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Digternotater. Hvorfor Oskar og Alma?
Af Lene Henningsen

Den dramatiske tekst, der ligger til grund for den podcasten Oskar og Alma: I stormen
skal vi giftes, har jeg arbejdet på gennem en årrække.
Fascinationen af begge personer, og den voldsomme spænding og dybe kærlighed der
prægede deres relativt korte forhold, dengang i årene op til 1. verdenskrig - krævede at
blive til liv i ord, i poesi, i drama.
Hver for sig virkede de så levende, modsætningsfyldte, begavede, energiske, og samtidig
mystiske nok til at undvige analyser og forklaringer. Dette gjorde arbejdet med teksten,
og den research som lå forud, vanskeligt, spændende, tit nervepirrende. Ville det lykkes
at indfange en essens af hvem de var, og hvad de betød for hinanden?
Kunne det poetiske-dramatiske sprog gøre det?
*
Min optagethed af Gustav Mahlers senromantiske musik havde tidligt ført mig ind på
læsning om Alma Mahler – hans hustru og senere enke.
Hendes selvbiografi var en kraftig oplevelse, en opvisning i selviscenesættelse, skarp
kunstnerisk begavelse og livsløgn – men det samme var nogle af de bøger, der er
skrevet om hende af andre. Tydeligt nok er det svært ikke at blive revet med, når det
gælder at beskrive og begribe hendes liv og personlighed. Hårde domme er blevet fældet
(beregnende femme fatale, dårlig mor, med inklinationer for fascismen, imens hun
erobrede jødiske ægtemænd).
Selv gjorde hun sig vældige anstrengelser for at fremstå afklaret, stærk, skøn,
glorværdig, med billedet af et stort liv, en stor betydning som eftermæle. Samtidig kunne
billedet afsløre sprækker ind til noget, der lignede en skjult skrøbelighed, et drømmende
barns udsathed. Eller var dette også indbildning?
For det meste har Almas liv givet næring til forestillingen, myten om den stærke og
smukke kvinde, der fandt og giftede sig med det ene kunstneriske geni efter det andet (i
en tid hvor Wien fostrede en del af slagsen), og dybest set var optaget af sig selv. Men
spørgsmålet er så, hvorfor hun kom til at betyde så meget for de mænd, de kunstnere,
som gjorde hende både til muse og Kvinden i deres liv?

Nuancerne må fortælle deres egen og bedre historie om ”den mystiske Alma bag
sørgesløret” - som Kokoschka så hende ved deres første møde.
*
Oskar Kokoschka har ligesom andre ekspressionistiske malere fængslet mig dybt, og
hans billeder har i perioder af mit liv været en af de mest solide ”klangbunde” jeg kunne
finde - når jorden rystede og buldrede under mig; hans kunst føltes tydelig og
kompromisløs nok.
Jeg mødte hans værk fra en anden vinkel, da jeg under et par års psykologistudier i mine
sene tyvere, skrev en opgave om Kokoschkas personlighedstræk og opvækst betragtet i
forhold til dybdepsykologiske teorier af Melanie Klein og Heinz Kohut! Som akademisk
opgave var det et tvivlsomt forehavende, for den mundede ud i at afmontere sig selv, i
konklusionen at teorier altid kommer til kort over for menneskers liv, skæbne og kunst.
Men teorierne var spændende, og Kokoschka blev bare mere og mere spændende som
fænomen, jo flere vinkler jeg betragtede ham fra.
Det er i høj grad portrættet af ham, der har været katalysatoren i den poetiskedramatiske tekst. Ved det, at kærligheden til Alma Mahler satte så dybe spor i hans liv,
blev gåden imellem de to naturligt dramatisk omdrejningspunkt. Og poetisk
omdrejningspunkt.
*
At udfolde en historie mellem to mennesker, en historie der tilsyneladende gennemleves
på få år, årene op til 1. verdenskrig – men reelt indvirker på og farver deres liv gennem et
halvt århundrede – giver den store gave og udfordring, at de historiske og kulturelle
begivenheder, som udspiller sig omkring personerne og påvirker dem, må og skal gives
betydelig vægt også.
Europa inden 1. verdenskrig, Wiens rige kulturelle liv, litteraturen, musikken,
psykoanalysen, og så de to verdenskrige, nazismen, flugten fra den, og livet i
efterkrigsårene. Store fortællinger, lukket ind i dramaet gennem korte men dybe
sprækker. Meget af energien i teksten, og energien i Oskar og Almas fortættede
kærlighedshistorie, udstråler fra den voldsomme baggrund, ikke mindst takket være
Kokoschkas nærværende og politiske engagement.
*
Hvorfor Oskar og Alma i dag, er jeg blevet spurgt. Det er ikke nok at sige, at temaer som
kærlighed, magt, kønsroller, kunst og liv, krig, idealer og fornuft, selvbilleder og livsløgne,
er eviggyldige. Eller er det? Sikkert, men derudover:
Den uhyggelige måde, verden i dag mimer og genopvækker politisk og menneskelig
primitivisme på, dyrker højrenationalisme i total blindhed, og intimiderer eller saboterer

modstandere og den demokratiske proces, gør det ekstra vigtigt at sætte de historiske
spejle op. Ikke bare ved at genudsende faktuelle dokumentarer og skrive artikler, men
ved at stille kunstneriske fortolkninger til rådighed, der kan påvirke, svække og styrke
forskellige strømme og kræfter. Det er håbet bag en tekst og en podcast-udgivelse som
denne.
*
Lidt om produktionen:
Manuskriptet er en stor og fortættet poetisk tekst, og ikke mindst Rudiger Meyers
lydarbejde har været noget af en Herkules-opgave. Et digt på halvanden time, i lyd.
Inden det kom dertil, handlede det om optagelse af stemmerne; radiodrama-delen af
podcasten.
Under de indledende læseprøver og møder blev teksten endevendt, udspurgt, udfordret.
Der blev også eksperimenteret med omrokering af scener, ændret tekstrytme. Resultatet
blev dog at bevare tekstens egen komposition intakt. Det viste sig, at det organiske i
opbygningen strittede imod anden organisering. (En interessant erfaring at gøre sig om
– visse - teksters natur).
Efter læseprøverne blev der lavet optagelser med Alma og Oskar – Mette Frank og Ulver
Skuli Abildgaard – først i studie og senere i Den Hirschsprungske Samling, hvor man
kunne arbejde med rumklang, reallyd og fysisk bevægelse i store og små lokaler. Endelig
blev der også indspillet (kammer)scener hjemme i Mette Franks lejlighed.
Tine Topsøe hjalp skuespillerne med at få de store personligheder ind under huden, og
åbne døre i dramaet til en nutidig, medmenneskelig genkendelighed.
Peter Flyvholm indtalte i en efterfølgende studiesession Gustav Mahlers replikker, og
”englen Manon” lånte stemme af unge Julie Bøgh Sørensen. Tekstens regibemærkninger
blev indtalt af forfatteren.

Fotos fra lydoptagelser
I studie og på Den Hirschsprungske Samling, København 2018-19
Mette Frank, Ulver Skuli Abildgaard, Tine Topsøe, Rudiger Meyer, Lene
Henningsen
Fotograf: Jens Essendrop

Lydkommentarer
Gustav Mahler – Peter Flyvholm
https://www.dropbox.com/s/1z14l7qgd1z5xco/Gustav%20Mahler
%20arbejdsproces.mp3?dl=0
Alma – Mette Frank
https://www.dropbox.com/s/8aedzkj8bv5epwe/Alma.mp3?dl=0

Manuskriptet – I stormen skal vi giftes

I STORMEN SKAL VI GIFTES
af Lene Henningsen
En knytnæve af liv
En lidenskabelig bølge
Alma
Oskar
(Goebbels – en stemme)
Gustav (ånden) – en stemme
Manon (englen) – et billede / en stemme

