Ved papirteatertræffet i Preetz var
Danmark i år "kun" repræsenteret
med "Papirteatret Meklenborg",
som består af Marie Thodberg og
Søren Mortensen.
Nu er træffet i Preetz jo ikke en
landskamp mellem forskellige nationale grupper, men jeg vil alligevel
tillade mig at svinge fanen for Marie og Søren, som præsterede en
fremragende opførelse, der gik lige
i publikums hjerter.
Forestillingen "Kvinden fra Søen" er
jo ikke ny - idet den har været opført flere gange i Danmark, men
den kunne alligevel komme med i
Preetz, fordi den ikke tidligere har
været opført syd for grænsen.
Nu har afrikanske eventyr aldrig været min kop te - indrømmet - men
forestillingen ændrede noget på
mit syn omkring dette, for jeg nød
hvert eneste minut i den 30 minutter lange forestilling, som til lejligheden var bearbejdet med engelsk
tale. Hvorfor nød jeg den så?
Blandt andet fordi de enkle scenebilleder stod klart og tydeligt med
dejlige kraftige farver, som harmonerede fint til miljøet i forestillingen
om en fattig fisker (nu vover jeg det:
han er neger, og det er de øvrige figurer selvfølgelig også).
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Den fattige fisker hiver med sit garn
en mystisk kvinde op fra Victoriasøen. Det viser sig, at det ikke er så
tosset endda, for hun har nogle ikke
helt almindelige evner. Hun foreslår
den fattige fisker at de gifter sig, og
så skal hun nok skaffe velstand til
huse. Der er bare een betingelse
- han må ikke røbe, hvor hun kommer fra. Her er det afrikanske eventyr næsten som vores egen "Konen
i muddergrøften", for den fattige
fisker, som bliver meget velhavende,
kan jo slet ikke styre sin nyerhvervede status, og hans hovmod bliver
dermed hans triste men uafvendelige skæbne. En smuk og enkel historie, som med den særdeles flotte
dialog og perfekte og rolige figurføring gjorde forestillingen til den
bedste, jeg havde set ved træffet i
2017. Bagefter var jeg helt stolt på
danskernes vegne, for et finere bidrag skal man lede længe efter.
Sven-Erik Olsen
Forestillingen opføres på Teater Katapult,
Skovgaardsgade, 8000 Aarhus C
Tirsdag d. 10. og
fredag den 13. okt. kl. 19.30
samt lørdag d. 14. okt. kl. 16.30
Billetter: https://katapult.dk/kalender/
kvinden-fra-soeen/

