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Introduktion
Kære underviser,
Som verden ser ud nu, ved vi ikke, hvornår vi får lov at åbne dørene for jer og jeres elever igen. Men håbet er
lysegrønt og vi glæder os usigeligt meget til at byde jer velkommen tilbage i teatret.
Som noget af det første i 2021, har vi sat en af de største tragedier op. En klassiker, der har vist sig at kunne overleve gennem de sidste 400 år og som stadig spilles i stor stil rundt om i hele verden.
Den irske dramatiker Bernard Shaw (1856-1950) har sagt, at "No man will ever write a better tragedy than Lear.”
– og hvis det er sandt, så har vi alle virkelig noget at glæde os til. Mindre kan måske også gøre det, men hvorfor
ikke, med Shakespeare, sætte barren højt?
Materialet består i første del af en introduktion til Shakespeare og teatret på hans tid, en introduktion til plot og
karakterer og interviews med hovedrolleindehaveren og instruktøren.
Anden del består af opgaver til teaterplakater og kostumer fra hhv. 1985 (hvor Lear også blev spillet her på Aarhus Teater) og 2021, nogle betragtninger over de centrale temaer, der er på spil i tragedien og to helt centrale
uddrag fra det manuskript, der er arbejdet med i prøvesalene.
God fornøjelse med arbejdet!
Aarhus Teater Læring / Sissel Worm Glass
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Tilbud fra Aarhus Teater Læring
I TEATRET
INSPIRATIONSHÆFTE TIL LÆRERE OG ELEVER I UDSKOLINGEN OG PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE
Øvelser, opgaver og inspiration til FØR og EFTER jeres teaterbesøg
Formålet med materialet er at give dig inspiration og redskaber til at arbejde med den teaterforestilling, du skal
opleve sammen med dine elever og /eller det teaterværksted, I skal deltage i på Aarhus Teater.
Materialet er tilrettelagt, så det kan bruges både før og efter jeres besøg i teatret. Det knytter sig ikke til en bestemt forestilling, men favner bredt, så det vil kunne bruges til at åbne for mange forskellige typer af teateroplevelser, fra små intime forestillinger til musicals og store opsætninger.
I materialet kan I få kendskab til teatrets fagsprog, scenerummet og de scenekunstneriske virkemidler, så I er
bedre klædt på til det I skal opleve sammen i mørket. I får præsenteret Aarhus Teaters forskellige scener og får
gode råd til jeres teatertur.
I materialet finder I også vinkler på det at lave en forestillingsanalyse og refleksionsopgaver, der kan sætte teateroplevelsen i perspektiv.
Find materialet her: aarhusteater.dk/media/ssllg1jm/final_før-efter-tiltag_-ungdomsuddannelse-udskoling.pdf

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater 2020
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TEATERVÆRKSTED
På Aarhus Teater eller på din skole

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle
forestillinger.
Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber
forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante
forestilling.
Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever
og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater eller på din skole
og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.
Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og
kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. Desuden styrkes de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling, og analyse og fortolkning. Og ikke mindst øges elevernes selvværd og fællesskabsfølelse.
Vi anbefaler, at I benytter jer af teaterværkstedet, inden I skal i teatret.
Læs mere om pris og bestilling her: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater
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I KULISSEN - en podcast fra Aarhus Teater
I KULISSEN kommer lytteren med rundt i afdelingerne på Danmarks største landsdelsscene. Hvert afsnit har et
tema, der går i spænd med en aktuel forestilling. Podcasten sætter teaterfagligheden højt, og derfor kan man i
KULISSEN høre medarbejdere på et teater nørde løs på deres specifikke fagområde.
Lyt til podcasten, der hvor du plejer at høre podcasts, bl.a.: Itunes, Spotify, Soundcloud, Castbox
Episode 13:

OM KONG LEAR, KUNST I KRISETID OG MAGTENS VÆSEN
I denne udgave af Kulissen handler det om William Shakespeares Kong Lear.

Gæst i studiet er instruktør Katrine Wiedemann: "På en måde har jeg tænkt, at i stedet for at læse ledelseslitteratur,
så kunne man læse Shakespeare. For det handler jo om ledelsesformer. Og i Kong Lear kan man sige, at der er et
forsvar for bare det at der overhovedet er ledelse".
Vært og tilrettelægger: Mathias Wissing, journalist og litteraturhistoriker.
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William Shakespeare
og teatret på hans tid

William Shakespeare (The Chandos portrait fra National Portrait Gallery, London) /en.wikipedia.org

