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FAUSTina

BLI RYSTET INN
TIL MARGEN?

Jeg tar pulsen på UNIMA Norge fra august til
desember 2014 og legger det frem i stikkordsform:
Festival, medlemsmøte, nordisk samarbeid, utdanning, ny hjemmeside, fagblad i to årlige utgaver (nå
med rygg og i farger). Det er givende å jobbe i team
med et godt styre, en dyktig redaktør og ikke minst
vår daglige leder Kirsti Ulvestad.

Det er handling i luften ikke bare i vår leir, men også
i samarbeid med våre nordiske naboer. Vi har nettopp
avholdt et mindre nordisk møte i Oslo som vil lede til
ytterligere to større møter vinter og vår 2015 i Sverige
og Norge. Uten å gå i dybden på dette ennå ønsker
jeg å nevne at festival og utdanning er sentrale emner.
Store deler av finansieringen til FRI FIGUR Internasjonal figurteaterfestival 2015 er nå i boks, og
det skal bli en glede å invitere dere til festival 12. –
14. juni ved Trikkestallen, Oslo Nye Teater og flere
spillesteder i nærheten av teatret. Vi i UNIMA Norge
legger opp til et program spekket med spennende
norske og utenlandske forestillinger, og kan røpe
at det blir gjestespill fra Frankrike, UK, Brasil og
Danmark - for voksne, ungdom og barn. Festivalen
vil også inneholde utendørs «frynseprogram»,
workshops, seminarer og debatter.
Arbeidstittelen for kommende festival i 2015 er
«KAKK!»
Jeg siterer fra den foreløpige programteksten:
«Bli filleristet av skrekk, rystet inn til margen, le så du
tisser på deg, eller reagere med sjokk og vantro? Kan
man det av figurteaterforestillinger?
Med dette festivalprogrammet ønsker vi å undersøke
om grenseoppgangen mellom det som er «akseptabelt»
og «ikke akseptabelt» er annerledes i figurteateret enn
i de mer realistiske teaterformene. Helt fra de klassiske
Punch & Judy-forestillingene har eksplosiv vold vært
en av hovedingrediensene, gjerne ved at hånddukkene
gir hverandre en skikkelig kakk i hodet. Siden har
figurteaterets utvikling bydd på alle muligheter
for ekstreme og overskridende sceneeffekter. FRI
FIGUR Internasjonal figurteaterfestival 2015 ønsker
å by publikum på «en real kakk», ved å presentere

forestillinger dominert av svart galgenhumor, skrekk
og gru, splatter violence, zombier, spøkelser, samt litt
blod & gørr. Velkommen!»

HENRIETTE BLAKSTAD
Styreleder i
UNIMA Norge

Jeg ønsker å dvele et øyeblikk ved et tema jeg ofte
støter på innen vårt kunstfelt: Hva skal forestillingene
våre annonseres som, og hvorfor velger man i enkelte
tilfeller ikke å legge vekt på at formen som presenteres
for publikum er figurteater? I den forbindelse
har jeg lett frem ulike ord som kan beskrive vårt
uttrykk: Dukketeater – figurteater - visuelt teater
– masketeater – animasjon – klovn – performance –
skulptur – objektteater - installasjon – filmeffekter, og
det finnes nok enda flere representative ord.
UNIMA Norges medlemmer er kunstnere fra en
rekke bakgrunner, land, fagfelt, ulike kjønn og
generasjoner. Vi arbeider på tvers av media, disipliner
og tilnærminger. Vi er ikke en utdøende rase, heller
innovative og fremtidsrettede. Jeg siterer Knut Alfsen
fra en artikkel i scenekunst.no mars 2011
«Saken er at figurteatret aldri har vært spesielt synlig
innenfor kunstinstitusjonen. Men det er ikke det
samme som at det ikke finnes»
Og da er vi tilbake til synlighet. Om vi ikke velger
å sette en navnelapp på vårt virke som tydeliggjør
hvilken form vi jobber innen, hvordan skal vi da få
bekreftet for omverdenen at vi eksisterer? Vi eksisterer
i høyeste grad både utenfor og innen institusjonene,
det er bare så sjelden det legges vekt på at dukketeater,
figurteater, visuelt teater, masketeater, animasjon,
klovn, performance eller objektteater er viktige
uttrykk i det viste verk.
Så hvorfor ikke velge oss en navnelapp, være tydelige
og bli synlige?
Vi i UNIMA Norge ønsker dere alle en riktig god
jul og et godt 2015!
Med hilsen
Henriette Blakstad
Leder UNIMA Norge
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HEDDA FREDLY
Ansvarlig redaktør
Ånd i hanske
- Tidsskrift for figurteater

I dette temanummeret har vi ønsket å undersøke
hva som skaper et helhetlig visuelt inntrykk i
teaterproduksjoner som inkluderer figurspill.
Arbeidstittelen var Scenografi <-> Figurteater,
og målet var å se på forholdet mellom disse to.
Noe av det vi ville finne ut er hvordan forskjellige
kunstnere tenker når de lager scenografi, eller, om
du vil - et scenisk univers som figurer skal spille i: om
dimensjoner, størrelsesforhold, taktilitet, lysforhold,
mulighet for bevegelse, materialbruk, realistisk eller
abstrakt framstilling, etc - alt som får betydning for
hvordan figuren opptrer i universet og hvordan det
hele til slutt oppleves av publikum.

eksemplifisert gjennom en presentasjon av hennes
splitter nye forestilling ASKE.

Spørsmålene vi inviterte flere skribenter til å svare på
var: Hvordan er prosessen med å lage scenografien?
Tenkes dukkene/figurene inn fra starten, lages de
parallelt eller adskilt fra utformingen av det sceniske
universet? Skiller det å lage scenografi for figurteater
seg fra annet teater, og i tilfelle hvordan? Hvordan
kan figurmaker, scenograf, skue-/dukkespiller,
regissør, lys- og lydkunstnere jobbe sammen for
å skape scenisk liv til en figur eller gjenstand? Er
arbeidsprosessen for scenografen, figurmakeren og
for figur-/skuespilleren ofte adskilt? Kan det være noe
å hente ut kunstnerisk på større grad av samarbeid?
Hvordan tenker scenograf og regissør om scenerom,
rekvisitter, kostymer etc som dukken kan forholde
seg til innenfor et ønsket visuelt scenisk univers?

Jaap den Hertog og Teater Fusentast har laget
14 forestillinger som til sammen er spilt 4020
ganger i løpet av 24 år. I artikkelen «Hold orden i
symbolene!» beskriver Jaap hvordan han har erfart
at et tett samarbeid mellom scenograf, dukkemaker,
dukkespillere, sceneinstruktør, kostymedesigner,
komponist OG publikum ofte åpner for overraskende
og spennende sceniske løsninger.

Mange spørsmål, men alle kretser rundt samme
tema: Hvordan skaper man «et helhetlig visuelt
univers» (der det er ønskelig)?
«Figurene er helt klart et sentralt element, men de
er likevel et virkemiddel på lik linje med skuespillere,
video og annen scenografi. Det er helheten som
skaper forestillingen, hvordan alle bitene til sammen
former et større uttrykk», skriver figurteaterregissør
Yngvild Aspeli om sitt arbeid, i dette temanummeret
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«Når jeg jobber med kun dukkedesign og ikke
er delaktig i resten av prosessen har det lett for
at uttrykket til dukkene blir veldig menneskelikt,
særlig når det gjelder spillmulighetene. Dukke og
scenografi får ikke mulighet til å spille sammen,
påvirke hverandre og fortelle historien i samspill»,
skriver dukkedesigner Torill Næsheim i sin artikkel
«Visuell historiefortelling» der hun skildrer sine
erfaringer med å lage figurer for institusjonsteatre
kontra for frie grupper.

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

Robert Smolik, professor ved det prestisjetunge
tsjekkiske figurteaterstudiet DAMU, forteller om
sitt arbeid med å skape dukker og scenografi for
postdramatiske teaterforestillinger i grenselandet
mellom billedkunst, musikk og teater. «Jeg søker at
det sceniske universet er mest mulig funksjonelt og
så enkelt som mulig. Jeg forsøker så langt det går å
unngå det dekorative.», sier han.
Vi håper som vanlig at Ånd i hanske - Tidsskrift
for figurteater kan være til inspirasjon og skape
noen debatter om produksjonsprosesser og
sceniske produkter. Neste tykke nummer kommer
ut før sommeren 2015, men før dét kommer en
egen programkatalog for Fri figur-festivalen. Og i
mellomtiden kan du følge oss på facebook og etter
hvert UNIMA Norges nye nettside.
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YNGVILD ASPELI
Norsk regissør, skuespiller og figurmaker utdannet ved Ecole Jaques Lecoq i Paris
(2003-2005) og ved ESNAM (Ecole Nationale Superieure des Arts de la Marionnette)
i Charleville-Mezieres (2005-2008). Arbeider i Norge, Frankrike og England.

FAKTA

ASKE
av Yngvild Aspeli
Cie Plexus Polaire
i samarbeid med
Figurteateret i Nordland
(NO) // Compagnie Philippe
Genty (FR)
MEDVIRKENDE:
Regi: Yngvild Aspeli
Skuespiller/figurspillere:
Amador Artiga,
Andreu Martinez Costa,
Pierre Tual
Scenografi: Polina Borisova,
Gunhild Mathea Olaussen,
Charlotte Maurel.
Musikk:
Guro Moe Skumsnes
i samarbeid med
Ane-Marthe Sørlien Holen
Figurer: Carole Allemend,
Yngvild Aspeli,
Polina Borisova,
Sophie Coëffic,
Sebastian Puech
Kostymer: Sylvia Denais
Lys: David Farine
Video: David Lejard-Ruffet
Kunstnerisk rådgivning:
Paola Rizza
Dramaturg:
Pauline Thimonnier
Outside eye:
Philippe Genty,
Mary Underwood
Produksjon: Sarah Favier
Støttet av: Le Mouffetard
- Théâtre de la Marionnette
à Paris (FR) // Centre de
création et de production
de la Maison de Culture de
Nevers et de la Nièvre (FR) //
Théâtre du fil
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BRENNBART
SAMSPILL
- Når rom, skuespillere, lys, lyd, scenografi og figurer
forteller historien sammen, kan det utvide romanens
realistiske formspråk, sier regissør Yngvild Aspeli om sin
siste forestilling ASKE , basert på Gaute Heivolls roman
Før jeg brenner ned .
For meg er figurteater krysningspunktet mellom
teater og visuell kunst. To kunstarter og håndverk
med forskjellig arbeidsprosess. En figurteaterforestilling trenger en produksjonsperiode som er
tilpasset de ulike behovene innen hvert felt. Gjennom å vise til forestillingen ASKE vil jeg forklare
hvordan jeg jobber for å sikre kunstartenes integrering i forestillingens formspråk og dramaturgi.
Det er alltid mye diskusjon rundt begrepet «figurteater». Jeg bruker figurteater fremfor «dukketeater» fordi det for meg føles åpnere for de mange
ulike retningene i dagens internasjonale figurteatermiljø, hvor begrepet favner alt fra mer tradisjonelle dukker til arbeid med bevegelse og objekter eller animerte videoinstallasjoner. Figurteater
handler ikke lenger kun om én sjanger, men om
«et blikk»; en annen måte å se og fortelle på. For
meg ligger forskjellen fra mer «tradisjonelt tekstteater» først og fremst i produksjonsprosessen.
UTENKELIG Å SKILLE ARBEIDSPROSESSEN
Jeg arbeider hovedsakelig ut fra improvisasjoner,
og skriver manus «på golvet». Jeg leter etter fore-

stillingens form: hva er «koden» for denne forestillingen? Materialet skapes alltid ut av selve spillet
og utprøvingen. For meg er det utenkelig å skille
figurmaker, scenograf, skuespiller og regissør fra
hverandre i en forestillingsprosess. De kunstneriske og praktiske valgene er tett knyttet sammen
og avhengige av hverandre for et best mulig resultat. Scenografiske valg må tas ut fra type figur
eller spillteknikk; en menneskestor figur trenger et
annet spillerom enn for eksempel hånddukker eller
skyggeteater. Valg av materialer, stil og generell estetikk utvikles parallelt for scenografi og figurer for
å kunne skape en visuell helhet.
Det er viktig at valg av figurer og scenografi er tett
knytta til de dramaturgiske valgene i forestillingen.
Type figur velges ut i fra dens rolle i historien, og
hva den trenger å gjøre.
Det er også viktig at forskjellige sorter figurer prøves ut med skuespillerne i produksjonsprosessen.
Dette fordi det til syvende og siste er de som skal
spille med dem, og dermed best kan si hva som er
ubehagelig, for tungt eller upraktisk. Siden jeg ho-

MELLOM REALISTISK OG METAFORISK: ASKE er en brutal
forestilling om å forvandles og fortæres av indre flammer, om
hvordan kreftene i oss uhyggelig raskt kan skifte fra skapende til
ødeleggende, forteller Yngvild Aspeli. (Foto: Kristin Aafløy Opdan)
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TEMA:

Figurer gir umiddelbart «en annen
verden». De er jo faktisk døde
objekter, og trenger ikke «spille det».
vedsakelig lager forestillinger der samspillet mellom
figur og skuespiller på scenen står sentralt, er det
også viktig at vi i fellesskap finner hva som fungerer
best, både i forhold til praktiske og estetiske løsninger. For at figurene skal fungere optimalt er det
avgjørende å vite hva slags rom, eller scenografi, de
skal spille i. Slik kan man på best mulig måte integrere i koreografien hva som skal vises og ikke vises
av figurene, og bevisst benytte seg av lys og rom for
å skape den illusjonen man ønsker.
Faren ved å bestille en figur av noen som ikke aktivt er med i prosessen, er å ende opp med figurer
som mangler uttrykk og bevegelse; som ikke «spiller». Eller enda verre, en figur som ikke stemmer
overens med det man ønsker å formidle, og dermed forblir kun en overfladisk rekvisitt.
USYNLIG GRENSE
Min nyeste forestilling ASKE (en co-produksjon
med Figurteateret i Nordland og i «compagnonnage» med Cie Philippe Genty) er en visuell forestilling inspirert av romanen Før jeg brenner ned
av Gaute Heivoll, som handler om hvordan en
pyroman i 1978 herjet i den lille bygda Finsland.
Parallelt forteller forfatteren sin egen historie, og
idet han ser sitt eget liv speilet i pyromanens, får
vi glimt inn i galskapen; den ulmende og ustyrlige
brannen i et menneskets indre. Hvem er det vi ser
når vi ser oss selv?
I stedet for å dramatisere Heivolls historie, har
jeg har valgt å konsentrere meg om den tematiske
kjernen i romanen; de ødeleggende kreftene som
kan gripe tak i et menneske og rive det utfor stupet. Den usynlige grensen mellom normalitet og
galskap, mellom «under kontroll» og «ute av kontroll». Linjen som skiller oss fra faresonen vi alle
bærer i brystet. Forfatteren ser seg selv i lyset av
pyromanens flammer – kunne det vært ham selv?
ASKE er en poetisk, men brutal, forestilling om å
forvandles og fortæres av de indre flammene, om
hvordan kreftene i oss uhyggelig raskt kan skifte
fra skapende til ødeleggende.
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DEN VISUELLE
HELHETEN

ROMMET FORTELLER HISTORIEN
ASKE er en visuell forestilling, den fortelles uten
ord. I Frankrike ville man kalt denne formen
théâtre d´images, og det er nettopp gjennom bilder; situasjoner, bevegelse, og ikke minst figurteater, at historien blir formidlet. Forestillingen består
av tilsynelatende løsrevne biter, som sett sammen
skaper et helhetlig bilde. Jeg har ønsket å unngå
en lineær og kronologisk fortellerlinje, både for å
«oversette» Heivolls tekst til scenisk form, og for å
uttrykke tematikken visuelt. Publikum er medskapende, de må selv sette bitene sammen.
Forestillingens fragmenterte dramaturgi forsterkes
gjennom scenerommet og de scenografiske valgene.
Et enkelt, abstrakt, rom som forvandles ved bruk
av lys, figurer og musikk. Det skapes et drømmelandskap hvor vi raskt veksler fra et bilde til et annet, som om vi var inne i noens hode, og følger en
strøm av tanker. Scenografien er dermed vesentlig
for formidlingen av historien. Rommet forteller, på
lik linje med de andre elementene i forestillingen.
ASKE er satt sammen av to parallelle historier, og
veksler kontinuerlig mellom fiksjon og virkelighet. Situasjoner utspiller seg både foran og bak et
transparent heldekkende stoff som deler scenen i
to. Scenografien tillater oss slik å konkretisere det
usynlige skillet slik at de to historiene kan fungere
uavhengig av, men også overlappe, hverandre.
Over scenen svever ei lita bygd. Husene har en
symbolsk verdi, ved at de viser utryggheten som
litt etter litt brer seg i den tilsynelatende idylliske
husklynga. Husene tilfører et ønsket visuelt uttrykk til forestillingen, men de er også essensielle
for å kunne vise pyromanens verk; brannene.
KOMMUNIKASJON
For å «stoffliggjøre» ordene, som jo er viktige i Heivolls roman, har jeg valgt å integrere projisering av
tekst. Dette fungerer også som Hans og Grete-smuler for publikum gjennom bildeskogen forestillingen
er. Bruk av video som en del av scenografien er der-

for ikke kun et estetisk valg, men også et element for
å sikre kommunikasjonen med publikum.
I og med at det ikke brukes tekst for å forklare
handlingen, er formidlingen av historien avhengig
av aktivt å spille på flere sanser. Lys er vesentlig,
særlig i figurteater hvor det ofte er svært nøyaktig
hva man vil og ikke vil at publikum skal se. Men
musikken er også svært viktig for å skape rom, og
for å formidle følelser. For meg er musikken virkelig en del av scenografien, en del av rommet.		
				
