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koncert
   4 stjerner
AF PETER DÜRRFELD
bach@k.dk

Det begyndte måske noget 
anonymt, da Copenhagen 
 Solists under ledelse af Jona-
than Oir fredag aten i Hol-
mens Kirke tolkede Johann 
Sebastian Bachs vel nok væl-
digste værk, ”Matthæuspas-
sionen”. Men umiddelbart ef-
ter den indledende korsats 
begyndte man at spærre øjne 
og ører op. Frem trådte nem-
lig en kvindelig sanger, der 
hidtil i fuldt mål havde ydet 
sit i åbningssatsen ”Kommt, 
ihr Töchter, helt mir klagen” 
(Kom I døtre, hjælp mig at 

klage). Nu sang hun i evange-
listens rolle de første strofer i 
beretningen om Jesu lidelse 
og død. For mange hænger 
netop evangelistens parti, 
hvor Bach ord for ord har 
brugt Luthers navnkundige 
bibeloversættelse, sammen 
med klangen af en tenor-
stemme – og måske helst en 
lyrisk af slagsen. Og man 
skulle da også lige vænne sig 
til, at det var en sopran, der 
førte os gennem beretningen 
i Matthæusevangeliets kapi-
tel 26 og 27.

Hendes navn er Anna Ma-
ria Wierød. Og man skulle ik-
ke ret langt ind i handlingen 
– passionen udvikler sig jo 
hurtigt til en højspændt hi-
storie – før hun med vokal 
gennemslagskrat og drama-

tisk fornemmelse viste sig at 
være fortræfelig som den, 
der holder sammen på tråde-
ne i Bachs righoldige og kom-
plekse værk. Tilmed var hen-
des tyske udtale forbilledlig. 
At man i stigende grad blev 
grebet af værket, skyldtes og-
så Jonathan Oir, der ik kor 
og orkester til at spille og 
synge med større intensitet 
og nerve, eterhånden som 
tingene tilspidsede sig. 

”Matthæuspassionen” blev 
sats for sats foldet ud eter 
det særlige koncept, der er 
kendetegnende for Copenha-
gen Soloists: En opførelse af 
et sådant storværk opfattes 
tilsyneladende som et kollek-
tivt anliggende, og de 13 kor-
sangere skites til at træde 
frem og tolke de mange arier 

og duetter, der udgør en væ-
sentlig del af helheden. Og i 
programmet har man und-
ladt at nævne navne – så 
publikum må selv inde ud 
af, hvem der varetager de 
mest centrale partier, eksem-
pelvis evangelisten – for ikke 
at tale om Jesus, der blev 
sunget med velklang og rolig 
fremtoning af basbarytonen 
Piet Larsen. 

Men man kan mene, at det 
var et noget bizart valg, at 
Piet Larsen – umiddelbart ef-
ter at Jesus har opgivet ånden 
– også skulle synge basarien 
”Mache dich, mein Herze, 
rein, ich will Jesum selbst be-
graben” (gør dig rent, mit 
hjerte, jeg vil selv begrave Je-
sus). Det er ikke en ligegyldig 
indvending, al den stund en 

koncert jo også er en visuel 
oplevelse, og i betragtning af 
at koret råder over andre ka-
pable basser.

Men det kom nu ikke til at 
bringe større skår i glæden 
over igen at kunne fordybe 
sig i ”Matthæuspassionen”s 
mirakuløse mysterium – i 
min verden den bedst tænke-
lige optakt til den tilstunden-
de påske.  J 

 

J.S. Bach: Matthæuspassionen. 
Med Copenhagen Soloists, diri-
geret af Jonathan Ofir. 
Koncerten blev gentaget lørdag 
i Sct. Pauls Kirke, Aarhus, og 
søndag i Sct. Mariæ Kirke, 
Helsingør.

En usædvanlig evangelist hos Bach
Copenhagen Solists tolkede ”Matthæuspassionen” med stigende intensitet og nerve

bog
   6 stjerner
AF DAMIAN ARGUIMBAU
kultur@k.dk

Laura Ringos bøger er på 
mange måder ungdomsbo-
gens svar på Helle Helles. Der 
sker ikke så forfærdelig me-
get i dem. Det er frygteligt al-
mindelige mennesker, og så 
alligevel ikke. Sproget er næ-
sten pinefuldt præcist. Ringo 
er født i 1990 på Falster og de-
buterede i 2017 med den stil-
færdige ungdomsroman 
”Cremasterreleksen”, en rea-
listisk fortælling om unges 
rodløshed og søgen eter me-
ning.

