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UNIMAS LEDER

TORUN
N

 TUSJ
Styreleder i 
UNIM

A Norge

Å
 kalle dette tidsskriftet for et m

irakel, er å strekke 
det litt langt. Sam

tidig er det en nærliggende 
assosiasjon i disse juletider. U

N
IM

A
 N

orge står 
m

idt i en stor om
veltning, og har lagt bak oss et år 

uten fast ansatte. Ingen daglig leder som
 kan stå for 

den daglige driften, og heller ingen fast redaktør 
som

 jobber for tidsskriftet. M
idlene til drift av 

organisasjonen er m
er enn halvert, sam

tidig som
 

tidsskriftsstøtten ikke har økt. E
n søknad til Fritt 

O
rd ga heller ingen uttelling, og vi m

åtte vri og 
vrenge både hoder og budsjetter før det ble klart 
at vi ville få til en utgave av tidsskriftet i år. D

et 
er derfor m

ed stor glede vi nå presenterer denne 
ekstra tykke utgaven av Å

nd i hanske – tidsskrift 
for figurteater. 

D
et er ingen hem

m
elighet at U

N
IM

A
 N

orge står 
overfor store økonom

iske utfordringer. Støtten fra 
K

ulturrådet m
inskes gradvis, og fra og m

ed 2019 
vil driftstilskuddet etter planen være på kr 0,-. V

i 
kan håpe og vente på en endring fra K

ulturrådet, 
m

en vi kan ikke ligge på latsiden m
ens vi venter. 

Figurteateruttrykket 
er 

ytterst 
levende, 

og 
vi 

skal bidra til økt bevissthet, økt kom
petanse og 

tettere nettverk blant figurteaterutøvere i landet 
og verden for øvrig. For det har vi m

uligheten 
til. V

i skal arrangere w
orkshops, gjestespill og 

åpne m
edlem

sm
øter, og vi skal fortsatt gi ut dette 

tidsskriftet. 

V
i er i dialog m

ed flere spennende sam
arbeids-

partnere 
for 

frem
tiden, 

både 
når 

det 
gjelder 

kursvirksom
het og gjestespill, og vi har slett ikke 

sendt våre siste søknader om
 støtte til tidsskriftet. 

Sånn 
sett 

ser 
ikke 

frem
tiden 

vår 
så 

m
ørk 

ut 

som
 vi først fryktet. T

vert i m
ot skal vi glede 

oss 
til 

hyggelige, 
m

orsom
m

e 
og 

interessante 
m

edlem
sm

øter, 
og 

spennende 
gjestespill 

og 
w

orkshops. H
vem

 vil du ha besøk av? K
om

 m
ed 

innspill, du har m
ulighet til å påvirke!

O
m

organisering 
er 

synonym
t 

m
ed 

forandring, 
som

 igjen kan være både spennende og vem
odig. 

O
g det er en god beskrivelse av hvordan det føles 

å fristille vår figurteaterfestival gjennom
 m

ange år, 
FR

I FIG
U

R
 - Internasjonal Figurteaterfestival, til 

en egen selvstendig stiftelse. Fra og m
ed 2017, 

vil stiftelsen G
o Figure – International Festival 

videreføre tradisjonen etter FR
I FIG

U
R

, m
ed 

første festival i O
slo i 2018. V

i ønsker festivalen 
lykke til, og håper den får et langt og m

angfoldig 
liv.

D
et sam

m
e håper vi for Figur i Fossekleiva, den 

nye, årlige figurteaterfestivalen i Vestfold, som
 

åpnet sin første festival m
ed stor suksess i høst. V

i 
gratulerer og gleder oss til fortsettelsen!

H
ar du nyheter på figurteaterfronten, så ikke nøl 

m
ed å kontakte oss. V

i ønsker oss inform
asjon 

om
 kurs, forestillinger, artikler, om

taler og alt 
annet som

 berører faget. H
usk at vårt nettverk 

også er ditt nettverk, og at vi gir en unik m
ulighet 

for hver enkelt av dere til å spre inform
asjon om

 
deres virke. B

enytt deg av det, og du bidrar til at 
U

N
IM

A
 N

orge blir den levende organisasjonen vi 
skal være. V

i kan ikke utrette m
irakler, m

en vi kan 
skape m

agi.

G
od jul! 
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LEDER

ELIN
 LIN

DBERG 
er ansvarlig redaktør for 
Tidsskrift for figurteater - 
Ånd i Hanske
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Jeg har fått fornøyelsen av å steppe inn som
 

ansvarlig redaktør etter dyktige H
edda Fredly. 

M
ålet m

ed dette num
m

eret er å ta pulsen på 
noe av det som

 skjer i figurteaterverdenen og i 
U

N
IM

A
 N

orge nå. Tem
adelen av tidsskriftet er 

viet objektteater – vi tar ikke m
ål av oss til å få 

fullstendig oversikt her, m
en søker å sikle rundt 

dette begrepet. V
i har intervjuet kunstnere som

 
arbeider 

i 
objektteaterlandskapet, 

vi 
har 

bedt 
kunstnere skrive om

 sitt eget arbeid og vi har 
bedt teatervitere belyse dette om

rådet for oss. 
E

i erfaring vi har gjort oss under arbeidet m
ed 

dette num
m

eret er at kunstnere som
 arbeider m

ed 
figur og objekt ikke har så lyst til å båssettes som

 
hverken det ene eller andre. D

et er vel egentlig 
lovende. D

ette kunstom
rådet er fullt av sterke 

og 
egenrådige 

og 
kom

prom
issløse 

m
ennesker 

(hurra!).
V

i har fått m
ed m

ange fine tekster. Tekstene 
viser at figurteater er m

ye, veldig m
ye. 

Jesper 
H

alle 
skriver 

om
 

sitt 
arbeid 

m
ed 

dram
atikk, det er blitt en tekst som

 står som
 en 

kjærlighetserklæring 
til 

figurteateret. 
Tatjana 

Z
aitzow

 skriver om
 sitt figurteaterliv i den faste 

spalten 
«Slik 

begynte 
det 

egentlig». 
Teksten 

hennes er nærm
est anim

ert – den lever – slik at vi 
blir m

ed henne fra barndom
m

ens verden og inn i 
figurteaterlivet hennes. I den faste spalten «La m

eg 

presentere» får vi m
øte den falm

ede skjønnheten 
K

lara fra K
rim

 N
oir. K

lara er portnerske på et 
hotell og har en luguber leilighet i underetasjen. 
H

un har radio, portvin, katt og strikketøy. D
et er 

en glede å bli litt bedre kjent m
ed henne.

I den faste spalten «M
in figurteaterhverdag» 

får vi et blikk inn på figurteaterhverdagen til 
K

atrine Strøm
 – leder av K

atm
a og skaper av den 

aktuelle forestillinga M
ørkm

odig.
H

elene B
yhring Fosheim

 skriver en fyldig og 
interessant artikkel om

 dukker og terapi.
V

i har vært så heldige å få intervjuer m
ed flere 

interessante 
figurteaterkunstnere. 

Preben 
Faye 

Schjøll har gjort et intervju m
ed José B

abin – leder 
for det kanadiske kom

paniet T
héâtre Incliné. O

le 
H

val har intervjuet bulgarske Vaselka K
uncheva 

som
 er regissør for I Sysyphos, som

 blant annet ble 
vist under U

N
IM

A
s verdenskongress i Tolosa i år. 

V
i får også fyldig dekning av årets kongress. V

i har 
også en reportasje fra Figur i Fossekleiva som

 er 
en helt fersk figurteaterfestival. O

g vi anm
elder 

figurteaterforestillinger vi har sett i N
ew

 York og 
C

ardiff denne høsten.

Skribentene som
 har stilt opp for oss er svært gode, 

dedikerte og engasjerte. Tusen takk til hver især!

G
od lesning! 

DET M
ANGFOLDIGE 

FIGURTEATRET

TEM
A: 

OBJEKT!
TEATER
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THE THEATRICALITY OF OBJECTS: 
OBJECT THEATRE 
BEYON

D THE PUPPET

RICHARD ALLEN
is Senior Lecturer in Fine Art at the University of W

orcester (UK). He has a PhD in the Perform
ance of Objects from

 
Aberystw

yth University and has published in Dram
atica and Perform

ance Research. His perform
ance practice has been 

show
n at the National Review

 of Live Art (Glasgow, UK), M
ayfest (Bristol, UK), and Chapter Arts Centre (Cardiff, UK). 

PUPPET!BASED OBJECT THEATRE
In puppet-based object theatre the reality of w

hat 
the object is (for exam

ple a spoon, a roll of tape, 
a fire extinguisher) is transform

ed into a represen-
tation of som

ething else (a farm
er, a village, a dra-

gon). T
he act of transform

ation is m
uch the sam

e 
as that of the actor playing a character: the object 
plays a part as an extension of the puppeteer. Like 
the phenom

ena of acting w
here the appearance of 

a character hovers in front of the audience through 
the presence and perform

ance of the actor, w
hat 

the object actuality is becom
es central to the en-

counter. 

T
hink of the m

agical transform
ation of books into 

birds in C
om

plicite’s adaptation of B
runo Schulz’s 

The Street of C
rocodiles (1992). B

ook pages beco-

m
e feathers on the w

ings of a flock of birds that 
surround the central character. E

ach book, as an 
object, physicality m

orphs into a birds fluttering 
into life. T

his m
om

ent of object theatre in C
om

pli-
cite’s production creates a series of representations 
for the audience that exist betw

een both the book 
as an object w

ith w
ing like pages and how

 the phi-
losophical stories of Schulz - sym

bolised by the 
book - suggests the inexhaustibility of m

atter to 
transform

 itself. 1 

A
n object theatre that creates object-based pup-

pets is just one exam
ple of the theatrical potential 

of objects. T
he theatricality of w

hat the objects 
actually are becom

e captured w
ithin a particular 

relation of the representational m
echanics of thea-

tre m
aking. I w

ant to offer a w
ay of thinking about 

The term
 ‘object theatre’ em

erges from
 the w

orld of pup-
pets. It describes a form

 of puppetry that utilises found, 
or real, objects in puppeteering, to create anthropom

orphic 
characters or to sym

bolise figures, places, landscapes or 
m

etaphorical ideas. In this configuration, ‘objects’ becom
e 

puppets. In this article, I w
ant to suggest an expansion of 

the term
 ‘object theatre’ as a w

ay of extending how
 theatre 

m
akers and audiences m

ight speculate on the activity 
and agency of objects beyond this particular m

ode of 
representation.

From
 L’Effet de Serge. 

Im
age: M

artin Argyrogolo.

7
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how
 objects are encountered and perceived out-

side of subjective representation by introducing 
several theatre m

akers w
ho produce ‘object the-

atres’ beyond the puppet.

EN
COUN

TERIN
G OBJECTS

T
he w

ord object is irrevocably joined to the w
ord 

subject. O
bjects are thought of as oppositions; 

concrete, fixed, and inanim
ate entities that are 

transform
ed or anim

ated by the subject. T
his op-

position is arguably hardw
ired through cultural 

and social learning, w
hich center on the control-

ling hum
an subject that view

s the outside object 
w

orld as a group of inanim
ate others, serving only 

to define subjectivity by m
eans of perpetual rela-

tions of difference and representation. T
his confi-

gures the question ‘w
hat is an object?’ to - ‘how

 
does the subject represent the object?’, evidenced 
in the transform

ation of books in C
om

plicite’s 
w

ork.

B
runo Latour has challenged this division through 

his conception of all objects as ‘actants’ or actors 
as part of w

ider netw
orks of exchange. Latour 

claim
s that an ‘actant’ can be either hum

an or 
nonhum

an, in fact ‘any entity that m
odifies anot-

her entity in a trail’ (2004, p. 237). A
ll objects can 

be defined by how
 they transform

, disrupt or m
o-

dify som
ething else, reconfiguring the relations of 

any social arrangem
ent. It rejects the distinction 

betw
een subjects and objects and thus attem

pts to 
reconfigure the role and nature of agency in respe-
ct to how

 m
aterial objects m

ight be understood, 
reinstating nonhum

an elem
ents as active co-cre-

ators in establishing social, cultural and political 
effects. 

A
 set of ontological system

s have appeared around 
these ideas, centrally that of G

raham
 H

arm
an’s 

object-oriented philosophy, w
hich sets out to li-

berate the notion of the object from
 its com

bined 
relation w

ith subject-hood. T
he crucial claim

 of 
H

arm
an’s w

ork is to conceive of the possibility of 
objects occupying an autonom

ous reality in their 

8
9

TEM
A: 

OBJEKT!
TEATER

From
 Pulling Strings. 

Im
age: Eva-M

eyer Keller



11
10

11

but then to anim
ate them

 by establishing a coun-
ter ontology, or order of things, that challenges 
the subject – object relationship through an object 
– object relation. 

QUEN
SE’S OBJECTS AM

ON
GST OBJECTS

T
he objects and scenography of Philippe Q

uesne 
and V

ivarium
 Studio have extended the possibilities 

of object-orientated theatre after K
antor. In Q

ues-
ne’s theatre the hum

an exists in a post-hum
an and 

post-hum
anist age, one that does not separate the 

hum
an and the nonhum

an but is reconciled to a 
fate of the hum

an being an object in a w
orld of 

objects. Q
uesne realises this through an object-ori-

ented scenography in w
hich vast m

aterial w
orlds are 

constructed through the appearance of im
ages and 

landscapes. In L’Effet de Serge (2007), the audience 
are introduced to the figure of Serge, a dom

estic 
m

agician w
ho sets up m

iniature spectacles over a 
series of nights for his friends in his apartm

ent. 
T

he spectacles are built using everyday things such 
as toys and sticky tape and w

atched w
hile eating 

crisps and drinking w
ine. T

hese objects are unpac-
ked, adapted, eaten and played w

ith as part of a 
detailed scenography of actions and gestures that 
gradually construct an intim

ate portrait of Serge 
and his relationship w

ith his friends w
ho are m

ade 
up of participants selected from

 the audience. Q
u-

esne invites us to think again about contentm
ent, 

boredom
 and heartache and the joy in sim

ple acts 
of perform

ance and m
aterials, w

here all things 
are, in a sense, objects. Far from

 rem
oving or obs-

curing our recognition of the hum
an, the m

aterial 
environm

ent produces a series of entanglem
ents 

that becom
es the very thing that m

ake the recog-
nition of Serge’s hum

anness visible, and that all 
things - bodies and objects - construct the appea-
rance of it. T

he hum
an is a co-creator in a w

orld of 

objects and inhum
an processes, not in purgatory, 

as in K
antor, caught in a w

orld beyond control, 
but one that enables a rethinking of w

hat it m
ight 

m
ean to be a hum

an as an object am
ongst m

any 
other objects.

M
EYER!KELLER’S THEATRE M

ACHIN
E

E
va M

eyer-K
eller’s perform

ance of Pulling Strings 
(2013) offers another possibility of an object the-
atre beyond the puppet. T

he perform
ance utilises 

an object dram
aturgy that is not to just be be loo-

ked at, but creates a looking back to foreground 
the subjecthood of the spectators by repeatedly 
exposing the theatre as a m

achine of m
anipula-

tion. T
he perform

ance is m
ade w

ith objects that 
are norm

ally found in the w
ings of the theatre: 

ladders, paint pots, fire extinguishers, m
icrophone 

stands, stage lights and electric cables. T
he objects 

are connected to long neon strings and m
anipu-

lated as part of a choreography of m
ovem

ent and 
activation, increasing in com

plexity over the dura-
tion of the perform

ance. 

M
eyer-K

eller claim
s that the w

ork is about the 
event of theatre as a specific site of exchange bet-
w

een audience and artist, turning the ‘rehearsal 
into som

ething together, asking, ‘w
hat happens 

if...? or producing m
ovem

ents that in turn have 
repercussions on the things that trigger them

’ 
(M

eyer-K
eller, 2013, p. 14). T

he perform
ance is 

focused on the discoveries m
ade betw

een the au-
dience and perform

ers m
ediated through the ob-

jects and strings, transform
ed each night ‘through 

the audience’s im
agination’ (p. 15). T

he m
aterial 

objects are m
ade to disappear w

ithin the theatre 
m

achine to becom
e ‘actors them

selves’ ( p. 15) 
w

ithout a narrative, caught in a structure of repe-
tition and activation. 

10

ow
n right beyond either their physical appearance 

(chem
ical com

position, form
) or their subjective 

perception (w
hat they represent or how

 they m
ake 

you feel). T
he state of the object w

ithin its ow
n 

right is said to be be constantly w
ithdraw

n from
 

hum
ans and all other objects that com

e into con-
tact w

ith it. T
hrough these ideas, H

arm
an sets out 

an ontology of objects that reinstates an autono-
m

ous reality to account for an intrinsic existence 
of objects beyond the conscious encountering of 
them

2. T
his renew

ed thinking about objecthood 
has transform

ed the w
ay that artists and audiences 

m
ight think about how

 objects perform
. 

KAN
TOR’S BIO!OBJECTS

T
he theatre of Tadeusz K

antor (1915 - 1990) is 
one exam

ple of how
 objects seem

ed to drive a the-
atricality – a dram

atic im
perative – that did not so-

lely rely on their representational function. O
bjects 

did not appear to be supporting the action or the 
virtuosity of the perform

ers, but they w
ere virtuo-

sic them
selves. H

ans-T
hies Lehm

ann contextuali-
ses K

antor’s w
ork as a practice that begins w

ith the 
abolition of dram

atic text and is characterised by 
a ‘distinct them

atic of the object’ (2006, p. 73). 
K

antor used m
aterial objects to break dow

n the 
dynam

ics of dram
atic representation: ‘the hierar-

chy vital for dram
a vanishes, a hierarchy in w

hich 
everything (and every thing) revolves around hu-
m

an action, the things being m
ere props’ (ibid). 

K
antor considered the label ‘prop’ as an offensive 

nam
e for the object as a term

 associated w
ith noti-

ons of ow
nership, control and lifelessness.

K
antor set about devising an approach to engineer 

a phenom
enon of letting the object com

m
unica-

te on its ow
n and perpetually fold-back into his 

reconstituted theatre setup. T
his w

as achieved, 

according to K
antor, by letting the objects operate 

autonom
ously, so that they becom

e the carriers of 
m

eaning in his theatre, not sim
ply through w

hat 
they m

ight be said to represent, but the concre-
te reality they established through how

 they pro-
blem

atised the actor’s and audience’s relationship 
w

ith them
. H

e called this state the ‘bio-object’. 

T
he ‘old m

an w
ith a bicycle’ (K

antor, 2009, p. 
260) from

 The D
ead C

lass (1977) is an exam
ple of 

how
 this w

orked through a hum
an-object hybrid 

defined by the relation of the perform
er to the de-

vice he is operating. W
ithin the opening action of 

the perform
ance, he is the only one on stage to 

have a recognisable device (in the form
 of a bike) 

on w
hich a child effigy is attached. T

he contrapti-
on is a neatly conceived m

echanism
 consisting of 

tw
o spoked w

heels and a sm
all guide w

heel w
ith 

a stabiliser on one side. T
here is a knee saddle for 

the perform
er to rest his leg at the back of the m

e-
chanism

 and a hand crank pedal on the opposite 
side that controls the turning m

echanism
 of the 

large w
heel and also pushes the child’s arm

 unna-
turally upw

ards w
hen it is turned. 

H
ere w

e can see all the basic elem
ents of a bicycle 

fragm
ented and reassem

bled, m
ade sense of by the 

perform
er, or m

ore precisely the figure of the old 
m

an w
ho is able to ride the bike as he appears to 

have a logical understanding of the functioning of 
this peculiar assem

blage. T
he perform

er w
as not 

puppetring the bicycle but grappling w
ith it so that 

it is unclear w
here one stops and the other begins. 

T
he bio-object can be read as an approach to the 

ontological problem
 of objects proposed above by 

functioning in a double action: at once to under-
stand and occupy the subject-object dichotom

y 
through the fram

ing of the old m
an and his bike 

Kantor in Kobialka, M
. 

(2009) Further on, nothing: 
Tadeusz Kantor’s Theatre. 
London: University of 
M

innesota Press.

Latour, B. (2004) Politics 
of Nature: How

 to Bring the 
Sciences into Dem

ocracy. 
Cam

bridge (M
A): Harvard 

University Press.

Lehm
ann, H. (2006) 

Postdram
atic Theatre. 

Translated by K. Jürs-
M

unby. London: Routledge.