Scene 1
OSKAR:
Jeg mødte Alma Mahler første gang ved en middag hos hendes forældre. Hendes stedfar,
Carl Moll, kunne lide at holde middage for sine kunstnervenner. Først udvekslede man
kunstnerhistorier af den pæne slags over maden, og så var der kammermusik, eller en
anden form for underholdning. Jeg var inviteret, fordi Moll ønskede at jeg skulle male et
portræt af hans steddatter, Alma.
Jeg blev med det samme bjergtaget af Almas skønhed. Hun havde sørgeslør på, hun
sørgede over sin afdøde mand Gustav Mahler, han var død året før.Hun var så utrolig
forførende bag det sørgeslør, og hun vidste det udmærket selv. Hun nød
opmærksomheden. Og - hun lagde mærke til mig, Oskar Kokoschka der var kommet for
at male hendes portræt.
Jeg var også ret let at få øje på. En mellemting mellem arbejder og lapset boheme, en
skarp kontrast til borgerligheden hos familien Moll. Om det tiltrak eller frastødte Alma,
var svært at bedømme.Om ikke andet, da vi gik fra bordet, tog hun mig ved armen og
førte mig ind i et andet værelse. Der var kun hende og mig. Hun ønskede at jeg skulle
starte med at tegne en skitse af hende, og imens spillede hun noget musik for mig på
grammofonen. “Liebestod” fra Wagners Tristan og Isolde.
Det var umuligt at tegne i den tilstand! Jeg var forhekset, helt ved siden af mig selv,
prisgivet, prisgivet denne kvinde over alle kvinder!
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Samme aften skrev jeg mit første kærlighedsbrev til Alma. Det første af fire hundrede Alma og jeg skulle fra den aften være uadskillelige! Sådan havde jeg det. Jeg var ikke i
tvivl. Vi hørte sammen. Hun var 32 på det tidspunkt, jeg var 26.
ALMA:
Ja. Oskar var en opstigende stjerne. Han var en af de rigtige kunstnere. Jeg mener, hans
kunstneriske ånd var stor, den var - monstrøs! Det mærkede jeg med det samme. Og hans
verden kaldte hæmningsløst på mig. Fra det første blik. Fra den første, instinktive
sansning. Den aften. Oskar er i sin natur som et stort barn, vild og oprørsk. Jeg var
tiltrukket af det, selvom jeg i virkeligheden også foragtede det primitive, og det folkelige,
revolutionære, det vulgære i ham.
Han er tit grov i munden, og i tanken.
Altså, Oskar er ikke jøde, men han måtte alligevel flygte fra Gestapo i 1938, da han boede
i Prag. Hvorfor? Fordi han talte imod nazisternes kulturpolitik. Og han talte ikke ligefrem
pænt. Hans værker blev konfiskeret i hobetal. Han svarede igen med at klistre byens
gader over med plakater, der opfordrede til, at børneofrene fra Guernica fik nye hjem i
Bøhmen. Han var på listen over folk, der skulle henrettes uden rettergang, og i radioen
lovede en højtstående officer at “Kokoschka vil hænge fra en lygtepæl i Prag inden
længe”. Så han flygtede til England.
Jeg forstår ikke oprøret i ham. Hverken med følelserne eller forstanden. Det har jeg
aldrig gjort. En kunstner skal koncentrere sig om at skabe sine mesterværker. Følge sit
kald. Hvorfor spilde kræfter på ting og sager udenfor, som andre tager sig så
udmærket af?
Det var det, jeg ønskede for Oskar, at han fulgte sit kald, skabte noget stort, genialt,
udødeligt, og det ville jeg hjertens gerne støtte ham i.
At støtte og inspirere geniet, det er mit kald, simpelthen. For Oskar - handlede det om
Kærligheden. Den Elskede, musen, og den evige mor. Altid. Trygheden. Barnets tryghed.
Åh, hvor han dog var et barn! Det blev et fængsel for mig. Jeg er en frihedselskende,
moderne kvinde.
Men, han duftede af storhed, og jeg var fanget ind lige fra vores første møde. Jeg spillede
Liebestod for ham. Liebestod spiller jeg kun for en mand, som jeg kan elske. Jeg havde
også spillet Liebestod for Gustav.
I 1952, da Oskar er 66 år gammel, Alma 73, mødes de tilfældigt til en udstilling i Dresden.
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(Så tilfældigt det kan være, når nogle af Kokoschkas malerier er udstillet der). De taler lidt
sammen, opfrisker gamle minder. De kan fysisk se ud, som dengang de mødtes. De ser
hinanden som dengang. (Eller Kokoschka ser Alma som dengang, og det sætter
perspektivet).
OSKAR: (til Alma)
Min mor, min kære mor, var fra starten af imod vores forbindelse. Husker du det? Hun
var klar til at skyde dig, sagde hun!
ALMA:
”Sådan en halvgammel, brugt enke med børn, der jagter en forsvarsløs dreng!
Skandaløst!” (dengang var Alma såret, nu ler hun)
OSKAR: (forsvarer sin mor)
Nå ja. Det var min mors dramatiske måde at udtrykke sig på. Hun var ivrig efter at se mig
godt gift, hvis jeg endelig skulle giftes.
ALMA:
Hun var skrækslagen for at miste dig. Som om det skulle slå hende ihjel! Du forsørgede jo
både hende og dine søskende på det tidspunkt. Du var hendes liv, du var hendes elskede,
elskede søn. Jamen, hun var dødeligt jaloux, kvindemennesket!
OSKAR:
Jeg var efter min fars død ansvarlig for hende og mine yngre søskende. Vi havde tætte
familiebånd. Det var naturligt, sådan måtte det være. Men du var min drøm om en kvinde
… og det skulle min mor ikke blande sig i. Det sagde jeg til hende. ”Det er Alma jeg vil
have”, sagde jeg til hende.
ALMA:
Ja. Det sagde du til hende.
OSKAR:
Jeg har aldrig været bange for at sige tingene ligeud.
ALMA:
Bare noget primitivt ind imellem.
OSKAR:
Det virker måske bedre på lærredet … Muligvis. Så du nogensinde det billede jeg malede,
efter nazisterne havde udstillet og hånet mine værker i München: Portræt af en
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degenereret kunstner? Har du set det billede? Det var et svar! Man forstod den ironiske
pointe, den var ikke subtil, den var direkte og ligeud. Og jeg røg ligeud af akademiet! Det
var jeg meget tilfreds med.
ALMA:
Hvornår var det? I 36?
OSKAR:
1937. Portræt af en degenereret kunstner. (mild ironi) Du var nok på kurophold, eller
måske på ferie i Paris dengang?
ALMA:
Lad mig se. Frantz og jeg planlagde vores rejse ud af Østrig på det tidspunkt. Frantz, min
nuværende mand, er jøde, ved du.
Oskar Kokoschka svarer med et smil. Almas tvetydige sværmen for jødiske ægtemænd er en
længere historie, som ikke kan diskuteres nu. Og Oskar elsker stadig (drømmen om) Alma,
og undgår helst helt at tale om hendes (andre) mænd.
OSKAR: (for at tale om noget andet)
I London … så jeg Rembrandts sene selvportræt. Det hænger på National Gallery. Det var
vinter dengang, og mit liv hang i en tynd tråd, jeg havde ikke noget at leve af, jeg følte mig
uduelig og modløs. Men det selvportræt gav mig livsmodet tilbage. (lytter Alma efter?)
Rembrandt var gammel og syg, hans øjne løb i vand og synet svigtede. Jeg forestillede
mig, hvordan han havde studeret sig selv i spejlet, dér ved sit livs slutning, nøjagtigt og
objektivt, hvordan han gjorde status over livet, og så gav resultatet videre til beskueren.
Kraftfuldt. Nådesløst. Opmærksomt. (Agiteret) At se sit eget fysiske forfald, se sig selv
midt i livets sidste proces, så klart, jeg kan godt sige dig, det overgår det meste, det
overgår Goyas revolutionære dødsstudier, det overgår ethvert forsøg på beskrivelse, for
dette overgik ham selv, inde i hans eget døende blik. Det kalder jeg et blik, det kalder jeg
at se! Og det gav mig livsmodet tilbage, dengang i London. Jeg fik kampgejst, jeg
begyndte at arbejde, jeg begyndte at tjene lidt penge igen, jeg var tilbage i det store
livshjul …
ALMA:
Oskar Kokoschka – den mest dødsfikserede maler jeg har mødt.
OSKAR:
Bare fordi døden optager mig? Jeg er optaget af livet, derfor også af døden.
ALMA:
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I en sygelig grad vil jeg sige.
OSKAR:
Nå! Hvad med dig og Wagner og Liebestod – hver gang du forelskede dig? Liebestod!
Lad være med at kalde det dødsfiksering, kald det lidenskab.
Alma, vi to har om ikke andet, så lidenskaben tilfælles. Lad være med at sygeliggøre den,
bare fordi vi har den tilfælles.
ALMA:
Godt. Jeg vedkender mig lidenskaben. Så længe den varer.
Ligesom livet. Intet varer evigt. Det ved jeg alt om. Så mange af mine kære, jeg mistede
før tid!
Vi kan længes efter det evige. Du bestilte ikke andet, da vi var sammen, end at længes
efter det evige, altid det evige her og nu! Du ved hvad jeg mener, ekstasen og så videre …
Men alting ophører, og alting går og gemmer på sit eget ophør.
OSKAR: (vil omfavne Alma)
Så meget længsel!
ALMA:
Og kedsomhed!
Tag nu den udstilling vi er inviteret til her. Kedsommelige gentagelser. Hvad har vi ikke
set før? (med drillende anerkendelse) Der er lige dine værker, som skiller sig ud. Du er dig
selv, spændstig og vild.
Ellers, kedsommelighed. Jeg får lyst til frisk luft, til at komme op i bjergene. Jeg tror jeg
vil finde Frantz nu, og se at komme videre. Vi har planer, forstår du.
OSKAR: (strammer sig an, en moden mand, hvilende i sig selv)
Jeg var glad for at se dig igen. Tak for, at du synes om mine billeder. De er malet til dig –
også. Pas nu på dig selv, Alma. Jeg elsker dig jo stadig.
ALMA:
Du har gjort det godt, Oskar. Det må jeg sige. Du er en stærk natur. Jeg gætter på, at du
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bliver lige så gammel som Rembrandt.
OSKAR: (pludselig ophidset)
Åh, de evindelige sammenligninger! Du ved godt, hvad de gør ved mig.
Ja, ikke så meget Rembrandt, men Gustav. Gustav Mahler! Ham husker du nok! Det var
Gustav Mahler, jeg desperat ville nå op på siden af. Det var ham, jeg hadede den
evindelige sammenligning med. Det var ham, der spolerede vores forhold!
ALMA:
Jeg så det helt anderledes, Oskar. Bare du ville huske os på en anden måde. Jeg bærer
ikke nag. Livet går videre. Prøv at huske vores historie, som Rembrandt der kigger i
spejlet. Gammel, viis, med rindende øjne. På en anden måde! (kysser Kokoschka farvel)
Gør det, Oskar. Husk os som Rembrandt. Med storhed, med visdom.

