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Kære elever
og undervisere
Velkommen til CASSAVETES 1, 2 & 3 i Pumpehuset.
Mammutteatret stod i sæson 2009-10 bag trilogien FOBISKOLEN 1, 2 & 3. Nu følger de op med
endnu en teatertrilogi, denne gang baseret på den amerikanske filminstruktør John Cassavetes’
film Opening Night, Faces og Husbands.
På bare 9½ uge har et dedikeret hold af skuespillere prøvet på alle tre forestillinger parallelt, og
vil i løbet af fire uger spille forestillingerne på skift, samt spille alle tre i rap om lørdagen.
Velkommen i teatret!

Om forestillingERNE
Den amerikanske filminstruktør John Cassavetes var banebrydende indenfor 70’ernes
filmkunst, og han står på mange måder som
inspirator for de senere danske dogmefilm.
Cassavetes gik helt tæt på sine hovedpersoner både foran og bag kameraet, og fik
en helt unik inderlighed frem i skuespillet.
Samme inderlighed og menneskelige drama
er at finde i teaterudgaverne af de tre film,
som Mammutteatret præsenter i CASSAVETES 1, 2 & 3.
I de tre forestillinger møder vi personer, der
befinder sig midt i livets storme, og som indfanges i intense livsøjeblikke. De eksistentielle
kriser, de oplever, får dem til at vise utilslørede og ofte grusomme sider af sig selv.
I OPENING NIGHT møder vi stjerneskuespillerinden Myrtle Gordon, som befinder sig i
en alvorlig midtvejskrise, der forstærkes af
en rolle, hun er ved at indøve på teatret. Da
en dedikeret fan dør på hendes premiereaften, starter Myrtles kamp for at stoppe sit
frie fald igennem sorg og desperation. Hun

er presset fra alle sider, og er ved at miste
grebet om sig selv…
I FACES zoomes der ind på parforholdet og
på de længsler, der bor bag facaderne. Hvad
kan en tilsyneladende velfungerende mand
finde på at sige, når han vender hjem fra
arbejdet til sin kone og sine venner? Cassavetes dissekerer i FACES det borgerlige
liv og ægteskab, og viser at selv den mest
blankpolerede og pletfri overflade, kan slå
voldsomme revner.
I HUSBANDS mødes tre mænd mødes til
gravøl efter en vens alt for tidlige død og
bisættelse. Oplevelsen af at se livet i dødens
perspektiv, får dem ud på desperat og vanvittig druktur, hvor en tilfældig indskydelse
bringer dem til London. På et hotelværelse i
den engelske hovedstad, når de et nulpunkt,
hvor de indser at de ikke aner, hvad de vil
med deres liv og at det er på høje tid at finde
ud af det...

Medvirkende: Benedikte Hansen, Tina Gylling Mortensen, Patricia Schumann, Anders Hove,
Jens Gotthelf, Jesper Hyldegaard, Tabita Bowers og Claus Flygare
Iscenesættelse: Egill Palsson og Claus Flygare
Scenografi og kostumer: Siggi Oli Palmasson
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Praktisk info
CASSAVETES 1, 2 & 3
spiller 24.januar – 24.februar 2012
i Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh V
OPENING NIGHT

HUSBANDS

tirsdag 24/1 kl.20 (premiere)
tirsdag 31/1 kl.20
onsdag 1/2 kl.20
fredag 10/2 kl.20
torsdag 16/2 kl.20
tirsdag 21/2 kl.20

lørdag 28/2 kl.20 (premiere)
fredag 3/2 kl.20
torsdag 9/2 kl.20
tirsdag 14/2 kl.20
onsdag 15/2 kl.20
torsdag 23/2 kl.20
fredag 24/2 kl.20

FACES

CASSAVETES 1, 2 & 3
maraton

torsdag 26/1 kl.20 (premiere)
torsdag 2/2 kl.20
tirsdag 7/2 kl.20
onsdag 8/2 kl.20
fredag 17/2 kl.20
onsdag 22/2 kl.20

lørdag 4.2 kl.15
lørdag 11.2 kl.15
lørdag 18.2 kl.15

Forestillingerne varer 1 time og 30 minutter, og er uden pause.
Maratondagene varer fra kl. 15 – 21.30
Billetter koster 35 kr, når minimum 6 unge u. 25 år følges ad.
Billetbestilling/køb: www.billetten.dk eller telefon 7020 2096
Yderligere info: Tine Selmer Bertelsen / tine@mammutteatret.dk

