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RESÜMEE
Einen abwechslungsreichen Tanzabend, der tänzerisch, aber auch musikalisch eine sehr breite
Palette an Ausdrucksstilen präsentierte, servierte die Balletcompagnie
des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters
am Freitagabend auf
der »Kleinen Bühne« in
Flensburg. Hier waren es
mal die Tänzerinnen und
Tänzer selbst, welche
sich die Choreographien
erdacht hatten. Die Vorstellung stand unter dem
Oberbegriff »Freiheit«,
der auf sehr unterschiedliche Weise – und nicht
immer ganz nachvollziehbar – interpretiert
wurde. Ganze zehn Kapitel wurden in nur 55
Minuten dargeboten. Dadurch war eine kurzweilige, spannende und faszinierende Vorstellung
garantiert.

Führung
mit Floto

Ben Silas Beppler, Yi-Han Hsiao og Chu-En Chiu (fra venstre) i slutkapitlet »Split«. Fotos: Henrik Matzen

Frihed kan være mange ting
Landestheaters balletkompagni kommer i sin nye forestilling vidt omkring. Den er koreograferet af
truppens egne medlemmer.
ANMELDELSE
Lars Geerdes
lg@fla.de

Flensborg. Det var en kort,
men meget alsidig danse-aften på det lille studieteater,
»Kleine Bühne«, da Landestheaters balletkompagni fredag aften i Flensborg fejrede
premiere med forestillingen
»Freiheit« (»Frihed«). Den
blev præsenteret under rubrikken »Unge koreografer«.
Bag udtrykket gemmer sig
flere af ballettruppens dansere, der til en afveksling
selv stod for koreografierne
i stedet for at lade sig instruere af balletchefen, Emil Wedervang Bruland, som dog
fungerede som produktionsleder. En egentlig scenografi
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leder man forgæves efter.
Kun af og til bruges nogle få
rekvisitter som hjælpemidler.
Når hvert enkelt af os bliver bedt om at fortælle, hvad
han eller hun forstår ved begrebet »frihed«, vil svarene
nok være meget forskellige.
Det samme kan siges om
de ti kapitler, danseaftenen
er opdelt i. Her kommer andre emner med ind i billedet:
Kærlighed, splittelse, flugt,
skønhed, lykke, ulykke…
Det første, tilskuerne skal
acceptere (og vænne sig til),
er musikudvalget. Ganske få
af de enkelte kapitler danses
til klassisk musik. De fleste
musikstykker er hentet fra
det eksperimentelle, elektroniske univers, som for mange ikke er hverdagskost.

Klangkunst
Klangkunstneren Martha

Arturo Lamolda Mir og Tamirys Candido i en - næsten - klassisk pas-de-deux.

af den persiske digter Rumi,
blandt andet linjerne: »Dans
i dit blod. Dans, når du er
helt fri.«
Her går dans, musik og frihed op i en højere enhed.

Ekstatisk dans

Riho Otsu danser solo i kapitlet »Salamander«.

Bahr, som er mere kendt under sit pseudonym »Panic
Girl«, lægger musik til aftenens åbningsnummer »State
of Flux« (koreografi: Mackenzie Brousson). Til musikken
med titlen »Frozen in Time«
danser Matteo Andrioli og YiHan Hsiao først en slags marionet-dans utrolig synkront
, inden kvinden får en passiv rolle, da manden slæber
rundt med hende og hvirvler
hende rundt som en dukke.
Dertil hører man lyden af
dryppende vand, underlagt
med toner i meget dybe frekvenser.
En stærk kontrast til denne åbning leveres af Mackenzie Brousson og Risa Tero i
kapitlet »Libertad« (koreografi: Ares Caudillo Adán).
En pas-de-deux med to kvinder i æstetiske bevægelser til
rolig, sfærisk musik af Luke
Gordon (»Deep Pulse«) og JC
Lemay (»Osmosis«).
I det videre forløb er der
fortsat skarpe kontraster
mellem de enkelte numre.
Riho Otsu fortolker et stykke
operamusik af komponisten
Gluck (et af ganske få klassiske musikstykker i forestillingen) og viser en stor bredde af følelser. Tamirys Candido og Arturo Lamolda Mir
ses i endnu et pas-de-deux,
men i en mere klassisk ver-

sion til klavermusik af Enrique Granados. Men titlen,
»La Huída« (Flugten«), og det
faktum, at kvinden i første
afsnit har bind for øjnene,
antyder, at der udspiller sig
noget andet end en kærlighedshistorie.