M
eyer-Keller, E. (2013) 

‘Tools in m
ovem

ent: Eva 
M

eyer-Keller on perception 
and choreography’. 
Interview

ed by Susanne 
Traub and Jochen Kiefer 
for Kunsten Festival des 
Arts in Brussels, 2013 
[program

m
e text].

R
EFER

EN
C

ES

TEM
A: 

OBJEKT!
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In Pulling Strings, the objects function as signi-
fiers of the space – and subsequently the event of 
theatre – rather than allow

ing their presence as 
things to fully em

erge or to ever reach the point 
of becom

ing characters. T
he theatre as a m

achine 
is laid open as the place in w

hich collective ideas 
and creations are m

ade possible. T
his im

plicates 
the spectators to directly carry out the labour of 
the m

achine through their exposed subjectivity, 
becom

ing spectator-subjects w
ithin its operation.

TOW
ARDS AN

 EXPAN
DED FIELD

In the m
aterial theatres of K

antor, Q
uesne and 

M
eyer-K

eller objects are not pretending to be 
anything other than them

selves. T
he dram

aturgy 
is conceived to allow

 the spectator to participate 
in an encounter betw

een objects. T
his enables the 

theatre-m
akers, along w

ith their audiences, to spe-
culate on the haunting m

em
ory of a class of school 

children, the hum
ility of everyday interactions, or 

the m
echanics of theatrical production as part of 

social exchange. T
hese theatre m

akers offer a per-
spectives of ‘object theatre’ as an expanded field 
that m

ight engage w
ith the critical developm

ents 
of object theory as a praxis, practically doing the 
thinking of object-orientated philosophy, w

hich 
has the possibility to translate beyond the puppet 
and even the theatre to a w

ider theatricality of ob-
jects. 

12 1   There is a concise reading 
of Schulz’s thinking on 
the potential of anim

ated 
m

atter in John Gray’s The 
Soul of the M

arionette: A 
Short Enquiry into Hum

an 
Freedom

 (2015, pp. 19 
- 25) 

2   See Harm
an, G. (2010) 

Tow
ards Speculative 

Realism
. W

inchester: Zero 
Books. Freedom

 (2015, pp. 
19 - 25) 
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From
 Pulling Strings. 

Im
age: Eva-M

eyer Keller
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DRAS M
OT DET 

UKJEN
TE M

ØRKET

OLE HVAL
er utdanna dram

apedagog m
ed m

aster i estetiske fag fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har jobbet som
 

dram
alæ

rer og frilansskribent for Scenekunst.no og Periskop.

D
en bulgarske regissøren Veselka K

uncheva er 
blitt kjent i verden som

 en fornyer innen figurtea-
ter. H

ennes forestillinger for voksne ligger i gren-
selandet m

ellom
 figurteater og perform

ance. N
år 

jeg starter en m
ailkorrespondanse m

ed 40-åringen 
er jeg nysgjerrig på hva hun tenker om

 den bulgar-
ske figurtradisjonen.

– Jeg er ikke helt sikker. D
en negative siden m

ed 
tradisjonen er at dukker blir brukt «fordi det er 
dukketeater», ikke fordi det er nødvendig i fore-
stillingen. D

en positive siden er at tradisjonen støt-
ter arbeid m

ed alle typer dukker. D
et tradisjonelle 

bulgarske teatret er på et ganske høyt nivå.

– H
vordan forholder du deg til disse tradisjonene?

– Jeg liker ikke tradisjoner. For m
eg er det et en 

tråkket sti, og jeg tror hver og en av oss har sin 
egen reise. Jeg vil heller ta sjanser og gå inn i det 
ukjente m

ørket.

ET UVURDERLIG SAM
ARBEID

I sin 15 år lange karriere har K
uncheva hatt m

ed 
seg en fast støttespiller i alle produksjonene sine: 
scenografen og dukkem

akeren M
arieta G

olom
e-

hova. D
e to m

øttes på A
kadem

iet for Teater- og 

Film
kunst i B

ulgarias hovedstad, da G
olom

ehova 
fikk ansvar for figurer og scenografi på K

unchevas 
eksam

ensforestilling.

– H
un er en utrolig viktig del av m

in kreativitet. V
i 

velger sam
m

en det tem
aet vi vil utforske, hvilket 

spekter vi vil jobbe i og hvilke teaterm
idler vi vil 

bruke for å form
idle ideene som

 inspirerer oss.

Siden eksam
ensforestillingen har de to sam

arbei-
det på over fem

ten ulike produksjoner, m
ed K

unc-
heva i regissør- og forfatterstolen, og G

olom
ehova 

m
ed ansvaret for m

aterialproduksjon.

JEG, SISYFOS
K

uncheva og G
olom

ehova har nå skapt sitt eget 
teaterselskap, Puppets Lab, og er aktuelle m

ed I, 
Sisyphus som

 hadde prem
iere i 2013 på Statens 

dukketeater i Plovdiv. D
er spilte den fram

 til 2015 
før den begynte å reise rundt på turne. D

et siste 
året har den blant annet spilt i Polen, Spania, R

o-
m

ania og T
yskland.

Sisyfos som
 kanskje m

ange vet den kongen som
 

i gresk m
ytologi ble døm

t til å rulle en stein 
opp på et fjell bare for å se den falle ned igjen 
og igjen i evigheten. K

unchevas oppsetning tar 

H
vor ligger frem

tiden til figurteatret? Veselka Kuncheva 
m

ener den ligger i uoppdagede stier, langt vekk fra 
sjangerens konvensjoner.

Fra I, Sisyphus.
Foto: Ivan Donchev

VESELKA KUN
CHEVA

Født 1979

Regissør og forfatter i 
det bulgarske kom

paniet 
Puppets Lab

Aktuell m
ed figurforestil-

lingen I, Sisyphus, som
 

hadde prem
iere i 2013

FA
K

TA
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 utgangspunkt i A
lbert C

am
us’ bok The M

yth of 
Sisyphus, en essaysam

ling som
 bruker m

yten til 
diskutere m

eningsløsheten m
ed tilværelsen. I I, 

Sisyphus viser K
uncheva dette ved å la skuespiller 

Soyan D
oychev stå alene på scenen, og ved å la 

han gå inn i en slags evig dans m
ed G

olom
ehovas 

gum
m

iaktige og gåtefulle m
asker og figurer.

– V
i brukte ni m

åneder på å lage forestillingen. Si-
den den er vårt eget selvstendige prosjekt, har vi 
m

uligheten til å utforske tem
aet og potensialet i 

teaterm
aterialet over tid. 

– H
vordan går dere fram

 i en forestilling som
 I, 

Sisyphus. Starter det m
ed en visuell idè, et tem

a, eller 
fra prosessen m

ed m
aterialet og skuespillerne?

– V
i begynner m

ed et tem
a som

 inspirerer oss. D
et 

gjør vi alltid. Jeg tror at det er helt nødvendig for å 
kunne skape en forestilling. D

u m
å ha et behov for 

å utforske dypet i m
ennesket. D

u m
å ha et ønske 

om
 å uttrykke deg selv, å skrike ut om

 hva hjertet 
ditt føler. D

u m
å være villig til å kle sjelen din na-

ken. Først når alle disse betingelsene er m
øtt er du 

klar for å skape en ny forestilling. Først og frem
st 

er det viktig å bestem
m

e seg for et tem
a. D

eretter 
bestem

m
er vi oss for hvilke teaterm

idler vi vil bru-
ke for å utvikle dette budskapet.

– H
elt til slutt har m

an øvingsprosessen. Sam
m

en 
m

ed 
skuespillerne 

eksperim
enterer 

vi 
m

ed 
det 

valgte tem
aet og m

aterialene, og sakte, m
en sik-

kert bringer forestillingen fram
 sitt eget språk. D

et 
er veldig viktig for m

eg å ikke tvinge noe fram
. 

Jeg m
ener at hver forestilling er unik m

ed sin egen 
puls, og m

an m
å lytte etter den hvis m

an vil at 
forestillingen skal leve.

– H
va ville dere utforske i “I, Sisyphus”?

 – Jeg blir uendelig fascinert av absurditeten rundt 
m

eningen m
ed livet. H

vorfor lever vi? H
vorfor 

elsker vi? H
vorfor strever vi? V

i begynte m
ed ide-

en om
 at den m

enneskelige sjelen har flere lag. 

Fra I, Sisyphus.
Foto: Ivan Donchev
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 M
arieta lagde dusinvis og dusinvis av versjoner av 

de m
askene, helt til vi til slutt valgte ut noen få). 

E
n annen ting vi utforsket var gjentagelsene i et 

m
enneskeliv. V

i reiser vekk fra det sam
m

e stedet vi 
ankom

m
er, og så reiser vi igjen bare for å ankom

m
e 

på sam
m

e sted vi dro fra. For å oppnå dette brukte 
vi en loop-m

askin (ofte brukt av D
Jer og m

usikere).

– K
an du si noe om

 hva slags reaksjoner du har fått 
på I, Sisyphus?

– I begynnelsen var jeg veldig bekym
ret for om

 
forestillingen kom

 til å være forståelig, siden tem
a-

tikken m
ed m

eningen m
ed livet er ganske filosofisk 

og ikke basert på en klassisk historie. M
en det viste 

seg at jeg ikke hadde noe å bekym
re m

eg over. V
i 

har vist den i m
ange land nå, og reaksjonene har 

vært veldig flotte. Jeg kom
m

er aldri til å glem
m

e 
da jeg snakket m

ed en fem
 år gam

m
el gutt som

 
hadde sett forestillingen tre ganger. D

a jeg spur-
te han hvorfor han ville se den så m

ange ganger 
og hva han likte m

ed den svarte han bare «D
en er 

vakker».

– H
vorfor tror du du fortsetter å utforske gjennom

 
dukker?

– Jeg bruker ikke dukker i alle forestillingene m
ine. 

B
ruk av dukker som

 et instrum
ent for påvirkning 

er noe som
 m

å vurderes nøye hver gang. H
vis M

a-
rieta lager en dukke er det ikke fordi vi er duk-
kespillere. D

et er fordi den konkrete forestillingen 
trenger en dukke. D

ette er en tankegang som
 gjel-

der alle deler av forestillingen – m
usikken, teksten, 

dekoren, osv. 

– A
nser du det du gjør som

 dukketeater?

– Jeg tror ikke på dette m
ed å dele opp teatret i 

 ulike deler. Jeg tror heller på en utvisking av gren-
ser. Teatret har en m

ulighet til å bruke alle teater-
m

idler i m
øte m

ed den enkelte forstillingens be-
hov. D

et viktigste er ideen. D
et viktigste er sjelen. 

D
et viktige er hjertet. 

18
19

Fra I, Sisyphus.
Foto: Ivan Donchev
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OM
VEIEN

E TIL 
FORTELLIN

GEN 
OM

 N
ORD

PREBEN
 FAYE!SCHJØLL 

er leder av Figurteatret i Nordland

R
egissør for forestillingen er José B

abin, som
 

også er kunstnerisk leder av Q
uebec- kom

paniet 
T

héâtre Incliné. B
abin skaper visuelt teater som

 
sam

m
enføyer lys, m

usikk, kropper og m
aterialer. 

H
un startet ut som

 skuespiller og studerte etter 
hvert É

tienne D
ecroux-m

im
e og dukketeater hos 

ulike kom
panier. E

tterhvert begynte hun å iscene-
sette sine egne produksjoner. 

N
ordicité er hennes nyeste produksjon og kan be-

skrives som
 en scenisk m

ontasje fra en reise langs 
polarsirkelen. B

abin har i dette prosjektet sam
ar-

beidet m
ed et team

 av norske, finske og canadiske 
kunstnere, som

 m
ed ulike utgangspunkt har un-

dersøkt fenom
enet «nord» eller «nordisitet». Selve 

produksjonen inngår som
 en del av et tre års-pro-

sjekt (2016-2018), som
 også inneholder reiser, 

forestillinger, kortfilm
er og w

orkshops. Prosjektet 
har også en egen w

eb-plattform
, som

 du finner 
her: http://theatreincline.ca.

– M
an finner i dine arbeider elem

enter av både duk-
keteater og objektteater. Er du en dukke- og objekt-
teaterkunstner?
– Jeg vil ikke betegne m

eg selv som
 det. B

åde duk-
ke- og objektteatret fokuserer på «anim

asjon» og 
«m

anipulasjon». M
ålet er å «m

enneskeliggjøre» 
dukken, objektet eller m

aterialet. Jeg har tidligere 
benyttet «anim

asjon», m
en benytter m

eg ikke len-
ger verken av dukketeater eller objektteater som

 
en overordnet sjanger. I dag skaper jeg det jeg vil 
kalle «visuelt teater». N

oen beskriver m
ine pro-

Regissøren og skuespilleren José Babin fra Théâtre 
Incliné, i sam

tale m
ed Preben Faye-Schjøll, leder av 

Figurteatret i N
ordland. 

Sam
talen ble gjennom

ført under prøvetiden på 
produksjonen N

ORDICITÉ av Théâtre Incliné, som
 hadde 

prem
iere 11. novem

ber 2016, på Figurteatret i N
ordland, 

Stam
sund. Produksjonen ble utviklet under et seks 

ukers residensopphold ved Figurteatret, og den henter 
inspirasjon fra m

øter m
ed m

ennesker bosatt på ulike 
steder langs polarsirkelen.

THÉÂTRE IN
CLIN

É 

Théâtre Incliné har base i 
Quebec i Kanada

Teatret er 25 år i år

José Babin er kunstnerisk 
leder for kom

paniet

Théâtre Incliné arbeider m
ed 

visuelt teater

Nordicité er Théâtre Incliné 
og José Babins nyeste 
produksjon og kan beskrives 
som

 en scenisk m
ontasje fra 

en reise langs polarsirkelen

Produksjonen ble utviklet 
under et seks ukers 
residensopphold ved 
Figurteatret i Nordland

FA
K

TA
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«I Théâtre 
Incliné ønsker 
vi å skape 
et holistisk 
teater, hvor 
skuespillerne, 
dukkespillerne 
eller danserne, 
relaterer seg 
til sam

tlige 
elem

enter som
 

benyttes til å 
skape bilder på 
scenen.»
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A: 
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TEATER

Kunsten er å få publikum
 selv til å dikte, sanse og assosiere.

Foto: Kalle Nio 
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duksjoner som
 «billedteater» (T

heater of Im
ages), 

ikke så langt fra det regissører som
 R

obert W
il-

son, R
obert Lepage og K

irsten D
elholm

 lager. I 
T

héâtre Incliné ønsker vi å skape et holistisk teater, 
hvor skuespillerne, dukkespillerne eller danserne, 
relaterer seg til sam

tlige elem
enter som

 benyttes 
til å skape bilder på scenen. For m

eg er det ikke 
skuespillerne den eneste som

 forteller historien. 
Skuespilleren forteller historien sam

m
en m

ed alle 
de andre elem

entene. 

– H
va inspirer deg som

 scenekunstner? 
– I m

ine siste prosjekter har det vært landskap, ter-
ritorier, og selvfølgelig m

øtene m
ed m

enneskene 
som

 lever i disse landskapene. M
en en inspirasjons-

kilde for m
eg kan også være en bestem

t situasjon 
eller en sak jeg ønsker å si noe om

. Svært sjelden 
kom

m
er inspirasjonen ved skrivebordet m

itt. Jeg 
er ikke en regissør som

 skriver m
anus fra A

 til Å
, 

og som
 deretter starter prøvene. 

– D
en østtyske dram

atikeren H
einer M

üller erklærte 
en gang: Jeg begynner å like landskap, det m

å bety 
at jeg begynner å bli gam

m
el. K

jenner du deg igjen 
i dette?
– A

bsolutt. For virkelig å kunne se et landskap, et 
om

råde, m
å du ha tid til å sitte ned, og når du 

er yngre setter du deg ikke ned, du stopper ikke. 
K

unstnerisk arbeid handler ofte om
 å ta tiden til 

hjelp, å senke farten, la bildene kom
m

e til deg og 
la de få gro. 

– H
vilke kollegaer og andre kunstnere har inspirert 

deg?
– Å

, m
ange. M

en er jeg nødt til å velge så m
å jeg 

nevne Ilke Schönbein, som
 er en scenekunstner 

som
 virkelig treffer noe i m

eg. Som
 en canadier 

fra Q
uebec kan jeg ikke kom

m
e utenom

 R
obert 

L
epage, som

 ennå er en stor inspirasjonskilde. Jeg 
vil også nevne N

icole M
ossoux fra det belgiske 

C
om

pagnie M
ossoux-B

onte. U
nder arbeidet m

ed 
N

ordicité traff jeg den finske videokunstneren K
al-

le N
io, som

 har bidratt m
ye i N

ordicité-prosjektet. 
Jeg er også sterkt påvirket av inuittenes skulpturer, 

som
 nå er blitt «rehabiliterte». I inuittenes skulp-

turer er gjerne flere fortellinger og m
otiv presset 

sam
m

en. Fortellingene endrer seg etter det per-
spektiv som

 du ser skulpturen fra, og uttrykker en 
«estetikk» som

 sam
m

enfaller godt m
ed m

in egen.     

– H
vordan vil du beskrive din arbeidsm

etode som
 

regissør?
– Som

 regissør arbeider jeg litt som
 en m

aler. Jeg 
legger lag på lag. Lagene er skuespiller, objekter, 
lys, lyd, m

usikk, video. H
vert elem

ent er et språk 
i seg selv og det gjelder for m

eg først å dyrke de 
enkelte språkene fullt ut. La de få vokse og ta rom

 
uten å ta hensyn til de øvrige elem

entene. N
år det-

te er gjort forsøker jeg å kom
binere elem

entene, 
først ett og ett og to og to sam

m
en. Jeg søker etter 

«dybdeskarphet» («profondeur de cham
p»). Jeg 

justerer «linsen» og fokuserer et elem
ent (for ek-

sem
pel en skuespiller), sam

tidig som
 jeg plasserer 

et annet elem
ent (for eksem

pel video) i bakgrun-
nen. G

jennom
 å endre elem

entene, fokusere og 
defokusere dem

, danner det seg om
sider bilder på 

scenen som
 særlig vekker m

ine assosiasjoner. D
et 

er disse bildene som
 blir byggesteinene i verket 

som
 helhet. Som

 regissør fokuserer jeg noe i hver 
scene, m

en liker å holde alt m
est m

ulig åpent. For 
best blir det når jeg klarer å få publikum

 til også å 
velge selv det de vil fokusere. K

unsten er å få publi-
kum

 selv til å dikte, sanse og assosiere. 

– D
ine forestillinger inneholder ofte kun fragm

enter 
av en eller flere historier. H

vorfor forteller du ikke 
hele historien? 
– N

år jeg lager forestillinger benytter jeg ulike stra-
tegier. Jeg har flere ganger laget forestillinger som

 
er basert på en hel historie. Produksjoner som

 La 
m

orsure de l’ange og Threads, forteller hele histo-
rier. I N

ordicité derim
ot har jeg ønsket å få ulike 

perspektiv på et og sam
m

e tem
a, på «nord», på 

«nordisiteten» om
 du vil. D

erfor ba jeg åtte ulike 
forfattere bosatt langs polarsirkelen å bidra m

ed 
en fortelling hver. H

åpet var å om
gjøre en eller to 

av fortellingene til den ene gjennom
gående fortel-

lingen. M
en dette viste seg å være um

ulig. H
ver 

José Babin er kunstnerisk 
leder av Quebec- kom

paniet
Théâtre Incliné.

«I Théâtre 
Incliné utgjør 
ekspedisjoner, 
undersøkelser 
og utforskning 
en betydelig 
del av arbeids-
m

etoden»
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av fortellingene gikk i helt forskjellig retning. D
et 

eneste felles ved tekstene var at de var uttrykk for 
en slags m

iljøbevissthet, som
 jeg følte det var vik-

tig å snakke om
. K

lim
aendringene ligger som

 et 
underliggende param

eter i forestillingen.  

– H
vilken funksjon har utforsking i arbeidet til 

Théâtre Incliné?
– I T

héâtre Incliné utgjør ekspedisjoner, undersø-
kelser og utforskning en betydelig del av arbeids-
m

etoden. V
i er opptatt av det som

 kom
m

er til oss, 
det vi ledes til, og vi forsøker å unngå det som

 
teatralt sett «fungerer», hvis det ikke tjener det 
kunstneriske prosjektet. T

héâtre Incliné feirer i år 
25 år. I alle disse årene har utforskning vært vik-
tig for oss. I starten var m

ye av m
ålet m

ed utfor-
skingen å finne en form

 og en arbeidsm
etode. V

i 
utforsket lys, deretter skygger og deretter dukker. 
E

tter hvert ble utforsking også en del av det å lage 
en forestilling.

