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Danske unge i darwinistisk udskilningsløb
Ny dansk ungdomsforestilling, som med udgangspunkt i workshops med
de unge selv, tager pulsen på stræberkulturen. Hvem eller hvad styrer ræset?
Hvad er prisen? Og er det muligt at stå af? I ungdomsforestillingen »Stræber«
følger vi fem unges vej gennem det darwinistiske udskilningsløb – det store
stræberløb. »Stræber spiller på Grob og Teater Nordkraft i november og december 2017.
– Jeg har med stor interesse fulgt debatten de senere år om 12-talspigerne, taberdrengene, og om presset fra erhvervslivet og politisk hold for at få de unge
til at komme hurtigere igennem uddannelsesforløbet og ud på arbejdsmarkedet.
Alene debatten har kunnet tage livet af én, så det gav mig lyst til at undersøge de
unges stræbsomme liv indefra, høre deres tanker og refleksioner og sætte det i en
kunstnerisk ramme, fortæller Anne Gry Henningsen, der er kunstnerisk leder af
MÆRKVÆRK, idékvinde til og skuespiller i forestillingen.
»Stræber« handler om at vokse op i en verden af muligheder: Om rusen, når det
lykkes, og om skuffelsen, når forventningerne er så høje, at man ikke når i mål.
Om stress, angst, tab og hvordan dette kan ændre både ens livssyn og livsbane.
Men også om at blive stædigt ved, kæmpe mod alle odds og gå efter sin passion.
Og så undersøger »Stræber« også, hvad der sker, hvis man giver op eller slip,
giver fanden i præstationer, valg og mål, mærker sig selv og måske rækker ud
efter hjælp.
– Vi har valgt at skabe forestillingen i et tæt samarbejde med unge, fordi vi ville
sikre os, at vi ikke blot reproducerede vores egne forestillinger om, hvordan vi
tror, de unge har det og tænker om præstationssamfundet. Vi har afholdt workshops, hvor de på forskellig vis har bearbejdet og reflekteret over tematikken. Deres refleksioner og historier er samlet op og i videst muligt omfang integreret
i forestillingen. På den måde sikrer vi også, at vi giver de unge en kunstnerisk
oplevelse, hvor de ser sig spejlet og får det optimale udgangspunkt for videre
refleksion og stillingtagen til deres egne liv i stræbersamfundet, siger Anne Gry
Henningsen.
Forestillingen er iscenesat som et racerløb, hvor fem unge stiller op til start, iført
flammehæmmende løbsdragter og brudsikre hjelme. Når tidtagningsuret sætter i
gang går kampen mellem de unge kørere ind. Konkurrencen er benhård nøjagtigt
som i et Formel 1-løb; kommer man dårligt fra start, er det bare ærgerligt, og man
får sig nok ikke kæmpet frem i forreste række med mindre de andre er dårligt udrustede, begår fejl eller kommer ud for uheld. De unge presses ikke kun udefra.
De presses indefra af eget ambitionsniveau, og de presser hinanden. Undervejs i
løbet kommer vi tættere på de unges liv, deres kampe og deres drømme – det der
driver dem.
Med tilskud fra Statens Kunstfond indledte MÆRKVÆRK i 2015 et samarbejde
med Teater Nordkraft om produktionen af to forestillinger: »+1« om unge og
ensomhed og »Stræber«. »Stræber« blev vist i Aalborg for et inviteret og begejstret lærerpublikum i begyndelsen af juni. 6.-18. november kan publikum se den i
København på GROB og på Teater Nordkraft 22. november – 25. november 2017.
Herefter sendes forestillingen på turné.
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