Materialer, farger og type figurer er direkte knyttet
til regivalgene. Bruk av figurteater er en dramaturgisk nødvendighet; uten figurene kan ikke denne
historien fortelles slik jeg ønsker å fortelle den. Figurene er helt klart et sentralt element, men de er
likevel et virkemiddel på lik linje med skuespillere,
video og annen scenografi. Det er helheten som
skaper forestillingen, hvordan alle bitene til sammen
former et større uttrykk. Valg av materialer, farger
og stiler er avgjørende, når vi, som for eksempel i
ASKE; en times forestilling og 12 menneskestore
figurer, selvfølgelig ikke har tid til å høre alles historie. Det er dermed gjennom ansikt, fysikk og ikke

minst kostymer at liv og personligheter kan vises.
KONKRETISERING
Figurteater er for meg en form, et uttrykksmiddel,
men ikke minst en måte å konkretisere et tema på.
Den eneste virkelige personen/levende skuespilleren i ASKE er Forfatteren. Figurene representerer dermed det han skriver, det han tenker. De er
de døde, de er historien som har fulgt han som
en skygge hele livet. Figurer gir umiddelbart en
annen verden, de er jo faktisk døde objekter, og
trenger ikke «spille» det. Vi kan dermed, uten å
måtte forklare, umiddelbart uttrykke denne andre
dimensjonen. Menneskene skildres dermed som
figurer uten kontroll over det som skjer, styrt av
krefter sterkere enn dem selv. De er hjelpeløse ofre
for krefter enten utenfor seg selv, eller i seg selv.
Pyromanen er representert gjennom en menneskestor figur. Ved at tre figurspillere styrer ham, slåss
om hvem som kontrollerer ham, og alltid fysisk er
tilstede rundt ham blir hans galskap og personlighetsforvirring synliggjort. Det gjør det også mulig
konkret å uttrykke følelsen han har av å brenne
opp fra innsiden.
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«Faren ved å bestille en figur
av noen som ikke aktivt er med
i prosessen, er å ende opp med
en figur som ikke stemmer
overens med det man ønsker å
formidle, og som dermed forblir
en overfladisk rekvisitt.»

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

LETT PYRO: Røykeffekter
står sentralit i ASKE

Formen tillater å utvide romanens realistiske formspråk. Og gjør at vi fritt kan veksle mellom det realistiske og det metaforiske. I forestillingen er den
indre kampen mot galskapen representert i form
av et glefsende udyr, en enorm ulv. Her gjør bruken av figurteater det mulig å gi en fast form til en
følelse; kampen med udyret inni seg selv er noe vi
kan forstå. Figurteater gir en avstand, en stilisering,
som gjør at en personlig historie kan være en universell problemstilling de fleste kan forholde seg til.
ARBEIDSMETODE OG KUNSTNERISK KAOS
Min arbeidsprosess er definert ut i fra at jeg «skriver» underveis, og ikke jobber ut i fra et eksisterende
manus. Det at jeg i tillegg selv lager figurene, ofte i
samarbeid med flere andre figurmakere, gjør at jeg
gjerne vil ha et ord med i spillet i alle deler av arbeidet. En produksjonsperiode ser gjerne slik ut:
Forarbeid: Ut fra tematikken jeg ønsker å jobbe
med finner jeg en historie som kan fortelle den.
Jeg liker å ta utgangspunkt i samtidslitteratur
fremfor dramatikk, fordi romaner og noveller setter et grunntema og en struktur å arbeide rundt,
men har masse rom for egen egne bilder og isce-

nesettelser. I ASKE tok jeg altså utgangspunkt i
Gaute Heivolls roman Før jeg brenner ned.
Utprøving: Ideer, ulike typer figurer, materialer
og teknikker testes på gulvet. Dette er en svært
kaotisk, men viktig periode.
Lage: Ut fra hva som fungerte best for forestillingen med tanke på tematikk, skuespillere, og visuelt
uttrykk, lages prototyper på figurene.
Prøver: Under utvikling av forestillingen er det
ideelt å kunne veksle mellom prøvesal og verksted.
Slik er det raskt mulig å endre og tilpasse figurene ut fra hva som fungerer og ikke fungerer. Mer
kaos. Mye løsrevne lapper på gulvet, og hver dag
byr på et «nytt manus» for å jobbe frem den riktige
strukturen og samtidig utvikle alt materialet.
Lage: Figurene fullføres.
Siste prøveperiode: Siden det alltid er endringer,
eller reparasjoner, å gjøre er det tryggest å ha en
figurmaker eller to i nærheten, helt frem til premiere. Svært kaotisk periode, selvfølgelig.
Etter premiere/turné: Jeg fortsetter også å videreutvikle og gjøre endringer etter premieren.
Forestillingen trenger publikum for å bli helt ferdig. Så, kaoset fortsetter en god stund ut i første
spilleperiode.

SYMBIOSE: - Jeg lager i hovedsak forestillinger
der samspillet mellom figurer og skuespillere
står sentralt, skriver Yngvild Aspeli
10
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TORILL NÆSHEIM
Frilans dukkedesigner

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

VISUELL
HISTORIEFORTELLING
Dukkedesign og scenografi i samspill eller hver for seg?
Om erfaring med dukkedesign for frigrupper kontra for
institusjonsteatre.
Da jeg fikk spørsmål om å skrive en artikkel om
mine tanker rundt forholdet mellom dukkedesign
og scenografi bestemte jeg meg for å dra tilbake til
der det hele startet, i 1994:

dødt materiale som vi kan utforme og manipulere
som vi vil. Noen ganger kan også scenografien
være et aktivt element, for eksempel vegger som
flyttes, settes foran (stenger for), dører som åpnes
og lukkes med «usynlige» vaiere, og så videre.

Jeg satte meg på bussen mot Sverige, nærmere bestemt Filipstad, for å få hjelp til å komme i gang med
skrivingen av Pia Holmquist. Vi måtte diskutere. Som vi gjorde i gamle dager da vi jobbet sammen om
vårt eksamensprosjekt det siste halve året ved Norsk
Dukketeater Akademi, og da vi raskt etterpå etablerte
Figurteater Kompaniet. Dette var den morsomste og
mest inspirerende perioden i mitt figurteatervirke. Vi
var nyutdannede og optimistiske. Tankene var store,
motet likeså, og vi hadde enda ikke møtt de begrensningene som dukker opp når man skal leve av dette.

SENSUELL STOL
I vårt eksamensprosjekt Maude danser (fritt etter Knut Faldbakkens roman) startet det hele med
et tenkt bilde av en rød kjole og en dans. Dette ble
senere en viktig scene i forestillingen. En stol med
bryst og en rød flagrende kjole i heftig dans til tangolignende rytmer, ble et bilde på Maudes innestengte sensualitet og begjær. Maude var en egen dukke
i forestillingen, men i denne scenen ble fantasiene og
lengslene hennes visualisert gjennom stoldansen.

Vi (Figurteater Kompaniet) hadde alltid en visuell
tilnærming i våre produksjoner. Det kunne starte
med en farge, et bilde eller en stemning. Vi improviserte ofte med objekter for å leke oss i gang i
arbeidet med en forestilling, uten å sensurere eller
tenke for mye i begynnelsen. Vi jobbet parallelt
med dukker og scenografi gjennom prosessen fordi
det ga oss muligheter til å utnytte det som vi mener
er særegent for figurteater: at det er grensesprengende - fordi dukker, objekter og scenografi er

I samme forestilling endte den strikte og pertentlige Herr Eldmann opp som en del av scenografien, han ble en del av interiøret på pensjonatet
hvor han bodde. Dette synes vi sterkere fortalte
noe om hans personlighet. I utgangspunktet var
han en hel, egen dukke, men gjennom prosessen
ble han altså delvis en del av scenografien. Dette
skjedde kanskje fordi vi jobbet tett med både scenografi og dukker. Hvis dette hadde vært et rent
dukkedesign-oppdrag tror jeg mest sannsynlig

ENDTE OPP SOM SCENOGRAFI:
Herr Eldmann fra Maude danser.
12
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«Det særegne for figurteatret
er at det er grensesprengende»

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

BARNETS PERSPEKTIV: Boy og
Jenta fra barnehageprosjektet
«alternativ til vold»,
Porsgrunn kommune.
Dukkene samtaler med barna
med utgangspunkt i
Gro Dahles bok Sinna Mann.
Boy er designet fritt etter
Svein Nyhus` illustrasjon.

Herr Eldmann ville forblitt en menneskelignende
dukke med kropp og bein. Det er dette jeg liker så
godt ved figurteaterformen, at en karakters indre
liv kan visualiseres som i eksemplene over1.
HISTORIEN OG SCENOGRAFIEN
SKAPER HVERANDRE
Vår neste produksjon Kyss meg skulle handle om
ungdom og skjønnhetsidealer. Vi ville at forestillingen skulle være glansfull og glatt, og fragmentert som reklame- og moteverdenen selv. Det skulle
være glitter og glamour, men samtidig humor.
Her jobbet vi også tett med dukker og scenografi.
Dukker i papp, løse munner og kroppsdeler i papp,
ballongpupper med og uten luft, konfektesker
hvor innholdet var sprellemenn – muskelbyggere,
og oss selv som skuespillere.
Vi trengte en scenografi for raske sceneskift, forvandlinger og små skyggespill. Det ble en sølvglinsende vegg med en titteskapslignende åpning med
luker som kunne åpnes og lukkes. Den hadde også
små luker for skyggespill og for munnene våre, til
framføring av sangnumre og små tekst ramser.

Senografien ble til ut fra våre behov for å fortelle
historien, og historien ble igjen inspirert av scenografien. Jeg synes det er vanskelig å tenke seg fram
til slike løsninger på forhånd, fordi løsninger og
ideer så ofte blir til i løpet av prosessen.
DUKKEDESIGN PÅ BESTILLING
De seneste årene har jeg utelukkende jobbet som
dukkedesigner og dukkemaker, blant annet for
institusjonsteatre (enten rene dukketeaterscener
eller andre scener som vil bruke dukker i forestillinger som ikke er rene figurteaterforestillinger).

«Senografien
ble til ut fra
våre behov for å
fortelle historien,
og historien ble
igjen inspirert av
scenografien.»

Ofte får jeg da et oppdrag med noen ønsker og
tanker fra teatrets side, men får i de fleste tilfeller
ellers med stor frihet. Med «frihet» tenker jeg på
dukkens muligheter til å fortelle historien ut fra
hvordan den ser ut og dens tekniske løsninger.
I denne prosessen har jeg kontakt med regissør,
men sjeldent eller nesten aldri med scenograf.
I mitt arbeid med dukkedesign er jeg opptatt av at
dukken skal ha et utseende som kan gi mange muligheter for uttrykk i spill, både visuelt og teknisk.
Med det mener jeg for eksempel at ansiktet ikke

SKJØNNHETSIDEALER: Masker av ulike
kroppsdeler hentet fra motemagasiner i
forstillingen Kyss meg.
14
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HUMOR OG GLAMOUR:
Dans med konfektesker,
som når de åpnes
inneholder muskelbyggersprellemenn. Pia
Holmquist og Torill
Næsheim i Kyss meg.

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

skal uttrykke en bestemt følelse slik at det begrenser spillet. Men dette er ingen regel. For eksempel er Kasper, eller Punch som han også kalles,
en karakter som alltid har et stort smil selv om han
gjennom forestillingen både slår og kjefter.
Når jeg jobber med kun dukkedesign og ikke er
delaktig i resten av prosessen har det lett for at uttrykket i dukkene blir veldig menneskelikt, særlig når
det gjelder spillmulighetene. Dukke og scenografi får
ikke muligheten til å spille sammen, påvirke hverandre og fortelle historien i samspill. Dette gjelder ikke
kun egne erfaringer, men jeg synes å se at dette er en
generell tendens i teatret. Ofte blir scenografien kun
et bakteppe for dukkespillet. Det har også lett for
at spillet blir for illustrerende for handlingen, og at
dukkene prøver å etterape skuespillere.
Noen ganger er dette et riktig uttrykk for en forestilling, men hva med alle de andre gangene?
Ville det være mulig også innenfor institusjonsteatrene (jeg tenker særlig på dukketeaterscenene)
at samarbeidet mellom dukkedesigner og scenograf ble tettere? Tenk om dukkedesigner, scenoEn stor takk til vår veileder Hartmut Lorenz (tidligere professor ved
Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» i Berlin) som hjalp
oss i prosessen med «Maude danser».

1
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graf og regissør kunne jobbe sammen et stykke
inn i produksjonen? Jeg regner med at både tid
og penger begrenser denne muligheten, men jeg
synes tanken er verdt å ta tak i. Noen ganger vil en
investering gi mange ganger verdien tilbake i den
andre enden. Og det er synd at de unike mulighetene i figurteater ikke utnyttes mer, synes jeg.
UUTNYTTEDE MULIGHETER
Figurteaterformen har så store muligheter til å overraske, forundre og fortrylle publikum. Hvordan kan
vi utnytte de mulighetene som ligger i at dødt materiale skal fortelle en historie? En skuespiller vil alltid
ha en begrensning i sin kropp. Dukker og objekter
har også begrensninger - men enda flere muligheter
til å fortelle historier på nye og uventede måter!
I figurteateret har vi en stor frihet. Det er så lett
å illustrere eller etterape skuespillerteater, men mulighetene er så mye større. Jeg vet selv at det ikke er
en lett oppgave å skape forbløffende, magisk teater
som både overrasker og berører publikum. Men et
tettere samarbeid mellom dukkedesigner, scenograf
og regissør er mitt ønske for det nye året!

LITEN DUKKE PÅ STOR SCENE:
Baby-marionette i full størrelse fra forestillingen
Stort og stygt på Det Norske Teatret
17

JAAP DEN HERTOG
Teater Fusentast

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

FAKTA

TEATER FUSENTAST
Har base i Trondheim.
Har laget til sammen 14
produksjoner, hvorav 3 uten
dukker.
Har spilt til sammen 4020
forestillinger på 24 år
(gjennomsnittlig 167,5 per
år).
2504 av disse er
panopticum-forestillinger
(enmanns-teater med
tittekasse) på 6 minutter
hver. De 1516 resterende
forestillingene varer 45
minutter hver i snitt.
Har 14 velbrukte dukkeskuespillere, 1 lystekniker og
4 musikere.
Har drevet 8 sceneinstruktører til tidvis
fortvilelse, lurt 8
billedkunstnere/scenografer
til å tro at små forestillinger
krever lite innsats og fått
6 komponister til å lage
strålende musikk for seg.
3 Torneroser har blitt gravide
med hver sin prins i deres
kontraktperioder.
2 av 3 prinser ble også
gravide med en
prinsesse hver.
Har spilt i 1.380.5666 timer,
rigget i 8130 timer, kjørt to
sykebiler og en turnébuss til
deres endelikt, tilbakelagt et
antall kilometer som ikke lar
seg regne ut, anslagsvis
4 x rundt ekvator. (Og da
er det ikke en gang tatt
med alle båt- og flyreiser,
pluss logistikken med å
sende teaterutstyr via ulike
transportbyrå.)
Har spilt i 13 forskjellige land.
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HOLD ORDEN I
SYMBOLENE!
De mest spennende sceniske valgene oppstår gjerne i tett
samarbeid mellom scenograf, dukkemaker, dukkespillere,
sceneinstruktør, kostymedesigner og komponist. Av og til
kan enkelte publikummere og nobelprisvinnere også ha
gode råd å komme med.
Kjære redaktør Hedda i Hansken!
Du ga meg i oppgave å skrive noe om scenografi i
relasjon til figurteater, med utgangspunkt i Teater
Fusentasts forestillinger. Mer spesifikt om utarbeidelsen av scenografi og dukkene i vekselvirkning
med dukkespillerne. Du lurte på om en større grad
av samarbeid mellom scenograf, dukkespiller og
dukkemaker beriker forestillingen kunstnerisk.
Besvarelsen i kortversjon: Ja!
Fordi:
Det spesielle med dukketeateret (jeg bruker betegnelsen «dukketeater», da enhver besjelet gjenstand
på en scene automatisk blir til en dukke) er at dukketyper og tilhørende scenografi oftest er fastlagt i
samme utgangspunkt.
For eksempel er Kasperteateret et kasperteater
fordi det spilles i en «Ronzebons» / «Castello»
/ «Puppetbooth» (en gatedukkescene med andre ord) med hanskedukker, med dukkespillerne
skjult. Men da vi laget vår Peer Gynt merket vi raskt

at mange av dukkene var mye mer effektfulle hvis
de hadde en annen utforming, avhengig av deres
funksjon i forestillingen, og i flere scener trengte vi
som dukkespillere å være synlige i den rollen.
Kongstanken for vår Peer var at Ibsen egentlig har
skrevet denne kombinerte sjeleransaking, revy og
mysteriespill i en typisk kjededramaturgi av enkeltstående scener - noe som er typisk for kasperteateret. Og ved nærmere gransking av hans intensjoner
og hans liv, var det soleklart at protagonisten er
modellert etter selveste Kasperfiguren, eller heller
Pulcinella, som Ibsen kjente godt fra sitt opphold
i Roma hvor han skrev stykket. Peer er denne
samme elskelige egoisten med sterke psykopatiske
trekk. Han som med sin kjepp og sin frekkhet og
publikumsfrieri klarer å seire over alle antagonister
han møter, til og med Djevelen og Vår Herre (her
i form av Hans sendebud, Knappestøperen).
Så forestillingen måtte bli som et Kasperteater med
hanskedukker. Men straks oppdaget vi at stykket
fikk flere lag og ble rikere, morsommere og mer tro
mot Ibsens intensjoner ved at Fanden ble en stang-

HYBRIS? Til jubileumsforestillingen Den Store Finalen var
utgangspunktet var som galest: En ironisk dommedagsfortelling fortalt
gjennom bruk av forskjellige projeksjonsteknikker – animerte lysbilder
i utgamle Lanterna Magica apparater, skyggebilder, og ikke minst livet i
en miniatyrby registrert ved et håndholdt lite kamera.
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HIMMELSK: De tre englene i
Den storE finalen, Jaap den
Hertog, Coby Omvlee og Dr.
(Tor Einar) Bekken

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

PSYKOPAT?: Peer Gynt
er den samme elskelige
egoisten som den klassiske
Kasparfiguren - som med
sin kjepp, frekkhet og
publikumsfrieri klarer å
seire over alle antagonister
han møter, til og med
Djevelen og Vår Herre,
skriver Jaap den Hertog
om Teater Fusentasts Peer
Gynt.