– N
evn et eksem

pel på utforskning?
– E

t eksem
pel er fra arbeidet m

ed produksjonen 
Threads, som

 handler om
 en m

or og datter som
 

er psykisk vevet inn i hverandre. Spørsm
ålet som

 

oppstod var: H
va vil det si å være fysisk vevet inn i 

hverandre. I over en uke lot vi to skuespiller være 
festet til hverandre. I løpet av disse to ukene opp-
daget vi ting om

 både det psykiske og det fysiske i 
en slik relasjon, som

 vi ikke ville ha oppdaget i en 
prøvesituasjon.

– H
vilken innvirkning har landskapet og om

givelse-
ne på ditt kunstneriske arbeid? 
– E

n stor innvirkning. Veien til fortellingen er ikke 
strake veien. O

fte m
å m

an ta en om
vei. Landskap 

og steder er veier til fortellingen, til verket. 

– K
an du gi m

eg et eksem
pel?

– E
n produksjon jeg laget i Italia startet m

ed at en 
av deltagerne tok oss m

ed til et sted utenfor G
eno-

va, som
 var m

eget viktig for henne. H
un hadde 

opplevet noe skjellsettende på det stedet, m
en ville 

ikke fortelle hva det var. V
i arbeidet en tid der og 

forsøkte hver og en av oss å se for oss det som
 

hadde skjedd kvinnen på stedet, og så skrive dette 
ned. Senere gjorde vi det sam

m
en i m

in hjem
by 

G
aspe. Stedene og de fiktive fortellingene ble ut-

gangspunktet for produksjonen. 

«Begrepet 
nordicité eller 
nordisitet, ble 
skapt av den 
canadiske 
skribenten, 
lingvisten og 
geografen 
Louis-Edm

ond 
Ham

elin og 
betyr direkte 
oversatt 
«å væ

re fra 
nord».»
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– N
aturen har en evne til å bli kitsch, når vi form

id-
ler og snakker om

 den. H
vordan kan landskaps- og 

m
iljøkunstnere unngå å produsere kitsch?

– D
u har helt rett. K

itsch er den store fallgruven 
når m

an vil snakke om
 og beskrive naturen. For å 

unngå å falle i fella, forsøker jeg gjennom
 kunsten 

å kom
m

unisere de følelser naturen vekker i m
eg, 

m
er enn å beskrive naturens form

er og farger. D
en 

m
åten naturen påvirker oss på og de følelser natu-

ren vekker i oss er m
ye viktigere enn å forsøke å 

reprodusere naturen. V
i fra sør har en rekke klisje-

fylte forestillinger om
 nord. I N

ordicité har jeg lagt 
stor vekt på å forsøke å unngå klisjeene om

 nord. 
Teatrets oppgave er å vende på steiner og se hva 
som

 ligger under, ikke bare ta bilder av steinene. 

– H
va kan du si om

 teatret i Q
uebec?

– Teatret i Q
uebec m

inner m
ye om

 det teatret dere 
har i N

orge. V
i har teatre som

 spiller klassikerne 
og vi har teatre som

 har spesialisert seg på sam
-

tidskunst. Siden vi har en relativ kort historie har 
vi ikke så tung kulturell ryggsekk å bære på. V

i har 
flere dyktige scenekunstnere, m

en ingen gigant 
som

 Ibsen, som
 har innarbeidet en standard over 

lengere tid. D
ette gir oss m

er frihet til å prøve ut 
ting og utforske. V

i er ikke så redde for å putte 
to ting sam

m
en som

 vanligvis ikke hører sam
m

en.  
K

ulturm
yndighetene i Q

uebec gir god støtte til 
utforsking og eksperim

entering innen kunsten. 
D

ette gjør det m
ulig å gjøre prosjekter som

 ikke 
m

ed en gang resulterer i produksjon. K
unsten 

oppfattes som
 et verktøy i arbeidet m

ed å skape en 
identitet for en ung region. D

et er i stor grad opp-
lest og vedtatt at kunstnernes funksjon er å forske 
og prøve ut nye form

er.

– D
ere har laget en w

ebplattform
 for N

ordicité-pro-
sjektet. H

va er hensikten?
– M

ed w
eb-plattform

en ønsker vi å nå ut til et stør-
re og bredere publikum

. Særlig til ungdom
m

en, 
de som

 i dag laster ned sine fleste kunst- og kul-
turopplevelser fra nettet. I Q

uebec er det fortiden 
m

ye tale om
 publikum

sutvikling, noe dere vel også 
kjenner i N

orge. Teater er ikke like sexy lenger for 

de unge, og en av de viktigste årsakene er at for 
å besøke teatret så m

å du forlate huset ditt og gå 
til et annet hus. Publikum

s vaner har endret seg, 
særlig ungdom

m
ens: D

e sitter m
er hjem

m
e foran 

Pc-en. Så vi m
å også m

øte dem
 der. 

– M
en vil ikke dette egentlig bety teatrets død som

 
levende kunstform

?
– N

ei, jeg tror frem
deles på at den «levende» 

kunsten vil bestå. W
eb-plattform

er og transm
isjon 

av teaterforestillinger er bare tillegg i form
idlin-

gen. Teatret og teaterhuset vil bestå som
 et sted 

hvor folk sam
les fysisk for å sam

tale om
kring sm

å 
og store tem

a. 

– Billedteater byr på utfordringer for publikum
. 

M
an får ikke i sam

m
e grad som

 i fortellerteatret ut-
levert «koden». H

vilket råd vil du gi publikum
 rett 

før de skal se N
ordicité?

– Slipp deg løs og la det stå til. Stol på dine sanser. 
D

u har den fulle tillatelse til å assosiere fritt, til å 
skape andre fortellinger enn de vi har foreslått. D

in 
fortolkning av det du ser og hører er like «autorativ» 
som

 de andres fortolkning. D
et finnes ingen gal el-

ler feil eller m
er raffinert opplevelse av forestillingen.  

     
– H

va betyr N
ordicité?

– B
egrepet nordicité eller nordisitet, ble skapt av 

den canadiske skribenten, lingvisten og geografen 
Louis-E

dm
ond H

am
elin og betyr direkte over-

satt «å være fra nord». H
am

elin var opptatt av å 
kartlegge hvordan m

ennesker forholdt seg til de 
barske forholden i nordom

rådene. H
an var også 

opptatt av hvordan ulike territorier og landskap 
påvirker oss og er m

ed på å skape våre levesett og 
vår identitet. M

ed et m
er kom

plekst og sam
m

en-
satt begrepsapparat, ville han bidra til å bekjem

pe 
klisjeene og stereotypiene som

 ofte ble produsert 
av de som

 kom
 utenfra. 

– Både din arbeidsm
etode og din kunst har nom

a-
diske trekk. K

an du si noe om
 dette? 

– R
eiser inspirer m

eg og det sam
m

e gjør nom
ade-

nes m
åte å leve på. D

et nom
adiske har antakelig 
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TEM
A: 

OBJEKT!
TEATER

«Begrepet 
nordicité eller 
nordisitet, ble 
skapt av den 
canadiske 
skribenten, 
lingvisten og 
geografen 
Louis-Edm

ond 
Ham

elin og 
betyr direkte 
oversatt 
«å væ

re fra 
nord».»

Slipp deg løs og la det stå til. Stol på dine sanser. Du har den fulle tillatelse
til å assosiere fritt, til å skape andre fortellinger enn de vi har foreslått.
Foto: Kalle Nio 
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– H
vorfra stam

m
er denne interessen for «nord»? 

– Interessen stam
m

er fra m
in egen bakgrunn. Jeg 

ble født i kystbyen G
aspe, som

 ligger et stykke øst 
for Q

uébec. I G
aspe har vi snørike vintre hvor vi 

opplever tem
peraturer på opptil -50 grader C

el-
sius. G

aspe er ikke «det ville og endeløse» nord, 
m

en havet og det vide landskapet har satt sine spor 
i m

eg. M
in interesse for nord bunner i slags søken 

etter identitet. 

– Er du en politisk kunstner?
– N

ei, jeg vil ikke si det. Jeg snakker om
 tem

a som
 

berører m
eg. N

oen ganger tangerer disse tem
a 

det politiske. M
en det er alltid det m

enneskelige 
aspektet ved tem

aene som
 interesserer m

eg. Jeg 
håper at N

ordicité stiller spørsm
ål, m

en forestillin-
gen vil ikke kom

m
e m

ed noen svar.  Jeg er selv-
følgelig også påvirket av endringene i nord. H

va 
verdenssam

funnet vil gjøre m
ed N

ordom
rådene 

vil påvirke hele kloden og den verden vi lever i. 
D

en grønlandske politikeren og president for Inu-
it C

ircum
polar C

onference, uttrykker dette svært 
tydelig nå han sier: «V

år verden står ved et vende-
punkt». D

enne uttalelsen har jeg også valgt som
 

anslaget i forestillingen N
ordicité.

– Etter å ha vært på reise i nord en tid, hva er så din 
konklusjon: Eksisterer «nord»?
– Ja, nord eksisterer, det er jeg helt overbevist 
om

. D
elvis som

 et land, et geografisk om
råde, 

m
en kanskje m

est som
 en aksept, om

 at ingen eier 
«nord». E

n strofe fra et dikt av inuitten og poeten 
Joséphine B

acon fra B
etsiam

ites, et inuitt-reservat 
utenfor Q

uebec, uttrykker hva «nord» er og betyr 
for m

eg: 

«H
orisonten gir deg en endeløs verden». 1 

kom
m

et til etter at jeg har deltatt i en rekke inter-
nasjonale co-produksjoner, hvor m

ålet har vært å 
m

øte og erfare andre territorier og m
ennesker fra 

andre territorier. 

– H
vordan vil du beskrive m

øtet m
ed N

ordom
rådene? 

– Landskapene, historien i nord er selvfølgelig helt 
forskjellig fra sted til sted. Lofotens landskap opp-
leves tett på deg, ja, over deg, og er helt annerle-
des enn G

rønlands landskap, som
 for det m

este er 
helt flatt, og hvor du kan se så langt øyet rekker. 
M

en begge steder føler du sterkt på hvor liten du 
er i universet. U

nder m
itt opphold i nord har jeg 

opplevd folks evne til å hjelpe hverandre. D
enne 

egenskapen er antakelig utviklet utfra den kjens-
gjerning at å hjelpe hverandre er den eneste m

åten 
å overleve på. D

et jeg ser i m
ange av de kunst- og 

kulturuttrykk som
 jeg har m

øtt i nord er behovet 
og evnen til å kjenne på og uttrykke ens egen sår-
barhet og skjørhet. 

– Interessen for såkalt sirkum
polar kunst, det vil 

si den kunsten vi finner langsetter polarsirkelen, 
har økt. I N

orge har blant annet Festspillene i 
N

ord-N
orge satt denne kunsten i fokus for sitt for-

m
idlingsarbeid og program

profil de kom
m

ende år. 
– D

ette er det vanskelig å si noe om
. Jeg kjenner 

denne kunsten for lite til å si noe spesifikt om
 den. 

D
et eneste jeg kan si er at den sirkum

polare kunst-
en virker svært sam

m
ensatt. U

trykkene skifter fra 
sted til sted. Inuittenes kunst fokuseres på for-
vandling (m

etam
orfose). N

orsk kunst er kanskje 
m

er opptatt av forholdet m
ellom

 det psykiske og 
det fysiske.  
  – «N

ord» er ikke lenger hva det engang var. Tilgang 
til naturressurser, nye handelsveier og økt m

enneske-
lig aktivitet har økt nordom

rådenes betydning inter-
nasjonalt. Sam

tidig er klim
aendringene tydeligere i 

A
rktis enn noe annet sted. Porten til nord er åpen. 

N
ye fortellinger om

 nord skal fortelles. O
gså kunst-

nerne vil på sin m
åte bidra til de nye fortellingene. 

H
va kan kunstnerne bidra m

ed, tror du?
– Som

 kunstnere ser vi på nord gjennom
 en annen 

linse. V
i stiller andre spørsm

ål. E
t spørsm

ål m
ange 

kunstnere er opptatt av er om
 nord vil bli bevart? 

I N
ordicité ønsker jeg å gi et bilde på hva nord er 

akkurat nå. K
anskje er det bare kunsten som

 kan 
dette? 
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«Kitsch er den store fallgruven 
når m

an vil snakke om
 og 

beskrive naturen. For å unngå å 
falle i fella, forsøker jeg gjennom

 
kunsten å kom

m
unisere de 

følelser naturen vekker i m
eg, 

m
er enn å beskrive naturens 

form
er og farger.»

HER KAN
 DU SE 

N
ORDICITÉ I 2017:

9. M
ars: M

aison des arts of 
Laval, Quebec. (Canadisk 
Prem

iere!!!)

Våren: Festival des Cateliers, 
Canada. 

M
ai: Stam

sund 
Teaterfestival, Norge.

Høsten: Festival M
ondial 

de M
arionette i Charleville, 

Frankrike. 

Følg m
ed på 

http://theatreincline.ca.
1 «The horizon gives you a 
w

orld w
ithout end».

TEM
A: 

OBJEKT!
TEATER

«Kunstnerisk arbeid handler ofte om
 

å ta tiden til hjelp, å senke farten, la 
bildene kom

m
e til deg og la de få gro»

En strofe fra et dikt av 
inuitten og poeten

Joséphine Bacon fra 
Betsiam

ites, et inuitt-
reservat utenfor Quebec, 

uttrykker hva «nord» 
er og betyr for m

eg: 
«Horisonten gir deg en 

endeløs verden».
Foto: Kalle Nio 
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TRAIN
IN

G SPACE                                                                                                           

TON
E GELLEIN

 
Kunstner, M

aster Fine Art/Art W
riting fra Goldsm

iths College, sam
funnsfaglige og teaterteoretiske studier. Jobber 

m
ed tekst i rom

m
et m

ellom
 kunst og litteratur, tekstbasert perform

ance, video og foto. Har et tverrfaglig ståsted m
ed 

erfaring fra visuell kunst, scenekunst og dans. Jobber også som
 kulturleder.

H
va er en live-produksjon? Jeg ønsket å kile pro-

sjektet m
ellom

 fl ere kjente betegnelser og be-
greper, og da m

ener jeg også om
 hva vi faktisk 

jobbet m
ed, hva T

S ble underveis og hva som
 i 

ettertid er synlig som
 resultat. T

S er både scene-
kunst, perform

ance, konsert og utstilling. Sen-
trale verktøy fra alle disse om

rådene eller feltene 
innen kunsten var ledende i arbeidet. M

an kun-
ne sagt happening. M

en det betegner ofte noe 
historisk og noe som

 skjer kun èn gang. T
S ble 

vist tre ganger. T
S var stedsspesifi kt, utviklet for 

Parkteatret Scene og rom
m

et der. D
e tradisjonel-

le forventningene til hvordan rom
m

et blir brukt 
ble snudd rundt og scenen brukt som

 utstillings-
arena:

M
an kom

 inn i et rom
 hvor teknikerom

rådet var 
trukket helt til bakveggen ved inngangen. Publi-
kum

 blir bedt om
 å ta av seg på føttene og gå ut 

på det røde havet hvor det står stoler. Skotøy blir 
satt på kanten av en m

indre plattform
. H

avet lå et 
par trinn nede. T

il venstre i rom
m

et og på veggen 
foran publikum

 var det m
ontert en sm

alere scene 
m

ed to stoler. Veggen var dekket av et videolerret. 
U

tstillingen/installasjonen var skjult bak scene-

teppet. D
et ble trukket fra 2/3 ute i de 75 m

inut-
tene alt varte, og en m

iniatyrverden i ståltråd kom
 

til syne. B
ak publikum

 og til høyre stod en person 
som

 styrte video, leste en tekst og snakket direkte 
til publikum

. E
n synlig leder, som

 overvåket og var 
del av gjennom

føringen. To utøvere i regnfrakker, 
rød og sort, stod ved inngangen på inngangsnivå-
et, foran en m

ikrofon. Veggene til høyre for inn-
gangen ble brukt til å henge opp to m

eter lange 
tegnepapir m

ed visuelle uttrykk på. U
te på gulvet 

lå en sam
m

enrullet plastduk. R
ullet ut så vi at den 

var strødd m
ed blom

ster.

Å KILE SEG INN I NOE SOM
 KUNSTNERISK PROSJEKT

K
ile, for å lirke eller bryte seg inn i et nytt rom

. 
D

et er ukjent, det er risikabelt og vi vet jo ikke 
om

 vi kom
m

er fram
 til noe. O

m
 det blir klart til 

publikum
 kom

m
er eller om

 noe utfolder seg un-
derveis. N

oe.

La teksten være fri, være for alltid «nyoppdaget», 
uten binding til person eller karakter. La teksten 
bevege seg fritt m

ellom
, innom

 utøvere, video, 
tegnet, gitt tegn, m

alt, lest. E
n utforsking av teks-

trom
 som

 ikke tilhører noe. Teksten ligger på gul-

I 2009 stod jeg bak live-produksjonen Training Space 
(videre TS) på Parkteatret Scene i Oslo. TS sam

let utøvere 
og kunstnere fra dans, teater og billedkunst. TS var en 
utforskning av rom

. Og figur. M
ed tekst som

 plattform
.

FIGUR M
ot slutten av TS, synger en stem

m
e en vuggesang, 

taket blir en stjernehim
m

el og denne videoen, m
ed en 

udefi nerbar fi gur passerer glidende, i stillhet. Foto: Tone Gellein

TRAIN
IN

G SPACE                                                                                                           

Kunstnerisk ansvarlig, tekst, 
regi, video, kostym

er, rom
: 

Tone Gellein

Installasjon: Åslaug Krokann 
Berg

Kom
ponist for lydbilde 

installasjon: Øystein Elle

Utøvere: Karstein Solli, Anne 
Brit Kjelsrud, Øystein Elle, 
M

arianne Skjeldal og Vitor 
Truzzim

 (video).

Spansk sang: Kaari M
artin

Lyd: Cato Langnes

FA
K

TA

TEM
A: 

OBJEKT!
TEATER
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vet, på en kant, står på et notestativ, ligger ved en 
stol, synlig på hvite m

alingslerreter. E
t objekt. Å

 
antyde et bilde som

 leses. 

HELT NY OPPDAGE NOE 
H

ele prosjektet handlet om
 dette. Å

 synliggjøre 
uten å ram

m
e inn, noe. D

ette «noe» tentativt ram
-

m
et inn som

 form
 av en tekst, ord på en plate, en 

rettlinjet plate m
ed hvitt lerret. Sorte bokstaver. 

Store, sånn at utøverne kunne lese dem
. D

e skulle 
ikke lære teksten utenat eller forsøke å m

em
orere 

den, m
en heller forsøke å oppdage teksten på nytt 

hver gang. D
e kunne lese fra hvor som

 helst på en 
gitt plate, eller noen gitte plater. E

ller de som
 var 

for hånden. Som
 var der i rom

m
et. Im

provisasjon. 
Lete i øyeblikket etter den setningen, de ordene, 
de avsnittene som

 de syntes passet best. 

Lerretsplatene var ikke utstilt, og de var ikke 
gjem

t. D
e var der. Synlig. Som

 noe.

"ANIM
ERT#, OBJEKTIFISERT, GJORT TIL EN FIGUR

E
lem

entene i T
S er utøvelse: stem

m
ebruk, sang, 

tekstlesing, tegning, dans og bevegelse. Instal-
lasjon, video, m

usikk både live og innspilt, tekst 
både live og innspilt. A

lle som
 er i rom

m
et, som

 
ikke er helt inntil veggene m

ed to teknikere, og 
som

 ikke er publikum
 som

 kom
m

er inn, tar av 
sko og blir bedt om

 å gå opp på scenen etter at 
sceneteppet er dratt til siden, alle gjør alt og er 
synlige. D

et er seks stykker pluss en kam
eram

ann 
i rom

m
et. G

ulvet er dekket av et rødt velurstoff, 
et rødt «hav», det er scene-elem

enter på alle fire 
sidene. E

n vegg er en 6 x 10 m
 videoprojeksjon, 

noen ganger bare m
ed lys. 

