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U N I M A S  L E D E R

TORUNN TUSJ
Styreleder i UNIMA Norge

Det er lysere tider, det er snart festival, og vi 
i UNIMA Norge har flere gode grunner til å 
glede oss. Vi gleder oss over utgivelsen av dette 
nummeret av Ånd i hanske, og vi gleder oss over 
at figurteaterforestillingen Aske kan stikke av med 
Heddaprisen i klassen for beste audiovisuelle 
design. Aske er produsert av Yngvild Aspeli/Cie 
Plexus Polaire i samarbeid med Figurteatret i 
Nordland, Nord-Trøndelag Teater og Compagnie 
Philippe Genty (FR). Vi gratulerer med 
nominasjon og krysser fingrene for en pris.

Vi gleder oss også over FRI FIGUR - Internasjonal 
figurteaterfestival! Fra 12. - 14. juni kan du boltre 
deg i skrekk, humor, tradisjoner og nytenkning. Vi 
serverer seks ulike forestillinger fra inn- og utland. 
I tillegg kan du delta på workshop eller melde 
deg på Fri Scene. Programmet finner du på vår 
hjemmeside www.unima.no.

Vi er stolte av å presentere en festival med et bredt 
spekter av forestillinger og sjangre.  Håper dere 
lar dere både underholde og inspirere, enten dere 
sitter hjemme i sofakroken og leser i tidsskriftet, 
eller dere er til stede på festivalen.

Som leder for festivalen, gleder jeg meg også over 
at FRI FIGUR har gjort seg bemerket, og at både 
Sagene bydel, Oslo Kommune og Kulturrådet har 
vist stor interesse for arbeidet vårt. Samtidig er det 
med stor skuffelse jeg ser at UNIMA Norge ikke 
lenger er kvalifisert til driftsstøtte fra Kulturrådet. 
Jeg stiller meg helt uforstående til at det offentlige 
nå ønsker å slå bena under den organisasjonen som 

har skapt nettopp denne kunstnerisk spennende 
festivalen.

Å øke interessen for FRI FIGUR har mange 
jobbet hardt for, og jeg retter en varm takk til alle 
festivalledere, styrer og frivillige bakover i tid. År 
etter år har UNIMA Norge bidratt med frivillige 
krefter, kompetanse og ikke minst egenkapital for 
blant annet å få FRI FIGUR dit den er i dag. 

Norge trenger en større bevisstgjøring om vårt 
kunstfelt. Vi er heldigvis flere instanser som jobber 
sammen for dette, men det finnes bare ett tidsskrift 
for figurteater, og det er det UNIMA Norge 
som står for! Samtidig har vi bare så vidt begynt 
arbeidet mot en ny felles plattform for kompetanse 
innen figurteaterfeltet, med et Ressurssenter på vår 
hjemmeside. Vi har så vidt tatt opp igjen dialog 
om samarbeid med de andre nordiske landene 
innen kompetanseheving og kunstutveksling, og vi 
har så vidt kommet over kneiken når det gjelder 
profesjonaliseringen av organisasjonen - det som 
var ment å gjøre oss sterkere. 

Kulturrådets nye profil er forståelig. De ønsker å se 
mer kunst bli skapt. Men for å skape kunst, trenger 
man mer enn bare penger. Man trenger kunnskap, 
erfaring, nettverk og inspirasjon. Alt det kan 
UNIMA Norge bidra med. Så, kulturbyråkrater 
over det ganske land - foren dere! I neste nummer 
av Ånd i hanske ønsker jeg å lese om de som tro 
støttende til og reddet organisasjonen.

God lesning, god festival og riktig god sommer!
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FRI FIGUR-festivalen byr i år på et stort spenn i 
stil, tema og tone. Kritikerroste forestillinger og 
ukjente perler; en fransk/sveitsisk, to engelske, en 
brasiliansk og to norske. De fleste forestillingene 
for voksne, noen for barn. Siden få scener satser 
tungt på figurteater i Norge i dag, er det viktig 
å synliggjøre det ordentlig når det først kommer 
spennende internasjonale gjestespill til landet. 

Derfor har vi i denne utgaven av Ånd i hanske valgt 
å presentere årets FRI FIGUR-festival nærmere. 
Både for å gi en fordypet opplevelse og forståelse av 
festivalforestillingene for de av dere som kommer 
til å se dem, men også til inspirasjon, opplysning 
og underholdning for resten av figurteater-Norge. 

Flere av forestillingene bærer preg av mye humor, 
men har likevel en alvorlig undertone: «Det 
skjer ofte at historiene viser seg å handle om de 
store temaene; om liv og død, for eksempel.» 
forteller Mats Eldøen om Lekene slår tilbake, 
improforestillinga han opptrer med på FRI 
FIGUR. Her blir barn og voksne i publikum 
oppfordret til å ta med sine egne leker som kan bli 
til teater – på direkten

Også stjernekompaniet Green Ginger (kjent blant 
annet fra tv-serien Spitting Image) sin politiske 
komedie-thriller Outpost har et alvorlig tilsnitt: «Vi 
håper at den ikke bare vil skape latter, men også så 
et frø til ettertanke om hvilken rolle disse kunstige 
‘linjene i sanden’ har når det kommer til å definere 
hvem vi er, hvor vi hører hjemme og hvor vi vi får 
lov til å dra,» forteller Green Gingers Chris Pirie til 
Hedda Lidlia Romundstad i intervjuet på side 14.

Men enkelte av forestillingene er også tvers igjen-
nom ren moro. For eksempel kommer klovnen, 
dukkespilleren og aktivisten Chico Simões til Oslo 

for å opptre med det gladvoldelige showet Cowboyen 
Beneditos romantiske historie, som har sterke røtter i 
den brasilianske Mamulengo-sjangeren

I dette nummeret presenterer vi videre årets 
festivalnysatsing Fri Scene: «Hvordan vet man 
om man er god til noe om man aldri får mulighet 
til å prøve?» undrer Ragni Halle. Med dette 
som utgangspunkt har hun begynt å arrangere 
«puppet slammer» i Oslo – en slags åpen scene der 
figurspillere kan improvisere og prøve ut scener 
og ideer foran et publikum. Første puppet slam 
på Caféteatret ble en suksess, nå viderefører hun 
konseptet til FRI FIGURs Fri Scene. Les mer om 
Fri Scene og Puppet Slam som fenomen i Ragnis 
beretning på side 44.

Det fantes en internasjonal figurteaterfestival 
i Norge også før FRI FIGUR. Fram til 
nedleggelsen i 2011 ledet Giert Werring Den 
internasjonale figurteaterfestivalen i Kristiansand. 
I portrettintervjuet denne gangen kan du derfor 
møte «festivalgeneralen» som forteller om 
filosofien bak festivalen: «Dukker er noe de 
fleste først og fremst forbinder med et leketøy. 
Figurteater, derimot, inkluderer også objektteater, 
skyggeteater, maskespill. Den første festivalen var 
med på å lansere og fronte dette begrepet, og banet 
vei for en økt forståelse om at figurteater har et rikt 
uttrykk», forteller Giert til intervjuer Nina Helene 
Jakobia Skogli.

La oss håpe at årets FRI FIGUR også bidrar til å 
øke forståelsen for hvor mangfoldig figurteater kan 
være, men først og fremst la både små og store bli 
underholdt, rystet og lattermilde!

Ps. Du kan finne mer info om festivalen på www.
unima.no/festival/fri-figur-festival/

FORDYPNING OG 
FORLYSTELSE
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HVORDAN SKRIKE UTEN 
Å BEVEGE LEPPENE? 

MARIANNE HOLSMO 
Bachelorstudent ved Drama- og teaterkommunikasjon, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Etter å ha stått for produksjoner som Houdini’s 
Suitcase (2006), Hunger (2009), Little Edie 
(2011) og Coulrophobia (2015) i samarbeid 
med Figurteatret i Nordland, er det engelske 
teaterkompaniet Pickled Image nå tilbake i Norge. 
Med en makaber kolleksjon av karakterer og en 
blanding av klassisk horror og samtidshumor entrer 
kompaniet FRI FIGUR-festivalen med en av sine 
ferskeste produksjoner The Shop of Little Horrors. 

STØVETE HEMMELIGHETER
Flere kjenner nok til rockemusikalen Little Shop of 
Horrors fra 80-tallet; historien om en uheldig florist 
som oppfostrer en plante med menneskelig kjøtt og 
blod som næringsgrunnlag. Pickled Image gjør det 
imidlertid klart at publikum til deres forestilling The 
Shop of Little Horrors ikke vil finne noen kjøttetende 
planter. Vi kastes heller inn i en falleferdig butikk 
ved utkanten av ingensteds, hvor butikkeier Albert 
Grimlake har samlet allslags merkelige dukker og 
magiske trylleformler. Støv og spindelvev preger 
inventarets fasade, for ingen har besøkt Grimlake’s 
Emporium of Novelties på mange år – noe som er 
helt greit for butikkeieren selv. 

Alberts lidenskap er ikke å drive butikk i vanlig 
forstand, men snarere en besettelse av dukker: 
særlig den buktaleriske sorten. Hvert ansikt er 
med kjærlighet og behendighet skapt mellom 
hans egne fingre, og dukkenes karakter bærer en 
hemmelighetsfull og merkelig familiær likhet til 
kunder, venner og tapt familie …

Men livet som dukkemaker kan ikke vare evig. 
Albert begynner selv å bli gammel og har ingen 
til å ta over sitt bemerkelsesverdige arbeid. Tiden 
er knapp, og Albert må finne noen – noen som kan 
holde Emporium åpen, noen som kan puste liv i 
hans skapelser, noen som deler hans besynderlige 
lidenskap for dukker. 

Inn kommer Eric. Han er ung, han er ivrig, han 
har sett alle Muppet-filmene, to ganger. Han er 
den perfekte etterfølgeren; skarpere enn sennep, 
men lett å forme. Men Eric oppdager etter hvert at 
det er mye å lære. For i buktalerens ånd – hvordan 
skriker man uten å bevege leppene?  

The Shop of Little Horrors er produsert i samarbeid 

Stjernekompaniet Picked Image har laget The Shop of 
Little Horrors utelukkende for å skremme og underholde. 
Resultatet er makabert og lekent fra ende til annen - selv 
uten kjøttetende planter.  

STØV OG SPINDELVEV: En trolsk, men falleferdig butikk med gamle 
dukker danner rammen for Pickled Images seneste forestilling 

(foto: Toby Farrow)

THE SHOP OF LITTLE 
HORRORS

LAND: England 
PRODUKSJONSÅR: 2014 
REGISSØR: Emma Williams 
DRAMATURG: Adam Peck 
KOMPANI: Pickled Image 
PRODUSERT AV: PICKLED 
IMAGE & THE NORTH WALL
DUKKEMAKER/
SCENOGRAFI: Pickled 
Image, Emma Powell and 
Rebecca Prior
KOSTYMER: Jenny Reeves
FIGURSPILLERE/
SKUESPILLERE: Dik 
Downey and Adam Blake
LYSDESIGN/LYDDESIGN: 
Anna Barrett /Simon 
Preston 
ALDER/MÅLGRUPPE: Alle 
(anbefales fra 12 år) 
SPRÅK: Engelsk
HJEMMESIDE: http://
pickledimage.co.uk/
SPILLETID: Lørdag 13. juni 
kl 18.00 (70 min)  

FAKTA
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med The North Wall Arts Centre i Oxford, og 
hadde premiere i 2014. Kompaniet har høstet 
strålende kritikker for forestillingen, både fra 
publikum og media. Oxford Times har kalt den 
«fortryllende, og en brilliant harmoni av horror 
og humor». Animations Online ber publikum 
forestille seg en sammensmeltning av Harold 
Pinter og Alfred Hitchcock i en forestilling med 
figurer i front. 

Pickled Image er et prisvinnende figurkompani; de 
har spilt over hele verden de siste tretten årene, og 
representerer i dag det fremste av britisk figurteater.

EKSEPSJONELT NORSK SAMARBEID
Ånd i hanske har stilt Dik Downey, dukkefører i 
Pickled Image, noen spørsmål om kompaniets 
kunstneriske arbeid.  

– Hva har samarbeidet med Figurteatret i Nordland 
betydd for dere? 
– FiN er en enestående institusjon! Teatret tilbyr 
kompanier som spesialiserer seg innenfor visuelt 
teater muligheten til å produsere i omgivelser 
som tilbyr lite distraksjon – bortsett fra fjell og 
fjorder. Når en har kommet over den inspirerende 
utsikten er det ingenting annet å gjøre enn å 
produsere teater. Institusjonens ansatte er ekstremt 
kunnskapsrike, både hva gjelder teaterkunsten, og 
i arbeidet og prosessens behov. Jeg har ennå til 
gode å finne andre organisasjoner som utgjør en så 
vidunderlig ressurs for et figurkompani i Europa. 

 – Hva tenker du om norsk figurteaterkultur etter 
arbeidet i Norge?
– Det virker å være en sterk interesse for den type 
arbeid vi produserer i Norge. Jeg tror at figurteater 
blir betraktet som en interessant kunstform her, 
ikke noe som bare lages for å underholde barn. 
Skandinavia har kultur for historiefortellinger 
og mytologi, hvilket er nært knyttet opp mot 
figurteater. Våre forestillinger er en form for visuell 
historiefortelling.

NY VÅR FOR FIGURTEATER
– Mens vi er inne på kultur, ser du noen store forskjeller 
mellom britisk og norsk figurkultur? 
– Ingen spesielle, men figurteateret i England 
opplever helt klart en renessanse akkurat nå. Det 
har sakte frigjort seg fra mer kommersielt teater 
og opera, uten at noen har skreket seg til det. Jeg 
kan nevne eksempler som Warhorse og Anthony 
Mingellas Madame Butterfly. I tillegg er det flere 
nye, unge kompanier i England som skaper 
spennende forestillinger ved bruk av figurteater, og 
som presenterer dem for nye, unge publikummere. 

– Finnes det en gjennomgående inspirasjon for Pickled 
Images figurer? 
– Jeg observerer mennesker, og jeg ser konstant for 
meg merkelige figurer jeg kan lage ut fra menneskers 
kroppsform og holdning. Inspirasjonen ligger i 
å se for meg figurens karakter i en menneskelig 
skikkelse, og hvordan den kunne bevege seg. 
– Vet du alltid hvilke kvaliteter du leter etter i figurene?
– Jeg er ganske sikker på hva figurene mine vil 
trenge for hver forestilling jeg lager. Jeg visualiserer 
og lager historien, designet og forestillingens 

atmosfære. Av og til er det vanskeligste å dra 
en fysisk figur ut av konseptet. Ofte trenger jeg 
flere versjoner av samme karakter, alle med ulike 
performative behov – for å se hva som fungerer 
og ikke.

IKKE MENT RELEVANT
– Hva har selve forestillingen The Shop of Little 
Horrors  på hjertet? Prøver den å fortelle oss noe? 
– Vi prøver egentlig ikke å fortelle noe spesifikt til 
publikum. Vi har laget en forestilling vi ønsker at 
publikum skal le høyt av, samtidig som vi vil få dem 
til å hoppe ut av sitt gode skinn. Den er ikke ment 
for å være relevant for «oss i tjue-femten». This is 
just a «good old-fashioned great night out-show». 

Snart står Dik Downey og Adam Blake på 
scenen på Oslo Nye Trikkestallen med finesse 
og dukketeaterekspertise i et vakkert detaljert 
figurlandskap – skapt for å skremme og få folk til 
å le. 

«Figurteatret i England 
opplever helt klart en 
renessanse akkurat nå».

8 9

LÆREGUTT: Unge Eric får 
brynt seg når han kastes 

inn i dukkenes verden i 
The Shop of Little Horrors.

PRISVINNENDE: Kritikere har 
kalt forestillingen en herlig 
blanding av skrekk og humor 
(foto: Toby Farrow)
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DA DEN ENE BLE TIL TO

TINE SKJOLD
Masterstudent i Estetiske Fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Frida gjør ikke som alle andre. Det vet jeg. Kanskje 
vet du det også, men barna vet det ikke. Ikke ennå, 
der de sitter i aulaen eller i gymsalen. 

Bak skilleveggen kan Frida høre dem snakke, mens 
hun justerer beltet på magen for siste gang. Lyset 
i rommet slukkes. Barna blir roligere idet en skik-
kelse entrer scenen… 

Skikkelsen er en figur med Converse, dressbukse, 
skjorte, slips og et ansikt formet i isopor. Det er en 
teaterdukke. Men når han begynner å gå mot pub-
likum, er Frida ingen sted å se. Det er liksom som 
om denne figuren går alene rundt på scenen. Som 
om han på en eller annen måte kan leve uten at noen 
styrer ham. Dette synes barna og de voksne i salen er 
merkelig, og i stille samtaler forsøker de å finne ut av 
mysteriet. Figuren går baklengs og forlengs og sprer 
bena fra hverandre, uten det minste tegn til noen 
dukkefører. Ikke holdes han opp av tråder heller. Det 
er ikke før han snur seg til siden, at sannheten avs-
løres om hvordan den mystiske figuren kan leve. 

I profil ser man Frida stå med hele overkroppen 
bøyd fremover, og at figuren, ved navn Antero, er 
festet til hennes bakre halvdel. Med armene på ryg-
gen, ikledd figurens skjorte, og bena ikledd figu-
rens dressbukse, gir hun han liv. Han kan gå, stå, 
vrikke på hoftene, flytte på gjenstander, sjonglere 
med baller, spille trekkspill og fylle et glass med 

vann. Han kan med andre ord, som den nypens-
jonerte sirkusartisten han er, gjøre uendelig mange 
triks – selvfølgelig med Fridas hjelp. 

