BRAMFRI  BLOG  INDTAGER  SCENEN    
Den feministiske og grænsesøgende blog KUSSESUMPEN bliver til en teaterforestilling, der
har premiere til sommer.
  
  

  
4. august har forestillingen KUSSESUMPEN premiere på Teatret ved Sorte Hest. Forestillingen er
baseret på en række indlæg fra bloggen KUSSESUMPEN.
KUSSESUMPEN er et feministisk blogfællesskab, der har eksisteret siden foråret 2013. Bloggen
vrimler med tekster om feminisme og køn, gode og dårlige dage samt om hvordan kvinder kan være
og kan opføre sig, når de er smukkest, men så sandelig også når de er grimmest. Oftest med en stor
portion selvironi og hjertevarme. Bloggerne, der alle skriver under pseudonym, har deres meningers
mod, og teksterne på bloggen er bramfri og personlige.
En  ny  samtale  om  feminisme  
Forestillingen tager afsæt i blogteksterne og er dramatiseret af medstifter og fast blogger, Jacobe
Orry. Med sin baggrund indenfor scenekunstens verden har Jacobe Orry længe gået med drømmen
om at skabe en teaterforestilling baseret på bloggens indlæg og univers.

  

»Der er for lidt kunst i Danmark, der viser kvinden ,som hun rent faktisk er; for lidt kunst, som gør
op med det herskende kvindeideal, som er altoverskyggende for mange unge kvinder i dag.« siger
Jacobe Orry, når hun bliver spurgt om, hvorfor hun har skrevet forestillingen, og hun uddyber:
»Ambitionen er at lave en forestilling, der ligesom bloggen diskuterer ligestillingsspørgsmål og
kvindeliv med varme og humor. Vi vil rigtigt gerne starte en ny samtale om feminisme, der foregår
på en anden måde, end vi ser i debatten i dag«.
Fysisk  og  bramfrit  teater  
Med KUSSESUMPEN søger vi tilbage til de kvindelige rødder og til, hvad det rent faktisk vil sige at
forelske sig, ikke blot i den romantiske konstellation som et parforhold kan være, men også i verden
og i sig selv som kvinde. I trit med det bramfri udtryk, skildrer forestillingen rejsen ind i den
autentiske og virkelige kvindes univers, gennem en scenekunstnerisk fortolkning af det oprindelige
blogformat. Derudover er mødet mellem det talte - det som bloggen repræsenterer - og den fysiske
skuespillerbaggrund, som alle fire medvirkende har, et rigtig spændende og udfordrende krydsfelt at
arbejde i.
Kussesumpen har fire kvindelige roller, der spilles af Josephine Angelica Lorentzen, Pernille
Rosengren, Vanessa Moliné Petterson og Jacobe Orry. Forestillingen har premiere på Teatret ved
Sorte Hest d. 4/8 2017 med en forestillingsperiode, som strækker sig frem til d. 26/8 2017.

For yderligere information, interview, m.v. kontakt da presseansvarlig Karen Dich. Fotomateriale
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