Scene 2
Tilbage i tiden. Oskar og Alma har kendt hinanden et par måneder. De kommer hjem efter
at have overværet en prøve på den afdøde Gustav Mahlers 9. symfoni, som skal uropføres
kort efter.
OSKAR: (Kommer ind oprørt, vred, jaloux)
Jeg forstår ikke, hvorfor du skal pine mig på den måde! Er det nødvendigt? At tvinge mig
til at se dig dyrke din afdøde mands, din afdøde guds udødelige musik, se dig sidde der i
flere timer og adlyde hans toner og rytmer, som hans åndelige slave, og ikke sige et ord
til mig, din elskede, som sidder lige ved siden af og glor tåbeligt på dig!
ALMA: (Kommer ind efter ham)
Jeg troede, du ville synes det var spændende at overvære prøven på en mesterlig
symfoni, der skal opføres for første gang i verdenshistorien. Jeg troede du ville nyde
skønheden i musikken. Det guddommelige åndedræt. Men nej, du har kun din jalousi i
hovedet.
OSKAR:
Han er død! Han skal være en fremmed for dig nu, ligesom han er en fremmed for mig!
Jeg kan ikke bære at være vidne til din danse macabre for en afdød ægtemand, som med
sin musik, stadig ønsker at suge livet ud af dig, og er til skade for dig, din sjæl og din
krop! Men du kan ikke lade være, du ligefrem ønsker at jeg skal lide, ikke?
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(I roligere toneleje) Alma, det er et uheldigt karaktertræk hos en ellers perfekt skabning.
Det er noget vi er nødt til at arbejde med hos dig.
ALMA:
Jeg har fortalt dig om Gustavs og mit liv. Du ved hvilken betydning det har haft, hvad det
har gjort ved mig.
OSKAR:
Jeg vil ikke høre om Gustavs og dit liv. Jeg vil ikke høre et ord mere om Gustavs og dit liv.
Og ikke en tone mere, af hans guddommelige åndedræt.
Sandheden er at han undertrykte dig. Så du blev syg af det. Er det kærlighed, spørger jeg
bare? Er det?
ALMA:
Da Gustav og jeg først talte om ægteskab …
(Kokoschka vender sig væk, ønsker ikke at høre hendes forklaring. Den er lige så meget
henvendt til publikum)
Da vi forlovede os, satte Gustav nogle klare betingelser op.
Jeg skulle opgive min egen musik og udelukkende hellige mig hans. Jeg skulle være
hustru og mor, jeg skulle støtte op om hans kunst og være hans muse.
OSKAR:
Udelukkende hans!
ALMA:
Jeg tænkte over det. Jeg var 21 år. Jeg vidste ikke hvor meget værdi min egen musik
havde eller kunne få. Jeg vidste derimod, instinktivt, at hans musik var genial. Jeg
besluttede at ofre min kunst for at få del i noget, der var vigtigere. Gustav Mahlers kunst.
Gustavs storhed var vigtigere.
OSKAR:
Udelukkende ham. Gustav. Mahler.
ALMA:
Gustav elskede mig.
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OSKAR:
Han var en kold skid. Hvordan elsker en kold skid?
ALMA:
Han var en streng og asketisk mand. Men han var også opmærksom, og jaloux, næsten
lige så jaloux som dig!
OSKAR:
Det gør os ikke til brødre. Jeg ved hvad han gjorde, den tyran. Han satte min smukke due
i bur. Med fuldt overlæg.
Det er en af de største mandlige forbrydelser. Og mangel på fantasi. Hvad skal jeg gøre
med min smukke hvide due? Jeg tror jeg sætter hende i bur!
ALMA:
Måske, men det skete i en atmosfære af storhed. Storhed, Oskar, er alt! Det eneste som
gør livet værd at leve. Når man er idealist som mig.
Jo, jeg havde perioder, hvor jeg følte mig nedtrykt og syg. Og ensom …
OSKAR: (ironisk)
Ensom i de hellige haller?
ALMA:
Social omgang, et nyt hus, kurophold, børns kalden, er ikke altid nok til at udfylde en
tavshed (pause)
Men jeg fulgte ham, støttede ham, hans liv var mit liv.
Det var først efter at vores ældste datter Maria døde, der begyndte at komme en afstand
imellem os. Gustav blev, endnu mere asketisk og … kølig over for mig. Jeg blev mere og
mere nedtrykt.
Og jeg længtes efter frihed. Jeg genoptog venskabet med en gammel tilbeder, Gropius. Så
blev Gustav dybt ulykkelig, og han blev syg. Han endte med at opsøge Doktor Freud …
Det har du nok hørt om.
OSKAR: (rejser sig)
Alma Mahler! Hvor meget betalte du ikke for at få det navn! Hvor meget ofrede du ikke
for at kunne betragte dit liv som noget usædvanligt, overmenneskeligt, monstrøst
glorværdigt?
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Duen i bur. Sjælen bundet til en despot!
I virkeligheden skulle det være så pænt og borgerligt, ikke? En anerkendt dirigent for
Statsoperaen, som var respekteret, havde sin solide plads i Wiens borgerskab, og som
samtidig skrev genial, til dels misforstået men genial musik, det levede op til
forestillingerne om storheden, ikke? … Hvor jeg, Kokoschka, bare er en simpel maler.
Men, men, men. Borgerligheden er ikke hele sandheden om Alma Mahler. Du går imod
konventionerne for at opnå det du vil. Din vilje er hævet over den pæne, borgerlige
moral.
Da din mor ikke bifaldt ægteskabet med Mahler, frasagde du dig din medgift.
Du bedrog Mahler med Gropius, uden at gøre dig umage med at skjule det.
Du lever med mig nu, og vi er endnu ikke gift.
Du vælger gerne mænd, der er meget ældre eller yngre end dig selv.
Du er helt sikkert både ærgerrig og ambitiøs, også på andres vegne, men – du sætter dine
egne regler.
Hatten af for det, Alma Kokoschka!
ALMA:
Elskede Oskar, jeg kommer aldrig til at hedde Kokoschka.
De fleste har brug for at nogen skubber dem, for at de kan yde deres bedste. Men ikke
Gustav. Han drev sig selv frem. Han var ligeglad med nederlag, ligeglad med succes og
folks bifald. Han gik kun efter sine kunstneriske mål, og prøvede at opnå de bedste
betingelser for sit arbejde. Og han vidste at jeg kunne udfylde min rolle som hustru,
sådan som hans ønskede det. Jeg var præcist som han ønskede.
OSKAR:
Når jeg beder dig om at tage en langærmet kjole på, eller ikke sidde frivolt med benene
overkors, eller når jeg beder dig om at se på mig, og ikke alle mulige andre, når vi er ude
sammen, så mener du det er undertrykkelse af din frihed. Men det er kun fordi jeg elsker
dig og ikke vil dele dig med nogen –
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ALMA:
Det er undertrykkelse af min frihed.
OSKAR:
Andre var du klar til at ofre dig for, fuldstændig. Med mig, vil du have din fulde frihed, for
enhver pris. Den forskel river mig i stykker. Det skal du være klar over. Det er også en
ting vi må arbejde med hos dig, Alma.
Du ved, at jeg respekterer dig dybt.
ALMA:
Hvad var det du svarede, da din malerven – hvad var det han hed? OSKAR:
Hvem? Jeg ved ikke hvem du tænker på ALMA:
Nå, lige meget, da en af dine venner spurgte dig om, hvad det var du syntes så godt om
ved mig?
OSKAR: (tænker efter, smiler)
Linjen fra navlen op til intellektet, og linjen fra navlen ned til paradis … ret poetisk
formuleret!
(Går hen til Alma for at vise hvad han mente)
Og du vil gerne have, at jeg gentager det, ikke? Linjen fra navlen op til intellektet, og
linjen fra navlen ned til paradis.
ALMA: (halvt som til et barn, halvt smigret)
Det er to vigtige linjer. Men hvor er hjertet? Glemte du ikke hjertet?
OSKAR: (såret, som er han selv anklaget for hjerteløshed)
Jeg håber ikke, du taler sådan til din datter. Det er hjerteløst.
Alma finder nogle papirer frem, hvor der står nogle notater, skrevet af Gustav Mahler. Hun
læser et par citater op.
ALMA:
En symfoni skal være som verden. Rumme alting.
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(uden for papirerne)
Eller som han sagde, da vi var på en tur i bjergene engang: Du behøver ikke bekymre dig
om udsigten. Jeg har allerede komponeret den. (mindes med beundring og morskab)
(læser videre)
Hvis du tror, du er ved at kede dit publikum, skal du sænke tempoet, ikke sætte
det op.
Som ung var jeg drevet af vanvid, jeg lod mig forblænde af mine følelser og adlød
enhver impuls. Nu har jeg lært disciplin. Alt hvad der ikke er perfekt, ned til den
mindste detalje, er dømt til at forsvinde.
Hører du, Oskar? Alt hvad der ikke er perfekt, ned til den mindste detalje, er dømt til at
forsvinde.
(de næste citater har hun ikke læst før)
Alma besad den styrke og skønhed, som kunne holde mig fast.
Alma ville komponere, hun kom ind i vore kreds og følte sig feteret. Hun var ikke
klar over, at den eneste grund til, at man åbnede kredsen for hende, var hendes
udseende.
Hun blev vildledt af uselvstændige, uoriginale lærere, der kun kunne mishandle
hendes inderste væsen med deres falskhed.
Alma er chokeret over notaterne, overvejer i farten om andre kan have set dem, men
regner med hun er den eneste. (Hun læser det sidste citat med sorg i stemmen)
Alma tænker mere på sit eftermæle end jeg gør. Hun overdriver alt. Hun er
ligeglad med, om vi andre står latterlige tilbage, når bare hun stråler.
Alma lægger papirerne – de sidste ord må være en såret mands onde tunge, sikkert et notat
skrevet da hun var i kontakt med Gropius, og Mahler følte sig bedraget.
ALMA: (har fundet sin forklaring)
Man kommer ikke uden om, at jeg bedrog ham med Gropius. Det var et voldsomt slag for
ham.
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OSKAR:
Tydeligt nok en såret mands ord. Det er faktisk ham du kan takke for, at du holdt op med
at komponere!
ALMA:
En såret guds ord. Om jeg ville komponere, eller gifte mig med Mahler og blive hans
muse, det var mit valg. Jeg vidste hvad jeg gjorde. Jeg valgte rigtigt. Jeg fik del i det
guddommelige!
OSKAR:
Hvornår vil du glemme din Mahler, og se på din Maler – bare et øjeblik? Jeg drømmer om
det øjeblik. Bare det øjeblik, det tager at kysse dig.