www.mammutteatret.dk www.pumpehuset.dk
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JOHN CASSAVETES
Amerikansk filmskuespiller og instruktør
og en ener og pioner inden for amerikansk
film. Født 9.december 1929 i New York City
som den yngste af to sønner af græske immigrantforældre og uddannet skuespiller fra
New York Academy of Dramatic Arts i 1950.
I 1950’ere arbejdede han som skuespiller i
film og på TV.
I 1956, mens Cassavetes underviste en
dramaworkshop I New York, var han gæst i
radioprogrammet Night People. Her foreslog
Cassavetes lytterne, at hvis de var interesseret i et alternativ til mainstream Hollywoodfilm, kunne de sende donationer til hans
kommende filmprojekt. Det må lytterne have
været interesseret i, for de sendte 20.000
dollars.
Cassavetes rejste et tilsvarende beløb blandt
sine showbizz-venner og tog af sin egen opsparing. Med disse midler og med et frivilligt
hold af skuespillere og teknikere, skabte han
sin første film Shadows i 1960. En original og
for en stor dels vedkommende improviseret
film, optaget på 16mm film, hvor han selv
spillede hovedrollen. Den blev et gennembrud
for den uafhængige, alternative amerikanske
film, og den vandt kritikerprisen ved filmfestivalen i Venedig.

Cassavetes’ idéer om improvisation og dokumentarisme var inspireret af tidens europæiske strømninger som den nye franske bølge
og cinema vérité (”den sandhedssøgende
film”), men han gjorde disse til sine egne og
udviklede med årene en særlig stil. Han knyttede en fast stab af skuespillere til sig, her
iblandt Peter Falk og Ben Gazzara samt hustruen Gena Rowlands, der var den dominerende skuespillerinde i filmene Faces (1968),
A Woman Under The Influence (1974), Opening Night (1977) og Gloria (1986).
I Husbands (1970) fungerede Cassavetes’
virkemidler optimalt, og den anses som en af
hans bedste film. Selv i de mere kommercielt
tilpassede film, som f.eks. Killing of a Chinese
Bookie (1976), er Cassavetes’ kunstneriske
integritet og niveau fuldstændigt intakt.
Cassavetes medvirkede ofte som skuespiller
i andres film, og påtog sig gerne mere tvivlsomme roller i disse, hvis han på den måde
kunne finansiere sine egne film. Bedst huskes
han som den dæmoniske ægtemand i Roman
Polanskis Rosemary’s Baby (1968) og i Paul
Mazurskys Tempest (1982).
John Cassavetes døde den 3. februar 1989
efter 3 års kræftsygdom. Hans arbejde og
filmkunst er til fortsat inspiration for filmskabere og skuespillere verden over.
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MAMMUTTEATRET
Mammutteatret havde premiere på sin første
forestilling d. 1. december 1983. Det var Bertolt Brechts BAAL, der blev opført i Husets
Teater i Magstræde. Mammutteatret blev
startet af en række skuespillere, der følte en
trang til at gøre op med den herskende vanetænkning i forhold til repertoire og spillestil.
Det blev til en lang række bemærkelsesværdige forestillinger, der bestod af både tysk,
russisk og dansk dramatik.
Mammutteatret har i årenes løb været affyringsrampe for mange af de talenter, der
senere har domineret dansk teater både
som instruktører og skuespillere. Teatret har
fortsat denne udvikling, og er i dag både et
samlingssted for unge, sprudlende talenter og
for mere erfarne teaterfolk, der samarbejder
til fælles glæde i et inspirerende og givende
samarbejde.

Blandt Mammutteatrets forestillinger i de
senere år, kan nævnes Thomas Vinterbergs
Festen, Grace Was Here (baseret på Lars von
Triers Dogville), Liv og Død på Café Olfert
Fischer (af Jan Sonnergaard og Claus Flygare), Guddommeliggørelsen af Den Laveste
Fællesnævner og Slutstrand, begge af Nicolas Bro.
Teatret har ingen fast scene, men lejer sig
ind på byens forskellige scener valgt ud fra,
hvad der egner sig bedst til den enkelte forestilling. Mammutteatrets kunstneriske ledelse
udgøres af skuespiller Tina Gylling Mortensen, forfatter, skuespiller og instruktør Claus
Flygare og skuespiller og dramatiker Nicolas
Bro.
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MENNESKETS
UFULDSTÆNDIGHED
Christian Monggaard, mangeårig filmanmelder og journalist
på Dagbladet Information, beskriver John Cassavetes’ film
som karakterstudier, der viser mennesket i al dets ufuldstændighed. Hos Cassavetes ligger interessen nemlig mere
i at undersøge karakterer, situationer og stemninger, end i
at fortælle en traditionel historie med en fremadskridende
handling.
Af Kat. Sekjær

