" – en visuel rejse igennem kroppen
I vores kropsfikserede samfund, er alderdom ikke ligefrem et hot og
sexet emne. Fordi vi ved at alderdommen peger mod festens
slutning. Der findes et lighedstegn imellem ungdom og sex, og
alderdom og sygdom. Forestillingen ”Kroppen” vil prøve at gøre op
med det kommercielle syn på kroppen og give kroppen dens
naturlighed tilbage.
Bådteatrets dukker tager den moderne krop under behandling; den
lækre krop, den dovne, den dysfunktionelle, den syge krop, den
seksuelle og den gamle krop.
For instruktør Rolf Heim, kan dukker noget på et fysisk plan som
vores egen krop ikke formår. Armene kan forlænges, hovedet kan dreje 360 grader rundt, kroppen kan
pakke sig sammen og svæve, en dukke kan blive ædt op af cancer lige for øjnene af os, dukker kan
ejakulere eller blive genfødt på ny – faktisk er det kun fantasien som sætter grænser for dukkens
formåen.
Sammen med en koreograf og dansere vil Rolf Heim undersøge hvordan sygdom, sanselighed og
seksualitet opleves i og igennem en krop og igennem en dukke. Hvor går grænsen mellem
dukkeføreren/danseren og dukken – hvor går grænsen mellem hud og papmache? Er det nemmere at
vise intime og grænseoverskridende handlinger via dukkens hjælp? Hvornår er en krop sanselig og
levende, hvornår er den bare en skal?
Kan en dukke gøre publikum til liderlige voyeurs og kan en rigtig krop give afsky og væmmelse? Alle
disse områder vil Rolf Heim sammen med danserne, koreografen og animation prøve at bevæge sig ind
i, med hjælp fra dukkerne og deres univers.
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