Shakespeare blev født i 1564 og voksede op nord for London i den lille by Stratford-on-Avon. Han blev tidligt
gift og fik børn, men da en teatertrup gæstede byen i slutningen af 1580’erne, forlod han familien og tog med til
London, hvor han hurtigt blev medejer af teatertruppen. Det tjente han så godt på, at han kunne sende penge
hjem til sin familie i Stratford. Han blev en anerkendt dramatiker i sin tid og havde en stor produktion af dramaer,
både komedier og tragedier – der alle blev opført af hans egen teatertrup. Han fungerede ikke kun som dramatiker
og digter, men var også skuespiller.
Rygtet og historien fortæller, at han ikke var nogen særlig dygtig skuespiller, men som skuespiller tjente han flere
penge, så den rolle i truppen var særdeles vigtig for ham.
Shakespeares skuespil gik samme vej, som de andre dramatikeres: når de var skrevet, så overgik de til suffløren.
Derfor var det sufflørens overskrevne og rettede manuskripter, der blev solgt til boghandlerne, som så kunne
sælge dem og tjene lidt penge på at sælge den trykte udgave. Det forklarer, hvorfor vi i dag har manuskripter
med store huller i teksten, overskrivninger, udeladelser og tilføjelser.
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Men det ændrer ikke ved, at Shakespeare i dag betragtes og spilles som den største dramatiker i verdenshistorien!
Mere end 400 år efter Shakespeares død, er hans store værker stadig nogle af de mest berømte og mest spillede
i verden.
Kendt for sin evne til at formidle eksistentielle emner gennem teatret og for sin leg med sproget, er hans dramaer blevet iscenesat gennem tiden på et væld af sprog i nye fortolkninger. Handlingen er universel, men skal
forstås i en ramme og et sprog, der hænger sammen med den tid, de opføres i.
På Shakespeares tid var alle skuespillere mænd, og kvinderollerne blev ofte varetaget af teenagedrenge, hvis
stemmer endnu ikke var gået i overgang. De blev så udstyret med kjoler og kyser.
At spille teater på Shakespeares tid var noget helt andet end hvad de fleste kender fra den moderne scene. Der
blev spillet i dagslys, og der var ikke nogen egentlig scenografi. I stedet var scenografien indlagt i replikkerne,
forstået på den måde, at det blev formidlet sprogligt, hvor handlingen foregik, og hvilken tid på dagen, det var.
Størstedelen af publikum stod tætpakket foran scenen under åben himmel og kunne godt finde på at råbe op, hvis
de ikke brød sig om forestillingen. Skulle man have en siddeplads i galleriet, skulle man betale en dyrere billet. Til
gengæld sad man i tørvejr og kunne vise, at man havde en højere status end pøbelen nede foran scenen.

THE GLOBE
På South Bank i London ligger nu Shakespeares
Globe, som er en rekonstruktion af ”The Globe
Theatre”, et elizabethansk teater, hvor Shakespeares skuespil blev opført.
Det originale teater blev bygget i 1599, brændte
ned til grunden i 1613, blev genopbygget i 1614
for så at blive revet ned i 1644.
Rekonstruktionen på billedet herover stod færdig i 1997. Teatret anses som værende meget lig
det originale, dog kræver vore dages sikkerhedsforanstaltninger noget andet i forhold til publikum.
I dag, hvor man stadig vil opleve at stå temmelig
sammenklemt foran scenen, er der faktisk kun
plads til 1400 publikummer mod de 3000 man
lukkede ind i begyndelsen af 1600-tallet. Hav
det i baghovedet, skulle du være så heldig at stå
der igen en dag!