Christian Monggaard beskriver den tid, som
Cassavetes’ film foregår, altså slutningen af
1960’erne og 1970’erne som en periode, hvor
der sker store omvæltninger – opbrud, generationskløft, koldkrig og så videre – i hele
verden og ikke mindst i USA. Ungdomsoprør,
hippiebevægelsens storhed og fald, opgøret
med det bestående, kvindekamp, borgerrettighedskamp, Watergate-skandale og meget
andet er med til at vende op og ned på det
amerikanske samfund. Tilliden til magthaverne kan ligge på et meget lille sted efter
Watergate-skandale og Vietnamkrig, forklarer Monggaard. Endvidere brydes der med
1950’erne og de tidlige 1960’eres fokus på
penge og velstand, ligesom der gøres op med
de gammeldags kønsrollemønstre. Den unge
generation af mænd og kvinder fokuserer på
andre, mere immaterielle ting end den ældre
generation, og en følelse af rodløshed, fremmedgjorthed og mangel på mål og mening
med livet breder sig, ikke mindst hos den
midaldrende generation, den generation, John
Cassavetes skildrer i sine film, siger Christian Monggaard.
De tre film, som Mammutteatret har lavet
teaterversioner af, har en række fællestræk,

mener Christian Monggaard:
»Fælles for de tre film er først og fremmest,
at de handler om mennesker, og om hvordan mennesker interagerer. John Cassavetes
var meget interesseret i mennesket i al dets
ufuldstændighed, og hans film er karakterstudier. Han graver sig dybt ned i sine
personer og viser dem fra alle sider, gode og
dårlige.«
Cassavetes brugte de samme skuespillere
igen og igen i sine film, blandt andre hans
hustru Gena Rowlands, Seymour Cassell,
Peter Falk, Ben Gazzara og sig selv. Det er
skuespillere, som ikke er bange for at udlevere sig selv, give noget af sig selv, forklarer
Monggaard, der kalder resultatet både smukt
og grimt og barsk og rørende i al sin menneskelighed:
»Det interessante ved de tre film er, at de på
en måde udgør en trilogi i hans værk. De er
lavet på tre forskellige tidspunkter, i 1968,
1970 og 1977, og derfor kommer de til at
afspejle nogle af de voldsomme forandringer,
det amerikanske samfund gennemgik i de år.
Og fordi Cassavetes bruger de samme skuespillere på forskellige tidspunkter i deres liv,
bliver de også – i hvert fald i nogen grad – en
slags generationsportræt.«
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Forløberen for Mad Men
Christian Monggaard beskriver ’Faces’ som
en forløber for en af nutidens mest populære tv-serier, Mad Men. Filmen fortæller en
historie om et velbjærget, midaldrende middelklasseægtepar, der har mistet livsgnisten,
glemt, hvorfor de elsker hinanden, og derfor
søger kærlighed og bekræftelse hos andre,
yngre mennesker. De ved ikke længere, hvad
meningen med deres liv er, og det, tilføjer
Monggaard, må være den værste situation,
et menneske kan havne i. Udover det viser
’Faces’ også et billede af et mandsdomineret samfund, hvor manden jagter den næste
lønningscheck, mens kvinden sørger for hus
og hjem, og ingen af dem er lykkelige, siger
Christian Monggaard:
»De fleste af John Cassavetes personer befinder sig midt i livet, et tidspunkt, hvor tvivlen,
de store overvejelser og fortrydelsen melder
sig. Har man valgt den rigtige karriere, det
rigtige arbejde, den rigtige kone? Og, nok
så vigtigt, skal og kan man lave om på det
hele?«
De to andre film, nemlig ’Husbands’ og ’Opening Night’ handler også om mænd og kvinder og de spil, de spiller, og længslen efter
nærhed, ømhed og bekræftelse, som de trods
alt deler, men ikke formår at formulere over
for hinanden. Med et historisk og analytisk
blik giver filmanmelderen sin beskrivelse af
de tre films fællestræk:
»Stilistisk er alle tre film optaget med en vis
inspiration fra både neorealismen og den
franske nybølge og med et håndholdt kamera, der går endog meget tæt på personerne.
Det drejer sig om at understrege karakterstudiet. Især i Faces, der, som titlen antyder,
handler om ansigter, er der ingen steder for
skuespillerne at gemme sig. De er hele tiden
på, og det giver en intimitet og et nærvær,
som er ret forbløffende. Man føler næsten, at
man er helt inde i hovedet på disse sårede
eksistenser,« siger Christian Monggaard.
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Ifølge ham, er det særlige ved Cassavetes’
metode, at han udvikler sine historier og
personer sammen med skuespillerne: Samtidig med, at han går tæt på dem og kræver
meget af dem, giver han dem også frihed til
at folde sig helt ud og være medskabere af
personerne, de skal spille, og de situationer,
disse personer placeres i. Ifølge Monggaard
er der en ærlighed i Cassavetes’ metode – om
end den måske er indbildt, tilføjer han: ”Man
føler, at man får noget af karakterernes sjæl
med sig hjem fra biografen. Cassavetes er
mere interesseret i mennesker, situationer
og stemninger, end han er i en traditionelt
fremadskridende handling. Det drejer sig om
psykologi og følelser.”
På spørgsmålet om, hvor filmanmelderen
Christian Monggaard anno 2012 ser arven
efter Cassavetes, svarer han:
»Dogme 95 var både inspireret af italiensk
neorealisme, fransk nybølge og amerikansk
naturalisme, blandt andet repræsenteret ved
John Cassavetes, der som sagt selv stod på
skuldrene af tidligere tiders pionerer. Man
kan vel også sige, at Cassavetes selv var
inspireret af teatret og det karakterarbejde,
som ofte foregår på scenen, hvor det oftest
handler om personerne og deres indbyrdes
forhold.«
Man kan se filmene som et portræt af en tid
og en sindstilstand, men først og fremmest
betragter Monggaard dem, som fremragende,
utroligt velspillede og eviggyldige dramaer
om mennesker, der er faret vild i deres liv og
karriere:
»Det er velsagtens noget, vi alle sammen prøver på en eller anden måde på et eller andet
tidspunkt i vores liv. Det må være i hvert fald
det privilegerede, vestlige middelklassemenneskes ene store, eksistentielle forbandelse
– at sidde godt i det og leve et på overfladen
godt og trygt liv, men ikke vide, hvad den
dybere mening med det er.«
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SKABELSEN AF DET
FORTÆTTEDE NÆRVÆR
Hvorfor lave en teater-trilogi baseret på film, og hvorfor omforme hele tre film til teaterstykker?
Mød manden bag Mammutteatret, Claus Flygare, der gennem et helt liv har arbejdet som skuespiller, instruktør, dramatiker og teaterleder. Her fortæller han om sin fascination
af John Cassavetes film, om Cassavetes maniske arbejdsmetode – og om, hvorfor hans film er nogle, man kan omforme
til en intens teateroplevelse.
Af Kat. Sekjær
Hvorfor har Mammutteatret valgt at lave en
Cassavetes-trilogi?
Mammutteatret har længe ønsket at arbejde
med Cassavetes tekster. Vi mente ikke, at et
enkelt stykke ville være nok til at vise den
særegne styrke ved hans dramatik. Derfor