TEKST SOM
 PLATTFORM

, TEKST FOKUS
På et sem

inar i høst m
ed tittelen M

ellom
 O

rd og 
Bilde – snakket R

agnhild R
einton (professor i lit-

teraturvitenskap) om
 to retninger i forståelsen hva 

tekst er: 1) tekst som
 m

ening, som
 i herm

eneutik-
ken, som

 forklarende og fortolkende av et feno-

m
en og 2) som

 persepsjon, im
aginasjon og sans-

ning. H
un m

ente det er betydningen tekst som
 

m
ening, det lenge har vært lagt m

est vekt på. T
S 

utforsker et sted som
 ønsket å se på et tredje sted, 

m
en som

 ikke er et sted - heller en udefinerbar 
«figur». A

t teksten tilhører eller kom
m

er fra eller 
til en figur. Ikke en karakter, eller person m

ed en 
gjenkjennbar identitet. N

ei. 

D
et ligger et rom

 m
ellom

 ord og bilde, hvor tekst 
som

 objekt eksisterer. H
vis teksten kun er m

e-
ningsbærende og bygd opp av begreper, hvis den 
kun er en sanselig lyrisk sangtekst, da er den tekst 
som

 er kjent. Jeg leter etter eller bedre, lyser inn 
m

ot, et tekstrom
 som

 ikke er kjent. Ikke konkret-
poesi. M

en konkret. Ikke tolkende, m
en full av 

begreper. Ikke en sang, m
en likevel en stem

m
e.

Live, på en scene, m
etaforisk og illusjonsbærende, 

om
skiftende. 

Ja. D
et er på vei til å finnes. D

et vil aldri finnes. 
N

oe. 

Tekst i dialog m
ed noe annet enn en person eller 

seg selv. Tekst som
 noe uhåndgripelig, m

en likevel 
tilstede. Ikke avskrevet som

 m
agi, m

en inneholder 
m

agi, ikke avskrevet som
 analytisk, m

en inne-
holder analyse, ikke innram

m
et som

 m
onolog, 

m
en innom

 en stem
m

e, en kropp, et bilde, en lyd. 
E

n kontinuerlig dreining av et blikk, aldri helt fast. 
E

n m
åte å avidentifisere en fast identifikasjon. Å

 
antyde en annen m

åte å oppfatte det virkelige på, 
gjennom

 noe.

V
irkeligheten ligger m

ellom
 ordene, i m

øtene 
m

ellom
 rom

, folk, bygninger og så videre. H
vis or-

dene og tekst skal være nærm
ere pusten til en felles 

virkelighet, det som
 gir liv og videre liv, trenger vi 

rom
 som

 ikke klistrer, leder teksten til en identi-
tetsforståelse som

 begrenser seg til enkeltindividet, 
m

en åpner alle dører, sam
tidig. 

30

«Det ligger et 
rom

 m
ellom

 
ord og bilde, 
hvor tekst 
som

 objekt 
eksisterer.»

TEM
A: 

OBJEKT!
TEATER

FIGUR Utøver Øystein Elle. 
Foto Tom

 Øverlie.
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DØD, M
IRAKLER OG 

ULYKKELIG KJÆ
RLIGHET

JESPER HALLE   
er dram

atiker og professor i scenetekst ved Teaterhøgskolen i Oslo. 

Far tok oss m
ed på Steinerskolens julem

arked. D
et 

var svett og luktet kaker og stearinlys. Jeg vant 
et rosa tannglass i plast på tom

bolaen, etterpå så 
vi K

asperteater. D
et var m

orsom
t og m

agisk og 
skum

m
elt, m

est skum
m

elt. E
gentlig synes jeg han 

m
ed den store nesa og de fordreide trekkene var 

alt for uhyggelig. Likevel m
åtte jeg se.

N
oen og fem

ti år senere er frem
deles figurteater 

det teatret der jeg opplever den største m
agien, og 

det som
 ofte utløser de sterkeste følelsene i m

eg. 
D

et er et paradoks for m
eg at akkurat det teatret 

der kjernen ikke er den levende m
enneskekroppen 

m
ed sin uendelighet av uttrykksm

uligheter, m
en 

døde gjenstander som
 m

anipuleres, er det jeg så 
ofte opplever som

 m
est levende. Jeg dras fortsatt 

m
ot figurteater, også som

 dram
atiker.  Ikke så m

ye 
fordi jeg tror jeg som

 skrivende kan bidra til m
agi-

en som
 fordi jeg ønsker at figurteaterm

agien skal 
sm

itte over på m
eg. E

n annen grunn til at jeg dras 
m

ot det er at jeg aldri synes jeg har klart å skrive en 
helt god tekst for figurteater. Så det er et elem

ent 
av ulykkelig kjærlighet her, og den varer jo ofte 
lengst.

I.Jeg har skrevet tre skuespill for figurteater, og yt-
terligere to som

 ikke var tenkt for figurteater m
en 

der figurteaterelem
enter ble en del av forestillin-

gene. 
(Skuespillene 

er 
M

ørkem
ors hem

m
elighet, 

K
ong O

skar av ingenting, og A
skeladden og de 

tre prinsesser i berget det blå, alle skrevet for O
slo 

N
yes figurteater, sam

t Løvetann og prinsen, spilt på 
N

ord-T
røndelag teater, og Tre sm

å brannm
enn, 

spilt av Teater Joker, der forestillingene rom
m

et 
figurteater) Jeg opplever at tekstene m

ine bidro til 
fine forestillinger som

 jeg er stolt av. Sam
tidig var 

det noen problem
er m

ed å skrive for figurteater 
som

 jeg slet m
ed å finne ut av.

V
isse problem

er oppstod fordi jeg brukte så m
an-

ge strukturelem
enter fra folkeeventyr.  D

et var 
naturlig for m

eg å gjøre det, siden jeg har lest A
s-

bjørnsen og M
oe så m

ye at det er underlig at jeg 
ikke selv har forsvunnet inn i berget det blå for 
godt. Så eventyrform

en sitter antagelig i ryggm
ar-

gen m
in, for ikke å si i D

N
A

et.

D
essuten er eventyr på noen m

åter så likt tradisjo-
nelt figurteater. D

et indre; en skikkelses egenskaper 

Forsøk på å forklare hvorfor jeg aldri helt har fått til en 
figurteatertekst, og hvorfor jeg fortsatt skulle ønske jeg 
fikk det til.

JESPER HALLE 

Har skrevet rundt 40 
dram

atiske verker for teater, 
figurteater, radioteater og 
fjernsyn.

Siden 2013 har han væ
rt 

ansatt som
 professor 

i scenetekst ved 
Teaterhøgskolen i Oslo. 

Han er jurym
edlem

 og 
veileder på prosjektet Oslo 
Nye Teater, Figurteatret i 
Nordland og Dram

atikkens 
hus har hatt siden 2015 for 
å få frem

 nye tekster for 
figurteater.

FA
K

TA

«Best vil jeg i 
alle fall tro det 
er om

 teksten 
og universet 
den rom

m
er er 

skapt slik at du 
tenker dette er 
figurteater, det 
er bare som

 
figurteater det 
kan realiseres 
helt godt.»

«Og ikke bare dukker, m
en objekter; en duk eller

et krøllet papir kan få en pust, en bevegelse, og
tilm

ed en vilje, helt ut av ingen ting.»
Foto fra Kan papir puste? av Ragni Halle
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og seksualitet, m
ed refrenger det er m

ulig å skråle 
m

ed på uten særlige ferdigheter uttrykker i seg selv 
en bestem

t type livsopplevelse som
 er typisk for 

det å være ung, i hvert fall for m
in ungdom

.

E
t annet eksem

pel (fra kunsthistorikeren John 
B

erger, tror jeg): O
ljem

aleriet egner seg spesielt 
godt til å gjengi vakre, kostbare gjenstander, for 
eksem

pel pelser, sm
ykker, frukt, vakre stoffer, gull 

og sølv på en m
åte så de frem

står attraktive, og 
nesten til å ta og føle på. 

O
ljem

aleriet var derm
ed i selve sin form

 som
 skapt 

for å vise frem
 det frem

voksende borgerskapets 
rikdom

 og status.
K

anskje kan en tilsvarende si at akvarellm
aleri 

egner seg særlig til å fange det flyktige og 
om

skiftelige om
kring oss. I m

otsetning til tra-
disjonelt oljem

aleri der alt er bem
alt, og bildets 

verden derm
ed får noe stabilt ved seg, springer 

akvarellen frem
 fra det tom

m
e hvite arket, og det 

hvite arket er selv en del av bildet. K
anskje uttryk-

ker også lettheten som
 kreves i m

aleprosessen den-
ne flyktigheten.

Jeg har tenkt at det teateret jeg oftest har arbeidet 
m

ed; et teater m
ed en fot i realism

en, der det vik-
tigste som

 skjer er at vi får betrakte sam
spillet m

el-
lom

 m
ennesker, i selve sin form

 er spesielt egnet til 
å la oss forstå m

ennesker både innenfra og utenfra 
på en gang, og derm

ed gjøre oss i stand til å kunne 
både døm

m
e og benåde dem

.

Så hva m
ed figurteateret? E

r det noe det uttrykker 
eller er spesielt egnet til å uttrykke gjennom

 selve 
sin form

?
D

et har noe m
ed det m

agiske å gjøre, både i 
betydningen av tryllekunst, og betydningen gå-
tefullt, fantastisk, uforklarlig. Figurteateret peker 
i selve form

en på det m
agiske, for ikke å si det 

m
irakuløse, siden det lar ting skje som

 ikke kan 
skje etter vår vanlige forståelse av hvordan verden 
fungerer. D

ukker får liv og sjel og blir levende. 
O

g ikke bare dukker, m
en objekter; en duk eller 

et krøllet papir kan få en pust, en bevegelse, og 

tilm
ed en vilje, helt ut av ingen ting. O

g universet 
er også m

agisk på den m
åten at alt kan være like 

besjelet: dyr, m
ennesker, trær, hus, eller objekter 

som
 ikke i seg selv forestiller noe. O

g i figurteatret 
er alt besjelet på sam

m
e m

åte. A
lt er dødt – og alt 

har blitt levende. A
lt kan skje, og alt som

 skjer er 
like virkelig.

For m
eg har figurteatret innebygget m

irakelet, el-
ler vi kan si tryllekunsten, på en annen m

åte også. 
(O

g er ikke tryllekunsten en im
itasjon av m

irake-
let?) D

er A
ristoteles sier dram

a er en im
itasjon av 

en handling i form
 av handling så oppleves kjernen 

i figurteater ikke som
 im

itasjon av en handling – 
den er en im

itasjon av selve skapelsen. I figurteate-
ret kan vi oppleve at noe oppstår, så å si skapes, fra 
et m

ørke, et tom
rom

, et ingenting, det får utfolde 
seg og oppleves som

 virkelig og sant der og da, og 
går så tilbake til ingen ting når det er over.

D
et skjer i en så enkel handling som

 at en dukke-
spiller løfter en dukke og gir den liv. Legger hun 
den fra seg igjen, så er den brått død. M

er enn 
død. For en dukke føles ikke en gang som

 død, 
m

en som
 en ting blant andre. O

g vi vet at det var 
den hele tiden. Likevel levde den.

På denne m
åten uttrykker figurteatret i selve for-

m
en noe som

 kan ligne en religiøs livsopplevelse: 
V

i m
ennesker er som

 dukker i en annens hender 
– når dette andre ikke puster i oss er vi ikke her 
lenger. 

«Figurteateret 
peker i selve 
form

en på det 
m

agiske, for 
ikke å si det 
m

irakuløse, 
siden det 
lar ting skje 
som

 ikke kan 
skje etter 
vår vanlige 
forståelse av 
hvordan verden 
fungerer.»

«I figurteateret kan vi oppleve 
at noe oppstår, så å si skapes, 
fra et m

ørke, et tom
rom

, et 
ingenting, det får utfolde seg og 
oppleves som

 virkelig og sant 
der og da, og går så tilbake til 
ingen ting når det er over.»

og evner, er typisk transform
ert til det ytre. D

et vi-
ses gjennom

 utseende, kanskje gjennom
 navnet og 

den sosiale rollen til skikkelsen. O
g i eventyr som

 
figurteater er både m

ennesker, m
onstre og dyr like 

virkelige. E
n m

enneskedukke eller en dyredukke 
er skapt av det sam

m
e stoffet, og beveger seg ut 

fra de sam
m

e prinsippene. O
g som

 i eventyrene 
kan både m

ennesker, dyr og udyr snakke. Sam
ti-

dig er figurene i eventyr og figurteater på en m
åte 

uvirkelige. D
e har noe skinnende og m

agisk ved 
seg, m

en sam
tidig noe flatt. T

ypisk er de bærere av 
bare en eller to egenskaper. D

e er skikkelser som
 

kan gjenbrukes, i stadig nye historier. O
g de er til 

en viss grad utbyttbare.

Sam
tidig er eventyrform

en en veldig spesialisert 
kunstform

, tilpasset m
untlig fortelling. O

g både 
bruken av gjentagelser og forutsigeligheten i even-
tyrets handling og eventyrskikkelsenes værem

åte 
skaper fort problem

er når de brukes på scenen. 
D

et var i hvert fall slik jeg opplevde det m
ed et par 

av tekstene m
ine. Jeg ønsket både eventyrets og 

teatrets verden fullt ut. D
et skapte en m

otsigelse 
jeg ikke helt klarte å bringe til en syntese på et 
høyere nivå, for nå å si det m

er eller m
indre m

ed 
H

egel og M
arx.

E
t større problem

 skyldes, slik jeg opplever det, at 
figurteater på noen m

åter er nærm
ere film

 enn tra-
disjonelt teater. H

andlingen fortelles m
ed større 

styrke i bilder og i bevegelser enn i ord. E
t m

en-
neske kan snakke lenge og vel på en teaterscene, 
eller i et nærbilde i en film

, og det kan være fascine-
rende nok. E

n m
enneskefigur derim

ot kan gjerne 
snakke, m

en m
agien skapes av figurens bevegelse 

i rom
m

et, og ikke av alle disse ordene. D
erm

ed 
synes jeg tidvis jeg havnet i en situasjon der tek-
sten m

in i verste fall ble for tungt dialogbasert, og 
disse stakkars dukkene m

åtte stå og vagge frem
 og 

tilbake og snakke og snakke m
ens de forsøkte å 

holde seg i live, eller teksten ble veldig prim
itiv og 

rudim
entær, litt sånn H

eisann. O
j. Så fint! H

opp. 
G

råt. U
-huu.

K
anskje peker vanskene m

ine m
ed å skape den op-

tim
ale figurteaterteksten også m

ot det kom
pliserte 

i overhodet å skrive en tekst for figurteater uten å 
forholde seg direkte til hvordan den skal realiseres 
konkret. H

vordan dukkene skal skapes og føres, 
hva slags fysisk og visuelt univers de skal være en 
del av.

Jeg både skriver og underviser i scenetekst, og ten-
ker ofte at adelsm

erket for en scenetekst er over-
føringsverdien den har. A

t den ikke bare er skrevet 
for en bestem

t realisering, m
en at den har et tol-

kingsrom
 som

 gjør at den egger til forskjellige re-
aliseringer, at m

eningen i verket ikke føles uttøm
t 

dersom
 en har sett det oppført en gang.

 N
år det gjelder figurteater tror jeg det ofte er om

-
vendt, at den teksten som

 er uatskillelig knyttet til 
en bestem

t realisering er den som
 fungerer best. I 

hvert fall har forestillingene som
 har gjort størst 

inntrykk på m
eg vært de der teksten, i den grad 

det har vært noe tekst, var vanskelig å løsrive fra 
den konkrete realiseringen. A

ntagelig har den også 
vært skapt m

er eller m
indre sam

tidig m
ed den. 

M
en kanskje har jeg latt m

eg lure. K
an hende var 

det en tekst der på forhånd, m
en realiseringen for-

løste den på en m
åte så en ikke tenkte på det ene 

som
 på noen m

åte skilt fra det andre.

B
est vil jeg i alle fall tro det er om

 teksten og uni-
verset den rom

m
er er skapt slik at du tenker dette 

er figurteater, det er bare som
 figurteater det kan 

realiseres helt godt.
E

n vakker dag håper jeg å få skrevet en slik 
tekst.

IIJeg skulle tro alle form
er for kunst kan uttrykke 

hele viften av m
enneskelige erfaringer, opplevelser 

og utfordringer, og tem
atisere hva det skal være.

Likevel har kunstform
er eller sjangere på et 

vis innebygget noe som
 gjør dem

 m
er egnet til å 

uttrykke visse livsopplevelser enn andre. E
t enkelt 

eksem
pel er for m

eg rockem
usikken jeg vokste 

opp m
ed. G

runnform
en: Forholdsvis korte, brå-

kete rytm
iske kraftutladninger, fulle av aggresjon 

«Jeg har tenkt 
at det teateret 
jeg oftest 
har arbeidet 
m

ed; et teater 
m

ed en fot i 
realism

en, der 
det viktigste 
som

 skjer er at 
vi får betrakte 
sam

spillet 
m

ellom
 

m
ennesker, i 

selve sin form
 

er spesielt 
egnet til å la 
oss forstå 
m

ennesker 
både innenfra 
og utenfra på 
en gang, og 
derm

ed gjøre 
oss i stand til 
å kunne både 
døm

m
e og 

benåde dem
.»
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HVA ER EGENTLIG 
DRAM

ATIKK 
FOR FIGURTEATER? 
FINNES DET?

ELIN
 LIN

DBERG   
er ansvarlig redaktør for Ånd i Hanske

D
e tre gruppene har fått fem

 dager til å jobbe fram
 

en sm
akebit av stykkene. Første ut var Benjam

ins 
rom

 av Liv H
eløe. B

enjam
in er fem

 år. H
an har 

nettopp flyttet og B
enjam

in har fått eget rom
. H

an 
inviterer publikum

 inn for å se, m
en m

øter pappa i 
døren: O

ldem
or er blitt en fare for seg selv og andre 

og kan ikke lenger bo hjem
m

e. B
enjam

in og O
lde-

m
or m

å dele rom
 inntil hun får plass på sykehjem

.

OLDEM
OR ER BRANNFARLIG

K
urt Foss og R

eidar B
øes gam

le sang «D
itt sinn 

m
onne flyve så vide om

kring, det er som
 du glem

-
m

er de nære ting» siver ut av radioen og under-

streker forgangne tider og oldem
ors glem

sel. H
un 

venter på O
le som

 er ute m
ed fiskebåten sin. A

lt 
m

å være på stell når O
le kom

m
er hjem

. H
un tror 

at B
enjam

in er E
ilif, sønnen hennes, og får ham

 til 
å rydde og ordne. O

g så m
å det jo fyres i ovnen 

– det skal være varm
t når O

le kom
m

er heim
. Pro-

blem
et er at det ikke finnes noen ovn i rom

m
et. 

O
ldem

or er i stand til å lage bål hvor det skal være 
for å få det godt og varm

t til m
annen hennes kom

-
m

er fra havet. O
le er på havet for å fiske sjølveste 

Storkveita, H
avets D

ronning. M
ed dette nordnor-

ske m
otivet kan det kanskje skim

tes et frieri til pro-
dusenten Figurteateret I N

ordland. 

Siden m
ars 2015 har 17 dram

atikere deltatt i 
figurteaterprogram

 i regi av Oslo N
ye Teater, Figurteatret 

i N
ordland og Dram

atikkens hus. Form
ålet er å stim

ulere 
dram

atikere til å skrive for figurteater. Den 2. desem
ber 

ble tre utvalgte stykker presentert som
 verkstedvisninger 

under SH
OW

BOX scenekunstfestival 2016.

BEN
JAM

IN
S ROM

:
Dram

atiker: Liv Heløe
Verkstedleder: Bo Anders 
Sundstedt
Scenograf: Nina Borge
Dukkespillere: Kristian 
W

inther og Sveinung 
Oppegaard

RIKKE PETRIKKE OG 
RAM

PEROM
M

ET
Dram

atiker: Ester M
arie 

Grenersen
Verkstedleder: Ester M

arie 
Grenersen
Scenograf: M

arthe Brandt
Dukkespillere: Gisle Hass, 
Thom

as Hildebrand og Janne 
Starup Bønes

HØN
A, EGGET OG REVEN

Dram
atiker: Nelly 

W
interhalder

Verkstedleder: Ivar Tindberg
Scenograf: Cam

illa W
exels 

Riser
Dukkespillere: Kristin 
Søraune, M

ads Buer og 
M

elanie Dahl

FA
K

TA

  I Rikke Petrikke og Ram
perom

m
et av Ester M

arie 
Grenersen m

øter vi Puta (Gisle Hass) som
  m

å 
væ

re verdens m
est bøllete pute, og Dyna (Thom

as 
Hildebrand) som

 er fransk og svæ
rt egenrådig.

