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Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teaters Skuespilhus lukker året med en helt igennem rædsom forestilling,
som aldrig burde have åbnet dørene for publikum. Holder man af familien
Ullmann/Bergman skal man holde sig langt væk. Det skal man også, hvis man ikke ved,
hvem de er.
Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal begynde med at beskrive, hvad der er galt med De urolige. Så vidt
jeg kan vurdere, er der kun taget dårlige beslutninger i tilblivelsen af denne fuldstændig kiksede
adaption af Linn Ullmanns fremragende selvbiografiske roman om sin berømte mor og far, Liv
Ullmann og Ingmar Bergman. En forestilling, der havde premiere i en noget mere stiliseret version
på svenske Dramaten i 2018 end den udgave, Det Kongelige Teater nu sætter på scenen.
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Ingen ilt, ingen musik, ingen nerve
Dramatiseringen bliver et eksempel på, hvorfor det ikke altid er så god en idé at omsætte
romaner til scenen. Jeg holder umådelig meget af Linn Ullmanns elegante kompositioner, men
historien – og ikke mindst stemningen – forsvinder i Karen-Maria Billes dramatisering, der blafrer
til højre og venstre uden nogen samlende dramaturgisk idé. Plukker lidt skattegæld her, lidt
Broadway der uden at bruge de løsrevne fragmenter til noget. Ingen, som ikke allerede kender
personerne, vil have en jordisk chance for at gætte, hvem det handler om. Hvis man vil
abstrahere, så gå dog planken ud.
Før pausen handler det måske om et barn, der gerne vil have sine forældres opmærksomhed.
Efter pausen er det tydeligste spor en demenshistorie. Intet af den ømhed og sanselighed,
Ullmanns skrift rummer, er kommet med over i replikkerne, der helt ned til sprogniveau er en
fornærmelse. ”Er du okay,” spørger de flere gange den aldrende Bergmann. Jeg tror, jeg kan
garantere, at den formulering ligger nogenlunde så langt fra Ullmanns præcise prosa, som man
kan komme.
Dernæst har man sat Peter Langdal til at instruere. Jeg kan kun spørge: hvorfor? Fordi han er
kendt som kammerspillets mester? Næppe. Der er ingen ilt, ingen musik, ingen nerve. Bare ord,
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skuffes.
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Jeg bliver sjældent vred
Jeg undlader som regel at kritisere dårligt skuespil direkte, da spillerne ofte agerer på præmisser,
de ikke selv er herre over. Således også her, men da forestillingen er skuespillerdreven, kommer
jeg desværre ikke udenom det denne gang.
Kirsten Olesen er et eklatant fejlcast som Ingmar Bergman. Kan ske, at de tre roller er navngivet
Kvinde 1, 2 og 3, men de spiller jo datter, mor og far + det løse. Hvem har forestillet sig, at det
ville tilføre værdi at besætte manderollen Bergman med en kvinde? Kan ske, at flydende køn er
moderne, men her giver gender bender-manien absolut ingen mening. Kirsten Olesen sejler rundt
i maskulin-klichefyldte positurer og spiller ellers sig selv med en lidt dybere stemme. Jeg kan
tænke på de første fem mandlige skuespillere, der kunne have tilført rollen den foruroligende
nerve, som Bergman i romanen indfanges med – som reflekteret i dens titel.
Linn Ullmann tegner i sin roman et billede af sin mor som en, der smeltede ind i sin scenepersona
og kun kunne være Liv Ullmann. Hanne Windfeld danser og hopper rundt og drikker en masse
“viiiiiiin”. Heller ikke her en fortolkning, der tilnærmelsesvis minder om forlæggets skarpe, men
kærlige blik. Stakkels Stine Schrøder Jensen drøner som datteren rundt og prøver at pumpe energi
ind i foretagendet, men får intet modspil, ingen dynamik. Tværtimod snubler hun flere gange i
den overfyldte scenografi, der har fået opgaven med at formidle farens medie, filmen. Bare ikke
så smart, når der ligger dolly-skinner og båndoptagere i vejen for spillerne.
Jeg bliver sjældent vred på forestillinger. Men det blev jeg over dette makværk. Havde det nu
været på et lille teater med begrænset budget og få i ensemblet, kunne jeg måske have overvejet
at give to stjerner. Men det er det ikke. Det er på Det Kongelige Teater, der burde have både
muskler og selvkritik nok til at lukke en forestilling ned, der ikke har en jordisk chance for at flyve,
endsige hæve en tå fra gulvet.
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Medvirkende: Kirsten Olesen, Hanne Windfeld og Stine Schrøder
Jensen.
Spiller på Det Kongelige Teater 2. december 2021 - 5. marts 2022.
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ISCENE er et landsdækkende, webbaseret nyhedsmedie
om scenekunsten. Med faglig dybde, legende
engagement og nyhedsjournalistisk vinkling giver vi kant
og synlighed til scenekunsten i hele Danmark.
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