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Bizar, elitær Rødhætte er ikke for børn
Lille kvalitetsforestilling giver os eventyret om Rødhætte med et tvist.

AF THOMAS MICHELSEN, MUSIKREDAKTØR

Der var børn blandt publikum til premieren på ’Lille Rødhætte’ fredag aften.

Men trods den børnevenlige varighed på bare 40 minutter er dette klart et show for voksne. Så kan arrangørerne
en gang til sige, at forestillingen er målrettet til de otteårige og opefter. 

Det er frem for alt en sær, smal og herligt bizar lille bearbejdelse af det klassiske eventyr om Rødhætte og ulven, de
seks musikere lader sig kaste ud i.

Samtidig med at de spiller den græske musikdramatiker George Aperghis’ decideret elitære og alt andet end enkle,
endsige melodiske, musik på to klaverer, klarinetter, saxofon og violin, spiller de rollerne som ulven og Rødhætte.

De spiller rollerne på skift og ofte oven i hinanden, flere ad gangen. De synger rollerne i munden på hinanden, så
overraskende morsom flerstemmighed opstår, og når forestillingens muskuløse lille saxofonist tager ulvepels på og
pruster og hoster, er han faktisk skræmmende sjov.

Ulven æder Rødhætte
Tvistet i forestillingen er, at den frelsende, maskuline engel i skikkelse af jægeren er pillet ud af eventyret. Ulven
kan med andre ord æde bedstemoderen og Rødhætte i fred, og kultsangeren Loré Lixenberg fra England, der her
uventet optræder med lukket mund i rollen som instruktør, har skabt herlige versioner af begge hovedroller.

På skift spilles Rødhætte som tumpet træskotøs fra landet og som et helt kor af Rødhætter, når musikerne i flok
tager røde tørklæder om hovedet. Hun hinker ubekymret i sin hinkerude og er i den grad naivt kuvøseguf for en
voksen, kynisk hanulv. 

Teksten gentages og gentages. Ordene bliver til en del af den musikalske komposition, mens de vendes og drejes
og passerer fra mund til mund. Nye betoninger ændrer deres valør.

Det hele er minimalistisk sat i scene ved hjælp af Lars von Trierske kridtstreger, som i farten tegnes på det sorte
gulv. Hvad man oplever, er gakket-begavet modernistisk musikteater lidt af samme slags, som aficionados vil kende
fra nu afdøde argentinske Mauricio Kagel.

Forestillingen er et produkt fra eksperimentalensemblet Scenatets smalle kvalitetshylder. Den indgår i den
igangværende genrekrydsende musikfestival Wundergrund på linje med for eksempel festivalens samarbejder med
filmfestivalen CPH:DOX.

Men man skal være hurtig ved havelågen, hvis man vil fange denne lille godbid, for den spiller for sidste gang
allerede nu i eftermiddag i Københavns Musikteater. Det ligger lige over for Café Sommersko i Kronprinsensgade i
det inderste København.
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