For Frida innebærer dette at alt Antero gjør forlengs, 
må hun selv gjøre baklengs og foroverbøyd. 

IDEEN OM DUKKEFØREREN
Ideen fikk nysirkusartist Frida Odden Brinkmann  
av en kunstnervenn og kollega under en sjongler-
ingsfestival i 2010. Den tar utgangspunkt i Fridas 
spesialisering innen sirkusfaget –  et resultat av Fri-
das to siste studieår år ved Academie Fratellini i 
Paris, hvor hun ønsket å finne sin egen vei inn i 
faget, som sirkusartist: 
– Når du går på en sånn skole gjelder det å finne ut 
av hva du kan tilføre sirkusverdenen. Det var det 
jeg ønsket som student: å skape noe nytt, og gjøre 
noe annet som ikke før hadde blitt gjort, sier hun. 

Frida begynte derfor å gå i dybden og forske på 
det å sjonglere opp ned og i rare posisjoner – en 
fordypning som i dag er hennes signatur som 
sirkusartist og kunstner. Dette utgjør også tydelig 
forestillingen 1 ½ sitt unike særpreg. 

MØTET MED ANTERO
I utgangspunktet skulle forestillingen være en 
sjongleringsakt, men ved et av de første møtene 
med figuren på gulvet under laboratoriet ved 

Forestilingen 1 1/2 er nysirkusartisten Frida Odden 
Brinkmanns reise inn i figurteaterets verden. 

11

BAK FASADEN: Applausen har stilnet, lysene er slukket og den nylig 
pensjonerte sirkusartisten Antero er alene. Det er nå historien om 

ham egentlig begynner. 

1 ½  

LAND: Norge
PRODUKSJONSÅR: 2013
REGISSØR: Anne Mali 
Sæther
KOMPANI: Oddman 
Productions
MANUS: Frida Odden 
Brinkmann og Anne Mali 
Sæther
DUKKEMAKER: Sjur Odden 
Skjeldal
SCENOGRAFI: Monica Valsø 
Nestvold
FIGURSPILLER/
SKUESPILLER: Frida Odden 
Brinkmann
LYDDESIGN/LYSDESIGN: 
Anthony Barrat
ALDER/MÅLGRUPPE: 
Familier (anbefales fra 6 år)
HJEMMESIDE: 
www.amazingantero.com
SPILLETID: Søndag 14. juni 
kl 13 (35 min)

FAKTA

«Alt Antero gjør forlengs, 
må Frida gjøre baklengs og 
foroverbøyd».

TEMA: 
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sirkuslandsbyen til Cirkus Xanti på Torshov i 
2011, endret alt seg:
– Vi fant ut at det var gøy at Antero gjorde helt 
hverdagslige ting. Det var det som var gøy. Det var 
ikke så veldig farlig med den sjongleringen.

Frida begynte derfor å utarbeide forestillingen med 
utgangspunkt i figuren, samme med regissør Rudi 
Skotheim. I løpet av 2013 ble den spilt femten 
ganger på ulike festivaler i Stockholm, København, 
Reykjavik, Riga, Sandvika, Torshov og Notodden: 
på svensk, dansk, engelsk og norsk. Forestillingen 
var et godt utgangspunkt, men Frida opplevde at 
den trengte mer arbeid. Hun gikk derfor inn i en 
ny prøveperiode – denne gang i samarbeid med 
regissør Anne Mali Sæther: 
– Anne Mali og jeg møttes på slutten av FRI 
FIGUR-festivalen i 2013. Umiddelbart likte jeg 
henne veldig godt som type, og det virket som vi 
hadde en god dialog. Først hadde vi noen dager 
på gulvet, og så begynte hun å skrive. Vi hadde 
egentlig avtalt at hun bare skulle komme med 
noen kommentarer, men så ble hun plutselig veldig 
engasjert. Hun skrev manus, men hun hadde 
også mange innspill som jeg ikke hadde tenkt på 

før: om karakterens underfundighet, og at han er 
interessant å se på når han gjør helt sakte ting. Med 
henne tonet vi det ned, og lot karakteren leve.  

Frida opplevde at karakteren Antero hadde det 
vanskelig: 
– Kanskje rett og slett fordi han fysisk har en del be-
grensninger. Jeg tror vi bare så at han sliter med en 
del ting. At han var en verdensstjerne som hadde 
flyttet hjem, fått seg leilighet, og førtidspensjonert 
seg. Og at det var veldig bra å være verdensstjerne 
og gjøre det bra, men som alltid når man kommer 
inn i garderoben og lysene er slukket så er man lik-
som… alene. Og det hjelper ikke hvor flink du er, 
og hvor mye applaus du får. Fordi på slutten av 
dagen så er du alene likevel. 

DEN ENSOMME SIRKUSARTISTEN
Karakteren har tydelige likhetstrekk med Frida selv. 
Som 19-åring flyttet hun hjemmefra for å gå på 
sirkusskole i København. Siden den gang har hun 
bodd i Stockholm, Paris og Barcelona, hvor hun 
har studert ved rene sirkusskoler og vært utøvende 
sirkusartist. Dette har vært fine år, men det har også 
vært mye ensomt, og hun forteller at mye falt på 

plass da hun flyttet tilbake til Norge for to og et 
halvt år siden. 

Dette var også en av grunnene til at hun i desember 
for et og et halvt år siden takket nei til en plass i 
det verdensomspennende sirkuskompaniet Cirque 
de Soleil: 
– Selvfølgelig hadde det jo vært en drøm, og for 
fem år siden hadde jeg jublet, men nå var det sånn 
at jeg tenkte «nei». Jeg har bodd i utlandet i ti år, 
og har vært med på det jaget der. Jeg kjente at jeg 
nå er fornøyd med å ha skapt mitt eget kompani, 
og mine egne produksjoner hvor jeg kan være 
med, og ha kunstnerisk integritet i det. Å jobbe for 
en så stor institusjon som det Cirque de Soleil er, 
har jeg ikke lyst til. Jeg er fornøyd med livet mitt, 
kjæresten min og jobben min her i Norge.  

Frida reiser derfor heller rundt med Antero i 
Den Kulturelle Skolesekken – en institusjon hun 
berømmer av flere grunner. Ikke bare gir den Frida 
mulighet til å kunne leve av å være nysirkusartist 
i Norge, men den gir henne også mulighet til å 
kunne dele sitt kunstneriske uttrykk med barn: 
– Selv om de er bråkete i starten, så vinner man 

Cato gjerne etter hvert. Det er en utrolig opplevelse 
å tenke at nå har jeg utvidet horisonten til disse bar-
na. Det er jo en helt fantastisk ting å være med på. 
Hadde jeg sett dette som niåring, så hadde det hatt 
stor effekt på livet mitt. Det er det som driver meg, 
tror jeg. At jeg skaper en illusjon som gir noe – at 
jeg klarer å fortelle en historie om en karakter som 
publikum tror på, samtidig som jeg får vist frem 
et kunstnerisk uttrykk de kanskje ikke har sett før. 

FREMTIDEN
Til nå har Fridas illusjon blitt presentert for og 
trodd på av barn og voksne i Frankrike, Spania, Es-
tland, Sverige og store deler av Norge. Når skole-
klokkene ringer ut for siste gang før sommerferien 
2015, har hun spilt rundt 200 forestillinger om 
og med den litt ensomme Antero. Hva fremtiden 
bringer, vet ikke Frida, men på spørsmål om vi en 
gang vil få se Antero igjen er svaret ja. 

Eventyret for Frida, Antero og publikum er ikke 
over, og barn i hele Norge vil forhåpentligvis sn-
art få se magien som oppstår idet Frida og Antero 
entrer scenen sammen. Da vil de også oppdage at 
Frida ikke gjør som alle andre. Heldigvis. 

«Det er som om Antero på 
en eller annen måte kan leve 
uten at noen styrer ham».

«Jeg ønsket 
å tilføre 
sirkusverden 
noe nytt, å 
gjøre noe som 
ikke hadde 
blitt gjort før».
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VIRTUOS: Antero kan gjøre 
uendelig mange triks – selvfølgelig 

med Fridas  hjelp. Fra Spoooing 
Festivalen i København 2013. 

(Foto: Andreas Bergmann)

FENGSLENDE: Frida 
og Antero fortryller 
barn og voksne under 
Månefestivalen i 
Fredrikstad i 2012. 
(Foto: Linda Edvardsen)
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GREEN GINGER – FRA 
GATA TIL GRENSA

HEDDA LIDIJA ROMUNDSTAD
PPU Drama og teaterkommunikasjon ved HiOA

Siden 70-tallet har britiske Green Ginger tatt både 
voksne og barn med storm med sitt absurde og 
humoristiske univers. Bli med på en reise i Green 
Gingers historie og møt gruppens kreative leder 
Chris Pirie.

FRA EN GATE I HULL
Green Ginger het i starten Land of Green Ginger 
Puppets og ble stiftet av Terry Lee i 1978. Navnet 
kommer fra en gate i byen Hull i England og selv om 
lokale historikere ikke kunne bli enige om gatenavnets 
opprinnelse, var det bra nok for Terry Lee.

Terry Lee hadde som en av de første mottatt et 
stipend av The Puppet Centre Trust, det nasjonale 
utviklingsbyrået for figurteater i Storbritannia. 
Dette ga ham muligheten til å jobbe med og se 
dukketeater over hele Europa. Lee var da tilknyttet 
Theatre of Puppets og denne gruppens leder, Barry 
Smith, fokuserte gjennom hele sin karriere på å 
skape dukketeaterforestillinger for voksne. 

Forløperen til det som i dag er Green Ginger var i 
starten et bærbart dukketeater som skulle utfordre 
det tradisjonelle «seaside puppet booth show» 
à la Punch and Judy. Land of Green Gingers- 
forestillingene med både hånd- og fullfigurdukker, 
surrealistisk humor og politiske brodd viste seg å 

bli populære hos både barn og voksne. Mens Lee 
spilte med sitt bærbare dukketeater jobbet han også 
innen film og TV, blant annet med Frank Oz’ film 
Little Shop of Horrors og det satiriske dukketeater-
programmet Spitting Image. I Little shop of Horrors 
var Lee én av 20 dukkeførere som styrte den 
blodtørstige planten Audrey II. 

Som en del av Spitting Image fikk både Terry 
og dukketeater rockestjernestatus. Programmet 
gikk på TV fra 1984 til 1996, og lagde satire av 
politikk, underholdning, sport og britisk kultur. 
Listen over kjendiser, politikere og kongelige som 
ble karikert som dukker er lang og inneholder både 
Margaret Thatcher, Ronald Reagen og den britiske 
kongefamilien. Bandet Genesis brukte også dukkene 
i musikkvideoen til sangen Land of Confusion. 
Spitting Image hadde allerede laget dukker av 
alle bandets medlemmer, men til musikkvideoen 
ble det laget helt nye dukker. Som et humoristisk 
stikk kan man i musikkvideoen se bandets pianist, 
Tony Banks, spille på et kassaapparat fordi han 
klaget på hvor mye musikkvideoer kostet å lage. 
Musikkvideoen til Land of Confusion ble nemlig 
veldig dyr, hver dukke kostet ca 10 000 dollar!

TERRY OG TEGNEREN
Green Ginger fikk i 1986 et nytt medlem i form av 

De er blant de få som kan smykke seg med dukketeater-
stjernestatus. Nå vil Green Ginger fortelle en historie om 
misbruk av politisk makt, om mobbing og om kameratskap. 

PÅ VAKT: - Vi håper at den politiske komedie-thrilleren OUTPOST ikke 
bare vil skape latter, men også så et frø til ettertanke om hvilken rolle 

disse kunstige «linjene i sanden» har når det kommer til å definere 
hvem vi er, hvor vi hører hjemme og hvor vi vi får lov til å dra, forteller 

Green Gingers Chris Pirie (foto: Joseph Wallace)

OUTPOST

LAND: England
PRODUKSJONSÅR: 2014
REGISSØR: Joseph Wallace
KOMPANI: Green Ginger, 
Tobacco Factory Theatres og 
Figurteatret i Nordland
MANUS: Mike Akers, 
designet og devised av 
kompaniet
DUKKEMAKER: Emma 
Powell, Camilla Clark
SCENOGRAFI: Eric Bakker
FIGURSPILLERE/
SKUESPILLERE: Adam 
Fuller, Kim Heron, Chris Pirie
LYDDESIGN/LYSDESIGN: 
Bower Brothers Luke 
Potter/ Dean Sudron
ALDER/MÅLGRUPPE: 
Voksne (anbefales fra 12 år)
SPRÅK: Engelsk
HJEMMESIDE: 
www.greenginger.net / 
www.figurteatret.no 
SPILLETID: Søndag 14. juni 
kl 18 (55 min) 

FAKTA
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Chris Pirie. Ånd i hanske har fått prate med Pirie 
om hans erfaringer og opplevelser etter nesten tre 
tiår i Green Ginger.

Piries bakgrunn er kanskje litt annerledes enn andre 
som driver med figurteater. Før han møtte Terry 
Lee jobbet Pirie som tegneserietegner, illustratør 
og langdistanse lastebilsjåfør. 
– Å turnere verden med firedimensjonale tegneserier 
med Green Ginger føltes som et naturlig steg 
videre, forteller Pirie.

I et intervju skrevet av Dorothy Max Prior beskriver 
Chris sitt møte med Terry på denne måten:
– Jeg ble kastet inn i figurteater da jeg møtte 
Terry. Han hadde allerede utviklet et rykte som en 
provokatør i britisk dukketeater med sine unike 
anti-Punch & Judy-forestillinger som han spilte på 
strendene i Sør-Wales. Ute av stand til å puste liv i 
alle sine forvrengte ideer alene, var han interessert i å 
samarbeide for å se hvordan mine tegneferdigheter 
kunne bidra til å realisere hans visjoner.

Terry Lee og Chris Piries første samarbeid var det 
man kan kalle en ren hybrid av deres evner som 

dukkefører og illustratør. Resultatet ble skapelsen 
av Gaston - The Street Artist, Green Gingers kanskje 
mest ikoniske karakter. Med forutsetningen at 
hele forestillingen måtte passe i to små kofferter 
lagde Lee og Pirie en dukke i naturlig størrelse 
som forestilte en sur franskmann som klatret ut 
av sin egen koffert for så å tegne karikaturer av 
forbipasserende. 20 år senere er Gaston fortsatt på 
Green Gingers repertoar og har blitt spilt på 13 
forskjellige språk over fire kontinenter.

MONTHY PYTHON
Lee og Pirie ønsket å lage en forestilling de kunne 
turnere med året rundt som både appellerte til en 
bred aldersgruppe og som kunne fremføres både 
på engelsk, spansk og fransk. Med regissør Bim 
Mason lagde de forestillingen Frank Einstein, deres 
første forsøk på et turnéshow. Det var også rundt 
denne tiden at Green Ginger møte Terry Gilliam, 
fantasifilm-regissøren og medlem av Monty 
Python. 

– Folk sier at du aldri bør møte heltene dine, men 
siden første gang Terry Gilliam så Frank Einstein 
for 15 år siden, har han vært den mest støttende og 

inspirerende beskytter et teaterkompani kan ønske 
seg.

Senere skulle det vise seg at beundringen var 
gjensidig: 
Are there no limits to the wondrous worlds and 
outrageously funny characters they create just by sticking 
their hands up the backsides of bits of foam rubber?
har Terry Gilliam uttalt.

Gilliam har vært Green Gingers beskytter siden 
2001 og er det fortsatt den dag i dag.
 
STILEN
Da Green Ginger startet opp var det ikke mange 
dukketeatergrupper som brukte lateksdukker i 
naturlig størrelse. Gruppen tok utgangspunkt 
i litterære klassikere, men til satte en absurd 
og humoristisk tvist, noe som skulle bli deres 
kjennetegn. De har også latt seg inspirere av over 
30 års turnévirksomhet og møte med forskjellige 
kulturer. 

Forestillingen Bambi – The Wilderness Years ble 
spesielt påvirket av deres arbeid i Sør-Afrika og 

tidligere turneer i palestinske flyktningleirer. Bambi 
var en stor suksess, særlig på grunn av bruken av 
både 2D-og 3D-bilder og blandingen av nye og 
gamle teknikker. Bruken av overhead var sentral 
i forestillingen og Chris sier at selv om de har 
benyttet seg av denne teknikken opptil flere ganger 
oppgjennom årene, føler han at de fortsatt ikke 
har kommet til bunns i «overheadens uendelige 
potensiale». 

GREEN GINGER I NORD
Chris Pirie har både vært med på å utvikle historien 
og designprofilen til Outpost, Green Gingers 
nyeste produksjon. Forestillingen som spiller på 
UNIMA Norges FRI FIGUR – Internasjonal 
figurteaterfestival i juni er et resultat av et samarbeid 
mellom britiske Tobacco Factory Theatres og 
Figurteatret i Nordland. 

– Hvilken rolle spilte Figurteatret i Nordland i 
prosessen?
– Figurteatret er spesialister på fødselshjelp for 
fantastiske teaterproduksjoner. De inviterer 
teaterskapere fra hele verden til å komme til deres 
base i Stamsund, Lofoten, hvor de lager den 

«Som en del av Spitting Image fikk både 
Terry og dukketeater rockestjernestatus».

