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Upcoming Søren Vejby Hent PDF Robert A. Madsen er upcoming skuespiller. Han går til improvisation hos
dramalæreren Abelone (Abelorten), arbejder i en biograf og fyrer den af med vennerne, mens han jager det

store gennembrud. Robert drømmer om at få hul igennem til sandheden og virkeligheden – dvs. filmen – hvor
han kan træde i karakter som den stjerne, han er. For skuespil handler ikke om at spille, men om at være:

ægte, i live og uden hæmninger.

Men det er sin sag. Selvom Robert er spændt som en fjeder og kæphøj, som kun en undermåler kan være det,
er det ikke blevet til mere end en rolle i en brødreklame (”Hvad synes du om bollerne?”), og en casting som

julemand forløber heller ikke helt som planlagt. Men hey, Brad Pitt startede som udstoppet kylling i
Kentucky Fried Chicken!

Robert gør dog heller ikke tingene nemmere for sig selv ved at rende rundt med dick’en ud af bukserne og
(biiiiip) alt og alle, bogstaveligt talt, i en blæst af kokain og endeløse fester. Og et eller andet sted i

suppedasen begynder tingene at kæntre for Robert A. Madsen. Eller også er det alt sammen steppin’ stones på
vej mod den store berømmelse?

 

Robert A. Madsen er upcoming skuespiller. Han går til improvisation
hos dramalæreren Abelone (Abelorten), arbejder i en biograf og
fyrer den af med vennerne, mens han jager det store gennembrud.

Robert drømmer om at få hul igennem til sandheden og
virkeligheden – dvs. filmen – hvor han kan træde i karakter som den
stjerne, han er. For skuespil handler ikke om at spille, men om at

være: ægte, i live og uden hæmninger.

Men det er sin sag. Selvom Robert er spændt som en fjeder og
kæphøj, som kun en undermåler kan være det, er det ikke blevet til
mere end en rolle i en brødreklame (”Hvad synes du om bollerne?”),
og en casting som julemand forløber heller ikke helt som planlagt.
Men hey, Brad Pitt startede som udstoppet kylling i Kentucky Fried

Chicken!
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