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Som De måske har opdaget, spiller 
vi i aften ikke ”kun” Sofokles’ 
antikke tragedie, Antigone. Vi 
spiller også noget, der hedder 
Politikerne af Wolfram Lotz. Og 
hvis De ikke havde opdaget det, 
så ved De det nu. Og hvis De ikke 
havde læst programmet, så ville 
De opdage det i slutningen af 
forestillingen. Det bliver nemlig en 
lidt længere slutning, når Lotz tekst 
folder sig ud.

Politikerne er af forfatteren 
forsynet med betegnelsen 
”taletekst”, på tysk ”sprachtext”, 
og en regibemærkning angiver, 
at teksten gerne må anvendes 
i sammenhæng med en anden 
tekst, sådan som vi gør her i 
aften. Teksten er tidligere blevet 
anvendt på lignende måde ved 
klassikeropsætninger i Tyskland, 
men den er også blevet opført 
alene, altså uden at være sat 
sammen med andre tekster. 
Betegnelsen ”sprachtext” står i 
modsætning til ”drama” og angiver 
at teksten ikke har handling, i hvert 
fald ikke i traditionel forstand, og at 
den er skrevet til at blive talt, sagt, 
fremført, snarere som et digt, end 
som et skuespil. Her i Antigone er 
den lagt i munden på Ismene, eller 
er det i virkeligheden skuespilleren 
Clara Josephine Manley, der lægger 
stemme til Lotz’ tale, eller taler 
hun faktisk selv? Det er et af de 
uafgørlige spørgsmål, som Lotz’ 
tekster uvægerligt kaster af sig.

Wolfram Lotz blev født 1981 i 
Schwarzwald i Sydvesttyskland, 
og han har lige fra sin debut som 
dramatiker i 2011 været en af de 
mest prisbelønnede og lovpriste 
dramatikere i det tysksprogede 
område. Et af de gennemgående 
træk ved hans tekster er deres 
leg med det umulige og med selve 
teatersituationen som sådan. 
For eksempel optræder der 
næsten altid regibemærkninger, 
der forlanger det umulige af 
scenografen: ”Der hvor scenen 

var før, er der nu et uendeligt, 
sort hav”, hedder det i Einige 
Nachrichten an das All fra 2011. 
Og i Der große Marsch fra samme 
år, forlanger han en scenografi, 
der skal bestå af fire rulletrapper, 
der alle kører opad, men hænger 
sammen, så man kan køre op ad 
dem i uendelig lang tid. Faktisk 
er idéen om det umulige også 
overskriften for hans poetik, som 
han har døbt ”det umulige teater”. 
Han skriver bl.a.

Det umulige teater bringer ikke død 
og had, men kærlighed, vrede og 
ødelæggelse. Det umulige teater 
slår det i stykker, der slet ikke 
findes. I det umulige teater findes 
teksten ikke bare for forestillingen, 
og forestillingen findes ikke kun for 
teksten, derimod findes de begge 
for sig selv og er stor kunst eller i 
det mindste af stor skønhed.

Først når det traditionelle teaters 
fiktionsrums grundlæggende 
umulighed er blevet åbenbaret, 
åbnes der for en anden mulighed, 
som er Lotz’ anliggende, nemlig 
tekstens, ordenes autonomi, 
dvs. en anden, sproglig, litterær 
virkelighed, hvor det, der er umuligt 
i hverdagsvirkeligheden, kan 
blive muligt. På den måde minder 
hans tekster som absurdismen, 
som vi kender den fra Ionesco og 
Beckett, og ligesom i absurdismen, 
er også hos Lotz humoren, en 
overvejende mørk og bizar humor, 
men ikke desto mindre ganske 
lattervækkende. Denne poetik 
kan i høj grad også siges at være 
gældende for forestillingen som 
helhed – også instruktør Camilla 
Kold Andersens arbejde med 
Sofokles’ tekst har været præget 
af tanken om det umulige – og 
grusomme – teater.

Politikerne er en tekst, der 
udspringer af et større projekt, som 
Lotz begyndte i 2017, nemlig at 
skrive en ”totaldagbog”, hvor han 
har som erklæret mål at nedfælde 

ALT. Alle tanker og hændelser, det 
hele. Hans forlag fortæller, at han 
kom op på 3000 sider, som han 
med det samme valgte at slette. 
Han nåede dog at sende 800 sider 
til en bekendt, og de 800 sider 
er nu udgivet under titlen Heilige 
Schrift I. De 800 sider har meget 
til fælles med Politikerne, der også 
har en eksplicit forfatter, der sidder 
og skriver – bl.a. om, at han sidder 
og skriver. Det er ikke let og nok 
heller ikke udpræget behageligt at 
læse eller som i aften at lytte til 
Lotz. Det kræver, at man åbner ører 
og sind og lader sig glide med ind i 
denne særegne forfatters rytmiske, 
lyriske virkelighed, som for en 
stund erstatter den virkelighed, vi 
plejer at kende, med en anden, en 
litterær.

Hvis De følger rådet om at glide 
med ind i lyden af Lotz, kommer 
De ikke til at fortryde det, for De 
kommer til at opleve noget, De 
aldrig før og aldrig igen, vil opleve.
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