«Litterære 
klassikere 
med en 
absurd og 
humoristisk 
tvist skulle bli 
Green Gingers 
særmerke».
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FRI 
FIGUR

OMFATTENDE PROSESS: 
Green Ginger arbeidet 
intenst med Outpost, 

først i hjembyen Bristol, 
deretter hos Figurteatret i 
Nordland. Her fra en tidlig 

kostymetilpassing 
(Fra venstre Emma Powell 

(dukkemaker), Chris Pirie 
(skue-/dukkespiller), 

Dean Sudron (teknisk 
scenesjef) and Joseph 

Wallace (regissør) 
(foto: Adam Laity)

GJØR HONNØR: Luis blir 
spilt av Adam Fuller og 
Kim Heron 
(Photo: Adam Laity)
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«perfekte storm» for kreativt arbeid. Jan Erik, Preben 
og Geir-Ove (Skarby, Faye-Schjøll og Andersen, 
red.anm) tilbyr unike tjenester som rom, tid, alt av 
logistikk og teknisk støtte til teaterkunstnere. De er 
tilgjengelige med menneskelige ressurser ved behov 
(til for eksempel dramaturgi, rigging, lysdesign, 
turnéplanlegging, etc.) og holder seg unna hvis 
ikke. De tilbyr øvingslokale og verkstedplasser i 
avsidesliggende steder som tillater kunstnerne å 
være så godt som fjernet fra alle distraksjoner og i 
stand til å virkelig fordype seg i arbeidet. Jeg vet at 
Outpost ikke ville vært mulig uten deres generøse og 
velmenende støtte.

FRA USYNLIGE LINJER TIL OUTPOST
– Kan du beskrive en «vanlig» Green Ginger-prosess 
frem mot en forestilling? Og hvordan jobbet dere med 
Outpost?
– Prosessene våre er i stor grad gruppeprosesser. 
Den store forskjellen i arbeidet med Outpost var at 
Mike Akers ble hyret inn som første utenforstående 
forfatter, noe som var en nyttig retning for oss å gå. 
Før forfatteren ble for involvert gikk vi gjennom 
to viktige faser: Først hadde vi en research-uke 
hvor et rom fullt av skuespillere, designere og 
musikere improviserte runde temaer basert på den 
originale ideen: linjer på bakken, mennesker som 
patruljerer disse linjene, kjedsomhet og ensomhet 
på avsidesliggende steder. For det andre tilbrakte 
regissøren Joseph Wallace og jeg sommeren 2014 
i en design-rettet prosess hvor vi skisserte opp de 
forskjellige karakterene og deres omgivelser og 
mailet dem til hverandre. Vi mottok tegninger fra 
hverandre, bearbeidet dem og sendte dem tilbake 
igjen. I løpet av disse ukene utviklet vi et felles 
visuelt språk og en estetikk for både dukkene, 
scenografien og kostymene.  

– Til slutt samlet vi det endelige teamet bestående av 
våre nærmeste medsammensvorne: våre fantastiske 
dukkemakere Emma Powell og Milla Clarke og 
scenic fabricator Eric Bakker jobbet døgnet rundt 
for å lage de fysiske verktøyene i vår forestilling, 
pluss skuespillerne Adam Fuller og Kim Heron og 
vår talentfulle tekniske inspisient Dean Sudron. 

– Teamet, sammen med forfatter og regissør, 
begynte så med intensive øvinger, først i hjembyen 
vår Bristol og senere i Lofoten som gjester hos 
Figurteatret i Nordland. En gjennomsnittlig 
arbeidsdag besto av omfattende oppvarming 
basert hovedsakelig på yoga og tai-chi som 
hjelper skuespillerne å styrke kjernemuskulaturen 
og generell styrke. Disse ble fulgt av en rekke 
dramaøvelser for å gjøre skuespillerne klare for 
raske og vittige improvisasjoner, noen som igjen ble 
brukt for å utvikle scener, karakterer og historien. 
Hele øvingsprosessen var ledet av ensemblet under 
regissørens skarpe øyne.

IF YOU’RE DRUNK ON POWER, CAN YOU EVER 
SOBER UP? 
Ideen til Outpost kom fra en annen Green Ginger-
produksjon, en som enda ikke har blitt laget, kalt 
Brainstorm.  Den inneholdt en scene som fant sted 
på en avsidesliggende grenseovergang, og ideene 
som sprang ut fra scenen begynte å vokse seg 
større enn selve stykket. Gruppen bestemte seg 
for å legge Brainstorm på is og utvikle ideene til en 
egen historie i seg selv. 
– Vi ble fascinerte av grenser og grensestasjoner som 
menneskeskapte hindringer og deres begrensning 
av friheten til å reise. Ideen utviklet seg så videre til 
en historie om utstrakt misbruk av politisk makt, 
mobbing og kameratskap, forteller Chris.
– Skaperne av Outpost ønsker ikke bare at fore-
stillingen skal underholde, men også skape 
refleksjon rundt hva det vil si å krysse en grense 
og hva dette betyr for store deler av befolkningen 
i 2015. Historien påpeker noen relevante realiteter 
ved virkeligheten for flere tusentalls flyktninger over 
hele verden. Enten flykter de fra krig i hjemlandet 
sitt, eller undertrykkelse og politiske eller religiøse 
forfølgelse og mange av disse flyktningene drar 
som følger av desperate omstendigheter, og få føler 
at de kan bestemme over sin egen skjebne. 

 Outpost handler om Luis og BK som er utstasjonerte 
på grensen mellom Escobia og Grud, to land i 
evig krig. Den nyankomne Luis tror på orden og 
disiplin, gamlingen BK tror på å ta det med ro. 

BK tror også at et sted der ute finnes en mystisk 
ånd som hjemsøker ørkenen. Når de oppdager 
en hemmelig verden drar de to grensevaktene på 
en reise til det mørke hjertet av politikk, tyranni 
og mord. Gjennom absurd komedie og grotesk 
dukketeater utforsker forestillingen nasjonalisme, 
lederskap og konsekvensene av å bruke en annen 
manns toalett. 
– Green Ginger håper at ved å skape en politisk 
komedie-thriller som kommenterer noen av disse 
alvorlige problemene, vil vi ikke bare skape latter, 
men så et frø til ettertanke om hvilken rolle disse 
kunstige «linjene i sanden» har når det kommer til 
å definere hvem vi er, hvor vi hører hjemme og 
hvor vi vi får lov til å dra.

Green Ginger er tre år unna sitt 40-års jubileum, 
men gruppen er ikke klar for å hvile på laurbærene 
helt ennå. 
– Hvilke planer har Green Ginger for framtiden og 
framtidige produksjoner?
– Outpost drar på turne til The World Puppet 
Festival nord-øst i Frankrike i september. Etter 
det drar vi på en seksukers turné i Storbritannia. 
Siden andre Green Ginger-produksjoner har blitt 
framført på både engelsk, fransk og spansk er det 

sannsynlig at det samme vil skje med Outpost, noe 
som vil gi denne forestillingen et langt og fleksibelt 
turneliv med potensiale til å bli fremført over hele 
verden i flere år framover. 

Green Ginger har hatt en lang reise siden Terry 
Lee fant navnet i en liten bakgate i Hull. Gruppen 
har utviklet både seg og figurteater i nye retninger, 
men er ikke redd for å se bakover av den grunn. 
For dere som skal se Outpost i juni vil noen av 
dere kanskje kjenne igjen en gammel venn av 
Terry Lee i form av president Donatella Gazpacho 
Ecumendes. Figuren er nemlig inspirert av en 
gjennomgangsfigur fra Terry Lees dager i Spitting 
Image, Margareth Thatcher. For å avrunde historien 
om Green Ginger kan vi like godt avslutte med et 
sitat fra Terry Lees venn, Jernkvinnen selv:

«Gentlemen, there is nothing sweeter than success, and 
you boys have got it!» 

KILDER:
http://www.greenginger.net/aboutus.html
http://www.puppeteersuk.com/downloads/dat64_englneu.pdf
http://www.songfacts.com/detail.php?id=572

– Figurteatret i Nordland lager den 
«perfekte storm» for kreativt arbeid.

TEMA: 

FRI 
FIGUR



212020

HVA KOM FØRST: 
DUKKEN ELLER 
MENNESKET?

KAREN LOUISE VUTTUDAL GRINDVOLD
Utdanning: Drama- og teaterkommunikasjon, PPU (Praktisk pedagogisk utdanning), 1 
år Latinamerikanske studier. Har bodd og studert ett år i Brasil.

I et telt for én person, som likner en liten torgbod 
med vimpler og flagg, kommer klovnen Mateus 
frem og snakker med publikum mens han danser 
forró og frevo (brasilianske folkedanser). Han 
snakker både til og med publikum, for så å gi liv til 
dukkene. Denne brasilianske dukketeatersjangeren, 
mamulengo, har en flere hundre år lang tradisjon 
som er blitt ført videre fra far til sønn, fra 
læremester til lærling.

Chico Simões er «mamulengo»-lærer, skuespiller, 
tryllekunstner, klovn og buktaler.

Simões har fått strålende kritikker i en rekke 
land, ikke minst for sin evne til å engasjere sitt 
publikum og dra dem aktivt inn i forestillingen, 
og nå kommer han til FRI FIGUR for å spille sin 
klassiker Cowboyen Beneditos store kjærlighet. Den 
forteller historien om den forbudte kjærligheten 

mellom gjeteren Benedito og godseierens datter, 
Margarida, som har blitt gravid. Derfor flykter 
de til storbyen sammen med oksen Estrela, hvor 
de blir konfrontert med livets utfordringer, og i 
tillegg forfølges de av Margaridas hevngjerrige far, 
Kaptein João Redondo, godseieren.

Chico Simões startet gruppen Mamulengo Prese-
pada i 1985. Gruppen har spilt mer enn 2500 
forestillinger, besøkt atten land, og vunnet flere 
priser etter å ha reist rundt i Brasil, Latin-Amerika 
og Europa.

FØRST KOM DUKKENE
Ånd i hanske fikk tak i Chico på telefon i Brasília, 
hvor han driver en kulturstasjon. Han ser frem til å 
komme til Norge med forestillingen. 

– Så vidt jeg vet finnes det flere myter om mamulengos 
opprinnelse? 
– Ja! Da jeg spurte min læremester hvordan mamu-
lengo startet, svarte han «Mamulengo kom før 
mennesket». Først fantes dukkene. Før dét fantes 
kun planter, og plantene ble til dukker, og dukkene 

- Dukkene er mye mer levende enn oss mennesker, vi 
er bare passasjerer, sier Chico Simoes. Nå kommer den 
brasilianske «mamulengo»-mesteren til FRI FIGUR med 
sin gladvoldelige beretning om den amorøse cowboyen 
Benedito.

UNIVERSELL MORO: Den brasilianske teaterformen Mamulengo har 
røtter både fra europeiske og søramerikanske dukketeatertradisjoner. 

- Men den er bygget pa universelle temaer som publikum over hele 
verden kan kjenne seg igjen i, sier Chico Simoes (foto: Karen Høie)
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Mamulengo er den mest 
populære og tradisjonelle 
formen for dukketeater 
i Pernambuco (nordøst-
Brasil). 

Navnet på teaterformen 
varierer fra stat til stat; 
Mamulengo, Babau, 
João Redondo, Calunga, 
Cassimiro Coco, m.fl. 

Har blitt ført videre fra 
generasjon til generasjon 
gjennom århundrer

Bærer sterkt preg av 
både italiensk Commedia 
Dell’Arte fra 1500-tallet, 
afrikansk kultur, og kulturen 
til brasiliansk urbefolkning. 

FAKTA

«– Jeg vet ikke hvordan 
dukkene ble til, fordi de ble til 
før menneskene».

TEMA: 

FRI 
FIGUR
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ble til mennesker. Derfor vet jeg ikke hvordan 
dukkene ble til, fordi de ble til før oss. Inkaene 
og den nordamerikanske urbefolkningen tror at 
gudene først lagde ulike vesener av tre. Helt syd 
i Sør-Amerika mener de at det startet med små 
frø, maisfrø. Derav kom dukker av maiskolber - 
maisdukker - som senere ble til mennesker.

– Så du mener at mennesker er et produkt av dukkene? 
– Ja! svarer Chico med en liten latter, 
– De er et produkt av naturen. Før mennesket 
kunne uttrykke seg med språk så uttrykte det seg 
via teater - med et språk av gester, kroppsspråk, 
med lyder de kunne få ut av munnen. De uttrykte 
altså det de hadde opplevd. 

UNIVERSELT
Chico durer entusiastisk videre med å fortelle 

hvilke likheter mamulengo har med europeiske 
dukketeatertradisjoner. Han forteller at mamu-
lengo dukkene er håndmasker, med de samme 
maskene som i commedia dell’arte. 
– I tidligere tider ble commedia dell’arte, på enkelte 
steder, forbudt å vise med skuespillere. Da begynte 
de å spille med dukker, for dukkespill fikk de 
tillatelse til. En dukke kan fritt få si det den vil.

– Greier du å holde på tradisjonen ved denne 
kunstarten når du spiller forestillinger i utlandet? 
– Ja, mamulengo er en kjent tradisjon i det 
nordøstlige Brasil, men den er også tradisjonell 
andre steder i verden. Den er universell. Den er 
ganske enkel. Og jeg er sikker på at i Norge, såvel 
som i andre land, vil de kunne identifisere seg med 
dukkene. Tradisjonen er bygget på universelle 
temaer som publikum kan kjenne seg igjen i - hvor 
som helst i verden. 

– Vil du spille forestillingen på portugisisk på samme 
måte som du gjør i Brasil? 
– Dukken vil alltid prøve å kommunisere med 
publikum selv om de ikke snakker samme 

språket. Hvis dukkene skal spille i Norge og ikke 
kan språket, blir de nødt til å spørre publikum. 
Gjetergutten Benedito, den gravide Margarida, 
oksen - de kommer alle til Norge. De trenger altså 
å lære seg å si noe, og de trenger å finne et sykehus 
hvor barnet kan fødes, for barnet kommer til å bli 
født i Norge, og ikke i Brasil. Hahaha! 

– Hva motiverer deg til å fortsette å spille mamulengo-
teater?
– Jeg innså at dette var noe som kom før meg, at 
det var en tradisjon, en arv. I dag ser jeg på det som 
at jeg har fått en skatt, en svært dyrebar en. Jeg 
har en plikt, ikke bare å fortsette med dette, men 
også å forandre det, for at det skal holdes aktuelt. 
Det er altså en tradisjon som tvinges til å være i 

stadig forandring for å være levende, hvis ikke 
vil den forsvinne med tiden, den blir til folklore 
og ender på museum. Min motivasjon er altså: 
hvordan forandre uten å ødelegge den universelle 
strukturen? Hvordan fortsette med tradisjonen, 
mens man forandrer og aktualiserer den?

– Og nå kommer du helt til Norge for å spille 
Cowboyen Beneditos store kjærlighet. Hvorfor 
nettopp denne forestillingen?  
– Fordi det er en forestilling jeg har vist i over 30 år, 
men i Norge blir den litt annerledes enn i Frankrike, 
eller i Brasil. Selv i Brasil forandrer stykket seg fra 
gang til gang. Det er i en stadig forandring. 

– Jeg får inntrykk av at dukkene er et symbol på oss 
mennesker..? 
– Hør her, de er mye mer levende enn oss 
mennesker. Vi er bare passasjerer. De er symboler 
som vil overleve oss. De kom før oss, og kommer 
til å leve etter oss. Jeg er både glad og stolt over 
å ha blitt invitert for å spille i Norge. Jeg håper 
det blir morsomt, at dere morer dere, at jeg morer 
meg, at vi alle kommer til å more oss sammen.  
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DRAMATIKK: Gjetergutten 
Benedito og hans gravide 

Margarida må lære seg 
å snakke litt norsk før de 

kommer til Norge. Barnet 
kommer nemlig til å bli 

født her, og da må de 
finne et sykehus! 

COWBOYEN BENEDITOS 
STORE KJÆRLIGHET 

ORIGINALTITTEL: O 
Romance do vaqueiro 
Benedito
LAND: Brasil
PRODUKSJONSÅR: 1986
REGISSØR: Chico Simões
KOMPANI: Mamulengo 
Presepada
MANUS: Chico Simões og 
Izabela Brochado
PRODUSENT: Marcelo 
Manzatti
DUKKEMAKER: Forskjellige 
DUKKESPILLERE/
SKUESPILLERE: Chico 
Simões
LYD: Live musikk ved 
Jeferson
ALDER/MÅLGRUPPE: 
Passer for alle
SPRÅK: Gibberisch
HJEMMESIDE: 
www.mamulengo.org
SPILLETID: Søndag 14. juni 
kl 16 (50 min)

FAKTA

«Jeg håper det blir morsomt, at 
dere morer dere, at jeg morer 
meg, at vi alle kommer til å 
more oss sammen!»

«Mamulengo er en tradisjon 
som tvinges til å være i stadig 
forandring for å være levende, 
hvis ikke blir den til folklore og 
ender på museum».

TEMA: 

FRI 
FIGUR
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LIVET, DØDEN 
OG VERDENS 
STØRSTE PROMP 

HEDDA FREDLY 
Ansvarlig redaktør i Ånd i hanske – Tidsskrift for figurteater

– Vi leker på alvor, dette er ikke noe tull, forteller 
Mats Eldøen, en av tre aktører i Lekene slår tilbake 
og assosiert kunstnerisk leder ved Det Andre 
Teatret. 

Forestillinga som har blitt spilt «et par hundre 
ganger» for mange tusen barn, består av 
improviserte historier basert på lekene barna i 
publikum har med seg. Lekene blir karakterer, 
objekter eller utgangspunkt for de improviserte 
historiene. Resultatet er ei inkluderende og 
engasjerende teaterforestilling der barna kan la seg 
inspirere til å lage sine egne historier. Det Andre 
Teatret ønsker å vise at teater kan oppstå hvor som 
helst – av hva som helst.

