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Frygt, Vrede og Kærlighed

Af Bodil Alling og Catherine Poher



Frygt, vrede og kærlighed

Tre forestillinger skabt af Bodil Alling og Catherine Poher:
”Jeg er ikke bange for noget” (2012), der blev produceret i samarbejde med Paolo Cardona fra teatret Skappa be- 
liggende i Marseille; ”Historien om huset, der blev til en prik” (2018), skabt i samarbejde med Philippe Lefebvre fra 
installationsgruppen ZUR i Angers og ”Jeg kan bedst li’, når du er her”(2020), i samarbejde med Olive Guillemain, 
også fra ZUR.

Baggrundshistorien

Under en turné til London i 2010 kom vi forbi et loppemarked, hvor vi fik øje på et gammelt, slidt, både grimt og 
smukt, dukkehus, som vi forelskede os i.
Det er svært at sige hvorfor, men det talte til os begge, selvom, eller måske fordi, det lå lidt fortabt og forslidt, som 
om ingen havde bekymret sig om det i årevis.

Vi købte det og stillede det hen i et hjørne på vores kontor, hvor det stod, ensomt og forladt og samlede støv, indtil vi 
havde tid til at kaste os over en ny produktion sammen.

Måske gav huset os ideen til at lave en forestilling om frygt som hovedtema, fordi det virkede så forladt og forhutlet. 
”Jeg er ikke bange for noget” blev afsættet for de to næste, hvor vores researcharbejde om frygt ledte os hen til to 
andre afgørende grundfølelser, nemlig vrede og kærlighed.
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Forestillingens form

Forestillingen tager udgangspunkt i en dagbog. Skuespilleren gør klart for publikum, at den er gammel. ”Den er me-
get gammel. Det er pigens, men altså, det er min, og det er pigens”…
På den måde bliver det muligt for skuespilleren at fremstille frygten og fortællingerne i øjenhøjde med pigen uden at 
skulle ”spille” hende.
Der er med det samme lavet en aftale med publikum om, at selvom de kigger på en ældre kvinde, er historien fortalt 
af en pige.
Side 1 i dagbogen er pigens drøm om Den Lykkelige Familie. Dér, hvor alle er sammen. Alle er elsket. Der, hvor der er 
evig tryghed. For at kunne beholde evig lykke, fryser pigen hele familien ned i indlandsisen. Der sidder de så sammen 
og smiler og smiler og smiler…
På de følgende sider i dagbogen fortælles om alt det, der står i vejen for lykken og trygheden.

1. Frygten for ikke at høre til.
2. Frygten for at drukne - både fysisk og psykisk.
3. Frygten for ikke at kunne gennemskue, hvad der er falsk og sandt.
4. Frygten for det, man ikke længere genkender.
5. Frygten for at blive fanget for evigt.
6. Frygten for at handle selvstændigt.
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”Jeg er ikke bange for noget”

En forestilling om frygt

Frygten for at blive forladt er så grundlæggende og så fatal, at den er livsfarlig. Den æder sjæle op.

Vi havde et langt researchforløb, hvor vi borede os dybt ned i alle afskygninger af frygt. Vi arbejdede mellem følgende 
spænd:

1. Frygten kan være totalt invaliderende.
2. Frygten er livsnødvendig. Uden den ville vi for længst være gået til grunde.
3. Vi har en konstant søgen efter Det Bedste Sted, hvor trygheden kan betvinge frygten.
4. Den stærkeste kraft til at bekæmpe, eller i det mindste tøjle frygten, er kærlighed.

Det resulterede i forestillingens to hovedsætninger:

1. Det, der er forladt, vil altid være forladt.
2. Det værste er at blive væk og aldrig blive fundet igen (Det bedste er at blive fundet igen, når man er blevet 
væk fra sig selv).
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Mens publikum kommer ind, flytter de to teknikere (hjælpere) rundt på højttalerne. Gennem hele forestillingen flytter 
de objekter, ændrer lys og organiserer rummet, alt sammen for at skabe den visuelle fortælling og skubbe til udviklin- 
gen hos skuespilleren.