Scene 3
Oskar i en scene fra fremtiden. Han holder forelæsning på sin kunstskole “Schule des
Sehens” i Schweiz. Står og taler til sine elever.
Kære studerende, kære venner. I er kommet til denne skole for at male, eller for at lære
at male. Forskellen er yderst vigtig. I kan ikke lære at male, men I kan lære at se, se
verden, se jer selv, det I laver, bedre end I gør i dag. Jeg og de øvrige lærere stiller os til
rådighed, brug vores erfaringer og råd som I kan, men tag det aldrig for hele sandheder.
Der findes ikke hele sandheder i kunstens verden. Kun overbevisning og passion.
Frygtløshed. Frygtløshed når man ser sin frygt i øjnene og maler den frem. Samme
frygtløshed når man skildrer det, som man føler mest for, det man elsker.
Nogen spurgte mig, hvorfor jeg aldrig maler portrætter af poserende modeller.
Personligt kan jeg ikke male personer, der sidder stille. En person er ikke et stilleben.
Ikke engang en død person er det. Jeg kan først male en model, når vedkommende
bevæger sig, taler, glemmer at hun eller han bliver malet. Det er først i bevægelse at
essensen afslører sig, en essens som den man kender fra erindringen eller en drøm.
Man har også spurgt mig, hvorfor jeg maler cirkusbørn, og gadesælgere. Alle ansigter
rummer deres egen skønhed. Det kræver kun, at vi giver os tid til at finde det
forunderlige, og begynder at forstå hvad det rummer. Kunst er den magi, at gøre det
usynlige synligt, at se det frem, at skabe noget ud af intet. Alle mennesker kan skabe.
Kunstnere, gør det på deres måde.
I ved nok, at jeg er fortaler for det ekspressive maleri. Ekspressionismen, kære venner,
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gør livet til virkelig erfaring. En ekspressionist retter sig mod mennesket, fjerner sig ikke
fra det, men vækker det til live. Kun virkelige oplevelser, som lys der bryder gennem den
grå vanes sløvhed, kan få os flokdyr til at vågne op og være mennesker. Det handler om
humanitet. Om fællesskab.
Når jeg maler et landskab – leder jeg ikke efter teknikker, og jeg går ikke ud fra nogen
tegning og dimensioner på forhånd. Jeg leder efter det, som bryder billedet.
Noget vand der bruser i stilheden, et dyr i det fjerne der giver mig fornemmelse af
bjergenes højde, en vandrer hvis skygge bliver længere i aftenlyset. Det som bryder
billedet, gør det levende.
Lad mig slutte min lille tale til jer med at sige ligeud: jeg bryder mig ikke meget om
Darwins lære. (imødegår folks forbavselse:) Ja, jeg ved den er meget oppe i tiden!Ikke
fordi den kan bestrides videnskabeligt. Jeg bryder mig bare ikke om det, den gør ved
menneskers selvopfattelse. Darwinismen har plantet en fremmedhed hos os, et kollektivt
chok over vores tætte forbindelse til primaterne, som om vi aldrig har vidst, hvem vi selv
var. Dyr! Kan I se det? Fremmedhed, afstand. Til sig selv og hinanden.
Min reaktion – for jeg var virkelig påvirket af den fremmedhed jeg mærkede så stærkt –
var at begynde at male portrætter. Vende mig fra art nouveau og dens stilisering,
dekadencen om man vil, og male mennesker, se dem, iagttage dem, og se det samfund,
som de og jeg selv levede i.
Det er, hvad jeg opfordrer jer til nu: At se. Og blive ved med at se!