en.wikipedia.org / foto: Diego Delso (2014)
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Kong Lear og pesten
Skrev Shakespeare Kong Lear som følge af nedlukningen under pesten i begyndelsen af 1600-tallet?
Af Sissel Worm Glass / ATL
I løbet af 2020 begyndte flere memes at
florere på nettet. Memes, der fortæller, at
Shakespeare brugte sin isolation under pesten i begyndelsen af 1600-tallet til blandt
andet at skrive Macbeth og Kong Lear.
Men er det sandt? Brugte Shakespeare virkelig sin tid til at få skrevet Kong Lear? Måske!
Det er i hvert fald en realitet, at dramatikerens karriere led voldsomt under den pest,
der hærgede London i 10 år fra 1603 til 1613.
Allerede i sommeren 1564 var der et voldsomt udbrud, som Shakespeare og hans familie i Stratford var heldige at overleve, men
eftersom byen den sommer mistede ¼ af sin
befolkning, så har frygten for pesten ligget
latent under overfladen resten af hans liv.
Da Shakespeare mange år senere blev skuespiller og dramatiker og også medejer af et Londonbaseret skuespilkompagni,
var pesten fortsat en både professionel og eksistentiel trussel. Elizabethanske læger anede ikke, hvordan sygdommen
smittede, men eftersom den blussede op om foråret og om sommeren, hvor mange samledes bl.a. på teatrene, så
gjorde man, hvad man kunne for at komme smitten og dermed sygdommen til livs. Og der blev, ligesom i dag, nedlagt
forbud mod større forsamlinger – og teatrene lukkede. Mellem 1603 og 1613, hvor Shakespeares virke som dramatiker
var på sit højeste, blev teatrene i London lukket i i alt 78 måneder!! Det var mere end 60% af perioden!!
Og da autoriteterne i London i forvejen ikke var ovenud begejstrede for teatrene, som (også) lagde huse til skændig
opførsel, mænd i dametøj, bjørnekampe og bordeller … Ja, så var det jo en oplagt mulighed for at lukke dem ned. En af
datidens præster citeres for at have sagt, at ”Synd er skyld i pest og teater er skyld i synd” – og så kan man jo selv regne ud,
at teatrene bar skylden for pesten på deres skuldre!
Men tilbage til teorien om Kong Lears tilblivelse. Det er på ingen måde usandsynligt, at dramaet blev skrevet under en af de
mange nedlukninger. Vi ved, at det blev opført for King James I d. 26. december 1606 og det er sandsynligvis skrevet i året
op til. Både The Globe, som var Shakespeares hjemmebane og alle andre teatre i London var helt lukket ned i sommeren
1606 på grund af endnu et voldsomt udbrud. Og når man ved det, så er det svært ikke at læse det ind i den dramatiske
tekst. Kong Lear er noget af det mest dystre, vi har fra Shakespeare. Teksten er mættet med billeder af død, kaos, meningsløshed og desperation. Som Gloucester bistert observerer:
Den sidste tids formørkelser af sol og måne varsler ikke noget godt for os. Selv om den naturlige klogskab kan forklare det
sådan og sådan, må naturen dog se sig ramt af de følger, det får. Kærlighed kølnes, venskab svækkes, brødre vender sig fra
hinanden. I byerne blir der oprør, i landene splid, i paladserne råder forræderi, og båndene brydes mellem far og søn.
(Niels Brunses oversættelse)
Det vides ikke med sikkerhed om Kong Lear blev skrevet som et stykke dramatik om pesten, men det føles i høj grad sådan.
Kilde: “Shakespeare in lockdown: did he write King Lear in plague quarantine?” af Andrew Dickson, The Guardian
d. 22. Marts 2020
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Kong Lear
INTRODUKTION TIL TRAGEDIEN
Kong Lear er en voldsom tragedie. Det er en universel historie om en arvesag i en familie, der pludselig
eksploderer i intriger, magt, begær og grådighed.
Tragedien begynder det ved det engelske hof, hvor Kong Lear har besluttet at dele sit rige i tre og fordele det
mellem sine døtre. Han handler impulsivt og er (måske) ved at blive senil. Den kærlighedstest, han udsætter sine
døtre for, bliver hans fald. Cordelia, hans yngste datter, vil ikke hult lovprise sin far, som de to ældste døtre, Goneril og Regan, gør det og Lears stolthed tvinger ham til at smide hende på porten og i armene på den franske
konge.
Kong Lears rådgiver Jarlen af Kent forsvarer Cordelia og bliver derfor også smidt på porten. Han vender tilbage
i forklædning og støtter stadig Kong Lear i det skjulte.
Kong Lear er nu overladt til sine to ældste døtre, men deres forhold slides i stykker; de bliver trætte af ham og
hans luner og begynder at bekrige hinanden.
Da Cordelia hører om sin fars tiltagende galskab og krigen mellem sine søstre, så kommer hun ham til
undsætning med hele den franske hær.
Som et sideplot får vi tragedien om Gloucester og hans to sønner, den ægtefødte Edgar og den uægtefødte
Edmund. Edmund er voldsomt oprørt over, at hans status som uægte søn hverken giver ham social status eller
magt, snarere det modsatte, så han beslutter sig for at skaffe sig af med sin bror Edgar – og sin far, for at få
hans magt og status.
Det hele ender som tragedier gør! Edmund tager Kong Lear og Cordelia til fange, Goneril forgifter Regan og
findes selv med en kniv i hjertet. Cordelia hænges i fængslet og da Kong Lear ser sin yngste datter død, dør
han af sorg.
Du kan finde uddrag af manuskriptet bagerst i dette materiale.

Shakespeare-udstilling under opbygning i buegangen på Aarhus Teater
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Jarlen
af Gloucester

Edgar

Jarlen
af Kent

Edmund

KONG LEAR

Goneril

Albany

Oswald

Regan

Cordelia

Kongen
af Frankrig
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Kong Lear
Spilles af Jens Jørn Spottag
Konge af England
Lear er den gamle konge, der tror, han kan nyde sit otium ved at afgive kongemagten og dele riget mellem sine tre døtre, men som ender sine dage i dybt vanvid og
dyb sorg.

Goneril
Spilles af Mette Døssing
Goneril er Lears ældste datter. Hun er gift med Hertugen af Albany, men ægteskabet er uden passion og lidenskab og hun forelsker sig i Edmund.
Hun ender med at forgifte sin søster Regan og ved tragediens slutning har hun
begået selvmord.

