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OM FORESTILLINGEN

MANDEN DE KALDTE

ROLEX

– et sted i Østeuropa, før det hele ramlede...

En forestilling om en diktator med storhedsvanvid, om en kunstner der sælger sin sjæl, om en ung kvindes u forbeholdne
kærlighed, om en støjende storfamilie der elsker musik, om en dreng der v okser op i ensom e lendighed og ender som en
kynisk efterretningsofficer.
En forestilling om storhed – og fald.
Den britiske instruktør Alex Byrne fra det berømte NIE-teater har fundet sammen med Batidas m
 usikalske ensemble,
som med denne forestilling sender os ud på en forrygende rejse ind i en ikke særlig fjern fortid.
Forestillingen deltog ved ASSITEJs internationale kongres i Warszawa i maj 2014, og blev herefter inviteret til N
 ational
Arts Festival i Grahamstown, Sydafrika, juli 2014 – en af det sydlige afrikas b etydeligste kunstfestivaler. Her vandt forestillingen en Silver Ovation Award i kategorien familieteater.
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INTRODUKTION TIL LÆREREN
RESUMÉ AF HANDLINGEN

Den store leder, landsfaderen, viser folket vejen imod den
lysende fremtid. Hans magt er fuldkommen, hans selvtillid er ubegrænset. Han bestiller et kæmpe helteportræt
af sig selv hos en ung, succesfuld kunstmaler, og belønner
ham på forhånd med et kostbart schweizisk guldur.
Men maleren har kvaler med at frembringe det strålende,
inspirerende lys i landsfaderens øjne; manden ligner jo
i virkeligheden en forbryder. I en brandert forelsker den
unge kunstner sig i en vidunderlig sigøjnerkvinde, der én
gang for alle forstyrrer hans sikre hånd. Helteportrættet
ender som en ond karikatur.
Maleren bliver fyret, smidt ud af sin luksuslejlighed,
og det bliver ham forbudt nogensinde igen at sætte en
pensel på et lærred.
Desuden beordres han til at tilbagelevere det kostbare
schweiziske guldur. Men det har han givet væk – til kvinden, som han har gjort gravid, som ’aflad’ for ikke at ville
kendes ved hende og resultatet af deres kærlighed: en
søn. Drengen tilbringer en ussel barndom på et børnehjem. Men en dag modtager han et kostbart guldur af en
fattig kvinde, der påstår at hun er hans mor.
Han bliver en ung mand med særlige evner for at se ind i
folk – se om de lyver – og han bliver ansat i det hemmelige politi. Han stiger i graderne, kommer helt tæt på den
store, nu aldrende, leder, og bliver hans fortrolige.
En dag bliver han sat til at arrestere en gammel mand,
der viser sig at være hans far. Det bliver ikke noget lykkeligt møde. Faderen er et sølle pjok, hvis oprør mod styret
består i at male i smug – det samme motiv igen og igen:
Et billede af den unge kvinde han elskede og svigtede,
men aldrig kunne få ud af sine tanker. Samtidig bryder
revolutionen løs. Folket vender sig mod regimet. Sønnen
retter sin vrede over sin skæbne imod den store leder –
og gør en resolut ende på historien.
Historien fortælles af den unge sigøjnerkvindes store, støjende og musikalske familie – og de lægger ikke fingrene
imellem. På trods af de alvorlige emner er forestillingen
meget humoristisk.

INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN

Forestillingen har mange facetter, og kan med stort udbytte bruges som et oplæg til undervisningen i forskellige
fag.
Selvom den er situeret i Østeuropa, har vi fået god respons på dens relevans i forhold til lande i andre dele af
verden, der har oplevet lignende diktaturer (Kina og Tyrkiet i dag, Spanien under Franco, Italien under Mussolini,
Brasilien under militærdiktaturet).
Den levende musik indgår som et bærende element og er
nykomponeret til netop denne forestilling. Der spilles på
et stort instrumentarium, fra kontrabas, basun og trommer til sav og flasker.
I historie og samfundsfag lægger den op til emner som:
• Østeuropa, den kolde krig og Berlinmurens fald
• demokrati/diktatur
• stigmatisering af etniske minoriteter (specifikt: romaer)
• kunsten og kunstnerens rolle i samfundet
• individets rolle i samfundet
I dansk, drama og musik kan den være genstand for
analyse, fortolkning og perspektiverende arbejde med
musikdramatik som udgangspunkt. Det særlige ved den
levende musik og drama som genre er netop, at det er
live og dermed taler et forstærket auditivt, visuelt og
kropsligt sprog. Forestillingen kan derfor bruges som
inspiration til en kropslig og musikalsk tilgang til arbejdet
med mundtlige fremstillingsformer.
Undervisningsmaterialet er bygget op på en måde, så
det er klar til at bruge direkte i undervisningen. Det kan
bruges både i folkeskolens ældre klasser og i gymnasiet.
I dette materiale har vi valgt ikke at arbejde med de
politiske problemstillinger omkring diktatur og demokrati,
den kolde krig og Berlinmuren, som alle er oplagte emner
for temaarbejde med udgangspunkt i denne forestilling.
Da disse emner er en del af kanon for historiefaget i
7. – 9. klasse, betragter vi dem som dækket i rigt omfang
af andet materiale.
I forbindelse med større projekter står Batida gerne til
rådighed for aftertalks og yderligere informationer.
God fornøjelse med materialet.
Teatergruppen Batida
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MANDEN DE KALDTE ROLEX
– HVAD ER NU DET?
Denne øvelse kan du lave
før du ser forestillingen.

1. Se på billederne. Hvad tror du forestillingen handler om?
2. Gå på opdagelse på hjemmesiden www.batida.dk
3. Lav en mindmap eller en brainstorm med dine umiddelbare tanker om forestillingen
ud fra billederne og det andet materiale du har set.
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TEATEROPLEVELSEN

”TEATEROPLEVELSER”
Formålet med denne øvelse er at tage udgangspunkt i jeres individuelle oplevelser
med forestillingen.
Øvelsen spørger: Hvad var den vigtigste oplevelse for dig? Derved opdager man, at også lyset, lydene, hosteanfaldet og
kammeraternes reaktioner var vigtige.
Det gør ikke teateroplevelsen mindre, tværtimod viser det, at vi har en kompleks forståelse af teateroplevelsen. Rigdommen i disse oplevelser er værd at holde fast i, og det er det, øvelsen understøtter.
Øvelsen kan laves på 45 minutter.

METODEGENNEMGANG
Jeres erindringer om forestillingen er sikkert forskellige, og nu skal det handle om, hvad I hver især synes var vigtigt/godt
eller spændende ved teateroplevelsen.
1. Hop et par gange, så I er parate til at gå i gang med øvelsen.
2. I skal tænke på forestillingen, og på det, I synes, var vigtigt. I skriver i stilhed det, I oplevede var vigtigt.
3. Efter ca. ti minutter må I gerne begynde at tale sammen om det, I skriver.
4. I færdiggør jeres skriftlige fremstillinger i jeres eget tempo.
5. Vælg den af jeres erindringer, som I selv synes fortæller bedst om jeres teateroplevelse.
6. Læs hinandens tekster for at synliggøre jeres forskellige oplevelser med den samme forestilling.
Denne øvelse er en forkortet udgave af materialet ”Teateroplevelser”.
Se mere på www.scenet.dk/teateroplevelser.
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TEATEROPLEVELSEN

BESKRIV DIN TEATEROPLEVELSE
Skriv dine umiddelbare tanker om forestillingen ned. Du skal skrive hvad der gjorde størst indtryk på dig? Hvad undrede
du dig over? Var det overraskende? Hvad skuffede dig? osv.
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TEMAER I FORESTILLINGEN
I forestillingen møder vi mennesker med meget forskellig baggrund som er meget forskellige i forhold til, hvad de lever
for, brænder for og ønsker sig af deres liv.
For at diskutere nogle af de temaer, forestillingen peger på, kan I tage afsæt i de modsætninger, som hver enkelt person
rummer – som herunder.

Lazlo

Han er kunstmaler, men samtidig er han statsligt ansat og får helt specifikke bestillingsopgaver af Den
Store Leder. Han møder en ung kvinde og tilbringer en nat sammen med hende, men vil bagefter ikke have
noget med hende at gøre. Han kan ikke glemme hende, og maler hende efterfølgende igen og igen.

MODSÆTNINGER

censureret kunst /
at følge en ordre /
fornuft (forbundet med tryghed) /
skyldfølelse /
…… /
…… /

kunstnerisk frihed
at følge en personlig drivkraft
følelser (vilje til at løbe en risiko)
stolthed (at være sig selv bekendt)
……
……

Den Store Leder

Han siger at han vil gøre det bedste for folket, men handler han altid i folkets interesse? Han roser Lazlo
for hans arbejde, men er ikke tilfreds med resultatet. Han vil bestemme over en hel nation, men folket gør
oprør mod ham og hans styreform. Alligevel har han til det sidste en stålsat tro på, at han er urørlig.

