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Chord (Københavns Musikteater)
Af  CHRISTINE CHRISTIANSEN
Offentliggjort 12.11.11  kl. 14:39 

Trylleri, mimekunst og musik udfordrer sanserne i den sympatiske
musikteaterforestilling, CHORD.

Musikteater

Københavns Musikteater

ENSEMBLE MIDTVEST

Samuel Gustavsson performance

Nina Åkerlund mimekunstner

Viktoria Dalborg instruktørSigne Beckmann scenografi

Kompagniet Rapideye

Fredag aften. Forestillingen spiller frem til den 13. november. Se de kommende
spilledatoer på: www.kobenhavnsmusikteater.dk

Numerologer, coaches eller clairvoyante – nutidens marked er mættet med
guruer, der vil dybdeanalysere alle afkroge af vores personlighed.

I 1800-tallet var det nemmere at navigere blandt de overnaturlige eksperter.
Dengang fandtes ét hold spiritistiske superstars - The Fox Sisters – som
opererede over hele USA. Søskendetrioen endte med at afsløre sig selv on stage.
Karrieren var ødelagt.

Denne historie har inspireret scenekunst-kompagniet RapidEye til forestillingen
CHORD, som i disse dage udfordrer sanserne på Københavns Musikteater.

Magisk rød tråd
I CHORD kobles ny-cirkus og anden kropslig performance med levende musik –
med det overnaturligt pirrende som magisk rød tråd.

På scenen er svenske Samuel Gustavsson den ferme tryllekunstner, der får ringe
til at svirre i luften, og glas til at skifte form og farve. Pludselig danser en ekstra
hånd heftigt på et bord. Selv et menneske forsvinder sporløst.

Mennesket er den superadrætte mimeskuespiller, Nina Åkerlund, der med fagter,
kropsbevægelser og en eventyrlig ansigtsmimik skaber flow i fortællingen. Hun er
her, der og alle vegne – og alligevel er hun der ikke. For tryllekunstneren
forvandler hendes krop til et kranium, der lyser fosforagtigt op i mørket.

Sælsomme toner
Det klassiske Ensemble MidtVests musikere understreger det overnaturlige med
sælsomme, improvisatoriske toner af den argentinsk-tyske komponist, Mauricio
Kagel. Et raffineret valg, for Kagel var netop kendt for at koble musikken med det
kropslige på scenen.

Også musikerne mimer, danser og marcherer - herligt frigjort af den klassiske
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musiks traditionelle dogmer som nodelæsning og bundne placeringer på scenen.
Cellisten symboliserer i en intens solo, tilsat drabelige grimasser og skrig, at hans
sjæl er afsat til den onde selv. Andre gange står musikerne bare musestille og
forstærker tryllekunstnerens og mimerskens sceniske udskejelser gennem
tonerne. Den sanselige violin- og klaverduet skal fremhæves her.

Sympatisk show
CHORD er én times sympatisk show for sanserne – i et enkelt og æstetisk
scenerum, hvor leg med lys, skygger, silhuetter og hvirvlende stoffer udgør
effekterne.

Det skal opleves live.
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