
Kage, der giver bitter smag i munden
Som teaterinstruktøren Christian
Lollike siger det selv: “Livet er for kort
til at leve efter reglerne”, og hans iver for
at bryde tabuer holder også stik i denne
forestilling.
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Et farverigt teaterstykke er lige nu opsat på
Aarhus Teater, og manden bag den kontro-
versielle forestilling ved navn Kagefabrikken
er den anerkendte teaterinstruktør, Christian
Lollike.

Voksenmobning og racistiske udtalelser
I et overraskende velfungerende miskmask af
genrer, signalfarvede kostumer, kage, krymmel
og “kookies” tumler forestillingens over-
karikerede karakterer, heriblandt antihelten

Niels, den magtsyge Faxholm og fabrikkens
hjerte Else, indledningsvist glade rundt på
bageriet Borgsø Cookies. De løber rundt mel-
lem dampende ovne, borde, bageredskaber og
rullebånd og danser fællesdanse, der bidrager
til stykkets halv platte falde-på-halen-humor.
Men den lille smørklat af en arbejdsplads skal
pludselig omstille sig. Fabrikkens sukkersøde
stemning bliver afbrudt, da en burkaklædt
kvinde ved navn Zeinab, der gennem forestil-
lingen bliver et symbol på “danskernes” frem-
medangst, begynder at arbejde på fabrikken,
for at udtænke den såkaldte slankekage, der
skal redde fabrikkens økonomi. Hendes nye
ideer smadrer fabrikmedarbejdernes
rutineprægede, pylrede og krymmelbefængte
vaner, og det er her, at man som publikum
bliver vidne til både voksenmobning og
åbenlyse racistiske udtalelser.

“I Kagefabrikken stikker dramatiker

Christian Lollike fingrene i den glasur, vi
pynter os med, når tingene går godt.
For hvad sker der med empatien og
tolerancen, når vi presses på vores

brød og vores holdninger?
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Fin og sårbar sidehistorie
Mellem genrer som musical, tragikomedie og
western er der også et element af en hjertevarm
feel-good genre. Publikum over-

værer en sød forelskelse, der gennem stykkets
lidt lange to timer blomstrer mellem den
forsigtige Niels og den varme Zeinab. Niels
prøver at forsvare den burkaklædte og religiøse
Zeinab mod de andre ansattes fjendtlige
adfærd, og deres forelskelse blive et billede på
en imødekommenhed, hvilket er en fin
sidehistorie: To kulturer, der mødes, forenes og
forelsker sig over noget så enkelt og banalt
som kage.
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Et sundt wake up call
Teaterforestillingen har et fokus på nogle
dystre, men særdeles aktuelle og relevante,
emner i 2021 som “fat shaming”, racisme,
seksuel krænkelse og selvmord. Disse fokus-
punkter står i stærk kontrast til de store
“tegneserieagtige” rekvisitter og de ekstreme
kostumer, der giver de kvindelige skuespillere



vilde kurver og de mandlige brede skuldre og
tykke maver. Forestillingens overdrevne ud-
tryk, der også ses i både karakterer, replikker
og det komiske indhold, er velovervejet og
gennemført og byder tilskueren indenfor i et
absurd sitcom-univers, hvor dåselatter, modsat
normalt, bølger som et dystert lydspor i løbet
af historien. Dette er et velfungerende
virkemiddel, da den racistiske og fordomsfulde
dåselatter konfronterer publikum og formår at
skabe en smag af dårlig samvittighed i munden
hos den passive tilskuer, der er ude af stand til
at sige fra overfor stykkets racistiske tilråb. For
hvad kan man egentlig tillade sig at lave sjov
med? Kagefabrikken lægger op til diskussion
om, hvor grænsen går i humorens tegn i
forbindelse med spørgsmålet om racisme og
kropsidealer.

MEDVIRKENDE
Kristian Holm Joensen

Nanna Bøttcher
Jacob Madsen Kvols

Anders Baggesen
Sofia Nolsøe

Mette Døssing
Mette Klakstein

Clint Ruben

Aarhus Teater

Aarhus Teater

Aarhus Teater

Fokuspunkter drukner i hinanden
Forestillingen fremstår både stødende og
grænseoverskridende, men formår samtidigt at
konfrontere publikum på en god måde, hvor
man bliver tvunget til at tage stilling til
nutidens vigtige tabuer. Forestillingen
kombinerer både tragiske og underholdende
genretræk, hvilket skaber en interessant og
spændende kontrast mellem et underholdende
og humoristisk element og et alvorligt
samfundskritisk element. Men forestillingens
mange fokuspunkter drukner desværre ind
imellem i hinanden, hvilket resulterer i en
forvirring over stykkets egentlige hensigt.
Skildringen af fremmedhad forekommer en
anelse rodet, hvilket er en skam, da det
resulterer i at både stykkets budskab og det
stærke cast, der changerer overlegent imellem
det overdrevne absurde skuespil og det mere
nuancerede naturalistiske følsomme, træder
lidt i baggrunden.

En ting er i hvert fald sikkert: Du skal ikke
lade dig narre af forestillingens hyggelige og
sukkersøde titel: Kagefabrikken.