MODSÆTNINGER

at bruge sin magt til gavn for alle /
respekt, anerkendelse /
diktatur (den politiske ledelse er ikke folkevalgt) /
at fremstå stærk og overbevisende /
…… /
…… /

magtmisbrug
respektløshed, at sætte sig selv over andre
demokrati (ledelse valgt af folket)		
at miste folkets tillid
……
……

Prøv at stille modsætninger op for nogle af de andre personer i forestillingen.
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INDIVIDET I SAMFUNDET
”Alle holder øje med alle”, fortæller storfamilien i forestillingen. De beskriver et samfund, der rummer store dilemmaer
og gennemgår store forandringer. Et samfund, hvor ingen har tillid til hinanden, eller til staten. Den store leder nærer
mistro til alle omkring sig. Af ren frygt viser familien respekt for lederen, men når alt kommer til alt har de ikke meget til
overs for ham. Til gengæld har de fuld tillid til familiefaderen og hans dømmekraft.
Undersøgelser peger på, at Danmark er et af verdens lykkeligste lande: Vi har et højt niveau af tillid til andre mennesker,
tillid til politikere, til retssystemet og til statens institutioner.

ARBEJDSSPØRGSMÅL

• Hvordan kan man vurdere, om man kan stole på andre?
• Hvad adskiller en ’hvid løgn’ fra en ’sort’ eller ’lodret’ løgn?
• Hvilken betydning har det, om man selv tager ansvar for sit liv og sin rolle i samfundet?
• Hvorfor kan et samfund have behov for at overvåge/kontrollere sine borgere?
• Hvad skal der til for at et menneske føler sig trygt?
• Hvilke modsætninger og dilemmaer rummer du selv?

FIND EVT. INSPIRATION I DISSE CITATER OM LØGN OG TILLID:
”Historien er et sæt af vedtagne løgne.”
Napoleon
”Hvis du fortæller en stor nok løgn og fortæller den ofte nok, vil den blive troet.”
Adolf Hitler
”Vi ved alle, at kunst ikke er sandheden. Kunst er en løgn, der får os til at indse sandheden,
i det mindste den sandhed, som er givet os til at forstå. Kunstneren skal kende måden,
hvorved han kan overbevise andre om sandheden af hans løgne.”
Pablo Picasso
“Hvis du ikke fortæller sandheden om dig selv, kan du ikke fortælle den om andre.”
Virginia Woolf
”Når det kommer til at styre mennesker er der intet bedre redskab end løgne.
Fordi, ser du, mennesker lever gennem tro. Og tro kan manipuleres.
Kraften til at manipulere overbevisninger er det eneste, der tæller.”
Michael Ende, Den Uendelige Historie
”Man kan narre nogle mennesker hele tiden, og alle mennesker noget af tiden,
men man kan ikke narre alle mennesker hele tiden.”
Abraham Lincoln
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PA BESKRIVELSESPLANET
1. RUMMET

Hvor bliver forestillingen spillet? Er rummet stort, småt, mørkt, lyst?
Hvordan ville det være hvis den blev spillet et helt andet sted?

2. SCENOGRAFI – REKVISITTER

Hvordan er scenen bygget op? Hvilke ting og hvilke farver har figurerne med på scenen? I forestillingen bruges der
forskellige rekvisitter, beskriv disse. Hvordan virker rekvisitterne, og i hvilke sammenhænge bliver de brugt? Hvad tror du,
scenografen gerne vil vise os

3. KARAKTERERNE

Udvælg fire af de forskellige karakterer på scenen. Hvordan ser de ud? Hvordan er karaktererne forskellige? Hvordan er
deres kropssprog? Hvilken gestik og mimik bruger skuespillerne på scenen?

4. HVORDAN KAN SPILLESTILEN BESKRIVES?

Naturalistisk, absurd, fysisk/dans eller på en helt anden måde? Er det måske en blandingsgenre?