valgte vi tre stykker, så man gennem forskelle og lighedspunkter kan danne sig et nuanceret billede af Cassavetes som dramatiker.
Hvad er det særlige ved Cassavetes metode?
Cassavetes lod figurernes følelser være
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handlingsbærende i sine fortællinger. Han
beskrev detaljeret og indgående, hvordan
følelserne opfører sig før, under og efter en
voldsom påvirkning. Især det, at vise hvad
der skete i minutterne, efter at en konflikt var
kulmineret, var ikke almindeligt dengang, og
det er en af de typiske ting ved Cassavetes
dramatik.
Cassavetes var kendt for at køre sine skuespillere helt ud både psykisk og fysisk for
derefter at fange dem i de rigtige øjeblikke
med kameraet...
Cassavetes elskede mennesket, og det var en
kilde til evigt morskab for ham at iagttage
mennesker; når de forsøgte at elske hinanden, når de sloges og så videre. Cassavetes
budgetter var altid meget små, samtidig med
han var besjælet af et manisk arbejdsraseri,
hvilket betød, at arbejdsdagene kunne være
meget lange. Man spiste sammen, og man
drak sammen, og hele tiden talte man om
filmen og historien og de følelsesmæssige
konflikter, man var i gang med at skildre.
Det kunne resultere i, at Cassavetes, midt i
en samtale og sent på aftenen, ville optage
en scene – fordi han mente, det var det rette
tidspunkt og den rette stemning at gøre det i.
I dag, hvor der er faste regler for, hvordan og
hvornår man skal arbejde på film og teater,
kan den slags forekomme fortidigt og brutalt. Ikke desto mindre vil jeg tro, at langt de
fleste mennesker, der beskæftiger sig med
kunst, har prøvet at arbejde i døgndrift, fordi
det var nødvendigt, og fordi man ikke ønskede at tænke på andet end det, man var i
gang med.
Hvordan adskiller jeres teaterversion sig fra
Cassavetes originalfilm?
Cassavetes fortalte, at han blandt andet
lavede film, fordi han ønskede at genskabe
det fortættede nærvær, man kan opleve i et
teater, hvor man er i det samme rum, som
katastrofen udspiller sig i.
Det stiller os i den situation, at vi skal bringe
Cassavetes teater-dokumentar tilbage til
teatret. Filmene er båret af tætte nærbilleder
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og intimitet, hvilket vi ikke kan genskabe på
et teater på samme måde. Vi skal gøre Cassavetes ”følelsesdokumentar” til en troværdig
og intens teateroplevelse og vise, hvordan
menneskenes følelser opfører sig i givne
situationer.
Hvorfor har I valgt netop disse tre film?
Hvad har de til fælles?
Det er det nemmeste spørgsmål at svare på:
Fællesnævneren er KRISE. ’Opening Night’
handler om en kvinde i krise, ’Faces’ handler
om ægteskabet i krise og ’Husbands’ fortæller om ægtemænd i krise.
Hvor ser du arven efter Cassavetes i teater
og film?
Jeg kan faktisk kun få øje på Cassavetes
påvirkning i filmens verden.
Cassavetes brug af håndholdt kamera, der
halser rundt efter personerne, som nyhedsreportere, der skal skildre det sidste nye i
historiens udvikling, er en stil, der har bidt
sig fast.
Herhjemme er det tydeligt, at Lars von Trier
ikke kunne have lavet ’Riget’, som han gjorde,
hvis ikke han havde set Cassavetes’ film.
Det samme gælder for Nicolas Winding der
blandt andet i sine ’Pusher’-film og i ’Bleeder’
filmede det hele med håndholdt kamera.