Kanskje er dukken din en hemmelig spion? Hoppe-
tauet ditt en livsfarlig maskin? Kan spaden din 
hjelpe en ensom gutt? Kan sprettballen din være et 
eple på verdens siste epletre?

Skuespillerne bruker dukker, masker, objekter og 
alt annet de måtte ha for hånden til å lage teater 
her og nå. Barnas egne tanker og opplevelser 
blir inkludert på nye og morsomme måter. 
Forestillingen mål er å løfte fram barns lek og 
virkelighet som noe genuint og spennende.

– Dette er basen i forestillinga: Ved at vi som 
voksne leker med barnas leker med største alvor, 
gis det å leke status og verdi, forteller Mats. 
– Vi er absolutt voksne i denne forestillinga, vi later 
ikke som vi er barn. Vi leker likevel på ordentlig! 
Men man kan kanskje si at det er en barnlighet 
i entusiasmen vi jobber for å opprettholde i hver 
eneste forestilling.

Denne entusiasmen er viktig for å unngå å tråkke 
opp gamle stier, forteller Eldøen. Når de nå har 

Lekene slår tilbake går rett til kjernen av figurteater: å gi 
objekter scenisk liv og vise at de kan være noe helt annet 
enn de «egentlig» er. – Hvorfor må Barbie alltid være 
prinsesse, en bil kan vel like godt være det? undrer Mats 
Eldøen.

LEKENE SLÅR TILBAKE

PRODUKSJONSÅR: 2008
REGISSØR: 
Nils Petter Mørland / 
Shawn Kinley
KOMPANI: Det Andre Teatret
MANUS: Improvisasjon
FIGURMAKER: Barnas egne 
leker
SCENOGRAFI: Stian 
Mørland
LYDDESIGN/LYS-
IMPROVATØR: David Pagan 
/Ingeborg S. Olerud
KOSTYMER: 
Elise Kleiva Ugland
FIGURSPILLERE/
SKUESPILLERE: Ingvild 
Haugstad, Mats Eldøen, Nils 
Petter Mørland
ALDER:  Barn, voksne, 
familier (fra 8 år)
SPRÅK: Norsk
HJEMMESIDE: 
http://detandreteatret.
no/pub/detandreteatret/
shows/?aid=2069&cid=92
SPILLETID: Lørdag 13. juni 
kl 14 (45 min)
 
OM KOMPANIET/
REGISSØREN:
Det Andre Teatret skaper 
levende teaterforestillinger 
som baserer seg på og/eller 
inkluderer improvisasjon 
på scenen, både for barn 
og voksne. Regissør Nils 
Petter Mørland var sammen 
med Mats Eldøen primus 
motor for å starte Det Andre 
Teatret i 2011.

FAKTA

«Ved at vi som voksne leker 
med barnas leker med største 
alvor, gis det å leke status og 
verdi.»

ÅPENT: Alt kan bli teater i Lekene slår 
tilbake der barns lek blir behandlet som noe 

viktig og spennende (foto: B. Sjøberg)
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spilt forestillinga flere hundre ganger, er det viktig 
for skuespillerne å være bevisste at man fortsatt 
skal være til stede i øyeblikket, i hvert øyeblikk på 
scenen. Og så er det altså fundamentalt at det ikke 
blir for mye fjas og halloi. 

– Det skjer ofte at historiene viser seg å handle om 
de store temaene; om liv og død, for eksempel, sier 
Eldøen.

– Men dette handler også om at det gjerne er disse 
historiene vi blir inspirerte av – noe som igjen 
bidrar til å holde entusiasmen og energien oppe 
forestillinga igjennom.  

ANNERLEDES REAKSJONER I UTLANDET
Lekene slår tilbake har turnert også i utlandet, og 
det er store variasjoner mellom landene når det 
gjelder hvordan forestillinga blir mottatt.

–Jeg opplever at det hos norske barn og publikum-
mere gjerne er stor takhøyde for hva vi kan snakke 
om og gjøre på scenen. I USA, for eksempel, 
oppleves det gjerne som mer sensurert, forteller 
Eldøen.
– For eksempel hender det rett som det er at noen 
blir «drept» på scenen. I Norge er det helt ok, mens 
i USA synes de ikke noe særlig om det.

Formspråket i Lekene slår tilbake fordrer at «veggen 
mellom scene og sal er revet», at det er konstant 
kommunikasjon på tvers av scenekanten, at man er 
helt åpne om virkemidlene man bruker og at barna 
gjerne inviteres opp på scenen. Som regel er dette 

null problem i Norge, men slik er det ikke i alle 
land forestillingen har spilt i.

– I noen land i Øst-Europa for eksempel, står 
teatertradisjonene sterkt i hevd, og «den fjerde 
veggen» er ubrytelig. Da vekker det litt reaksjoner 
når vi kommer og river den rett ned, flirer Eldøen.
– Men dette gjelder vel egentlig mest de voksne 
og arrangørene. Barn er barn og mottar stort sett 
forestillinga likt på tvers av landegrensene.

STERKE ØYEBLIKK
– Er det noen spesielle øyeblikk eller hendelser som har 
brent seg fast etter å ha gjennomført hundrevis av 
forestillinger?
– Det er mange! For eksempel husker jeg en urolig 
gutt i publikum som ble plukket ut til å være en 
vismann vi andre kunne stille spørsmål til: Hva 
som er meningen med livet og lignende. Gutten 
satt «på toppen av et fjell» og svarte alvorlig og 
oppfinnsomt på alle spørsmålene. Etterpå fikk vi 
vite at denne gutten var autist og hadde nesten aldri 
deltatt i lek med de andre før. Men her skjønte han 
leken! Det ble et utrolig sterk øyeblikk for både 
lærerne og klassekameratene, forteller Eldøen.
– En annen gang spilte jeg en sur konge. Tre unger 
ble henta opp på scenen for å forsøke å få meg til 
å le. De prøvde alt mulig: fortelle vitser, kile meg, 
vinke meg opp i trynet, og sånt. Men så slapp den 
ene gutten plutselig en kjempepromp! Så klart 
knakk jeg helt sammen og hele salen ble forvandlet 
til et kjempelatterbrøl! Man kan si at i Lekene slår 
tilbake er det rom for alt, også verdens største 
promp.  

«Etterpå fikk vi vite at denne 
gutten var autist og nesten 
aldri tidligere hadde deltatt i lek 
med de andre. Men her skjønte 
han leken!»

INVITERER: I Lekene slår tilbake brytes den 
fjerde veggen mellom sal og scene, og barn 

fra publikum blir ofte invitert opp for å delta i 
forestillinga (foto: Ilona Sawicka).
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KLOVNENE 
ER IKKE DØDE

MÉLANIE DAHL 
Freelance skuespiller, klovn, dukkespiller, teaterpedagog. 
Utdannet fra Nordic Black Theatre. www.melaniedahl.com

For en stund siden ble jeg spurt om jeg hadde 
lyst til å presentere den franske teatergruppen 
Les Thereses for Ånd i hanskes lesere. Siden 
jeg selv er skuespiller og klovn (fast ansatt hos 
Sykehusklovnene og KlokkeKlovnene) og halvt 
fransk, kunne jeg ikke si nei til å fortelle litt om 
denne gruppen - ikke minst siden de bruker 
klovneelementer i sin siste forestilling Lux Interior 
– Clowns Not Dead.

FRI FIGUR har invitert Les Thereses til Oslo for å 
åpne festivalen med dette burleske poprock-showet.

Den fransk-sveitsiske gruppen ble dannet i 2003 av 
Sigrid Perdulas og Alexandre Bordier, begge allsidige 
utøvere. De har hver sin faste klovnekarakter de 
opprtrer med i kabareter, men jobber også som 
musikere, instruktører, coacher og sangpedagoger. 
Kompaniet legger vekt på klovneunivers, fysisk 
teater og musikk. Les Thereses’ kabaretforestilling  
Marie Glawdys og Max-Paul Experience har blitt spilt 
over 400 ganger. Den vi skal se på FRI FIGUR ble 
produsert i 2011 og har blitt spilt over 100 ganger 
rundt om i Frankrike og Sveits, men her i Oslo blir 
det norgespremiere.

– Vi laget Lux Interior - Clowns Not Dead i håp 
om å kunne spille i utlandet, så nå gleder vi oss 
veldig til å se hvordan det vil fungere for et norsk 
publikum! forteller Sigrid.

I 2007 traff Sigrid og Alexandre Pierre Robert-
Tissot, en sveitsisk musiker og skuespiller. 
Sammen bestemte de seg for å lage Lux Interior. 
Kabaretkarakterene deres Marie Glawdys, Max-
Paul og Cheyenne er alle med i denne klovne-
popforestillingen. Klovnenes ambisjon er å danne 
en berømt musikkgruppe. De spiller burlesk 
kult musikk og elektronisk punkrock, og er over-
beviste om at de utgjør den savnede hjørne steinen 
i moderne popmusikk!

Hver bevegelse, hvert ansiktsutrykk og handling i 
forestillingen er potensielt lattervekkende. Klovne-
perkusjonisten Max-Paul er veldig klønete, og 
latteren hans er en blanding av nervøs og lur. 
Klovnebassisten Marie Glawdys spiller på sin bass, 
men glemmer enten å sette inn kontakten, eller så 
spinner hun seg inn i sin egen kabel. Cheyenne ser 
ut som en poprock-stjerne, men er han egentlig det? 
Hver karakter har ulike trekk av klovne-uttrykket, 

– Klovnen er per definisjon fri, det gjør at alt er mulig, sier 
Sigrid Perdulas i Les Thereses. Deres burleske poprock-
klovne-forestilling Lux Interior – Clowns not Dead er 
umulig å sjangerbestemme. 
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LUX INTERIOR – CLOWNS 
NOT DEAD 

LAND: Sveits, Frankrike
PRODUKSJONSÅR: 2011
REGISSØR: Michel Dallaire
KOMPANI: Les Thereses
LYS/LYSDESIGN/
PYROTEKNIKK: Arnaud 
Dauga
KLOVNER/MUSIKERE: 
Sigrid Perdulas, Alexandre 
Bordier, Pierre Robert-Tissot
ALDER: Voksne
SPILLESPRÅK: Engelsk/
gibberisch
HJEMMESIDE: 
www.lebestiaire.org/
spectacle-lux-interior/
SPILLETID: Fredag 12. juni 
kl 19 (1 time og 15 min)

FAKTA

TEMA: 

FRI 
FIGUR

STJERNENYKKER: Klovne-rockegruppen Lux 
Interior er overbeviste om at de utgjør den 

savnede hjørnesteinen i moderne popmusikk 
(foto: Diana Berchtold)



313030 31

noe som gjør forestillingen original. De spiller også 
på klassiske klovneelementer som motsetninger 
mellom høy og lav status, rytmeforskjeller, med 
mer.

De røde nesene er ikke på, men den trengs ikke i 
dette forrykende stykket. 
– Vår måte å tolke hva en klovn er, gir oss veldig 
mye frihet, siden klovnen per definisjon er fri. Alt 
er mulig, men det krever mye arbeid. Bevissthet 
om samspill, finjustering på formen, integrere 
klovne spillet med egen personlighet, publikum og 
kol legaene på scenen. Og stadig må vi terpe på den 
teknisk krevende musikken!, forteller Sigrid

Skuespillerne tillater seg å improvisere der det 
er rom for det. Klovnen søker å være til stede i 
nuet og tar alltid inn reaksjonene til publikum, 
medspillerne og seg selv. På den måten forbedres 
og forandres forestillingen for hver gang den blir 
spilt. 

 – Siden denne forestillingen er veldig visuell, egner 
den seg for publikum i land som ser humor i de 
gitte situasjonene, sier Sigrid.

Men så kan man lure på hvorfor en klovneforestilling 
er med på en figurteater-festival? Det er en del 
likheter mellom klovnespill og dukkespill. Både 
klovnen og dukken blir levende først på en scene. 
Vi, som publikum, føler med dem. Når man 
klovner, tar man av seg sitt eget ytre og spiller på 
klovnens nakenhet og ærlighet. 

– Vi har dessuten ofte tenkt at karakterene Max-

Paul og Cheyenne ligner litt på karakterene fra 
Muppet Show, spesielt The Animal, ler Sigrid.

STJERNEREGISSØR 
Michel Dallaire er en klovn fra Québec som har 
iscenesatt noen av verdens mest revolusjonære 
sirkusforestillinger. Han var en av dem som 
grunnla verdensberømte Cirque du Soleil, og 
står bak gruppen La Ratatouille som var med 
på sirkuset i 1984-1985. Han har siden satt 
sammen flere klovnegrupper og iscenesatt flere 
klovneforestillinger i Europa. I Belgia har han 
samarbeidet og iscenesatt forestillinger for Cirque 
Gosh. (Sirkus Gosh er et slags kusntkollektiv som 
alltid vektlegger forholdet mellom aktører og 
tilskuere basert på eksentriske karakterer) Dallaire 
er kjent for å ha en veldig absurd stil.

I Frankrike er han kanskje mest kjent fra Cirque 
Archaos – en trupp som ble startet opp i 1986 
av Pierre Bidon. Cirque Archaos bedriver an 
alternativ sirkusform med rockemusikk og farlige 
stunts, som blant annet motorsag-sjonglering, 
som hovedelementer. De har turnert i hele Europa 
og vunnet flere priser. Dallaire har også sin egen 
berømte klovneskole i Cévennes, sør i Frankrike: 
Le Hangar des Mines

Les Thereses har i over 10 år samarbeidet tett 
med Michel Dallaire. De har gått på en rekke kurs 
både på skolen hans og for deres egne prosjekter. 
Michel er regissøren bak forestillingen Lux Interior 
- Clowns Not Dead. Med en så flott samling av 
kunstnere borger det for en forrykende åpning av 
FRI FIGUR 2015!   

«Vi har ofte tenkt at 
karakterene våre ligner litt på 
karakterene fra Muppet Show, 
spesielt The Animal!»

TEMA: 

FRI 
FIGUR

GIR ALT: Aktørene Sigrid Perdulas, Alexandre
Bordier og Pierre Robert-Tissot har sammen med 
stjerneregissøren Michel Dallaire laget FRI FIGURs 

åpningsforestilling (foto: Diana Berchtold)
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LEFLER MED MANGE 
FORMSPRÅK  

– Det er veldig kjekt å få være vert for FRI 
FIGUR-forestillingene, sier Mats Eldøen, assosiert 
kunstnerisk leder ved Det Andre Teatret (DAT).

Det er fire år siden DAT åpnet dørene på Lilleborg, 
denne lille dalen som ligger klemt langs Akerselva, 
mellom Sagene og Torshov. Her ligger altså Norges 
første og eneste teater med fokus på improvisasjon. 
Teatrets forestillinger har en stor spennvidde når 
det kommer til erfaring og profesjonalitet. Men 
felles for alle forestillingene er at publikum får være 
direkte deltakende.

DAT produserer en rekke egne forestillinger, 
arrangerer forskjellige typer improkvelder i serier 
gjennom hver sesong, holder kurs, og presenterer 
internasjonale og norske gjestespill. Norske «impro-
stjerner» som Harald Eia og Helen Vikstvedt 
opptrer også jevnlig på DATs scene. Siden 2011 har 
teatret vokst for hvert år som er gått, og i 2014 var 
mer enn 30.000 publikummere innom. 

– Vi lefler med mange formspråk her på huset, så 
selv om vi ikke har programmert så mye figurteater 
selv, føles det naturlig at det også kommer en 
figurteaterfestival hit, sier Mats.

Men noe figurteater har det da vært spilt på Det 
Andre Teatret siden det åpna. Blant annet har 
Bunk Puppet, som har turnert verden over med 
sine skyggeteater-forestillinger, spilt forestillinga 
Sticks Stones Broken Bones. Jeff Achtem i Bunk 

Puppets holdt da også figurteaterworkshop for 
DAT-skuespillere. 

– I tillegg bruker vi figurer for eksempel i Micetro-
forestillingene våre. Der har vi hånddukke-
versjoner av oss selv liggende, klare til å tas i bruk i 
spillet om det trengs, forteller Mats.

DAT står også bak forestillinga Lekene slår 
tilbake som spiller på FRI FIGUR-festivalen (se 
nærmere presentasjon på side 24) FRI FIGURs 
festivalkafé vil også bli å finne i DATs Den Andre 
Caféen. Det vil bli salg av is og drikke før og etter 
barneforestillingene, og en egen festivalmeny 
basert på kortreist/økologisk mat.

«Repertoaret, som har en lekende, inkluderende 
holdning og en uformell stil, tiltrekker det 
unge publikumet som stort sett alle norske 
institusjonsteatre drømmer om.» skrev Minervanett 
om teatret for et par år siden.

Men hvordan har DAT lykkes i å nå dette unge 
publikummet? 
– Det vi kan bidra med er å være et teater som 
viser fram leken i teatret. Jeg liker å tenke at vi er 
et lavterskeltilbud som kan rekruttere publikum – 
som kan vise at det ikke er så stivt å gå på norske 
teatre som mange tror. Vi er marihuana, mens 
de andre teatrene er tyngre stoffer, sa kunstnerisk 
leder Nils Petter Mørland til Kunstløftet i høst.   

Det Andre Teatret er ifølge dem selv «nesten som et 
ordentlig teater - bare litt morsommere». Nå huser 
improscenen halvparten av FRI FIGURfestivalens 
forestillinger.