For eksempel: Allerede under forestillingens anslag bliver en gammel, tung og forslidt højttaler sat ud i ”udkanten”, 
fordi den ikke rigtig fungerer. Den bliver efterladt i periferien.
Senere bliver højttalerens skygge kastet op på lærredet og transformeret til Det Forladte Hus.
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Skuespilleren er gennem hele forestillingen tæt knyttet til en lille porcelænshund, som bærer pigens grundfrygt – fryg- 
ten for at blive forladt. Hunden er blevet forladt. Der er ingen, der vil have den. Så finder pigen den, og trøster sig selv 
ved at trøste hunden.



På samme måde bliver skuespilleren og hendes elskede porcelænshund gennet ud i udkanten af scenen:

”Sig mig engang! Er det meningen, jeg skal stå her mutters alene i mørket”.

Gennem forestillingens periodiske fortællinger, som alle er beskrivelser af frygtens mange ansigter, samler der sig et 
billede af muligheden for at befolke Det Forladte Hus, så det giver mindelser om Det Bedste Sted.

For at nå dertil skal pigen overvinde sin frygt og kaste sig ud i en redningsaktion med livet som indsats og med de to 
hjælpere som tro følgesvende.
I slutbilledet sidder de tre sammen i husets have, mens hunden er flyttet ind i huset. Det forladte hus har forvandlet 
sig til Det Bedste Sted.
Frygten overkommes gennem kærlighed.   
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Da forestillingen var færdiggjort, stod vores elskede, forhutlede hus fra London stadig forladt på kontoret.
Det var blevet transformeret til ”skyggen af sig selv” – men vi takkede for inspirationen og lovede at bruge huset i 
næste forestilling.

Scenografiske valg

Det valgte visuelle udtryk intensiverer den frygt, forestillingen beskriver.
Lyd, skygger og mørke, hvor vi ikke længere kan genkende det kendte og trygge, hvor alt forandrer sig, selvom det er 
det samme som i lyset.
Lyd er ét af de sanselige elementer, der forstærker frygten.
Derfor består vores scenografi bl.a. af en mængde højttalere i alle størrelser og former. De virker umiddelbart ilde-
vars- lende, fordi man ikke kan undgå at forestille sig, hvilke øresønderrivende eller uhyggelige lyde, der kan opstå i 
rum- met. Højttalerne kaster store skygger på et lærred bagved og bliver til skyskrabere i en storby med larm og kaos. 
Gennem hele forestillingen bliver lærredet brugt til at vise skygger, der underbygger fortællingen. Skyggerne er ikke 
illustrative, men skaber en visuel fortolkning, som er mere sanselig end genkendelig.
Vi hidkaldte Paolo Cardona, som vi har arbejdet sammen med flere gange. Han er mester i at skabe effektfulde skyg- 
ger af ting og tandhjul.
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Forestillingens intention

Vi vil beskrive en transformation fra en ulykkelig følelse af at blive uretfærdigt overset til en så stor vrede, at man for- 
lader sig selv, bliver ude af sig selv og skal på en længere slidsom rejse gennem vrede, ensomhed, sorg og forløsning 
for til sidst at komme hjem til sig selv.

”Hun blev så flintrende gal, 
at loftet slog revner
Hun blev så sprut arrig, 
at katten røg ud gennem skorstenen.
Hun blev så edderspændt rasende, 
at alle bladene faldt af elmetræet
Hun blev så lynende vred, 
at hun åbnede vinduet og kravlede ned ad stigen 
Og kravlede ned, ned, ned, ned, ned
Og så løb hun.”

