PRESSEMEDDELELSE til Kulturredaktionen
Torsdag d. 21. marts 2013

Gæstespil med Teater Rio Rose

VERDENSRUM
En sansemættet rejse ind i danskhedens labyrint
Den 9. - 20. april i bygningen Ved Klosterport 6, 8000 Aarhus C (Granhøj Dans)

Velkommen til et slag for mangfoldigheden i små rum, via store fortællinger og store billeder i
krydsfeltet mellem teater og installation. I forestillingen VERDENSRUM er det traditionelle
teaterrum skiftet ud med ni små rum, hvor 25 publikummer ad gangen inviteres indenfor i danske
hjem på tværs af hudfarver og kulturel baggrund.
VERDENSRUM er en intim vandreforestilling i en verden af mangfoldighed. Hvad vil det sige at
være dansk? Hvad sker der, når der ikke længere er nogen vej tilbage til Madam Blå? Og når Den
Lille Havfrue har fået asiatiske træk? I VERDENSRUM sættes danskheden og angsten for det
fremmede under lup, og danskheden anno 2013 undersøges som den opleves af den hvide
dansker og danskeren med en anden hudfarve.
Idé og Instruktion: Tove Bornhøft
Medvirkende: Anette Katzmann, Hassan Preisler, Sandra Yi Sencindiver og Tove Bornhøft
Manuskript og tilblivelse: De medvirkende
På scenen står fire danske skuespillere med forskellige kulturelle rødder som et spejl på den
mangfoldighed, vi kan møde i vores samfund:
”Selv om jeg som brun person har boet i Danmark hele mit liv, oplever jeg, at jeg ikke bliver betragtet som
dansk. I forsøget på at blive så dansk som muligt, gør jeg mig umage for at spise masser af svinekød og
lader være med at bære guldkæder, så jeg ikke ligner en perker. Jeg går aldrig over for rødt, for jeg vil ikke
have, at nogen skal pege mig ud. Og jeg har evigt dårlig samvittighed, fordi jeg gang på gang bliver sat i bås
med dem, som har gjort noget kriminelt.” (Hassan Preisler, skuespiller i VERDENSRUM)

Ved urpremieren på VERDENSRUM i foråret 2011 skrev pressen bl.a:
****** ”Teater Rio Rose har med stykket Verdensrum vundet mit hjerte og stjerner.” (Urban)
***** ”En sviende og meget elegant udfordring til det danske godkendelsessystem.” (Frederiksborg
Amtsavis)
***** ”Verdensrum er gennemført med smuk scenografi med alt fra efterårsblade til regn, og det har en
god effekt uden at tage fokus fra indholdet, at man rykker med forestillingen rundt fra rum til rum.” (Q)
**** ”Teater Rio Roses ”Verdensrum” er en bevægende rejse igennem små rum med store billeder på
fordomme, hudfarve og danskhedens reelle kompleksitet.” (ByenKalder.dk)
**** ”Verdensrum har sin medrivende styrke som sansestærk, performance nøgtern demonstration af
danskhedens labyrint… Et sansespark til eftertanken.” (Politiken)
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Forestillingen er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Nationalbankens Jubilæumsfond
af 1968, Sportgoodsfonden og Københavns Scenekunstudvalg.
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