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BLOD, SVIGT & TÅRER

En Shakespeare collage over magtens intriger, begær og pinligheder

Bådteatret inviterer til en aften fuld af blod, forræderi og groteske

skabninger. Et nutidigt politisk univers baseret på et historisk teatralsk
univers.
Claudius, Richard III, Lady Macbeth, Brutus og Goneril. Ud over at det er personer i Shakespeares
stykker så personificerer disse navne bl.a. svig, intriger, ambitioner og ondskab.
På trods af langt over 400 års historie, er Shakespeares persongalleri den dag i dag så sammensat og
kompleks at vi stadig den dag i dag kan hente inspiration fra teksterne. Hans værker lever videre både i
sproget, på scenen og som den eksistentielle surdej i helt ny dramatik.

Men hvad kan vi så bruge Shakespeares persongalleri til i dag?
Magten og dens degeneration er også et højaktuelt emne i dag. Bådteatret stiller spørgsmålet – har det
overhovedet ændret sig?
Den vestlige verden har bl.a. Berlusconi, Trump og Orbán, og disse politikere er ovenikøbet allesammen
folkevalgte. På Shakespeares tid skulle man i det mindste slås om tronen.
Naser Khader, udtaler i et interview at han også ser tydelige paralleller mellem Shakespeares
magtbeskrivelser og nutidens politik.
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”Jeg har det med Shakespeare, som jeg har det med Jerusalem. Jeg vender tilbage et par gange om året, og jeg
lægger mærke til nye detaljer hver eneste gang. Det er det, der gør ham langtidsholdbar. Han beskriver det
sammensatte menneske, som kan rumme modsætninger. Kærlighed, jalousi og hævn. Alle mennesker indeholder
både det smukkeste og det grimmeste på én gang, og han beskriver, hvad der kan få de forskellige sider frem i os.”
”I ’Henry V’ ender biskopperne med at bruge kongens vilde ungdom imod ham, fordi han vil tage halvdelen af
kirkens besiddelser. Det minder meget om den måde, hvorpå man forsøger at finde skidt på politikerne i dag.
’Julius Cæsar’ handler også om spin, politisk kommunikation og om at forføre folkemængden, som man kan
genkende hos Donald Trump i USA,” siger Khader. (Interview i KD 16. april 2016)

Med den nye politikertype i tankerne og påvirket af demokratiets sidste krampetrækninger, lægger
Bådteatrets dukketeaterensemble op til en forførende og grufuld aften med teaterhistoriens største
demagoger.
En overdådig scene af fake news og forræderi, hvor sejr fører direkte til nederlag. En kabaret om
grådighed, intriger og ambitioner hvor skuespillerne og dukkerne skaber det ultimative House of Cards,
både fra dengang og i dag.

Mulighed for at møde Erik Sanko, Phantom Limb Company

Dukkerne bliver lavet i samarbejde med Phantom Limb Company, det anerkendte NYC baseret firma,
der producerer visuelt teater med kombination af dans og dukker. I 2014 lavede Phantom Limb
Company scenografi og dukker til ”Peer Gynt” på Republique med Rolf Heim som instruktør.
Phantom Limb Company, blev grundlagt i 2007 af kunstner, instruktør og designschef Jessica Grindstaff,
og komponist og dukkemager Erik Sanko.

I forbindelse med produktion af dukker og scenografi kommer Erik Sanko til København i perioden 3-10.
marts. Det er muligt at få et interview med ham og høre om hans arbejde med Rolf Heim.
Instruktør ROLF HEIM Dukkemager PHANTOM LIMB COMPANY På scenen PERNILLE
NEDERGAARD, JANNIE FAUERSKOV & SIGNE KÆRUP DAHL Lyddesign JANUS JENSEN Bygger
& Afvikler JONATHAN HJORTH
BLOD, SVIGT & TÅRER spiller på Bådteatret fra 27. april til 23. maj 2019, Nyhavn 16 Z, 1051
København K
Mandag til fredag kl. 20, lørdag kl. 17 Varighed ca. 1 time u/pause
Skoleforestillinger 29+30. april kl. 10 & kl. 13
Se alle spilledage her – Teaterbilletter.dk
Blod, Svigt & Tårer er støttet af: A.P. Møller Fonden, Bikubenfonden, Beckett-fonden, Konsul George Jorck og
Hustru Emma Jorck's Fond, Knud Højgårds Fond OK, Oda og Hans Svenningsens Fond OK, Statens Kunstfond
Projekstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Frimodt-Heineke Fonden, Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond, Scandinavian Tobacco Group's Gavefond, Åben Skole & Frederiksberg Fonden.
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