Papirbryllup handler om et 
usundt venskab mellem den 
besidderiske Mia og hendes 
veninde Pil. De er begge stu-
derende og bor sammen i en 
etværelses lejlighed. De sover 
sammen i en lille seng uden 
at gå i seng med hinanden, 
selvom Mia er lesbisk. Det er 
Pil ikke. Hun er så småt ved 
at blive forelsket i Bue, som 
Mia kalder enten for Idioten, 
fordi hun ikke kan lide ham, 
eller for Røde, fordi han til en 
Matador-temafest var klædt 
ud som Røde. Det er Pils lej-
lighed, og Mia har fået lov til 
at bo i den i kort tid. Men Mia 
er beregnende og inder på 
en måde at blive boende.

Hun får Pil med på sin spi-
seforstyrrelse og får eterhån-
den overtaget styringen af 
Pils liv. Mia er som en tæge, 
man ikke kan komme af med, 
og som man ikke lægger 
mærke til, før man er blevet 
godt syg af hende.

Der sker noget den dag, Pil 
får at vide, at hun enten skal 
købe lejligheden eller lytte 
ud, fordi ejendommen skal 
laves om til andelsboliger. 
Det er Mia, der er bogens ky-
niske og kontrollerende for-
tæller: ”Pils personlighedsty-
pe i eneagrammet er skepti-
keren. Den tvivlende skepti-
ker. Hun er tit i tvivl. Siden 
hun startede på tysk, har hun 
talt om, at det måske ikke er 
det rigtige for hende. Nogle 
gange taler hun om at lytte 
ned til sin mor, at hun måske 
ville have det nemmere, hvis 
hun lyttede til Tyskland. Pil 
er typen, der taler meget om 
ting og sjældent får gjort no-
get ved dem.”

Sproget afspejler Mias kon-
trollerede og næsten kirur-

gisk præcise sprog. Mia ob-
serverer og handler kun, hvis 
hun kan mærke, at Pil lytter 
sig for meget fra hende. Det 
er Pils tvivl, Mia næres af. 
Når Pil famler og er usikker, 
får Mia hende til at gøre præ-
cis, som Mia synes. Jo længe-
re tid, der går, jo mere får Mia 
kontrollen. Pil får for eksem-
pel tilbudt en anden bolig, 
men Mia ser brevet, inden Pil 
kommer hjem og smider det 
ud. 

Bogens titel er omdrej-
ningspunktet for handlingen, 
for Mia og Pil vil holde en fest 
for at fejre, at de nu har boet 
samme i et helt år. En slags 
papirbryllups fest. Jo nærme-
re festen kommer, jo mere 
mærker man, at Pil ønsker at 
komme fri af Mias kontrol. Pil 
bliver syg af spiseforstyrrel-
sen og holder op med at men-
struere, fordi hun faster for 
meget. Da Mia foreslår, at de 
køber andelen sammen, er 
Pil ikke begejstret. Hun vil 
lytte studie, lytte by, måske 
lytte sammen med Bue. Pil – 
og læseren med hende – kan 
mærke, at Mia føler, at noget 
er galt. Mia ved bare ikke, 
hvad hun skal gøre.

Det er næsten smertefuldt 
at læse, hvordan Pil lang-
somt, men sikkert, nedbry-
des i venskabet med Mia, må-
ske fordi vi alle kender typer 
som Pil, der har et kæmpe 
kontrolbehov, og som holder 
deres omgivelser nede takket 
være en magt, de tilegner sig, 
enten umærkeligt eller ved 
grov følelsesmæssig afpres-
ning. At det er Mia, der er for-
tælleren, gør dog læserens 
indlevelse vanskelig, for Mia 
er blottet for følelser. Selv når 
Mia græder, er det bevidst og 
for at få Pil til at handle på en 
bestemt måde. Læseren sid-
der alene med sin afsky.