Scene 4
Alma i eget værelse, boudoir-lignende, med spejl, chatol. Hun skriver et brev til Walter
Gropius. Gropius er manden, der trækkes ind i Almas liv med jævne mellemrum og som
bidrager til løsrivelsen fra Oskar. Han bliver ægtemand nr. 2.
ALMA: (skriver)
Kære Walter. Det er ikke ofte, jeg er alene. Jeg tilbringer for meget tid i andres
selskab. Jeg længes efter at mærke en vilje, der kan lede mig væk fra det som jeg
har lært, tilbage til det som jeg er født med. Jeg ved godt, at jeg kunne komme
dertil ved egen hjælp, men hvor ville jeg gerne takke en anden for det!
Hvor ville jeg gerne takke dig for det! … Jeg er din for evigt … Jeg er din brud.
(Til publikum) Walter Gropius er den smukkeste mand, jeg nogensinde har mødt. En høj,
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flot mand. Den sande ariske type. Den eneste mand der har passet til mig, racemæssigt.
Man må forstå, hvordan ægteskabet med Gustav så ud. Gustav var egentlig ikke
interesseret i mig som kvinde. Jeg skulle være omsorgsfuld mor og muse, efterhånden
ikke kvinde overhovedet. Jeg led under det, i perioder blev jeg nedtrykt, deprimeret, syg.
Så traf jeg Walter. Vi mødtes på kurbadet i Toblach. Det var øjeblikkelig gensidig
tiltrækning. Guddommelig tiltrækning. Det var uafvendeligt. Vi elskede hele natten.
Og det var starten på vores affære.
Jeg ønskede at føde Walters barn. Jeg var besat af tanken om dette perfekte barn!
Men affæren blev afbrudt, for Gustav opdagede det og ville have mig tilbage, han
kæmpede for det, og jeg blev overbevist om hans kærlighed. Jeg kom tilbage. Walter
måtte pleje sin sårede mandighed, og vi havde ikke forbindelse i flere år. Gustav var syg
på det tidspunkt. Først efter Gustavs død, og da jeg gjorde det forbi med Oskar, kunne jeg
gifte mig med Walter. Og vi fik skønne Manon!
(Billede af Manon toner frem)
En arisk gud parrer sig med en arisk gudinde. Resultatet bliver den perfekte skønhed.
Manon lignede en engel. Hun lyste, hun spredte et lys omkring sig. Hun var blid, naturlig,
godhjertet. Hun kunne tale med dyrene, som en Frans af Assisi. Hun fortryllede alle, hun
sang guddommeligt, hun havde ingen fejl. Som et billede på den højeste natur.
Når hendes storesøster Anna viste tegn på jalousi, kunne jeg kun sige: Hvad er der galt
med at have en smuk søster? Sådan en skønhed er ikke af denne verden, den kan vi alle kun
glæde os over og tage imod. Hun er den verden, andre kan stræbe efter.
Åh, Walter. Vi kom aldrig ud over vores jalousi, gjorde vi? Det var som om vi dyrkede
spøgelserne i hinandens nærvær, og dyrkede dem lidt for godt! Du blev ved med at tale
om Kokoschka, at jeg stadig elskede ham og ikke kunne slippe ham. Og jeg kunne se
hvordan din faderlige fascination af Manon blev stærkere og stærkere. Kunne jeg
konkurrere med hende, og skulle jeg konkurrere med hende, min egen datter?
Hendes død – var den endelige kapitulation for mig. At vi tog til Venedig med hende, og
det netop var der hun blev syg, det fuldendte billedet! Manon blev umulig at besejre.
Skønheden, sygdommen, døden – og med den, udødeligheden, helgenkåringen!
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Manon blev en helgen. Og du og jeg var ladt tilbage med en gensidig tiltrækning, der
aftog.
(Til publikum)
Mit ægteskab med Gropius varede fem år. Så traf jeg Frantz Werfel. Den geniale forfatter
Frantz Werfel. Ja, igen en jøde! Og hvorfor nu det? – vil I nok spørge. Hvad skete der med
den ariske helt?
Hvad skal jeg sige. Storheden er jo mit kald. Og mit blik fandt – Frantz Wefel. En mindre
heldig skabning end Gropius, en mindre smuk skabning. En jøde – og en genial kunstner.
Som Gustav, nu Frantz!
(Stemme udefra: sætninger fra Joseph Goebbels propagandatekster)
“Et menneske ærer kun, hvad det enten besejrer eller forsvarer” ”Et menneske er og
bliver et dyr. Nogle gange et rovdyr, nogle gange et husdyr, men altid et dyr”
“Udgangspunktet er ikke i det enkelte menneske; vi går ikke ind for tanken at man skal
give føde til den sultne, vand til den tørstige, tøj til den nøgne … Vores syn er anderledes;
et sundt folk må vi have for at klare os i verden” …
(Oskar kommer ind)
OSKAR:
Joseph Goebbels!
(Goebbels stemme) “Hvis du fortæller en løgn, bare den er stor nok, og du bliver ved med
at gentage den, så vil folk til sidst tro på den. Løgnen kan opretholdes, så længe staten
kan skærme folket for politiske, økonomiske og militære konsekvenser af løgnen. Derfor
bliver det yderst vigtigt for staten at bruge al sin magt til at undertrykke sandheden, for
sandheden er løgnens dødsfjende, og derfor er også sandheden statens største fjende”
Joseph Goebbels, mine damer og herrer!
“Desuden er intellektuel aktivitet en fare for karakterens udvikling”
Alma, du ariske heltinde! Er det ikke på tide, at du bruger det intellekt du faktisk har,
noget mere! Du var hæmningsløst betaget af nazismen!
Var du naiv? Hvor var din dømmekraft? Var du simpelthen hævet over alt, og kunne gøre
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hvad du ville? Du kunne være antisemit og samtidig foretrække jødiske mænd, fordi de
nu engang var genier, du mødte på din vej. Eller du tænkte måske, du skulle omvende
dem, redde dem? Hvad tænkte du, Alma?
Vores kærlighed var heldigvis en opløsning af alle kulturelle, sociale, etniske forskelle!
Ellers havde vi ikke holdt det ud.
ALMA:
Morsomt! Vi forsøgte at opløse hinandens forskelle, det var vores kærlighed. Og det
lykkedes ikke, vel?
Jeg synes du skal pakke Goebbels og hans skolestile ned i historien igen. Jeg er ikke
interesseret i virkeligheden, i fakta. Jeg er interesseret i det, der er større end
virkeligheden.
OSKAR:
To tredjedele af Wiens jøder nåede at flygte, før nazisterne begyndte at rense ud. De var
ikke så naive, heldigvis. Og din mand Werfel, nåede det også. Hvad tænkte du Alma, da du
fulgte efter ham til USA? Var det en flugt der var større end virkeligheden? Var det
berettiget, som slag af en større skæbnes vinger - eller var nazisterne alligevel gået for
langt?
ALMA: (vigende)
Al den ophidselse på andres vegne. Der er ingen værdighed i overdrivelser. Den
overdrevne ophidselse har altid frustreret mig. Men den er jo en del af din kunstneriske
begavelse, den hører med, det er jeg klar over.
OSKAR: (ler ironisk)
Du er fænomenal.
Hvorfor skulle det ikke angå mig, i allerhøjeste grad? Også personligt. Jeg var ikke jøde,
jeg var ”kun” degenereret og intellektuel. Jo tak!Jeg mistede min stilling, jeg blev truet på
livet. Dog ikke deporteret eller skudt - jeg valgte at gå i eksil inden.
ALMA: (efter en pause)
De satte Gropius til at træne hunde i hæren. Det er jeg aldrig kommet mig over. Så
fornedrende.
Nå, men han fik alligevel to jernkors.
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OSKAR:
Gropius? Du mener dengang i Kejserens hær, i 14?
ALMA:
Ja, hvornår ellers!
Senere, i 30erne, flygtede han også over alle bjerge. Da han var blevet den berømte
Bauhaus-arkitekt Gropius. Og da Manon var død.
OSKAR:
Den store arier flygtede fra sine egne.
Han ville ikke bygge deres huse. Det er alligevel noget. (ironisk) Det er trods alt lidt
større end virkeligheden, ikke? Ikke helt dårligt gjort.
Men, Alma … At det var hans barn du ville have, og ikke mit! Det tilgiver jeg aldrig. Vores
barn ville være blevet verdens smukkeste, bedste, mest fantastiske!
ALMA: (halvt i spøg, halvt alvor)
Nej, det ville det ikke. Se dig i spejlet, Oskar. Meget har du, karisma, intensitet. Men smuk
er du ikke. Og så er den diskussion ikke længere.