«En dukke er et
lite instrument, og
dukkespilleren dets
musiker.»

dukke, Dovregubben, Mor Åse og Anitra marotter, og Ingrid, Den Grønnkledte med flere . bare
gjenstander som vi (på begavet vis) bare viftet med.

som bare forvirret tilskuerne, fordi det som symbol
ikke lenger hadde noen funksjon. Gjerne ble det da
først endret på takket være en årvåken tilskuer.

Slike valg oppstår alltid i vekselvirkningen mellom
scenograf, dukkemaker, dukkespillerne, sceneinstruktør og, overraskende nok, kostymedesigner
og komponist.

Et eksempel på slike meningsløse avglemte valg:
Vi hadde spilt Sand Mellom Tærne en rekke ganger.
Ved introduksjonen av Raritetskabinettet hvor hovedperson Hetty har samlet minnene fra sitt lange
liv, vises det frem en sjelden kaktus fra Pyreneene.
Men når Hetty på sin flukt når grensen til Spania, symboliseres landet ved en miniflaske spansk
brennevin. Det var publikummer Grethe Søymer i
Oslo, som skuffet påpekte at vi helt hadde glemt
kaktus-en, som et mye sterkere og riktigere virkemiddel. Da vi kastet flasken og brukte kaktusen deretter, kjentes forestillingen med det samme rikere
og tettere, og for tilskuerne lettere å henge med i.
En dukke / animert gjenstand er et symbol for en
tanke, en assosiasjon, et menneske, en filosofi.

Det fine med dette er at forestillingen blir en enhet hvor alle elementer i beste fall stemmer overens
med innholdet og hvordan vi forutsetter at det endelige resultatet skal oppleves. Problemet er, selvfølgelig, at enhver endring senere risikerer å gi problemer i forhold til andre elementer i forestillingen.
BRUK EN «KORREKTURLESER»
Det å lage en teaterforestilling er en slags organisk
prosess, hvor mange «darlings må killes» underveis, og hvor man etterhvert tar valg for scenografi
og dukkeutforming som ikke stemmer med en del
forkastede tidligere elementer. Akkurat som i en
ny-forfattet tekst, har vi av og til opplevd at et gammelt element har blitt med videre i fortellingen,
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Symbolene i forestillingen skal være tydelige, bevisst
valgte ut fra hva vi forventer at publikum vil oppfatte, og gi umiddelbar gjenkjennelse eller effekt.

Publikum må straks oppfatte betydningen av det
som vises: Hvis de må tenke «Hva er det egentlig
dette betyr?», så er de allerede ute av den felles
transeliknende tilstand som en scenekunstopplevelse skal være, og det krever tid før de hekter seg
på igjen.
En god dukketeaterforestilling er for meg en lek
med slike symboler. Dukketeater er per definisjon
en visuell kunstart, bygget opp av bevegelige bilder som formidler et tankegods, beriket og støttet
av like omhyggelig valgte ingredienser i form av
tekst, musikk, kostymer.
KARIKATUREN SOM ALTMULIGDUKKE
Og så litt om å utvikle dukken i vekselvirkning
med dukkespilleren:
En dukke er jo et lite instrument, og dukkespilleren dets musiker.
Musikeren trenger et godt instrument som er lett
å spille, for at det skal bidra best mulig til et lekent, vakkert, skremmende eller rørende resultat
(velg det som passer best). Det er enklest å gi et

spillmessig godt uttrykk til dukken om den er enkel, lekker, ligger godt i hånden og beveger seg
tilsynelatende «naturlig», uten at dukkespilleren
må anstrenge seg. Gode dukkespillere gir dukken
en merverdi og ofte et uttrykk som forestillingen
trenger gjennom sitt spill. For å berike den effekten ytterligere, kan det hende at dukken skal utformes påny med en litt annen estetikk enn initialt
tenkt.
Jeg liker at dukken har et uttrykk som umiddelbart
forteller tilskueren noe vesentlig om dukkens personlighet og funksjon i stykket. På den måten får
dukken ikke bare umiddelbar respons, men dukkespilleren har noe å spille med og mot. Et grotesk
eller superlykkelig ansikt som gjennom spillet viser
at det er lei seg fremkaller en sterkere reaksjon enn
et nøytralt utseende. Andre mener at det er lettere
å la nøytrale ansiktstrekk formidle følelser. Det er
fullt mulig, bare tenk på Buster Keatons utrolige
filmroller.
SAMARBEIDSRESULTATET
Som produsent / dukkemaker / dukkespiller for
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TEMA:

«Et groteskt eller superlykkelig ansikt
som gjennom spillet viser at det er lei seg
fremkaller en sterkere reaksjon enn et
nøytralt.»
egne forestillinger er jeg så heldig at det er mitt
konsept for et nytt stykke som danner utgangspunkt og at jeg selv er premisseleverandør. Men
scenografen og regissøren kommer inn og endrer
på en del betingelser, slik at forestillingen til slutt
blir annerledes enn tenkt i utgangspunkt, samtidig som den blir tro mot utgangspunktet og på en
mye bedre måte gir uttrykk for det tankegodset
som jeg ønsker å formidle enn jeg kunne fått til
uten deres endringskrav.
Et eksempel: Forestillingen Sand mellom tærne
skulle være en hedersbevisning til min grandtante Hetty og min mors familiebakgrunn. Jeg ville
fortelle Hettys liv gjennom hennes øyne. Samtidig
hadde jeg lyst til å eksperimentere med, og blåse
nytt liv i den gamle Raritetskabinett-tradisjonen.
Disse to tankene viste seg meget velegnet til formålet. Hennes person slik hun så ut som gammel,
ble utformet i pappmasjé med lett karikert portrettlikhet (bare et hode og en hånd i en seng)
midt i kabinettet - «Kabinettet som hun samlet
minnene fra sitt lange liv i». Portrettet utstråler
undring og mildhet.
Det andre som var forhåndsbestemt var klokken,
som er et sentralt element i hennes liv, og en typisk
nederlandsk gavl over det hele. Så kom multikunstneren Gunnar Fretheim og laget et papputkast i
bordmodell som instruktøren Lasse Åkerlund og
vi kunne eksperimentere med. Hvordan de andre
dukkene, besjelede gjenstander og deres plassering
i og rundt kabinettet ble utformet og bestemt av
lyster, tanke på effekt, spillmessige behov og instruktørens ønsker. Inkalill var illustratøren som
tegnet de flate pappdukkene, portrettene, bakgrunnene til de forskjellige stedene i historien.
Hennes tegneserieformspråk - basert på bilder av
de virkelige personene - hadde svært mye å si. At
det finnes noen inkurier i hennes tegninger (Hun
tegnet for eksempel stranda fra et fjellperspektiv
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DEN VISUELLE
HELHETEN

– Nederland har ingen fjell) har ingen heftet seg
ved. Uten denne vekselvirkningen under prøvetiden hadde det ikke blitt en så helhetlig forestilling.
BORDTEATER: I Sand
mellom tærne blåste
Teater Fusentast liv i og
eksperimenterte med den
gamle raritetskabinetttradisjonen. Dukkene, de
besjelede gjenstandene og
deres plassering i og rundt
kabinettet ble utformet og
bestemt av lyster, tanke på
effekt, spillmessige behov
og instruktørens ønsker.

Et annet eksempel – hvor formvalget IKKE bidro
til å gjøre forestillingen bedre:
Katta – og andre strofer er basert på nonsensdikt.
Her planla Lasse Åkerlund at overraskelsene skulle
komme fra to sider: To ronzebonser i hver ende
av en rød løper, med publikum vis à vis hverandre
langs langsidene av løperen på hvert sitt aluminiums-amfi. Fungerte fint, det, inntil stykket ble
kjøpt inn til turneer med den bittelille bokbåten
Epos. Da måtte det forenkles til bare én ronzebons
med to spillåpninger ved siden av hverandre.
Fungerte mye bedre, mindre sjauing, mer konsentrasjon rundt de enkelt scener med større effekt. Så vekk
med det opprinnelige fiffige og flotte opplegget.

like par, for å kunne animere bildene uten at de
«hopper», og et lite kamera som leverer skarpe bilder fra byen og dens befolkning.

Slike gode tilpasninger finner man oftest først etter
at forestillingen er innspilt.

Dette ga oss flere uløselige problemer:
Det viste seg umulig å lage dukkene så små at de
ble realistiske i forhold til husene i byen. Heldigvis
henger man seg ikke opp i slikt. Verre var det at
ikke noe kamera viste seg velegnet: vi fikk ikke til
å manøvrere noe kamera i denne bittelille byen.
Bestilte et spionkamera på prøve, men det ga for
grove bilder, dessuten klarte det ikke la være å
kompensere lyset og fargene i forskjellig lys, så alt
ble grått og dag lot seg ikke skille fra natt uansett
lyssetting. Stakkars Marianne Thallaug Wedseth,
den eminente lysdesigner som allerede slet med
å lyssette scenen for himmel, natt og dag mot en
hvit (!) projeksjonsduk som bakgrunn.

ULØSELIGE TEKNISKE PROBLEMER? RING DITT
LOKALE FORSKERTEAM!
Til jubileumsforestillingen Den Store Finalen var
utgangspunktet var som galest: vi ønsket å lage
en ironisk dommedagsfortelling gjennom bruk av
forskjellige projeksjonsteknikker – animerte lysbilder i utgamle Lanterna Magica apparater, skyggebilder, og ikke minst livet i en miniatyrby registrert
ved et håndholdt lite kamera. Historien fortelles i
tilbakeblikk av tre engler som hilser publikum velkommen til himmelen. All teknikk føres synlig av
to av englene. Det gir publikum følelsen av å få et
gløtt inn i englenes projeksjonslaboratorium.
Så vi trengte en tilpasset projeksjonsskjerm, en by,
liten nok til ikke å være i veien for synsbanen, to
søyler med gamle lysbildefremvisere hvorav flere

Og hvordan skulle vi la ut- og innelysene tennes i
byens små hus, uten at kryssfineren ble svidd av de
små lyspærenes varme? Lysdioder! I 2010 fantes det
ikke rimelige lysmiksere for LED-teknologi ennå.
Og hvordan lage lysbilder til de gamle apparatene

uten at de smeltet eller ble visket ut? Til noen få
kunne vi ennå benytte diapositivfilm, som ga skarpe linjer og jevne fargeflater. For de andre måtte
vi finne nye løsninger. Tidligere ble det brukt litografiske teknikker på glass, eller håndmalt med
akvarellfarger, men for oss alt for vanskelig å fremstille og risikabelt å reise med. Nå til dags blir alt
gjort digitalt, og bildene blir printet utenpå plast,
rastrert og pikselert, i vannbaserte farger. Når disse
forstørres opp 100x på en skjerm ser man pikslene
mer enn bildet. Dessuten tåler bildene ikke vanneller spyttsprut og rives lett av plasten. Det finnes
ett firma i Norge, såvidt jeg vet, Fotophono i Oslo,
som har en tekniker som klarer å brenne urastrerte
bilder inni plastmaterialet, Han var alt for opptatt
og rakk aldri å gjøre dette på kunstnerisk forsvarlig
vis. Bildene ble glorete og detaljene forsvant.
Løsningene:
En av oss visste om en lokal lakseforsker som bruker bittesmå kameraer under vann. Han hadde flere liggende i sin garasje, til den nette summen av
20.000,- per stk. Men da han hadde invester i et
nyere eksemplar, kunne vi få det gamle til 8.000,-
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CLOSE UP: Historien I Den store finalen fortelles i
tilbakeblikk av tre engler som hilser publikum
velkommen til himmelen. All teknikk føres synlig
av to av englene. Det gir publikum følelsen av å få
et gløtt inn i englenes projeksjonslaboratorium.

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

Uten automatisk hvitbalanse og lyskompensasjon.
Marianne jublet. Endelig natt?
De uregulerbare LED-lys? Nobelprisekteparet
Moser har sin Kavli Institute of Neurosciences som
bruker slike regulerbare lys til sine søte små rotter,
så noen bekjente som jobber der, hjalp oss med
vrien lodding av lysene, og ordnet det slik at de
nå reguleres via Sune Scheldrups (Lysteknikerens)
miksepult.
Og de håpløse lysbildene? Det lokale firmaet Foto-import klarer å lage fine bilder, men de ligger
ennå utenpå. Så vi spytter minst mulig, og håper
fremdeles å finne et firma i Trondheim som klarer
å fremstille dem innbrent i plasten.
MORALEN ER
Dukketeateret er en folkelig kunstart, beslektet
med skillingsvisen. Derfor avslutter jeg tradisjonen
tro med Moralen:
Stå ved dine valg, uten å bli fundamentalist.
Vær pragmatisk – behold kun det som trengs og
det som beriker resultatet på riktig vis, uten at
det forlenger forestillingen.
Hold fast ved din kongstanke, selv om problemene tårner seg opp. Det kommer (nesten) alltid en løsning i grevens tid.
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ELLEN MARTHA JERSTAD
er nettopp ferdig med en BA i drama og teaterkomunikasjon fra HiOA og DAMU
i Tsjekkia, i tillegg har hun danse- og koreografiutdannelse fra SfSD (Skolen for
Samtidsdans) og forstudium i kunstfag fra Strykejernet

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

SKYR DET
DEKORATIVE
- Arbeidsprosessen ligger først og fremst i å snakke og
snakke, i å finne konsept og samsvar. Utarbeidingen
av selve det estetiske uttrykket tar kort tid, forteller
professor i scenografi ved det prestisjetunge
figurteaterstudiet DAMU i Praha, Robert Smolik.
Når man snakker om figurteaterlandet Tsjekkia får
det lett et skjær av noe mytisk og mystisk. Men på
DAMU (Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague) finnes hverken urgamle
dukkemestre eller mystiske hemmeligheter. Snart
lærer man at et av figurteaterets viktigste scenograf-navn er å oppdrive på teaterskolens tre-verksted. Professoren minner mest om en norsk brunbjørn der han økser frem figurer på frihånd i en
skremmende hastighet. Kompromissløst krever
han scenografistudentenes beste, og uten forvarsel
kan han kaste hodet bakover for en brummende
høylytt latter.

en avkobling for meg. Noe som jeg vender meg
til når jeg ønsker å slappe av. For øyeblikket driver
jeg med forskning på teaterspråket sammen med
kollegaene fra Handa Gote gruppen1. Vi holder på
med billed- og postdramatisk teater i grenselandet
mellom billedkunst, musikk og teater. Vi streber
etter maksimal frihet i faget.

Robert Smolik er linjeleder ved DAMU og en sentral person på den tsjekkiske teaterscenen. Han er
både scenograf og dukkemaker og har jobbet ved
alle Tsjekkias ledende figurteatre, inklusive Butchty a Loutky og Minor Theateret. I tillegg til å være
linjeleder for figurteaterstudiet, er Smolik stipendiat og forsker på nye språk i scenekunstfeltet.

– Hva er forskjellen mellom det å skape scenografi for
figurteater og for «annet» teater?
– For andre typer teater, det vet jeg ikke. Hvis du
mener dramatisk teater, det er jeg ikke interessert
i, det følger eller jobber jeg ikke med. Når det gjelder figurteater, så prøver jeg å skape et rom der jeg
kan nærme meg barn på en likeverdig måte. Hvor
jeg kan prøve å snakke et glemt språk igjen.

– Hvorfor jobber du med figurteater?
– Jeg bør kanskje si at for tiden er figurteateret mer

I figurteatret arbeider jeg i hovedsak med iscenesettelser for barn, noe som betyr at arbeidet mitt
er begrenset av mange regler. Det er paradoksalt,
men det å følge disse reglene fungerer som en avkobling for meg.

Men om jeg likevel skal prøve å svare på spørs-

I GRENSELAND: Forestillingen Tibet (2006) av
Buchty a loutky viser «en rørende historie om far
og sønn, og om hvor grov verden kan være».
26

27

HVORDAN HJELPE LAMMET TILBAKE TIL SKYEN? About the
Lamb that Fell from the Sky av The Puppet Theatre Liberec er
en enkel historie for de aller yngste, basert på bildeboken av
Fred Rodrian. Scenisk design ved Robert Smollik.

målet ditt, ligger nok hovedforskjellen i størrelse
og forhold. Figurteater opererer ofte under mindre forhold enn store institusjonsteatre, derfor er
forholdene mellom mennesker, både skuespillere,
teknikere eller de som jobber på verkstedet mye
tettere og kanskje mer betydningsfulle.

ker/figurer foretrekker jeg tradisjonelle materialer
som tre, papir osv. Spesielt ved forestillinger for
barn tror jeg at det er viktig at de møter noe som
har vært laget med hendene, noe som har vokst.
– Måten en figur skal oppføre seg på, styrer valg av
materialer og teknologi.