Regan
Spilles af Marie Marschner
Regan er Lears mellemste datter. Hun forelsker sig, ligesom sin søster, i Edmund,
men også for hende ender det galt. Hun bliver forgiftet af sin
jaloux søster Goneril.

Cordelia
Spilles af Andrea Øst Birkkjær
Cordelia er Lears yngste datter. Hun er renhjertet og forfalder ikke til hul smiger,
selvom hendes far gør hende arveløs og landsforviser hende. Hun
gifter sig med Kongen af Frankrig, der elsker hende som hun er. Hun kommer sin far
til undsætning, da hendes søstre og Edmund er ved at splitte riget ad, men ender
sine dage hængt i fængsel uden rettergang.
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Jarlen af Kent
Spilles af Simon Matthew
Jarlen af Kent er Kong Lears rådgiver.
Han bliver allerede i tragediens begyndelse landsforvist, fordi han forsvarer Cordelia og
må i forklædning gå under jorden. Han bliver hyret som hoftjener for Kong Lear, som
ikke genkender ham. Og det er ham, der advarer Cordelia om, hvor galt det står til efter
hendes landsforvisning. Hans største ønske er at følge sin konge trofast til det sidste.

Jarlen af Gloucester
Spilles af Anders Baggesen
Jarlen af Gloucester er Kong Lears rådgiver. Han er trofast mod Lear og hjælper ham
til flugt, da det hele spidser til, men det ender med, at han bliver blindet af Regan.
Han bliver offer for Edmunds rænkespil og indser meget sent, at han skulle have
stolet på Edgar.

Edgar
Spilles af Frederik Mansø
Edgar er Jarlen af Gluocesters ægte søn. Han bliver offer for broren Edmunds
intriger og må flygte forklædt som tiggeren Tom. Han bliver sin fars følgesvend, da
Gloucester er blevet blindet og han forhindrer sin far i at begå selvmord.
Frederik Mansø spiller også Hertugen af Albany, som er Gonerils ægtemand.

Edmund
Spilles af Emil Prenter
Edmund er uægte søn af Jarlen af Gloucester. Han vil anerkendes og have titlen som
Jarl efter sin far og han ønsker at slå sin bror Edgar ihjel. Han smeder rænker med
Goneril og Regan, der begge bliver forelskede i ham.
Emil Prenter spiller også Kongen af Frankrig og Oswald, som er Gonerils hushovmester.
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Interview med Jens Jørn Spottag
Af Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater november 2020

SHAKESPEARE OG DEN FYSISKE TEKST
Mit forhold til Shakespeare er næsten udelukkende godt. Jeg har spillet ham nogle gange, både nogle af komedierne, men også nogle af de mere tragiske ting. Jeg har dog aldrig gået så dybt som Kong Lear kommer til at gå,
for det er en ret voldsom tekst. Jeg blev virkelig overrasket, da jeg læste Brunses oversættelse, hvor skarp den
også er for et moderne menneske.
Stykket indeholder helt vanvittigt meget. Lear siger nogle ting omkring erkendelse af, hvem han selv er, han filosoferer over livet, om hvad vi er her for - og selvfølgelig om magt, om at miste, om at miste forstanden og om at
blive gammel. Det kom noget bag på mig, at det var så moderne, så slående og gribende.
Det at spille Shakespeare giver en enorm frihed, fordi teksten, når du går ind i den, har så meget krop i sig. Den er
fysisk og man fornemmer, at den også er skrevet til at blive spillet fra en blokvogn eller på The Globe i situationer,
hvor der har været rigtig meget andet larm. Folk har løbet rundt foran og forbi scenen og der har været bjørnekamp på den anden side af bagvæggen – så man har virkelig skulle sætte fysikken ind. Skuespillerne på Shakespeares tid har heller ikke været så godt hjulpet, som vi er i dag af scenebilleder og lys og sådan noget til at skabe fokus. Så det har været noget med at komme ind og finde kroppen i sproget hos Shakespeare – og hvis man finder
det, får fat i det, så giver det virkelig vinger og det giver noget andet end prosa. Det får et teatralsk løft, som jeg
synes er rigtig godt og det er sindssvagt god træning for en skuespiller at få fingrene ned i sådan noget.
Jeg glæder mig virkelig til denne her blåhval af en rolle!

SPROG OG SPILLESTIL
Jeg tror det særlige ved Shakespeare er de kraftige billeder og overraskende erkendelser i hans sprog. Det er
ikke så let at tilegne sig rytmikken og metrikken i det og dermed forstå billederne, så der er virkelig noget, man
skal strække sig for at få inkorporeret og meddelt sig med. Sproget er et højere skoleridt, det er et Alpe d’Huez
– det er virkelig noget, man skal strække sig efter, som udfordrer ens egen fatteevne og musikalitet, ens plastiske
forståelse af, hvad det er at stå på scenen – og ikke mindst kontakten til publikum, som jeg synes, man kan mærke
meget tydeligt. Det er ikke hverken realisme eller naturalisme, som er traditioner, hvor man har kunnet lukke sig
inde på scenen, hvor publikum sidder ’derude’ og vi spiller ’herinde’.