2

”Historien om huset, der blev til en prik”

En forestilling om vrede
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Det er klart, at huset i alle tre forestillinger er en metafor for den følelsesmæssige tilstand, hovedpersonen præsente- 
rer. Huset er forladt af ”de andre” i forestillingen, hvor frygt er hovedtemaet.
I ”Historien om huset der blev til en prik”, forlader pigen huset.

Til forarbejdet på denne forestilling, inviterede vi Flop Lefebvre, en fransk installationskunstner, som vi har haft flere 
lykkelige samarbejder med; belgiske Agnès Limbos, som er skuespiller og objektteatrets Grand old Lady, samt kunst- 
nerisk leder på Carte Blanche, Sara Topsøe.
På en længere workshop bød Agnès Limbos ind med mange forskellige musikforslag og lydkulisser. Mange forslag, 
som ingen af os var bekendte med i forvejen. Vores faste huskomponist og musiker Søren Søndberg tog taknemme- 
ligt imod de skæve og ukendte forslag, og fik stor inspiration til at male sit lydunivers på en uvant måde.



Flop Lefebvre arbejdede på det fysiske hus:
Hvordan skaber vi et visuelt udtryk, der viser, hvordan hjemmet i slutningen nærmest samler sig omkring pigen?

Svage skygger lavet med en tommestok, en side af et gammelt penalhus, en gammel glasvase osv. transformerer sig 
for øjnene af os til det trygge, varme hjem.
Dér, hvorfra vores verden går. Dér, hvor vi hører hjemme.

Scenografiske valg
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Flop bad sin kollega Olive Guillemain, som er video - og installationskunstner, om at træde med ind i skabelsen af det 
sidste, levende hjemlige billede.
Og tak for det.
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I vores første forestilling blev skyggerne lavet håndholdt bagfra på et lærred. Publikum kunne ikke se objekterne, hvis 
skygger antog mærkelige uidentificerbare former og bevægelser. Frygten ligger skjult i os og er ikke altid til at definere 
eller identificere.
I ”Historien om huset, der blev til en prik” valgte vi projektioner foran et lærred, fordi den store vrede er frembrusen-
de og udadreagerende.
Rekvisitterne i forestillingerne er krystalvaser, fåreflokke og ulve. Alle rekvisitter belyses af lommelygter for at kunne 
projiceres på bagskærmen, hvor de danner skygger og refleksioner.

I den første forestilling, knyttede pigen sig stærkt til en skrøbelig porcelænshund.
I ”Historien om huset, der blev til en prik” forvandler hun sig til en truende og ensom ulv. Ulven er først en drabelig 
varulvmaske. Senere en temmelig realistisk udseende stor, sort ulv i halv størrelse, som igen forvandler sig til en hvid 
ulv, for til sidst at blive en venlig hund, der kigger ud af vinduet i stuen, hvor pigen er kommet hjem til trygheden.

Vi rev et lille stykke blomstret tapet af stuen i dukkehuset, og sammen med Olive skabte vi stemninger, farver og 
mønstre i evig forvandling. Hvert nyt billede underbyggede pigens rejse gennem raseriet, sorgen og forløsningen. 
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Vi beskriver med små scener, den store forvandlingsrejse pigen er på i denne forestilling. Mens publikum kommer 
ind, starter vi med leg.
Begge teknikere (hjælpere) skyder med elastikker og prøver at ramme en skive. Alle tre jubler og hygger sig sammen, 
når de rammer plet.
Alt er godt!
Skuespilleren beskriver en fantastisk sommerdag, den bedste, nemlig Jordbærdag. Mor har plukket dem og skal selv 
dele dem ud, så alle får lige mange. Men pigen får et jordbær mindre end de andre. Mor siger: ”Pyt; det gør ikke 
noget. Det er da lige meget”.