– Hvordan jobber du med tanker og ideer du og regissør har snakket om før du går i gang på verkstedet?
– Det kommer an på hvem det gjelder. I en gruppe
som heter Buchty a loutky2 som jeg jobber ofte
med, samarbeider vi for det meste alle sammen fra
begynnelse til slutt under hele forberedelsesprosessen. Det vil si å finne på og lete etter en teknikk, ofte også en framstilling/produksjonsmåte.
Det ingen grunn for å lage nøyaktige utkast eller
tegninger.

– Hvordan tenker du om samhandlingen mellom
scenerom, rekvisitter, kostyme etc. innenfor det universet som er figurteatret?
– Hm, ordet «universet» er viktig for meg. Nærmere bestemt ordet «enviroment». Jeg søker at
enviroment-et er mest mulig økologisk funksjonelt
og samtidig også så enkelt som mulig. Jeg forsøker
så langt det går å unngå det dekorative.

Når jeg arbeider i et institusjonsteater som for eksempel Det naive teatret i Liberec (Naivní divadlo
Liberec), kan jeg ikke jobbe uten grafiske utkast.
Likevel, det er positivt for meg at også i disse såkalte «stein-figurteatrene» klarer vi nå å jobbe på en
likestilt måte, som ikke lenger følger det faste teaterhierarkiet så mye. Det muliggjør at alle skapere
kan påvirke prosessen helt fra begynnelsen. Det
betyr at arbeidsprosessen ligger først og fremst i
å snakke og snakke, i å finne konsept og samsvar.
Arbeidet med selve estetikken og billedpoetikken
varer bare en kort periode.
– Kan du fortelle litt om materialene du bruker?
Hva er dine preferanser?
– Jeg prøver heller å jobbe på en bærekraftig måte,
så jeg fokuserer på å finne så mange ting som mulig, eller jeg resirkulerer - bruker materialer som har
allerede vært brukt i teatret. Det er selvfølgelig også
nødvendig fordi vi trenger å spare penger, men nå
ser jeg på det fra den etiske synsvinkelen. For duk-

TEMA:

DEN VISUELLE
HELHETEN

– Som professor ved Academy of Performing Arts
(DAMU), legger du merke til noen trender eller
retninger innenfor neste generasjons figurteater,
eller noen trender du merker beveger seg i Tsjekkia
generelt?
– Jeg vet ikke om man kan snakke om en generasjon, nå det handler mer om individer. Men en
tendens er at det som jeg oppfatter har høy kvalitet, ofte er veldig skjult. I stedet er det deskriptive,
overfladiske, underholdende og suggestive konsepter som slår igjennom.
– Hvem er dine største inspirasjonskilder? Og kan
du anbefale noen tsjekkiske billedkunstnere vi burde
stifte bekjentskap med i Norge?
– Personlig er det natur og skapelsen og livet til urbefolkningen som er de største inspirasjonskildene
for meg. Men om jeg skal anbefale noen tsjekkiske billedkunstnere forbundet med figurteater, vil
jeg fremheve Petr Nikl, František Skála og Krištof
Kintera.3
Takk til Barbora Burdová for hjelp til oversetting

http://handagote1.wordpress.com/
http://buchtyaloutky.cz/
3
http://petrnikl.cz/, http://frantaskala.com/, http://kristofkintera.com/
1

2
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JEANETTE MAGNUSSEN KJÆR
Programansvarlig Mini-Midi-Maxi

DIVAER OG
SLANGEVEIER
Figurteaterformen er unik når det gjelder å utfordre,
opplyse og underholde, sier Jeanette Magnussen Kjær,
nyslått programansvarlig for Mini-Midi-Maxi-festivalen.
Siden figurteater i hovedsak er en visuell kunstform passer den gjerne godt for barn, og følgelig
er det alltid flere figurforestillinger på Mini-Midi-Maxi-programmet. Årets publikum fikk blant
annet gleden av å se forestillingen Fragile av det
franske kompaniet Le Clan Des Songes. Kompaniet jobber i hovedsak med figurteater og de lager
egne dukker. Fragile handler om veien vi går på,
og hvordan den noen ganger kan være full av hindringer og store utfordringer.

FAKTA

MINI – MIDI – MAXI
Årlig teaterfestival for barn
og unge i Bergen
Arrangeres i regi av
Vestlandske Teatersenter
Siste festival:
10. - 14. november 2014
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Hovedpersonen er en sjarmerende liten Charlie
Chaplin-lignende mann som ved hjelp av sin vilje
og lille koffert viser oss hvor viktig troen på det
man gjør er for å holde seg på riktig rute. Barna
i publikum virket trollbundet fra første stund, og
det kom kreative kommentarer, smarte løsninger
og gode råd underveis: «– Å nei der kommer det en
slange..» «– Nei! Det er ikke en slange det er bare
veien som er litt svingete…» «– Åja.. da må du gå
en annen vei..!»
Mini–Midi–Maxi er allerede i dialog med ulike
kompanier om gjestespill og har mange fine forslag
til neste års program. Noen kompanier tar direkte

kontakt med oss for å vise fram sitt arbeid, andre
forestillinger er oppfølgere fra kompanier som har
vært med oss tidligere.
Som for eksempel Sofie Krog. Hun deltok i fjor
med forestillingen Huset, og imponerte oss alle
under årets festival med sitt «one woman show»
DIVA. Her presenterte hun et inferno av sju scener som utspiller seg bak 21 gardiner, hvor alt kan
beveges, åpnes, lukkes og heises opp og ned – alt
styrt av Krog selv. Dette i tillegg til at hun spiller
forestillingens karakterer, både store og små figurer – og styrer lyssetting, musikk og lydeffekter! Vi
får i aller høyeste grad presentert et unikt univers i
Sofie Krogs lille teater.
Til neste års festival har vi blant annet flere prisbelønte engelske figurteater-kompanier i kikkerten.
Ved en av disse produksjonene blir det tatt i bruk
en mer avansert form for figurteater, kombinert
med skyggeteater og levende skuespillere på scenen. Dette med et alvorlig tema som bakteppe…
Følg med, følg med! Uansett, spennende blir det.
Både for «minier, midier og maxier…»

ENGASJERTE BARNEPUBLIKUMMET: Noen ganger er ikke ei rett linje den
korteste distansen mellom to punkter. Forestillinga Fragile viste ordløs
animasjon kombinert med dukketeater på høstens Mini-Midi-Maxi-festival.
(Foto: LE CLAN DES SONGES)
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MARIANNE EK HAGEN
studerer fortellerkunst og regi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Blir ferdig med
bachelor i drama og teaterkommunikasjon til våren, med fordypningene dramaturgi,
figurteater, fortellerkunst og regi.

PORTRETT:

ANNE
HELGESEN

MED HODET OG HJERTET
I FIGURTEATRET
- Jeg synes det rett og slett er kjedelig å skape
forestillinger uten figurer, sier Anne Helgesen, nyslått
statsstipendiat for sin innsats for figurteatret i Norge.
PORTRETT

NAVN:
Anne Margrethe Helgesen
AKTUELL MED:
Innstilt som statsstipendiat
fra 1. januar 2015 for sin
innsats for kunstformen
figurteater - både for
forskningsarbeid og
formidlingsarbeid – både
som utøver, regissør,
journalist og forfatter.
ALDER:
59
UTDANNING:
Doktorgrad i teatervitenskap
med avhandling om norsk
figurteaters historie.

En regntung lørdag, Tønsberg stasjon: Anne Helgesen møter meg med et varmt smil, glimt i øyet,
gul sydvest og regnjakke. I en bil full av sceneutstyr og dukker kjører vi til Olsrød gård der Kattas Figurteater Ensemble holder til. I Olsgård atelierfellesskap har de et øvingsrom og et lagerrom.
– Vi er det eneste teatret som holder til her, ellers
er det er for det meste billedkunstnere, forteller
Anne bak rattet.
Vi bærer inn utstyret, deriblant en seng med dukken Ivar oppi. Dagen før har Anne bidratt på HalloVenn, et halloween-arrangement for barn i menigheten hvor hennes mann er prest. Barna hadde
fått i oppgave å få Ivar til å sove. Hun forteller entusiastisk om de ulike taktikkene som ble forsøkt.

TITTEL:
Dr. art. Men også
dukketeaterkunstner, daglig
leder for Kattas figurteater
og forfatter.

– Noen ropte streng til Ivar at han måtte legge
seg, mens andre fortalte eventyr for ham på sengekanten. Andre igjen danset og sang ivrig til «What
does the fox say?»

TEATERSPESIALITET:
Teaterkunstner med
figurteater som
spesialområde og
innfallsvinkel til forestillingen.

Dette bare er ett lite frivillig bidrag fra Annes side,
for det som opptar mesteparten av tiden hennes er
arbeidet med Kattas Figurteater Ensemble. Vi går
ned på et lite, velfylt lagerrom som har det fortref-
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felige nummeret 007 på døra.
– Jeg tror man alltid klarer å fylle opp et lager uansett hvor mye eller lite plass man har, kommer det
fra Anne mellom lyskastere og dukker.
Vel inne i øvingslokalet til Kattas, et rom malt til
en black box i den ene enden og med hyller, bord,
og stoler i ulike farger i den andre enden, finner
Anne frem dukken Aslak. Den er skapt av hennes
sønn, Aslak, og er hans selvportrett. Forestillingen
handler om mor og sønn Helgesen. Mor forteller
med stor innlevelse om forestillingen Aslakstien
som hun laget i 2009. Generelt er innlevelse en
gjennomgående karakteristikk i møtet med Anne
Helgesen. Hun oser av dedikasjon og engasjement, for figurteatret og dets følgesvenner.
ALLSIDIGHET OG LANGSOM DOKTORGRAD
Anne har arbeidet med figurteater som figurspiller, dramatiker og instruktør siden 1985. Det hele
startet da hun jobbet i NRK i Bodø og var med på
å etablere Dukkenikkerne som en amatørvirksomhet ved siden av jobben. Hun elsket radio, men
dukketeater var det som var mest gøy. Dukkenikkerne fikk driftsstøtte fra Kulturrådet i 1990 og

- FIGURTEATRET ÅPNER OPP FOR SÅ MANGE MULIGHETER: Anne Helgesen
på lageret som er fylt til randen av lyskastere, scenografi og dukker fra en
rekke forestillinger med Kattas Figurteater Ensemble. Her med dukken
Calimaccus fra forestillingen Rotswihta. (Foto: Marianne Ek Hagen)
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ALLSIDIGE GUBBER: De Grå
Gubbene har både sin egen
kortfilm-humorserie og har
spilt Hamlet. Nå skal de spille
Piken med Svovelstikkene.

PORTRETT:

ANNE
HELGESEN
Blant dine mange jern i ilden, har du noe brenner
spesielt for?
– Ett hvert prosjekt blir et hjertebarn. Jeg har en
utholdenhet i det jeg gjør, så når jeg først setter i
gang vil jeg gjerne fullføre. Da blir det hjertebarn:
det å skape, å unnfange en idé til et prosjekt, og du
ser det for deg selv om det ennå ikke er et produkt.
Du forestiller deg det. Når jeg først er fanget i noe
og ideen begynner å få fotfeste, klarer jeg ikke la
det være. Så må man søke penger da. Hvis man
ikke får støtte, kan det fort ende med at du gjør
det uten penger. Fordi du er så langt inni det, sier
hun engasjert.
– Jeg har et slikt hjertebarn som piner meg - Chat
Noirs Gjenfødelse. Jeg ser det for meg som en
slags gjenfødelse av en del av kabaretinnslagene
og samtidig fortelle noe om Bokken Lasson, som
startet det hele. Jeg bare må gjøre det prosjektet.

Anne ble fulltids dukkespiller.
Hun brøt med Dukkenikkerne året etter og gikk
over til å drive soloprosjektet Katta i Sekken. I
2000 ble Kattas Figurteater Ensemble etablert, og
det har hun drevet siden.
– I Kattas er det ensembletanken som rår, sier Anne.
Teatret produserer «store» figurteaterforestillinger
med tre til seks aktører på scenen. En krets på mellom 10 og 20 utøvende og skapende kunstnere er
til enhver tid knyttet til Kattas. Samtidig har hun
gjort mange andre prosjekter. I 1995 ble hun doktorgradsstipendiat og fullførte i 2003 sin doktoravhandling om norsk figurteaterhistorie. Det tok
henne åtte år, fordi hun var så opptatt med å spille
dukketeater og å skrive for Ånd i hanske samtidig.
Hun var nemlig selv redaktør for Ånd i hanske fra
1988 frem til starten av 2008. Men mer om det
senere.
Vi har forflyttet oss fra Oslgård atelierfellesskap og
inn i det grå huset hvor hun bor sammen med sin
mann. På vei fra Olsgård snakker hun drømmen-
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de om den røde låven på andre siden av veien for
atelierfellesskapet.
– Jeg jobber for at låven skal bli øvings- og spillelokale for Kattas, forteller Anne når hun trår over
dørstokken til stua.
Annes lune og varme smil er ikke bare beskrivende for hennes person, men også hennes hjem. I
stua får jeg servert te og krumkaker, mens Anne
snakker med stort engasjement om alle sine kommende prosjekter. For å nevne noen skal Kattas Figurteater Ensemble gjøre Piken med svovelstikkene
med Grå Gubber. Grå Gubber er åtte dukker med
hver sine typete karaktertrekk, som det er produsert en humorserie i åtte kortfilmer med. Kattas
har også satt opp Hamlet med disse dukkene. Hun
har samarbeid gående med museer, blant annet
Preus fotomuseum og Haugar Vestfold Kunstmuseum. Hun skal gjøre noen julespill, og så driver
hun med enda et forskningsprosjekt, om norsk
barnedramatikks historie. Det skal lages biografier
om barnedramatikerne i tillegg til at dramatikken
deres skal presenteres på nytt.

Anne har selv skrevet biografien om Bokken Lasson, Neste dag stod hun like fornøyet, som ble utgitt
i 2012.
MED FIGURER SOM INNFALLSVINKEL
Selv om Anne Helgesen har skrevet doktoravhandling om figurteatrets historie, anser hun seg først
og fremst som teaterkunstner. Teaterkunstner med
figurer som innfallsvinkel. Hun poengterer at hun
har en doktorgrad i teatervitenskap og at hun ved
starten av sin akademiske karriere ikke var så opptatt av figurer.
– Det ble jeg først senere da jeg oppdaget at figurenes kunstneriske muligheter på scenen var
uendelige mye mer enn barneteater med hanskedukker!
Etter selv å ha blitt utøver i faget, oppdaget hun
hvor lite som var skrevet om norsk dukketeaterhistorie. Da hun ble valgt til redaktør i Ånd i hanske,
økte hennes interesse for teaterformens røtter og
for det norske miljøets identitet og selvbilde.
– Jeg ble forundret over hvor dårlig norsk dukketeater tok vare på sin egen historie og hvor lite
man brydde seg om hva andre dukketeaterkunstnere drev med. Jeg ville forsøke å samle miljøet.

Etter at Helgesen sluttet i redaktørjobben har hun
fortsatt å følge med i fagets trender, og hun bidrar
ofte med artikler til tidsskriftet. Nå er hun opptatt
av hvor fint det er å se at dukker blir brukt i flere
og flere produksjoner uten at utøverne nødvendigvis presenterer det de gjør som dukketeater.
– Jeg liker å se på forestillingene mine bare som
teaterkunst, jeg kjenner at figurteaterbegrepet ofte
kan bli for trangt og begrensende. Figurteater er
en del av det som kalles teater, og det går i bølger
hvor viktig det har vært i forhold til skuespillerteatret historisk sett.
Undertittelen til doktorgradsavhandlingen din er
«Figurteatrets velsignelse og forbannelse». Har du
lyst til å si noe om det?
– Dukkespill har ofte blitt fordømt som vranglære.
Enten er det religiøst og overtro, eller så er det
barnslig. Det er vanskelig å bli tatt seriøst. Det
handler om at dødt materiale har liv og sjel. Samtidig er den samme prosessen en velsignelse, frigjøring fra konvensjoner og lek, alt det rare åndelige
mennesker er satt sammen av. Jeg bruker bevisst
begrepene dukketeater og figurteater om hverandre. Det er problematisk fordi det for noen er
stigmatiserende å drive med dukketeater. Nå er jeg
en gammel dame i tillegg, så da blir det enda vanskeligere å bli tatt alvorlig. Da jeg var yngre kunne
jeg bruke sosialerotikken for hva det var verdt.

KLASSIKER: Plakaten til Grå
Gubber spiller Hamlet.

Hva er det ved figurteatret som har fått det til å bli
ditt fagfelt?
– Det har bare blitt sånn. Egentlig er det teater jeg
brenner for. Det har jeg gjort lenge. Jeg husker
mitt første minne av Kardemomme by på Nationaltheatret som fem-seksåring og at jeg spilte teater på skoleavslutningen. Jeg forsøkte tre ganger
å komme inn på teaterhøgskolen, men ga opp. Da
bestemte jeg meg for å satse på det akademiske
gjennom teatervitenskap. Mens jeg studerte, tok
min tante Vibeke Helgesen meg med på flere figurforestillinger. Tante Vibeke drev sitt eget dukketeater der hun spilte soloforestillinger, jeg lærte
mye av henne. Men hun er inngiftet da, så det kan
ikke være noe biologisk, ler Anne.
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PORTRETT:

ANNE
HELGESEN
– Rollebegrensningene er ikke der på samme måte
ved bruk av figurer som ved «klassisk skuespillerkunst». Man kan være hva som helst og hvem som
helst. Også slipper man realisme-presset. Det gir
en så stor verden av muligheter.
Da vi var ute på Olsgård var de fleste dukkene
Anne viste frem guttedukker. Anne nevner at det
kanskje er nettopp et ønske om å være noen andre
enn seg selv som kan uttrykkes gjennom dukker.