Claus Flygare (f. 1945), dansk skuespiller,
instruktør, dramatiker og teaterleder. Flygare begyndte teaterkarrieren som skuespiller på Jomfru Ane Teatret 1974-81. I
1983 var han medstifter af Mammutteatret. Sideløbende med skuespillerkarrieren
har Claus Flygare virket som instruktør
og som dramatiker. Som skuespiller har
han blandt andet gjort sig bemærket i
teaterudgaven af Thomas Vinterbergs
’Festen’ (Mammutteatret på Det Kgl. Teater 2002) og Aleksa Okanovics ’Diamond/
Dust/Shoes’ (CaféTeatret 2006), hvor han
med sikker hånd portrætterer både magtdyrene og de mere bløde 1970’er-mænd.
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KUNSTEN AT SKABE
EN BRUGBAR LEGEPLADS
Scenografen Siggi Oli Palmason har fået til opgave at udforme en scenografi, der kan rumme tre teaterforestillinger
i én. Her fortæller han om, hvordan han har transformeret
stemningen fra Cassavetes’ tre fortællinger på filmlærredet
til det fysiske rum på en teaterscene.
Af Kat. Sekjær
Scenografen, islandske Siggi Oli Palmason,
har først og fremmest valgt at se på Cassavetes’ værker som en historie, ikke som enten
film eller teater, forklarer han. Der har han
fundet ud af, hvad de tre historier har til fælles, hvilket ifølge Siggi er meget. De handler
alle sammen om folk i den øvre middelklasse,
der er i en slags midtlivskrise, hvor det ikke
handler om pengeproblemer, men om identitetsproblemer, forklarer han:
”Når man laver tre forestillinger i én sceno-

grafi, handler det om at finde en tone, som
binder det hele sammen som en slags baggrund. Jeg bliver nødt til at skabe et univers,
der er passende til en ’upper middle class’,
og derfor har jeg valgt den mørkebrune tone
i al fast scenografi. Så får hver forestilling
hver sin farve, som lægges oveni det: Grøn til
’Faces’, blå til ’Husbands’ og rød til ’Opening
Night’.”
Farvevalget er først og fremmest foretaget
ud fra stemningen i hver enkelt historie, siger