Papirbryllup er en stærk ro-
man, der på en gang er ond-
skabsfuld og hypnotisk. Man 
sidder med hjertet i halsen, 
selvom der ikke sker så for-
færdelig meget på hver side. 
Det er et klogt, tænksomt og 
efektivt studium i en mani-
pulators syge hjerne.  J 

 
Laura Ringo: 
Papirbryllup. 
180 sider. 
229,95 kroner. 
Gyldendal. 

Sygt 
venskab
Et smertefuldt og hypnotisk 
 portræt af en ond veninde

teater
   3 stjerner
AF LISE MAJGAARD
kultur@k.dk

Frank er en almindelig mid-
aldrende mand med kone og 
næsten-voksne børn. Han 
underviser i litteratur og går 
til lægetjek én gang om året. 
Her udstår han den ubehage-
lige rektalundersøgelse med 
hjælp fra sine sorte, upassen-
de vitser. Og diagnosen kom-
mer uden varsel og uden 
symptomer:

”Du har kræt, Frank,” si-
ger doktoren tørt.

Kræt. Ordet vejer tons-
tungt. Angsten inder ind, 
men han fejer den bort med 
en joke og et stit grin. 

12 mænd bliver diagnosti-
ceret med prostatakræt hver 
eneste dag, og sygdommen 
har store konsekvenser for 
mandens identitet og seksua-
litet. Men hvordan skal vi tale 
om kræten og følgerne? Må-
ske kan vi prøve at grine os 
ind i en meningsfuld samtale 

om det, vi ikke har lyst til at 
berøre? 

Det forsøger Teatret Svale-
gangen nu med sin sort-ko-
miske forestilling med den 
sarkastiske titel ”En lille 
smule ubehag”, der sætter 
fokus på ensomheden, ang-
sten og overlevelsesmekanis-
merne, som sætter ind hos 
den almindelige mand eter 
en prostatakrætdiagnose. 
Forestillingen suppleres af en 
fotoudstilling og beretninger 
fra tolv almindelige mænd, 
der lever med sygdommen.

Skuespiller Holger Øster-
gaard står alene på scenen i 
95 minutter, men han spiller 
lere roller i sine samtaler 
med sin kone, sin læge, sin 
penis og sin lukkemuskel. 
Han har et rart jæs og en 
blød stemme, og han ligner 
nogens far, nogens mand. 
Han springer umærkeligt fra 
hylesjov ind i gravalvorlig og 
tackler de to roller – komiker 
og ofer – med en stærk na-
turlighed, da han først får talt 
sig varm. Han taler også til 
os, fanger øjne rundt om-
kring, så vi ikke lakser væk 

fra hans budskab. Han rister 
lægernes ringe kommunikati-
onsevner, sin kones omsorg 
og døden selv. Absurditeter-
ne står i kø i hans forsøg på at 
undslippe sin lumske virke-
lighed.

Teatret Svalegangen har ote 
behandlet lidelser i krop og 
sind, men med de seneste 
satsninger – ”Troen og in-
gen” om mennesker i lam-
mende sorg og ”Mæt af dage” 
om aktiv dødshjælp – synes 
teatret, under ledelse af dedi-
kerede Per Smedegaard, at 
sætte yderligere ind for at la-
de kunsten give sit publikum 
ny indsigt og bidrage til he-
lings- og bearbejdelsespro-

cesser hos de af os, der skulle 
være ramt på livet i første, 
andet eller tredje led. Det er 
ædle formål, de opererer 
med, og det er skønt at se tea-
ter, der så målrettet søger at 
forholde sig til samfundets 
og individets udfordringer.  

Men ”En lille smule ube-
hag” er et sært eksempel på 
en forestilling, der vil et pro-
blem for meget. Per Smede-
gaard og manuskriptforfatter 
Jef Metcalf tager for bogsta-
veligt fat i emnet, især i ina-
len, der er en direkte henstil-
ling til mænd om, at de skal 
gå til lægen, også før de føler, 
der er noget galt. Det er be-
stemt et vigtigt budskab – 
men det er, som om de ikke 
stoler på, at deres publikum 
kan læse mellem linjerne. 
Den meget direkte appel ba-
naliserer resten af forestillin-
gen, så det bliver mere fore-
drag, mere ”Djøf med løgn” 
end kunst. 