ANNE SVARER

SISTE
KULTUROPPLEVELSE:
Akkurat lest ferdig
Siri Hustvedts Denne
flammende verden.
FREMTIDSØNSKER:
Jeg ønsker meg den låven på
Olsrød gård som spillelokale
og å utvide Kattas miljø og
aktivitet. Og så ønsker jeg
å jobbe mer stedsspesifikt,
slik jeg gjorde med Bodies
in motion i samarbeid med
Kjartan Slettemark på
Haugar Kunstmuseum i
2004.
HVA GJØR DEG SINT?
Løgn og urettferdighet,
men jeg har forstått at det
er ganske subjektivt hva
som er løgn og derfor er jeg
blitt mer forsiktig med å bli
rasende.
HVA DRØMMER DU OM?
Å gjøre Kattas Figurteater
Ensemble mer lokalt
forankret i Tønsberg. Gi
det større tilhørighet, men
også opprettholde og
forsterke vårt nasjonale
og internasjonale navn.
At figurteater skal bli mer
nødvendig.
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– Altfor få publikummere bryr seg om dukketeater og alt for få aktører er klar over mulighetene
dukketeater gir. Jeg har stor kunnskap om feltet,
et stort miljø og gode muligheter til å uttrykke det
jeg tenker og opplever gjennom figurteater. Det
er det som gjør meg til dukketeaterentusiast. Jeg
synes det er kjedelig å skape forestillinger uten figurer. Figurene løfter alltid teatret ut av realismen,
inn i universell og symbolsk verden.
HISTORIENS BETYDNING
Stadig refererer Anne til teaterteoretikere, teaterhistoriske epoker og figurenes betydning i de
ulike epokene. Det er ingen tvil om at hun kan
sin teaterhistorie, både med og uten dukker. Noen
ganger må hun hente en fagbok for å finne frem
til begreper, men en grunnleggende forståelse av
teaterfaget har hun innabords. Ved hvert prosjekt
hun snakker om tar hun også meg med på en historisk reise. Hun nevner en av teknikkene de skal
anvende under samarbeidet med Preus fotomuseum, og refererer med det samme til middelalderens skyggeteater og billedteater.
– Alt er egentlig gjort før på en eller annen måte.
Det er alltid noen som har gjort noe lurt før som
du kan stjele fra. Derfor er det så nyttig å kunne
historie.
For eksempel: i forestillingene med Grå Gubber
blander Anne dukkenes karakter med rollen de
spiller. Hun gjorde det i Grå Gubber spiller Hamlet i 2008 og skal gjøre det samme i Piken med
Svovelstikkene.

– Det blir et ekstra lag når dukkene har personlighetstrekk som de tar med seg inn i rolletolkningen.
Denne ideen har sitt opphav fra Comedia dell´arte-tradisjonen på 1700-tallet, hvor hver dukke har
sine faste karaktertrekk. Hadde det ikke vært for at
jeg kunne dukketeaterhistorie hadde jeg ikke fått
den idéen.
Du har laget mange forestillinger for barn, og i tillegg har du utgitt flere barnebøker. Hva er det som
er så spesielt med barn som målgruppe?
– Barn har fremdeles lekeevnen intakt. Det er lov
for barn å leke. Det har vært en periode hvor voksne ikke skal leke. Voksne blir forundret over seg
selv om de leker, sier hun.
– Men mennesker formes lettest i sin barndom.
Det er spennende å oppdra barn med tanke på at
de er mottakelige for alle kunstformer som kommuniserer med dem, at det ikke bare gjelder dukketeater. Når jeg tenker tilbake på bøker som ble
lest for meg som liten, kjenner jeg varmen bre seg i
kroppen, det er klart jeg gjerne vil gi videre verdier
som har vært viktig for meg. Men så er det altså
først og fremst dukketeater som har blitt mitt medium. Unger er viktige mennesker, derfor er det
viktig å lage figurteater for barn. Teater for barn
er generelt viktig.
FLERE IDENTITETER
Da Anne fylte 50 funderte hun på hva identiteten sin egentlig var. Dukkespiller, forfatter, eller
journalist? Da dukkespillervennene hennes kom til
festen skjønte hun at hun var mest dukkespiller,
for det var dem hun følte tilhørighet med. Det er
mange gode venner i miljøet hun setter høyt etter
å ha jobbet i det så lenge.
– Det er jo også noe sårt ved det. Fordi folkene i
miljøet blir gamle og går bort. Jeg må derfor passe
på å jobbe med yngre mennesker også, så jeg ikke
krøker meg inne med min egen generasjon. For de
gamle kan lett bli utrygge på alt som er nytt.
Plutselig spretter Anne ut av stolen hun sitter på.
– Jeg må vise deg den her. Jeg tror det var da jeg

FAMILIE: Til venstre holder
Anne dukken Aslak, som
er portrettert etter hennes
sønn, til forestillingen
Aslakstien.

SATANS SENDEBUD:
FAUSTina og lille Mefisto,
fra den nye forestillingen
FAUSTina.

for alvor skjønte hvor identiteten min lå.
Anne holder opp en massiv statuett i bronse. Det
er Tyrihansprisen. Den fikk hun i 2005, for de
samme tre bitene av henne som hun nå har fått
statsstipendiat for: Doktorgraden, det praktiske arbeidet med Kattas og arbeidet med Ånd i hanske.
– Da forstod jeg virkelig at identiteten min tilhører
dukketeatret, sier hun mens hun fornøyd titter ned
på statuetten og smiler med hele fjeset.
Dukketeatermiljøet er veldig lite og det gjør at det
fort oppstår konflikter.
– Jeg som jobber på flere felt har kanskje blitt litt
for dominerende, og jeg skjønner at noen lar seg
irritere over det. Er det en ting jeg blir sint av så er
det opplegg der noen ekskluderes. Løgn og urettferdighet er det verste jeg vet, men etter hvert har
jeg forstått at det ikke alltid er så åpenbart hva som
er løgn og hva som er urettferdig. Det handler
om virkelighetsoppfatning, og den er ofte ulik.
Det skremmer meg mer og mer hvor forskjellig vi

opplever virkeligheten. Derfor forsøker jeg å være
forsiktig med å bli rasende når jeg opplever at folk
juger. Det er ikke alltid så lett.
– Hvordan er den igjen? Du skal være snill mot
andre. Nei. Man skal ikke plage andre, man skal
være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva
man vil.
Fortsatt bærer hun Kardemommeloven med seg
etter sin første teateropplevelse med Kardemomme by på Nationaltheatret. Det sier sitt både om
hvor formbare man er som barn og om den varme
dukketeaterkunstneren. Men nå må Anne videre
i lørdagsprogrammet sitt, mot nye produksjoner,
mer forskning – og forhåpentligvis en gjenfødelse
av Chat Noir.
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IDA FRISCH
går på Strykejernet kunstskole, jobber for Øyteateret og frilanser innen teater,
illustrasjon og som skribent.

FRA FØDEAVDELINGEN
Hvordan starter man opp et teater, med kun lommerusk i
lommene og en forvokst visjon som utgangspunkt?
Øyteateret er et nytt tilskudd til Oslos kulturelle
storstue. Med tilholdssted på øyene i Oslofjorden,
vil vi tilby dukke- og fortellerteater for barn og
unge. Her tar vi et kort tilbakeblikk på svår første
produksjon – Alyona og Bror Ivan.
GRATULERER, DET BLE ET… TEATER!
Premature barn kan bli født allerede i femte måned. Ellen Jerstad og Ida Frisch fikk også et barn,
men det tok over ett år før det kom til live. Vi,
som andre førstegangsfødende lærte fort at det å
skulle sette et barn trygt ut i verden krever spontane løsninger, hundre prosent kjærlighet og om
ikke kontroll – overbevisningen om at vi har full
kontroll og styring.
Foreløpig har Øyteateret (Hovedøyda dukke- og
fortellerteater) levd i ett og et halvt år, tatt sine
første selvstendige steg, og så vidt begynt å forstå
hvordan kommunisere med verden rundt. Vi gleder oss til voksesmertene.
Først litt historie: Arjuna dukketeater har underholdt
barn og voksne i Kommandantboligen på Hovedøya
i Oslofjorden i over førti år. Med et ustoppelig engasjement og enorm frivillighetsinnsats har de skapt
utallige minneverdige produksjoner. Men selv de
beste kan kunne komme til å se at tiden er moden
for å gi seg. 2013 ble Arjunas siste offisielle driftsår.
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Det er en stor stafettpinne å drasse videre på, men
Ellen Jerstad tok utfordringen på strak arm. I
samarbeid med Arjunas gamle deltakere, en hurtig opplesing på hvordan-starte-sitt-eget-teater
(skulle ønske den boka fantes) og en blind tro på
at dette skal gå, startet hun høsten 2013 arbeidet
med å reorganisere driften. Det skulle skapes et
nytt teater, en ny besetning, fortsatt tuftet på ønsket om å kunne gi barn og unge i Oslo og omegn
muligheten til å oppleve dukke- og fortellerteater
i sitt nærmiljø.
HJELP FRA DRONNINGEN
For å få et barn må man helst være to – Ida Frisch
ble den andre forelderen – og tidlig i 2014 ble Øyteateret offisielt stiftet. Papirene fra Brønnøysundregistrene ble pent ryddet bort, drømmen om å
kunne spille vår helt egen forestilling virket plutselig reell. Ved hjelp av Marit Jerstad, Arjunas dronning, fikk vi hjelp i en overgangsfase.
Selv om man er et lite teater, er det samme økonomiske og strukturelle kustus som må læres. Budsjetter skal gå opp, frister skal overholdes, mailer
skal besvares. Som vordende barneforeldre går
på gravidyoga, leser om hva barnet gjør i magen
og ser på sparkebukser, lette vi etter skuespillere,
søkte midler, tenkte på plakater og spillested og
prøveperiode. Vi sendte haugevis av mailer hver

FJORDEN, BABY: Vi fikk lånt ei snekke, lastet
alt om bord - telt, dukker, scenografi og utøvere - og tøffet ut mot
Langøyene, skriver Ida Frisch om dagene like før premieren på
Øyteaterets Alyana og bror Ivan. (Alle foto: Sébastian Dahl)
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SKYGGESPILL:
Speiderteltet ble vennlig
lånt ut av ei speidergruppe
i Bærum.

dag, og fant ut at vi vekslet mer informasjon med
hverandre enn med våre respektive kjærester.

gang. Treblåsere for å gi variert lydbilde, rytme og
kalimba for å «tette» det musikalske landskapet.

Alt for det kommende barnet: Øyteateret og dets
først egenproduserte figurteaterforestilling, Alyona og bror Ivan. Selve historien i Alyona er opprinnelig et russisk folkeeventyr, men finnes også i
slavisk, tysk, italiensk og latvisk kultur. Det er et
enkelt eventyr som handler om et søskenpars flukt
fra en vanskelig hverdag og ut i skogen, friheten
og magien. Man møter både konger, onde tanter
og overnaturlige hendelser, bundet sammen med
søsknenes humor og omsorg for hverandre.

SVENSKE GÅRDER, FRANSKE DUKKESPILLERE OG
ET UTVALG TREBLÅSERE
Der vårhalvåret levdes virtuelt og via tastatur, skulle sommeren vise seg å bli desto mer taktil. I juli
kom vår franske dukkespiller Pierrick Lefevre til
Oslo. Han har tidligere jobbet tett med Ida Frisch,
og det kunne spare kompaniet tid å ha to utøvere
som allerede var én hjerne med fire armer og fire
bein til rådighet.

Ellen Jerstad fikk kontakt med en begavet scenograf fra DAMU, hvor både Jerstad og Frisch har
gått. Barbora Svadobova takket ja til tilbudet om å
utforme dukker og scenografi til forestillingen, og
hun brukte månedene fra februar fram til juni ftil å
ferdigstille forestillingens fysiske innhold.
Vi ønsket at forestillingen skulle kunne fremføres av to utøvere, akkompagnert av live musikere.
Jakten på bassklarinettister og perkusjonister var i
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Rollene ble fordelt – vi hadde funnet Malin Sanden, musikklærer med ess i ermet: begavet på tenorsaksofon og ymse rytmeinstrumenter. Ilker
Dursun var med på bassklarinett, og stilte i tillegg
med disponibel bil.
I ekte sigøynerstil, med lånt og fått og mitt og ditt
dro vi i samlet tropp til Vaxsjö i Sverige. Vi hadde
fått residens i to uker på gården Majahult, drevet
av kunstnere og arkitekter. Klisjéaktig nok fikk vi

holde til i låven, og vel overvåket av Jerstad med
alarm på telefonen for neste te-pause, var vi i gang.
Seks dager i uka, øving fra klokken ni til fem, strikt
pauseregime og to timer lunsj. Med en våken regissør villig til å gi utøverne lange tøyler, fikk vi i
løpet av få dager skapt et sterkt skjelett for forestillingen.
HJEM IGJEN
Tilbake i Oslo:
Spillested, spilletider, PR og påmelding. To s’er,
to p’er. Den første s’en var lenge usikker, og vi
mailet rundt til fyr i fjorden, hytter i fjorden, folk i
fjorden. For oss var det her viktig å rette ett blikk
bakover mot Arjuna, som så lenge har holdt til nær
fjorden. Vi ville derfor presentere Øyteaterets første oppsetning i liknende omgivelser. Fjord skulle
det bli. Fjorden, baby. Til slutt fikk vi et etterlengtet ja på Langøyene – det var mulig for oss å spille
i et telt ved DNT sin turisthytte. En hake huket av
på lista, neste hake het noe sånt som «telt».

Allikevel, i n’te time og ut av det blå får vi låne et
55kvm2 stort speidertelt, benker og god vilje av
en speidergruppe i Bærum. At Ilker Dursun, klarinettisk og praktisk begavet båtentusiast hadde en
snekke for hånden, var heller ikke a forakte. Vi lastet alt om bord: telt, dukker, scenografi og utøvere
– og tøffet ut mot Langøyene.
Få dager til premieren: Teltet på Langøyene står
klart, og lokalet i byen begynner å ta form. Vi ønsket å vise forestillingen også for osloboere, og tok
dermed plass i Galleri Brenneriet. Her kunne vi
spille i helgene, poppe popcorn til barna og lokke
deltakere fra Søndagsmarkedet på Blå opp trappene og inn til figurteater.
HJELP – VI HAR BLITT FORELDRE
Tilbake til metaforen om å få barn: det var her vi
latet som vi hadde kontroll. Plutselig skal folk ha
billetter. Vi skal ha plakater. Vi skal selge kaffe,
bake kaker og blande saft. Vi skal tenke på promotering, på frakt av dukker fra Langøyene inn til
byen, vi skal huske å si takk til dem som kom og
passe på at alle ledninger er plugget i. Vi går i et
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ØYTEATRET: (Øverst fra
venstre) Pierrick Lefevre,
Ida Frisch, Malin Sanden
(Nederst fra venstre) Ellen
Jerstad, Ilker Dursun.

konstant multitaskingmodus. Premieren kommer,
premieren går, vi puster med magen og klargjør
forestillingen for frakt over til en av Oslofjordens
vakreste øyer.
På Langøyene går det roligere for seg. Der er alle
skoleklassene forhåndsbooket – de tar ferga over
fra Vippetangen, blir møtt av Ellen Jerstad på
brygga og fulgt over til andre siden – der telt og
forestilling venter. Vi nyter solfylte sensommerdager med over 600 skolebarn på øya, høyt tempo
og gode tilbakemeldinger.
Tre uker senere er både Galleri Brenneriet og Langøyene tømt for figurteater. Vi pakker sammen
scenografien, sender musikerne hjem til sine, den
franske dukkespilleren hjem til bagetter og kaffe,
selv tar vi for oss søknader om DKS og videre støtte for å drive det lille, sta Øyteateret videre.
OM BARNEOPPDRAGELSE OG LÆRINGSKURVER
Når man skal snakke om læringskurve har den gått
rett opp. Vi har lært noe nytt hver dag, gjort ting
på direkten framfor å lese oss opp på – vi har tatt
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tak i fagpersoner rundt oss for veiledning, vi har
smilt oss gjennom alle mailene, telefonene og bæresjauene.
Det kan høres naivt ut, men å starte opp noe på
egenhånd handler aller mest om vilje. Om samarbeid og en visjon som er større enn seg selv. Vi
vet at Øyteateret kan være med på å forandre kulturbildet i Oslo og omegn, og vi vil være med på
å gjøre den forandringen. På den ene siden er det
skummelt å stå i bresjen for eget prosjekt og egen
drift – på den andre siden gir det en vanvittig frihet
i å kunne starte på «Level 1» med det samme: Vi
kan velge å være regissør, kunstnerisk leder eller
produsent for eget prosjekt fra først dag, ingen hierarkiske stiger skal klatres, ingen kaffer skal kokes
for større sjefer. Vi i Øyteateret satser på en åpen
holdning til kreative bidragsytere, en samarbeidskultur og vilje til å være med på å skape et godt
kulturelt tilbud i byen vår.
To stolte foreldre, Ellen Jerstad og Ida Frisch, håper nå aller mest på at deres barn snart skal få voksesmerter – og måtte kjøpe større sko.

