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Flamboyant komedienne
har både hjerte, hjerne og
pompadourfrisure

Annonce

Mia Sylvester springer ud med både stil og slagkraft som en slags
standupkomiker.

SENESTE Kultur
Historiker roser 'Under
Sandet' selv om der
skrues »liiige lovligt
meget på dramaknappen«
Fortælling om tyske
tvangsmineryddere er
grusom hitchcocksk
suspense
Først Voltaire, nu
Hemingway: Gamle
bøger hitter efter terror

Annonce

SCENETALENT. Miljøet går grassat, og det spiller en rolle i Mia Sylvesters Int leverede show, der både er standup
og teater. - Foto: Miriam Dalsgaard
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HENRIK PALLE

Alvoren er malet i alle ansigtstræk,
da den tidligere streetdanser Mia
Sylvester træder ind på scenen,
efter at en stemme i en højttaler
har fortalt, at vandstanden i
verdenshavene vil stige med
adskillige meter i de kommende år.

BLACKLISTET I ANDALUSIEN
Onewomanshow med Mia Sylvester.
Manuskript: Mia Sylvester og Mette Nørsø.
Teatret ved Sorte Hest.

Det er muligvis nok en komisk forestilling, men sandelig ikke det bare sjov.
Og det er på en gang styrken og svagheden ved den debutforestilling, der nu
har fået premiere i København efter at have lagt Tisvildeleje ned af grin i
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Den vil gerne gøre kærligt nar af den moderne venstrefløj, der sidder og spiser
spelt og nusser med healingkrystallerne, mens hele planeten er på vej et
væmmeligt sted hen.
LÆS OGSÅ Komiker: Der kan ikke være to indere i samme tv-serie
Men den vil også være livsstilsatire for kvinder omkring de 30 – på begge
sider af knækket, der i virkeligheden snarere defineres af moderskab end
årstalsalder – og fortælle sjove historier fra det virkelige og evindeligt
strabadserende liv som kreativ klassekammerat i vort lands
miniaturemetropol anno lige nu og her.

Star quality
I løbet af den store time, showet varer, kommer talestrømmen mange steder
hen. Vi slår et smut omkring stenalderen for at forklare datidens
hulemennesker, hvad de skal være opmærksomme på at undgå.
Vi er på indkøb i et supermarked og korser os over karse, der koster 35 kroner
bakken, bare fordi den er økologisk. Og vi kommer såmænd også til Månen,
hvor der måske ikke sker så meget, men til gengæld kan man se jorden fra
virkelig lang afstand.
Den lidt kryptiske titel på showet
hidrører fra et forløb, hvor Mia
Mia Sylvester er et naturligt
Sylvester taler om, at alle kvinder
scenetalent, der har en sådan
burde tillade sig selv en
udstråling, at man uvilkårligt
promiskuøs fase i livet. I den
ser og hører på hende
forbindelse indrømmer hun, at
hun måske selv nok gik lovligt
hårdt til vaflerne i de år, hvorfor hun »er blacklistet i Andalusien – og på store
dele af Islands Brygge«.
Det er en pragtfuld punchline, som leveres med den blanding af versatil
ansigtsmimik og koncentration, der er med til at gøre forestillingen ganske
fascinerende.¨
Mia Sylvester er et naturligt scenetalent, der har en sådan udstråling, at man
uvilkårligt ser og hører på hende. Dertil kommer en veludviklet fornemmelse
for timing. Star quality hedder den kombination vist i Hollywood og omegn.

Mellem teater og standup
Nogle vil måske nok kalde det, Mia Sylvester laver, for standupcomedy. For
hun står jo op. På en scene. Og taler.
Imidlertid er vi snarere genremæssigt et sted henne, som er mere teater.
Foredraget har ikke den umiddelbarhed, der karakteriserer klassisk standup,
og dialogen med publikum er foregivet. Og der er ikke sat rum af til
improvisation og indfald.
Personen på scenen er ganske vist Mia Sylvester, der taler om personlige
erfaringer fra sit liv. Men hun gør det på en skreven måde, og når hendes
mobiltelefon ringer, og hun taler med en gut fra kommunen, der vil booke
hende til at undervise i streetdance, får sms’er fra sin kærlighedsmæssigt
talentløse veninde, eller lige vender et par småting med sin mor (det er i
øvrigt meget morsomt), ja så er det spil.
LÆS OGSÅ Forestilling æder sig igennem publikums overforbrug og
fordomme

Telefonen er en rekvisit i et teaterstykke, der har form som en
standupforestilling. Det kan lyde søgt, men forskellen er der, og den
udmønter sig i en distance mellem kunstner og publikum, der skaber en
smule hæmning.
Teknisk set er showet velskabt. Der er kælet for detaljerne, og latteren hjælpes
på vej af hævdvundne komiske teknikker som eksempelvis callback og bait
and switch, altså henholdsvis reference til en tidligere pointe og skift af fokus
i sidste øjeblik.
Mia Sylvesters kropssprog er sikkert. Hendes baggrund som danser fornægter
sig ikke, og hun behersker sin gestik, så den ikke overgøres. Hun er både sjov
og flot at se gebærde sig på en scene.
LÆS OGSÅ Københavneriet: Man glemmer helt at være københavner
Showets svaghed er en politisk naivitet, der skurrer lidt i ørerne. Hele det
verdensbillede, løjerne er indlejret i, er af typen: Arj altså, verden går ad
helvede til, hvorfor er der ikke nogen voksne, der lige tager ansvaret? Jamen
det er da fint nok.
Men har vi ikke alle sammen et ansvar, der rækker længere end til at skabe så
fordelagtige mobilabonnementer som muligt?
Men der er mange fine ting og detaljer i ’Blacklistet i Andalusien’, og med Mia
Sylvester har vi fået en flamboyant komedienne med både hjerte, hjerne og
pompadourfrisure.
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