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BILLEDET AF DORIAN GRAY

- en farlig stræben efter det lækre liv
instrueret af stortalentet Anna Balslev
Oplev Oscar Wildes romanklassiker BILLEDET AF DORIAN GRAY
fra den 16. januar 2021 på Betty Nansen Teatret. Anna Balslev,
nyligt kåret som et af Årets Talenter ved Årets Reumert 2020, er
instruktøren bag, og hun gør romanen fra 1890 relevant for alle
os, der er tiltrukket af 'det lækre liv'.

”Billedet af Dorian Gray er en fortælling om at vælge det gode,”
mener Anna Balslev.
Dorian er en smuk, ung mand i starten af 20’erne, der tiltrækkes af
dandy-miljøet. Her møder han maleren Basil, som portrætterer
Dorian i et vidunderligt maleri. Så vidunderligt, at Dorian inderligt
ønsker, at portrættet ældes i stedet for ham. Man skal som bekendt
passe på med, hvad man ønsker, for Dorians drøm går i opfyldelse,
og han går gennem livet som det perfekte portræt uden at blive
mærket af sine handlinger. Og hvem er man, hvis man kan tillade sig
hvad som helst? Hvad gør det ved ens moral at leve uden
konsekvenser?
”Fortællingen har en narcissos-klang: Hvis du går for meget op i,
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hvordan du ser ud, og hvad andre mennesker synes om dig, så
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glemmer du at have en kerne. Jeg oplever selv, at der i vores tid er
en ret stor tiltrækning af at leve lækkert. At være lykkelig og
henkastet og se nonchalant ud. Og at andre skal se, hvor skønt og
lækkert, vi lever,” fortæller Anna Balslev og fortsætter:
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”Romanen giver stor genklang i vores tid. At ville skabe sig selv en
persona. Behovet for at styre, hvad andre synes om en, og det
moderne menneskes behov for at kontrollere sin egen skæbne.”
Romanen ender overraskende nok ikke lykkeligt, men på Betty
Nansen Teatret bliver rejsen umådeligt flot, når scenograf Jonas Fly
lader sig inspirere af dandy-miljøets gode smag og elegance afspejlet
i en paradisisk have, hvor skønhed betyder alt og giver følelsen af
uendelige somre. Asger Kudahl står bag lyduniverset og stiler efter at
give sit helt eget auditive bud på en overfladisk, konstrueret
virkelighed.
Lyder det syret? Det bliver det måske også! Det bliver i hvert fald et
Instagram-opslag værdigt.
Forestillingen spiller fra den 16. januar 2021 på Betty Nansen
Teatret.
Læs mere om forfatteren Oscar Wilde samt et interview med
skuespiller Simon Bennebjerg om rollen som Dorian Gray i vores
sæsonmagasin:

BETTYS SÆSONMAGASIN

BILLEDET AF DORIAN GRAY
MEDVIRKENDE Simon Bennebjerg, Peter Plaugborg, Anders Budde
Christensen, Christiane Gjellerup Koch, Nanna Voss
MANUSKRIPT Oscar Wilde, dramatiseret af Simon Boberg og Anna
Balslev
INSTRUKTION Anna Balslev
SCENOGRAFI Jonas Fly
LYDDESIGN Asger Kudahl
SPILLEPERIODE 16. januar - 6. februar 2021
STED Betty Nansen Teatret, Frederiksberg Allé 57, 1820
Frederiksberg C
BILLETTER 75-355 kroner
Kontakt presseansvarlig på BILLEDET AF DORIAN GRAY Regitze
Engelhardt Jørgensen på regitze@bettynansen.dk / 50878716 for
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spørgsmål og yderligere information.
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