
Af Søren Kassebeer
sorenberlingske.dk

Fuck you, synger hun. Fuck you, fuck you, fuck 
you. Det er den skønne britiske mezzosopran 
Lore Lixenberg, der synger, og hun gør det med 
volumen og overbevisning, og ud over at synge 
fuck you, synger hun linjer fra verbale udfald, der 
er gået viralt i internettets uvirkelige virkelighed.

Det er ret vildt, og det sker alt sammen i »The 
Anger Demon«, der afslutter den forestilling, 
der tirsdag, under fællestitlen »The Fool«, havde 
verdens premiere på Takkelloftet på Operaen.

Musikken til »The Anger Demon«, der spænder 
veloplagt fra modernisme til pop og tilbage igen, 
er af den britiske komponist Richard Thomas. 
Musikerne er her som resten af aftenen den for
midabelt spillende og performende Trio Zoom, 
der spiller slagtøj, saxofoner og klaver, og det hele 
er en underholdende, provokerende afslutning 
på noget, der lanceres under genre betegnelsen 
»avantgardecabaret«. Hvilket nok ikke er helt 
misvisende, men heller ikke specielt tydeligt. For 
hvad er sådan en størrelse lige for én?

I hvert fald kan man slå fast, at »The Fool«, som 
Lore Lixenberg også har iscenesat, vist nok hand
ler om dumhed og idioti i forskellige fremtræ
delsesformer og består af fire dele. Foruden »The 
Anger Demon« af »Song of Comfort and Despair«, 
der bruger tekster om narre af Shakespeare og 
har musik af tyske Helmut Oehring, af »This Is the 
Cow«, der handler ironisk om koens liv og død, 
afsluttes med servering af hotdogs til udvalgte 
publikummer og har musik af britiske Rolf  Hind, 
og »Shame«, der sødt vrængende og infantilt skil
drer en dreng og hans skam. Her er komponisten 
danske Niels Rønsholdt.

Og så er det hele vist nok tekstligt skruet sam
men af Trio Zoom og Lore Lixenberg, selv om det 
ikke fremgår tydeligt af det dunkle program, hvor 
kun titlerne på to af værkerne optræder, og hvor 
der heller ikke er nogen foto fra forestillingen. Det 
virker sådan lidt idiotisk. Men det er måske en 
pointe?

Uanset hvad: »The Fool« er et forfriskende pust 
af  modernitet og muntert desperat provokation, 
som ikke går op, og dét er fint. At der ikke er nogen 
nemme løsninger, er også en slags budskab. Og 
ikke spor idiotisk.

 
Hvad: »The Fool«. Musik af Helmut Oehring, Rolf Hind, 
Niels Rønsholdt og Richard Thomas.
Hvem: Lore Lixenberg og Trio Zoom.
Hvor: Takkelloftet, Operaen.
Hvornår: Sidste gang 30. april.

Fuck you!
HHHHII Avantgarde
cabaret. »The Fool« på 
Takkelloftet vender og 
drejer det idiotiske med 
provokerende overskud.

Af Kristian Lindberg
Krl@berlingske.dk

Er der mon nogen i verden, ud over plakat
fulde japanske forretningsmænd, der for 
alvor synes, at karaoke er sjovt? At det er 
vidunderligt morsomt, når ens favorit
sange bliver maltrakteret af et umusikalsk 
menneske? Nej vel? Og på den baggrund 
er det imponerende, at det lykkes den 
franske instruktør Xavier Giannoli at 
skabe en rørende og vedkommende film, 
der er inspireret af den sande historie om 
den talentløse operasangerinde Florence 
Foster Jenkins. Senere på året er der pre
miere på en anden amerikansk film om 
samme katastrofesangerinde, men Gian
noli har transponeret historien til fransk 
med stor disharmonisk finesse.     

Den velhavende baronesse Marguerite 
Dumont (Catherine Frot) elsker opera og 

optræder gerne med sin tænderskærende 
falske sopran for sin kreds af aristokrati
ske venner, der har gjort sig afhængige af 
hendes økonomiske generøsitet. Hun har 
fået adelstitlen af sin mand, George (André 
Marcon), der selv er ludfattig, og som derfor 
må sluge skammen over hendes optræde
ner og trøste sig med en elskerinde. Des
værre for ham »opdages« Marguerite af to 
anarkistiske kunstnere, der hyrer hende 
til deres antikrigscabaret i Paris, hvor hun 
skal fremføre nationalsangen. For Margue
rite er det et skub ind i en altopslugende 
vrangforestilling om sin egen status som 
verdensstjerne.

Det storslåede er vigtigere end det perfekte
Ligesom karaoke lyder filmens plot som 
en lang anstrengende vits, men der er mere 
kompleksitet i »Marguerite« end et første 
øjekast lader aner. Selv om filmen gør sig 
lystig på bekostning af den tonedøve Mar
guerite, når hun kaster sig ud i Mozarts 

»Der Hölle Rache kocht in meinem Her
zen« og får det til at lyde som Daffy Duck, 
opbygger man nemlig også en slags beun
dring for baronessens dedikerede kamp 
for sin kunst. Som hendes hårdt plagede 
operalærer udtrykker det: »Det er vigtigere 
at gøre noget storslået end at gøre noget 
perfekt.« 

Først og fremmest er filmen dog en 
rørende skildring af et meget umage par, 
Marguerite og George, der først efter et 
lang livs frustrationer begynder at se med 
kærlighed på hinandens svagheder og 
styrker. Endelig kan »Marguerite« ses som 
et altellerintetforsvar for de uperfektes 
ret til at folde sig ud med fynd og klem. 
Det er vi mange uopdagede talenter, der 
påskønner, uden at det dermed skal forstås 
som en opfordring til mere karaoke.

 
Hvad: »Marguerite«.
Hvem: Af Xavier Giannoli.
Hvor: Biografer over hele landet. 

Catherine Frot spiller »Marguerite«, mens Denis Mpunga spiller hendes grænseløst tålmodige tjener og pianist. Foto: Angel Films

De talentløses oprør
HHHHII Film. »Marguerite« hylder retten til at folde sig ud, uanset 
omfanget af ens talent.  

JEG ER BEGYNDT AT HAVE 
MARERIDT OM HANNE …

FØRST KYSSER HUN MIG, SÅ 
SLÅR HUN MIG MED EN RIDEPISK OG 

KRÆVER, AT JEG FEMFORDOBLER MIT 
SALG. DET ER FORVIRRENDE.

I MARERIDTET FÅR JEG 
BONUS, DET GØR JEG ALDRIG I 

VIRKELIGHEDEN, SÅ MÅSKE 
ER DET EN GOD METODE.

KYSSER HUN DIG!? 
PÅ MUNDEN!?

KYSSER HUN DIG!? 
PÅ MUNDEN!?

HVAD SKER DER 
I MARERIDTET? 

AF  NEW CREATIONS
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