Byttede roller
En sådan leverer Risa Tero og
Chu-En Chiu i numret »Sie
mögen sich!« (De kan lide
hinanden), hvor det opsigtsvækkende består i, at de to
har byttet kønsrollerne.
Matteo Andrioli og Risa Tero har også hver sit solonummer. Andrioli viser en perfekt omsætning af musikken
til dans, og Risa Tero en –
omend meget kort – fortolkning af Mendelssohns »Venetianisches Gondellied«.
Aftenens højdepunkter er
dog utvivlsomt de to kapitler, hvor der er flere end to
dansere på scenen, og som
opføres midt i mellem de
nævnte.
Hele syv dansere er med
i »When the Music is Loud
Enough (I Can’t Hear You Say
I’m not Good Enough)« med
koreografi af Anna Schumacher, som også er med på
scenen. Den vilde koreografi
er underlagt technomusik,
og man hører skuespilleren
Karin Winkler citere tekster

Optisk gør numret »Von Herz
zu Herz« (koreografi: Riho
Otsu) endnu mere indtryk.
Hele scenen er mørklagt,
men de fire dansere – Yi-Han
Hsiao, Timo-Felix Bartels,
Ben Silas Beppler og Chu-En
Chiu – har lygter med, som
de anvender til at belyse sig
selv og hinanden med i en
ekstatisk dans til de hypnotiserende lyde fra Théo Boulengers »Unknown Signals«.
De ti kapitler blev fredag
aften opført i en anden rækkefølge, end de var trykt i i
programhæftet. De enkelte
numres forskellighed gør,
at man kan ændre hele forestillingens dramaturgi ved
at sætte dem sammen på
forskellig måde. Premieren
endte således med numret
»Split«, hvor tre dansere til
meget varierende musik giver udtryk for sjælens kvaler,
efter at det lige før stod på
»Skønhed«, som i programhæftet skulle have været finalen.
De ti kapitler blev serveret
i løbet af kun 55 minutter og
publikum oplevede således
på meget kort tid en stor variation af musik, dansestile
og følelser. At det ikke altid
blev helt tydeligt, hvilken
rolle begrebet »frihed« lige
skulle spille, gjorde ikke meget. Gæster i »Kleine Bühne«
kvitterede med et stort bifald.
Schleswig-Holsteinisches
Landestheater: Freiheit,
danseaften i serien »unge
koreografer. Premiere fredag aften, Kleine Bühne
Flensborg.

Schleswig. Die in Schleswig-Holstein und in Hamburg lebende Fotografin
Gisela Floto gibt in einem
Künstlergespräch im
Schleswiger Stadtmuseum
mit der Museumsleiterin
Dr. Dörte Beier und der Kuratorin Angeline SchubeFocke Einblicke in ihre beiden im Palais ausgestellten
Werkreihen »Spuren und
Transformationen«. Das
Gespräch findet statt am
Mittwoch, dem 8. Dezember, von 15 bis 16 Uhr.
Trotz ihrer Gegensätzlichkeit beinhalten beide
Serien ein Thema, das die
Fotografin seit Jahrzehnten
fasziniert: Strukturen.
Bei ihren 2020/21 entstandenen »Transformationen« greift Gisela Floto
auf ihre bekannten, ab den
1980er Jahren für Modemagazine fotografierten Porträt- und Modeaufnahmen
zurück. Sie wandelt dabei
die alten Farbdias in neue
Motive um. Das Geheimnis
ihrer »Transformationen«
liegt zum Teil in der Einwirkung von Hitze auf das
empfindliche Fotomaterial
– Näheres wird die Fotografin dazu im Gespräch
verraten.
In ihrer ab 1990 entstandenen Serie »Spuren« verfolgt Gisela Floto einen
umgekehrten Prozess.
Landschaftsräume verwandelt sie durch abstrahierte
Ausschnitte in eigenständige Strukturen. Bei einigen
Aufnahmen lassen sich
erst auf den zweiten Blick
die landschaftlichen Merkmale wie Bäume, Ackerspuren oder Felder erkennen.
Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 04621/9368-20.
Die Kosten betragen drei
Euro zuzüglich Eintritt.
Nur Geimpfte und Genesene (2G-Regel) erhalten Zugang. hcd

Transformation: »Wilde
Winde«. Foto: Gisela Floto

MUSEUM

Åbningstider
Husum. Nordfriesland Museum, der holder til i Nissenhaus i Husum, har ændrede åbningstider i juledagene. Museet holder lukket den 24., 26. og 31. december samt den 1. januar.
Fra og med den 27. til og
med den 30. december er
der åbent mellem klokken
11 og 17. Museets kunstområde omfatter billeder
af nordfrisiske malere fra
1800- og 1900-tallet samt
museumsstifteren Ludwig
Nissens samling af amerikansk kunst. hcd

