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Min far og Vrede mand. Af Steingrimur 
Rohloff (musik) og Jesper B. Karlsen (tekst).
Instr.: Marc van der Velden. Scen.: Rikke 
Juellund. Dukkemager: Paul Arne Kring. 
Medv.: Ingeborg Fangel Mo og Jens Søndergaard
(sangere), Lene Hummelshøj (dukkespiller), 
Live Johansson (cello) og David Hildebrandt
(slagtøj). ZeBU, Kbh. S., til 21. april. Egnet for
børn over 7 år. 
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V i ved ikke, hvorfor far er vred. Vi
ved heller ikke, hvordan vreden
udspiller sig ud over de første vold-

somme ansatser. Vi ved kun, hvordan det
opleves at blive gemt bort på værelset
med mor som en mur foran døren, hvor-
dan larmen får den lille dreng til at sove

på gulvet i fosterstilling
med hænderne over
hovedet – og hvordan
frygten bliver til klau-
strofobi og åndenød
næste dag, når far forsø-
ger at klinke skårene.

Brødebetynget og med forbinding på
hænderne. Og vi oplever, hvordan det he-
le knuger sig sammen i drengen, når mor
laver en aftale med drengen om at holde
det hele hemmeligt. 

Alt ses fra barnets perspektiv i den her-
boende tysk-islandske komponist Stein-
grimur Rohloffs lille perle af en børne-
opera, ’Min Far og Vrede mand’. Den lidt
avancerede, men fint poetiske tekst har
Jesper B. Karlsen skrevet med en norsk
bestseller, børnebogen ’Sinna mann’ af
Gro Dahle, som forlæg. 

Operaen er mesterligt sunget af Inge-
borg Fangel Mo og Jens Søndergaard som
både forældre, barnetanker og eventyrli-
ge biroller – men frem for alt brænder den
meterhøje drengedukke sig fast i hukom-
melsen og mellemgulvet. 

Dukkeføreren Lene Hummelshøj giver

ham et fantastisk livagtigt barneliv – med
klare øjne, grydeklip og tværstribet trøje
ligner han alle børn i salen. Han er næ-
sten alt for udtryksfuld til, at man kan
holde til at følge ham ned i det mentale
helvede.

DET ER EN grufuld oplevelse. Vrede og
vold, der forplanter sig i barnet som angst
og skyld. Kærligheden til far bliver blan-
det med frygt og skam. Men operaen er
også en slags eventyr, der bringer håb til
den lille flok. Drengen får uventet hjælp,
og familien kommer et stykke vej ud af
problemerne.

De 50 minutter går hurtigt, fordi alt vir-
ker så ligetil. Når Jens Søndergaard tager
en jakke på, er han far – uden den er han
drengens tanker. Kulissen er bare en dør
med to sider, der kan skubbes mod hinan-
den. Så enten er der åbent og frit foran

huset, eller også er der på alle måder inde-
klemt indeni. 

Rohloffs musik flyder lige så let. Selv
om han ikke holder sig tilbage fra at ska-
be helt nye lyde med pudsigt slagtøj og
nye celloteknikker, er sangene holdt i
snorlige linjer i de stemningsfulde lydbil-
leder. Rohloff er mildest talt i vælten som
operakomponist i øjeblikket. Efter den
meget roste ’Babel’ forrige år har han alle-
rede premiere på en ny, ’Lysistrate’, på
Den Fynske Opera i næste uge, og så har
Det Kgl. Teater netop offentliggjort, at
han skal skrive en helaftensopera med
Kristian Leth som forfatter og premiere
om to år. 

Det er sikkert en god idé. Rohloffs mu-
sik er diskret, men han formår alligevel at
fremhæve og understøtte handling og
tekst, så det hele hænger sammen.

Jeg havde to ledsagere på 8 og 9 år med

til premieren. De var på forhånd lidt skep-
tiske ved tanken om opera, men bagefter
var de ikke generet af kombinationen af
sunget dialog og dukkeunivers. Begge de-
le affødte stor diskussion – i kombination
med den stærke handling – så det gik vist,
præcis som folkene bag ZeBU på Amager
og det lille kompagni Saum havde ønsket.
Det var en stærk oplevelse. 

ZeBU og musikteatret Saum tager fat i
de svære dele af børnelivet – det er også
dem med den tilsvarende heftige ’Mørke-
barnet’, der har turneret land og rige
rundt siden 2012 – og det gør de virkelig
kompetent. De voksne bliver grebet og
bragt til at forstå, hvordan deres handlin-
ger indlejrer sig i børnene. Også selvom
de ikke er så voldsomme som i forestillin-
gen. Og børnene oplever, at børnelivet er
vigtigt. Og det oplever de sammen. 
henrik.friis@pol.dk

Børneopera

Hvad gør vrede forældre
ved børn? Ny børneopera
beretter knugende og
eventyrligt fra barnets
perspektiv.