At spille Shakespeare er meget meddelsomt og, jeg vil ikke sige standup, men det er en meget direkte teaterform
og derfor er det meget udfordrende. Men når du rammer den lige i røven, så får sproget og metaforerne i det
vinger og du tør gå endnu længere end du måske har prøvet før. Så derfor, hvis du får taget den rigtigt i hånden,
så er teksten en hjælper til at eksponere dig selv som skuespiller.
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KONG LEAR
Kong Lear står i starten af stykket med en idé om, hvordan han kan trække sig, gå på efterløn, abdicere i et eller
andet omfang og han tror selv, at han har en vældig god plan. Han vil dele riget i tre og fordele det mellem sine
døtre, når de har konkurreret om, hvem der elsker ham højest. Men det går ikke som planlagt. Riget bliver fordelt
mellem de to ældste og den yngste slår Kong Lear hånden af, hun bortgiftes til Kongen af Frankrig og landsforvises.
Det bliver begyndelsen på en deroute, en erkendelsesderoute for ham. Han bliver jo simpelthen vanvittig af den
behandling han bliver udsat for (og som han ikke troede, han skulle udsættes for) af de her to tilbageblivende
ældste døtre.
Så sker der en hel masse nedtursting for Lear, han bliver frataget sin værdighed og ender fuldstændig på bunden. Den lange, lange deroute han skal igennem er helt fantastisk beskrevet, synes jeg. Og det skal blive sjovt at
undersøge, hvor grænserne for hans vanvid ligger. Det er i hvert fald en kolossal deroute. Hvis man tænker det
som et hierarkisk system, hvor man pludselig klipper kongemagten af og så begynder hele den her pyramidable
figur at vakle som en budding, for når man ikke længere har en leder, så begynder alle de her små hyæner at
pible frem, for de vil også have en bid af kagen, vil også have magt – og så bliver der det her morads: et fritsvævende samfund uden struktur og uden retning. Der bliver det et kaos at komme omkring og det ender i gråd og
tænders gnidsel, det ender med mord og drab og det må være konsekvenserne af, at sådan er vi åbenbart som
mennesker.

FORVENTNINGER TIL PROCESSEN
Det jeg glæder mig allermest til, det er, sammen med Katrine Wiedemann (instruktøren) og de andre skuespillere, at finde en form på, hvordan vi kan få fortalt den her historie.
Det er nødt at være et samarbejde mellem os og det er jo udveksling på et meget højt plan, det at lave teater.
Du skal selvfølgelig bevare dine egne ideer og have dit ego med, men dit ego må heller ikke stå i vejen for de
beslutninger, der skal tages - og du skal hele tiden være flytbar i forhold til de nye ideer, der måtte opstå.
Ideer kan jo også komme ud fra, hvordan scenografien giver et rum. Det skal du jo være modtagelig over for, for
du kan ikke bare komme at sige ”jeg havde tænkt mig at spille ham sådan her i en stor kappe og med en afbleget krone”.
Hvis det slet ikke er den vej instruktionen eller scenografien vil gå, så kan jeg jo stå der og blafre i mit middelalderkostume. Det har jo ingen gang på jord, hvis det ikke er den vej, vi skal gå med det – for den vej skal vi jo
finde sammen. Os alle sammen! Det er på den måde en udveksling og en leg at finde ind til formen og stilen og
selvfølgelig også indholdet.
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Interview med
Katrine Wiedemann
Af Michael Holbek til Aarhus Teaters sæsonkatalog

KONG LEAR ER MIT DRØMMESTYKKE.
Som instruktør er Katrine Wiedemann dansk teaters ubestridte klassikerdronning. Hun har en umættelig kærlighed
til de klassiske tekster tilsat et unikt talent for at forløse dem på en både moderne og vedkommende måde – også
for et yngre publikum. Med Kong Lear instruerer hun nu sin første forestilling på Aarhus Teater, og det er en personlig drøm at sætte Shakespeares store kongedrama i scene, for det er et af hendes absolutte yndlingsstykker.
”Jeg har haft en særlig forkærlighed for stykket, siden jeg læste og så det i teenageårene. Det ramte mig stærkt,
uden at jeg kunne forklare hvorfor. Det fortæller det sidste kapitel i en mands eksistens: Den gamle konge, der
raver rundt ude på heden i en voldsom storm. Og det billede satte sig stærkt i mig, da jeg var ung,” siger Katrine
Wiedemann.