Scene 5
Oskar og Alma i Semmering. (Hendes hus i bjergene syd for Wien). Oskar går rundt i sit
atelier i Almas røde pyjamas, som han har lånt, annekteret. En barnlig identifikation, at
være i hendes tøj så meget så muligt. Han læser nogle replikker op fra sit drama ”Morder –
kvindernes håb”
OSKAR:
Kvinden: Du, mand, hvorfor binder du mig med dit blik? Jagende lys, du opsluger
min flamme! Fortærende liv overvælder mig. Åh, fjern dette forfærdelige håb – og
må lidelsen overvælde dig.
Manden, rasende: Mine mænd, brænd hende med mit tegn, varmt jern i hendes
røde kød.
Mændene udfører ordren. Først er det koret (med deres lygter) som kæmper med
hende, så den gamle mand med jernet; han river hendes tøj i stykker og
brændemærker hende.
Kvinden, idet hun skriger i forfærdelig smerte: Kæmp imod de mænd, de
fortærende lig.
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Hun løber imod ham med en kniv, og stikker ham i siden. Manden falder.
Mændene: Befri denne besatte mand, slå djævlen ihjel. Ak og ve for os uskyldige,
begrav erobreren.
OSKAR: (vurderer det han netop har læst op)
Så klart kan det siges. Så direkte!
Jeg elsker hende. Savner hende. Hader hende. Fortærer hende. Ejer hende – ikke.
For hun elsker ikke mig. Hun vil ikke bindes. … Hun slår mig ihjel. Hun er et monster. Og
jeg elsker hende.
Ja. Sådan er det.
Alma kommer ind med en blomsterbuket i en vase. Hun sætter den på gulvet og siger
henvendt til publikum:
ALMA:
For at kunne elske, må Oskar se de skrækkeligste billeder for sig.
Jeg nægter at slå ham, når vi elsker, men det er en nødvendighed for ham, det ophidser
ham. Og så begynder han i stedet at forestille sig frygtelige ting, et mord for eksempel, og
hvisker om det til sig selv.
En gang var det Gustavs læge Dr. Fraenkel, som han fremkaldte på den måde, midt i vores
elskov, og jeg skulle deltage, jeg skulle leve mig ind i hans blodige fantasi. Doktoren var
så godt som død, før Oskar følte sig tilfredsstillet.
OSKAR: (henvendt til publikum)
Alma vil pludselig ud af byen og op i bjergene, med sit barn, op til sit hus, det hun havde
med Mahler, op til (til Alma) store tanker og respektable udsigter! Hun vil til Semmering.
Jeg – er gæst i Semmering. Og hvordan betaler man for opholdet? Med malerier, eller
vildskab? Begge dele. Indtil Alma bliver træt af for meget tæthed, jeg er nemlig (til Alma)
besidderisk! Og hun tager måske til et kurbad i stedet for, eller til Paris, og møder sådan
en som Walter Gropius. Den flotte arier. Og historien gentager sig, og Oskar Kokoschka er
spændt op på hjulet. Lidelse og længsel flår i hans krop og i hans sjæl!
Men – nu er vi i Semmering. Jeg har Almas pyjamas på, hun vil ikke selv gå med den, men
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det vil jeg. Hele tiden. Jeg maler utrolig godt med Almas pyjamas på. Jeg vil gerne vide,
hvor tæt kan hun komme på mig, hele tiden. Hvor tæt kan hun smyge sig ind til min krop,
helt helt rødt!
ALMA: (pludselig nærværende over for Oskar)
Du maler kan jeg se. Du har nået meget i dag, har du ikke? Måske nærmer du dig
mesterværket. Det tror jeg du gør. (Alma er kærlig)
OSKAR:
Jeg maler os to. Det bliver helt sikkert mit livs mesterværk. (Han går hen til sit staffeli og
betragter maleriet han er i gang med, tilføjer måske et par penselstrøg)
ALMA:
Den alvor i arbejdet gør mig lykkelig. Det er min lykke, at være vidne til den alvor, den
stræben.
Det var præcis det, jeg selv manglede, da jeg komponerede, ved du. Jeg havde talent,
udmærkede evner, men jeg havde ikke seriøsiteten, vedholdenheden. Jeg bad til Gud om
at skabe, blive noget stort. Og jeg prøvede, når jeg komponerede mine lieder, jeg prøvede,
men blev ved med at føle mig ufri.
Så jeg tænkte i stedet for på kærlighed. At omfavne, kysse, elske, betage, inspirere.
Gennem livet har jeg erkendt, Oskar, at det er i kærligheden min storhed ligger.
OSKAR:
Du var under dårlig indflydelse, fra dårlige lærere, som du havde travlt med at forføre
imens de underviste.
Og senere kvalte Mahler din musik. Du blev hans musik. Hvis du ville, kunne du have
komponeret mange værker, og det ville være gode værker. Det er jeg overbevist om.
Faktisk er det spild af talent.
ALMA:
Større end virkeligheden?
OSKAR:
Hvem ved? Du prøvede jo ikke for alvor. Det siger du selv.
ALMA:
Du tager fejl. Det var uforløst. Manglede storheden. Derfor valgte jeg at tjene storheden

19

gennem kærlighed.
OSKAR:
Hvor smukt det lyder! Hvor udspekuleret det gennemføres! Mændene falder på stribe, og
får kniven.
… Alligevel er du sårbar, Alma. Som en kvinde altid er sårbar. Og det er ikke spekulation.
Det tror du faktisk også selv på, at du er … sårbar.
ALMA:
Måske. Jeg kan væltes. Jeg kan træde forkert og tage fejl. Men jeg gør det sublimt, jeg gør
det overmenneskeligt.
Ingen kan ramme mig. I stedet for søger man hen til mig. Og husk, i dag har jeg en
livslang forsikring i min fortid. Jeg er Mahlers enke. Jeg er enke efter en kæmpe. Jeg
forvalter en kæmpes musik. Ingen kan ramme mig nu.
(Alma betragter Oskars maleri)
Hvorfor er du i øvrigt så optaget af knive og mord og død? Er det noget du har med fra
din kære mor? Du ser blod, hvor andre ser valmuer. Du ser vold, hvor andre ser et kys.
OSKAR:
Hvad mener du med det? Fordi hun sagde, at hun vil slå dig ihjel? Sådan er mødre vel, de
ved bedst, og svigerdøtrene er aldrig gode nok.
ALMA:
Det er noget helt andet. Jeg drømte forleden en drøm. Der var to kvinder og dig. Den ene
kvinde var næsten usynlig. Den anden befandt sig lige ved siden af, tydeligere, henslængt
i en stol. Begge kvinder fulgte dig opmærksomt, imens du malede. Den ene, den usynlige,
lagde sin hånd på den anden kvindes ben, som om det var hendes ejendom, intimt. Men
det var helt klart, at de var dødsfjender. Du – malede bare.
Interessant, ikke? Din mor og jeg, dødsfjender. Hun – næsten usynlig. Jeg – som hun ser
mig, en henslængt dulle. Og du – maler bare.
OSKAR:
Der var en læge som mente, at jeg lider af et traume. Jeg overværede som dreng min
brors fødsel. Det var meget blodigt, og jeg blev aldrig mig selv igen. Jeg har desuden en
voldsom natur. (Alma er ikke tilfreds med den undskyldning) Jeg er ikke fri. Af min
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barndom. Af min mor. Af ansvaret for familien efter min far døde. Mit forsørgerinstinkt …
Alle de ting, du overhovedet ikke er interesseret i.
ALMA:
Der bliver ikke noget ægteskab mellem os. Du får ikke lov til at skifte en mor ud med en
anden.
OSKAR:
Det er dig jeg vil have. Jeg er ikke i tvivl. Min familie er ikke i tvivl. Men hvad med dig?
Hvad er det egentlig, der er galt? Jeg bliver aldrig fin nok til din borgerlighed, vel? Se nu
bare os to, her i Semmering. Din Mahler-historie overalt. Pænhed og præstationer
overalt. Og oveni, din frihedslængsel – når det altså gælder mig.
Ren komedie er det!
Men jeg spiller med, jeg spiller med som en vanvittig, fordi jeg elsker dig. Jeg maler alt
hvad du ønsker jeg skal male, jeg kæmper for at skabe et mesterværk, som kan gøre mig
værdig i dine øjne.
ALMA: (kysser Oskar)
Og sådan kan vi godt elske, et stykke tid, som en drøm.