Baggrundsmateriale til gymnasieklasser

Siggi Oli Palmason, og ikke fordi farverne er
tidstypiske. Så selvom man måske husker
60´erne og 70’erne som det brune årti, er det
ikke derfor, at det brune dominerer.
”De her farver er i et bagtæppe, der går over
hele bagscenen, rekvisitter og kostumer. Scenografien har nogle bevægelige elementer,
for eksempel en 3 meter høj trappe, en bar, et
podie og gulvmateriale. Disse elementer og
farverne er med til at forandre rummets form
mellem hver forestilling, men ikke stilen”,
forklarer scenografen og fortsætter:
”Når jeg skaber scenografi, leder jeg altid
først og fremmest efter en brugbar legeplads,
der passer til historien. Hellere det, end at
skabe utallige rum og steder. Pumpehuset
har en scene, der er i mange niveauer, og
med de elementer jeg tilføjer, har jeg fået et
rum med rigtig mange steder.”
Samme regel gør sig gældende i forhold til
kostumerne, forklarer Siggi. Her er det et
sort grund-kostume, der bruges igennem
alle forestillinger. Derudover er der en farve,
der passer til hver enkelt forestilling. På den
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måde håber han, at det hele kan smelte sammen og gå op i en højere enhed:
”Når man starter en ny forestilling, bliver
man nødt til at vaske tavlen ren. Især når
man skal transformere en kunstform til en
anden. Derfor har jeg ladet mig inspirere af
Cassavetes’ univers så lidt som muligt, og i
stedet fokuseret på selve historien, og de fysiske rammer, jeg fik givet i forvejen; nemlig
Pumpehuset, budget og tid.
Vi befinder os her og nu, så Cassavetes tid
fik ikke lov at være med denne her gang,
selv om det var fristende. Vi bliver nødt til at
bruge teatret til at fortælle om os selv i dag.
Ellers skaber vi distance til det, vi siger, og
det er netop nærvær, som Cassavetes kan i
sine film”, siger Siggi Oli Palmason og slutter:
”Det er et nøgleord i det, vi forsøger at lave
med publikum og skuespillere i samme rum.
Det, Cassavetes’ dramatik kan, er at fortælle
om almindelige folk med helt almindelige
problemer, og gøre det i øjenhøjde med publikum, hvor det virkelig kan tage fat og røre
en. Det kan vi altid bruge, lige meget hvad
klokken er.”
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LIVETS KRISER
Midtlivskrise
’Midtlivskrise’ er betegnelsen for en overgangsperiode eller et vendepunkt i et livsforløb, ofte omkring 40-50års-alderen. Krisen
kan være udløst af karriere, samlivsforhold,
kropslige ændringer eller sociale begivenheder. Den omfatter oftest dybt personlige
refleksioner over det hidtidige livsforløb set i
forhold til de muligheder, der ligger foran én.
Midtlivskrisen markerer en overgang fra et
voksenlivs højdepunkt til en fase, præget af
svækkelse og alderdom. Overgangen rummer derfor også en erkendelse af et dødsperspektiv. Midtlivskrisen opleves formodentlig
ikke på samme måde af mænd og kvinder,
blandt andet fordi den hos kvinder ofte er
sammenhængende med menopause og ophør
af reproduktiv rolle. Midtlivskrisen spiller en
vigtig rolle i Jungs psykologi og er indgående
belyst i forskning, der beskæftiger sig med
de menneskelige livsaldre.
Kilde: www.denstoredanske.dk

Hos Cassavetes er midtlivskrisen et gennemgående tema. I filmen ’Opening Night’ møder
vi en midaldrende skuespillerinde, der ikke
vil tage sin rolle på sig – hverken på scenen
eller i privatlivet. Hun befinder sig i et vakuum, hvor hendes identitet vakler mellem
den unge kvinde, hun engang var, og den
rolle, hun er tiltænkt – dels på scenen, men
også som midaldrende og barnløs diva. Hun
er ikke formet af moderskabet, men af ungdommens drømme om en karriere på scenen:
Drømmen har hun opnået, og hun er både
feteret og forgudet – men pludselig tvinges
hun til at indse, at den ikke varer evigt.
I ’Husbands’ møder vi tre midaldrende mænd,
der alle tre rystes af det faktum, at deres
gode og jævnaldrende ven dør af et hjertetilfælde. De har svært ved at acceptere, at
livets unge år er forbi, og at døden venter

i den anden ende af livet – en ende, de alle
sammen styrer direkte imod. I stedet for at
indse realiteterne, flygter de tre venner ind
i en druktur af teenageagtige dimensioner,
hvor de hænger ud, spiller basketball og sover i subwayen. De flygter alle tre ud af deres
ægteskaber, forsøger sig med yngre kvinder,
men uden større held. De kan ikke løbe fra
deres alder – eller fra døden.
I ’Faces’, handler det igen om et midaldrende
par i krise – en ægteskabelig krise, hvor både
mand og kone søger nye veje med yngre
partnere. Dybest set handler filmen om to
lige og på samme tid omvendte bedrag: I løbet af en nat er manden sin kone utro, mens
hun på sin side begår samme ægteskabelige
brud med en yngre mand.
I alle tre film er hovedkaraktererne midaldrende og velstillede, amerikanske borgere
– karrieremennesker, der konfronteres med
det, man kan kalde livets ulidelige lethed, en
eksistentiel søgen efter mening i det liv, de
står midt i.
Hos Cassavetes gives der ingen svar på
midtlivskrisen, tværtimod undersøges og
fremstilles den med lige dele nysgerrighed
og menneskelig indsigt. En midtlivskrise er
individuel og derfor også afstedkommet af
forskellige faktorer. Løsningen på den eller
kuren for et sådant eksistentielt vendepunkt
kan derfor heller ikke findes hos andre end
én selv: Yngre partnere, nye filmroller, at
flytte til en anden by eller skifte arbejdsforhold er kun symptombehandling. Svaret på
de spørgsmål, Cassavetes rejser gennem sine
privilegerede karakterer, nemlig; hvem er jeg,
og hvad vil jeg med mit liv, kan kun findes,
hos den, der spørger. Så meget desto mere
interessant bliver det, at se dem lede.
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Kriser og eksistentielle kriser
Kriser er en naturlig del af menneskelivet.
Alle mennesker oplever kriser og sorg i løbet
af tilværelsen. Det er forskelligt fra person til
person, hvad der udløser det, eller hvornår en
krise opstår. En krise er en psykisk reaktion
på en hændelse, sorg eller tab man har svært
ved at tackle eller forsone sig med. Det kan
for eksempel være dødsfald, skilsmisse, ulykker eller det at skulle flytte hjemmefra. En
særlig krisereaktion er det, man kalder posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), som kan
være en følgevirkning af psykisk belastning
på grund af store ulykker, overfald eller andre voldsomme og pludselige begivenheder
Ofte taler man om ’overgangskriser’, der
opstår, når man skal flytte sig fra et spor
til et nyt i livet. Som ung kan man have det
svært, når man skal flytte hjemmefra. Krisen
er ofte beskrevet i eventyrerne, hvor helten
skal forlade sit fædrene hjem og ud og erobre