Min far er rar rar rasende

ENKELHED. Når
Jens Søndergaard
tager jakken på,
er han drengens 
uberegnelige far.
Uden jakken 
på spiller han 
drengens tanker.
Foto: Jens 
Hemmel

Frem for alt
brænder den
meterhøje
drengedukke
sig fast

HENRIK FRIIS

Fotografisk Center – 20 år. Staldgade 16.
Kødbyen. København. Kurateret af Ingrid Fischer
Jonge. Til 29. maj
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F otografisk Center – en kunsthal for
nutidsfotografi – har nu eksisteret i
20 år, lige siden København gav rol-

len som Kulturby. Den har endda eksiste-
ret på forskellige adresser og ikke sjæl-
dent under faretruende økonomiske vil-
kår.

Den levedygtighed er der, især her-
hjemme, grund til at være taknemmelig
for. For i modsætning til f.eks. det officiel-
le Frankrig har Danmark længe haft et tø-
vende, næsten mistroisk forhold til foto-
grafiet som kunstart. Som Ingrid Fischer
Jonge, tidligere direktør for Museet for Fo-
tokunst, skriver i katalogteksten til cen-
trets jubilæumsudstilling, er det »f.eks. al-
drig lykkedes at etablere et selvstændigt
professorat i fotografi på Kunstakademi-
et i København eller på andre af landets
akademier«. Sandsynligheden for, at et så-
dant professorat snart kommer til, er mi-
kroskopisk. For i disse år er specialuddan-
nelser ikke noget, der oprettes. Det er no-
get, der afvikles. Det kunne være forkla-
ringen på, at mange af vore mest lovende
unge fotografer afslutter deres uddannel-
se i udlandet.

Når man ikke anerkender værdien af en
højere uddannelse inden for fotografi,
hænger det sammen med en udbredt
holdning til mediet. For er fotografier ik-
ke et demokratisk anliggende? Noget,
som vi alle sammen kan tage? 

Men så enkelt er det ikke, og jubilæ-
umsudstillingen i Fotografisk Center vi-
ser, at det at fotografere – og være kunstfo-
tograf – handler om meget andet end at
dokumentere ferier og familiefester og
tage selfies. Som ved andre kunstneriske
udtryk er forudsætningen, at man har en
vision og en holdning til det, man laver. 

Det kan være en kritisk holdning som
hos Charlotte Haslund-Christensen. I vær-
ket ’Who’s Next?’ har hun fotograferet en
lang række personer, både i profil og en
face, som skulle optagelserne benyttes til
et forbryderalbum eller en efterlysning
hos politiet. Alle de fotograferede perso-
ner er erklæret homoseksuelle. Et digt af
Martin Niemöller bryder de små portræt-
fotografiers monotoni og fortæller os, at
når den officielle heksejagt går ind og ud-
vider søgefeltet, vil ingen i længden gå fri.

Charlotte Haslund-Christensen er med
fødeåret 1963 den ældste af de 6, som er
udvalgt til at præsentere bredden i det
danske samtidsfotografi. De andre er
Astrid Kruse Jensen (født 1975), Adam Jep-
pesen (født 1978), Gudrun Hasle (født

1979), Absalon Kirkeby (født 1983) og Al-
bert Elm (født 1990). De er alle – eller næ-
sten alle – repræsenteret dels med nogle
af de billeder, som de debuterede med på
Fotografisk Center, dels med det, de laver i
dag.

JO LÆNGERE TID der er forløbet mellem
deres første og seneste udstilling, desto
større er forskellen naturligvis også i ud-
trykket. Det fotografi, som Astrid Kruse
arbejder med i den nye serie ’Fragments
of Remembrance’, tilhører en anden
boldgade end de natlige næsten sorte fo-
tografier, som hun slog igennem med for
mere end en 12 år siden. Og dog er der et
fællesskab i det forhold, at billedet eller
billedfladen altid er markant større end
det egentlige motiv. Det hvide papir eller
hvidheden har i dag lidt den samme funk-
tion som mørket i de ældre fotografier.

