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TeaTer
Jeg sværger at sige sandheden
####¤¤

Da min unge ledsager, Sofie, 
kommer ud til cyklen, parke-
ret ved hushjørnet af Havne-
gade, Odense, slår effekten 
fra teatersalen og Brigitte 
Christensens dramatiske mo-
nolog igennem. For det er 
pludselig lidt grimt at skulle 
cykle alene gennem et havne-
område med store mørke ko-
losser, ingen mennesker, men 
mange skygger.

Oplevelsen er nem at dele 
kvinder imellem, uanset al-
der.

For det er den frygt, vi al-
tid bærer med os. Frygten for 
overgreb, for voldtægt. Til 
gengæld er den svær at forkla-
re for mænd. Selv vore egne 
mænd. For frygten synes i en 
mandeverden at have en skin-
ger smag af rendyrket hysteri.

Nøgen og sårbar
Skuespiller Brigitte Christen-
sen er trods sin lange kjole 
meget nøgen og sårbar i Tea-
ter NoDomaines version af 
det genfortalte voldtægts-
drama.

Af og til næsten lidt for 

Den nøgne sandhed 
om en voldtægt

 ■  Brigitte Christen-
sen er dramatisk 
og indtrængende i 
Teater NoDomaines 
voldtægtsdrama, 
”Jeg sværger at sige 
sandheden” 

 ■Brigitte Christensen er alene på scenen, men bliver  
akkompagneret af den serbiske guitarist, Nikola Diklic. 

[ rent teaterdra-
matisk bliver Brigitte 
Christensen helt bog-
staveligt reddet i 
land af Nikola Diklics 
guitarspil, der intenst 
følger hendes følelses-
arie af en monolog. 

nøgen, lidt for teatralsk og 
sensuel i sin beretning om 
fotografen Sara, der bliver 
overfaldet af en kollega og en 
kunde på vej hjem efter en ar-
bejdsaften, der er blevet ækel 
og febril af ubehagelige sek-
suelle undertoner.

Rent teaterdramatisk bli-
ver Brigitte Christensen helt 
bogstaveligt reddet i land af 
Nikola Diklics guitarspil. In-
tenst følger han hendes følel-
ses-arie af en monolog og gi-
ver historien et poetisk twist, 
der gør ordene lidt nemmere 
at kapere.

For emnet er streng tabu, 
skønt de fleste kvinder nemt 
kan forestille sig at være i of-
rets sted. Ikke bare i vores 
kultur, men over hele verden 
bliver kvinder tvunget til at 
lægge krop til mænds over-
greb uden at kunne svare 
igen.

Dør langsomt i mørket
Forestillingens Sara konsta-
terer da også: ”I mørket dør 
jeg langsomt. De slog mig 
ihjel den nat”, og hun fortsæt-
ter med truslen: ”Jeg vil dræ-
be dem!” selvom vi i mødet 
med hende forlængst har for-
stået, at hun er sat ud af spil-
let. Gjort passiv, afvæbnet på 
den grusomme måde, der har 
efterladt hende med en lam-
met højre arm og et ituslået 
indre. 

Og at en voldtægt er et 
så voldsomt og ydmygende 
overgreb, at det kan sammen-
lignes med døden, vil de fleste 
mænd sikkert have svært ved 
at acceptere. 

Teater NoDomaine, Teatersalen, 
Sverigesgade 5, Odense
Instruktion: Anders Nyborg, medvir-
kende: Brigitte Christensen. Musik 
Nikola Diklic

Af Iben Friis Jensen
ibfj@faa.dk

Cohen-navnet har sat tydeli-
ge aftryk i Odense, hvor både 
Leonard og sønnen Adam de 
senere år har optrådte flere 
gange. 

Faderen, der netop er fyldt 
80 år, holdt for nylig pres-
sekonference foran 100 ind-

Talentfuld tronfølger

Kunstforening.  Kunstforeningen for Faaborg og Omegn begynder ny sæson 
lørdag. Første kunstner er keramiker og billedkunstner Ulf Nielsen. Vi har  
besøgt ham på værkstedet i Faaborg inden udstillingen.  Kulturen i morgen

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

 ■Adam Cohen er ikke kun søn af én af histori-
ens bedste sangskrivere, Leonard Cohen 

 ■Han er også en glimrende musiker, der de 
seneste år har fundet sit musikalske ståsted 
efter et årtis vaklen

 ■Adam Cohen har netop ud-
sendt sit fjerde album, hvor 
han føler, at han endelig er 
landet som sanger. Torsdag 
aften optræder han på Posten 
i Odense.  Polfoto

budte journalister fra hele 
verden i London. Sønnen 
Adam kan man stadig få på 
tomandshånd, og man for-
nemmer instinktivt, at han 
ikke kun slægter sin far på ud-
seendemæssigt og vokalt.

