
Teater Tuschinski er ikke kun en biograf, men ogsd et historisk monument.

Foto: Pathe Tuschinski Amsterdam

I Teater luschrnskis forhal fAr publikum art deco og

jugendstil for fuld udblasning!

Foto: Jens Anders Weismark Ssrensen

Ingen stolper i min sal
Med mfantasfuld blanding af jugmdstil og art deco betragtes Pathi Tuschinski
i Amsterdam snm en af aerdens smukkeste 0g mest spektakulere biograJer
Af Jens Anders Wejsmark Sorensen

I  begyndelsen af  det  20, Arhundrede

vi l le den polske jode Abraham lcek

Tuschinski  emmigrere t i l  USA, men kom

ikke lengere end t i l  den hol landske

by Rotterdam. Her f ik  han succes som

skredder,  men hans store passion

var dog spi l lef i lm, og i  1911 Abnede

han sin forste biograf  i  Rotterdam,

Efter Abning af  endnu tre biografer i

havnebyen, beslut tede han i  1917 at

f ly t te t i l  Amsterdam, hvor han sammen

med svogrene Hermann Ehr l ich og

Hermann Gerschtanowitz v i l le opfore

Hol lands storste biograf ,  Det skul le

ikke blot  vare den storste,  men ogsA

den smukkeste og mest moderne,

og i fo lge Tuschinski  selv skul le dette

opnAs med de bedste mennesker,  id6er

og mater ia ler .  Grundstenen blev lagt  i

1919 og med en fantasi fu ld blanding af

jugendst i l ,  ar t  deco og arki tekturst i len

Amsterdamskolen blev biografen,

med plads t i l  omkring 1,600 og med

aircondi t ioning i  form af  isblokke foran

elektr iske vi f ter ,  da ogsi  noget,  som

ingen havde oplevet for .

'Under mottoet Kein oaal  ien main zaal

( ingen stolper i  min sal) ,  var den kere

Tuschinski  en kravende bygherre,  som

insisterede pA at  skul le godkende hver

eneste detal je, '  s iger teatermanager

David Hanemaaye, Den forste arkitekt

f ik  dog hel ler  ikke lov t i l  at  ferdiggore

projektet ,  Ef ter  endnu en uenighed

omkring udformningen fyrede Tuschin-

ski  ham og ansatte to nye arki tekter t i l

at  ferdiggore bygningens indre,  Ved

Abningen i  1921 mAtte selv skept ikerne,

og dem var der en del  af ,  indromme, at

Tuschinski  havde bygget et  mestervark.

Med den imponerende art  deco facade

f lankeret  af  to tArne giver bygningen

beskuerne en vis fo le lse af  erefrygt .  Og

folelsen bl iver ikke mindre i  forhal len,

der i  typisk art  deco st i l ,  med et  stenk af

jugendst i l ,  bombarderer deh besogende

med sanseindtryk f  ra bi l ledsker inger i

morkt  t re,  farver ige f l iser med bronze

elementer,  ar t  deco lamper,  hAndvevet

tappe, farver ige vegdekorat ioner og

en kampe lof tsrosette belyst  med

ski f tende farver.

'Det er jo en 94 Ar gammel bygning, og

vores besogende ved ikke r igt igt,  hvad de

skal forvente, forste gang de gAr ind i  ho-

vedsalen. De bl iver som regel overrasket,

fordi  salen med balkonerne, den brede

scene og den fantast isk udsmykning

l igner al t  andet end en normal biograf , '

fortel ler David Hanemaave,

Biografg ruppen Path6 kobte bygn i  ngen

i  1996, og f  ra 1998 In 2OO2 blev facade

og inter ior  gennemrestaureret  t i l  at

f remstd som i  2Oerne og 3Oerne, sA

biografen i  dag klassif iceres som et

histor isk monument,

'Teppet i  forhal len blev hAndsyet i  et

stykke i  Marokko, og er en tro kopi

af  det  or ig in ale f  ra Abn ingen i  1 921 , '
pApeger David Hanemaaye. KLM pAtog

sig opgaven og udgifterne med at fA

transporteret det 50 meter lange teppe

t i l  Amsterdam, Ved renover ingen f ik

bygningen t i l fojet en ekstra f loj  med tre

mindre biografsale.

Som sA meget andet iAmsterdam blev

biografen under Anden Verdenskr ig

overtaget af den tyske besattelsesmagt.