Pigen føler sig først uretfærdigt behandlet, men da det er lige meget, tolker hun det som ikke at være ligeså elsket 
som de andre.
Hvordan kan hun være lige meget?
Fortvivlelsen over dette giver sig udtryk i en uoverskuelig vrede, som får hende til at flygte og løbe så langt væk fra 
”sig selv”, at det kræver en uendelig rejse over bjerge og dale, og gennem stivfrosne landskaber, for at komme ind til 
sorgen og gråden og længslen efter de andre.
Hun går til slut igennem et eventyrligt landskab skåret i pap som gamle dukketeaterkulisser, skabt af Sara Topsøe fra 
Teatret Carte Blanche, hjem til huset, som har en stille, indlysende kærlig grundtone.
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Forestillingens form
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Vreden overkommes gennem kærlighed.

Vores dukkehus er fysisk til stede i ca. to minutter, hvor den lille gule hoveddør åbner sig, så pigen kan komme hjem. 
Ellers er vores elskede London-hus kun præsenteret ved en flig af det blomstrede tapet i forestillingen.
Ja, ja, lidt medvirken har også ret.
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”Jeg kan bedst li’, når du er her.”

En forestilling om kærlighed

Vores lille gamle dukkehus er for lille til at rumme Kærligheden, som begreb. Kærligheden fylder alle revner og spræk- 
ker og strækker sig uendeligt. Derfor er huset i denne forestilling tegnet med lys, som om stregen bliver ført af en 
barnehånd. På den måde afslutter vi husets metafor. Fra at være en skygge, der repræsenterer Det Forladte Hus i den 
første forestilling, til i den anden forestilling at åbne sig og åbenbare en tryg hjemlig stue med varm te,
ild i brændeovnen, kat i vindueskarmen etc.; så bliver huset nu ren energi; bare en tegnet streg af lys, der til sidst 
flyver ud i universet og knitrer som en elektrisk ladning.
Vores hovedperson i alle tre forestillinger gennemgår også en visuel udvikling.
I ”Jeg er ikke bange for noget” har vi kun pigens dagbog. Vi synliggør episoder gennem dagbogens notater.
I ”Historien om huset, der blev til en prik”, viser vi pigen ved at gennemlyse en glasvase, hvorpå der er et billede af en 
pige med fletninger og en buket blomster i hånden ciseleret i vasen. Silhuetten vises på bagskærmen.
I ”Jeg kan bedst li’, når du er her” vises silhuetten igen på bagskærmen, men nu bliver pigen/silhuetten levende, og vi 
ser, hvordan hun hopper af glæde og skaber den smukkeste have.
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Forestillingens intention

Den handler om kærlighed – eller, det er en kærlig forestilling. Vi gør plads til at trække kærligheden frem i lyset.
I de to første forestillinger har det været øjeblikke af kærlighed, som har fortrængt frygten og vreden. Med udgangs-
punkt i sætningen: ”Kærlighed er det, der er tilbage, når alt andet er væk”, bliver der i denne tredje forestilling fra start 
til slut ryddet op i rekvisitter og møbler, og frygtem og vreden fra de to andre forestillinger. Så der bliver gjort plads til 
kærligheden.

Scenografiske valg

Helt konkret starter forestillingen, når forestillingen er slut.
Alle de genkendelige rekvisitter fra de to første forestillinger skal pakkes i tre store transportkasser, der tydeligt bærer 
tekst, der viser kassernes indhold: Animals/Dyr, Glas/Fragile og Teknik, så de kan fragtes videre ud i verden.
Vi har højttalere, porcelænsugler og porcelænshunden i sin kurv og alverdens dyr fra første forestilling, samt bordet, 
ulven, fårene, glasvaserne og jordbærrene fra den anden.