Han er lige så bidende 

skarp og velformuleret, og så 
er han ikke bange for at gå i 
kødet på de spørgsmål, han 
ikke bryder sig om. Enhver 
journalists drøm og mareridt 
på én og samme tid.

- Om der er forskel på to-
nen og nuancerne i ameri-
kansk og canadisk musik, 
spørger du? Jamen, er det 
overhovedet relevant at dis-
kutere? Jeg tror ikke, at Da-
niel Lanois bekymrer sig 
om, hvorvidt indbyggerne i 
et fjernt land som Danmark 
synes, han musikalsk adskil-
ler sig fra amerikanerne. Selv 

er jeg bedøvende ligeglad, jeg 
koncentrerer mig mere om, 
at folk kender mit navn, og at 
det er stavet korrekt i avisen 
og på plakaten, siger Adam 
Cohen.

Mod til at være sig selv
Adam Cohen er i gang med 
en turné, der byder på fire 
danske koncerter inden 
for en uge. Årsagen er ikke 
mindst hans nye album ”We 
Go Home”, der udkom for 
blot to uger siden. Titelnum-
meret er et skønt melankolsk 
nummer, der får mig til at kal-

de det meget ”Springsteen”-
agtigt.

- Det er sjovt, du netop 
fremhæver Bruce Spring-
steen i forbindelse med den 
sang. Den lighed er der kun få 
personer, der har bidt mærke 
i. Deriblandt min far. Vi kørte 
sammen i min bil, mens jeg 
spillede albummet for ham 
for første gang. Da han hørte 
”We Go Home”, var det før-
ste, han sagde: ”Sønnike, du 
har det bedste fra Springsteen 
og Cohen forenet i én sang”, 
siger Adam Cohen.

Han kalder albummet sit 

absolutte højdepunkt i karri-
eren indtil videre.

- På mit forrige album 
fandt jeg for første gang min 
egen stemme, og på dette al-
bum hæver jeg den. Det var 
en smuk opdagelse, der gav 
mig modet til at være mig selv 
og give mine lyttere det opti-
male. Det har jeg sukket efter 
i hele min såkaldte ”karriere”.
Jeg kan fornemme, at vores 
snak bliver lidt dybere, end 
mine interviews normalt gør. 
Men altså, det centrale ord i 
enhver kunstners produkt må 
være generøsitet. Man må al-

drig kræve noget af sine lytte-
re. Intet. Man må udelukken-
de skænke dem noget, uanset 
om man er musiker, digter, 
maler eller fotograf. Publi-
kum skal ikke se på et maleri 
10 gange for at afkode det. 
Oplevelsen af kunst må aldrig 
blive krævende. Energien 
og gaven fra det pågældende 
værk skal springe ud fra lær-

redet, papiret eller højttaler-
ne og direkte ind i dit hjerte, 
siger Adam Cohen med en 
overbevisning, der giver kul-
degysninger.

Murene kender ham
Albummet er indspillet i to 
af Cohen-klanens trygge hu-
ler. Det ene er Adam Cohens 
barndomshjem i Montreal, 

det andet er familiens bolig 
på den græske ø Hydra. De to 
lokaliteter har betydet alver-
den for resultatet.

- Disse to steders påvirk-
ning kan nærmest sammen-
lignes med et bandmedlems. 
Efter mit forrige album, der 
solgte guld, havde jeg for før-
ste gang forventninger at leve 
op til. Derfor var det så vigtigt 
for mig at befinde mig steder, 
hvor jeg kendte murene om-
kring mig, og de kendte mig. 
Disse mure har set mig vokse 
op, derfor pressede rammer-
ne mig til at erindre den per-
son, jeg altid har villet være. 
De mindede mig også om al 
den musik, jeg har hørt gen-
nem min barndom i de to 
hjem. Komforten og tryghe-
den gjorde det muligt for mig 
at være sårbar, simpel, ærlig 
og komplet tilintetgøre fryg-
ten i min stemme, siger Adam 
Cohen.

