfun-
dige statements fra en teaterklovn.
Sven Stäcker har på Landestheater
begået en fascinerende gendigtning
af Oskar Schlemmers Triadisches Bal-
lett.

SLESVIG. Bauhaus-kunstneren Oskar Schlemmer var
også scenograf. Han skrev Triadisches Ballett i 1922 -
en ballet som han også tegnede scenekonstruktioner
og kostumer til. Schlemmers rene geometriske for-
mer var stærkt præget af fransk kubismes komposi-
tionsform, som han direkte overførte til sin ballet.
»Triadisk« er afledt af det græske ord for »treklang«

og refererer til en orden, der på flere områder og i
flere discipliner sammenfattes i en trekant: En farve-
orden af rød, gul og blå. En koreografisk orden af
kostumer, musik og bevægelse. En geometrisk orden
af cirkler, kvadrater og trekanter. En orden af tre di-
mensioner: Højde, bredde og dybde i scenebilledet.
Og endelig en orden med tre medvirkende dansere.
Skuespilleren Sven Stäcker fra Schleswig-Holstei-

nisches Landestheater har gendigtet en forestilling
med danse- og figurteater og tilsat musik af den
østrigsk-jødiske komponist Ernst Toch, der viede en
stor del af sit liv til at komponere filmmusik i Holly-
wood.

»Triade - Ein Pullett« hedder stykket, der vises på
Landestheaters små scener i Slesvig, Flensborg og
Rendsborg. I Slesvig er stykket med til at skabe lidt
teaterliv i byen, hvor den store scene er lukket i en
bygning, der er truet af sammenstyrtning.

Sven Stäcker fungerer som død, djævel og teater-
klovn i stykket, nærmest en slags fortæller, der med
underfundige statements og drilske digte skaber et
spændende rum og vækker publikums appetit: »For
at glemme den store hjælpeløshed taler jeg i små
sætninger«, siger klovnen, hvortil Sven Stäcker bru-
ger mange af de samme redskaber fra sit almindelige
virke inden for dukketeatret. 

Lidenskab og længsel
De tre dansekvinder, Sonja Langmack, Inga Dieckel-
mann og Henriette Finger (eller Levke Höche), sprin-
ger i rollerne mellem kuglemand, kvadratmand og
trekantsmand, mellem engel, månekvinde og Lesbia.
Og Alexandra Pascu spiller det store hunkøn, der blot
benævnes »sie«.
Temaerne er blandt andet skabelse (et væsen star-

ter med at komme ud af et overdimensioneret kvin-
deligt kønsorgan), lidenskab og længsel, og normali-
teten er ophævet: Vi møder kvinden med tre bryster
og en krokodille, der er erklæret ateist.
Fantasien får fuld skrue, og koreografien er tilmed

en decideret nydelse. Forme og farver bliver en inte-
greret del af krop og koreografi, mens Sven Stäcker
nærmest rager en karisma til sig. Det er en simpel,
men fascinerende forestilling, der kan udfordre en-
hver - uanset forudsætninger. 

Schleswig-Holsteinisches Landestheater: Triade -
Ein Pullett - manuskript og instruktion af Sven
Stäcker. Premiere i »TraumInsel« ved Slesvig Teater
fredag aften. Forestillingen vises igen på fredag
på den lille scene på Flensborg Teater, i »TraumIn-
sel« i Slesvig på lørdag og på Kammerspilscenen i
Rendsborg Teater den 2. marts.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fantasien får fuld skrue

Kontroversielt teater.
Det danske teater-
stykke baseret på An-
ders Behring Breiviks
såkaldte manifest
sættes nu op på tea-
ter i Norge.