FRI 
FIGURS 

FESTIVAL-
SCENER
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POPULÆRT: På få år har Det Andre Teatret bygget 
opp et stort trofast og dedikert publikum.
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Oslo Nye Trikkestallen på Torshov har et unikt 
tilbud til barnehager og familier i Oslo. Her spilles 
teater for barn både på dag- og kveldstid, seks dager 
i uken, hele året. Teatret er bygget for barn, med 
små stoler og bord i foajeen og amfiet i salen er 
tilpasset slik at det er god sikt på alle benkeradene. 
Trikkestallen har eget figurteaterensemble som gir 
liv til et mangfold av dukker og forestillinger. 

Dukketeatret hadde sin spede begynnelse på 
Folketeatret i 1953. Da Folketeatret og Det 
Nye Teater ble slått sammen i 1959, fulgte 
Dukketeatret med og ble hetende Oslo Nye Teater 
– Dukketeatret. Det ble fortsatt spilt figurteater 
på Folketeatret, men også på Oslo Nye Teater og 
Victoria Kino. Ønsket om en selvstendig scene 
ble etterhvert meget sterk og etter utrettelig 
innsats kunne Dukketeatret i 1966 ha premiere 
i egne lokaler på Frogner Hovedgård, der Oslo 
Bymuseum holder til. 

Etter hvert vokste dukketeatret seg ut av bymuseets 
lokaler, både hva gjelder plass til publikum, samt 
forestillingenes tekniske krav. Etter en tids søken 

etter egnede lokaler, fant man i 2003 frem til den 
en gang svært så forfalne trikkestall, som i dag er 
et topp moderne teaterbygg, spesialkonstruert for 
dukke- og figurteater.  

På selve flyttedagen ble også en hel forestilling 
med på lasset. Albert Åberg, Skybert og alle 
dukkespillerne tok 12-trikken fra bymuseet til 
Torshov sammen med ordføreren, teatersjefen og 
selvfølgelig en hel masse barn.

Vel framme på Torshov, endret Dukketeatret navn 
til Oslo Nye Trikkestallen. Det faste ensemblet 
har siden den gang spilt en rekke forestillinger til 
glede for store og små. Senest denne våren, har vi 
spilt Mummitrollet og det usynlige barnet av Tove 
Jansson hele 56 ganger for nesten 9000 små og 
store publikummere. Og vi gleder oss til premiere 
i september på Bukkene Bruse på Badeland av 
Bjørn F. Rørvik, dramatisert av Tine Thomassen. 
Sistnevnte er et samarbeid med Riksteatret, der 
forestillingen først spilles på Trikkestallen, deretter 
reiser den ut på en landsdekkende turné.   

TRIKKESTALLEN 
PÅ TORSHOV 

GRETE MOENE 
Markedskonsulent på Oslo Nye Teater. Har de siste åtte årene hatt salgsansvar for alle 
barneforestillingene på Trikkestallen.
SIRI LØKHOLM RAMBERG 
Dramaturg ved Oslo Nye Teater (og har et stort engasjement for Trikkestallen)

Fra trikk til eget figurteaterensemble og topp moderne 
teaterbygg, spesialkonstruert for figurteater.

FRI 
FIGURS 

FESTIVAL-
SCENER

DUKKETEATERSTABEN PÅ TRIKKESTALLEN: Fra venstre Henning Gundersen 
(scenemester), Marianne Edvardsen, Mads Buer, Marte Stolp, Hans Rønningen 
(dukkespillere), Nina M. Jacobsen (tekniker og rekvisitør) og Christer Berg 
(tekniker og teknisk koordinator) (foto: L-P Lorentz)
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GENERAL GIERT 

For seks år siden var jeg førsteårsstudent på 
dramastudiet ved Universitetet i Agder og hadde 
blitt spurt om jeg kunne være markør under prøvene 
til La Boheme på Agder Teater. I en av scenene 
skulle det stå en liten dukketeaterscene som skulle 
skape liv på torvet. Mannen med ånd i hanske – the 
grand puppeteer – var selvfølgelig Giert Werring. 
Som markør gjorde jeg jobben min, og stod som 
anvist stille og pliktoppfyllende på merket på 
scenen. Men øynene mine fulgte mannen bak den 
lille titteskapsscenen som brukte de små pause til å 
underholde teaterbarna med figurene. Med enkle, 
lette og lekende bevegelser fikk figurene liv og 
karakter.

Fire år senere skulle Juleevangeliet settes opp på 
Kilden Teater- og Konserthus, med dukketeater, 
orkester, kor og opplesning. Jeg fikk i oppgave 
å styre en dukke som veide flere kilo. Hun var 
lagd av tre, med store øyne man kunne bevege 
med skjulte tråder, og mørkt bølgete hår som 
rammet inn ansiktet hennes. Tidligere hadde 
hun spilt rollen som en forførende fristerinne i 
figurteaterstykket Gilgamesh på Agder Teater. Nå 

hadde hun fått kløften dekket til, og blitt tildelt 
rollen som Maria. Hun var den første dukken jeg 
jobbet med. Og Giert, han var der som mentor, 
veileder, lekekamerat - og som Balthazar, en av de 
tre vise menn. Giert ga oss verktøyene til å kunne 
puste liv i flere kilo med tremasse, og øvelsene som 
reddet oss fra senebetennelser mellom skuldre og 
håndledd.

Og nå, to år senere, sitter jeg overfor Giert i 
kantina på Rosegården Teaterhus. Det er her Giert 
har lager og verksted. Likevel er han å finne på 
mange ulike arenaer på Sørlandet.

– Hva slags prosjekter arbeider du med nå?
– Akkurat nå jobber jeg mye i Dyreparken i 
Kristiansand. Det er jeg som har ansvar for Egner-
universet, og nå skal vi sette opp en ny versjon av 
Karius og Baktus. Det innebærer noen utfordringer. 
Man må ta vare på originalen, samtidig som man 
må våge å gjøre forandringer. For tiden går jeg 
også svanger med en ny forestilling med Baldrian 
og musa.

For Giert Werring består figurteater ikke bare av 
forestillinger, men er en utvidet optikk på hvordan vi 
forholder oss til omgivelsene. Hvordan tar vi i bruk 
objektene rundt oss?

«DUKKETEATER» ER BEGRENSENDE: - Dukker er noe de fleste først og fremst 
forbinder med et leketøy. «Figurteater» derimot, inkluderer også objektteater, 

skyggeteater, maskespill. Den første festivalen var med på å lansere dette 
begrepet, og banet vei for en økt forståelse om at figurteater har et rikt uttrykk, 

forteller Giert Werring (foto: Nina Helene Jakobia Skogli)
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Navn: Giert Werring

Alder: 65

Aktuell med: Festivalsjef 
for den nå nedlagte 
Den internasjonale 
figurteaterfestivalen 
i Kristiansand, som 
fram til 2011 samlet 
et internasjonalt miljø 
av figurteaterspillere 
og forestillinger i lille 
Kristiansand annethvert år 

Utdanning: Dukkespiller 
gjennom Nordisk 
Teaterkomités 
videreutdanningsprogram

Jobber som: Prosjektleder i 
Underholdningsavdelingen, 
Kristiansand Dyrepark - og 
dukkespiller

Teaterspesialitet: 
Dukketeater / figurteater

Siste kulturopplevelse: 
Demokrati av og med Olav 
Grenstad

Hva gjør deg opprørt? 
Krig

Hva drømmer du om? 
En avmilitarisert verden

NINA HELENE JAKOBIA SKOGLI 
(f. 1988) er utdannet dramapedagog med master i kunstfag fra Universitetet i Agder 
(UiA). Hun jobber som kunstformidler ved Kristiansand Kunsthall og frilansskribent.

«Det var som å trykke på en 
knapp. Jeg måtte lage en dukke 
til og så enda en.»

TEMA: 

FRI 
FIGUR

PORTRETT
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Denne dynamiske duoen har fulgt Giert Werring 
lenge. Forestillingsserien Baldrian og musa opp-
sto i 1973. Det begynte med barnehage lærer-
utdanningen, hvor Giert var student. Stu dentene 
fikk i oppgave å lage sin egen dukke, en såkalt 
kompisdukke, som de kunne bruke i møte med 
barna. Og en dukke ble snart til flere, forteller han 
lidenskapelig.

– Det var som å trykke på en knapp. Jeg måtte lage en 
dukke til og så enda en. Vi var en gruppe studenter 
som begynte å improvisere og lage forestillinger. 
Dette ble starten for Baldrian og musa.

De to lever under samme tak, noe som skaper flere 

komplikasjoner for duoen. I forestillingsserien går 
mye av spenningen ut på å finne ut av hvem som 
styrer hvem. Baldrian eller musa? Hadde dette 
vært enkelt å finne ut av hadde det ikke vært en 
serie av forestillinger. Det er her fascinasjonen 
ligger, forklarer Giert. På spørsmål om det er dette 
prosjektet som har definert ham som dukkespiller og 
teaterkunstner i størst grad, svarer han likevel nei.

– Kanskje utad. Baldrian og musa har blitt noe grense-
overskridende. Barn som jeg spilte forestillinger for 
for over 25 år siden, kommer plutselig tilbake som 
foreldre med sine egne barn. Og det er utrolig flott. 
Baldrian og musa har også tatt meg mange steder 
som Tyskland, Frankrike, Russland, Palestina, Nord-
Afrika. Men det er også andre prosjekter og pro-
duksjoner som har vært viktig for meg.

Giert pauser for å tenke tilbake på de mange 
forestillingene han har bidratt til å utvikle og spille 
for publikum.
– Jeg kan nevne Kilden, Prinsessen på erten og 
Gilgamesh som ble produsert sammen med Agder 
Teater. Men noe av det som har drevet meg 

fremover som håndverker og figurspiller er dukker 
som har gitt motstand. De som har vært tunge og 
vanskelige å jobbe med. Det er nesten ingenting 
som er så tilfredsstillende som den prosessen, og 
når du til slutt «knekker koden».

DE DEFINERENDE MØTENE
Det var i en kald og rå gymsal at Gierts fascinasjon 
for figurteater skulle begynne. Som tiåring fikk han 
sitt første møte med dukkespill, da Riksteateret var 
på turné med forestillingen Miko Mati. Gutten i 
gymsalen lot seg begeistre av alle fargene, figurene, 
tekstilene, historien og ikke minst det totale 
estetiske inntrykket.

To år senere ankommer en katolsk pater fra 
Nederland til Kristiansand. Med seg i bagasjen har 
han en Kaspardukke. Dette blir utgangspunktet for 
en ungdomsteatergruppe, og tolv år gamle Giert 
begynner å spille dukketeater.
– Gruppa spilte mange offentlige forestillinger, 
men ikke alle var spesielt gode, forteller Giert.

Forestillingene var bygd med den karakteristiske 

Kaspardukken som utgangspunkt.

– Han er en slags grotesk Askeladd-figur, som i 
Nederland bærer navnet Jan Claasen, i England 
Mr. Punch, i Russland Petrushka, og i Tyskland 
Caspar, forklarer Giert
– Denne tradisjonen var oss ukjent i Norge. Men 
jeg kastet meg over det. Bare det å få spille, og å 
få være i det uttrykket, var moro – og ikke minst 
utfordrende, siden det var marionettedukker.

– Hvordan gikk det til at figurteater ble ditt medium 
og ditt håndverk?
– Det hadde nok mye å gjøre med disse tidlige 
opplevelsene, de definerende møtene man har i 
ungdomsalderen. Jeg hadde et lite opphold fra 16 
års-alderen og frem til jeg begynte med figurteater 
igjen som student. Da var det nesten som om jeg 
fikk en bekreftelse på det jeg egentlig visste. At det 
var dette jeg skulle drive med.

EN SÆREGEN OPTIKK
I kantina over en solskinnsbolle forteller Giert 
flere historier og opplevelser han har hatt i løpet 
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Fra Prinsessen på erten, Agder 
Teater, 2009 (foto: Kjartan 
Bjelland)

 

DYNAMISK DUO: - Baldrian 
og musa har blitt noe 
grenesoverskridende, 

forteller Giert Werring. Barn 
han spilte forestillingen for 

for 25 år siden, kommer nå 
tilbake og ser forestillinga 

med sine egne barn.

«Noe av det som har drevet 
meg fremover som håndverker 
og figurspiller er dukker som 
har gitt motstand. De som har 
vært tunge og vanskelige å 
jobbe med.»
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av sin fartstid innenfor teaterverden. Et vanlig 
«yrkestrekk» hos skuespillere er hvordan de lever 
seg inn og spiller ut anekdotene med stemme og 
gestikuleringer. Giert er ikke et unntak når det 
kommer til dette. Han er vant til å bruke kroppen 
som verktøy og uttrykksmiddel, og han er vant 
med å arbeide med forlengelser av den. Ved siden 
av oss ligger en stangdukke på bordet. Han ligger 
på magen og kikker med et tomt blikk bort på 
solskinnsbollene. Nå og da plukker Giert ham opp 
for å illustrere et poeng eller vise frem noen «tricks 
of the trade». Straks virker det som om blikket ikke 
er så tomt likevel. I stedet ser jeg en streng mann 
som gestikulerer irritabelt mot Giert.

– Det handler blant annet om å jobbe med stilisering 
og være oppmerksom på uttrykket, forklarer han i 
det dukken vender det strenge blikket sitt mot meg.

I løpet av møtet med Giert blir jeg klar over den 
unike optikken han har på omgivelsene sine. Noe 
som utvilsomt kommer fra hans arbeid og erfaring 
med figurteater.
– Dette med figurteater ligger i oss alle. Vi bruker 
objekter og rekvisitter når vi skal fortelle hverandre 
noe. Vi bruker det for å illustrere, ikke sant?

Giert forteller om en tilsynelatende begivenhetsløs 
episode. Han sitter på en gatekafé syd i Frankrike. 
Forbi går en dame som tar lange og nærmest 
demonstrative drag av sigaretten sin. Giert legger 
merke til denne damen, kroppsspråket, og det han 
kaller for rekvisittbehandlingen.
– Det var som om sigaretten ble en figur. Var det 
damen som gikk tur med sigaretten, eller omvendt?

For Giert består figurteater ikke bare av 
forestillinger, men en utvidet optikk på hvordan vi 
forholder oss til objekter og omgivelser. Hvordan 
tar vi i bruk objektene rundt oss?

FESTIVALGENERALEN
Da Bentein Baardson ble utnevnt til teatersjef for 
det nyopprettede Agder Teater i Kristiansand ble 
Giert bedt om å skrive en liste over forslag og ønsker 

til kommende prosjekter ved teateret. På bunnen 
av denne listen skrev han figurteaterfestival, uten 
stort håp om at det kom til å bli realisert i løpet 
av nærmeste fremtid. Budsjettet for en slik festival 
ville ligge på det samme som årsbudsjettet for 
Agder Teater. Dette var i 1991, men allerede året 
etterpå kunne Giert og Agder Teater invitere til 
den første Den internasjonale figurteaterfestivalen 
i Kristiansand. Baardson og styret var overbeviste 
om at dette var noe å satse på.

Giert fikk i oppgave å programmere og kuratere 
festivalen, og ble med andre ord festivalgeneralen 
som annethvert år samlet et internasjonalt miljø 
av figurteaterspillere og forestillinger i lille 
Kristiansand.

– Hva var filosofien bak festivalen?
– I første omgang var det å få etablert begrepet 
figurteater. Å kalle det mange av oss driver med for 
«dukketeater» er for begrensende. Dukker er noe 
de fleste først og fremst forbinder med et leketøy. 
Figurteater, derimot, inkluderer også objektteater, 
skyggeteater, maskespill. Den første festivalen var 
med på å lansere og fronte dette begrepet, og banet 
vei for en økt forståelse om at figurteater har et rikt 
uttrykk. Dukketeater er vel og bra, men det er kun 
en del av det vi kaller for figurteater.

Når man stripper figurteater ned til kjernen handler 
det om liv og død. Spesielt det rare og underlige 
med liv og død. For Giert er dette filosofien bak 
håndverket og kunsten, og dermed også festivalen.

– Figurteater er i mine øyne det reneste teateret, 
fordi det er så veldig teater, forteller han, og 
griper igjen stangdukken som ligger ved siden av 
oss, løfter ham opp, gir ham liv. I løpet av noen 
sekunder går dukken fra å ligge som en livløs masse 
på bordet til å få en karakter. Og i løpet av disse 
sekundene illustrerer Giert hva som menes med det 
underlige om liv og død.

Videre forteller han om betydningen av å skape en 
inkluderende festival.

– Vi var også opptatt av å skape en vekselvirkning 
og et inkluderende miljø. Vi knyttet til oss 
høgskolene og studentene derfra. De utgjorde 
en ung og engasjert publikumsmasse. Og dette 
var noe mange av de utenlandske spillerne la 
merke til: De stappfulle salene, med et variert og 
engasjert publikum. Dette skapte et godt rykte 
blant figurspillerne. Og på kro om kvelden kunne 
studentene møte de profesjonelle.

Figurteatergeneralen kan vise til flere festivaler hvor 
folk stod i kø utenfor billettlukene for å høre om det 
var noen som hadde glemt å hente billettene sine, 
i håp om å få et glimt av noen av forestillingene. 
Selv husker jeg tilbake til en regnvåt ettermiddag 
tidlig i november hvor jeg stod i en tettpakket foajé 
for å komme inn i intimsalen på Agder Teater. 
Lufta kjentes fuktig og klam i det vi prøvde å få av 
oss alt av dryppende regntøy før forestillingsstart. 
Jeg var en av de utsendte studentene som hadde 
fått beskjed fra faglærerne mine om at vi «måtte» se 
minst tre forestillinger i løpet av festivalen. Lite ante 
jeg hva som ventet meg på innsiden av intimsalen. 
Forestillingen Kasse-Madsen av Teater Refleksion 

ga en ettertenksom og filosofisk teateropplevelse 
for en dramastudent som tidligere hadde sett lite 
figurteater. Den internasjonale figurteaterfestivalen 
bidro til å utvide min forståelse av figurteater og 
alle dens sjangre og virkemidler.