Scene 6
Gustav Mahler går igennem rummet (kan være en lydoptagelse) og taler om sit møde med
Freud. Alma møder ham/hører ham. De mindes den del af deres historie.
GUSTAV:
Jeg, den store komponist og dirigent Gustav Mahler, opsøgte Sigmund Freud i 1910. Hans
rygte var stort i Wien, og jeg håbede han kunne hjælpe mig. Jeg havde et problem. Alma
var på det tidspunkt, uden at jeg vidste det, dybt involveret i en affære med arkitekten
Walter Gropius. De korresponderede heftigt, når de ikke mødtes bag om min ryg.
Gropius ”kom til” at adressere et kærlighedsbrev til mig. Indtil da havde jeg ikke været
klar over hvad der foregik, overhovedet. Opdagelsen ramte mig som et slag.
Jeg fik en depression. Og jeg blev impotent.
Jeg var sikker på, at jeg havde mistet Alma for altid.
Sigmund Freud foreslog at vi mødtes på et kursted i Holland, hvor han opholdt sig. Jeg
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tog dertil, og vi talte sammen i nogle timer. Så tog jeg hjem igen, og var ikke længere
impotent. Jeg bad Alma om at blive hos mig og afbryde forholdet til Gropius. Og Alma
blev hos mig. Vi havde en skøn tid sammen, vores forhold blomstrede op. Det var året før
jeg døde.
ALMA:
Og hvad sagde Freud så til dig, dengang du besøgte ham? Du er død nu, min kære, så du
kan vel godt fortælle mig det?
GUSTAV:
I betragtning af, at Doktor Freud ikke selv holder samtaler hemmelige på nogen måde,
hvis han mener de kan være til almen gavn – så kan jeg vel godt fortælle dig, hvad han
sagde. Freud gjorde mig opmærksom på ting, jeg havde været blind for. Åbenlyse, simple
ting, jeg bare ikke kunne se. Hvad var essensen af forholdet mellem dig og mig? Det fandt
han ud af på en times tid. Du søgte den far, som du tidligt havde mistet. Så du faldt for
mig, en kunstner som ham, tyve år ældre end dig selv. Og jeg – ledte en kvinde med min
mors egenskaber, og en muse på samme tid. Det så jeg i dig. Mit problem var, at jeg ikke
tillod forbindelsen. Incest, ret beset. Ubevidst incest!
Freud sagde: Vær dig selv. Lad være med at anstrenge dig for at være en anden, accepter
dig selv som du er. Gå hjem og knep din kone som hendes far ville have gjort, hvis han
havde turdet. Og hvad din egen lyst angår – knep din mor … Ja, sådan taler Doktor Freud
på tomandshånd. Og accepter så i øvrigt Gud som din far, sagde han. Skænderier fører
ingen vegne.
Så, Gud fik vi også sat på plads den dag! Og min musik.
Jeg husker tydeligt Freuds slutbemærkning: Sådan er det for os jøder, det høje må være
blandet med det jordiske, for at vinde vores respekt. Hvem er Gud? – vi jøder ved, at han
er vanvittig, og at han nægter at gå i analyse … Så vi laver sjov med ham, imens vi tror på
ham. Ligesom du i din musik blander sublimt og grotesk. Det hele hænger sammen.
ALMA:
Du fik tilladelse fra doktor Freud til at blande højt og lavt, og til at dyrke ubevidst incest,
og så tog du hjem og gjorde det?
GUSTAV:
Og jeg nød det! Helt bevidst nød det. Vi havde en dejlig tid sammen, Alma, i mine sidste
måneder.
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ALMA:
Vi glemte at du var syg. Det var ekstatisk!
GUSTAV:
En nat med dig Alma, gav mig energi til en hel uges arbejde. Sådan en muse er enhver
komponists drøm.
ALMA: (ler)
Er det Sigmund Freuds tolkning af den guddommelige inspiration?
GUSTAV:
Nej, det er min egen, dyrebare erfaring! Dybest set er musik et udtryk for en dyb, seksuel
energi. Som nattergalen der synger. Menneskets sjæl og drift er ét.
ALMA:
Og det klarede han med dig på et par timer ved Hollands kyst! Imponerende. Lidt
uhyggeligt også.
(Alvorlig) Gustav, ved du hvor meget jeg har savnet dig?
Ved du?
(Gustav Mahler er forsvundet.)

Scene 7
Alma vælger at få en abort efter at være blevet gravid med Oskar. Oskar gemmer en klud
med blod fra aborten, som han fra da af altid går rundt med. Alma afslår igen ægteskab
med ham. Oskar er knust. Alma er på visit i Oskars værelse i Wien. Oskar er optaget af
gøremål i et tilstødende rum. Måske leder Alma efter de breve, de har skrevet til hinanden.
Tiden hvor de er sammen, og tiden efter deres forhold, blander sig sammen.
ALMA:
Oskar skulle bare gå forbi mig, så blev jeg gravid! Sådan føltes det, og ganske rigtigt blev
jeg gravid to gange, men jeg ville ikke have et barn med ham.
Først var det en spontan abort, anden gang fik jeg en abort på et hospital. Oskar var der.
Han tog en blodig klud fra sengen, og beholdt den. Fra da af gik han altid rundt med den
indtørrede klud. Det var hans barn, blev han ved med at sige. Hans eneste barn. Vores
barn. Han tegnede sit imaginære barn mange gange.
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Og han ville i hvert fald giftes. Jeg ville stadig ikke giftes. Jeg ville ikke giftes med Oskars
mor på slæb, Oskars voldelige fantasier, Oskars besiddertrang og jalousi. Jeg sagde, at vi
først kunne blive gift, når han havde malet sit ubestridte mesterværk – og det arbejdede
han på, i flere år. Enten var han højt oppe og inspireret, eller han tvivlede og var
deprimeret. I et anfald af dysterhed malede han sit atelier helt sort. Som en grav.
Når alt er sagt, gravene kastet til, og min sjæl tvunget op i en krog, står der kun tilbage, at
Oskar Kokoschka var mit livs kærlighed.
(Oskar kommer gående igennem rummet, for at hente noget)
ALMA:
Alle de modstridende følelser!
Livet er det oprørte hav, som man kan betragte på to måder. Enten navigerer man aktivt,
eller også lader man sig føre med på må og få, kaotisk, som en søsyg.
OSKAR:
Enten manipulerer man aktivt, eller også tør man følge sine lidenskaber!
(Han går ud igen)
ALMA: (fortsætter sin tankerække)
Idealer er nødvendige og farlige på samme tid. De passer aldrig rigtig. Vi kan skubbe
rundt og manipulere så meget vi vil, men der er altid en rest af kaos.
Jeg er idealist. Og så realist. Jeg er drømmeren, som med intelligens forsøger at minimere
kaos. Jeg inspireres af idealisterne, de store romantikere omkring mig. Men jeg ser også
deres brister, deres rester af kaos.
Tag nu mine gode venner, mine idoler, Alban og Helene Berg. (antager at publikum
kender dem) Ja? De skønne mennesker! Genial komponist møder klog kvinde, det
perfekte ægteskab. De er en enhed, de lever og ånder for og med hinanden. Alban og
Helene får ikke børn, men tager sig smukt af min datter Manon, som var hun deres egen.
De udstråler fuldendt kærlighed, og øser ud af den til andre. Så introduceres de en dag
hos mig, og min mand på det tidspunkt, for en kvinde – Hanna – og pludselig er Alban
Berg ikke længere harmonisk. Han forelsker sig hovedkulds i Hanna!
Vi er her vidner til et gevaldigt udbrud af kaos, midt i et ideelt og fuldendt ægteskab.
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Alban Berg er heldigvis komponist, og kan transformere sit sidespring til kunst. Han
beholder på den måde sit ægteskab, men idealet er knust. For dem. Og for os, der så de to
herlige mennesker som forbilleder. (Alma filosoferer videre) Jeg græd, da Alban lod mig
læse et digt, han skrev til Hanna i sin desperation:
Hav medlidenhed med mig, du er den eneste jeg tilbeder,
her i det sorte hul hvor mit hjerte banker
i mørke omringet af bly
med angst og forbandelser til at fylde natten
Så mange modstridende følelser! Idealer – er det vi gør dem til.
Elskede Oskar – du er simpelthen for meget kaos.