verden, før han kan komme hjem med en
prinsesse, et halvt kongerige og slå sig til ro
som voksen. I virkelighedens verden kan en
ungdomskrise handle om, at man pludselig
føler sig alene uden familien, man kan føle
sig modløs, have svært ved at finde en kæreste eller svært ved at få sine venskaber til at
fungere godt. For nogle er det svært at være
studerende med de nye krav og forventninger, det fører med sig. I livsfasen som voksen
kan det være vanskeligt at få sit parforhold
til at fungere, samtidig med at man skal opdrage og passe børn og håndtere karriere og
hverdag. Desuden kan man gennem livet opleve forskellige tab, dødsfald og sygdom, der
kan udløse en krise. Det at blive ældre kan
for nogle være en vanskelig fase i livet. Her
er det pludselig overgangen fra et arbejdsaktivt liv til en tilværelse, hvor man skal have
andet indhold, der kan volde én problemer.
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DE MEDVIRKENDE i og bag
CASSAVETES 1, 2 & 3
Skuespiller Benedikte Hansen
Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1981. Har medvirket i
en lang række roller på teater og TV, senest bl.a. Mågen (2011-12),
Fanny og Alexander (2011), Richard III (2010), Bogtyven (2009), The
Playboy of the Western World (2009), Hamlet (2008) – alle på Det
Kgl.Teater, Borgen (Danmarks Radio, 2010+2011) og Forbrydelsen
(Danmarks Radio 2008).
Benedikte spiller rollen som Sarah i OPENING NIGHT, Jeannie i
FACES og forskellige kvinder HUSBANDS

Skuespiller Tina Gylling Mortensen
Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1979. Tina Gylling
Mortensen er en del af den kunstneriske ledelse i Mammutteatret
og derudover en af landets mest anvendte skuespillerinder inden for
dansk teater, TV og film. Af seneste opgaver kan nævnes Forbrydelse
og straf (Det Kgl. Teater 2011), Fobiskolen (Mammutteatret 2010),
Bogtyven (Det Kgl. Teater 2009), Forbrydelsen (Danmarks Radio
2008), Tempelriddernes Skat (Nordisk Film), Hævnen (Zentropa Film)
og Ludvig og Julemanden (TV 2, 2011)
Modtog i 2008 Lauritzen-prisen
Tina spiller rollen som Myrtle i FACES, Louise i FACES og forskellige
kvinder i Husbands

Skuespiller Anders Hove
Uddannet fra Statens Teaterskole 1983. Har i de senere år kunnet
opleves i bl.a. Alt om min mor på Folketeatret, Hjemmeliv/Kabul, The
playboy of the western world og Den Gerrige, alle på Det Kgl. Teater,
Manden fra Estland på Husets Teater og i Not about nightingales
og Fobiskolen på Mammutteatret. På film har han bl.a. medvirket i
Idioterne, Mifunes sidste sang, Voksne Mennesker, Direktøren for det
hele og Frygtelig lykkelig.
Anders spiller rollen som Maurice i OPENING NIGHT, Richard i FACES
og Archie i HUSBANDS
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Skuespiller Jesper Hyldegaard
Uddannet fra Statens Teaterskole 1991. Fra 1979-2001 en del
af ensemblet på Dr.Dante, hvor han medvirkede i en lang række
forestillinger, bl.a. Først bli’r man jo født og Lillerød, samt var
forfatter til stykkerne Flugten og Dødt Kød. Har endvidere medvirket
i bl.a. Demokratiske Bestræbelser (Kaleidoskop), Et dukkehjem og
Design for Living (Mungo Park), Vildanden (Aalborg Teater), En
skærsommernatsdrøm (Grønnegårds Teatret), Gæsten (Odherred
Teater). Senest har han medvirket i Far Skal Dø og Konvolutten på
Husets Teater.
Jesper spiller rollen som Manny i OPENING NIGHT, Freddie i FACES
og Harry i HUSBANDS