EN MAGTMAND BLIVER BLØD OM HJERTET
Kong Lear er den aldrende hersker, der går på pension og alligevel ikke er klar til at slippe
magten. Da han skal dele sit rige mellem sine tre døtre, farer han vild i sine følelser og sin forfængelighed.
”På det ydre plan er det en familiær arvekonflikt, hvor en familie går i opløsning. Faren,
der skal fordele arven, kommer til at begå en skæbnesvanger fejl, der får alt det værste frem
i den menneskelige natur: den trængte evne til kærlighed, grådigheden, magtsygen. Men den
indre rejse, kongen gennemgår, er nok så interessant. Han når frem til den erkendelse, at han har begået en grusom fejl, og dramaet drejer sig om hans selvransagelse og den galskab, han bliver kastet ud i.”
Det er en klassisk tragedie, og som i flere andre af Shakespeares stykker foregår den i et
magttomrum. ”Kong Lear er enerådende, han regerer koldt og uden medfølelse, alt det man skal, når man sidder
på toppen, og i den tid er der ro i lejren. Så bliver han udsat for kærlighedens fristelse, og i det sekund, han bliver
blød om hjertet og ikke kun servicerer magten, går det hele i opløsning.”

EN KLASSIKER SKÅRET I
TYDELIGE OG BEVÆGENDE BILLEDER
Selv om Katrine Wiedemann altid har vidst, at hun en dag ville nå til at lave Kong Lear, er det, som om hun skulle modnes
til opgaven. Som om hun skulle være klar. Det tidspunkt er nu endelig kommet. ”Jeg har den allerstørste ærefrygt for
Kong Lear, og jeg er glad for, at jeg har den erfaring med Shakespeare, jeg har. Jeg ser for mig portrættet af den store
stjerne og hans farvel – ikke i et kæmpe udtræk, men lavet mere kammerspilsagtigt. Jeg vil lave et snit, der går til benet.”
”Kong Lear kan måske fremstå som en svær og kompleks klassiker, men jeg vil gerne stille
skarpt på det nære, menneskelige drama, hvor tidens støv er pustet bort. Der er jo helt genkendelige dilemmaer på spil.
Alle er i familie, og alle forholder sig til kærlighed og magt. Det er fuldstændig centralt til alle tider. Forestillingen skal være
nærværende og bevægende og forståelig.”
En vigtig nøgle er det visuelle udtryk. Katrine Wiedemann og hendes faste samarbejdspartner,
scenograf Maja Ravn, er kendt som eminente og opfindsomme billedmagere. Og ikke mindst den kvalitet får deres klassikeropsætninger til at virke på en gang friske og tidløse.
”Jeg har altid en ambition om at lave en klassiker så tydelig, at både en døv og et barn kan forstå, hvad der foregår,” siger hun.
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Kong Lear på Aarhus Teater
Sidste gang Kong Lear spillede på Aarhus Teater var i sæsonen 1984/85, hvor det var iscenesat af Johan Bergenstråhle og scenografien var af Bo Lindgren.

TEATERPLAKATERNE 1985 OG 2021
• Sammenlign de to plakater. Hvilke ligheder og forskelle kan I få øje på? Og hvilket indtryk får I af de to opsætninger?
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STORE SCENE
FRA 11. FEB 2021
BILLET 80 – 390 KR.
WWW.AARHUSTEATER.DK

WILLIAM SHAKESPEARE
NIELS BRUNSE
ISCENESÆTTELSE KATRINE WIEDEMANN
SCENOGRAFI & KOSTUMEDESIGN MAJA RAVN
LYSDESIGN ANDERS KJEMS
LYDDESIGN LARS GAARDE
MEDVIRKENDE JENS JØRN SPOTTAG,
ANDREA ØST BIRKKJÆR,
MARIE MARSCHNER, METTE DØSSING,
ANDERS BAGGESEN, SIMON MATHEW,
FREDERIK MANSØ, EMIL PRENTER
AF

OVERSÆTTELSE

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF

KNUD HØJGAARDS FOND

S. 20

KOSTUMER I 1985 OG 2021
• Tag udgangspunkt i billederne på de næste sider. Beskriv så konkret og detaljeret som muligt, hvordan
kostumerne ser ud.
• Efter forestillingsbillederne fra 1985 følger Maja Ravns første kostumetegninger til Lear, Goneril og Cordelia.
• Sammenlign de tegnede kostumer med dem, de bærer på de gamle forestillingsbilleder. Hvilke ligheder og
hvilke forskelle er der?