ALYANA OG BROR IVAN: Dukkespillerne Ida Frisch og
Pierrick Lefevre har tidligere jobbet tett sammen, og det
sparte kompaniet tid i prosessen å ha to utøvere som
allerede var «én hjerne med fire armer og fire bein».
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KIRSTI ULVESTAD
BA Dramaturgi (Aarhus Universitet), Maskespill (HiO), Produksjonsledelse (BI). Frilans
regissør og produksjonsdramaturg i krysningsfeltet sirkus og visuell scenekunst.
Kunstnerisk leder av Cirkus KhaOom (www.khaoom.com) Nylige produksjoner: ONE
med Collektif Plastik (FR) (regissør), Fragments of a Mind, Squarehead Productions (IR)
(produksjonsdramaturg)

BRENNPUNKT VOLDA
Hva er mulig dersom man stiller seg fullstendig åpen i
møtet med en dukke? Lana Paic og Kirsti Ulvestad ble
overveldet av eldgamle Hectors infame maskulinitet og
trassige uforutsigbarhet.

FAKTA

OM PRODUKSJONEN:
Arbeidstittel Still Life
Målgruppe: Ungdom /
Voksne
Format: Egnet for turné
Produsert av E´Stock Fish,
(FR) og co-produsert av
Cirkus KhaOom (NO).

En kvinne (ca. 35 år), en mann (ubestemmelig alder): Sammen i et nakent rom. De berører hverandre, energien mellom dem er nesten uutholdelig. Jeg ser på dem. Stirrer. Holder pusten fordi jeg
er redd for å forstyrre. Deres møtepunkt brenner i
øynene, det er en omfavnelse på liv og død.

Høgskolen i Volda, en dag i begynnelsen av juni.
Solen glitrer muntert inn gjennom de blomstrete
gardinene. Vi er 2 + 1 i rommet. 2 kvinner; Lana
Paic og undertegnede - og Hector. Det er godt vi
er to kvinner for å hamle opp med denne infame
maskuliniteten!

Kvinnen: 38 år, kroatisk skuespiller og sirkusartist,
bosatt i Marseilles. Ikledd en sort kjole, nakne ben,
boots - nærmest en kroatisk utgave av Modesty
Blaise. En «superwoman» som sjonglerer med økser. Ordentlige økser.
Navn: Lana Paic.

Anledningen er Seanse 2014.

Planlagt premiere våren 2016.

Mannen: en «full size» marionettedukke. Hans alder er som sagt ubestemmelig; alt fra 70 – 250
år. Bosatt i en stor hardcase-koffert – også han i
Marseilles. Han skifter mellom å være med frakk,
uten frakk, med eller uten hode, med eller uten
lemmer, eller rett og slett kun et hode. Dog like
fullt tilstede - hele tiden. Huden er skrukkete og
tørr, fingrene lange og tynne – blikket er sterkt.
Brennende sterkt.
Navn: HECTOR

Det søkes pt. om
produksjonsmidler.

Jeg befinner meg i et prøverom i andre etasje på

Produksjonen vil ta form
i løpet av de nærmeste
to årene gjennom ulike
residency- opphold i
Frankrike, Kroatia, Belgia og
Norge.

Møtet er blodferskt for oss alle tre. Hector har mer
eller mindre kommet rett fra dukkemaker Balthazar Voronkoff og Lana og jeg har ikke sett hverandre siden forrige produksjon i Paris for rundt to
måneder siden.
Målsettingen for dette kunstneroppholdet er å ha
en fullstendig åpen tilnærming til hva slags materiale som kan dukke opp i arbeidet med Hector.
Alle forventninger må legges bort. I tillegg er det
mange utfordringer. Hector er bortimot like høy
som Lana, og veier sine 10 kg. Hans bevegelighet
er både noe redusert og ikke umiddelbart forutsigbar. I tillegg har han den sjeldne egenskapen at
både armer, bein og hode kan tas av og på igjen.
Og så har blikket hans en tendens til å søke oppover….

STATUSKAMP?: Lana Paic med Hector i
armkroken
44
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«Det er godt vi er to kvinner til
å hamle opp med denne infame
maskuliniteten!»

SJONGLERER MED ØKSER:
Skuespiller Lana Paic er
som en kroatisk Modesty
Blaise, skriver Kirsti
Ulvestad.

ALLSIDIG: Om Hector er med eller uten frakk,
med eller uten hode, eller rett og slett bare et
hode - er han fylt av en sterk tilstedeværelse,
hele tiden, skriver Kirsti Ulvestad om sitt
arbeid med den franske marionetten.

I to ganger fem dager jobber vi med improvisasjon som metode der målsettingen er å utvikle et
mest mulig vidtfavnende råmateriale som vi senere
i prosessen skal gå i dybden på. Jeg i rollen som
«the outside eye» og produksjonsdramaturg, Lana
og Hector på gulvet. Vi utforsker, eksperimenterer, filmer, finner og oppdager lag på lag med betydning, liv, historier og minner. Melodrama og
følelser risper i lufta, og vi forundres og overraskes
over hans sammensatte personlighet.
En annen faktor som etter hvert blir svært fremtredende er Hectors egenrådige vilje til selv å styre
arbeidet og oss. Mot slutten av arbeidsdagen er vi
tappet for krefter. Det er gjerne da magien oppstår.
Den siste dagen av oppholdet tar vi Hector med
på en kjøretur i det vakre landskapet rundt Volda.
Sola skinner og det viser seg at Hector digger å
være ute! Picnic på stranda i Ørsta er virkelig en
innertier. Vel tilbake i prøverommet belønner han
oss med en «hot seat».1

grunn og interesser. Han virker relativt uinteressert og svarer kun med enstavelsesord. Dette gjør
meg ille til mote og jeg skifter derfor taktikk. Går
direkte på og spør om hans relasjon til Magda
(Lanas karakterskikkelse). Da skjer det; skikkelsen
foran meg våkner til liv, og han fyller rommet med
tilstedeværelse idet han holder blikket mitt i sitt
med et jerngrep. Og han begynner å fortelle med
en messende, søvndyssende stemme. Om sin sammensatte kjærlighet til Magda, om frykten for å
miste henne, og om livet som marionette i en koffert. Og mye mye mer ….
Jeg blir stum. Mitt rasjonelle indre kjenner konflikten i meg øke mens tankene raser. «Dette er bare
en dukke. DETTE ER BARE EN DUKKE! Dette
er ikke virkelig! Det er Lanas stemme jeg hører.»
Men jeg sitter fast i blikket og jeg lytter til historien. Hans historie. Øyeblikket er virkelig.
Tid og sted opphører. Vi befinner oss midt i
brennpunktet.

Jeg starter forsiktig med å spørre om hans bak-

Hot Seat er en improvisasjonsmetode man kan ta i bruk for å få «kjøtt på beinet» hos en fiktiv karakter.
Metoden går ut på at en person intervjuer en skuespiller som lever seg inn i den fiktive karakterens liv. Ofte kan
man få frem svært overraskende informasjon for begge parter på denne måten. Metoden forutsetter evnen til
å la seg bevege av øyeblikket og gi slipp på alle forventninger om utfallet.

1
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INTENSE DAGER: Hector elsket
å være på picnic på stranda i
Ørsta, og belønnet etterpå Kirsti
og Lana med en spennende
hot seat. (Foto: Maria Antvort)

FAKTA

SEANSE:
Inviterer til arbeidsopphold
for kunstnere, workshops,
konferanser og forsking
nasjonalt og internasjonalt.
Er en arena for kompetanse
og utvikling av samarbeid
mellom kunstfeltet, skole og
barnehage.
Er tilknyttet Høgskolen i
Volda
Inkluderer alle kunstformer
og har som mål å skape
kvalitetsproduksjoner for
barn og unge. SEANSE
henvender seg til kunstnere,
kulturarbeidere, skole-og
barnehagetilsatte, samt
forskere.
Er et partnerskap mellom
Møre og Romsdal Fylke og
Høgskulen i Volda, med
støtte fra Norsk Kulturråd og
Kunnskapsdepartementet.

He and she
both of them...
Four arms, four legs,
two trunks and two heads,
one heart, one life...

searching for harmony, osmosis,
the vague idea of this
perfect score which always escapes.

The woman and the puppet
the puppet who could be the man.
that perhaps was...
Was this a lover who would
have finished him stuffed?
Or prince charming in a kit,
the other ideal
one handling to perfection?

1, in the fever of the passion,
in the utopian idea of merging?

Their story in snatches,
Story of the report to another,

1 + 1 is equal to how many, then?

2, in a reasonable report
which protects the ego?
Or 3, in an idea of the couple as a third entity,
incarnated or not by a child?
LANA PAIC

www.seanse.no
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TROND-ERLEND WILLASSEN
Nordland Fylkeskommune

NASJONAL
ANERKJENNELSE
FOR FIGURTEATERET
I NORDLAND
FAKTA

Figurteatret i Nordland
ligger i Stamsund, Lofoten,
og har i over 20 år vært ett
av flere fylkeskommunale
virkemidler innenfor
scenekunstområdet i
Nordland.
Gjennom co-produksjon
med ulike teatergrupper fra
inn- og utland, produseres
det forestillinger som
lever videre og turneres av
gruppene selv. Mange av
forestillingene er vist i flere år
etter produksjon, og har blitt
turnert i Europa og i USA.
Figurteatret i Nordland
inngår avtale med
co-produsentene om et
visst antall forestillinger
som Figurteatret turnerer
selv i fylket. Gjennom
denne ordningen bidrar
man til å gi befolkningen
i Nordland et bredt,
mangfoldig og inkluderende
scenekunsttilbud. Teatret
har klart å nå ut til publikum
«med store opplevelser på
små steder» ved hjelp av
turneeffektive forestillinger.
Samtidig har teatret
gjennom sin virksomhet
vært et nav i etableringen av
det internasjonalt anerkjente
teatermiljøet i Stamsund.
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- At Figurteateret er flyttet over til statsbudsjettet og at
driftstilskuddet er økt, er veldig gledelig! Det bekrefter at
Nordland trolig har Norges viktigste produksjonssted for
figurteater.
Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Hild-Marit Olsen (Ap) etter at det ble kjent at
Figurteateret i Nordland ble prioritert i statsbudsjettet for 2015.
– Jeg opplever økningen i statstilskuddet på 10 %
og at tildelingen er flyttet fra Kulturrådet til det
ordinære statsbudsjettet som en anerkjennelse fra
nasjonalt nivå til den kunstneriske kvaliteten og
det arbeidet som gjøres ved Figurteatret, fortsetter hun.
Figurteatret i Nordland (FiN) har hatt en sterk
kunstnerisk utvikling de siste årene, og teatret regnes i dag som ett av de mest sentrale co-produsentene for figurteater i Europa og teatrets internasjonale renomme er stigende. I løpet av de siste sju
årene har teatrets co-produksjoner vært nominert
til og blitt tildelt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser. Figurteatret i Nordlands produksjon holder høy kvalitet, framholder Olsen.
Fylkesråden har sendt søknad og har i samarbeid
med ordføreren i Vestvågøy hatt kontakt med politisk ledelse i Kulturdepartementet for å få flyttet

det statlige driftstilskuddet til FiN fra Kulturrådet
til det ordinære statsbudsjettet.
– Jeg er glad for at argumentasjonen har nådd
fram, og at FiN også har fått en velfortjent øking i
driftstilskuddet på 0,7 mill, sier Hild-Marit Olsen.
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 vektlegger
behovet for å styrke fremragende kompetansemiljøer i Nordland og regionen. Figurteatret i Nordland har bygget opp et slikt kompetansemiljø som
har vekket internasjonal interesse. Fylkesråden viser også til det samarbeidet som er inngått mellom
Riksteatret og Figurteatret om utvikling og fornying av figurteater i Norge.
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen håper det signalet som nå er gitt fra regjeringen, er starten på en utvikling som vil sette
Figurteatret i stand til å få en landsdelsfunksjon,
og i større grad å kunne påta seg regionale og nasjonale oppgaver innenfor feltet figurteater.
– Jeg mener at Figurteatret i Nordland helt klart
har potensialet i seg til dette, sier Olsen.

- GLAD FOR ØKNINGEN: Øverst til venstre:
fylkesråd Hild-Marit Olsen. Til høyre: teaterhuset
i Stamsund. Rundt: Glimt fra forestillinger som er
produsert ved FiN de siste årene.
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TORUNN TUSJ
Frilans teatermaker, leder av Torunn Tusj Teaterskole og styremedlem i UNIMA Norge.

- VI MÅ HA NOE Å TILBY!
I flere år brukte Kenneth Dean mer eller mindre all sin
energi på å revitalisere UNIMA Norge. Nå når han har gitt
stafettpinnen videre håper han arbeidet skal bære frukter.
På midten av 90-tallet var reklame på TV fortsatt
såpass nytt som allemannseie at reklamepauser
var morsomme. Og ekstra morsomme var reklamen for Gule sider. Kenneth Dean var rikskjendis
og morsommere enn Mr Bean. Han var Gule sider-mannen. At reklamehonoraret mest sannsynlig
finansierte et teaterensemble i Bærum sine forestillinger var det få – om noen – som brød seg om…
Etter hvert trengte han ikke lenger å ta reklamejobber for å finansiere produksjonene sine. De var
helfinansierte. I tillegg fikk han mye annen jobb
som instruktør. Så mye at han til slutt ble syk av
det. Og da han – etter 10 år mer eller mindre sengeliggende - nesten var frisk igjen, brukte han all
sin energi og kapasitet på UNIMA-Norge.
Nå er Kenneth tilbake i full jobb og har gått av
som leder for UNIMA-Norge. Jeg er invitert hjem
til ham på Torshov, og blir møtt av labradoren
Rab, som tydeligvis bare forstår engelsk.
– Come on, Rab, we have guests now, sier Kenneth og skyver hunden forsiktig ned av sofaen.
Kenneth Dean er utdannet teaterinstruktør fra London, men har også studier innen lysdesign og skuespill. Han har drevet og ledet ensemblene Teaterverkstedet, Teater X, og Figurteatret i Nordland
gjennom over 20 forestillinger. Han har hatt regi
ved Riksteatret, Oslo Nye Teater, Den Nationa-
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le Scene, Det Norske Teatret, Rogaland Teater,
Brageteatret, Akershus Teater, Østfold Teater og
NRK. Han har undervist ved høgskoler og universiteter og har skrevet over 20 egne manus. I 2008
ble han tildelt Birgit Strøms minnepris for forestillingen Fendelhorgens flokk. Og fra 2010 – 2013 var
han leder for UNIMA-Norge.
Hva er du mest fornøyd med å ha fått til som leder
av UNIMA-Norge?
– Mitt ønske som ny leder var å revitalisere organisasjonen, spesielt i forhold til medlemsmassen.
Det jeg opplevde som medlem selv var mangel
på engasjement - medlemsmassen var rett og slett
lite aktiv. Så det viktigste for meg ble å få kontakt
med medlemmene. Jeg ringte alle. Det var kjempehyggelig! Så innførte jeg medlemsmøter igjen.
Det hadde eksistert tidligere, men det hadde blitt
borte. Vi trengte et forum hvor folk kunne treffe
hverandre og fortelle hva de holdt på med.
Er det noe du ville ha gjort annerledes når du ser
tilbake?
– Nei. Den forrige styrelederen hadde vært der i
mange, mange år og hadde hatt med seg Ragnhild
Sørvig som sekretær veldig lenge. Begge sluttet samtidig. Dermed ble det ingen kontinuitet. Etter hvert
fikk vi en daglig leder og vi fikk på plass en del nye
systemer og rutiner. Det ble på en måte å rekonstruere infrastrukturen. Det var en hard jobb et par år…

MATFAR TILBAKE: Lenge brukte Kenneth Dean alt overskudd
på å rekonstruere infrastrukturen i UNIMA Norge. Nå har han
bedre tid til egne kunstneriske prosjekter. Og til labradoren Rab.
(Foto: Torunn Tusj)

«- Så det viktigste for
meg ble å få kontakt med
medlemmene. Jeg ringte alle.
Det var kjempehyggelig!»
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LIVE HERHEIM
er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Stavanger i 1995 med hovedfag i drama og
teater fra NTNU i 2004 med hovedoppgaven «KUNNE DET VÆRT ANNERLEDES?
Teater Manu – Norsk Tegnspråkteater, et tradisjonelt og litterært teater?».
Hun er tegnspråklig, og arbeider på småtrinnet ved Stokksund oppvekstsenter, Åfjord
kommune i Sør-Trøndelag.

Samtidig var det en del ting som lå veldig brakk i
min tid, som en konsekvens av denne omorganiseringen. For eksempel vårt forhold til utlandet. Vi
prøvde å ha god kontakt med Norden, med Danmark og Sverige, men de to årene jeg var leder,
konsentrerte vi oss veldig om UNIMA Norge. Det
var et helt bevisst valg, der vi strøk alt av utenlandsarbeid fra budsjettene for å heller kunne ta
det opp igjen senere.
Det å få en daglig leder i en fast stilling, var en stor
budsjettpost – det hadde vi jo aldri hatt før. Og det
å opprette en slik stilling for å profesjonalisere organisasjonen, tror jeg var noe av det lureste dette
styret gjorde.
Det betyr altså at før Kirsti Ulvestad kom inn som
daglig leder, så gjorde du alt. Og du er ikke akkurat
kjent for å gjøre ting halvveis?
– Det er riktig at jeg er veldig sånn at enten gjør jeg
ting, ellers gjør jeg ikke ting i det hele tatt. I mange
måneder var dette vervet en heldagsjobb. Og her er
vi ved grunnen til at jeg ikke fortsatte som leder. Jeg
var syk veldig lenge. Før jeg ble syk, jobbet jeg døgnet rundt og med flere prosjekter samtidig. Til slutt
gikk det galt, og jeg endte opp som sengeliggende
i over 10 år. Da jeg begynte å nærme meg frisk nok
til å bidra med noe, men ikke frisk nok til å arbeide
for fullt, gikk jeg aktivt inn i UNIMA som styreleder. I begynnelsen kunne jeg da stille veldig mye tid
til disposisjon for organisasjonen, men det lot seg
jo ikke gjøre i lengden. Og til slutt måtte jeg velge,
og… Å lage forestillinger er jo det jeg egentlig skal.
Hva synes du UNIMA bør være for medlemmene
sine?
– Jeg synes at UNIMA først og fremst bør være en
ressurs for medlemmene. Og da mener jeg både en
faglig ressurs og en miljømessig ressurs. Det at man
kan snakke med andre som driver med det samme,
at man kan spre informasjon om seg selv og hente
inspirasjon fra andre. Vi må gjerne få inn inspirasjon
fra utlandet, men det viktigste er ikke å få inn utenlandske, fantastiske navn, når vi har så mange gode
folk her.