Mere iøjnefaldende er forskellen på et
par nøgterne næsten dokumentariske fo-
tografier af Absalon Kirkeby fra ca. 2010
og så de langt større farveflotte og teknisk
avancerede billeder fra 2015. Her er unge

Kirkeby blevet stor i slaget, for det egentli-
ge motiv skjuler sig bag prangende farver.
Hos Albert Elm, den yngste i feltet, giver
det ingen mening at sondere mellem nye
og ældre værker, for også de ældre er nye.
Han står for et sanseligt, pågående og næ-
sten indiskret fotografi, som aldrig pyn-
ter på den virkelighed, der er dens basis-
materiale.

Adam Jeppesen har heller ikke totalt
svigtet det naturfotografi, der var begyn-
delsen, men han har ophøjet sit natursyn
i retning af det monumentale. Det eneste
ikke-storslåede træk ved hans panorama-
er er, at hans fotografier har spor af folder,
som kunne billederne uden videre foldes
sammen igen. Det er der en forklaring på,
som ikke fremgår af teksten eller kontek-
sten. Adam Jeppesen bor og arbejder i Bu-
enos Aires, Argentina, og når han sender
et af sine billeder til eksempelvis Køben-
havn, er det ikke som elektrisk fil, men
som et sammenfoldet papirbillede.

SÅDANNE OPLYSNINGER måtte der gerne
være nogle flere af på udstillingen. Et an-
det hjælpemiddel kunne være et par lin-
jers tekst af kunstneren selv, en lille hen-
sigtserklæring eller en kort selvkarakteri-
stik, som publikum kan bruge som ind-
gang til deres egen oplevelse. Det afgøren-
de er ikke, at en sådan tekst er sprogligt
perfekt eller gennemarbejdet, ja, den må
gerne indeholde en stavefejl eller to. I til-
fældet Gudrun Hasle, som er selverklæret
ordblind, ville man nærmest blive overra-
sket, hvis den ikke gjorde det.

Med videoinstallationen ’Performing
My Relationship’ understreger Gudrun
Hasle, at Fotografisk Center også er sted
for »andre kamerabaserede medier«. Men
hvad enten mediet er fotografi eller video
(eller maleri eller tegning), er en stærk
hudløshed Gudrun Hasles gennemgåen-
de kendetegn. Og hudløshed skal ikke
kun forstås bogstaveligt, som et selvpor-
træt af kunstnerens nøgne krop. Det går
også på omstændighederne omkring
hendes færden gennem livet som en
kunstner med et kamera.
PETER MICHAEL HORNUNG
peter.michael.hornung@pol.dk

Kunst

Fotografisk Center 
markerer sine første 20 år
ved at præsentere et lille
udvalg af de udstillere, der
siden 1996 har præget
det hårdføre sted.

Glædeligt gensyn med 6 kamerakunstnere

I disse år er 
special-
uddannelser 
ikke noget, der
oprettes. Det er
noget, der 
afvikles

PERFEKT. For en
gangs skyld er der
ingen stavefejl 
i Gudrun Hasles 
fotografi ’Untitled (I
have to be perfect)’
fra 2013. Modellen
er hende selv. De
to andre billeder
i ophængningen er
af hendes mor og
mormor. Foto: 
Gudrun Hasle
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Berlingske CinemaZone

OSCAR®VINDER
BEDSTE KVINDELIGE HOVEDROLLE

Jyllands-Posten Berlingske

Filmmagasinet Ekko

EN FILM AF JOHN CROWLEY

Jyllands-Posten
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Ekstra Bladet

EN FILM AF 
JACQUES AUDIARD
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OSCAR®VINDER
BEDSTE UDENLANDSKE FILM

EN FILM AF LÁSZLÓ NEMES EN FILM AF THOMAS MCCARTHY

VINDER AF 2 OSCARS®
BL.A. BEDSTE FILM
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Kulturbunkeren

EN FILM AF 
DENIZ GAMZE ERGÜVEN

«FREMRAGENDE» 
Filmmagasinet Ekko

PREMIERE: 12.00  - 16.40  - 19.00  - 21.30

Se grandteatret.dk for evt. programændringer pga. Tyske Filmdage

11.30  - 14.00  - 16.30   - 19.00  - 21.30

11.30  - 14.00  - 16.30   - 19.00  - 21.30

11.30  - 16.30  - 21.30

14.15  - 19.15 14.10  - 21.30

16.40

12.00 - 14.20  - 19.00  - 21.30

PREMIERE: 11.30  - 13.30  - 15.30  - 17.30  - 19.30

Jyllands-Posten Berlingske

33 15 16 11 fra  kl. 11.00
Mikkel Bryggers Gade 8

grandteatret .dk

Nordisk Film Biografer Dagmar · Jernbanegade 2 · Kbh. V
Se program og køb billetter på nfbio.dk/dagmar
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 J.P. VINDER AF 1 OSCAR
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