Foto: Ola Erik Blæ
sterdalen.
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Benjam
ins rom

 er et sjarm
erende stykke. Skuespil-

lerne og dukkeførerne er gode og solide. K
ristian 

W
inther spiller dukken O

ldem
or rørende og flott. 

D
ette var jo ikke noen ferdig forestilling, m

en 
sm

akebiten vi fikk var fin. Stykket tar opp både 
dem

ens, alderdom
 og død. Som

 teater rettet m
ot 

barn har det et pedagogisk tilsnitt. 

OLDEM
OR SOM

 DØR $ TEM
ATIKK SOM

 EGNER SEG 
SOM

 FIGURTEATER
D

ram
aturg K

ristina K
jeldsberg gjorde et kort in-

tervju m
ed dram

atiker Liv H
eløe etter visninga. 

H
eløe fortalte at hun selv var vokst opp i et hus 

m
ed farm

or – og ei oldem
or som

 bodde i kjelleren. 
H

un hadde startet m
ed en idé der vi skulle kunne 

få se hele huset m
ed kanskje ti m

ennesker. T
il slutt 

sto barnet – som
 var henne selv – og oldem

oren 
igjen, den yngste og den eldste.

D
ette er det andre stykket H

eløe skriver for figur-
teater. H

un fortalte at hun ikke tenker så m
ye på 

om
 det er figurteater hun skriver for eller en an-

nen teaterform
, m

en at det å skrive for figurteater 
åpner opp for å skrive i andre rom

. «M
an er ikke 

ute etter realism
e», sa H

eløe. D
et er lettere å ut-

trykke basale m
enneskelige følelser som

 lengsel og 

sinne m
ed figurer. D

et åpner for en annen m
åte å 

skrive på. H
eløe m

ente også at tem
atikken rundt 

ei oldem
or som

 dør egner seg godt som
 figurte-

ater.

DET ER NATT OG ROM
M

ET FÅR LIV
N

este stykke under verkstedsvisninga er R
ikke Pe-

trikke og R
am

perom
m

et av E
ster M

arie G
renersen. 

H
er m

øter vi et urm
otiv innen teater rettet m

ot 
barn – barnerom

m
et som

 plutselig blir levende om
 

natta. E
ster M

arie G
renersen sier selv i det korte 

intervjuet K
ristina K

jeldsberg gjør m
ed henne før 

visninga at hun ønsket å fokusere på hvordan det 
er å grue seg til å gå på skole fordi m

an ikke er flink 
å lese og skrive. D

et er en kritikk m
ot at alle m

å 
være flinke i basisfagene på skolen.

KOFFØR? KOFFØR? KOFFØR?
R

ikke er ei aktiv jente. H
un spør om

 alt m
ellom

 
him

m
el og jord. Fantasien hennes er rik og flott. 

M
en R

ikke får ikke sove og gruer seg til å gå på 
skolen dagen etter, dessuten er det um

ulig å sove 
når D

yna og Puta plutselig blir levende. Puta 
(G

isle H
ass) m

å være verdens m
est bøllete pute 

og D
yna (T

hom
as H

ildebrand) er fransk og svært 
egenrådig. Teksten gir de to objektene m

uligheten 

til å skape nettopp et levende barnerom
. Tekst, ob-

jekter og spill fungerer utm
erket sam

m
en.

O
bjektet lekekasse var ikke fullt så utviklet i denne 

visninga. M
en poenget m

ed at R
ikke har dysleksi 

kom
m

er greit fram
. B

okstavene danser foren hen-
ne og skifter plass i ett sett. D

et er ikke rart hun 
lurer på hvor m

ange k-er som
 skal til for å skri-

ve R
ikke Petrikke. H

uff, ja, det er virkelig synd at 
R

ikke gruer seg sånn til å gå på skolen hvis det 
«bare» er dysleksi som

 er grunnen. Å
 ha dysleksi 

kan sam
m

enlignes m
ed det å ha dårlig syn. H

vis 
du har dårlig syn bruker du briller. H

vis du har 
dysleksi bruker du ett av m

ange digitale verktøy 
for å lese og skrive. K

anskje begrunnelsen for at 
R

ikke Petrikke gruer seg til å gå på skolen kunne 
utdypes i realiseringa av stykket? 

ALL VERDENS EGG
Siste stykke i verkstedvisninga var H

øna, Egget og 
R

even av N
elly W

interhalder. H
er er det ei høne 

som
 vil være verdens beste høne, m

en så m
ister 

hun egget sitt. D
en lille R

even blir m
ed H

øna på 
leteaksjon hvor de m

øter ulike egg og ulike egg-
foreldre. N

elly W
interhalder sier i intervjuet m

ed 
dram

aturg K
ristina K

jeldsberg i forkant av visninga 

at vi skal være så flinke hele tida – alt skal være så 
perfekt. H

un ville skrive noe som
 var en hyllest 

til det å ikke være så flink. D
ette er W

interhalders 
første stykke for figurteater.

V
i blir m

ed på reisa til høna som
 har m

ista egget. 
V

i m
øter krokodilleegg, pingvinegg, strutseegg – 

og luseegg. A
lt foregår i ei diger seng. H

er er det 
H

øna har det perfekte reiret sitt. D
et er nok en del 

å jobbe m
ed for å få dette til å fungere som

 figur-
teater. Stoffet m

å kanskje lekes m
er m

ed. N
å er det 

veldig pratete, m
en det har potensial til å kunne 

bli forestilling.

NY DRAM
ATIKK

D
et er viktig at det legges til rette for at det kan 

skapes ny norsk dram
atikk D

et er viktig at den nye 
dram

atikken blir spilt. Slik er dette prosjektet som
 

er initiert av O
slo N

ye Teater, Figurteatret i N
ord-

land og D
ram

atikkens hus, flott. D
et er også fint at 

verkstedsvisningene får plass på SH
O

W
B

O
X

. E
n 

innvending er allikevel at det kan være vanskelig å 
se hvorfor dette nødvendigvis er stykker som

 nød-
vendigvis skal realiseres som

 figurteater. 

«I Rikke Petrikke og Ram
perom

m
et 

av Ester M
arie Grenersen m

øter vi et 
urm

otiv innen teater rettet m
ot barn 

– barnerom
m

et som
 plutselig blir 

levende om
 natta.»

Oldem
or er brannfarlig.

Foto: Trine + Kim
 designstudio
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HVORDAN BEGYNTE DET, 
EGENTLIG?

I DUFTEN
 AV TERPEN

TIN
 OG LIN

OLJE
Jeg vokste opp m

ed scenograf-pappa og m
am

m
a 

som
 hjem

m
eværende skuespiller, om

gitt av pappas 
oljem

alerier, gipsarbeider, fotografier, kostym
eskisser 

og scenografim
odeller. I bokhyllene sto rader m

ed 
teaterbøker fulle av fotos av scenografi og figurteater, 
billedkunst og design, og jeg fikk fra ung alder lov 
til å bla i dem

. H
er ble den aller første nysgjerrighet 

for teatrets verden og vesen pirret i m
itt sinn. O

g det 
skulle siden aldri ta slutt …

BALLETTSKOLEN
Fire år gam

m
el begynte jeg på ballettskole. E

n dam
e 

satt og spilte piano bare for oss. V
i danset klassisk 

ballet på det store åpne gulvet m
ens lærerinnen rettet 

vennlig, m
en bestem

t på våre stive barneføtter m
ed 

en lang nifs pekestokk. H
un lærte oss å folde ut våre 

tynne arm
er på en utsøkt grasiøs og vakker m

åte, og 
å løfte oss opp fra gulvet i evigvarende sprang m

ed 
silkem

yke landinger. H
un lærte oss å snakke m

ed 
kroppens bevegelser, og der og da lærte vi et nytt 
språk. B

evegelsens språk.

TEATERM
AGI I EN

 SKOESKE
I A

ftenpostens «Lørdagskroken» kunne m
an hver 

lørdag klippe ut og lim
e sam

m
en noe interessant. 

E
n gang kunne m

an lage teater i en skoeske. M
an 

tar altså en skoeske, klipper et stort hull i lokket og 

lim
er m

atpapir over, stikker et lite hull i kortsiden av 
esken og lim

er opp halve juletrær langs sidene, en ulv 
og en R

ødhette bakenfor inni esken, holder skoesken 
m

ed lokket på under en lam
pe og kikker inn i det 

lille hullet: E
n teatral verden åpner seg m

ed lysende 
him

m
el og skog innover i det uendelige, og der 

dukker ulven opp m
ellom

 trærne ... For en scenografi!

REISEN
 TIL JULESTJERN

EN
Som

 så m
ange andre som

 valgte teater som
 sitt 

livs 
fag, 

startet 
m

uligens 
også 

m
itt 

valg 
i 

svært 
ung alder i en rød plysjstol foran N

ationaltheatrets 
pom

pøse sceneteppe. Sakte løfter teppet seg m
ens 

ouverturen hypnotiserer m
eg og jeg stirrer inn i en 

glitrende blå-turkis vinterskog hvor snøfnugg av hvite 
svanedunballerinaer danser og en fattig, fillete og 
blåfrossen Sonja bærer barbent på en ekte julestjerne 
m

ed innlagt lys og alt var så ufattelig og bedøvende 
vakkert at jeg nesten besvim

te, der og da.

KRAN
IEBRUDD OG DUKKETEATER!

D
a jeg ble 12 år, lå jeg på sykehus m

ed kraniebrudd 
og 

hjernerystelse 
etter 

en 
skøytekollisjon. 

Som
 

trøstepresang 
fra 

foreldrene 
m

ine 
fikk 

jeg 
boka 

D
ukketeater! av Jane og A

gnar M
ykle. E

tterhvert som
 

hodet grodde sam
m

en igjen, hadde det sneket seg 
inn en stor og uutslettelig fascinasjon for dukketeater. 
Jeg skulle aldri m

er bli helt frisk av dette. 

TATJAN
A 

ZAITZOW
kunstnerisk leder for 

Petrusjka Teater 1978-2008

«Den m
est m

islykkede figur jeg har laget», 
fra forestillingen Dukkem

akerens Drøm
, foto Guri Dahl
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«Det var blodig alvor og jeg 
skrev og fram

førte tvilsom
m

e 
forestillinger for grenseløst 
tålm

odige foreldre og venner 
m

ed egenproduserte dukker og 
nattbordlam

per som
 scenelys.»
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B
oka ble lest og brukt intenst. Jeg fulgte detaljerte 

oppskrifter på hvordan m
an lager dukker av eggeskall, 

leire, vaselin og gasbind. Lettvinte løsninger forekom
 

ikke. D
et var blodig alvor og jeg skrev og fram

førte 
tvilsom

m
e 

forestillinger 
for 

grenseløst 
tålm

odige 
foreldre og venner m

ed egenproduserte dukker og 
nattbordlam

per som
 scenelys.

PAPIR, SØLV OG EM
ALJE

I vårt hjem
 kom

 det m
ange kunstnere, arkitekter, film

- 
og teaterfolk, og jeg fikk ofte være tilstede hvis jeg var 
usynlig nok. D

et var spesielt arkitekt A
rne K

orsm
o, 

sm
ykkekunstner 

G
rete 

Prytz, 
film

regissør 
E

dith 
og O

tto C
arlm

ar, film
produsent som

 gjorde m
est 

inntrykk. D
e hadde flere sam

arbeidsprosjekter m
ed 

m
in far i årenes løp, og diskuterte ideer og m

etoder, 
m

odeller og skisser m
ens jeg fulgte m

ed. K
orsm

o viste 
fotos av studentenes im

ponerende tredim
ensjonale 

papirarbeider på A
rkitekthøyskolen, og G

rete hadde 
m

ed 
seg 

eksem
pler 

på 
sine 

blendende 
sølv- 

og 
em

aljearbeider i sm
ykker og kunsthåndverk. For noen 

form
er og farger og m

aterialer og m
ulig heter! 

Pappa tegnet dreiebøker for film
ene til E

dith C
arlm

ar, 
m

ed 
nøyaktige 

kam
eravinkler 

og 
beskrivelser 

av 
handlingen. D

et var som
 å lese tegneserier og m

itt 
første innblikk i dram

atikkens storyboard.

Jeg prøvde å brette innviklede form
er i stivt tegne-

papir, lå på gulvet og kikket inn i den brettede, 
lim

te og klippete verden av papir i alle fasonger, av 
pappesker og kartong. D

et ble rare rom
 innover i 

rekkefølge og lys som
 slapp inn fra utskårete åpninger. 

D
et var en slags rom

opplevelse på et tidlig stadium
, 

en start på sans for arkitektur og scenografi i sin spede 
begynnelse. 

ARKITEKTUR
Endelig studerte jeg arkitektur ved N

T
H

 i Trondheim
. 

L
ykken var stor; alle sanser for rom

, farge, form
 og 

m
ateriale ble stim

ulert av fantastiske lærere og forelesere, 
ikke m

inst av A
rne K

orsm
o som

 nå var professor der. 
I hans lyslaboratorium

 ble vi studenter kledd i sort og 
beveget oss i m

agiske rom
 av skiftende farger, m

aterialer 
og lys, og fikk dem

onstrert nok en gang bevegelsens 
språk og uttrykk i rom

m
et som

 en utsøkt undervisning i 
scenografiens, og naturligvis arkitekturens kunst.

K
om

ponist A
rne N

ordheim
 og m

aler G
unnar S. 

G
undersen 

var 
gjestelærere 

og 
skapte 

storslagne 
happenings i høyskolens gam

le aula m
ed overjordiske 

m
usikalske opplevelser og scenografi av papir og 

tracing i m
etervis, lyssatt i ville farger. 

M
aleren H

åkon B
leken underviste i frihåndstegning og 

bruk av kullstift og drepte oss, nesten, m
ed revnende 

kom
m

entarer og likegyldighet spesielt til m
ine arbeider. 

Inntil jeg en dag i en slags fortvilet forbannelse raste 
opp m

ed voldsom
m

e bevegelser en enorm
 kuleform

 
på papiret. K

ullet sprutet, brakk, støvet føyk, m
en kula 

sto plutselig der på papiret, blank, tung og sort. D
a 

hevet H
åkon endelig øyenbrynet til en anerkjennende 

høyde. Slik drepende kritikk fungerte for m
eg som

 en 
del av en viktig læringsprosess, ikke bare denne ene 
gangen, m

en gang på gang i livet.

FRA ARKITEKTUR VIA DAN
S TIL FIGURTEATER

Etter diplom
eksam

en fulgte fire års praksis som
 viten-

skapelig assistent i tett arbeid m
ed kunstneren R

am
on 

Isern og hans inspirerende undervisnings m
etoder som

 
først og frem

st handlet om
 utvikling av rom

følelse. 
Senere fulgte fire nye år m

ed diverse arkitektpraksis 
på tilfeldige arkitektkontor. Etterhvert savnet jeg noe 
i den faglige utfordringen, og i en desperat frustrasjon 
sa jeg opp jobben som

 arkitekt. 

H
ele denne tiden hadde jeg sam

tidig trent ballett, 
klassisk og m

oderne. Lidenskapen ble sterkere og 
sterkere. En dag ble jeg oppfordret til å delta på 
audition på Trøndelag Teater, og jeg fikk m

in første 
dansejobb der! D

et ble fire vårsesonger som
 danser 

(og korist!) på teatret. Å
 stå på en scene og danse et 

språk ut til publikum
, det var en ny erfaring, det var 

livet! N
å lengtet jeg etter å ta rom

m
et i besittelse m

ed 
bevegelser, ikke bare m

ed blyant og linjal. K
rysningen 

m
ellom

 arkitektur og dans, det er jo teater! A
rkitektur 

er rom
, som

 kan være scenografi. D
ans er bevegelse 

og et scenisk språk. Jeg ville selv utform
e det sceniske 

konseptet, og løsningen ble figurer som
 ble gitt 

bevegelse i et visuelt m
edspillende rom

. Figurens 
bevegelser ble m

itt språk på scenen. Jeg bare m
åtte 

arbeide m
ed og utforske fenom

enet figurteater! 

PETRUSJKA TEATER BLIR FØDT
Petrusjka 

Teater 
ble 

etablert 
som

 
T

rondheim
s 

første frie profesjonelle teatergruppe i 1978. Jeg 
påtok 

m
eg 

ansvar 
som

 
produsent, 

dram
atiker, 

figur m
aker, scenograf og figurspiller, blant annet. 

Jeg kunne ingenting fra før av, m
en var glødende 

overbevist om
 at dette ville jeg arbeide m

ed fram
over. 

A
rkitektutdannelsen og danseerfaring lå i bunnen 

som
 verdifullt fundam

ent. 

Skuespillere av kjøtt og blod skulle erstattes av figurer 
av papp, ståltråd, tøy, lim

 og tre, abstrakte objekter av 
døde m

aterialer, en slags bevegelige skulpturer. D
en 

faglige utfordringen lå i å puste liv og sjel i figurene. 
M

an lar dem
 beveges på en slik m

åte at m
an som

 
figurfører og tilskuer våger å tro på figurens egen 

En gam
m

el dam
e på café, fra m

in siste forestilling 
De Tarvelige, foto Solveig Nygaard.

M
odell av scenografi (Hotell Bar) til 

forestillingen Krim
 Noir, foto Tatjana Z

«Arkitektur er rom
, som

 kan væ
re scenografi. Dans er bevegelse 

og et scenisk språk. Jeg ville selv utform
e det sceniske konseptet, 

og løsningen ble figurer som
 ble gitt bevegelse i et visuelt 

m
edspillende rom

.»
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iboende kraft som
 form

idler av et scenisk uttrykk. 
H

elst uten å si ett ord! B
evegelse var løsningsordet.

KURS OG STUDIEOPPHOLD
Som

 kunstnerisk leder for denne lille teatergruppen 
som

 fra begynnelsen besto av tre, fire personer, var 
det m

itt ansvar å spre entusiasm
e og glød for vårt 

arbeid og ideer, både innad og utad. Jeg tok kontakt 
m

ed profesjonelle dukketeatre i O
slo og Stockholm

 
som

 lot m
eg slippe til bak scenen og følge prøver 

og besøke deres verksteder. V
i fulgte kurs hos B

jørg 
M

ykle i begrepet hanskedukker og hos O
le B

ruun-
R

asm
ussen i stavdukketeknikk. 

Stipend og kulturutvekslingsavtaler m
ellom

 N
orge 

og den gang Ø
st-E

uropa lot m
eg reise til Polen, 

Tsjekkoslovakia 
og 

U
ngarn 

hvor 
jeg 

tilbrakte 
ukevis bak scenene på etablerte, statlige og private 
dukketeatre. M

ine tegnebøker fulgte m
eg overalt og 

ble senere m
ine viktigste lærebøker.

D
ette var den m

est utfordrende fasen i tilegnelsen 
av et teateruttrykk som

 egentlig var helt ukjent for 
m

eg, m
en som

 jeg hadde hatt en ubevisst lidenskap 
for siden barndom

m
en. N

å m
åtte jeg selv lære å 

lage 
funksjonelle, 

uttrykksfulle 
figurer, 

lære 
om

 
m

aterialenes 
nødvendige 

letthet, 
om

 
fargevalgets 

signaler, 
om

 
fysiske 

spillestillinger 
og 

tekniske 
konstruksjoner. 

PRØVE! OG FEILE!M
ETODEN

K
ort oppsum

m
ert vil jeg si at prøve- og feile-m

etoden 
ble m

in viktigste skole i figurteaterfaget. D
et skulle 

lages hanskedukker til vår første forestilling O
m

 Paja, 
som

 hadde prem
iere i 1979. Jeg hadde skrevet m

anus 
inspirert av svensk sosialrealism

e på 70-tallet. R
iktignok 

m
ed en del tekst, m

en ikke m
er enn strengt nødvendig. 

Jeg hadde allerede erfart at dukker som
 står rett opp og 

ned og skravler i vei er dødsens kjedelig! Jeg hadde lært 
at m

an hele tiden m
å spørre: H

vorfor dukke, og ikke 
en vanlig skuespiller? H

va er det som
 gjør figuren så 

em
inent, så uforutsigbar og forbløffende, i m

otsetning 
til en skuespiller av vanlig kjøtt og blod? 

Å HOPPE I SALATEN
 

Jeg hadde også erfart at norsk dukketeater på den 
tiden var ganske konservativt og tradisjonsbundet. 
D

et ville jeg rive m
eg løs fra, gå egne veier, ellers 

var det ikke noe m
ening i å satse så helhjertet på 

dette faget. V
i blandet forskjellige figurteknikker i 

sam
m

e forestilling, noe som
 var ganske uhørt på den 

tiden. Senere tok vi oss den frihet å være synlige som
 

figurførere, eller sim
pelthen ha dialoger (uten tekst) 

m
ellom

 figurfører og figur. D
en generelle oppfatning 

på den tiden var ellers at m
an aldri skulle m

ikse 
figurteknikker i en og sam

m
e forestilling, og aldri, 

aldri være synlig som
 figurfører.

