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Leningrad 2. september 1941 Tyskerne indleder det
bombardement, der skal føre til over 750.000 menneskers
død. Umenneskeligt. Ufatteligt. En af de største
krigsforbrydelser i nyere tid.
Midt i dette helvede skaber en af det 20. århundredes største
komponister Dmitri Dmitriyevich Shostakovich, det der skal
blive til hans 7. symfoni. På national radio annoncerer han,
på dagen, at han arbejder på dette værk og siger samtidig at
han gør det som et bevis på ”at livet i vor by, går videre – helt
som normalt…”
Han havde på dette tidspunkt oplevet den gru, som Stalin var
eksponent for, så måske rummede udmeldingen til
bysbørnene en smukt indpakket, men tragikomisk
kommentar til regimet. Dette understreges af at skitserne til
invasions temaet, som er et højdepunkt i symfonien, blev til
før bombardementet og på ingen måde skildrer den
voldsomhed, som angrebet havde, men snarere en snigende
gru, som vokser til sønderrivende rædsel – måske en hilsen
til Stalin. Som Shostakovich selv siger det: ”Jeg har ikke
noget imod at min 7. symfoni kaldes Leningrad, det er faktisk
ikke om Leningrad under belejring, men det er om Leningrad
som Stalin ødelagde og som Hitler bare gjorde en ende på.”
Med udgangspunkt i den fulde Shostakovichs 7. symfoni (1941) – ”Leningrad Symfonien” vokser
dukketeatret ud af symfonien og viser en poetisk, sanselig historie om en familie i Leningrad under
belejringen. JERNRING er et billeddigt, til et fantastisk musikværk. Musikken bærer os igennem hele
historien og publikum kan glæde sig til at blive ført igennem Shostakovich 7. symfoni i et bombardement
af sanselige, groteske og rørende billeder bl.a. med Stalin som poledanser og døden i groteske
skikkelser.
Symfonien blev et vartegn for udholdenhed, mod, overlevelse og et beredskabsværk som skulle
opmuntre det belejrede Leningrads indbyggere og blive et symbol på det sovjetiske folks kamp på de
allieredes side.
Bådteatrets dukketeaterensemble har med forestillingen Jernring igen givet sig selv en udfordring - skab
et værk hvor en hel symfoni spilles uden pauser eller ekstra lyd og tekst. Brug kun symfonien til at skabe
billeder. Det er nok første gang at vi helt sikkert kan sige at forestillingen varer 75 min. Hverken længere
eller kortere.
Instruktør ROLF HEIM Scenograf & Dukkemager ROLF SØBORG HANSEN
På scenen ANYA SASS, ROLF SØBORG HANSEN, PERNILLE NEDERGAARD OG IDA DREY
Musik SHOSTAKOVICH 7. SYMFONI (LENINGRAD SYMFONIEN)
JERNRING spiller på Bådteatret fra 13. april til 9. maj, Nyhavn 16 Z, 1051 København K
Mandag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17 Varighed 75 min. u/pause
Pris 40.kr – 140 kr
Billetter kan købes via www.teaterrabat.dk eller via 70 20 20 96
Ønskes yderlig info kontakt venligst Lena Hedegaard, lena@baadteatret.dk mobil 20 33 75 07

Jernring er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Bikubenfonden, Tuborgfondet, Konsul George
Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond, Oda og Hans Svenningsens Fond & Københavns Kommunes Scenekunstudvalg