FESTIVALENS BANE
Gjennom 20 år og ti festivaler kunne Giert være 
med å hente inn gjestespill til Agder Teater, og tilby 
spennende og utfordrende teateropplevelser til 
festivalpublikummet. Jobben med å programmere 
festivalen føltes som et privilegium siden han 
kunne booke gode forestillinger fra inn- og utland. 
Men med jobben fulgte det også mye ansvar og 
pressede situasjoner.

– Å skulle være den som må avvise teaterkunstnere 
er som å drikke 10 kopper kaffe på en gang. Det 
koster å være den personen som blir nedrent av 
tilbud på andre festivaler, for så å skulle si at det 
ikke går.
I 2011 stod Giert ovenfor en ny, pressa situasjon. 
Agder Teater skulle fusjoneres med Kristiansand 
Symfoniorkester, Opera Sør og Kristiansand 
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Fra forestillingen Natta (2007). 
Fra venstre: Giert, Jamel Nemer, 
Ole Geir Feste og Ann Ingrid 
Fuglestveit-Mortensen (foto: 
Kjartan Bjelland)

«Når man stripper figurteater ned til 
kjernen handler det om liv og død. Spesielt 
det rare og underlige ved liv og død»
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Kommunes kulturdrift. Disse fire institusjonene 
skulle inn i samme bygg, nemlig det storslåtte 
nybygget Kilden, som skulle stå klart 6. januar 
2012. I ettertid har Kilden blitt en turistattraksjon 
med sin unike arkitektur, noe Kristiansand er ivrige 
på å markedsføre seg med. Men Kilden har også 
blitt omtalt som figurteaterfestivalens bane.

– De nye teatersalene i Kilden har et helt annet 
volum og areal enn det gamle teateret. Skulle vi 
fylt de store salene med figurteaterforestillinger 
måtte vi ha tredoblet budsjettet vårt. Jeg så at det 
ikke ville være mulig å forsvare økonomisk, derfor 
var det mitt eget forslag at vi skulle legge ned 
festivalen, forteller Giert.

– Jeg kan jo også legge til at jeg ikke er spesielt 
glad for den nye konstruksjonen. Jeg opplever ikke 
lenger teateret som en selvstendig enhet. Og da 
dukker også spørsmålet opp om hvem som skulle 
eid figurteaterfestivalen dersom den skulle fortsatt. 
Agder Teater? Kulturdriften?

Fusjonen bidro til at det organisatoriske ble 

utfordrende med flere hoder og retningslinjer 
å forholde seg til. Festivalgeneralen uttalte i 
et tidligere intervju at «det som forsvinner, 
er festivalen. Publikum vil nok få se færre 
figurteaterforestillinger, men mer som vi selv 
har produsert». Når vi i kantina på Rosegården 
Teaterhus snakker om figurteatermiljøet på 
Sørlandet, kommer det frem at Giert gjerne skulle 
sett at nye produksjoner av figurteater ble prioritert 
i større grad.

– Opplever du at det eksisterer et vakuum etter at 
figurteaterfestivalen ble lagt ned?
– Ja, i hvert fall her i Kristiansand. Det er ikke mye 
eksperimentell teaterkunst å se, hverken figurteater 
eller annet teater. Det er tragisk. Så et vakuum er 
det absolutt. Men det er fint å se at FRI FIGUR 
og UNIMA Norge holder på med festivaler i Oslo.

På spørsmålet om han har noen råd til arrangørene 
for FRI FIGUR svarer Giert kjapt:
– Studentene!

Han anbefaler å knytte til seg høgskolene med 

deres studenter, og forteller at det var et bevisst 
valg å legge festivalen i Kristiansand til slutten av 
oktober. Da er det nemlig lite eksamener ved de 
ulike universitetene og høgskolene.
– Og kontinuitet, legger han til.
– Studenter og kontinuitet er veien å gå!

DEN MAGISKE KJERNEN
Festivaler er viktig for å knytte miljøet sammen, 
få nye inntrykk og opplevelser, og gi inspirasjon 
til egne produksjoner. Giert drar ofte ut i Europa 
for å få med seg nye forestillinger på ulike 
figurteaterfestivaler. Tidligere i år hadde han med 
seg sitt barnebarn på ti år på en figurteaterforestilling 
i Danmark – den samme alderen han selv var i da 
han hadde sitt første møte med denne formen for 
teater. Gutten satt foran bestefaren sin, snudde seg 

og hvisket «Giert, det er så fint gjort».

– I tiårsalderen er du gammel nok til å både 
oppleve det kunstneriske, men også legge merke 
til håndverket.

Det ligger noe mystisk og underlig i punktet 
hvor håndverket møter det kunstneriske. På en av 
plakatene til Den internasjonale figurteaterfestivalen 
i Kristiansand var det et røntgenbilde av en hånd 
som holder en dukke. På bildet ser du mekanismene 
som gjør dukkene bevegelige, leddene, og hvordan 
hånden holder dukken oppe. Men mellom hånden 
og selve mekanismen som er «hjertet» av dukken 
er det et utydelig felt. En slags kjerne som er 
udefinerbar, som vitenskapen og røntgenbildet 
ikke kan fortelle oss hva består av.

– Det er i denne kjernen magien ligger, smiler Giert 
Werring – mannen med ånd i hanske.   
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Fra ZIKZAK I 2001 
(foto: Kjartan Bjelland)

Fra Moses i tønnen fra 
2008. Giert Werring og 
Anne Ma Usterud (foto: 

Kjartan Bjelland)

 

«Det koster å være den 
personen som blir nedrent av
tilbud på andre festivaler, for så 
å skulle si at det ikke går.»
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FRI SCENE, 
FRITT FRAM

For omtrent seks år siden bestemte jeg meg for at 
jeg på en eller annen måte ville leve av fi gurteater. 
Jeg var ante ikke hvor jeg skulle starte. Heldigvis 
fi kk jeg den best mulige mottagelsen fra miljøet, og 
jeg har fått gå gratis i lære hos dukkespillere og –
makere. Jeg fi kk roller som min begrensede erfaring 
ikke nødvendigvis tilsa, sannsynlig i egenskap av å 
være ung, dukkefrelst og litt masete.  

Men det jeg hele tiden har savnet er et forum 
der jeg kan utforske ting sammen med andre. Et 
forum der jeg selv ikke var dømt til å være evig 
lærling, og hvor fl ere generasjoner dukkespillere 
kunne møtes på likefot og utveksle ideer, fantasier, 
påfunn og øvelser som ikke nødvendigvis trengte å 
resultere i ferdige forestillinger. Gjerne et sted hvor 
inspirasjon og prosess var det viktigste. 

Notatbøkene mine er fylt opp av uprøvde småscener, 
og jeg tør banne på at jeg ikke er den eneste. Hva hvis 
den lille astmatiske støvkluten hadde et publikum å 
dø foran? Eller noen kunne føle medlidenhet med 
papirkona som til slutt brant opp papirmannen sin 
fordi hun ville ha avisen for seg selv?

Og terskelen måtte være lav. Det eneste kravet til 
å delta måtte være interessen. For hvordan vet man 
om man liker noe, om man er god til noe – om 
man aldri får muligheten til å prøve? 

PUPPET SLAM NETWORK
Ideen har altså vært der hele tiden. Men hvordan 
skulle et sånt arrangement se ut i praksis? 

Under en middag med Kattas Figurteater Ensemble 
for et års tid siden møtte jeg Irina Niculescu 
(som har instruert og undervist i fi gurteater i en 
årrekke og hvis CV er for omfattende for denne 
artikkelen) og prata i vei om hva jeg drømte om. 
Og Irina fortalte meg om Puppet Slam Network. 
Dette amerikanske nettverket har som mål å «øke 
bevisstheten rundt den stadig økende mengden 
av uavhengige puppet slams, slik at artister vet 
hvor de kan spille, spillesteder kan fi nne utøvere 
og publikum kan underholdes». På hjemmesiden 
www.puppetslam.com er over 70 slammer fra hele 
Nord-Amerika registrert med egne profi ler. Det 
fi nnes et register over utøvere som har deltatt på 
slam, og nettsiden har en kalender der man kan 

Oslos første puppet slam i fjor høst ble en fantastisk kveld 
hvor alt som kunne gå galt, faktisk gikk galt. Under FRI 
FIGUR blir det nye sjanser til å vise fram nye scener og 
improvisere med andre dukkespillere!

PRØVEPROSESS: Puppet Slam er et forum for utprøving av 
nye ideer til fi gurteater der påfunn og fantasi er vel så viktig 

som resultat. Her fra en Puppet Slam i USA: avgangselever ved 
Puppet Arts på Ballard Institute and Museum of Puppetry - 

Sarah Nolen, Ana Craciu og Krista Weltner -  opptrer.
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Puppet Slam/ Fri Scene

Torsdag 28. mai 2015 
arrangerer Ragni Halle sin 
andre «Puppet Slam» på 
Caféteatret/Nordic Black 
Theatre på Grønland i Oslo. 

Lørdag 13. juni 2015 
arrangerer UNIMA «Fri 
Scene» (en slags Puppet 
Slam) på Det Andre Teatret 
som en del av FRI FIGUR-
festivalen.

FAKTA

RAGNI HALLE 
Ansvarlig for Fri Scene/Puppet Slam lørdag 13. juni under FRI FIGUR-festivalen

«Hvordan vet man om man 
liker noe, om man er god til noe 
- om man aldri får muligheten 
til å prøve? »

TEMA: 

FRI 
FIGUR
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finne dato og lokasjon for slike arrangementer over 
hele verden. 

PILOTEN
Endelig hadde drømmen fått en ramme å 
leke i. Jeg hadde min finske kollega Tessa 
Lepistö og Kattas Figurteater Ensemble som 
medsammensvorne. Og hva mer er, jeg hadde et 
sted. Høsten 2013 startet jeg som skuespillerelev 
ved Nordic Black Xpress, Nordic Black Theatres 
toårige teaterutviklingsprosjekt. Ikke bare får 
vi fulltidsundervisning, stipend og i mitt tilfelle 
mulighet til å ta kortere permisjoner for å drive 
med figurteater (siden skolen ikke underviser i 
dette); som elever får vi også låne Nordic Black 
Theatres scene, Caféteatret på Grønland i Oslo – 
gratis! 

Caféteatret har lys, lyd, bar og dessuten et miljø 
rundt seg som er kjent med konseptet slam gjennom 
de jevnlige poetry slam-kveldene. Men folkene i 
miljøet mangler nok litt figurteater i livene sine – 
de  vet det bare ikke. Jeg etablerte noen regler for 
hva jeg ville at akkurat denne slammen skulle være 
og begynte å invitere. 

Reglene var få, men enkle:
Innslagene kan vare maks 8 minutter
Riggetid kan vare maks 2 minutter 
Eventuell lyd må man ha med seg og må kunne 
kobles til en AUX-kabel (evt. mailes i forkant)
Arrangementet er hovedsakelig for voksne 
Ellers er alt lov!

Fredag 19. september 2014 holdt jeg altså min 
første puppet slam. Alt som kunne gå galt gikk 
faktisk galt. Programmet hadde vært klart i ukesvis 
da tre opptredener av ulike grunner måtte melde 
avbud bare dager i forkant. Prosjektoren som skulle 
vise to forskjellige nye dukkekortfilmer nektet 
plutselig å samarbeide. Og det ble en fantastisk 
kveld.

KAOS OG KONTROLL
Puppet slammen ble delt inn i tre sett istedenfor 

de to planlagte.
Den første delen besto av fem lliveinnslag. På 
scenen sto blant annet både en dreven veteran og 
en førstegangsdukkespiller.
Andre del, filmdelen, ble reddet av den ene filmens 
driftige bidragsyter, som fikk låne en ny prosjektor 
av en venn i nabolaget. Dessverre fungerte 
ikke lyden. Takket være filmskapernes utrolige 
generøsitet og noen kreative forslag fra salen ble 
det likevel en slags visning. Den første filmen ble 
livedubbet i mikrofon av publikummere (som aldri 
hadde sett den før). Til den andre filmen ble det 
improvisert med filmens dukker i forgrunnen, 
mens bildene kjørte på veggen bak.
Den tredje delen var en improdel der publikum 
fikk prøve seg på scenen. Dukkene fikk jeg låne 
av Kattas Figurteater Ensemble. (Hvis noen har 
sett en koffert med dukker på avveie må de gjerne 
melde seg!)

Konferansier, teatersport- og impromann Thomas 
Svendsen knyttet innslagene sammen, varmt 
og morsomt og heldigvis ikke synlig nervøst. 
Dessuten ledet han improen, akkompagnert av 
Tore Ljøkelsøy, trommis og puppet slam-musiker.

Til tross for mye kaos oppfylte kvelden mange 
av drømmene mine. Jeg så dukker brukt på 
nye måter. Jeg fikk prøvd ut å spille med en 
kjempemarionette fra balkongen på Caféteatret. 
Amatører og profesjonelle spilte dukketeater for 
og med hverandre. Og de om lag 100 oppmøtte 
publikummerne med et aldersspenn på mist 30 år – 
hvorav de færreste hadde noe forhold til figurteater 
fra før – så ut til å storkose seg. 

FREMOVER
Basert på erfaringene fra den første slammen håper 
jeg med det andre arrangementet 28. mai å få til 
et lengre, tightere program, med flere utøvere fra 
forskjellige miljøer. Jeg vet at jeg må dobbeltsjekke 
teknikken. Og selv om utøvere ikke er det letteste å 
få tak i, finnes det definitivt et publikum.

Så hvordan kan man mobilisere folk til å delta? Å 

få folk til å komme å se er ikke så vanskelig. Å få 
folk til å opptre er en ganske annen historie. «Jeg 
har ikke noe å vise, men jeg vil gjerne komme» er 
en gjenganger. Og jeg forstår det godt: Jeg vet ikke 
om jeg ville stilt opp selv. Jeg tror det viktigste jeg 
kan gjøre er å fortsette å prøve. Flere som var på 
den første slammen virket mer ivrige på å delta 
etter å ha sett hva det gikk ut på. Lista må senkes, 
kanskje ved å ha slammer litt oftere slik at det blir 
mer kontinuitet og at man får flere sjanser med 
kortere mellomrom. 

Forhåpentligvis kommer arrangementet 28. mai til 
å generere utøvere til «Fri Scene» på FRI FIGUR 
13. juni. Jeg tror det er viktig å få med elever fra 
teaterskolene: Figurteaterelever fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus skal opptre på Puppet Slam nå, 
det er en start. Men hvordan lokke dukkespillere ut 
fra institusjonene og de etablerte frie gruppene for 
en kveld? Og skuespillerne, danserne, pedagogene, 
entusiastene? Jeg vet ikke, jeg vet bare at det er for 
tidlig å gi seg nå.

Og må en puppet slam hete Puppet Slam? 
Overhodet ikke. Jeg syntes navnet var kult. Jeg 
synes det var deilig å ha en referanse når jeg skulle 
forklare hva jeg drev med. Men jeg tror navnet 
forvirrer. Fri Scene er en puppet slam og Puppet 

Slam er en puppet slam. Og Puppet Slam er for 
så vidt en fri scene. Kanskje slammene burde ha 
egne temaer og skifte navn ut ifra det? «The Puppet 
Slam of Horrors,» ville nok pirre kreativiteten hos 
potensielle deltakere mer enn en vanlig slam.

I alle tilfeller ønsker jeg at puppet slammene skal 
vokse. På nåværende tidspunkt vil jeg at det skal 
være gratis å se og at det skal være uhonorert. Hvis 
konseptet skal fungere, tror jeg det må etableres 
gjennom entusiasme, ikke penger. Og man må være 
raus. Ingen kvinne er en øy, man må gi hverandre 
rom. Figurteater har så mange berøringspunkter 
med andre kunstarter, og slammen er et godt 
møtested. Til de to første utgavene av Puppet 
Slam har jeg således gitt unge kunstnere fått helt 
frie tøyler i utforming av plakat, og utsmykning.

Til slutt: Hvorfor Puppet Slam?  For meg er målet 
todelt:
Skape en arena for profesjonelle og amatører 
innenfor figurteater, der man kan prøve ut materiale, 
bli inspirert av hverandre og få tilbakemeldinger på 
arbeidet sitt.
Gjøre figurteater tilgjengelig for folk som ikke har 
kjennskap til kunstformen fra før. En gøy kveld for 
voksne kan like gjerne være en dukketeaterkveld! 
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MØTEPUNKT: Puppet slammer 
har mange berøringspunker 
med andre kunstarter, og 
kan tiltrekke seg et bredt 
publikum på sikt. Bilde fra Das 
WunderKammer ~ Puppet 
Kabarett (Brooklyn, NY) Basil 
Twist, 2011 (foto: Lexi Karafelis)

«Notatbøkene mine er fylt opp av 
uprøvde småscener, og jeg tør banne på 
at jeg ikke er den eneste.»

TEMA: 

FRI 
FIGUR
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Hva slags figurteater utøver du?
Hehe – hva slags figurteater utøver jeg ikke? Jeg er 
litt som Gud, elsker å gi liv til døde ting.

Hva var ditt forrige prosjekt? 
Mumitrollet og det usynlige barnet på det fantastiske 
dukketeateret til Oslo Nye, Trikkestallen. Utrolig 
gøy!

Hva skal du gjøre framover? 
Feire 10 års-jubileum for den egenproduserte 
figurteaterforestilling Ringer i Vannet, for DKS 
i Vestby kommune i mai. Produsere og spille 12 
forestillinger av En Sommerkveld ved fjorden 4 på 
Son Kro med Son Teaterselskap fra 21. juli. Pluss 
ukjente oppgaver som venter «rundt hjørnet». Jeg 
håper på mange spennende prosjekter i tiden som 
kommer! 