Skuespiller Patricia Schumann
Uddannet fra Statens Teaterskole i 2005. Hun har både før og efter
endt uddannelse medvirket i en lang række teaterproduktioner,
senest i Hjem Kære Hjem og En Plads i mit Hjerte på Teater Grob, og
Producenterne på Fjælleboden på Nørrebro Teater.
Patricia modtog i 2008 Reumerts Talentpris. Desuden har hun
medvirket i flere tv-serier, blandt andet Lærkevej, Lulu og Leon,
Borgen og Den som dræber samt flere spillefilm, her i blandt
Submarino fra 2010, hvor hun fik tildelt Bodilprisen for bedste
kvindelige birolle.
Patricia spiller rollen som Nancy i OPENING NIGHT, Maria i FACES og
forskellige kvinder i HUSBANDS

Skuespiller Jens Gotthelf
Uddannet fra Statens Teaterskole 1996. Frem til 2001 medvirkede
han bl.a. i Disco Pigs og Supermarked på CaféTeatret og i
Fædra og Guddommeliggørelsen af den laveste fællesnævner
på Mammutteatret. Fra 2001-2010 var Jens Gotthelf fastansat i
ensemblet på Aalborg Teater, hvor han igennem årene har medvirket
i knap 30 forestillinger, her iblandt Jean de France, Bab, Laser og
Pjalter, Baal (som Baal), Jesus Christ Superstar (som Judas), Anna
Karenina (som Vronskij), Macbeth (som Macbeth). I den forgange
sæson har Jens medvirket i Misantropen (Det kgl. Teater), Boblerne i
Bækken (Folketeatret) og Henrik & Pernille (Grønnegårds Teatret).
Jens spiller rollen som David i OPENING NIGHT, Chet i FACES og Gus
i HUSBANDS
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Skuespiller Tabita Bowers
er studerende ved Skuespillerskolen Holberg, og er færdiguddannet i
maj 2012.
Tabita spiller rollen som rekvisitør i OPENING NIGHT og forskellige
kvinder i HUSBANDS

Instruktør Egill Palsson
Uddannet instruktør fra Statens Teaterskole 2002. Har på Det Kgl.
Teater bl.a. iscenesat Bogtyven (2009) og var sæsonen 2006-07
sammen med Tue Biering husinstruktør i Turbinehallerne og stod bag
forestillingerne Like A Virgin, Spis eller bliv spist. Yeah!, Besværlige
mennesker, Nikita og den store psykose og TurboSoapen. Andre
instruktøropgaver er bl.a. Den arabiske nat på Stockholms Stadsteater
(2003), Rambó 7 på Islands National Teater, Det kolde barn på Aarhus
Teater (2005), Electronic City på Teater Viirus i Helsinki (2006), En
sommerdag på Islands Nationalteater (2007), 4:48 Psykose på Tvass
Teater, Færøerne (2008), Bums på Husets Teater (2009), Dværgen
på Teater Får 302 (2010), Kældermennesket på Schaubühne i Berlin
(2010). Husinstruktør på National Theater Mannheim i Tyskland siden
2008, og har her iscenesat Invasion (2008), Husbands (2009) og Bug
(2010).
Underviser sideløbende på instruktørlinjen ved Statens Teaterskole
siden 2006.
Egill instruerer OPENING NIGHT og FACES

Instruktør Claus Flygare
Skuespiller, instruktør, dramatiker og teaterleder. Flygare begyndte
teaterkarrieren som skuespiller på Jomfru Ane Teatret 1974-81.
I 1983 var han medstifter af Mammutteatret. Sideløbende med
skuespillerkarrieren har Claus Flygare virket som instruktør og som
dramatiker. Som skuespiller har han bl.a. medvirket i teaterudgaven
Festen, Liv og Død på Café Olfert Fischer, Not About Nightingales
– alle på Mammutteatret, i Dom over Skrig, Diamond/Dust/Shoes
og Modern Living på CaféTeatret og i Erasmus Montanus på
Grønnegårds Teatret. På film har han bl.a. medvirket i Europa, Bleeder
og Rene Hjerter. Claus Flygare har været forfatter på Mammutstykkerne Manden der vendte tilbage, Fobiskolen, PPP m.fl.
Claus instruerer HUSBANDS
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Scenograf Siggi Oli Palmason
Uddannet scenograf ved Statens Teaterskole 2007. Han har bl.a. skabt
scenografier til Von Badens forestilling Let Opklaring, Entré Scenen
og Teater Grob (2010), Spasser Hund Kanin (2009) og Et Andet
Sted (2010) på Mungo Park, Blondinen, Brunetten, Svinet og sengen
(2010) på Teater Grob og Teater Momentums vol. 3.0, der inkluderede
Historien om hvordan man slår sin familie ihjel (2009), The
Perfect Christmas (2009) og Valkyrien (2010). For scenografierne
til Momentum vol. 3.0 modtog han i foråret 2010 en Reumertnominering. Ved siden af karrieren som scenograf er Siggi forsanger
og komponist i det islandske punkrock-orkester Croiztans.