Vi har en sort, gennemhullet skærm (i modsætning til den hvide skærm i ”Historien om huset, der blev til en prik”) til 
at projicere på. Vi har valgt den, fordi den skal være usynlig, når der ikke bliver projiceret på den, samtidig med at vi 
ønsker en lidt uskarp, drømmeagtig billedkvalitet.
Vi har sammen med Olive Guillemann filmet en del af rekvisitterne fra de to andre forestillinger, hvorefter han har be- 
arbejdet filmene for at skabe en tredimensional projektion af skuespillerens tilbageblik/drømme. Projektionerne breder 
sig fra lærredet ud i rummet, på bordet, og i transportkassernes låg, og de skaber en bevægelig belysning på skuespil- 
leren, ulven, glasvaserne osv.
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Forestillingens form

Mens publikum kommer ind, er der helt stille, og startbilledet er forholdsvist mørkt. Bordet fra ”Historien om huset, 
der blev til en prik” står stadig centreret i rummet.
Rundt om står højttalerne fra ”Jeg er ikke bange for noget” med svagt lysende porcelænsugler fra samme forestilling. 
Skuespilleren ligger på bordet flankeret af porcelænshunden på den ene side og den store sorte ulv på den anden.
Hun kan næsten se død ud.
Først når publikum er der, kommer de to teknikere/hjælpere ind.
Den ene begynder at rulle kabler sammen, den anden braser ind med en stige og bliver beordret af den anden til at 
være stille for ikke at vække fortælleren.
Stigen bliver ved med at baldre ind i noget, og det udløser en ustyrlig latter. Publikum er med det samme præsenteret 
for to virkeligheder.
På den en side ligger skuespilleren og hviler sig for at gøre sig klar til forestillingen, på den anden side skal teknikerne 
pakke forestillingen sammen.
Den er slut.
Skuespilleren bliver vækket af larmen og tror, at teknikerne tror, at hun er død. Hun forklarer, at hun, hvis hun var død, 
slet ikke ville være her.
Hun ville i så fald være et helt andet sted.
Næh, hun var faldet i søvn og drømte og var netop nået til drømmen om den lykkelige slutning (ref: ”Jeg er ikke ban-
ge for noget”).



”Sig mig engang, Søren?
Tror du, at kærligheden er farlig?
Tror du, kærligheden er dødsensfarlig? Det er den ikke.
Den er farlig, men den er ikke dødsens”.

Uden at insistere på koblingen mellem døden og kærligheden, ligger der en mulig tolkning for den voksne. Kærlig- 
hedens kraft bliver ofte meget synlig, når man konfronteres med døden. Vores skuespiller er på evig jagt efter ”en 
lykkelig slutning”.
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Skuespilleren er ikke klar til at pakke alt væk endnu. Gennem hele forestillingen fastholder hun teatermagien i mod-
sætning til teknikerne, der pakker teatret/illusionerne ned. Teatret er virkelighed, fordi hun ikke er færdig med forestil-
lingen; en stofmaske er en levende ulv, fåremaskerne kan blive ædt af ulvemasken, alle plastikdyrene er et rednings-
korps klar til at rykke ud og redde verden, mørke på scenen trækker hende ind i Det Forladte Hus og vejrmeldinger 
fra transistorradioen åbner det Det Bedste Sted. Teknikerne pakker rekvisitterne ned efterhånden, så erindringerne 
pakkes væk. Rummet tømmes mere og mere for ting og fyldes langsomt mere og mere af … kærlighed? Der er gjort 
plads til at mærke den. Vi har ikke ord til at fortælle, hvad kærlighed er, og når fortælleren forsøger sig med en forkla-
ring eller en beskrivelse, overtages forklaringen af sitrende lysglimt, som viser sig for en ganske kort stund på fortæl-
lerens overkrop. Der er tre kærlighedsnedslag i forestillingen før det ultimative kærlighedsbillede:

Kærlighed til ting, bamser, dukker:
Når skuespilleren prøver at forklare, at hun elsker sin porcelænshund. ”Jeg elsker den ikke, fordi den er rigtig, jeg 
elsker den fordi, fordi… fordi… jeg kan ikke forklare…. jeg elsker den bare”.

