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 FAMILIE- FORESTILLING 1.-23. DECEMBER

Eventyrlig juleforestilling

Se eller gense det klassiske eventyr i et univers af BREAKDANCE,  
BALLET, ELECTRIC BOOGIE, MUSIK, SANG OG SKUESPIL

Med bl.a. Mark Linn, Nellie Ettison samt flere af verdens bedste streetdansere 
Tekst: Clemens · Instruktion: Steen Koerner
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Af JAKOB LEVINSEN

Under overskriften »Talent forpligter« 
offentliggjorde kulturminister Bertel 
Haarder i sidste uge sin nye fireårige 
handlingsplan for musiklivet – i 

hvert fald de dele af det, som ministeriet nu 
engang har indflydelse på. Den handler da også 
i vidt omfang om musikundervisning, spilleste-
der og den slags. Det vigtige er i virkeligheden 
nok så meget selve symbolværdien i, at en 
officiel kulturministeriel handlingsplan udtryk-
keligt fremhæver og opprioriterer begreber som 
talent og elite.

For det er da nu engang derfor, man overho-
vedet spiller eller lytter til musik: for at opleve 
eller måske ligefrem selv præstere noget, der i 
den ene, anden eller tredje henseende er så godt 
som overhovedet muligt, og så gerne lidt til. 
Ikke blot fordi man kan. Men for at prøve, om 
man også kan komme videre.

Det er nøjagtig derfor, det i sidste ende heller 
ikke giver mening at modstille elite og bredde. 
Kunst er gerne mest vedkommende, når den 
tør være uforbeholdent elitær i ordets – nå ja – 
bredeste betydning. Hvor den til gengæld ofte 
kan være allermest åben og imødekommende 
også for den mest forudsætningsløse.

Som nu musikteatergrupperingen Scenatets 
overmåde ambitiøse og eminent vellykkede 
danmarkspremiere i weekenden på den promi-
nente, men her til lands meget sjældent spillede 
italienske komponist Salvatore Sciarrinos 
Infinito Nero fra 1998 for sopran og otte mu-
sikere plus dirigent. Det er nok en forestilling, 
hvor der stort set ikke synges eller spilles ret 
meget musik i traditionel forstand, og stilheden 
klinger ofte mindst lige så dramatisk og eksta-
tisk som alle de små pust og strøg og dunk og 
skrab. Selv kalder den i dag 68-årige Sciarrino 
sit værk en »ekstase i én akt«. Og så varer det 
hele i øvrigt ikke meget mere end en halv time 
brutto, så det er om at hænge på. En ældre og 
mere koncertagtig udførelse med det amerikan-
ske Sonar-ensemble kan ses på YouTube.    

VED danmarkspremierens fire opførelser 
over tre dage (filmstumper fra prøvear-
bejdet kan ses på Scenatets hjemmeside) 
havde Scenatet-bestyrer, Anna Berit Asp 
Christensen og den britiske instruktør Loré 
Lixenberg, dekoreret både næsten hele den 
højloftede, gamle maskinhal ved Botanisk 
Have og samtlige ti medvirkende i rene, 
hvide stofformationer. Oven i købet skulle 
man som tilskuer også til en start iføre sig 

hvidt bind for øjnene, så man siddende rank 
på sin hvide taburet ikke havde nogen anelse 
om, hvad der ville komme til at ske.

Så var alle lige. Men der viste sig samtidig 
at være en fremragende tænkt pædagogisk 
pointe i det. For inden selve værket gik i gang 
og bindene kom af igen, viste salen sig her i 
en tildigtet prolog i flere minutter at genlyde 
af hviskende, dansksprogede fragmenter af de 
italienske tekster i det efterfølgende.

Det kunne der af flere grunde også være brug 
for. Inspirationskilden til værket er nemlig den 
italienske helgen Maria Maddalena de’ Pazzi 
(død 1607), hvis ekstatiske anfald af ustyrlig 
tungetale, udløst af stemmer fra oven og afløst 
af lange perioder med tavshed, skal være vel-
dokumenteret af ikke færre end otte tilhørere, 
svarende til de otte musikere i Sciarrinos værk. 
Og med nu i hvert fald en dansk fornem-
melse af tekstgrundlag og stemning var der så 
mulighed for at slå øjnene op og se musikernes 
og den karismatiske Signe Asmussens syngen, 
spillen og ageren i selve værket med på samme 
tid frisk og indforstået blik.

For her var det religiøse aspekt på en måde 
det mindst væsentlige, de kirkelignende kulisser 
ufortalt. Det kom nok så meget til at handle 
om muligheden af overhovedet at organisere 
ord og lyde, man ikke nødvendigvis kender i 
forvejen, og som nogle gange nærmest syntes at 
skulle tvinges ud af munden på sangeren eller 
instrumenterne. Og som endda her blev bredt 
ud i yderligere et par dimensioner i kraft af dels 
inddragelsen af musikerne i forestillingen på lige 
fod med solosopranen, dels Casper Øbros hef-
tige videoprojektioner af myriader af bogstaver 
og ord som en art svirrende kæmpeglorie om 
hovedet på sangeren.

Dermed blev miniforestillingen også en 
kæmpestor opvisning i, at elitetalent ikke blot 
forpligter. Det viser sig også i slet ikke at kunne 
lade være. For få uger siden udsendte Scenatet, 
der som koncept har eksisteret på nogenlunde 
samme energiniveau siden 2008, således også en 
cd med musik af den danske komponist Jeppe 
Just, og hos hans kollega, Niels Rønsholdt, har 
man netop bestilt anden del af en operatrilogi 
til uropførelse næste år.

Salvatore Sciarrino: Infinito Nero, en ekstase i 
én akt. Iscenesættelse: Loré Lixenberg. Lysdesign: 
Mikkel Jensen. Videodesign: Casper Øbro. 
Scenografi: Loré Lixenberg og Anna Berit Asp 
Christensen. Kostumer: Mea Andresen. Musikalsk 
ledelse: Rei Munakata. Maskinhallen i Botanisk 
Have, 13.11.        

Musikteater. Indre ekstase og tungetale i særpræget 
multimedieforestilling. 

Stemmer fra oven

For første gang i Danmark opfører Scenatet den talienske komponist Salvatore Sciarrinos 
Infinito Nero fra 1998 for sopran og otte musikere plus dirigent. »En ekstase i én akt« kalder 
komponisten sit værk.
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SIDSTECHANCE

LAYOUT: LINDA BALLE KORREKTUR: FLEMMING GERTZ
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