KØBENHAVN. Den store mod-
stand mod det danske teater-
stykke baseret på terroristen
Anders Behring Breiviks mani-
fest afholder ikke et norsk
teater fra at opføre stykket til
efteråret. Dramatikkens Hus i
Oslo vil opføre instruktør
Christian Lollikes stykke dagen
efter, at det har fået dansk
premiere, skriver tv-stationen
NRK, der har talt med det
norske teaters kunstneriske le-
der, Kai Johnsen.
- Jeg fik en e-mail fra Lolli-

ke. Han sagde, at han var
kommet i gang, og at dette er
både frygtelig interessant og
frygtelig vanskeligt, siger
Johnsen.
Dramatikkens Hus er invol-

veret i både udviklingen og
opsætningen af forestillingen.
- Efter alt at dømme bliver

premieren i København i mid-
ten af oktober. Så er det tan-
ken, at de går om bord på fly-
et til Oslo næste morgen så-
dan, at der bliver Oslo-pre-
miere dagen efter, siger
Johnsen.
Da tankerne om et teater-

stykke om manden bag mas-
sedrabet på Utøya første gang
blev lanceret, vakte det stor
forargelse. Siden er der sat
gang i både stykker i Sverige,
England og Holland, ligesom
der også arbejdes på både film
og bøger. Det overrasker
Johnsen, at det danske projekt
blev så kritiseret, som det blev.
Han mener, at det er vigtigt at
undersøge »de stadig flere ek-
sempler på vestlige personer,
som retter våben mod sig selv
og sine egne«.
- Det er rystende, at projek-

tet er blevet angrebet så hur-
tigt og brutalt. Jeg kan garan-
tere, at det på ingen måde vil
bidrage til at sprede Breiviks
tanker, siger Johnsen.
Den 22. juli 2011 tog Breivik

til Utøya for at slå folk ihjel,
og 69 personer døde i massak-
ren. Forinden havde Breivik
slået otte ihjel ved en bombe-
sprængning i Oslo. /ritzau/

Norsk
teater
opfører
Breivik-
stykke

De tre dansekvinder springer i rollerne mellem kug-
lemand, kvadratmand og trekantsmand

Anmeldelse. Hatten for
en debutant som Kaspar
Thormod, der i »Rom fal-
der« tør præsentere sig
med et så ufolkeligt emne
som kunstens  væsen.  

KØBENHAVN. En ung maler er træt
af det sammenspiste, netværksaf-
hængige kunstnermiljø i København,

træt af dets »platte politiske state-
ments eller pastelfarvede prinses-
seuniverser«, træt af ligegyldighed
og dogmatik. Derfor beslutter han at
foretage en dannelsesrejse til Rom,
hvor han kan undgå sin gallerists
kommercielle branding og finde sit
eget kunstneriske udtryk.
Lad mig straks lette på hatten for

en debutant, der tør præsentere sig
med et så ufolkeligt emne som kun-
stens og kunstnerens væsen.
Desuden skal han honoreres for at

lade sin hovedperson, der hedder O
indtil sidste kapitel, hvor oplevelser-
ne i Rom endelig har skabt hans Jeg,
dyrke refleksionens langsomhed på

bekostning af episk tempo.
O vil tegne ruiner, lave en serie ra-

deringer, som lader motiverne af-
spejle et nærvær af både fortid og
nutid og vise et ædelt forfald, men
kan han helt afskrive den aktuelle
politiske virkelighed, Berlusconis
misrøgt af Italien, for eksempel?
Måske vil myterne, som Rom er så

rig på, knytte tiderne, kunsten og
virkeligheden sammen. Sådanne
overvejelser gør O sig, og de er ikke
uinteressante.
Inspireret af Palle Nielsens rade-

ringer »Den forladte by« har Kaspar
Thormod leveret en lovende debut,
sprogligt lydefri og indholdsmæssigt

vedkommende. »Rom falder« i god
jord hos undertegnede.

Kaspar Thormod: »Rom falder«.
Roman. 144 s. 230 kr. (C&K For-
lag)

Preben Rasmussen,
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Dannelsesrejse til Berlusconis regime

Kaspar Thormod debuterer med en
roman om en dannelsesrejse, der
hurtigt bliver til en konfrontation

med kunsten og kærligheden.