V
i hoppet rett i salaten og gjorde alt det gale, det var 

befriende. R
esultatet ble at vår første forestilling ble 

oppdaget av B
irgit Strøm

 som
 senere produserte O

m
 

Paja for N
R

K
-fjernsynet. Sam

m
e høst ble vi invitert 

til vår første figurteaterfestival i Polen, hvor vi dro 
opprøm

te 
avgårde 

høsten 
1980. 

M
ange 

livslange 
kontakter og nettverk ble etablert der og da og skaffet 
oss senere invitasjoner til gjestespill og festivaler verden 
over. V

i lærte utrolig m
ye av å se andres forestillinger 

av høy kvalitet, og kjente på utfordringen å strekke 
seg lenger, lenger hele tiden. Figurteater har ingen 
grenser, ingenting er um

ulig, nesten. 

H
vordan gikk det etterpå?

H
vordan det senere gikk etter at alt begynte, er en 

annen historie.

O
g egentlig har det begynt hele tiden. Ingenting 

er rutine, alt er nytt og utfordrende. D
et har vært 

et privilegium
 å ha et yrke som

 ga rom
 for så m

ye 
lidenskap og glødende galskap, og en vidunderlig 
utfordring å utforske et så uforutsigbart og enestående 
scenekunst-uttrykk som

 figurteater er!

Petrusjka Teater er avviklet, vår siste forestilling D
e 

tarvelige og en gam
m

el dam
e ble spilt siste gang 

i 2005. Teatret ble pakket sam
m

en og donert til 
Sverresborg M

useum
 i T

rondheim
 i 2008. 

U
fattelig m

ange talentfulle og lojale m
edarbeidere 

har arbeidet og lagt ned gullkorn i teatrets eksistens 
og ry i disse tretti årene. 

Takk til hver eneste én især! 

En m
erkelig trefigur fra forestillingen Typer&Ting, 

foto Tatjana Z

«Jeg hadde også erfart at 
norsk dukketeater på den tiden 
var ganske konservativt og 
tradisjonsbundet. Det ville jeg rive 
m

eg løs fra, gå egne veier, ellers 
var det ikke noe m

ening i å satse 
så helhjertet på dette faget.»

«Det har væ
rt et privilegium

 å ha et yrke som
 ga rom

 for så m
ye 

lidenskap og glødende galskap, og en vidunderlig utfordring å 
utforske et så uforutsigbart og enestående scenekunst-uttrykk 
som

 figurteater er!»
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Hva slags figurteater utøver du?
D

et er fortsatt vanskelig å definere, m
en jeg 

er svært glad i å jobbe m
ed dukker, objekter 

og 
m

aterialer, 
gjerne 

knyttet 
til 

interaktive 
forestillinger for barn. V

i har snart prem
iere på 

Lille H
ålogaland Teater m

ed «bæ bæ lille» som
 er 

teater for de m
ellom

 0-3 år. D
et er m

aterialteater 
der vi bruker «alt» jeg lærte på skolen i Fredrikstad. 
D

et er en av de gøyeste prosessene jeg noen gang 
har vært m

ed på. D
e unge skuespillerne vil ikke 

ha pause en gang. 

Hva var ditt forrige prosjekt? 
K

atm
a sin forestilling M

ørkem
odig som

 hadde 
prem

iere på Festspillene i N
ord-N

orge i juni år. 
E

n interaktiv lydvandring for barn som
 handler 

om
 å være m

odig i m
ørket. 

 Hva skal du gjøre fram
over?

Først er det prem
iere på H

T
 og så skal jeg lande 

litt etter å ha hatt tre prem
ierer på under et halvt 

år. M
ed to sm

å barn så har jeg litt å ta igjen på 
hjem

m
efronten. D

et går som
 regel et par uker før 

det kribler og jeg m
å i gang igjen. 

Hvordan er din økonom
iske situasjon?

D
en er god. Jeg har for tiden Statens kunstner-

stipend og en m
ann i full jobb innen helse. V

i har 
alltid klart oss på lite så akkurat nå har vi en bedre 
økonom

isk situasjon enn noen gang. 

Syns du at du får nok betalt?
D

et synes jeg. M
en hvis jeg regner tim

elønn er 
det vel ikke så bra, m

en jeg tenker at jobben også 
er m

in hobby så da det greit. Jeg vil ikke byttet 
det m

ot noe. 

Hvorfor jobber du m
ed figurteater?

N
oen ganger er det den rette form

en, m
en noen 

ganger er det dans og andre ganger noe annet. 
Jeg velger først hva jeg vil form

idle og til hvem
, 

deretter hvilken form
 som

 passer. 

Hva brenner du for?
For at barn og unge skal få oppleve teater som

 
berører dem

 og som
 oppleves som

 viktig. O
g så 

vil jeg de skal utfordres. 
 Hvilke utfordringer ser du som

 figurteaterarbeider 
generelt?
A

t 
vi 

bruker 
for 

m
ye 

tid 
til 

å 
definere 

hva 
figurteater er. Jeg føler ikke helt jeg passer inn, 
m

en jeg prøver heller ikke å gjøre det. Jeg bare 
gjør det som

 faller m
eg inn. Figurteateret er en 

del av m
eg så jeg er ofte innom

. 

Har du en drøm
m

ejobb?
Jeg har drøm

m
ejobben. Jeg er veldig heldig som

 
har den fine kom

binasjon av å være en del av H
T

 
og å ha m

itt eget kom
pani. Jeg kan ikke tro at 

det finnes et bedre arbeid enn det jeg har. D
et 

er variert, utfordrende og jeg lærer noe nytt hele 
tiden. 

MIN FIGURTEATER!
HVERDAG

KATRIN
E 

M
. E. STRØM

Alder: 39 år
Bakgrunn og utdannelse: 3-årig 

skuespillerutdannelse ved A
kadem

i for scenekunst, 
tidligere A

kadem
i for Figurteater. To år på 

forfatterstudiet i T
rom

sø. 
Jobber som

: D
river m

itt eget kom
pani, K

atm
a, 

som
 i år er 15 år. Jeg er i tillegg leder ved Lille 

H
ålogaland Teater, H

ålogaland Teater sitt eget 
barne- og ungdom

steater. 
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DUKKEM
AKER: Tatjana Z

aitzow

UTDAN
N

ET: A
rkitekt N

T
N

U
 (pluss diverse kortere 

studieopphold 
ved 

figurteatre 
i 

Stockholm
, 

London, Z
agreb, B

ielsko B
iala, B

udapest, Praha, 
C

hrudim
, H

radec K
ralove, C

harleville M
ezieres, 

og O
saka.)

YRKESERFARIN
G: K

unstnerisk leder for Petrusjka 
Teater 

m
ed 

ansvar 
for 

scenografi, 
og 

som
 

figurm
aker, dram

atiker, figur/skuespiller, produ-
sent og grafisk design. H

ar vært ansvarlig for 
figurer og noe scenografi for O

slo N
ye D

ukke-
teater, R

iksteatret, C
hristiania Teater, C

irka Teater, 
R

ingve M
useum

, Figurteateret i N
ordland, N

ord-
T

røndelag Teater, Teater Innlandet.

JOBBER N
Å SOM

: Sporadisk figurm
aker på oppdrag 

for andre teatre.

– LA M
EG PRESEN

TERE KLARA:
H

un er produsert på m
itt verksted i V

interpalasset 
i T

rondheim
 i 2001 til forestillingen K

rim
 N

oir, 
krim

inelt figurteater for flere hender, Petrusjka 
Teater, prem

iere 2001.

K
LA

R
A

 er portnerske i et hotell og har en luguber 
leilighet i underetasjen. 

H
un har radio, portvin, katt og strikketøy.

H
un har engang vært vakker, og hadde i en fjern 

fortid en sesong som
 operasangerinne, før ett eller 

annet gikk helt galt (ingen vet hva, m
en m

an kan 
jo ane). H

un elsker K
unsten, klassisk m

usikk og 
helst opera, m

en O
SK

A
R

s fiolin er også ok. O
g 

selvfølgelig selve O
skar.

(O
SK

A
R

 bor i etasjen over, og det er m
eget lydt 

i dette hotellet ... han har ofte dam
ebesøk, jada.)

LA MEG FÅ 
PRESENTERE... 

49

KLARA
T

atjana Z
aitzow

, kunstnerisk leder for 
Petrusjka T

eater 1978-2008
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$ IDÉ, TEKN
IKK, BEVEGELSESM

ETODE, HEN
N

ES 
VERDEN

 ...:
K

lara er en ca 70 cm
 høy figur som

 m
anipuleres 

av en til to personer bakfra via et «grep» i nakken, 
hem

per inni hendene og to hem
per bak i hælene. 

N
år hun strikker blant annet er vi to figurførere 

som
 fører hver vår strikkepinne, noe som

 ofte 
gir svært interessante situasjoner og krever stor 
gjensidig 

forståelse 
for 

figurteater-fagets 
ut for-

dringer. Stort sett sitter hun på stolen sin slik at vi 
unngår kom

plisert bein-føring.

Figuren er stor og brystfager, m
en utført i letteste 

m
aterialer 

som
 

isopor 
og 

acrylvatt. 
H

odet 
er 

form
et i isopor og kasjert m

ed vekselvis rispapir og 
brunt papir, sparklet og m

alt. K
unstige øyenvipper 

av piassava-bust. Ø
yne i reflekterende m

ateriale, 
hår av kardet ull. Fretex har alltid vært en viktig 
leverandør av m

aterialer til figurenes kostym
er.

Scenografien var utform
et som

 et toetasjes hotell 
m

ed bar i den andre enden. B
akvegger m

anglet 
slik at figurførerne (vi var tre i alt) førte figurene 
bakfra. V

i var jo synlige, m
en elegant lyssetting 

gjorde at vi ikke syntes i scenene. 

K
LA

R
A

 skulle være en litt forsoffen, sam
m

ensunket 
eldre dam

e m
ed tyngende bryster og tynne bein 

som
 nesten ikke kunne bære henne oppe. 

 – H
un hadde en slitt, m

en varm
 ulljakke i acryl som

 
var god å ha i en kjølig og trekkfull portnerbolig. 

– Tankefull og drøm
m

ende, hun var jo tross alt 
engang tvilsom

 prim
adonna på de skrå bredder. 

H
årrullene tas bare ut ved herrebesøk. 

$ HAR VI FELLES IN
TERESSER?

Ja, vi er jo begge to eldre dam
er m

ed drøm
m

er 
fra 

et 
vidunderlig 

og 
bedøvende 

sceneliv, 
litt 

skjelvende i knærne, og vi elsker klassisk m
usikk. 

K
lara er svært kreativ m

ed sitt strikketøy, m
ens jeg 

er fortsatt kreativ som
 figurm

aker.

V
i har begge reist m

ye til alle verdens hjørner, selv 
om

 K
laras verdenshjørner har begrenset seg til 

T
rondheim

, Lilleham
m

er, K
ristiansand og O

slo.

For øyeblikket ligger K
lara innpakket i syrefritt 

silkepapir på et hem
m

elig lager i T
rondheim

 dypt 
i Sverresborg Folkem

useum
s gjem

m
er, godt skjult 

for eventuelle interesserte figurteater-elskere. 

Jeg savner henne, og jeg savner hele den vanvittige 
gjengen av levende figurer som

 har m
anipulert 

m
eg gjennom

 store deler av livet. 

D
røm

m
en er et FIG

U
R

T
E

AT
E

R
M

U
SE

U
M

 oppe 
i en av de gam

le m
urgårdene på Sverres borg i 

T
rondheim

, noe som
 var en del av intensjons-

avtalen da jeg donerte alt kunstnerisk m
ateriale 

fra Petrusjka Teater til Sverresborg M
useum

 for 
m

ange år siden. 

Ja, det er K
laras og m

in drøm
 for fram

tiden ... 

Klara liker naboen Oskar
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UNIM
A INTERNATIONAL 

" UNION INTERNATIONAL 
DE LA M

ARIONETTE

SVEIN
 GUN

DERSEN
   

er professor i dram
a og teater ved HiOA. Han er dram

atiker og regissør. Han har væ
rt 

styrem
edlem

 i flere teatre og teaterorganisasjoner. Han har væ
rt leder av UNIM

A-
Norge, for tida er han m

edlem
 av flere av UNIM

As internasjonale kom
m

isjoner, og står 
foran regioppgaver i Slovakia og Kam

erun.

U
N

IM
A

 N
orge - forening for figurteater, er in-

teresseorganisasjonen for alle som
 driver m

ed fi-
gurteater i N

orge. O
rganisasjonene ble stiftet i 

1974, og blant m
edlem

m
ene finner m

an institu-
sjonsteatre, så vel som

 profesjonelle frigrupper og 
enkelte am

atører. U
N

IM
A

 N
orge er m

edlem
 av 

U
N

IM
A

 International, som
 ble stiftet i Praha i 

1929. D
et er verdens eldste kunstnerorganisasjon, 

m
ed m

edlem
m

er fra over hundre land - først og 
frem

st profesjonelle utøvere, m
en også forskere, 

m
useum

sfolk, pedagoger, am
atører og andre m

ed 
figurteater som

 sitt virke- og interessefelt er m
ed-

lem
m

er av organisasjonen. U
N

IM
A

 er tilknyttet 
U

N
E

SC
O

 og T
he International T

heatre Institute.

W
ORLD CON

GRESS OG COUN
CIL

U
N

IM
A

 International avholder W
orld congress 

hvert fjerde år. D
et er en stor begivenhet, som

 går 
på om

gang m
ellom

 m
edlem

slandene, ofte etter 
avstem

m
ing m

ellom
 flere villige kandidater. D

en 
internasjonale kongressen er organisasjonens øver-
ste organ, og alternerer m

ed det noe m
indre høy-

tidelige C
ouncil, som

 også arrangeres hvert fjerde 
år - slik at det er henholdsvis C

ongress og C
ouncil 

i U
N

IM
A

 International hvert annet år. Store begi-

venheter, som
 gir rike im

pulser, og gjør det m
ulig 

for figurteaterkunstnere å m
øte kolleger fra hele 

verden m
ed jevne m

ellom
rom

. 

I tilknytting til organisasjonens kongresser, council 
og kom

m
isjonenes m

øter, arrangeres det figurtea-
terfestivaler, sem

inarer og w
orkshops, en praksis 

som
 gir deltakerne anledning til å få kjennskap til 

kunstform
en slik den pr i dag utøves i alle verdens-

deler. D
et kan eksem

pelvis være kinesisk skygge-
spill, avantgardistisk tysk figurspill, balinesisk tradi-
sjon, vietnam

esisk vannteater, russisk barneteater... 

EXECUTIVE!KOM
ITÉEN

 OG UN
IM

AS KOM
M

ISJON
ER

Ø
verste m

yndighet i U
N

IM
A

 International, er 
E

xecutive-kom
itéen. M

edlem
m

ene i E
xecutive-ko-

m
itéen leder hver sin kom

m
isjon, og velger ut 

m
edlem

m
er til denne. D

et er 16 kom
m

isjoner - for 
forskning, profesjonell skolering, am

atører, terapi, 
internasjonale festivaler, sosial rettferd, hver ver-
densdel har sin kom

m
isjon. H

ver kom
m

isjon be-
stem

m
er hva de vil jobbe m

ed, hvor de skal m
øtes, 

og rapporterer til verdenskongressen hvert fjerde 
år. D

et kanskje viktigste i U
N

IM
A

 International, er 
arbeidet som

 foregår i disse kom
m

isjonene. 

UNIM
A Norge - forening 

for figurteater, er 
interesseorganisasjonen 
for alle som

 driver m
ed 

figurteater i Norge

UNIM
A Norge ble stiftet i 

1974 

UNIM
A Norge er m

edlem
 av 

UNIM
A International, som

 ble 
stiftet i Praha i 1929

UNIM
A er tilknyttet UNESCO 

og The International Theatre 
Institute.

FA
K

TA

Svein Gundersen i aksjon
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Jeg var leder i U
N

IM
A

 N
orge i en tiårs-periode, 

og derm
ed en av to norske delegater på organisa-

sjonens internasjonale sam
linger - i R

ijeka (W
orld 

C
ongress 2004), Tolosa (C

ouncil 2006), Perth 
(W

orld congress 2008), D
ordrecht (C

ouncil m
ed 

extraordinary 
W

orld 
congress 

2010), 
C

heng-
du (W

orld congress 2012), M
atanzas (C

ouncil 
2014), Tolosa (W

orld congress 2016). D
et har 

gitt im
pulser og kjennskap til kolleger og kunst-

praksis over store deler av verden. Jeg har sittet 
i E

uropean com
m

ission, i R
esearch com

m
ission, 

og i Professional T
raining com

m
ission. For å illus-

trere hva det har betydd for m
in del: i E

uropean 
com

m
ission arbeidet vi m

ed prosjektet R
oad of 

Puppetry, som
 hadde m

ål å sette alle figurteater-
aktiviteter i E

uropa på kartet, bokstavelig talt, og 
startet et sam

arbeid m
ed google m

ap. R
esearch 

com
m

ission arrangerte forskersem
inar m

ed refera-
tordning i sam

arbeid m
ed U

niversitetet i Tam
pere, 

og utga en artikkelsam
ling m

ed utvalgte foredrag 
fra sem

inaret. Professional T
raining com

m
ission 

har gjennom
ført et internasjonalt sem

inar, der fi-
gurteatrets stilling og forskjellige tradisjoner når 
det gjelder opplæringen av nye figurkunstnere i de 

ulike verdensdelene ble belyst. D
ette arbeidet skal 

kom
m

isjonen følge opp i kom
m

ende fire-års peri-
ode. K

om
m

isjonen deler også ut et lite stipend til 
en ung lovende figurspiller. 

A
lt arbeid i kom

m
isjonene er frivillig og ulønnet, 

og reisene betaler m
an stort sett selv - m

en det 
er inspirerende arbeid. Fram

stående utøvere, for-
skere og teaterpedagoger fra store deler av verden 
m

øtes og diskuterer figurteatrets posisjon og fram
-

tid, og jobber for å gjøre forskning og praksis på 
om

rådet kjent, for utveksling m
ellom

 nasjoner og 
tradisjoner. K

om
m

isjonene m
øtes som

 regel under 
kongress og council, m

en kan også avtale m
øter 

utenom
 dette. I Professional T

raining com
m

ission 
har jeg eksem

pelvis deltatt på m
øter i M

ontreal og 
i C

harlesville-M
ezieres, m

ens E
uropean com

m
issi-

on avholdt m
øter i O

ulu og St. Petersburg. 

N
ORDISK SAM

ARBEID
Jeg har engasjert m

eg i å få til sam
arbeid m

ellom
 

de nordiske organisasjonene, vi startet blant an-
net en felles nordisk nettside hvor de forskjellige 
nordiske figurteatertidsskriftene ble lagt ut. Siden 

ble etter flere år lagt ned, nå er det opprettet en 
ny side, w

w
w.unim

a.biz, som
 det går an å benyt-

te til å legge ut artikler, da helst på engelsk. (Jeg 
har sjekket, siden er ennå tom

, dette er en opp-
fordring til å bruke den!) D

et nordiske nettverket 
har vært aktivt i forhold til sam

arbeid m
ellom

 m
ed 

de baltiske statene, og i B
arentsregionen. V

i har 
holdt m

øter i K
øbenhavn, O

slo og Stockholm
, og 

i O
ulu, Tallinn, St. Petersburg, N

ortheim
 og M

ur-
m

ansk, og sam
tidig deltatt på sem

inarer og festiva-
ler i forbindelse m

ed m
øtene. Jeg har også sittet i 

en utredningsgruppe som
 diskuterte m

ulighetene 
for en felles m

aster i figurteater i N
orden. G

rup-
pen har hatt m

øter på O
dsherred teatercenter på 

Sjælland, på Leiklistarskoli Islands i R
eykjavik, på 

H
øgskolen i O

slo og A
kershus, og på D

ram
aten i 

Stockholm
, m

en har ennå ikke landet på et felles 
vedtak, og for tiden står arbeidet i stam

pe.