5. SPROGET/MUSIKKEN

Beskriv musikken i forestillingen. Hvilken betydning har det for forestillingen, at der bliver spillet så meget musik? Hvad
er det for en slags musik, der spilles?
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KOSTUMER

Micha

Vladimir

1. Se på billederne og beskriv først det ene og så det andet kostume.

2. Hvordan er kostumerne med til at beskrive de to karakterer Micha og Vladimir?

3. Hvad synes du det betyder for forestillingen at kostumerne er som de er?
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PA DET TEMATISKE PLAN
1. Hvad handler forestillingen om? Hvilke tematikker bliver sat i spil i forestillingen?

2. Prøv at sætte forestillingens handling ind i berettermodellen. Er berettermodellen brugbar i denne sammenhæng?
Hvorfor? Hvorfor ikke?

3. Tænk på de fire karakterer du valgte ud til opgaven på s. 10. Hvordan udvikler den enkelte karakter sig i løbet af forestillingen? Prøv at lave en beskrivelse af karakterernes udvikling.

4. Hvilke konflikter er i spil i forestillingen? Er der én hovedkonflikt?
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PA DET PERSPEKTIVERENDE PLAN
1. Hvorfor tror du, at teatret har valgt at iscenesætte netop denne forestilling?

2. Hvilke tanker vækker forestillingen hos dig?

3. Tror du, at der er et budskab? Hvorfor? Hvorfor ikke?
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FORESTILLINGSPLAKAT
Denne øvelse kan du lave efter, du har set forestillingen.
1. Herunder skal du designe din egen plakat til forestillingen. Den må gerne laves digitalt.
2. Du skal overveje, hvem din plakat henvender sig til, og hvilke virkemidler du vil bruge for at tale til din målgruppe.
Sæt din plakat ind her.
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ANMELDELSE
Denne øvelse kan du lave efter du har set forestillingen.
Find inspiration til anmeldelser på www.teateravisen.dk
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FRYSBILLEDER / TABLEAUER
Denne øvelse kan du lave før og efter du har set forestillingen.
1. Kig på billederne og beskriv dem for hinanden.
2. Lav hver især jeres egen statue/tableau med kroppen, fx af en begivenhed fra dit liv.
3. Tag et billede af jeres statuer.
4. Find på flere statuer.
5. Dine klassekammerater skal gætte, hvad du fortæller med kroppen?
6. Prøv at gøre jeres billeder levende.
7. Hvorfor er det vigtigt at kunne udtrykke sig med kroppen? Hvordan kan du bruge din viden
om kropssprog i din næste mundtlige fremstilling?

16

UNDERVISNINGSMATERIALE

MANDEN DE KALDTE ROLEX
AKTIVITETER

SPIL SKUESPIL
Gå sammen i grupper på to.
1. Lav små scener for resten af klassen. Scenen kan være fiktiv, eller noget der er sket i virkeligheden.
2. Spil scenen for hinanden.
4. Snak med jeres klassekammerater om hvordan jeres scene kunne blive bedre.
5. Lav en ny scene. Kig på kasserne herunder.
6. Spil scenerne med udgangspunkt i én eller flere af ideerne fra kasserne.
7. Snak om hvad der sker med jeres scener, når I spiller dem på forskellige måder?

INSPIRATIONSBOKS
MED BENSPÆND
I må ikke sige noget. SHOW IT!
I må ikke røre jorden.
I skal ligge ned under hele
scenen.
I skal lave replikker som
vrøvlesprog.
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INSPIRATIONSBOKS
MED TILSTANDE
Spil scenen så man kan se og
høre, at I fx
– har travlt
		
– er trætte
		
– keder jer
		
– er meget sure
		
– er glade
Spil scenen i slowmotion eller i
meget hurtigt tempo.
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AKTIVITETER

IMPROVISATION
Improvisation er små scener, hvor man siger nogle replikker eller mimer noget,
der ikke er aftalt på forhånd.

