
ANNONCE

KULTUR

Satire i en krænkelseskultur: Der opstår en trang til at
sige noget, man ikke må

Gordon Kennedy har beskæftiget sig med satire i mere end 25
år. Det har aldrig været sværere end lige nu, hvor der konstant
lurer en shitstorm, hvis man ikke holder tungen lige i munden. I
den bedste verden bliver satiren bedre - risikoen er, at den bliver
ligegyldig. Næste år instruerer han Kerteminde Revyen.
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For 25 år siden hoppede Gordon Kennedy og makkeren Timm Vladimir rundt
iført et solidt lag selvbruner og sang sig til toppen af hitlisterne med eurodance-
parodien ”Gibberish”.

I samme periode var makkerparret kendt for deres ”Godnathistorier”, hvor de
blandt andet fortalte historien om Bo, der var glad for at lugte til sin mors lighter
og de politiske ukorrekte forældre, der kaldte datteren for en narrefisse, fordi
hun ikke ville lege mørkeleg med drengene.

Det er indiskutabelt, at modtagelsen ville være en anden i dag end dengang i
midt halvfemserne.

- Det er på mange områder blevet meget sværere at lave satire. Grænserne for,
hvad der er acceptabelt at sige, flytter sig hele tiden, og så bliver det i øvrigt
også lettere at tage ting ud af en kontekst. Hvis en eller anden er inde og se et
stand-up show eller en revy og filmer en lille bid af en større sammenhæng og
smider det på Youtube, så kan man ret hurtig ende i noget rod, siger Gordon
Kennedy.

Det kvarte århundrede taget i betragtning ligner han sig selv. Det er tiderne, der
har ændret sig. Han står i en sort t-shirt med påskriften ”Instruktør” hen over
brystet. Det er det, han er i denne sammenhæng. En del af hans 2021 kommer til
at gå med at instruere Kerteminde Revyen, og derfor er han nødt til at forholde
sig til satiren, og hvor grænserne går. Den flytter sig nemlig konstant.

- Lige nu sidder jeg og læser et manus igennem på en serie, jeg gerne vil lave. Jeg
begyndte at skrive den for fire år siden, og der er steder, hvor jeg kan se, at det
jeg skrev dengang, det kan man simpelthen ikke lave i dag, fordi det vil blive
modtaget på en måde, der ikke er meningen, fortæller han.

- Og det ærgrer mig, for det er jo ikke for at udstille eller gøre nogen kede af det,
vi laver satire. Det er meget ofte for at påpege noget forkert, absurd eller dumt,
og nogle gange kan det være nødvendigt at træde over grænsen. Hvis vi bevidst
undgår det greb, bliver det både kedeligt og ikke særlig relevant.
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Shitstormen lurer
Netop Kerteminde Revyen havnede i en regulær shitstorm i 2018, da årets
spillere på den officielle plakat var klædt ud som sort, kineser, indianer og hvid.
Pointen med plakaten var ifølge revydirektør Mads Nørby at vise mangfoldighed,
men budskabet blev af nogen forstået stik modsat.

Det er episoder som denne, der er svær ikke at have i baghovedet, når man
kaster sig ud i endnu en omgang Kerteminde Revy eller satire i det hele taget. I
den bedste verden kan det dog være med til at gøre komikken bedre.

- Vi skal stadig lave satire, og vi skal bevæge os på grænserne. Man kan sige, at vi
er nødt til at køre satiren igennem endnu et filter for at være sikre på, at vi
rammer plet. Det kræver mere tid, og du skal virkelig være skarp, til gengæld kan
man så håbe på, at det bliver bedre, og så har udviklingen i sin forstand været
positiv, siger Gordon Kennedy, der dog også føler et ydre pres, som hans indre
satiriker har svært ved at være i.

- Jeg får næsten tourettes. Der opstår en eller anden trang til at sige noget, jeg
ikke må, fordi der hele tiden kommer de her begrænsninger, siger han og
spænder i kroppen, som om han tøjler den indre trang.

For det er revyens væsen at tolke samtiden med satire. Kerteminde Revyen har
slået sig op på at finde grænsen og gå ét skridt længere – men kun ét skridt, som
det oftest pointeres. Om det lykkes at tøjle trangen til at tage to, kan ses i
sommeren 2021.

Næste års hold er desuden: Christine Astrid Nielsen, Farshad Kholghi, Kim
Hammelsvang Henriksen og Lonnie Kjer. Kapelmester er Peter Bom.
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En af revyens vigtigste søjler er, at den skal være aktuel. Derfor aner Gordon Kennedy ikke det
fjerneste om, hvordan revyen ser ud næste år - teksterne er nemlig ikke skrevet endnu. Først til
februar begynder han at læse de indsendte tekster igennem. Foto: Klaus Knakkergaard
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Gordon Kennedy er instruktør på Kerteminde Revyen 2021. Foto: Klaus Knakkergaard

Og det ærgrer mig, for det er jo ikke for at
udstille eller gøre nogen kede af det, vi
laver satire. Det er meget ofte for at
udstille noget forkert eller dumt, og nogle
gange kan det være nødvendigt at træde
over grænsen. Hvis vi bevidst undgår det
greb, bliver det både kedeligt og ikke
særlig relevant.
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Gordon Kennedy er instruktør på Kerteminde Revyen 2021. Foto: Klaus Knakkergaard

Uddannet på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 1988-1992

Fik sit store gennembrud i DR's ungdomsprogram "Transit" i 1995 med
makkeren Timm Vladimir.

Har siden været tilknyttet flere teatre - især inden for revy-genren.
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