Jeg anbefaler alle figurspillere å engasjere seg i 
U

N
IM

A
, i N

orge, og internasjonalt. For m
eg har 

det m
edført at jeg har et stort internasjonalt nett-

verk å henvende m
eg til, noe som

 også har kom
-

m
et m

ine studenter til gode. I flere år har figurte-

aterstudentene for eksem
pel vært på studietur til 

N
U

K
U

-teatret i Tallinn. Teatret har lagt opp pro-
gram

m
et for oss, og ved siden av å se forestillinger 

på N
U

K
U

-teatret, har vi fått være m
ed på prøver 

og følgende diskusjoner, deltatt på verksteder og 
arbeidsdem

onstrasjoner, og observert teatrets pe-
dagogiske opplegg i forhold til publikum

. Ikke 
m

inst: vi har fått oppleve dukkem
uséet ved teatret. 

Studentene har også vært på studietur til Teatr 
G

roteskas store visuelle festival «M
ateria Prim

a». 
O

gså her ordner teatret alt det praktiske for oss, vi 
får delta på festivalens kunstnerkro, m

ed arbeidsde-
m

onstrasjoner og diskusjoner, og studentene har 
fått sterkt rabatterte overnattinger og billetter. 

 

«Jeg anbefaler alle figurspillere 
å engasjere seg i UNIM

A, i 
Norge, og internasjonalt.»

Svein Gundersen var 
leder i UNIM

A Norge i en 
ti-årsperiode.

«UNIM
A Norge er m

edlem
 av UNIM

A International, som
 

ble stiftet i Praha i 1929. Det er verdens eldste kunstner-
organisasjon, m

ed m
edlem

m
er fra over hundre land.»
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FØRSTEREISGUTT 
I TOLOSA OG 
SAN SEBASTIAN

JAAP DEN
 HERTOG 

(1952) bor i Trondheim
. Teateraktiv fra 6-årsalder. Spesialist i Allm

ennm
edisin fra 1979. 

Stiftet Teater Fusentast i 1989 sam
m

en m
ed sin livsledsager Coby Om

vlee. De driver 
fortsatt teateret sam

m
en.

UN
IM

A HAR HATT SIN
 VERDEN

SKON
GRESS OG 

GEN
ERALFORSAM

LIN
G I TOLOSA I SPAN

IA,
rett over grensa fra Frankrike. U

N
IM

A
 Spania 

organiserte sam
tidig, i tvillingbyen San Sebastian, 

en Verdens D
ukketeaterfestival, og om

 kvelden, på 
kongressens sam

lingssted, fikk de forskjellige span-
ske regionene presentere sine dukketeaterspesiali-
teter etter hva de selv hadde lyst til å vise frem

. 

K
rum

tappen var Idoya O
tegui M

artinez. Som
 et 

kvinnelig kjernekraftsenter hadde hun oversikt og 
ansvar for alt dette. I tillegg kom

m
uniserte hun 

m
ed de fleste, danset til langt på natt og ble til slutt 

valgt til ny G
eneralsekretær for oss alle.

B
ittelille fattige U

N
IM

A
 fra styrtrike N

orge var 
tilstede m

ed 13 m
edlem

m
er, hvorav M

ona og 
R

agnhild, Torunn og jeg som
 deltok som

 repre-
sentanter for U

N
IM

A
 N

orge. 

K
nut A

lfsen stilte i rollen som
 vedtakskom

m
isjons-

leder og ordstyrer for hele forsam
lingen: I sannhet 

en godt gjennom
ført bragd for en forsam

ling av 
brennende, taleføre kunstnere. 

Jeg hadde bestem
t m

eg for å suge opp inntrykk, 
snuse på hva alt dette går ut på, skaffe internasjo-
nale kontakter og se om

 jeg har noe å bidra m
ed 

for organisasjonen.

KON
GRESS OG GEN

ERALFORSAM
LIN

G
D

et er vel m
ed interessen hos de fleste av dere slik 

som
 m

ed m
eg i alle år. D

erfor vil jeg ikke plage 
noen her m

ed utfyllende referater fra forretningsor-
denen, plage dere m

ed navn som
 ikke sier det jevne 

m
edlem

m
et så m

ye, m
en heller gi litt hum

m
er og 

kanari om
 de sakene som

 fenget m
in interesse.

OM
VEN

DT PROPORSJON
ALITET

Lille rike N
orge har et av de fattigste nasjonale U

N
I-

M
A

-sentre, m
en sendte flest deltakere prosentvis.

Fattige B
ali sendte en hel dansetropp m

ed hel-
kroppsm

askedans for å fri til forsam
lingen i forbin-

delse m
ed sin søknad om

 å få være vertskapet til den 
neste store U

N
IM

A
-kongressen, og vant. Jeg følte 

det litt som
 å delta i tildelingen av de neste O

lym
-

piske Leker (m
en jeg tror ikke akkurat at det ble 

vekslet så store sum
m

er under bordet i U
N

IM
A

). 

R
ike N

orge har alle m
idler til å ha stor og utbredt 

dukketeatervirksom
het, m

en har bare et bittelite 
m

iljø m
ed lite anseelse i offentligheten. Iran m

ed 
sitt kunstfiendtlige religiøse styresett har et over-
veldende antall dukketeatre i svært m

ange byer og 
tettsteder.

E
ngasjem

ent og noen av de som
 har det D

ukke-
spillere (i alle fall de som

 var der) er i overkant 

Inntrykk fra U
N

IM
As kongress og festival

engasjerte i hvert sitt spesialfelt. O
m

 det nå gjel-
der dokum

entasjon av det som
 finnes av figurte-

ater, sam
arbeid m

ed nødlidende land, PR
-arbeid 

for saken, kvalitetsutvikling, bedre økonom
iske 

betingelser for oss alle, festivaler, kvinner i dukke-
teater (det var forbløffende m

ange m
enn på kon-

gressen) og m
ye annet.

FIRE N
AVN

 VIL JEG LIKEVEL N
EVN

E:
Terence T

an Sing Pen fra Singapore er en ung 
m

ann i tidlig 20-årene. H
an har allerede rukket å 

starte sin egen trupp (m
ener jeg å huske) og han le-

der A
rtsolute i Singapore. H

an leder også A
SE

A
N

 
Puppet E

xchange (A
PE

X
) som

 organiserer dukke-
kunstnere i store deler av A

sia. A
PE

X
 stim

ulerer til 
bruk av våre teknikker og til kunnskap om

 å ta vare 
på dukkekulturen i de asiatiske landene, sam

t bruke 
det til å bearbeide livserfaringer og utvikle lokal-
sam

funn gjennom
 w

orkshops og produksjoner for 
og m

ed lokal ungdom
. Se w

w
w.artsolute.asia og 

w
w

w.aseanpuppetexchange.org.

H
an hadde en sjokkartet effekt på de aldrende de-

legatene på kongressen og ble um
iddelbart utnevnt 

til en ledende posisjon i U
ngdom

skom
m

isjonen.
 Jacqueline Surer fra Z

ürich er en av lederne i en 
nystartet figurteaterutdanning som

 foregår ved te-
aterhøyskoler i flere land i M

ellom
-E

uropa i korte 
perioder som

 sem
inarer for en relativt billig penge. 

H
un avla en grundig rapport om

 dette. jacqueline.
surer@

gm
x.net.

A
lbert B

agno fra Italia har engasjert seg i pales-
tinske dukkespillere og de fra Syria. Syria har visst 
et enm

anns U
N

IM
A

-senter, som
 nå var på flukt, 

og m
an er i uvisshet over hvor han befinner seg og 

om
 han lever.

C
ariad A

stles fra Storbritannia kunne fortelle at 
det finnes to m

edisinske fakulteter i E
ngland som

 
benytter seg av dukketeater. Spesielt nevneverdig er 
det hvor vordende kirurger skal trene i dukkespill 

for å utvikle tilstrekkelig fingernem
het – slå den!

K
anguruprosjektet sender dukkespillere til krigs-

ram
m

ede barn, og har gjort dette i Libanon, m
en 

på grunn av trusler og livsfare for kunstnerne er 
det ikke m

ye aktivitet i prosjektet.

B%
P

N
ei, det er ikke B

read and Puppets, m
en B

E
D

 &
 

PU
PPE

T
R

Y.

L
yst til å reise m

en uten penger til hotellopphold? 
U

N
IM

A
-m

edlem
m

er kan kontakte U
N

IM
A

 in-
ternasjonalt og bli hjulpet til organisasjonens eget 
couch-surfing program

.

LIBERTAD TITERITEROS
U

nder diktator Franco ble det gam
le K

asperspillet 
(D

on C
ristobal heter han i Spania) forbudt fordi 

det kunne stim
ulere m

otstand m
ot regim

et. 

T
iteres desde A

bajo (dukker fra dypet) er et lite 
kom

pani fra M
adrid som

 ønsket å blåse liv i denne 
tradisjonen m

ed politisk relevans og snert. Så un-
der karnevalet i februar spilte de uteforestillingen 
D

on C
ristobal y la Bruja (K

asper og H
eksa) hvor 

heksa blir denget livløs av politim
annen som

 så 
planter et bevis på henne: et lite skilt m

ed teksten 
«G

ora al ka-eta» (Leve A
l ka-E

TA
). D

et var nok 
til at politiet stoppet forestillingen, konfiskerte alt 
av utstyr og pælm

et de to dukkespillerne i fengsel. 
Frem

deles har de m
eldeplikt hver 14. dag og er 

siktet for støtte til terroristvirksom
het (strafferam

-
m

e opp til sju år og en bot tilsvarende 30-m
åne-

ders inntekt). 

Se H
ttp://Libertadtitiriteros.org.  E

-post: conta-
ctolibertadtitiriteros@

gm
ail.com

  eller T
itiriteros-

deabajo@
gm

ail.com

Så langt m
in rapport,

Jaap den H
ertog som

 fikk lov til å være delegat. 



59
58

TOPIC I TOLOSA 
ER EUROPAS 
SKATTKAM

M
ER FOR 

DUKKETEATERAKTIVITET

RAGN
HILD W

AN
G 

bor i Oslo. Hun er cand m
ag. i kulturfag, danser, dukkespiller og instruktør. Hun var ansatt på Oslo 

Nyes Dukketeater fra 1969 til 1995. I åtte år var hun leder for Norsk Dukketeaterforening og hun 
var initiativtager til opprettelsen av UNIM

A Norge, der hun er rådsm
edlem

. Hun har utgitt Den 
m

agiske hånd i sam
arbeid m

ed Vibeke Helgesen på Pax forlag i 2000.

U
N

IM
A

s 22. verdenskongress og festival fant i år 
sted i B

askerland i Spania i m
ai/juni. A

vviklingen 
av det m

eget om
fattende program

m
et var dels 

lagt til San Sebastian dels til den lille byen Tolosa, 
førstnevnte utnevnt til E

U
s kulturby for 2016. 

M
ange av deltagere på kongressen var ukjent m

ed 
hva Tolosa kunne by på, m

en flere enn undertegne-
de fikk seg en uventet og gledelig overraskelse. For 
den som

 noen gang har fundert på hvor i E
uropa 

det m
est om

fattende og levende senter for figurte-
ater befinner seg, ville kanskje tippet at det for ek-
sem

pel var C
harleville, Praha eller M

ünchen – alle 
byer m

ed m
angfoldig historie og lange tradisjoner.  

N
ei, utrolig nok, m

ed hensyn til om
fang og bredde 

er det er altså Tolosa som
 kan sm

ykke seg m
ed en 

slik karakteristikk.  E
n by uten tradisjoner innen 

kunstarten og som
 bare teller 18000 innbyggere.

Tolosa ligger noen m
il næ

r Spanias N
ord-kyst og 

er langt fra anonym
 i andre sam

m
enhenger. D

en 

var blant annet i m
ange år hovedsete i den bas-

kiske provinsen, G
ipuzkoa, før dette ble flyttet. 

B
yens sentrum

 bæ
rer fortsatt preg av storhetsti-

den fra grunnleggelsen av byen fant sted m
idt på 

1200-tallet og i århundrene som
 fulgte. 

D
et er stor sannsynlighet for at Spania har hatt til-

svarende tradisjoner m
ed figurspill som

 de øvrige 
landene i Sentral-Europa kan vise til. l m

iddelalde-
ren vandret som

 kjent dukkene og historiene deres 
m

ed om
reisende skuespillere, gjøglere og m

usikere. 
Figurer krydret religiøse høytider og underholdt 
ved årlige festligheter. St. H

ans feiring m
ed dukker, 

dans og bålbrenning er fortsatt i levende tradisjon. 
I en periode på 1800-tallet var et større antall sm

å 
teatre i aktivitet, og blant annet spill m

ed Sicilianske 
figurtyper, det vil si m

arionetter m
ed styringsstang i 

hodet, og m
ekaniske figurer var også populære. 

M
angel på dokum

entasjon og kun sporadiske refe-
ranser gjør det vanskelig å danne seg et riktig bilde 

Et m
eget rikholdig og levende m

useum
 og aktivitets-

senter skapt av entusiastene og ildsjelene Idoya Otegui, 
og M

iguel Arreche

Det levende m
useet i 

Tolosa er rikholdig
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av historien. For på 1900-tallet og særlig under 
den første perioden av Francos diktatur forsvant 
m

ye m
ateriale, både dukkene og historiene. 

B
eklageligvis for spanjoler, m

en også for andre, er 
det følgelig lite å finne om

 spansk dukketeater i 
de største oversiktsverkene om

 faget, fra M
agnins  

H
istoire des m

arionettes en Europe (Paris,1852) via, 
The A

rt of the puppets, B
ill B

eard (N
Y,1965) og  til 

Paul Fournel, Les M
arionettes, (1982) for å nevne 

noen kjente utgivelser. A
t dokum

entasjon og påli-
telige kilder om

 spansk dukketeater var så m
agre, 

bekym
ret noen ildsjeler i Tolosa. (U

nim
a Federa-

ción Espana, Fantoche, m
ay nr 10, 2016.)

VIN
N
!VIN

N
A

llikevel, eller kanskje nettopp denne m
angelen på 

m
ulighet til å fortelle egen historie, var grunnen 

til at entusiastene Idoya O
tegui, nylig valgt til ge-

neralsekretær i U
N

IM
A

, og M
iguel A

rreche fattet 
interesse for å redde det som

 ennå fantes av m
ate-

riale i Spania, de ville tette noen huller i historien, 
før det var for sent. 

Idéen om
 å opprette et m

useum
 og aktivitetssenter 

ble unnfanget i slutten av 1980-tallet. D
a hadde 

de to allerede i flere år arrangert en større festival 
i Tolosa, kalt T

itirijai. (Titeres = dukke). Festivalen 
vakte internasjonal interesse og tiltrakk seg etter 
hvert et stort antall besøkende.  

A
vgjørende for den videre planlegging ble sam

ar-

beidet de fikk m
ed C

.I.T. (C
entre of Initiatives of 

Tolosa) som
 representerte de lokale m

yndigheten. 
O

g nå kunne to m
ål oppfylles på sam

m
e tid: På 

den ene siden, den stigende tilstrøm
ning kunne 

gi byen et helårlig og helt unikt trekkplaster. For 
den populære festivalen hadde skapt nysgjerrighet 
for m

er kreativ lek og m
er kunnskap. Ildsjelene var 

m
er enn villige til å spre innsikt om

 figurene og 
deres univers. På den andre siden, det fantes m

an-
ge gam

le m
estre og utøvere som

 ikke visste hvor 
de skulle gjøre av figurer og utstyr etter endt «tje-
neste». D

et lå m
ed andre ord godt til rette for å 

utnytte ressursene som
 var nedlagt i forestillingene 

på en ny og spennende m
åte. For å gjøre prosjekt-

planene kjent, ble det så sendt ut invitasjon verden 
over til å donere m

ateriale til sam
lingen, for slik å 

gi dem
 et videre liv. D

e talende tall forteller om
 

dukkem
akeres og andre liebhaberes giverglede.

N
este store skritt var å realisere visjonen for pro-

sjektet. H
vordan finne et egnet lokale var et avgjø-

rende spørsm
ål som

 tok m
ye kapasitet, m

en ble 
løst da kom

m
unen stilte den ledige justisbygnin-

gen til disposisjon, intet m
indre. A

rkitekt A
nton 

Pagola var m
annen som

 tok ansvaret m
ed å bygge 

om
 praktbygget og tilpasse det til form

ålet. D
et 

krevet et par år. R
om

 ble som
 kjent ikke bygget 

på én dag.  O
g for det utholdende paret og deres 

lojale støttespillere tok det godt og vel 20 års iher-
dig arbeid fra planleggingen startet til innvielsen 
av Topic, E

uropas nye skattkam
m

er for dukketea-
teraktivitet, kunne finne sted i 2009. 

Innvielsen av Topic, Europas nye skattkam
m

er for 
dukketeateraktivitet, kunne fant sted i 2009.

M
useet inviterer til 

nysgjerrighet, kreativ lek og 
m

er kunnskap.
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SEN
TERET I DAG

H
va rom

m
er ikke dette fantastiske huset, TO

PIC
 

senter?
I alt ble 3600 m

2 stilt til rådighet for virksom
heten 

– jo dere leste riktig. H
vilken drøm

! D
en m

ektige 
justisbygningen fyller så godt som

 hele den ene 
veggen i E

uskal H
erria-kvartalet og ram

m
er inn 

det innbydende torget. Sam
tlige etasjer i huset er 

tatt i bruk for senteret og torget ikke m
inst, det 

fungerer som
 utescene og m

øteplass. 

Første etasje rom
m

er en stor fullt utstyrt konferan-
se/teater-sal m

ed de nødvendige bakrom
 sam

t en 
m

useum
sbutikk m

ed diverse fristende artikler. 

I andre etasje finnes foyer og kafé, rom
 for aktuelle, 

tem
porære utstillinger, sam

t m
agasiner for dukker 

som
 ikke er utstilt. D

er lagres figurene etter m
use-

ale krav om
 tem

peratur og fuktighet så langt det 
er m

ulig.

D
en perm

anente utstillingen befinner seg i hele 
tredje etasje. D

er er m
er enn 1500 figurer utstilt. 

For å skape variasjon skiftes deler av utstillingen ut 
m

ed jevne m
ellom

rom
. D

ukkene er ikke i «glass 
og ram

m
e»,  og berøring  m

ed forsiktighet er til-
latt.

Fjerde etasje kan tilby flere aktivitetsrom
 og sem

i-
narrom

 beregnet for kurs som
 senteret arrangerer. 

M
en rom

m
ene er også tilgjengelige for eksem

pel 
som

 studierom
 for kunstnere som

 i kortere eller 

lengre tid oppholder seg på senteret.  D
er er kon-

torer og en liten studieleilighet.

SAM
LIN

GEN
 OG M

USEET
E

n im
ponerende del av sam

lingen stam
m

er fra 
asiatiske land, fra India, Indonesia, V

ietnam
, deri-

blant en helt unik gruppe kinesiske skyggedukker 
fra 1700- og 1800-tallet. D

et er også m
ateriale 

fra de øvrige verdensdeler, og dukker fra E
uropa 

er rikt representert. D
e fleste av dem

 er fra siste 
halvdel av 1900-tallet. Fra den perioden finner vi 
de m

est kjente hovedtypene, hanskedukker, stang-
figurer, trådm

arionetter i et rikt og variert utvalg. 
B

lant m
useets stoltheter finner vi blant annet bil-

ledkunstneren Joan M
iros dukke M

erm
a, donert 

av kunstneren Joan B
aixas.  

IN
N

SAM
LIN

G/IVARETAGELSE, LÆ
RIN

G, 
 KREATIVITET OG GLEDE 
Selve m

useet fyller hele tredje etasje og består av 
seks ulike avdelinger. Senterets am

bisiøse m
ål for 

virksom
heten gjenspeiler m

åten avdelingene er or-
ganisert på.

Inngangen 
er 

hem
m

elighetsfull 
både 

trang 
og 

m
ørk, m

en like innenfor m
øtes vi av m

useets m
as-

kot dukken M
ariona. På sjarm

erende vis ønsker hun 
besøkende velkom

m
en.  M

ed vennlig stem
m

e og 
enkel gestikulering gir hun en introduksjon til hva 
som

 kan venter de besøkende. O
g det er ikke lite!