Besogsadresse:

Path6 Tuschinski
Reg u I iersbreestraat 26-34
1017CN Amsterdam
wwwpathe,n l/bioscoop/tuschinski

Audioguidet rundvisning
- hver dag fra kl. 9,30.
Prisen er € 10 inkl.  en koo kaffe.

Navnet blev endret t i l  det ikke-jodiske

Tivol i  og det meste af  udsmykningen, der

efter tyskernes smag var for farverigt og

udford rende, blev overmalet, Tusch inski

mistede l igeledes sine f i re biografer i

Rotterdam, da tyskerne sonderbom bede

byen i  1940. Men han skul le miste endnu

mere. |  1942 blev Tuschinski og det

meste af hans famil ie deporteret t i l

tyskernes koncentrat ionslejre. Tuschi nski

og hans svoger Gerschtanowitz dode i

Auschwitz,  den anden svoger Ehr l ich i

Sobibor,  Naste al le fami l iemedlemmerne

omkom, med undtagelse af  Gerschtano-

witzs son, der ef ter  kr igen, som direktor,

f ik  b iografen pA fode igen.

Efter renover ingen i  2002 blev antal let

af  publ ikumsseder reduceret  t i l  736

inklusiv pr ivate bokse og bageste

rekke, hvor det stadigvek er t i l ladt

at  kyssel  Det er l igeledes t i l ladt  at

medbringe dr inks og snacks kobt i  baren

t i l  forest i l l ingerne.

'Popkorn giver os en del  problemer

med mus, iser da katte ikke er t i l ladte I

salen, 's iger David Hanemaaye med et
gl imt io jet ,

Med Teater Tuschinskis unikke status er

det ikke svart at lokke st iernerne t i l  at

komme, nAr der er premiere pA de store
Hol lywood prod ukt ioner,
'Men det er stadigvek forbandet dyrt, si
det er bestemt ikke hver dag. Vi havde
Tom Cruise t i l  premiere pA f i lmen Valkyr ie
i  2009, og Richard Gere t i l  premiere
pi  f i lmen Arbi t rage i  2013, '  Biografen
bryster sig dog over ikke kun at vise de
f i lm, der er oplagte kassesucceser,  men
ogsA smal le f i lm med et  mere kunstner isk
udtryk,
'Med omkring en halv mi l l ion solgte
f i lmbi l let ter  om Aret,  er  v i  en meget sund
forretning, Derudover har v i  omkring
300,000 besogende t i l  andre arrange-
menter. Et par gange om Aret legge vi
et  gulv hen over al le stolene, sA salen
kan bruges t i l  middagsselskaber,  Selvom
det er en dyr losning, sA er det meget
ef ter t ragtet  i  den smukke sal , 's iger David
Hanemaaye,

Det er l igeledes eftertragtet, nir
biog rafen om efterAret transmitterer
opera direkte fra Metropolitan Opera i
New York,
'Med vores balkoner,  gal ler i  og scene, er
det jo nasten som at vere der selv. Og
skul le en af  sangerne falde dod om under
opforelsen i New York, sA fAr vores pub-
l ikum ogsA dramaet real t ime. Men den

d i rekte t ransmission betyder l igeledes,

at fx drir l igt vejr kan give atmosfariske

fo rstyrrelser, Vi har oplevet foresti  |  |  i  n ger,

hvor publ ikummer har bedt om pengene

retur, '  fortel ler David Hanemaaye,

Teater Tuschinski er meget bevidst om,

at man ikke kun er en biograf, men ogsA

et histor isk monument,  Dorene Abnes

hver dag kl ,9,30, hvor publ ikum frem t i l

forste forest i l l ing midt  pA dagen for€ 10

forsynes med en kop kaffe og en audio
guide afspi l ler .
'Med invester ingen i  et  godt audioguide

system og produkt ionen af  en underhol-

dende lyd og bi l ledside, er det ikke nogen
guldgrube. Men vi  fo ler  en forpl igt igelse

t i l  at  dele denne fantast iske bygning og

dens histor ie med of fent l igheden -  samt
mindet om Abraham lcek Tuschinski ,

der startede det hele,"  s iger David

Hanemaaye,

Jens Anders Wejsmark Sorensen er

dansk journat ist  med base i  Amsterdam.

Herf  ra dekker han BeneLux, Frankr ig,

Nato og EU for en rakke dag- og f  ag-

blade og Danmarks Radro.