54

Og biblioteket vårt er kjempeviktig. Det har i
praksis vært nedlagt i lenge, og det er utfordrende
det her. Hvor skal man ha det? Hvem skal drifte
det? Men vi har heldigvis dette biblioteket, og jeg
skulle ønske vi kunne ha mer av den typen ting.
Men dette er jo ren økonomi. Helst skulle man
ikke bare hatt bøker, men vi skulle ha hatt dukker
og scenografier som medlemmene kunne låne eller
se på og studere. Arkiver som medlemmene hadde
adgang til og kunne få inspirasjon av…
Å ha UNIMA som en fagressurs, med egne fagsider på hjemmesiden, er også noe jeg ønsker meg
på sikt. Dette er jo særlig viktig for oss, fordi vi har
en stor utfordring med Norges geografi. For at alle
medlemmene skal få et like godt tilbud – uavhengig av hvor man bor, må vi være faglig sterke. Her
er det også en mulighet for tidsskriftet vårt, men
da er vi igjen tilbake til økonomi og kapasitet.
Kan medlemmene selv bidra mer her da?
– Ja! Her er en oppfordring til alle medlemmer:
Skriv en liten tekstsnutt, der du deler sin kompetanse. Hvordan lager du dukkene dine, for eksempel? Hvordan tenker du forestillingen din? Gjør
det så konkret som mulig. Med tegninger og eksempler som noen andre kan følge. Alle har vi jo
funnet noen sånne lurer systemer og små ting som
vi gjør – del det med hverandre!
Jeg håper mange tar deg på ordet.
– Nyrekruttering er også en kjernegreie her. Og
her er det kjempeviktig at vi har fått inn en ny,
sterk og ung leder. Men også – igjen - at organisasjonen må ha noe å tilby. Faglige ressurser, et
tidsskrift, medlemsmøter og festivalen som vi arrangerer her annet hvert år.
«Her» er helt bokstavelig. Oslo Nye Teaters figurteaterscene, Trikkestallen, er Kenneth Deans nabo
og arena for Fri Figur også i juni 2015. Men Trikkestallens nabokafé får neppe besøk av Kenneth.
Ryktet forteller nemlig at de har fornærmet Rab
en gang. Jeg vet ikke hva som ble sagt, men jeg
håper virkelig at de snakket norsk.

TEATERDUKKER
I ANTI-MOBBEARBEID
Forumteater med dukker som aktører kan være en
effektiv teknikk for å øve seg på å gjøre noe i en akutt
mobbesituasjon.
«Alle barn og unge har rett til et godt læringsmiljø
som fremmer deres helse, trivsel og læring. Ingen
skal bli utsatt for mobbing,» i følge Utdanningsdirektoratet. «Derfor skal programmene Respekt,
Zero, PALS og Olweus få en årlig støtte i tre år».1
Som tegnspråkbrukende dramapedagog på en Olweus-skole har jeg lurt på hvordan jeg som lærer
kan gjøre anti-mobbearbeidet mer håndterlig og
praktisk for elever på småtrinnet?
KONKRETER
Bruken av konkreter generelt, og teaterdukker
spesielt, har blitt en svært viktig faktor i mitt antimobbearbeid på småtrinnet ved Stokksund oppvekstsenter. Det hele startet for over ti år siden da
jeg hadde en deltidsstilling ved avdeling for Lærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Samtidig
var jeg førskolelærer i det som den gang het «Barnehagen for hørselshemmede».
I arbeid med hørselshemmede barn ble visualisering og bruk av konkreter etter hvert en helt
naturlig arbeidsmåte. Sekkedukken Petter2 fikk
derfor en sentral rolle på avdelingen der jeg jobbet. Petter er en teaterdukke som min tidligere
kollega ved Universitet i Stavanger, Jorunn Melberg, sydde til meg. Petter ble med ungene hjem
på overnattingsbesøk. Neste dag fortalte han om

opplevelsene sine via en bok som foreldrene skrev
i. Han spilte også et antall forskjellige roller i diverse dramatiseringer, som konge, fisker, sjørøver,
kone, sau og høne, for å nevne noen.
Petter ble selvfølgelig med meg til Trøndelag og
ut til Åfjord kommune der jeg nå bor og arbeider.
På småtrinnet fikk han etter hvert den samme rollen som i barnehagen i Stavanger. Han ble med
elever hjem og hadde av og til en liten rolle i en
eller annen type dramatisering i klasserommet.
OLWEUSPROGRAMMET
I Åfjord jobber grunnskolene etter anti-mobbeprogrammet til Dan Olweus.3 Det er et program
som er anerkjent av Utdanningsdirektoratet (Udir)
og som blant annet innebærer gjennomføring av
klassemøter. Mitt første klassemøte var sammen
med en dyktig og erfaren kontaktlærer på fjerdetrinn for omkring seks år siden. Klassemøtet ble
gjennomført etter boka, elevene satte seg i sirkel,
sanger ble sunget, regler for klassemøtet ble fulgt
og viktige temaer ble snakket om.
Jeg gjorde meg mange refleksjoner omkring disse klassemøtene. Men jeg med min kompetanse,
førskolelærer med hovedfag i drama og teater,
burde jo anvende rollespill i mye større grad, slik
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Mobberingen

Olweus anbefaler. Hvorfor ble det så lite av dette?
Spørsmålet har mange svar og et av dem er alle
utfordringene omkring rollespill generelt og rollespill med tematikk mobbing spesielt. Det er for
eksempel svært viktig at mobbere ikke spiller rollen som mobber og mobbeutsatt ikke spiller rollen
som mobbeutsatt!
Et år senere skulle jeg gjennomføre mitt første
klassemøte. Jeg var alene, på en ny skole og denne
gangen med elever på første- og andretrinn. Det å
skulle snakke om abstrakte og kompliserte temaer
som utestengning og mobbing med seks-sjuåringer, ble en utfordring. Jeg fikk behov for å konkretisere ulike situasjoner og ønsket å dramatisere
dem for elevene. Ved å dramatisere kunne vi lettere snakke om det vi sammen hadde sett og gjort.
TEATERDUKKER KONKRETISERER
«MOBBERINGEN»
På et tidspunkt fikk sekkedukken Petter en rolle
på Klassemøtene. Etter hvert brakte jeg også flere
dukker inn i klasserommet, slik at hver dukke representerte en rolle i Mobberingen.
Dan Olweus bruker «Mobberingen»4 som redskap for å beskrive elevenes reaksjonsmåter/roller
i en akutt mobbesituasjon. Figuren er å finne i Personalveilederen, og beskriver tydelig de ulike rollene; mobber, medløper/håndlanger, støttespiller/
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STEDFORTREDERE: (Figur 5) Bjarne som Wilma,
Frida som Bella og sekkedukken i midten som den
mobbeutsatte Oscar

Elevenes versjon av
Mobberingen.

passiv mobber, passiv støttespiller/mulig mobber, uengasjert tilskuer, mulig forsvarer, forsvarer
mobbeofferet og til slutt; den mobbeutsatte. For å
kunne anvende Mobberingen og illustrasjonen av
denne i klassemøtene valgte jeg å plassere dukker
i alle rollene. Videre lagde jeg navneskilt til dem,
slik at vi skulle være sikre på hvilken rolle de spilte.
På et tidspunkt lagde vi også en personlig utgave av
Mobberingen. Her ser dere at elevene tok inn rektor
og en lærer ikledd en inspeksjonsvest, da de mente
disse også kan være med på å stoppe mobbingen.
FILM SOM UTGANGSPUNKT FOR REFLEKSJON
Omtrent samtidig dukket TV-serien; Være venner5
opp på NRK Super. I de åtte avsluttende episo-

57

FORUMTEATERFIGURSPILL:
Elev fra 2.trinn
dramatiserer en
lykkelig slutt.

den som er en mulig forsvarer (Frida) og den som
forsvarer den mobbeutsatte (Gunnar)! Av og til
kan til og med den mobbeutsatte (Yvonne) ha et
medansvar for å komme seg ut av situasjonen.

LITTERATUR

By, R (2009). (Red):
Figurteater i Form møter
form, lek møter teater. Oslo:
Cappelen Akademiske forlag.
Byréus, K (1992): Du har
hovedrollen i dit liv. Dansk
udgave: Teaterforlaget
DRAMA.
Olweus, D (2000): Mobbing
i skolen. Hva vi vet og hva
vi kan gjøre. Oslo: Gyldendal
akademisk.
http://www.byreus.com/
english.php
http://www.helse.
uni.no/default.
aspx?site=29&amp;lg=1
http://www.
theatreoftheoppressed.org/
en/index.php?useFlash=1
http://tv.nrk.no/serie/vaerevenner
http://www.udir.no/
Laringsmiljo/

58

dene får vi se at en elev på småtrinn blir utsatt for
noe ugreit, noe leit, mobbing? Så slutter episoden.
Brått og uforløst. La meg komme med et eksempel: Bella (Figur 5.) ser at Oscar ikke har det bra,
og at det er venninnen, Wilma som erter ham. Episoden avsluttes med at Bella går hjem, hun vil aldri
tilbake til skolen, sier fortellerstemmen. Ikke hvis
hun skal ha vondt i magen. Her ligger det mye
materiale for videre arbeid, da alle episodene gir
rom for å snakke om de ulike reaksjonsmåtene, de
forskjellige rollene man har og kan ta, i henhold
til modellen; Mobberingen. Hvem kan komme
med endringsforslag slik at vi får en lykkelig slutt?
Deltagerne i Mobberingen, og deres endring av
adferd, muliggjør en annen slutt. Dette gav meg
assosiasjoner til Forumteater som arbeidsmetode.
FORUMTEATER PÅ SMÅTRINN?
Den brasilianske teatermannen, forfatteren og politikeren Augusto Boal6 var grunnleggeren av «De
undertryktes teater», som er en fellesbetegnelse
for teaterformene hans. En av disse formene kalles
Forumteater. Teaterformen om at tilskuerne blir
deltagere, såkalte spect-actors. I Forumteater spiller man en undertrykkende scene som ender ulyk-

kelig. Publikum tar med hjelp av Joker (spill-leder)
ut den rollen som er «offer» og arbeider med å
gi ham/henne nye replikker og handlinger, slik at
man kan arbeide frem en ny og lykkelig slutt. Forumteater handler dermed om å ta i bruk teater til
problemløsning.
På klassemøtet har vi sett en episode av Å være venner. Vi har tatt Forumteater-metoden i bruk og
stoppet når vi har opplevd den ulykkelige slutten,
for så å skape en refleksjon omkring forslag til endring for å få til en lykkelig slutt. Først etter denne
refleksjonsrunden har vi sett resten av episoden,
for så å snakke litt om løsningene i den svenske
serien var lik våre egne eller om de hadde andre
løsninger. Hele tiden knyttes løsningene opp til
Mobberingens prinsipper: Hvem kan gjøre noe
med denne triste situasjonen? Er det kun den som
mobber som kan ta ansvar for at mobbingen opphører? Oftest ender denne samtalen med at alle i
Mobberingen bør og må ta ansvar, både den som
selv tar initiativ til mobbingen (Arne), den som
er medløper og håndlanger (Bjarne), den som er
støttespiller (Charlotte), den som er passiv mobber
(Dagunn), den som er uengasjert tilskuer (Erik),

Så må det dramatiseres; jeg dramatiserer en
kortversjon av kommunikasjonen mellom Oscar,
Bella og Wilma, og avslutter med å vise at Oscar
blir skikkelig lei seg; han henger med hodet. Dette
for å få frem den ulykkelige slutten. Jeg bukker
og tar imot applausen før jeg spør om noen ønsker å dramatisere en lykkelig slutt for oss. En elev
kommer opp og improviserer frem en lykkelig slutt
(Se figur 6.) og får applaus. Jeg takker for innsatsen, vi diskuterer det realistiske/urealistiske med
den valgte slutten og reflekterer sammen omkring
hvilke valg som ble tatt. Finnes det andre løsingsforslag? Er det andre fra Mobberingen som kan
gjøre noe med denne triste situasjonen? En eller to
elever til får lov til å dramatisere sitt løsningsforslag
før vi avrunder Klassemøtet.
Vi jobber i liten grad med det tekniske; det å føre/
bevege teaterdukkene. Sekkedukkene har en nokså
lang hals som gjør det relativt lett å holde dukkene
i nakken for å bevege hodet i alle mulige retninger.
Dukken «går» ved at den blir løftet fra et sted til
et annet. Det er den dukken som beveger seg som
snakker, noe som stort sett er lett å gjennomføre
da det kun er en elev fremme som dukkefører av
gangen.
VISUALISERER DE ULIKE ROLLENE
Ved å bruke dukker med navnskiltene: Yvonne,
Arne, Bjarne, Charlotte, Dagunn, Erik, Frida og
Gunnar, hjelper jeg elevene med å bli kjent med
Mobberingen. Dermed får den enkelte eleven
støtte til å se flere mulige måter å stoppe mobbingen på. Jeg plasserer dukkene på bordet foran meg
slik at de står på samme måten som i Mobberingen
på smartboarden bak meg (Se figur 6.). Hele tiden
er fokuset på å visualisere og konkretisere.
Når elevene anvender dukker, og ikke seg selv i
spillet, får de samtidig den nødvendige distansen

i tematikken. Dette gjør dem modigere til å komme frem og spille sin versjon av en lykkelig slutt.
Videre er de alene som dukkeførere fordi de spiller
alle rollene selv. På denne måten unngår vi dermed
problematikken jeg beskrev innledningsvis. Elevene kan øve seg på å håndtere mobbesituasjoner
uavhengig av hvilken rolle de selv har i akutte
mobbe-situasjoner i skolehverdagen.
Det har vist seg at denne måten å gjennomføre klassemøter på har gjort det lettere å snakke
om hva vi dramatiserte på forrige klassemøte,
og hvilke refleksjoner vi hadde omkring de ulike
løsningsforslagene elevene kom med. Etter hver
dramatisering følger applaus, spørsmål om hva
løsningsforslaget gikk ut på og spørsmål om forslaget var realistisk eller magisk. Jeg vil påstå at det
å komme frem og dramatisere en mulig løsning
foran klassekameratene, krever mot og at det derfor skal høste applaus. Videre har jeg også erfart at
vi må bruke god tid på å reflektere rundt løsningsforslagene. Vi må stille oss spørsmålet om elevene
kunne ha brukt løsningene i egen skolegård/garderobe/klasserom?
ELEVENE ØVER SEG PÅ VIRKELIGHETEN
Den svenske dramapedagogen Katrin Byréus7 beskriver et av Forumteaterets mål som å gi mennesket mulighet til å trene seg på virkeligheten. I vårt
Forumteater med dukker får elevene på småtrinn
muligheten til å øve seg på å gjøre noe i en akutt
mobbesituasjon. De forbereder seg på det som kan
skje i fremtiden.
I skrivende stund har prosjektet kun vært formidlet
til kollegaer i Åfjord kommune og til nøkkelpersoner i Olweus-programmet på Fosen i Sør-Trøndelag fylke. Mitt mål er at alle som jobber på småtrinn
bør vurdere denne tilnærmingen til anti-mobbearbeid ved egen skole. Det vil gi elevene en solid
plattform for det videre arbeidet med å sikre dem
et godt læringsmiljø, et mobbefritt læringsmiljø!
Kommentar fra gutt på mellomtrinnet om klassemøter: «Jeg liker best å dramatisere med dukkene!»

http://www.udir.no/
Laringsmiljo/

1

2
Betegnelsen sekkedukke
ble konstruert for å beskrive
at den står og faller som
en sekk, da den er fylt
med ris. Se også kapittel
3.Figurteater i «Form møter
form, lek møter teater»

3
http://www.helse.
uni.no/default.
aspx?site=29&amp;lg=1

Mobberingen: Hentet fra
Olweusprogrammet mot
mobbing og antisosial
atferd. Personalveiledning.
Dan Olweus, RKBU Vest –
Uni Helse (2012). Se figur
2. Elevers reaksjoner/roller i
en akutt mobbesituasjon.
4

http://tv.nrk.no/serie/
vaere-venner

5

http://www.
theatreoftheoppressed.org/
en/index.php?useFlash=1

6

http://www.byreus.com/
english.php

7
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TEATERANMELDELSE
TONJE GLIMMERDAL

«Erik Bauck Bårdstu må være
den mest følsomme dukkespiller
som noen gang har gitt liv til en
åndssvak måke»

JAAP DEN HERTOG
Teater Fusentast

JA!
Jeg har lest boken. Ikke har jeg sett Det Norske
Teaters versjon av fortellingen, men jeg så NordTrøndelag Teaters turnéforestilling på prøvevisningen forleden dag.