Spil små scener, hvor…
– I er folk på en kunstudstilling, der er meget optagede af billederne. Pludselig opdager I at de fleste billeder er ens –
eller er de? Hvad sker der?
– I er figurerne fra stykket. I er til fødselsdag, men fødselaren kommer ikke. Hvad sker der?
– I er politikere, der skal vælges til folketinget. Hold en tale om hvorfor netop du skal vælges ind.
– Find selv på flere scener.
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MUSIK SOM
STEMNINGSSKABENDE ELEMENT
Ikke bare ord, bevægelse, lys og scenografi er med til at skabe handling og stemning i en
forestilling. Musik har også en væsentlig rolle at spille. Tænk bare på en gyserfilm…
Når man vil skabe stemning til en scene med musik er det tit en god idé at tænke utraditionelt – fx ved at
anvende instrumenter eller lydgivere, der oprindeligt har en anden funktion. Kun fantasien
sætter grænser. I forestillingen Manden de kaldte Rolex har Batida valgt at spille på flasker på et tidspunkt. Lad os prøve
det samme.
– Tag nogle flasker og pust i dem. De har forskellige toner, alt efter om de er tomme eller der er lidt eller meget væske i.
– Prøv jer frem med lange toner, korte toner, stød.
– Lav klange ved at spille samtidig.
– Lav små melodier ved at skiftes mellem flaskerne, slå på dem osv.
– Varier også tempo og styrke.
– Prøv at tale sammen på instrumenterne – som om det var sætninger I sagde.
Lav lyd til en af de scener I lavede på en af de forrige sider.
Måske opdager I et behov for at inddrage flere lydgivere for at illustrere stemningen lidt bedre? Se jer omkring i rummet:
Hvilke ting kan give hvilke lyde, og hvordan kan disse lyde være med til at præge stemningen i scenen? Prøv jer frem.
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HVEM ER BATIDA?
– et ensemble af musikalske skuespillere
Siden sin start for snart 30 år siden er Teatergruppen Batida blevet kendt i Danmark og udlandet for sin farverigdom,
sin musikalitet, sin ofte groteske humor og sin vilje og evne til at fortælle en vedkommende historie. Stilen er folkelig
uden at være forudsigelig, og har en umiddelbar tilgængelighed, som inviterer alle ind – også mennesker uden særlige
erfaringer med teater og mennesker med andre kulturelle baggrunde end dansk. Batidas produktioner er, med enkelte
undtagelser, baseret på nyskrevet, dansk dramatik og originale musikkompositioner.
Gruppen arbejder med at forene dramaet og musikken til den stærkest tænkelige ”organiske” enhed. Et scenisk udtryk,
hvor ord, musik, bevægelse og billeder alle bliver handlingsbærende elementer i fortællingen.
Batida er et fast ensemble med mange forskellige ressourcer: Instruktion, tekst, koreografi, komposition, projektledelse
m.m. Skuespillerne er alle i større eller mindre grad også musikere. Aldersmæssigt spændes der fra 30 til 64 år med en
jævn fordeling.
At være et fast ensemble udmønter sig for Batidas vedkommende i et stærkt fælles engagement og en maksimal
fleksibilitet. Desuden rummer det en enestående mulighed for fordybelse og udvikling. De mange fælles erfaringer og
individuelle kompetencer giver en særlig dynamik i skabelsesprocessen.

TEATERHUS I NORDVEST

I det gamle industrikvarter i 2400 NV har gruppen egne lokaler, der danner rammen om opsætninger, prøveforestillinger,
administration, kursusforløb og Batidas egen festival ”Teater fra Månen”.
Desuden fungerer Batida som kunstnerisk ledelse i Teater Nordvest, der – med støtte fra Københavns Kommune – i årene
2013, 14, 15 og 16 har til opgave gratis at spille 100 børne- og ungdomsforestillinger om året i bydelen. 80 af disse
opførelser er Batidas egne forestillinger, og de resterende 20 indkøbes fra andre danske eller udenlandske teatre.
Se mere på www.teater-nordvest.dk.

INTERNATIONALT ARBEJDE OG SAMARBEJDSPROJEKTER

Ud over Batidas hovedvirke som turnerende teater i Danmark er gruppen et stærkt aktiv i Danmarks teatersamarbejde
med udlandet. Batida har rejst med sine forestillinger i næsten 40 forskellige lande.
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MERE INSPIRATION
TEATEROPLEVELSEN
www.scenet.dk
“Teateroplevelser“ er udviklet af postdoc. Ph.d Louise Ejegod Hansen, Aarhus Universitet, Trine Eibye,souschef/
dramapædagog, Randers Egnsteater, og Pernille Welent Sørensen, konsulent, Teatercentrum. Projektet er støttet af
Randers Kommune, scenekunstnetværket i Region Midtjylland, Teatercentrum og Aarhus Universitet.

DRAMA OG TEATER
Skuespillerens værktøjer, Jens Arentzen, Frydenlund, 2000
Improvistion og teater, Keith Johnstone, Gyldendal Akademisk, 2005
Skuespilleren på arbejde, Lene Kobbernagel, Frydelund, 2009
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