”Her på Anatomisk Institut forestiller vi os alt muligt. Vi indsamler
kolossale mængder af viden. Og så vender vi det om. Det er videnskabens
opgave at stille spørgsmålstegn. Hvad nu hvis…? I er jo os og vi er jer. Eller
I er jer og vi er os, dem. Men nu er det jer, der er dem, og vi er bare os.
Det kan I jo sagtens forstå”
- citat ANATOMI

Hvornår er man rigtig? Perfekt? Særlig eller særling? ANATOMI undersøger, hvilke
historier der gør os til dem, vi er. Inspireret af vores skuespilleres personlige
historier om krop, fysik og psyke lægger vi mennesket under mikroskopet og giver
det en mental kikkertundersøgelse. ANATOMI hylder forskellen på dem og os – et
fælles projekt, hvor vi spørger: ”Hvad nu hvis?”
PREMIERE den 27. januar kl. 20
”Indgangsvinklen til ANATOMI er vores skuespilleres egne fortællinger om hvem de
er - som de kroppe og individer, vi alle er. Publikum træder ind i et laboratorium, et
videnskabeligt forsøg på en verden uden et dem og os, men med et vi, hvor ingen
står udenfor som hverken særlig eller særling. I ANATOMI ser vi ikke bagud. Vi ser
fremad mod den verden, vi gerne vil skabe sammen med publikum - en verden,
hvor vi giver plads til mangfoldigheden, også uden for salen, når forestillingen er
slut,” siger Lars Werner Thomsen, der sammen med Malte Claudio Lind er
instruktør på forestillingen.

”Jeg kommer ikke ud så længe jeg ikke er velkommen. Jeg kommer ikke ud
så længe alle ikke er velkomne. Jeg kommer ikke ud så længe du synes du
er klogere end mig. Jeg kommer ikke ud før jeg er et menneske.”
- citat ANATOMI

Glad;Teater er et teaterensemble, hvor alle skuespillere har funktionsnedsættelser.
Med vores unikke skuespillere og deres særegne fortolkninger fortæller vi
nyskabende og tankevækkende historier på scenen. For Glad;Teater er det direkte
møde mellem skuespillere og publikum altafgørende. Forestillingerne foregår ofte
med publikum som centrale medvirkende.
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