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”Pinocchio” – en video/animationsforestilling for voksne af instruktør Rolf Heim

Eventyret om Pinocchio er som skabt til det magiske og poetiske dukketeater. Historien om
marionetdukken uden bånd er skabt af den italienske forfatter Carlo Collodi i 1881 og udgivet som
Pinocchios Eventyr.
Fortællingen om trædukken der brændende ønsker sig at blive et rigtigt menneske, er et vanvittigt
opfindsomt, men også et vanvittigt grusomt og grotesk eventyr, som handler om en frihedssøgende og
rebelsk figur i en verden, som ikke vil hjælpe.
Den originale historie er et mørkt satirisk værk, om hvad der kan ske med et barn i en grufuld verden.
Mishandling, børnearbejde og fattigdom var, på Collodis tid, dagligdag for mange børn.
Det er det ikke for børn i Danmark og det meste af Europa i dag. Men med de nye migrationsbølger over
Middelhavet, er det igen blevet aktuelt. I Europa kalder man de gadebørn, som kommer fra Afrika og
Afghanistan, de ”usynlige flygtninges børn”. De flygter fra fattigdom, sult og forfølgelse.
Mange af dem løber lige i armene på kriminelle organisationer, hvor de arbejder som pushere, smuglere
og prostituerede. En virkelighed, der ligger langt fra FN’s krav om, at alle børn skal have det trygt og
have adgang til sundhed og skoler.
”Pinocchio er en af populærkulturens stærkeste, mest fortolkede og versionerede billeder på at være, eller
ikke være et menneske eller på at være et godt eller dårlig et af slagsen”
Rolf Heim

Bådteatret, Nyhavn 16 Z, 1051 Købehavn K

Bådteatrets Pinocchio, er den autentiske og sande beretning fra én af de unge der kom til Danmark efter
en flugt igennem Europa på næsten et år. Det er således ikke en generalisering af de unge flygtninges
vilkår, men et ønske om at sætte fokus på ét individ og fortælle hans historie.
Ved hjælp af film, tilføjes det klassiske eventyr en ny dimension, som giver associationer til i dag. Dukker
og deres førere bevæger sig i en videoscenografi, hvor mange af figurerne fra Pinocchios eventyr dukker
op.
Eventyrets kæledyr er virkelighedens vilddyr og der er ikke langt fra ræven og katten, til
menneskesmugleren og rufferen. Pinocchio handler om børns fattigdom, kriminalitet, prostitution,
rusmiddelmisbrug, ensomhed og død. En barsk og (op)rørende forestilling om det, som foregår omkring
os, i det skjulte.

Instruktør ROLF HEIM Dukkemager PER CHRISTENSEN På scenen PERNILLE NEDERGAARD, LAURA
ALLEN MULLER & THOMAS BANG

Lys & Videodesign MALTE HAUGE Lyddesign JANUS JENSEN Bygger & Afvikler JONATHAN
HJORTH Instruktørassistent ASTRID LINDHARDT Teknisk assistance JON GELTING
PINOCCHIO spiller på Bådteatret fra 16. november til 8. december 2018, Nyhavn 16 Z, 1051 København K
Mandag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17 Varighed ca. 1 time u/pause
Skoleforestillinger 15+19+20+26+27. november kl. 10
Se alle spilledage her – Teaterbilletter.dk
Pinocchio er støttet af: Frederiksberg Fonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Bikubenfonden, AP
Møller Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, Dansk Skuespillerforbund & Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Åben Skole

Ønskes yderlig info eller billetter kontakt venligst Lena Hedegaard, lena@baadteatret.dk mobil 20 33 75 07´
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