PRESSEMEDDELELSE
»TESTAMENTET«
BÅDTEATRET 7.-28. JUNI

Ordløs bibelfortælling vil have os til at reflektere over skabelsen
Gud skabte himmelen og jorden og alt levende – heriblandt os. Mennesket
fik eksistens, bevidsthed og vilje. Siden har vi med disse evner udviklet og
’gen’skabt meget til glæde og gavn. Men ikke altid. Og ikke altid til gavn
for verden. Det vil Bådteatret have os til at reflektere over med en poetisk
og ordløs dukke- og animationsfortælling om skabelsesberetningen, fortællingen om Kain og Abel og historien om Noahs Ark. »TESTAMENTET« kan opleves på Bådteatret 7. – 28. juni.
OBS! Premieren er flyttet til 7. juni.
Skabelsesberetningen i det gamle testamente indeholder voldsomme menneskelige skæbnefortællinger og al det drama, gys og eventyr som underholdningsindustrien hungrer efter. På Bådteatret skal fortællingerne imidlertid
hverken underholde eller adsprede, men få os til at fordybe os i og reflektere
over skabelsen – både urskabelsen og vores egen skabertrang – og kaste et nutidigt lys på vores kulturarv. Et lys, der måske kan få os til at se med mildere
øjne på demokratiseringsprocessen i de muslimske lande.
Skabelsen af jorden er en af de store mysterier i videnskaben. Mennesket har
til alle tider funderet over, hvor vi kommer fra og hvordan det hele er blevet til
– livet, bevidstheden, viljen. Vores nysgerrighed har fået os til konstant at undersøge naturen, som vi prøver – og til tider lykkes med – at genskabe. Det er
dog ikke altid til det gode som store dele af den globale økologiske katastrofe,
vi oplever, vidner om.
»TESTAMENTET« følger Biblens opbygning kronologisk fra skabelsesberetningen over fortællingen om Kain og Abel til historien om Noahs Ark, men det
er bestemt ikke en bibeltime man skal forvente:
– Der er tale om nogle arketypiske fortællinger, som vi alle kender, om vi er
bevidste om det eller ej. Fortællingerne udgør vores kulturelle fundament og
gennemsyrer vores tankegang og dermed handlemønstre. Af samme grund er
det unødvendigt med en oplysende og forklarende tekst, og derfor har vi valgt
en ordløs fortælling. Vi lader dukke- og animationsteatrets stærke og poetiske
billedsprog tale, så publikum selv kan digte videre og associere frit, siger Rolf
Heim, forestillingens instruktør og Bådteatrets kunstneriske leder.
Bådteatrets »TESTAMENTET« kommer på et tidspunkt, hvor der er meget fokus på Biblen med f.eks. Darren Aronofskys storfilm »Noa« og Europas første
flydende bibelmuseum, der netop har været på besøg i Køge. Så hvad har bragt
Rolf Heim til også at gå denne vej:
– I en tid, hvor islam er på vej igennem den demokratiseringsproces, vi i vesten
gennemgik i oplysningstiden, er det vigtigt at huske på, hvad vi har tilfælles.
Og netop de første bibelhistorier – vores kulturelle fundament – har vi tilfælles
med både jøder og muslimer.
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