Goneril (Karen-Lis Ahrenkiel), Kong Lear (Aksel Erhardsen) og Cordelia (Anne Lorentzen) / 1985 / Foto: Rolf linder
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Kong Lear (Aksel Erhardsen) / 1985 / Foto: Rolf Linder
Du kan finde mange flere billeder fra opsætningen i Aarhus Teaters Arkiv:
https://aarhusteaterarkiv-web.appspot.com/events/111547
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Cordelia / Maja Ravns kostumetegninger 2020

Goneril og Kong Lear / Maja Ravns kostumetegninger 2020
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Temaer i Kong Lear
Kong Lear er en klassiker. En klassiker, der har overlevet i 400 år og stadig spilles over hele verden. Det er en
klassiker fordi tragedien tager livtag med temaer, der er universelle, som altid har været en del af det at være
menneske og som vi derfor genkender og spejler vores eget liv i århundrede efter århundrede.
Som Katrine Wiedemann siger i interviewet s. 17:
”Kong Lear kan måske fremstå som en svær og kompleks klassiker, men jeg vil gerne stille
skarpt på det nære, menneskelige drama, hvor tidens støv er pustet bort. Der er jo helt genkendelige dilemmaer på spil. Alle er i familie, og alle forholder sig til kærlighed og magt. Det er fuldstændig centralt til alle tider.
Forestillingen skal være nærværende og bevægende og forståelig.”

Konstruktiv

Destruktiv

Når noget er konstruktivt, så er det brugbart og opbyggende.

Når noget er destruktivt, så er det nedbrydende og
skadeligt

OPGAVE
Diskutér på klassen eller i mindre grupper, hvordan det forholder sig med de tre gennemgående temaer: FAMILIE,
KÆRLIGHED og MAGT i Kong Lear.

• Er FAMILIEN gennemgående konstruktiv eller destruktiv for karaktererne? Og er der forskel på synsvinklen? Betyder
familie det samme for Kong Lear som den gør for fx Edmund, som er Gloucesters uægte søn?
• Er KÆRLIGHEDEN gennemgående konstruktiv eller destruktiv for karaktererne? Hvordan ser kærligheden ud med
Gonerils og Regans øjne? Og hvordan med Cordelias?
• Er MAGTEN gennemgående konstruktiv eller destruktiv? Hvilken betydning har magten i de forskellige familier?
Betyder magt det samme for dem? Hvem higer efter den og hvem beskytter den?
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Uddrag fra manuskriptet
Af William Shakespeare, gendigtet af Niels Brunse og bearbejdet af Katrine Wiedemann og Hanne Lund Joensen
til opsætningen på Aarhus Teater
Scene 1 (uddrag)
Her begynder tragedien! Kong Lear vil dele sit rige mellem sine døtre og beder dem om, efter tur, at fortælle
ham, hvor højt de elsker ham. De to ældste lovpriser deres far, men den yngste vil ikke være med på præmissen
og hun svarer, at hun elsker sin far præcis så meget, som det forventes af hende, hverken mere eller mindre.
• På youtube ligger adskillige versioner af netop denne åbningsscene fra forskellige teateropsætninger, både fra
Royal Shakespeare Company og National Theatre. Søg på ”King Lear act 1 scene 1”.
• Se et udvalg af dem igennem og sammenlign dem. Hvordan er de ens? Og hvordan er de forskellige fra hinanden?
LEAR
Nu vil vi røbe vore dunkle planer.
Giv mig det kort. Se, vi har delt vort rige
i tre; og vi er fast besluttet på
at ryste hver bekymring af vor alder
og overlade dem til yngre kræfter,
så vi, befriet for det åg, kan stavre
vor død i møde.
Det er vor vilje nu at løfte sløret
for vore døtres medgift, så al strid
herefterdags kan undgås. Fyrsten af
Frankrig har længe bejlet til vor yngste
datters hjerte
Han vil få svar. Fortæl mig, mine døtre,
før vi gir afkald på vor herskermagt,
vor ejendom og omsorg for vort rige:
hvem af jer elsker os mon allermest?
Så går vor største gavmildhed til den,
der mest rosværdigt hævder blodets bånd.
Vor førstefødte, Goneril, tal først!
GONERIL
Jeg elsker Jer langt mer end ord kan sige;
mer end mit syn, min rummelige frihed,
ud over alt, der kaldes rigt og sjældent,
som livet selv, med lykke, skønhed, ære,
godt helbred, ja, så højt som noget barn
har elsket nogen far til alle tider;
så højt, at åndedræt og tunge svigter,
når de vil skildre al min kærlighed.
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CORDELIA
afsides
Hvad skal Cordelia sige? Elsk og ti.
LEAR
I disse egne, fra dén streg til dén,
med skyggefulde skove, rige sletter,
frugtbare floder og vidtstrakte enge,
er du nu herskerinde: dine børn
med Albany skal evigt eje dem.
Hvad siger så vor kære datter Regan,
den mellemste?
REGAN
Jeg er af samme støbning som min søster
og regner mig af samme værd. Jeg finder
i hjertets dyb den kærlighed, hun skildred,
men skildred alt for svagt; thi jeg vil kalde
mig selv en fjende af al anden glæde,
selv af den ædleste vort sind kan få,
jeg er kun lykkelig i kærlighed
til Jer, højædle far.
CORDELIA
afsides
		Cordelia, stakkel!
Og dog - min kærlighed er sikker på
at veje tungere end mine ord.
LEAR
Til evig arv og eje i din slægt
går denne gode tredjedel af riget,
på alle måder liså skøn og vidtstrakt
som den der tilfaldt Goneril. Og du,
vor glæde, skønt du jo er yngst og mindst,
hvad kan du sige for en tredjedel
der overstråler dine søstres? Tal.
CORDELIA
Slet intet, far.
LEAR
Slet intet?
CORDELIA
		Intet.
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LEAR
Af intet kommer intet: prøv igen.
CORDELIA
Det gør mig ondt, men jeg kan ikke løfte
mit hjerte til min mund: jeg elsker Jer
så højt som jeg har pligt til, ikke mer
og ikke mindre.
LEAR
Hvad er det, Cordelia!
Tal bedre for dig, ellers kan det ske
at lykken svigter dig.
CORDELIA
Min kære herre,
I har jo avlet, fostret, elsket mig,
og jeg gengælder det med lydighed,
ærbødighed og skyldig kærlighed.
Hvorfor ta’r mine søstre mænd, hvis de
alene elsker Jer? Når jeg skal giftes,
så får den mand, der vinder mig som hustru,
det halve af min tro, min pligt, min ømhed;
og gifte mig som mine søstre gjorde,
for kun at elske far, det vil jeg aldrig.
LEAR
Er det din hjertens mening?
CORDELIA
Ja, det er det.
LEAR
Så ung og så ukærlig?
CORDELIA
Så ung og sandhedskærlig.
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Scene 10
I denne scene møder vi Kong Lear, der flakker om ude på heden i et forfærdeligt stormvejr, hvor han møder
Jarlen af Kent, der i forklædning optræder som hans tjener.
Kong Lear er netop blevet fordrevet af sine to ældste døtre, der ikke længere ønsker at huse ham og hans mænd.