Scene 8
OSKAR:
Alma sagde, at hun ikke orkede mere. At jeg gjorde hende syg. Hendes nerver var
tyndslidte på grund af mig, hun var træt af at tage sig af det store spædbarn. Sagt på en
anden måde, jeg passede ikke ind i hendes liv mere. Hun opfordrede mig til at gå ind i
hæren. Jeg ville ikke, men hun blev ved med at sige, at jeg var en kujon, hvis ikke jeg
meldte mig som frivillig.
Så jeg meldte mig. Jeg kom ved en vens mellemkomst ind i 15. dragonregiment, et af de
”fineste” kavalerier. Det var i 1914. Jeg købte hesten jeg skulle ride på, for de penge jeg
fik da jeg solgte billedet af Alma og mig, ”Vindbruden”. Mesterværket.
Så til fronten. Det går ikke stille for sig i 15. dragonregiment. Jeg får først en kugle
gennem tinding og nakke, men overlever. Ved den russiske grænse bliver jeg derefter
alvorligt såret af en bajonet gennem lungen. Aviserne skriver at jeg er død. Alma tager
straks ud til mit atelier og henter alle sine breve og nogle tegninger.
Men jeg er ikke død. Jeg ligger på hospitalet i Wien. Da det bliver kendt, kommer Alma
også og besøger mig. Hun er helt fjern, upåvirket. Tilbage ved fronten får jeg granatchok,
og her slutter militærkarrieren. Faktisk er det et mirakel, at jeg er her i dag og kan holde
på en pensel. At jeg kan tænke og tale!Enten er det fordi Gud holder øje med mig, og af
uransagelige grunde har bestemt, at jeg, Kokoschka, skal overleve de fleste andre og blive
94 år. Eller også har han glemt mig.
En engels stemme (Manons stemme):
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Et sår dækker hele benet. En hånd mangler fire fingre. Øjenlågene er store og væskende.
Et hoved vredet til siden. Vi venter på lysets sekund.

Scene 9
Oskar ved et cafebord med sin Alma-dukke, i 1:1 størrelse, lavet af dukkemageren Hermine
Moos i München.
OSKAR:
Lad mig beskrive “Vindbruden” for jer. I det maleri er Alma og jeg forenet for evigt. Det er
et følelsesfuldt, lidt barokt billede, hvor to elskende, Alma og jeg, i omfavnelse, nærmest
hvirvler gennem rummet, gennem stormen. Vi er rolige og stærke, holder hinandens
hænder, ved kanten af et halvcirkelformet hav oplyst af bengalsk ild, og bagved, et
vandtårn, bjerge, lyn, månelys. Der er tillid og tro imellem os. Vi famler os ikke længere
frem i mørke.
(Til publikum) Det her er ALMA - Den tavse kvinde. (viser dukken frem) En fuldstændig
vellignende udgave af min drømmekvinde. Alma som drøm og virkelighed. Så er det lige
meget at hofterne og brysterne er af savsmuld … Hun er fortryllende smuk, lige så smuk
som Alma.
ALMA, den tavse kvinde er skabt af dukkemageren Hermine Moos i München ud fra helt
præcise kropsmål. Tøjet vælger jeg omhyggeligt. Lingeri bestiller jeg hjem fra Paris. Dyrt,
feminint og forførende. Det skal være helt rigtigt. Jeg ved godt, at min besættelse kan
virkelig sygelig. Det er så min fordel, at kunstnere generelt har tilladelse til at virke
sygelige.
Jeg har haft hende med i operaen og på restaurant mange gange, og ingen kommenterer
det. (Han kærtegner og kysser dukken)
Jeg bor i Dresden nu. Jeg arbejder, og jeg underviser.
Jeg er egentlig holdt op med at tage Alma med i byen. I dag, er sidste gang.
Det er på tide, at jeg lægger hende bag mig. I morgen aften holder jeg en fest med mine
venner, et orgie, hvor Alma skal destrueres, dø. Det bliver stort, mørkt og dyrisk! Vi kan
starte med champagne og kammermusik, som ved selskaberne i Almas familie.
Civiliseret selskabelig omgang og afsked. Derefter knuser jeg hendes hoved, hælder vin
ud over det hele, og smider hende ud!
(Dukken fjernes. Alma kommer ind og sætter sig ved bordet sammen med Oskar, tiden
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rykkes mange år frem)
OSKAR:
Jeg ved at det er slut.
Snart tager jeg videre ud i verden. Det du kalder at navigere aktivt i kaos?Jeg vil bo i 10
forskellige byer. Jeg vil arbejde. Skabe. Engagere mig i mine elever, i min omverden. Være
kunstneren Kokoschka. Først i 1941 beslutter jeg at gifte mig. Med den tjekkiske kvinde
Olga Palkovska, i et beskyttelsesrum i London.
(Til Alma) 400 breve. Tyve malerier. 70 tegninger til dig. Kunne man være i tvivl om, hvad
jeg ville sige?
ALMA:
Du er en stor kunstner i dag. Jeg så dine billeder ved biennalen. Jeg følger med i dine
succeser. Jeg bor i USA, men jeg kan sagtens følge med. Vi er skam velorienterede
derovre.
OSKAR:
Det er for tidligt nu, men senere, når du fylder 70 år måske, og jeg er en spændstig, vågen
mand på 63, så vil jeg sende et brev til dig, fyldt med glæde. Der skal stå:
”Bed de venner, som forbereder din fødselsdagsfejring. om at opføre et levende
mindesmærke den dag. Et mindesmærke i ord. De skal finde en virkelig amerikansk poet,
en der kender til hele spændvidden i følelserne, fra blidhed til den mest pirrende
sensualitet – så vi to, gennem poetens ord, kan fortælle verden om, hvad vi gjorde med
hinanden og mod hinanden, og kan give betydningen af vores kærlighed videre til dem,
som kommer efter os. Siden Middelalderen har der ikke været noget at sammenligne det
med, for intet elskende par har nogensinde trukket vejret så passioneret i hinanden!”
ALMA: (citerer fra sin egen selvbiografi)
Mit liv har været smukt. Gud undte mig den lykke at kende de geniale værker i
vores tid, da de endnu var i deres skaberes hænder. At jeg en tid kunne tjene disse
lysets riddere har retfærdiggjort og velsignet min tilværelse. Man er i høj grad i
stand til som menneske at erkende sin skæbne. Ethvert menneske kan alt – men
må også være rede til alt.
(Alma halvt henvendt til Oskar, halvt til publikum)
Jeg skulle være blevet i Santa Barbara! Ikke være taget så hurtigt tilbage til Beverly Hills.
Min mand Franz Werfel er syg. Doktor Spinak passer på ham, holder sig klar dag og nat.
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Roen i Santa Barbara er god for helbredet. De opholder sig i en bungalow i en stor
hotelpark. Hver dag henter en taxa dem, og de spiser frokost ved havet, i en klub med
swimmingpool. De mange halvnøgne unge mennesker, der bader her, morer Werfel
meget. Om aftnen går de to herrer i biografen eller til koncert.
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