FAKTA

TONJE GLIMMERDAL
Nord-Trøndelag Teater.
Av Maria Parr
Dramatisering og regi:
Elisabeth Matheson
Scenografi/kostymedesign/
dokker: Jack Markussen
Lysdesign:
Marianne Thallaug Wedset
Maske/parykk: Maren Togstad
Komponist: Odd Halvor Moen
Med:
Inga Josefine Ibsdotter Lillaas,
Erik Bauck Bårdstu,
Hanne Brincker,
Lavrans Haga,
Berit Irene Øverkil og
Anders J. Reitan
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Boken om Tonje Glimmerdal er så rik på personer,
skiftende landskap og hendelser som bygger opp til
forløsningen i siste kapittel, at å forestille seg den
som liten turnéforestilling på under 1,5 time virket
som et temmelig hasardiøst prosjekt da Elisabeth
Matheson fortalte oss om det for et år siden. At
det måtte gjøres ved hjelp av dukkescener var klart
fra starten. Og at det skulle fremføres av en liten
stab. Forøvrig fikk jeg mest tanker om hybris.
Nå er forestillingen nesten ferdig, med premiere
om to dager, og herregud, så fin den er blitt.
Skuespillerne kan sitt fag. Det er aldri lett for en
ung skuespiller å spille et barn troverdig, men Inga
Josefine Ibsdotter Lillaas og Erik Bauck Bårdstu
synes ikke engang å anstrenge seg for å få til dette.
De er akkurat passe lekne og rørlige som personer
til at vi aksepterer dem umiddelbart. Erik Bauck
Bårdstu må være den mest følsomme dukkespiller
som noen gang har gitt liv til en åndssvak måke,
såvidt meg bekjent. Hverken instruktør Matheson,
Erik, eller noen av de andre av skuespillerne har
erfaring med dukkespill, men spillet er presist,
utsøkt og nennsomt gjort, slik at det beriker
«menneskespillet» og aldri kjennes kunstig.

har han valgt enkle, effektive løsninger som gjør
det trange scenerommet (6x6 meter) som fylles
av opptil seks skuespillere + rattkjelke, ski og
snødekte fjell så ryddig at alle detaljer i spillet står
tydelig frem. Han har overlatt all fargelegging av
scenografien til Marianne Thallaug Wedset sine
lyssettingsevner. Hun løser oppgaven så elegant
at vi aldri legger merke til lysspillet. Vi dras inn
i fortellingen og koser og morer oss med Maria
Parrs rike univers.
Gamle Anders Reitan, som spiller Gunnvald,
har etter sigende ikke før stått på en teaterscene.
Han fyller rollen sin helt overbevisende. Men
det flotteste grepet i forestillingen er at likevel at
Anders Reitan som Berit Iren Øverkil KAN spille
fiolin. Vel, kanskje ikke helt i den verdensklassen
som boken forutsetter, men overbevisende nok at
vi tror på soloen i fossen og på den avsluttende
duetten til Påsken i Kirken. Lavrans Haga og
Hanne Brincker spiller de forskjellige voksne (og
hund) med herlig autoritet.
Det er sjelden at en familieforestilling på mer enn
en time klarer holde oppmerksomheten gjennom
det hele, men jeg var med hele veien (men pausen
etter 40 minutter kom godt med). Av med hatten
for en forestilling som ikke bare er full av lekne
detaljer, mye humor og veldig mange elementer.
Den tar samtidig opp vanskelige tema (som boken)
og gjorde meg til tider dypt rørt. Herlig.

Jack Markussen har hatt ansvar for hele visuelle
pakka, inklusive dukkelagingen. Gjennomgående

PRESIST SPILL: - Vi dras inn i fortellingen
og koser og morer oss med Maria Parrs rike
univers, skriver Jaap den Hertog om NordTrøndelag Teaters Tonje Glimmerdal.
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TEATERANMELDELSE
OUTPOST

ØYSTEIN INGEBRIGTSEN
Journalist i Lofotposten

FAKTA

OUTPOST
Av: Green Ginger, Figurteatret
i Nordland og Tobacco Factory
Theatre.
Premiere: Figurteatret i
Nordland, Stamsund fredag
Regi: Joseph Wallace
Manus: Mike Akers
Kreativ produksjon: Chris Pirie
Musikk: Bower Brothers
Dukkespill: Adam Fuller,
Kim Heron, Chris Pirie
Lysdesign: Dean Sudron
Dukkemakere: Emma Powell,
Camilla Clark
Set Fabrication: Eric Bakker
Kostymer: Clementine Greeley
Lydbearbeiding: Luke Potter
Video: Adam DJ Laity
Teknisk rådgiver:Nat Sale
FOR GREEN GINGER
Kunstnerisk leder: Chris Pirie
FOR TOBACCO
FACTORY THEATRES
Produsent: Kerrie Avery
Assisterende produsent:
Jojo Townsend
Teknisk sjef: Matt Graham
FOR FIGURTEATRET/
NORDLAND VISUAL
THEATRE
Daglig leder:
Preben Faye-Schøll
Produsent: Geir-Ove Andersen
Teknisk sjef: Jan Erik Skarby
Administrasjon:
Ing Randi Johansen
Vedlikehold: Anne Sørfjell

UNDERFUNDIG OM
MAKT OG POLITIKK
Green Gingers forestilling Outpost, produsert i
Stamsund i samarbeid med Figurteatret i Nordland
og Tobacco Factory Theatre, er virkelig noe for
seg selv. Den er høyaktuell med sitt finstemte og
underfundige blikk på politikk, makt, ondskap og
moral.
Outpost tar for seg den i begynnelsen svært så
samvittighetsfulle og trofaste grensevakten Luis
Ticker. Han tar på det største alvor å passe grensen,
så når hans motstykke fra nabolandet, BKs, viser
seg å være en gretten gubbe, blir det utfordringer
å hanskes med.
Bare noe så enkelt som å få sett hjemlandets
versjon av Melodi Grand Prix i vaktbua er et
kjedelig problem med kun strøm til en av dem om
gangen. Det viser seg vanskelig å være trofast mot
alle detaljerte retningslinjer i praksis for en fersk
vakt langt hjemmefra.
Og når verden rundt blir mer stadig turbulent får
da også Luis mer alvorlige ting å tenke på og ta
stilling til.
Outpost er strålende lagd og framført. Dukkene i

stykket er morsomt og detaljert utformet, og man
glemmer ganske fort at det er tre personer som
styrer dem rundt på scenen. Ikke minst blir det et
høydepunkt når en ukjent verden åpenbarer seg
med mystiske kulisser, der et tvilsomt valg avholdes
og brutale grep tas. «Problemet med folk er at de
ikke vet sitt eget beste!», freser den etter hvert svært
så ufyselige presidenten som dukker opp og gir seg
til å herse med både grensevakter og naturressurser.
Stilen er beskrevet litt som en tegneserie satt i
fortiden, og det stemmer ganske bra både for det
visuelle og handlingen. Ikke minst den dramatiske
finalen! Outpost er ingen forestilling man gapskratter av fra start til slutt, men gir jevn fin
humring med sitt underfundige blikk på politikk,
makt, manipulasjon og ondskap.
Dét kan nok trenges i høyeste grad også i 2014.
- Denne anmeldelsen har tidligere stått på trykk i
Lofotposten.
- Outpost vil spilles under Fri figur-festivalen i Oslo
i juni. Følg med på UNIMA Norges nettside for mer
info.

HVA ÅPENBARER SEG UNDER VAKTBUA?: - Outpost gir et
underfundig blikk på politikk, makt, manipulasjon og ondskap,
skriver anmelder Øystein Ingebrigtsen
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TEATERANMELDELSE
FAUSTina

GUNHILD AAREBROT KILDE

FAKTA

FAUSTina
- En djevelsk farse
Manus: Anne Helgesen
Regi: Irina Niculescu
Musikk:
Bendik Hovik Kjeldsberg
Scenografi: Tormod Lindgren
Video: Tormod Lindgren
og Adam Bartley
Figurer: Jon Mihle
Figurmaking/effekter:
Steinar Kaarstein
Søm: Birgitt Gjerpe
og Elisabeth Eastwood
Produsenter: Iselin Skagen
og Ida Wollgohs
Gamle Faustina:
Anne Helgesen
Unge Faustina: Tessa Lepistö
3. figurspiller:
Francesco Cerutti Nava/
Madeleine Barosen Heroldt
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DUKKETEATEREFFEKTEN
FAUSTina inviterer publikum inn til en djevelsk farse.
Det rent komiske uteblir, men igjen står en mørk og
ettertenksom forestilling om makt og identitet. Og
om dukketeater; å være eller ikke å være.
FAUSTina åpner med å sette det hele inn i en
kjapp figurteaterhistorisk kontekst. Vi ser et
klassisk bordteater med enkle 2-D papirdukker.
Dukkeføreren (Anne Helgesen) bryter ut på scenen
og veksler mellom å snakke til publikum og å føre
mer nyanserte marotte-dukker. Til forveksling lik
Helgesen selv spiller hun også en figurteaterprofessor
som brenner for sitt fag og sørger over at interessen
for dukketeater avtar. Hun snakker med publikum,
seg selv og med de to djevel-lignende dukkene som
plutselig får sin egen utspekulerte agenda og tilbyr
henne makt og dukketeaterrevolusjon. Til bytte
får de hennes sjel og skifter henne ut til en yngre,
vital versjon. Med én fot i dukketeatret og én fot
i Faust-myten (om mannen som selger sin sjel til
djevelen i bytte mot makt og kunnskap), drar denne
teaterprofessoren seg selv og dukkene ned i et
egoistisk og destruktivt dragsug hvor enden er uviss
eller kanskje ikke-eksisterende.

FRIERI TIL UNGDOMMEN
Kattas Figurteater Ensemble har skapt figurteater
i en årrekke. De er Norges største selvstendige
figurteater og driver aktiv rekruttering til
scenekunstformen. Denne forestillingen er
absolutt en slik aktiv rekruttering, et slags frieri til
å skape en ny generasjon figurteaterutøvere.
Målgruppen er tenåringer, og en rekke elementer
er tydeligvis anvendt for å treffe publikum:
Faustina har et nettbrett, drar på shopping og
tar selfies på fest. Spillestilen bikker iblant over
fra lekent til over-lekent og nesten overflatisk, og
gjør at spillet mister et nødvendig ankerpunkt:
det går utover troverdigheten. Skuespillerne
i forestillingen er først og fremst figurspillere,
og dukkene Mefisto og Buzzo håndteres og
levendegjøres elegant og variert gjennom hele
forestillingen. Videoprojiseringen (ved Tormod
Lindgren og Adam Bartley) smelter sammen med
scenografien og fungerer som refleksjon over den
selvdestruktive reisen som den unge Faustina begir
seg dypere og dypere inn i. Backdroppen er som
et speil og projiseringen er et fint ekstra lag til

HELHETLIG: Videoprojiseringen smelter sammen med
scenografien og fungerer som refleksjon over den selvdestruktive
reisen som den unge FAUSTina begir seg dypere og dypere inn i,
skriver anmelder Gunhild Aarebrot Kilde.
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historien Scenografien virker hensiktsmessig og
funksjonell. og kler forestillingen godt.
BIOGRAFISK FORESTILLING
Teksten oppleves aktuell, sterk og meget interessant
- og den stiller viktige spørsmål. Jeg tar meg ofte
i å lytte intenst til ordene. Det er lett filosofisk og
tungt moraliserende, Kattas Figurteater vil si mye,
kanskje litt for mye. De både trekker teaterhistoriske
linjer, fantaserer om tenåringsproblematikk og har
en politisk agenda. Forestillingen blander fantasi
og realisme, klorer opp skorpa på sår som kunne
gått i glemmeboka (som at teatervitenskap på UiO
er en saga blott), og de ønsker at dukketeaterinteressen igjen skal vekkes og bli den nye hypen,
koste hva det koste vil.
Tessa Lepisto spiller den unge Faustina og Anne
Helgesen spiller den eldre. Sistnevnte har også
skrevet manus. «Ta en enkel hanskedukke, lek med
den, løft på kjortelen og du finner – deg selv!» sier

rollen, men muligens også Helgesen og Kattas
Dukketeater selv? Løfter vi på replikkene er det
mye selvbiografiske hint å finne mellom linjene,
som en verden der ingen lenger vil ha (Kattas)
dukketeater?
DET VANSKELIGE MED Å AVSLUTTE
En forestilling med et slikt moralistisk, politisk
motivert budskap er nok fristende å avslutte i samme
attityde. Som om det skulle ligge en forventning
der fra publikum om at denne historien med såpass
politisk slagside til slutt burde gi oss et svar. Men i
det Kattas Figurteater Ensemble forsøker å «wrap
things up» sitter jeg heller igjen med et ønske om
en mer åpen og ikke så konkret slutt. Forestillingen
tar opp mange spørsmål, som ikke nødvendigvis
trenger svar pakket inn som en replikk på slutten.
Det ligger et behov for å vurdere selv. Og hvem
vet, i disse vurderingene kan det kanskje bli sådd
noen frø som kan spire opp til å bli en aldri så liten
dukketeaterrevolusjon en gang i fremtiden?

KONKURRANSE

HVA SKAL BLADET HETE?
Siden første utgivelse i 1983 har UNIMA
Norges tidsskrift lydd navnet ÅND I
HANSKE. Et artig og identitetsfylt navn
som har tjent tidsskriftet godt. Men
styret i UNIMA Norge og redaksjonen i
tidsskriftet synes det kanskje i dag er litt
begrensende. Derfor leter vi etter et nytt
godt navn på fagbladet.

Vi har lurt på kanskje bare å kalle det
det som har vært undertittel i noen år:
TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER.
Men er det for tørt? Finnes det kanskje
andre gode forslag der ute?

Derfor utlyser vi nå en
NAVNEKONKURRANSE FOR
TIDSSKRIFTET
Send inn ditt forslag, gjerne med noen
ord om tankene bak det, til heddaplix@
hotmail.com, innen 1. mars. Om ditt
navn går av med seieren, blir du belønnet
med to gratispass til hele FRI FIGURfestivalen i Oslo 12. - 14. juli!

INNSENDING AV ARTIKLER
TIL ÅND I HANSKE:
Ånd i hanske er takknemlig
for at ideer og artikler
blir sendt på e-post til
heddaplix@hotmail.com.
Angående lengde på artikler
utgjør normalt 450 ord +
bilde én side i tidsskriftet.
Anmeldelser bør ikke gå over
300 ord, andre artikler bør
helst ha en maksimallengde på
1800 ord. Legg ved portrettfoto
av deg selv. Send gjerne flere
bilder/illustrasjoner til teksten i
høyoppløselig versjon
(over 240 dpi).
OPPSETT:
1. Kort tittel
2. Navn på skribent, og
kort, punktvis info om stilling,
arbeidssted, utdanning, etc
3. Kort og poengtert ingress –
maks tre setninger
4. Del opp teksten i avsnitt. Et
avsnitt bør helst ikke være
mer enn 100 ord. Presenter
bare ett poeng i hvert avsnitt
5. Sett gjerne inn interessevekkende mellomtitler
underveis i teksten
6. Lengre sitater kursiveres
og markeres med innrykk og
linjeskift før og etter

7. Navn på verk (boktitler,
teaterstykker etc) kursiveres
8. Eventuelle referanser
kan gis i parenteser i teksten,
fullstendige litteraturreferanser skal settes i
litteraturlisten mot slutten
av teksten (begrens bruken
av noter)
9. Skriv bildetekster til hvert
bilde du sender med. Skriv
først et stikkord i blokkbokstaver, deretter info om
hva som skjer/navn (hvis
kjent) på dem som er på
bildet. Til slutt skriver du
navn på fotograf i parentes
10. Rene faktaopplysninger
(bakgrunn, årstall, mengde,
etc) kan gjerne trekkes ut av
teksten og settes punktvis i
en «faktaboks»
11. Unngå understrekninger
og blokkbokstaver; bruk
kursiv dersom du vil utheve
noe
12. Unngå helst forkortelser,
men hvis de brukes, forklar
dem i parentes første gang
de nevnes
Teksten skal være korrekturlest
før innsending.
Takk for hjelpen!
Neste nummer har deadline
1. april
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KONTAKT UNIMA NORGE:
Daglig leder Kirsti Ulvestad
Tlf: 920 80 587
E-post: post@unima.no
Styreleder Henriette Blakstad
Tlf: 415 88 525
E-post: hen.blakstad@gmail.com
UNIMA NORGE – FORENING
FOR FIGURTEATER
er en interesseorganisasjon
som har som mål å fremme
figurteater på alle nivåer,
fortrinnsvis innen kunst,
pedagogikk og terapi.
Foreningen ønsker å være et
møtested, fysisk og virtuelt,
hvor ideer kan utveksles og
aktiviteter iverksettes.
Medlemskap i foreningen
er åpent for amatører og
profesjonelle. Foreningen ble
stiftet i 1974 under navnet
Norsk dukketeaterforening. I
1997 ble navnet endret til det
nåværende.
UNIMA Norge – Forening
for figurteater er det
nasjonale senteret av
verdensorganisasjonen UNIMA
(Union Internationale de la
Marionette) som ble stiftet
i 1929 i Praha. Som frivillig
organisasjon er UNIMA assosiert
medlem av UNESCO.

STYRET I UNIMA NORGE
Leder: Henriette Blakstad
Styremedlemmer:
Torill Næsheim, Ida Frisch,
Karstein Solli,
Ragni Halle
Vara: Niels Peter Underland,
Kristin Helene Oftedal

MEDLEMSKONTINGENT
Enkeltmedlemmer kr. 450,Studenter kr 300,Institusjoner: 650,Ønsker du bli medlem av
UNIMA Norge, ta kontakt.
UNIMA Norge
c/o daglig leder Kirsti Ulvestad
Fossveien 10B
0551 Oslo
E-post: post@unima.no
Hjemmeside: www.unima.no

UNIMA Norge er støttet av Norsk
kulturråd