Hvordan er din økonomiske situasjon? 
I perioder helt topp og i andre - helt krise!

Syns du at du får nok betalt? 
Når man er så heldig å ha et lengre engasjement er 
lønna som regel helt ok. Når det gjelder betaling 
for egenproduksjoner er dessverre tendensen 
at man må forhandle knallhardt for å opprett-
holde lønnsnivået fra år til år. Ting tyder på en 
vanskeligere og vanskeligere hverdag i det frie 
feltet. Jeg mottar i flere tilfeller samme lønn som 
for 25 år siden.

Hvorfor jobber du med figurteater? 
Jeg brenner for å formidle gode historier på den 
beste måten. Når jeg ender med å benytte figurer 
i en forestilling er det fordi   figurene er de mest 
allsidige samarbeidspartnerne – nærmest grenseløse. 

De skaper magi, og i noen tilfeller oppleves de som 
noe jeg har (delvis) full kontroll over!

Hva brenner du for? 
Kulturformidling, kreativitet, barn/ungdom sin rolle 
i teaterverdenen (at teater kan gjøre en forskjell), 
gode historier, flere spillearenaer som er over-
kommelige å benytte, enklere søknadsprosesser, og: 
et intimt lite teaterlokale i Son!

Hvilke utfordringer ser du som figurteaterarbeider 
generelt? 
Å heve statusen for dukke-/figurteater både for 
oss som jobber med det og for publikum i alle 
aldersgrupper. Å se mulighetene det gir som et 
berikende uttrykk i et univers med «uendelige» 
muligheter – og få muligheten til å vise dette. Å 
«samle Norge» til et kulturelskende og nysgjerrig 
folk, som er mer åpent for både nye og gamle 
uttrykk, både gjennom scenekunst og tv/film. 
Vanskeligst er å nå ut og holde ut, og fortsette 
å skape interesse og entusiasme for denne høyt 
respekterte og elskede teaterformen – om ikke 
annet opplevet som det i mange andre land og 
kulturer. Så derfor: 5-årig arbeidsstipend til alle (i 
alle fall noen, da) (flere enn nå, iallfall) – fort!

Har du en drømmejobb? 
Ja! Det er å kunne veksle mellom å skrive/produsere 
og spille egne forestillinger i mitt eget Teater 
Krummelanke i Son - og å gjestespille for andre 
teatre, få flere engasjementer på etablerte teatre 
som Oslo Nye og Riksteateret, og samarbeide mer 
med flotte kollegaer og være med på å videreutvikle 
figurteaterformen for tv og film. Anyone? 

M I N  F I G U RT E AT E R -
H V E R D A G

HANNE 
DAHLE

Alder: 55 år
Bakgrunn og utdannelse: Ex.artium fra dramalinja ved 
Hartvig Nissens skole. Teater-/musikklinja Romerike 
Folkehøgskole. Utøvende skuespiller (med mer) siden 
1981. Har jobbet med diverse frie grupper, diverse tv 

serier (dukkespiller i Sesam Stasjon, Huset med det rare 
i, Kalle og Molo, Kometkameratene – alle på NRK). 

Dukkespiller ved Riksteateret, Oslo Nye Teater og mitt 
eget Teater Krummelanke.

Jobber som: Freelance skuespiller/ dukkespiller/ 
sanger/ regissør/ manusforfatter/ konsulent

4948
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Den 18. mars fikk jeg meldingen om at Josef Krofta 
var død. Den triste nyheten kom ikke overraskende. I 
mange år har han levd med alvorlig sykdom. På tross 
av sviktende helse var han i arbeid så lenge det var 
mulig for ham. Med Kroftas bortgang er en epoke i 
tsjekkisk og europeisk figurteater slutt. 

Krofta ble bisatt i en fullsatt katolsk kirke i hjembyen 
Hradec Králové. Foran kisten, som var dekket av 
blomster i alle regnbuens farger, var det et stort portrett 
av ham, tegnet av hans datter og billedkunstner Jana 
Bačková Kroftová. Messen ble innledet med Bob 
Dylans Knockin’ On Heaven’s Door, sunget av en prest 
til eget akkompagnement. 

Krofta ble født 30. mars 1943 i Uherské Hradišě i 
Moravia. Han kom til Praha i 1960 hvor han studerte 
mekanikk. To år etter begynte han på regi-/dramaturgi-
studiet ved Avdeling for dukketeater, Teaterfakultetet 
i Praha (1962-1966). Et par år arbeidet han i tsjekkisk 
kringkasting, før han i 1968 ble knyttet til Det lille 
teater i České Budějovice som regissør. Da hadde 
han allerede fått ord på seg for å være en lovende 
iscenesetter. I 1971 kom han til DRAK Teatret i 
Hradec Králové og etter ti år ble han kunstnerisk leder 
ved teatret. Det var her han skulle iscenesette sine 
legendariske forestillinger i et nært samarbeid med 
scenograf Petr Matásek, musikeren, komponisten og 
skuespilleren Jiří Vyšohlíd og et dyktig og progressivt 
skue-/dukkespillerensemble. Gjennom hele Kroftas 
formidable karriere som sceneinstruktør arbeidet han 
ved DRAK Teatret. Hans avskjedsforestilling hadde 
premiere den 7. november 2009.   

Parallelt med arbeidet ved DRAK var Krofta også 
regissør ved den eksperimentelle studioscenen Beseda 

som var tilknyttet byens dramatiske teater (Klicperovo 
divadla). I årene 1980-84 samarbeidet duoen Krofta 
og Matásek med dramaturgen og teoretikeren 
Miloslav Klíma og den kjente tsjekkiske regissøren og 
dramaturgen Jan Grossman. Han hadde yrkesforbud 
i Praha under den såkalte «normaliseringen» som ble 
iverksatt på 1970-tallet. Under arbeidet ved Beseda 
ble forholdet mellom skuespillerteater og dukketeater 
utforsket. Møtet med Grossman skulle få stor 
betydning for Kroftas senere iscenesettelser. 

DRAK Teatrets oppsetninger i Kroftas regi gjorde 
teatret anerkjent langt utenfor landets grenser. Teatret 
ble invitert til mange gjestespill både i og utenfor 
Europa og de mottok mange priser både hjemme og 
ute. Krofta ble også invitert til å iscenesette ved andre 
teatre: i Odense, Helsinki og Tampere, Berlin, Poznaň, 

Genève, Sarajevo Sofia, Pert og Adelaide (Australia), 
Vancouver (Canada). Han var kunstnerisk ansvarlig og 
regissør for flere internasjonale samarbeidsprosjekter 
med figurteatre i Polen, Danmark, Israel, Japan. 
Etter 1990 hadde han det kunstneriske ansvaret for 
flere bilaterale og multilaterale prosjekter mellom 
scenekunstfaglige utdanninger i flere europeiske land 
(Frankrike, Norge, Slovakia og Polen). 

Fore stillinger som Till Eulenspiegel (Enspígl,1972), 
Askepott (Popelka, 1975), Sirkus UNIKUM (Cirkus 
UNIKUM, 1978), En Sommernattsdrøm (Sen Noci 
Svatojánské, 1984), Kalevala (Kalevala,1987), Livets 
Sang (Písen Zivota, 1985), The Beatles (1991), 
Pinokio 1992, Pest over begge familier!!! (Mor na ty 
vase Rody!!! 2003) er kun et knippe av hans enorme 
produksjon av nyskapende iscenesettelser. Ifølge 

kritikere og publikum skal hans beste forestilling være 
The Three Golden Hairs of Old Know-it-all (Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda, 1998). Repertoaret spenner vidt, 
fra folkekomedier, episke fortellinger, litteratur og 
klassiske drama. Teksten var for ham et utgangspunkt 
for inspirasjon og videre scenisk bearbeidelse. Ofte 
tok han utgangspunkt i episke fortellinger som, ifølge 
han selv, utfordret teatret til å tenke nytt. Et tema som 
gikk igjen i mange av hans oppsetninger var kampen 
for - og lengselen etter - frihet. 

Kroftas forestillinger var alltid preget av innovasjon 
med utgangspunkt i relasjonene og spenningene 
mellom skuespillere og dukker. Han la vekt på partner-
skapet mellom to så motsatte sceniske komponenter. 
Krofta tok i bruk alle scenens virkemidler og innførte 
mange nye som blant annet uvanlige materialer, 

TIL MINNE OM

JOSEF KROFTA
FØDT 30. MARS 1943 – DØD 18. MARS 2015

M I N N E O R D M I N N E O R D

Josef Krofta NYSKAPENDE: Fra forestillingen Mor na ty vase Rody!!! (Pest over begge familier!!!, 2001) fritt etter Romeo og Julie av W. 
Shakespeare. Et tsjekkisk/japansk samarbeid. Regi ved Josef Krofta, scenografi ved Irena Marečková (foto J. Ptáček)
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objekter, kostymer og mannekenger. Det var knapt 
den ting eller gjenstand som ikke ble utforsket og 
transformert. Visuelle gjenstander fikk scenisk liv 
foran øynene på publikum. Krofta ville gi tilskuerne 
magiske øyeblikk og de var det mange av. Hans blikk 
for scenerommet og dets virkemidler innbefattet også 
bruken av musikalske og lydmessige elementer. Det 
dyktige skuespillerensemblet utfoldet seg virtuost 
både med sang og instrumenter. 

Under Kroftas mangeårige regiarbeide skjedde 
det en gradvis tilnærming mellom dukkespiller 
og skuespiller, hvor grensene mellom to tidligere 
profesjoner ble utvisket. Denne prosessen skulle også 
bringe dukketeatret og teatret nærmere hverandre. 
En ny tverrfaglig estetikk skulle utvikle seg innen 
dukke teater hvor DRAK Teatret var en av de fremste 
eksponentene, både i sitt hjemland og i Europa. I 
Tsjekkia har denne estetikken fått navnet «teater med 
skuespillere og dukker». 

Under Fløyelsrevolusjonen i 1989 ble Krofta 
bokstavelig talt hentet av studenter ved Teaterfakultetet 
som oppfordret ham til å overta ledelsen av 
utdanningen i dukketeater. Det måtte en revolusjon 
til for at han skulle kunne inneha en ledende stilling 
ved fakultetet. Det første Krofta gjorde som faglig 
leder var å revidere studieprogrammene. Den tidligere 
Avdeling for dukketeater ble endret til Avdeling for 
alternativt teater og dukketeater (KALD-modellen) 
hvor det utdannes regissører, dramaturger, scenografer 
og skuespillere på MA-nivå. Den nye tverrfaglige 
estetikken ble med andre ord implementert ved 
Teaterfakultetet. Krofta var leder for KALD fram til 
sommeren 2011.

Krofta har satt viktige spor etter seg i Norge. På 
1990-tallet var parhestene Krofta og Matásek 
gjestelærere og veiledere for flere kull studenter i 
Fredrikstad, først ved det treårige prøveprosjektet 
(Norsk Dukketeaterakademi,1991-1994), deretter 
ved videreutdanning i figurteater med fordypning i 
regi, dramaturgi og scenografi for figurteater (1995-

1996). Prosjektet var et tilbud til profesjonelle 
utøvere fra hele Norden, initiert av Akademi for 
figurteater i samarbeid med DRAK Teatret og KALD. 
De to professorene underviste også de to første 
studentkullene etter at utdanningen var formalisert 
som treårig kunstfaglig høgskoleutdanning i 
figurteater i 1996 under Høgskolen i Østfold. 

Daværende Akademi for figurteater, nåværende 
Akademi for scenekunst, står i stor gjeld til Krofta for 
innsatsen han gjorde for Nordens første utdanning i 
figurteater. Sammen med flere kolleger bidro han til 
å gi utdanningen den nødvendige faglige legitimitet. 
Han delte helhjertet og generøst av sin unike kunnskap 
og erfaring med studenter og kollegaer. Han krevde 
mye av studentene, men enda mer av seg selv. Han var 
bunnsolid i handling og hans ord var å stole på, selv 
om de også kunne ramme. 

Som daværende leder for Akademi for figurteater 
var det en stor glede og ære å få samarbeide med 
Krofta gjennom mange år. Han hadde en kraft og 
arbeidskapasitet som jeg knapt har sett sidestykke til. 
Hans skapende fantasi var utømmelig og han fant 
alltid kreative løsninger på teatrets og livets arenaer. 
Men først og fremst gledet han et stort publikum i sitt 
hjemland og i utlandet med sine grensesprengende 
forestillinger med skuespillere og dukker. Kroftas 
hjerte sto barna nært og han var tro til sitt unge 
publikum gjennom hele sitt lange og enestående virke 
som sceneinstruktør, teaterleder og professor. 

Josef Krofta skapte teater for alle av alle ting.
Takk for alt. 

Mona Wiig

M I N N E O R D M I N N E O R D

GRENSESPRENGENDE: Fra forestillingen Píseň života (Livets sang, 1985), fritt etter Dragen av 
Jevgeni Schwartz. Regi ved Josef Krofta, scenografi ved Petr Matásek (foto: Josef Ptáček)
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F I G U RT E AT E R H U S E T

I Northeim i Tyskland ligger et eventyrlig 
teaterbygg. Det huser figurteatret med det poetiske 
navnet Theater der Nacht, og er en figur i seg selv. 
Huset møter deg med et langt smalt ansikt fra 
ene kanten, fra tverrsiden ser du inn i et bredt og 
trivelig fjes, og kommer du mot bygningen bakfra, 
tårner taket seg som en drage mot himmelen. 

I kraft av den helt spesielle utformingen bygningen 
har fått, vekker teatret stor oppmerksomhet i 
byen, der det ligger vis-à-vis byens gamle kirke, 
inntil middelalderbyens forsvarsmur, og omgitt 
av fabelfigurer. Foruten de skulpturelt utformete 
murveggene, er teglstein teaterbygningens vik-
tigste byggemateriale og dekor. Taket er detaljrikt, 
på toppen av taket er teglsteinene formet som 
et dragehode, og nedover takryggene har flere 
fått design som dragetenner og drageskjell. 
Spesialtegnet av Ruth og Heiko Brochhausen, 
så modellert og støpt i gipsformer, før de ble 
spesialbestilt fra en teglstensfabrikk i nærheten. 

Theater der Nacht ble grunnlagt av Ruth og 
Heiko Brockhausen i 1988. I flere år drev de som 
et turnerende teater uten fast scene. I 1994 ble 
en gammel brannstasjon lagt ut for salg i Heikos 
hjemby Northeim, og etter endel rådslaging 
kjøpte paret denne. I 1999 kunne de etter mange 
viderverdigheter begynne med ombygging av 

brannstasjonen, og i 2001 ble teatersalen innviet. 
Det har tatt lang tid å ferdigstille teaterbygningen, 
også fordi Theater der Nacht ikke mottar faste 
offentlige midler, og i alle år har måttet søke om 
støtte fra prosjekt til prosjekt. Utviklingen av 
bygget  har fortsatt helt til nå. Første etasje og 
kjeller rommer teatersal, publikumsfasiliteter, nå 
også lager og verksteder, etasjene oppover er bolig, 
gjesterom og kontorer. 

Heiko har bakgrunn som treskjærer og skulptør, 
og har på CV-en tatt med legofase og teknofase 
som viktige læringstrinn i sin kunstneriske karriere. 
I tillegg er han en dyktig musiker, og trakterer 
folkeinstrument som sekkepipe, alpehorn og fløyter 
med den største selvfølgelighet. Inne i teatret har 
kombinasjonen av kreativitet og solid håndverk 
skapt flere undre. Øyet møter stoler skåret ut som 
fabelfigurer, små figurer, teaterdukker, hemmelige 
rom - fantasieggende detaljer overalt. En trapp 
som er et kunstverk i seg selv. Da Heiko kom med 
skissene til trappen, og designideen var at trappen 
skulle forestille skjelettet til dragen som jo troner 
på byggets tak, mente de innleide håndverkerne at 
han hadde mistet bakkekontakten. Ruth og Heiko 
bygget modeller av jern og betong og viste dem. 
Håndverkerne holdt på i fjorten dager for å finne 
ut hvordan de kunne plassere delene, men det var 
først da Heiko fikk slippe til og vise hvordan, at 

SKULPTURELT: Det er ikke mye ved Theater der Nacht som i dag minner 
om en gammel brannstasjon. Eierne Ruth og Heiko Brochhausen har 

selv designet og delvis ombygget det originale teaterhuset, som har blitt 
litt av en turistattraksjon (foto: Karen Høie)

HVA: Figurteaterscene, verksteder, 
øvings lokaler, kontor, bolig, kafé

INNVIET: 2001
DRIVES AV: Ruth og Heiko Brochhausen

PRESENTERT AV: Svein Gundersen, 
leder av Figurteaterutdanningen 

ved HiOA

THEATER 
DER 

NACHT 
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de klarte å se det var mulig. Et travelt teaterliv 
kombinert med dårlig økonomi gjorde at det tok 
over ti år å få trappen med alle sine rike detaljer 
fullført helt til toppen av bygningen.

Sommeren 2014 ble de siste detaljene med 
ferdigstilling av uteområdet rundt teatret utført. 
Området er åpnet mot byen, med grøntområde, 
utendørs belysning og trapper opp til den gamle 
bymuren. Om høsten hadde teatret offisiell 
åpning av sine nye verksteder. Northeims amatør-
teatergrupper var invitert til å delta ved åpningen, og 
under ledelse av Theater der Nacht utarbeidet de et 
vandreteater, der scener fra byens historie ble spilt. 
Publikum gikk gjennom gatene, akkompagnert 
av musikkband. Om kvelden var det festligheter 
på teatret. Og overalt var det teaterdukker som 
forlangte å gi sitt bidrag til festen.

