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»ODYSSEEN«, Bådteatret

Bådteatret eksperimenterer med
sanselig iscenesættelse af »Odysseen«
Skibsforlis og lokkende sirenesang, forklædning og fangeskab, varsler og forbandelser. Det er nogle af elementerne, der er med til at skabe
en levende sanselig teaterinstallation, når Bådteatret iscenesætter Homers klassiske episke værk »Odysseen«. Teatret skal forføre og friste
publikum som Odysseus lader sig friste på sin 10 år lange rejse hjem
til den ventende Penelope. »Odysseen« er Bådteatrets egenproduktion
i denne sæson og spiller 24. januar – 23. februar.
Bådteatret, med Rolf Heim i spidsen, har i de seneste år konsekvent
brudt barrierer ned mellem genrer og eksperimenteret med dukke- og
animationsteatret for voksne. »Grundtvig« var en bearbejdelse af en filosofisk tekst, Shakespeares »King Lear« den klassiske, »De 4 ryttere« en
autobiografisk og nu er turen kommet til den episke i form af Homers
»Odysseen«.
– Vi interesserer os for, hvordan vi kan præsentere publikum for en klassiker, så publikum åbner sig for teksten og oplevelsen og dermed for de
erkendelser, den muliggør. Gennem animation, dukker, skuespil og video vil vi (for)føre publikum ind i en poetisk, sanselig og drømmeagtig
tilstand, som de ikke oplever i hverdagen. En sanserejse, der skal fremkalde den barnlige forførelse, som mange voksne har glemt, fortæller
Rolf Heim, instruktør og kunstnerisk leder af Bådteatret.
»Odysseen« er historien om Odysseus 10 år lange rejse hjem fra den trojanske krig til den ventende Penelope. En rejse fuld af utallige farer og
fristelser: Skibsforlis og lokkende sirenesang, forklædning og fangeskab,
varsler og forbandelser. En fortælling om gunstige vinde og om at blive
blæst ud af kurs – og om endelig at vende hjem.
– Vi fortolker det store græske epos som en parabel på livet som vi jo alle
må leve i med- og modgang, kaos og kamp og kærlighed med hver vores
drømme og længsler, indtil vi, som Odysseus, kan vende hjem. Odysseus rejse er en fiktion om livet med alle dets paradokser. Vi giver vores
liv en retning, men forføres som Odysseus undervejs af alverdens fristelser. Derfor ser jeg »Odysseen« som en fundamental universel historie om
menneskets erkendelsesrejse, siger Rolf Heim.
Rolf Heim har nydt stor succes på landets store scener bl.a. med den
Reumert-vindende opsætning »Teaterkoncert med sange af Leonard Cohen« på Aarhus Teater. En succes, der kalder på selvransagelse og nye
veje. Som ved de foregående produktioner på Bådteatret arbejder han
tæt sammen med dukkemager Rolf Søborg Hansen i udviklingen af forestillingens univers. Det samarbejde vil fortsætte i de kommende sæsoner, hvor Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har givet grønt lys for en
tre års bevilling med eksperimenter i højsædet. Det er en mulighed, der
kommer på det helt rigtige tidspunkt:
– Nu er det tid til at stille spørgsmål i stedet for at gentage sig selv og jagte
den næste succes. Jeg føler, det er tid til at stille fundamentale spørgsmål
ved mit arbejde og eksperimentere og udforske. Det skal også handle om
at udvikle scenekunsten, siger Rolf Heim.
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