Kærlighed til de nærmeste:
”Jeg kan bedst lide når I er her. Forstår I?
Når I er her, når vi alle tre…
så er det bare så, så er det bare…så er det bare… NICE! ”

Kærlighed til verden:
”Når der er plads… når alle kan være med… så er det bare… så er det bare… NICE! ”

Til sidst siger skuespilleren til sin hjælper:
”Jeg er altid på jagt efter en lykkelig slutning.”

Og mens hun spiser et jordbær:
”Kunne du mærke det?
Der var der lige et kærlighedsøjeblik.”

Fortælleren vender i forestillingens slutning tilbage til refleksionerne om døden.
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Her kan en tanke kobles til den endelige slutning og et ønske om at måtte glide lykkeligt ud af livet.

For sidste gang i forestillingen ser man de sitrende lyspunkter danse. Denne gang ikke på fortælleren men på bag-
skærmen. Med en lysende streg bliver der tegnet et omrids af et vindue med en ”levende” kat, der soler sig i vindue-
skarmen, og rundt om vinduet tegnes omridset af et hus; publikum kigger på en lykkelig slutning ind igennem vinduet.
Skuespilleren står og kigger ud ad vinduet sammen med sine hjælpere.
De deler en skål jordbær.
Hun får dog ét mere end de to andre.
Så er uretfærdigheden rettet op fra ”Historien om huset, der blev til en prik.”

Det varer kun et øjeblik og huset flyver ud i universet….
Vores trilogi slutter her, mens huset af lys flyver væk akkompagneret af Jewel Akens sang: 

Let me tell ya ’bout the birds and the bees
And the flowers and the trees And the moon up above
And a thing called ”Love.”
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Da vi købte vores dukkehus på et loppemarked i London, anede vi ikke, at der skulle komme en trilogi ud af købet. En 
lang rejse igennem tre grundfølelser.
Vi var bare tiltrukket af den ensomhed og forladthed, der omgav huset.
Vi mærkede en genklang, og det er det bedste udgangspunkt for vores arbejde. 
Vi svarer igen på det, der giver genlyd i kroppen.

Det er vigtigt at pointere, at de tre forestillinger ganske uden problemer kan ses hver for sig. Hver forestilling er et 
afsluttet værk.
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”Snip snap snude, så er dén historie ude.”

Bodil Alling og Catherine Poher. September 2020

gruppe38.dk

catherinepoher.dk



Kritikercitater

”Jeg er ikke bange for noget”

2012

”Den fabelagtige fortælling har det med at lokke den der klump i halsen frem hos dem, der er blevet så gamle, at 
barndommen kan forstås baglæns. Eller sanses i glimt….i en magisk scenografi.”
Undreland

✶✶✶✶✶ 
”Der er ikke bare en snert af rædsel og sjov i Teatret Gruppe 38s ny forestilling. Begge dele er i overmål. Forestillingen 
bliver meget stærkere af, at ”det hele” er noget, vi skal forestille os. Og det passer sammen med det, som forestillin-
gen har på hjerte: At formidle centrale aspekter af det at frygte og hvad der skal til for at overvinde frygt.”
Århus Stiftstidende

✶✶✶✶✶ 
”Catherine Poher og Paolo Cardona har åbenlyst været på spil med deres visuelle tryllestave. En forestilling om det vi 
frygter, det vi ikke kan se, og det vi ikke kan forklare. Om at holde af altid og betingelsesløst. Om at regler og forbud 
er til for at brydes, hvis det, som er på spil, er livsvigtigt. Om at fantasi og forestillingsevner er noget af det dyreba-
reste, vi har.”
Teateravisen

✶✶✶✶✶ 
”Som publikum skifter man mellem at le, krybe sammen, blive rørt, eftertænksom og hunderæd. Selvom forestillin-
gen handler om frygten for at blive forladt, føler man sig på intet tidspunkt forladt på Gruppe 38’s teater. Her er der 
poesi, musik, billeder og historier, der gør det muligt at skabe sine forestillinger, inde i forestillingens rum.”
Kulturnaut
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Kritikercitater