Teatrets nye verksteder er velutstyrte og bygget inn 
i muren som engang omkranset middelalderens 
Northeim. Under byggeperioden fant man en 
tunnelaktig gang, datert til ca 1450, som har ledet 
til et av murens vakttårn. Nå blir gangen ivaretatt 
som en av Theater der Nachts skjulte skatter, og 
kan fra lageret beskues gjennom et glassvindu. 

Verkstedene har gitt Theater der Nacht bedre 
produksjonsforhold, og muligheter for å tilby 
større kurs og workshops. Utbyggingen betyr også 
bedre publikumsfasiliteter, plass til teaterbandets 
øvinger og ekstra lagerkapasitet, noe som er viktig 
for dem, da Theater der Nacht er et repertoarteater, 
med over tyve forestillinger på spilleplanen.

Foruten å produsere egne forestillinger, arrangerer 
teatret gjennom året litteraturkafeer, temakvelder 
(som japansk natt med japanske eventyr og 
musikk), eller teaterbandet innbyr til konserter. 
De inviterer gjestespill til teatret, og barne- og 
ungdomsgrupper har fått tilgang til øvingslokaler 
der. Kurs og workshops for både amatører og 
profesjonelle hører med til virksomheten. 

I juli i fjor arrangerte Theater der Nacht en 
internasjonal workshop i marottemaking. 

Workshopen hadde deltakere fra Tyskland, Danmark, 

Estland og Norge, blant annet undertegnede. Vi 
fikk den ære å ta teatrets nye verkstedslokaler i bruk 
- før den offisielle åpningen. Heiko Brockhausen 
ledet oss trinn for trinn gjennom prosessen det er 
å lage en tredimensjonal form gjennom reduksjon. 
Materialkunnskap og variert materialbruk var 
en viktig del av kurset. Under workshopen var 
teatret sommerlukket, likevel var det mye aktivitet 
på huset, og i tillegg anleggsvirksomhet utenfor. 
I teatrets lokaler var det nemlig ikke bare vi som 
benyttet oss av Teater der Nachts gjestfrihet. En ny 
produksjon ble forberedt. Andre planla et mulig 
internasjonalt samarbeid. Teaterbandet øvde om 
kveldene. Ungdommer fra Northeim, tilknyttet 
teatret, hadde workshop i rommet ved siden av, og 
bygget scenemodeller. I et hjørne av verkstedet holdt 
en kollega på å lage en omtrillende figurteaterscene. 

I mars 2015 inviterte Theater der Nacht for tredje 
gang til den internasjonale figurteaterfestivalen «Mit 
Hand und Fuss». I forkant av festivalen arrangerte 
teatret maskeworkshop med Mr. Pejos Wandering 
Dolls fra St. Petersburg, en trupp som har 
spesialisert seg på utendørs masketeater, og spiller 
mye internasjonalt. Sammen med kursdeltakerne 
skapte de gateteaterforestillingen Stjernevandring. 
Forestillingen utspilte seg langs Northeims 
hovedgate, fra Rådhustorget til teatret, og innledet 
festivalen. Karen Høie fra Kulturproduksjoner deltok 
i workshopen og forestillingen. Kulturproduksjoner 
var invitert til festivalen med forestillingen Into the 
Kingdom of Peer Gynt, og sammen med norsk mat 
på menyen og Martine Kraft duo, som senere på 
kvelden spilte konsert, sto vi for den annonserte 
«Norwegischer Abend». Et av de mest hyggeligste 
teaterbesøkene vi har opplevd!

Theater der Nacht er avhengig av jevn drift for å 
holde det gående, og allerede dagen etter festivalen 
var Heiko og Ruth i gang med å spille sine egne 
forestillinger på teatrets scene. I tillegg til å ha 
blitt kjennemerke og turistattraksjon, er Theater 
der Nacht et teater som ønsker å gjøre noe for 
byen sin, og som tilbyr et fast teatertilbud i byen 
og regionen. Teatrets arbeid synliggjør også 
viktigheten av å ha verksteder, øvingslokaler og 
scene, for å kunne være en aktiv leverandør av 
teater og kulturtilbud. 

MANGFOLD: I tillegg til sin spesialtilpassede figurteaterscene 
huser Theater Der Nacht kontorer, øvingslokaler, verksteder, 

kafé - og overalt er det teaterdukker og snurrige overraskelser. 
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A N M E L D E L S E

M U M M I T R O L L E T  O G  D E T 
U S Y N L I G E  B A R N E T 

Mummitrollet og det usynlige barnet er en dukke-
teater forestilling uten de store overraskelsene, intet 
nytt under solen. Men forestillingen er trofast og 
omsorgsfull i historiefortellingen og med et litt 
ukjent motiv som ligger under. Det er derfor lett 
å betone denne anmeldelsen på Janssons historie 
fremfor teateropplevelsen, men kanskje gjør det 
ingenting, disse går jo hånd i hånd. 

Historien følger Mummifamilien og deres gjest 
Ninni. En mørk regnværskveld banker det på 
døren. Utenfor står Too-Tikki og Ninni. Ninni er 
en liten jente som ikke er helt som andre barn. Hun 
er usynlig. Mummifamilien vet råd, og sakte, men 
sikkert klarer de å oppnå trygghet og tillit slik at 
Ninni til slutt blir synlig igjen. 

Dukkeforestillingen åpner uten dukkespill, men 
med Too-Tikki som spilles av Kari-Ann Grønsund. 
«Denne historien handler litt om Ninni, noe om de 
fleste og mye om litt av alt man ikke kan forstå», 

sier Too-Tikki, og hun har rett. I Tove Janssons 
univers kan «alle» kjenne seg igjen i noe eller noen. 
Her er det rom for de fleste, til og med de som er 
usynlige. Karakterene i Mummidalen er som kjent 
svært sammensatte og et mylder av kontraster 
og typer. Dukkene hjelper oss med å bli kjente 
med disse karakterene på en enkel, gjenkjennelig 
måte: Det er alltid noe oppkvikkende og pirrende 
ved frekkasen lille My og noe godt og trygt over 
Mummimamma. Det beviser igjen at Janssons 
tekst tåler tidens tann og lar oss bli «truffet» igjen 
og igjen.

SÅRBARHET SOM STYRKE
Den androgyne Tootiki er vår følgesvenn som 
fungerer både som forteller og som bindeledd 
mellom dukkene og publikum i salen. Iblant blir 
denne «hjelpen» unødvendig og inn med teskje, 
men alt i alt representerer hun en trygghet i 
forestillinga og det virker som barna vil følge 
henne. Tootiki understreker også en distanse 

ET JENTELIV
MUMMITROLLET OG DET 
USYNLIGE BARNET 
AV: Tove Jansson

Oslo Nye Teater, Trikkestallen

DRAMATISERT AV: 
Anne-Karin Hytten

REGI: Anne-Karin Hytten

MED: Mads Buer, 
Marianne Edvardsen, 
Per Skjølsvik, Hanne Dahle, 
Suzanne Paalgard, 
Kari-Ann Grønsund

DRAMATURG: Siri Ramberg

SCENOGRAFI: Milja Salovaara

DUKKEMAKER: Kari Noreger

KOMPONIST: Julian Skar

LYS: Rolf Christian Egseth

LYD: Steffen Hofseth

Urpremiere på Oslo Nye 
Trikkestallen 1. februar 2006 

FAKTA

GUNHILD AAREBROT KILDE
Teaterinstruktør og teateranmelder

mellom dukkene og menneskene. Dukkene 
forholder seg trygt langt inne på scenen. På den 
ene siden er jeg nysgjerrig på dukkene og ønsker 
et nærere møte med dem, men på den andre siden 
forstår jeg regigrepet. Magien ved dukkene kunne 
forsvunnet hadde de kommet for nært barna. 

Dukkene er laget av Kari Noreger i omsorgsfullt, 
hjemmekjært og teddybjørn-aktig strikkemønster. 
Fra start til slutt pakkes historien inn i nydelig, 
minimalistisk og kledelig lyddesign (av Julian 
Skar). Det hele oppleves skjørt og nært. 

Tootiki er mer enn en brobygger mellom sal og 
scene, hun minner meg også om at denne historien 
ikke bare handler om barns behov for tillit og 
trygghet, men at den også har en feministisk 
undertone. Som et slags usynlig motiv. Det er 
jentene som står i sentrum i denne forstillingen, 
de forteller oss noe om sammenhengen mellom 
sårbarhet som styrke. Og om hvor ulikt vi er 

bygd opp. Ninnis blottleggelse, Lille My selvtillit, 
Mummimammas evigvarende omsorg og ikke 
minst Tootikis selvstendighet – «oppdag det meste 
selv og kom deg gjennom det alene!» (Tootiki var 
forøvrig basert på Janssons kvinnelige kjæreste.) Et 
inkluderende felleskapet av ulike kvinneskikkelser. 

POLITIKK FOR BARN
Forestillingen forteller en viktig historie ikke bare 
til små jenter, men til alle barn. Ninni trenger 
støtte fra omverdenen for å bevise for seg selv og 
for andre at hun kan og vil bli sett. Karakteren 
minner om Lussi i Gro Dahles Snill, en bok som 
også er tilrettelagt for teater. Slike teateropplevelser 
forteller viktige historier om neglisjerte typer og 
om verden vi lever i: om demokrati av ulike slag 
der alle må få lov til å være seg selv og hvor vi 
må lære oss til å leve i harmoni med hverandre. 
Et trygt demokrati der Mummitrollet selv er den 
perfekte, tålmodige diplomat: «Ninni synes når hun 
synes» sier han. 

MED FEMINISTISK TILSNITT: 
Tootiki (Kari-Ann Grønsund) 
og mummitrollene på Oslo 
Nye Trikkestallen forteller om 
hvordan vi må lære oss å leve 
i harmoni med hverandre, 
skriver anmelder Gunhild Kilde 
Aarebrot 
(foto: Tomas Kvitvik / Oslo Nye 
Teater)
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A N M E L D E L S E

P O T E T E N E S 
PA R A D E M A R S J

Det er et dristig valg å skulle lage en forestilling om 
grunnloven for barn i førskolealder. Kompani 13 sitt 
tydelige politiske engasjement har de hatt med seg 
fra starten. I deres første figurteaterforestilling, Svev 
fra 2013, satte de forurensing og miljøødeleggelser 
i søkelyset. Denne gangen, i Potetenes Parademarsj, 
er det altså grunnlov og menneskerettigheter som 
behandles.

Mens Svev var en ren figurteaterforestilling med 
minimal bruk av tale og med et svært lavt tempo, 
har kompaniet skiftet estetisk uttrykk i Potetenes 
Parademarsj. Kompaniet benytter seg her av et 
multimedialt uttrykk. De klarer med stort hell å 
kombinere bruken av projiserte bilder og film med 
animerte figurer på scenen.

I Potetenes Parademarsj møter vi Lisa og faren 
hennes. I et filmklipp ser vi far og barn gående 
langs en landevei. I et annet klipp ser vi Lisa titte 
ut av et vindu. Når kamera zoomer ut ser vi at 
vinduet er et av mange i et stort murhus, omringet 
av meterhøye gjerder: Asylmottaket. Lisa venter, 
hun er et «ventebarn». Lisa og hennes far har 
ventet på opphold i sju år nå.

Sømløst veksler kompaniet fra den virkelige 
Lisa, på film, til figuren Lisa, en middels stor 
marrottedukke. Lisa-figuren blir tatt med på en 
reise i skapelsesberetningen om grunnloven, av 
potet-figuren Potatimus. Potatimus og hans slekt 
av poteter er de gode vokterne av grunnloven. 
Men det finnes også «slemme» voktere, nemlig 
grunnlovs-politiet. Disse potetene er ikledd politi-
hatt og har en batong i hver sin hånd.

Lisa fremstilles i forestillingen som en ærlig, men 
naiv figur som stiller spørsmål ved ting. I Lisa og 
Potatimus’ reise blir Grunnloven presentert som en 
«fin» bok som ikke alltid har vært like fin.

På reisen fra 1814 til i dag får vi møte en 
gammel jøde, en same og hans reinflokk, en 
kvinnesakskvinne og et homofilt par. Alle har blitt 
diskriminert av norsk lov. De har blitt slått ned 
av politi, representert av grunnlovs-politiet som 
marsjerer inn til sin egen melodi: «Her kommer 
vi, her kommer vi, ditt grunnlovs-politi». De slår 
løs på de uforvarende (jøden, samen, kvinnen og 
de homofile) med sine batonger i slapstick-stil a’ la 
klassisk Punch & Judy-/kasparteater. At Kompani 13 

POLITISK FIGURTEATER 
FOR BARN

POTETENS PARADEMARSJ
 
AV Kompani 13 
(Jorunn Lullau, Jan Holden, 
Steinar Thorsen)

Sett den 26. februar 2015 på 
Barnas Kulturhus, Bergen
Kompani 13 er et 
bergensbasert figurteater-
kompani opprettet i 2013. 

FAKTA

ANNA BLEKASTAD WATSON,
Utdannet ved Royal Scottish Academy of Music and Drama. Arbeider som teaterpedagog i 
Bergen og Vaksdal kulturskoler. Startet høsten 2013 på en doktorgrad i teatervitenskap ved 
Universitetet i Bergen, med avhandling om de politiske gruppeteatrene i Norge på 1970-tallet.

POTTITLANDET: I Potetenes Parademarsj får vi møte en 
gammel jøde, en same og hans reinflokk, en kvinnesakskvinne 

og et homofilt par. Alle har blitt diskriminert av norsk lov. At 
menneskerettighetsbruddene formidles med så mye humor er et 
vellykket grep, mener anmelder Anna Watsen (foto: Kompani 13)
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har valgt å fremstille menneskerettighetsbruddene 
med så mye humor mener jeg er et vellykket grep, 
det gir publikum et komisk avbrekk fra den ellers 
så alvorstunge og lyriske beretningen.

Et annet element av «comic relief» vises i format av 
filmede intervjuer med barn, om deres meninger 
om grunnloven. En av jentene svarer med glimt i 
øyet: «Grunnloven er ikke så bra for meg, for jeg 
liker ikke å følge lover og regler. Mamma vil ikke at 
jeg skal spise is før middag, men det vil jeg!» Disse 
kommentarene kan også stikke dypere, de kan 
bidra til å gi publikum, både barna og de voksne, 
en ny synsvinkel på hva lover og regler innebærer. 
En måte å si at bare fordi en lov er en lov, er det 
ikke sikker alle er enige med alle lover, for eksempel

Forestillingen avsluttes med å vise til Lisas 
situasjon, at «ventebarna» ikke får delta som andre 
barn i det norske samfunnet. Dette symboliseres av 
et 17. mai-tog, med jublende barn som vifter med 
norske flagg, mens Lisa sitter i sitt vindu og venter 
på å få delta. Hun spør: «Hva skal vi gjøre da, vi 
kommer hverken inn eller ut!?» Politiet svarer: 
«Venting er en dyd!»

Stort sett synes jeg at Potetenes Parademarsj klarte å 
fremstille sitt budskap - om grunnloven som en bok 
vi stadig må endre på om alle skal føle seg inkluderte 
- på en spennende og engasjerende måte. Men det 
var til tider ord og uttrykk som jeg hørte gikk 
førskolebarna hus forbi.  Det unge publikummet 
ble på flere tidspunkter ganske bråkete og urolige. 
Men tross dette var det flere engasjerte stemmer 
blant publikum mot slutten da figurspillerne kom 
ut på scenekanten og spurte barna om de lurte på 
noe. De fleste barna var opptatt av Lisa og hennes 
far, de syntes det var urettferdig at de ikke får bli 
i Norge. Dessverre klarte ikke skuespillerne å lede 
«debatten» på en undrende og filosofisk måte, slik 
at det siste publikummet gikk av salen med var: 
«Det er ikke lett å svare, dette kan dere sikkert 
snakke mer om i barnehagen deres!»

For meg ble dette svaret en slags flau bortforklaring, 
etter en ellers engasjerende forestilling. Kanskje 
kunne forestillingen kle en debattsekvens mot 
slutten som heller mer mot filosofisk samtale enn 
en spørsmål-og-svar-runde? 

VELLYKKET: Potetenes 
Parademarsj klarer å 
skape engasjerende, 

rørende og morsomt teater 
om grunnloven, skriver 

anmelder Anna Watson. 

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 
500 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 interesse -
 vekkende 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 litteratur-
 r eferanser 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 blokk-
 bokstaver, 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. november

KONTAKT UNIMA NORGE: 
Daglig leder Kirsti Ulvestad
Tlf: 920 80 587
E-post: post@unima.no

Styreleder Torunn Tusj
Tlf: 90779727
E-post: ttusj@getmail.no

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 dukketeater forening. 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.

SITTENDE INTERIMSTYRE 
FRAM TIL SEPTEMBER 2015:
Leder: Torunn Tusj
Styremedlemmer: 
Marianne Edvardsen, Mona Wiig, 
Karstein Solli, Torill Næsheim, 
Ragni Halle 
Vara: Niels Peter Underland, 
Brit Steinsvik

NYTT STYRE (VALGT 
PÅ ÅRSMØTET I MAI, 
KONSTITUERES I 
SEPTEMBER 2015): 
Leder: Torunn Tusj 
Styremedlemmer: 
Benedikte Lindbeck, 
Karstein Solli, Torill Næsheim, 
Anne Stray, Miriam Jacobsen
Vara: Nina Jacobsen, 
Niels Peter Underland

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
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