Scenen er et helt fantastisk eksempel på, hvordan Shakespeare lægger scenografien i ordene. På Shakespeares
tid havde man ikke den overflod af scenekunstneriske virkemidler, vi kender i dag. Tragedien blev opført ved
højlys dag under åben himmel, så det var skuespillernes ord, gestik og mimik, der skulle sætte scenen.

• Hvor er vi? Hvordan ser der ud? Og hvordan spejles Kong Lears sindstilstand i vejret?
• Øv jer I en oplæsning. Med hvilken volumen og hvilket tempo skal teksten fremsiges?

LEAR
Blæs, vind, så kinden revner! Ras! Blæs!
Skybrud og hvirvelstorme, øs og spyt,
til I har druknet hvert et spir og
sat vejrhanen under vand! I svovlede
og tankesnare lynglimt, I som melder
om tordenslag, der splintrer egetræer,
svid I mit hvide hår! I tordenkiler,
knus jordens tykke runding, bank den flad!
Slå revner i naturens støbeform
og udryd alle kim, som mennesket,
det utaknemlige, kan spire af!
Brag løs af hjertens lyst! Ild, spyt! Regn, pøs!
For hverken regn, vind, torden eller ild
er mine døtre. Jeg beskylder ikke
jer, elementer, for uvenlighed;
jeg gav jer intet rige, kaldte aldrig
jer mine børn, I skylder mig jo intet;
udøs kun jeres frygtelige morskab,
her står jeg, jeres slave, syg og svag,
en arm, foragtet olding. Men jeg kalder
jer dog for underdanige lakajer,
hvis I i pagt med mine hadske døtre
vil ramme et så hvidt, ærværdigt hoved
med himmelsk våbengny. Åh, det er skændigt!

S. 28

Kent ind.
KENT
Ak, herre, er I her? Selv mørkets venner
må gyse ved en nat som den vi står i;
den vrede himmel skræmmer nattens vilddyr
og holder dem til hulen. I min tid
har jeg, så vidt jeg husker, aldrig set
så vilde lynglimt, hørt så stærkt et brøl
af vind og regn, så skrækkelig en torden;
et menneskes natur kan næppe bære
den frygt og plage.

LEAR
		
Lad de store guder,
som ruller deres rædselsbrag deroppe,
nu finde deres fjender. Skælv, du slyngel,
der bærer på en uafsløret brøde,
urørt af rettens pisk; gem dig,
du morder med blodig hånd, du meneder, og du,
som under dydens maske dyrker blodskam;
ryst, til du smuldrer, skurk, som lagde planer
mod andres liv og hykled lutter godhed;
flå jeres dække bort, skyldssorte tanker,
som nu er spærret inde, skrig om nåde
hos disse frygtelige stævningsmænd.
Mer end jeg synded, er der syndet mod mig.

KENT
Med utildækket hoved! Ak! Min herre, der er en hytte
tæt herved, den skænker Jer nok en smule ly for vejret.

Vi glæder os
til at se jer!