Formen og humoren ahol-
der også forestillingen fra at 
gnave ind til kernen af de fø-
lelser, der raser i vores ho-
vedperson. Han nævner, som 

i en bibemærkning, at han 
falder i dybe depressioner, 
men vi ser det ikke. I stedet 
griner vi hel- eller halvhjertet 
af hans lange afstikkere ind i 
kun delvist vedkommende 
drømmesekvenser. Er fore-
stillingen mon lige så berø-
ringsangst som sin fortæller? 
Holger Østergaard er en dyg-
tig skuespiller, og han kunne 
sagtens have båret et tungere 
manuskript, så også jeg – en 
forudsætningsløs kvinde – 
kunne få lov at investere mig 
i ham og forstå og føle det 
ubehag, han taler om. J

Læs interview med 
Holger Østergaard om 
 forestillingen på

k.dk/kultur

”Du har kræt, Frank”
Svalegangens cancer-monolog ”En lille smule ubehag” er både gravalvorlig og hylemorsom, 
men mere foredrag end kunst

/ritzau/

Den tjekkiske premiermini-
ster, Andrej Babis, mente i 
november i jor, at en af det 
gamle Tjekkoslovakiets store 
sønner skulle komme hjem. 
At han skulle være tjekke.

Det er forfatteren Milan 
Kundera, det drejer sig om. 
Kundera var systemkritiker i 
det kommunistiske Tjekko-
slovakiet. I 1975 lygtede han 
til Frankrig, hvor han i 1981 
blev fransk statsborger.

Nu er Kundera oppe i åre-
ne. Han fyldte i går 90 år, og 
denne fødselsdag kunne han 
måske have fejret som tjek-
kisk statsborger, hvis han vil-
le. Premierminister Babis 
mødtes i november med for-
fatteren i Paris, og det var an-
giveligt her, at tilbuddet kom.

Men sådan gik det ikke, 
skriver det tyske nyhedsbu-
reau dpa, der har talt med 
Kunderas ven Milan Uhde, 
der også er forfatter. Hvis 
Kundera ville være tjekkisk 
statsborger, skulle han søge 
om alle mulige slags papirer, 
så det blev ikke til noget.

Uhde bliver også spurgt, om 

Kundera måske arbejder på 
en ny bog. Nej, svarer han. Det 
er jeg ikke bekendt med. Men 
så tilføjer han: ”Men overra-
skelser kan ikke udelukkes.”

Milan Kundera blev spe-
cielt kendt og berømt i 1988, 
da bogen ”Tilværelsens uli-
delige lethed”, der handler 
om erotik og kærlighed i lyset 
af russernes invasion af Tjek-
koslovakiet, blev ilmatiseret 
med Juliette Binoche, Lena 
Olin og Daniel Day Lewis. Bo-
gen er fra 1983. Kundera selv 
var ikke begejstret for ilmen. 
Han forbød siden ilmversio-
ner af sine bøger.

Milan Kundera er født i 
1929, og da kommunisterne 
overtog magten i Tjekkoslova-
kiet i 1948, blev han medlem 
af partiet. Han oplevede For-
året i Prag og blev endegyldigt 
smidt ud af kommunistpartiet 
i 1970. Hans skarpe kritik af 
Sovjetunionen og invasionen 
af Tjekkoslovakiet førte til, at 
hans bøger blev blacklistet.

Men hans værker er blevet 
rost som noget af det mest 
indsigtsfulde, der er skrevet 
om mennesker under kom-
munismen. J