”Historien om huset, der blev til en prik”

2018

✶✶✶✶✶ 
”Mestrer at skabe et dragende univers.” 
Den 4. væg
 
”En ægte Gruppe 38-produktion med deres vanlige æstetik og kreativitet - og internationale format. 
Det er bare drøngodt.”
Teateravisen

✶✶✶✶✶ 
”Italesætter en så elementær følelse som vrede, og lader os skabe både erfaring og genkaldelse med følelsen...
Teater i særklasse.”
Kulturmagasinet Fine Spind

✶✶✶✶✶ 
”Vigtigst er at forestillingen behandler vreden med respekt… Hylder sanseligheden og det følsomme.” 
Ungt Teaterblod

”Det flotte er, at vi i Catherine Pohers iscenesættelse sanser forestillingen helt ind i hver en fiber i kroppen, og at vi 
gør det gennem en unik forening af verbal fortælling, musik, brug af masker, poetiske skyggespil og smukke billedlig-
heder…. Fyrre minutters fortryllende scenekunst, som både er vældig konkret og meget abstrakt, og som rummer så 
meget mere perspektiv og dybde, end hvis alt havde været skildret 1:1. Det er frydefyldt at mærke, hvordan stem-
ningen i rummet bevæger sig fra spændt forventning til fuldstændig overgivelse, når følelserne foldes ud via en elm, 
der med ét mister alle sine blade. En flintrende gal ulv. Bløde, brægende får. Damp fra en tepotte. Bølgende global 
vandstand. Vredesfrosne krystalglas. Mødet mellem en bageform og et stykke kroget metal. Rosentapet. En fuldfed 
bog. Duften af tørt, udendørsblafrende sengetøj. Og synet af en mark fyldt med udsprungne frøkenhatte.”
Århus Stifstidende
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”Et udfordrende teaterrum, hvor der lurer mystik, farer og uventede indfald, og hvor det ikke altid er til at vide, hvad 
der er iscenesat, og hvad der er ægte, og sådan er det vel også med kærlighed. Men man bliver lige så stille, klogere 
på, hvordan kærlighed også kan forstås i det eksperimentelle teaterrum…Gruppe 38 viser sig også i denne forestilling 
som mestre i det enkle.”
Peripeti

✶✶✶✶✶ 
”Der er bare så NICE!.”
Morten Hede

✶✶✶✶✶ 
”Kan varm anbefales, fordi det er en forestilling, som på poetisk finurlig vis eksponerer livgivende følelser uden at 
sentimentalisere dem, hvilket er en sjældenhed i dag!”
Århus Stiftstidende

✶✶✶✶✶ 
”Skulle man sætte et enkelt ord på, så vil det være troværdighed. Kommer helt ind under huden...Der er ingen, der 
kan fortælle som Bodil Alling.”  
Iscene

”Har mange lag flettet sammen med Catherine Pohers signaturemærke af visuel elegance og uforudsigelig symbo-
lik….Ord, billeder og lyde skaber både lykkefølelsen og frygten for at miste….Æstetisk set er det interessante ved 
denne livskloge forestilling, at den insisterer på at være så realistisk som overhovedet muligt, netop ved at skildre en 
teaterscenografi, der er ved at blive pakket sammen. Men at den samtidig formår at løfte sig og blive så poetisk som 
overhovedet muligt i sine drømmende savannebilleder. Når skuespilleren Bodil Alling lyser op inde i øjnene og tindrer 
ud over publikum, så er alle solgt. Med hende som dynamo opstår en forestilling, der egentlig ikke handler om noget, 
men som samtidig handler om det allervæsentligste: Kærligheden.” 
Teateravisen
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