Han har i den grad talt sig 
varm, og vi ved begge, at det 
er umuligt ikke at tale om 
hans far. Det bedste råd, Leo-
nard Cohen har givet sin søn 
i forhold til musik, er, at det 
ikke er en hobby.

- Det handler om dedikati-
on, hengivenhed og disciplin. 
Han har blandt andet sagt til 
mig: ”Først når du har siddet 
længere, end du nogensinde 
havde forestillet dig, og svedt 
over en sang, går arbejdet 
for alvor i gang. Alt op til det 

punkt er bare leg”. Det, sy-
nes jeg, var en meget fascine-
rende beskrivelse af arbejdet 
som sangskriver, siger Adam 
Cohen.

Prinsen på Posten
Den 42-årige musiker er klar 
over, at mange mennesker 
har et nærmest religiøst syn 
på hans far. Adam Cohen kal-
der det fuldt fortjent med den 
nærmest afgud-lignende fa-
scination.

- Måske er jeg farvet af 
min hengivenhed til min far, 
men jeg synes, han fortjener 
respekten. Han vil blive hu-
sket som en historisk figur, og 
hans sange vil leve videre i år-
hundreder. Jeg forestiller mig 
en kvinde vaske sit tøj ved en 
flodbred om 200 år, mens hun 
synger ”Suzanne” eller ”Bird 
on a Wire”. Når det er sagt, 
kan ingen fans eller noget 
som helst andet menneskes 
følelser eller syn ændre ved, 
at han i mine øjne primært er 
”far”, forklarer Adam Cohen.

Da jeg fortæller ham, at 
avisen skrev om ”Kongen i 
Kongens Have”, da hans far 
optrådte, ler han overbæren-
de.

- Jeg kan godt høre, at du 
stiler efter en overskrift a la: 
”Kongen er bortrejst, men 
prinsen er hjemme”. Men 
faktum er, at jeg tvivler på, 
at jeg overhovedet bør hol-
des op imod min far. Han er 
”an island onto himself”. En 
uforlignelig ener. Der er må-
ske ikke en oplagt arving el-
ler efterfølger, men jeg er det 
tætteste, fastlandet kan til-
byde i forhold til hans unikke 
ø. Spørgsmålet er, om jeg får 
held med at overbevise alle 
andre om det. Jeg forsøger 
hver eneste dag, når jeg spil-
ler min ydmyge rolle i denne 
familie-gesjæft, siger Adam 
Cohen med et sprogligt over-
skud, hans far ville være pave-
stolt af.

Posten, Odense, torsdag klokken 
20.00: Rootsline med Seth Lakeman, 
Storbritannien, Drew Holcomb, USA, 
og Adam Cohen, Canada

Født 18. september 1972 . Søn af 
den canadiske musiker Leonard 
Cohen og amerikanske Suzanne 
Elrod, der ikke har lagt navn til 
den berømte sang ”Suzanne”.
Han tilbragte sin barndom  i 
Montreal, Los Angeles, Paris og 
på den græske ø Hydra. Foræl-
drene blev skilt i 1979.
Adam lærte sig selv  at spiller 
guitar, trommer og klaver som 
12-årig. 
I 1996 flyttede han til  Los An-

geles for at fokusere på musik-
karrieren. To år senere udsendte 
han sit selvbetitlede debutal-
bum.
Udgivelser:  ”Adam Cohen”, 
1998, ”Mélancolista”, 2004, ”Like 
a Man”, 2012, og ”We Go Home”, 
2014.
Han er ambassadør  for Leonard 
Cohens kunstudstillinger og står 
for pr-arbejdet med den del af 
faderens karriere.
adamcohen.com

Adam Cohen

[ Måske er jeg farvet af min 
hengivenhed til min far, 

men jeg synes, han fortjener re-
spekten. Han vil blive husket som 
en historisk figur, og hans sange 
vil leve videre i århundreder.
Adam Cohen, musiker

Adam Cohen nyder at tur-
nere i Danmark. Hør ham 
fortælle hvorfor i to uddrag 
fra interviewet, der kun kan 
høres på mitfyn.dk

Opret dig i dag, det er  
en del af dit abonnement

Interview med Cohen