Overraskelser kan 

ikke udelukkes

Milan Kundera, en af Europas store 
forfattere, fyldte i går 90 år

Museeum 
Overtaci flytter  
Museet Overtaci, der rum-
mer en af Europas største 
samlinger af kunst lavet af 
mennesker med sindsli-
delser, måtte i december 
2018 lukke. Nu er det dog 
besluttet, at det unikke 
kunstmuseum for fremti-
den skal være at inde på 
Katrinebjergvej 81 i Aar-
hus. De nye lokaler byder 
på nye udstillinger, en ny 
café, kreative værksteder 
og en skoletjeneste. Døre-
ne åbner den 5. april. I for-
bindelse med lytningen 
har museet også fået nye 
protektorer, blandt andre 
har den succesfulde 
kunstner Tal R sagt ja til at 
være kunstnerisk protek-
tor, mens tidligere stats-
minister Poul Nyrup Ras-
mussen skal være politisk 
protektor. I mange år har 
museet holdt til i lokaler 
på det psykiatriske hospi-
tal i Risskov, hvor Louis 
Marcussen, alias Ovartaci, 
var indlagt i 56 år og lave-
de en stor del af sin kunst. 
Museets nye placering 
hænger sammen med det 
psykiatriske hospitals ud-
lytning til det ny supersy-
gehus i Skejby. 

Kirkekor i Ringe 
har 50-årsjubilæum 
Den 13. april kan Ringe 
Kirkes pigekor fejre 
50-årsjubilæum. Koret 
sang for første gang of-
fentligt i 1969 og blev op-
rettet af organist Henning 
Nielsen og musiklærer Bo-
dil la Cour Pedersen. Ved 
den forestående jubilæ-
umskoncert vil den aner-
kendte komponist og diri-
gent John Høybye deltage 
i følgeskab med en række 
jazzmusikere, blandt an-
dre Mads Granum på kla-
ver og Lauritz Thomsen 
som sangsolist. Fællesko-
ret skal optræde med det 
rytmiske påskeværk 
”Håb” af John Høybye, og 
derudover kommer det 
nuværende pigekor til at 
synge et par sange. Jubi-
læumsarrangementet, der 
er åbent for alle, er arran-
geret af organist og diri-
gent i kirken Kirsten Wind 
Retot, der har ledet pige-
koret de seneste 33 år, og 
kirkens menighedsråds-
formand.

”Danmarks næste 
klassiker” udstilles
DR har netop udpeget en 
ny møbelklassiker i det 
anmelderroste tv-pro-
gram ”Danmarks næste 
klassiker”. Det blev de-
signeren Rikke Frost, der 
med sit innovative børne-
møbel løb med vindertit-
len, og som kan se frem 
til at få sit møbel udstillet 
på Designmuseum Dan-
mark. Dog kan man også i 
en særudstilling på mu-
seet opleve de 29 reste-
rende møbler, der er ble-
vet designet af deltagerne 
gennem programmet. Ud-
stillingen vises mellem 
den 6. april og den 1. sep-
tember 2019. Fredag den 
5. april kan man i øvrigt 
møde de fem deltagere, 
og komme bagom DR 
1-programmet til en 
”Open talk” i museets 
festsal.

Kunstakademiets 
elever udstiller
Igen i år kulminerer seks 
års en kunstnerisk uddan-
nelse i en afgangsudstil-
ling på Kunsthal Charlot-
tenborg. Der sker, når 28 
dimittender fra Kunstaka-
demiets Billedkunstskoler 
mellem den 13. og 18. april 
fremviser deres værker. På 
opfordring af de udstillen-
de kunstnere selv er socio-
log og forfatter María Ber-
ríos og kunsthistoriker Ka-
tarina Stenbech udpeget 
til at kuratere årets af-
gangsudstilling, der skal 
udgøre et stærkt bud på 
samtidskunstens fremtidi-
ge udtryk. De to kuratorer 
har som noget nyt valgt at 
opdele udstillingen i tre 
sektioner baseret på frak-
tioner fra et digt af Ursula 
Andkjær Olsen. Udstillin-
gen har fri entré.
  J

kort nyt 

0Skuespiller Holger Østergaard står alene på scenen i 95 minutter, men han spiller flere roller – blandt andet i samtaler med sin kone. 
– Foto: Montgomery/Teatret Svalegangen.

WWHolger 
Østergaard er en 
dygtig skuespiller, 
og han kunne sag-
tens have båret et 
tungere manuskript.

En lille smule ubehag. Tea-
tret Svalegangen, Aarhus. 
Tekst: Jeff Metcalf. Instruk-
tion: Per Smedegaard. Spil-
ler til den 13. april 2019.