V
i ledes så inn i det store dukkegalleriet. H

er finner 

Hvordan finne et egnet lokale 
for m

useet var et avgjørende
spørsm

ål som
 tok m

ye 
kapasitet, m

en ble
løst da kom

m
unen stilte den 

ledige justisbygningen
til disposisjon,

M
ange av deltagere på kongressen var ukjent m

ed 
hva Tolosa kunne by på, m

en flere enn undertegnede 
fikk seg en uventet og gledelig overraskelse.
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vi de m
ange faste karakterene fra teaterverdenen 

presentert. V
i m

øter helter og guder, hekser og 
djevler fra m

yter, sagn og m
ytologiske beretninger, 

prinser og prinsesser, allegoriske figurer og fabeldyr 
i alle fasonger og størrelser. H

er er ingen historisk 
presentasjon eller kronologisk rekkefølge å holde 
seg til. D

ukkene er ganske enkelt plassert på rekke 
og rad, og fyller m

etervis av hyller i seks etasjers 
høyde fra gulv til tak. M

ed speileffekt ser sam
lingen 

enda m
er im

ponerende ut. Litt juks er jo lov …

O
verveldende? ja kanskje. M

en det gir god anled-
ning til å gi fantasien vinger …

I neste avdeling gis publikum
 m

uligheten til å stu-
dere de asiatiske skyggefigurenes fascinerende prin-
sipp på nært hold. D

e er utstilt i sitt «rette  m
iljø» 

det vil si belyst bakfra på  hvit duk. D
e kinesiske fi-

gurene er rene kunstverk og – m
onteringen er gjort 

slik at hoder, hodepynt og enkelte andre elem
enter 

kan skiftes ut etter sm
ak, slik tradisjonen var.

OPPBYGGIN
G OG SPILLETEKN

IKKER
I det neste rom

m
et er det også et overveldende stort 

antall figurer å studere. D
ukkene er gruppert etter 

genre og spillem
åte, og m

ontert hovedsakelig på det 
som

 ser kan se ut som
 transportkasser i ulik høyde. 

Ved hver hovedtype finnes det videoskjerm
er som

 
viser korte klipp av de ulike figurtypenes indre opp-
bygging supplert av dem

onstrasjon av hvordan figu-
rene får liv. En kort innsiktsfull tekst på flere språk, 
også baskisk, supplerer de korte videosnuttene.

N
oen uventede historiske opplysninger og kuriosite-

ter finnes også, hvem
 visste for eksem

pel at den sicili-
anske stangdukken er på U

N
ESC

O
s verdensarvliste?

O
g så, vær så god! Inspirert av de utallige figurene, 

kan så både barn og voksne få slippe seg løs og 
prøve seg som

 utøvere i det kreative rom
m

et. E
t 

par enkle scener i passende høyde inviterer publi-
kum

 til im
provisert lek og utfoldelse m

ed utvalgte 
figurer. A

ntagelig er dette barnas yndlingsrom
.

DET M
AGISKE ROM

M
ET

Fra den opplyste store hallen går veien inn i det 
m

ørke og m
agiske. H

vor er veggene, kan vi trå 
på gulvet, hvis det er noe gulv? E

r vi alene her? - 
Speilene som

 er et gjennom
gangselem

ent i m
useet, 

spiller publikum
 et puss igjen. U

tfra ingenting duk-
ker sm

å iscenesatte tablåer opp i et svakt drøm
m

e-
aktig lys, dukkene synes å sveve i løse luften. For en 
kort stund er de synlige, for så å bli borte igjen.  D

e 
er både virkelige og uvirkelig på sam

m
e tid. 

ARKIV OVER HISTORIEN
E VÅRE ! 

 DOKUM
EN

TASJON
SSEN

TER
D

et er nesten så m
an blir hellig av å trå inn på 

glassgulvet, 
tilsynelatende 

holdes 
det 

oppe 
av 

søyler m
ed bøker. Igjen spiller speileffekt på de 

m
agiske strengene og rom

m
et m

ed bøkene – om
 

dukkene, historiene og deres skapere, blir uende-
lig, uendelig stort. 

D
et vil antagelig ta flere år å lese seg igjennom

 all 

Vi m
øter helter og guder, hekser og

djevler fra m
yter, sagn og m

ytologiske beretninger,
prinser og prinsesser, allegoriske figurer og fabeldyr
i alle fasonger og størrelser

Sam
tlige etasjer i huset er

tatt i bruk for senteret og 
torget ikke m

inst, det
fungerer som

 utescene og 
m

øteplass
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litteratur som
 er sam

let i dette im
ponerende glass-

huset hvor boksam
lingen er utstilt, hvis det da er 

m
ulig. 

Ved siden av den store boksam
lingen på 1300 bind 

finnes m
useets siste bragd og stolthet, dokum

enta-
sjonsavdelingen.

U
tover de 1.300 bind m

ed spesiallitteratur er det 
pr i dag sam

let om
kring 2000 videoer og D

V
D

er 
m

ed klipp fra forestillinger verden over, 1800 pla-
kater, 75000 fotografier fra 50 land. 2.500 grup-
per og teatre er registrert m

ed nødvendige data. 
O

g takket være tilskudd fra de lokale m
yndigheter 

i er det m
este av m

aterialet digitalisert i m
useets 

database, til glede for forskere og profesjonelle, 
m

en også åpent for enhver m
ed nysgjerrigheten 

i behold. 

DE DRIVEN
DE KREFTEN

E BAK SEN
TERET

For å få hjulene til å snurre i dette allsidige huset, 
finnes det en liten vel fungerende adm

inistrasjon 
og m

ange glade arbeidende bakm
enn og kvin-

ner. For Topic har både en aktiv venneforening 
og m

ange frivillige. U
tfra aktiviteten i senteret å 

døm
m

e skulle m
an tro det fantes et regim

ent på 
lønningslisten. M

en tro det eller ei, m
ed sm

ått og 
stort teller den faste staben 8 – les åtte – personer + 
6 ekstra på halv tid. D

et står virkelig stor respekt av 
Idoya O

teguis ledelse og arbeidskapasitet!

Ved siden av staben, har senteret et styret på 17 

m
edlem

m
er og m

ed byråden i Tolosa som
 styrets 

president er det en viktig støttegruppe. Styret er 
bredt sam

m
ensatt av kunstnere og andre innflytel-

sesrike kulturpersonligheter fra regionen, slik som
 

m
anager i G

uggenheim
m

useet i B
ilbao, Juan Ig-

nacio V
idarte blant m

edlem
m

ene. 

KOM
M

EN
DE PROSJEKTER

Topic senter står på ingen m
åte stille, det arbeides 

stadig m
ed forbedringer og utvikling av institusjo-

nen. A
m

bisjonene frem
over handler om

 å etablere 
kontakt m

ed universitetene og videreutvikle de pe-
dagogiske tilbudene til skolene. 

V
isjonene som

 senteret arbeider etter er nedfelt i 
fem

 satsningsom
råder:

1 K
onservere – sam

le og ta vare på dukketea-
term

ateriale – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
2 U

ndervise –  form
idle kunstartens m

angfol-
dige språk til så vel barn som

 voksne, am
atører, 

studenter som
 yrkesutøvere.

3 Skape et kreativt forskerm
iljø – legge til ret-

te for idéutveksling og nyskapning,  m
ellom

 pro-
fesjonelle utøvere,  akadem

isk som
 kunstnerisk.

4 Spredning – bidra til spredning og kom
m

u-
nikasjon av inform

asjon – i videste forstand, i 
Spania så vel som

 i utlandet.
5 B

egeistre – stim
ulere både barn og voksne til 

å oppleve alle sider ved dukketeatret gjennom
 

kontakt fra hjerte til hjerte. 

Ta deg en tur, da, vel! 

Den perm
anente utstillingen 
befinner seg i hele

tredje etasje. Der er m
er enn 

1500 figurer utstilt.

Dukkene er ikke i «glass
og ram

m
e», og berøring 

m
ed forsiktighet er tillatt.
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H
elena N

ilsson - ny i internationella U
N

IM
A:S styrelse: 

FRÅN SAM
TIDSDRAM

A 
TILL GRÄSM

ATTEHUM
OR

M
ARGARETA SÖREN

SON
 

är teater- och danskritiker, journalist och författare. Bland de böcker hon har skrivit finns «... är bara ryck på trådar - 
M

arionetteatern under 40 år» (red. 1998) och «En stor liten teater, 30 år m
ed Dockteatern Tittut» (2008). Hon är 

sedan 2014 ordförande för International Association for Theatre Critics.

H
elena N

ilsson är sedan 1999 M
arionetteaterns 

konstnärliga ledare. Teatern, som
 är en del av Stock-

holm
s Stadsteater, är Sveriges största dockteater 

m
ed en fast ensem

ble och en egen konstnärlig profil 
och producerar ett par nya uppsättningar om

 året. 

V
id U

N
IM

A
:s kongress i Tolosa i som

ras valdes 
H

elena in i den internationella styrelsen. Ledam
ö-

terna i styrelsen tilldelas varsitt ansvarsom
råde, och 

H
elena är ordförande i E

uropakom
m

issionen. 

– Vad har du för planer för «din» kom
m

ission?
– Sedan jag var på m

in första U
N

IM
A

-kongress 
i N

agoya i Japan 1988 har jag varit fascinerad av 
en organisation, som

 sam
lar folk från hela värl-

den m
ed en särskild sak gem

ensam
: dockteater. 

Jag var ganska ny inom
 dockteatern, och i Sverige 

fick m
an alltid förklara vad dockteater är, vad m

an 
gjorde, kunde det vara ett yrke? För m

ig var det en 
upptäckt att den här världen fanns, att dockteater 
var både kulturarv och m

odern teater, att det fanns 
dockteater som

 terapi och att m
an diskuterade ut-

bildningsfrågor på olika håll. 

– A
tt vara m

ed i styrelsen och leda en kom
m

is-
sion är att ta ytterligare ett steg in i denna värld 
och i E

uropakom
m

issionen vill jag föra sam
m

an 
olika europeiska erfarenheter. Vad är specifikt för 
just den europeiska dockteatern? M

en hela värl-
den finns ju i E

uropa - just nu söker sig m
ånga till 

E
uropa från länder som

 har en rik dockteatertra-
dition. V

i är åtta personer i arbetsgruppen och vi 

har diskuterat oss fram
 till att skapa en plattform

 
som

 vi vill arbeta utifrån: Focus on European puppe-
try. V

år am
bition är att inledningsvis göra en serie 

w
orkshops och sam

tal genom
 att sam

arbeta m
ed 

etablerade festivaler, institutioner eller skolor. D
e 

kan arbeta m
ed olika tem

an som
 är angelägna och 

intressanta för dockteaterns yrkesfolk i E
uropa.  

– För 2018, i sam
band m

ed att M
arionetteatern 

fyller 60 år, planerar vi en europeisk konferens i 
Stockholm

. N
är det gäller E

uropa-kom
m

issionen 
tänker jag på m

in uppgift ungefär som
 när jag re-

gisserar. Jag kan inte göra allt själv, m
en kan ta in-

itiativ och vara en sam
ordnare.

H
elena N

ilsson har ett arv att förvalta från M
ario-

netteatern, Sveriges första perm
anenta dockteater 

som
 genom

 åren skapat dockteater för både vux-
na och barn. Teatern, som

 grundades av M
ichael 

M
eschke 1958, kan beskrivas som

 en m
odernistisk 

och kosm
opolitisk teater, som

 prövat m
ånga olika 

sätt att spela m
ed teaterdockor och att kom

binera 
dockspel m

ed skådespeleri. 

Idag produceras så gott som
 all dockteater som

 
har konstnärliga am

bitioner, såväl för barn som
 för 

vuxna, i en blandning av scenkonstform
er. H

elena 
N

ilsson har sedan länge gärna m
ixat och prövat 

nya estetiker och tilltal, allt från m
anga-serier till 

m
im

, dans och nycirkus. 

E
n tid som

 lärling har inom
 scenkonsterna varit 

Helena Nilsson är ny ordförande 
i UNIM

A:s Europakom
m

ission.

Uppsättningen Gräs, är ett m
öte

m
ellan dans, nycirkus och dockspel.

Foto: Petra Hellberg 
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den enda utbildning som
 funnits i sekler. O

fta gick 
yrket i arv inom

 fam
iljer eller släkter, m

en det var 
också en frizon för skönandar som

 ville pröva på 
att lära sig något bland scenkonsternas olika yrken. 
H

elena N
ilsson började vid m

itten av 1980-talet 
som

 lärling vid M
arionetteatern, och arbetade 

som
 sådan under tre års tid m

ed alla de sysslor som
 

finns vid en dockteater. H
on var i tjugoårsåldern, 

intresserad av bildkonst, m
en hade inga precisa 

planer för en utbildning. M
arionetteatern passade 

bra och var en allsidig skola - på en liten teater 
m

åste alla kunna göra allt. 

H
on arbetade i verkstaden och hon var m

ed som
 

dockspelare i en rad stora produktioner på tea-
tern, som

 D
on Q

uijote och Spöksonaten. U
nder 

1990-talet började H
elena göra egna projekt som

 
bunraku-skissen Vingar. T

ill D
et osynliga barnet 

1993, efter Tove Janssons berättelse, skapade hon 
figurer och scenografi, och till B

arbro Lindgrens 
pjäs A

ndrejs längtan i 1995 gjorde hon sin första 
regi, ännu i sam

arbete m
ed M

ichael M
eschke.

N
är H

elena N
ilsson efterträdde M

ichael M
esch-

ke som
 konstnärlig ledare hade M

arionetteatern 
just fyllt 40 år och var väl känd och aktad inter-
nationellt.  I en intervju i boken ... är bara ryck 
på trådar – M

arionetteatern under 40 år säger 
hon:

– E
nsem

blen är en viktig del av teatern. D
en har 

växlat m
ycket genom

 åren, m
en jag tror att det är 

viktigt att skapa kontinuitet och stabilitet....Jag vill 
försöka vara lyhörd för var och en i ensem

blen och 
göra så att de inte m

åste gå någon annanstans för 
att få uttrycka sin lust och sin eld.

Så har det också blivit. E
n liten stab arbetar nära 

H
elena, och är m

ed i de flesta produktioner. 
D

ockm
akaren K

ay T
inbäck du R

ées, har gjort sin 
egen föreställning Fågel, fisk och M

ittem
ellan, en 

afrikansk skapelseberättelse berättad av grönsaker 
i en skottkärra. M

agnus E
urenius, en gång i tiden 

anlitad som
 styltgångare i M

arionetteaterns A
po-

kalypsen, har kunnat axla den kinkiga uppgiften 
som

 skådespelande dockspelare i en rad produkti-
oner och har också gjort den egna Var är vargen? 
en m

unter om
läsning av R

ödluvan och vargen i 
kaspertradition. 

B
arnboken är något av en bastion för all teater 

för barn m
ed ett otal dram

atiseringar av klassiskt 
och nyskrivet. M

en det kan också vara tvärtom
! 

B
arbro L

indgrens A
ndrejs längtan var bara ett 

skelett till m
anus, m

en blev efter uppsättningen 
på M

arionetteatern senare en bok. Sam
m

a sak 
hände m

ed Systern från havet, en av M
arionette-

aterns stora succéer de senaste åren. Pjäsen skrevs 
av U

lf Stark, dockorna designades av Stina W
irsén 

och H
elena N

ilsson regisserade berättelsen om
 ett 

finskt krigsbarn som
 kom

 till Sverige under andra 
världs kriget. 

T
vå nya uppsättningar spelas under 2016 på M

a-
rionetteatern, den ena är Papper, en fantastisk 
och ordlös historia där m

aterialet papper används 
kreativt. Fyra kvinnor spelar rolig och m

ångty-
dig totalteater: H

elena N
ilsson och K

ay T
inbäck 

du R
ées från ensem

blen, skådespelerskan M
alin 

H
alland, som

 m
edverkat i andra produktioner på 

M
arionetteatern och m

im
aren och nycirkusartis-

ten Siri H
am

m
arén. B

ernard C
auchard, tidigare 

dansare vid C
ullbergbaletten, har regisserat, vilket 

han också gjorde m
ed Lindansarna, en uppsätt-

ning m
ed dans och dockor som

 inbjudits till fle-
ra festivaler, bland annat till C

harleville-M
ézières 

och till festivalen som
 inram

ade årets kongress för 
U

N
IM

A
 i San Sebastian-Tolosa.  

D
en andra uppsättningen i 2016 är G

räs, ett m
öte 

m
ellan dans, nycirkus och dockspel. K

oreografen 
C

laire Parsons har regisserat och kritikerna blev, 
återigen, förtjusta över denna «ljuvlighet av gräs-
m

attehum
or». Inför 2017 förbereder M

arionette-
atern en uppsättning för de allra m

insta barnen, 
sex till tolv m

ånader, en ny utm
aning för en, 

nästan, gam
m

al teater. 

«När det 
gäller Europa-
kom

m
issionen 

tänker jag på 
m

in uppgift 
ungefär 
som

 när jag 
regisserar. Jag 
kan inte göra 
allt själv, m

en 
kan ta initiativ 
och vara en 
sam

ordnare.»

Fra Linedanserna, 
foto Robin Nilsson

KoreografenClaire Parsons har regisserat och 
kritikerna blev, återigen, förtjusta över denna 
«ljuvlighet av gräsm

attehum
or».

foto: Petra Hellberg 
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FIGURTEATER !
AKTUELT

FIGUR I FOSSEKLEIVA

Ny norsk festival for 
figurteater

For første gang 1.- 9. oktober 
2016

Tenkt som
 en årlig 

figurteaterfestival

Forestillinger og w
orkshops

Utstilling og festivalkafé

Franzisca Aarflot er sjef for 
festivalen

FA
K

TA

FIGUR I FOSSEKLEIVA 
# FOR FØRSTE GANG

Franzisca A
arflot er et slikt navn som

 i m
ange år 

har dukket opp i teater- N
orge.

O
g plutselig kom

 det en epost fra henne om
 en 

internasjonal figurteaterfestival i Fossekleiva, m
ed 

en planleggingstid på cirka tre m
åneder! O

g den 
skal bli hvert år!

O
g helt uten røtter i U

N
IM

A
 N

orge!

To helger på rad skulle den finne sted, m
ed et 

overraskende 
bredt 

program
 

og 
internasjonale 

gjester i toppklasse.

Fossekleiva, kunstindustrisenteret i en nedlagt ull-
teppefabrikk på bittelille B

erger i Svelvik kom
m

u-
ne, der hvor D

ram
m

ensfjorden er på sitt vakreste. 
Friteateret B

eljash holdt til her i en fargerik fortid.

Selvfølgelig ville jeg være m
ed på Figur i Fosse-

kleiva – i de årene jeg har holdt på har jeg sett 
festivaler kom

m
e og gå, og ingen festival skal være 

uten Panopticum
!* Franzisca var enig, så her føl-

ger m
in rapport fra festivalen, i alle fall fra den 

første helgen, den andre helgen kunne jeg ikke. 
Jeg har heller ikke vært m

ed på m
asterclass eller 

w
orkshops.

M
en dele noen av m

ine opplevelser kan jeg.
I strålende solskinnshøstvær ble det hele åpnet 
utendørs i Svelvik sentrum

 m
ed G

enerations, av 
det polske H

C
 A

ndersen-teateret. Flotte og gan-
ske 

skrem
m

ende 
m

er-enn-m
anns-høye 

m
askefi-

gurer sirklet inn m
ot en hvitkledt ung m

ann m
ed 

tråd-dukker på en stokk. H
an deler dukkene ut 

blant ungene i publikum
. Så tryllet en hvitkledt 

jente ut av en av m
askefigurene. D

et blir åpenbart 
søt m

usikk m
ellom

 de to og de drar frem
 den ene 

etter den andre, nå svartkledde m
ennesker ut av 

sine m
asker. D

e utstråler en paradisisk lykke. E
n 

av dem
 overtar stokken og sanker dukkene tilba-

ke fra ungene for deretter å forsvinne m
ot havna. 

M
ye tung sym

bolikk av sorten: «N
år vi gjør slik, så 

betyr det at kjærligheten overvinner alt». T
ilsku-

erne var overrasket, likte det de så, og været pluss 
hum

øret kom
 på topp.

På Fossekleiva var det en m
asterclass i full gang m

ed 

Reisebrev fra Jaap

Fra Adorm
ecida m

ed portugisiske 
M

arionetas de M
andragora

JAAP DEN
 HERTOG 

(1952) bor i Trondheim
. Teateraktiv fra 6-årsalder. Spesialist i Allm

ennm
edisin fra 1979. 

Stiftet Teater Fusentast i 1989 sam
m

en m
ed sin livsledsager Coby Om

vlee. De driver 
fortsatt teateret sam

m
en.
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portugisiske enV
ide neFelibata, en dukkekunstner 

som
 A

arflot produksjoner har en utveksling m
ed 

via E
E

A
 G

rants. Forestillingen H
avet, som

 ble vist 
dagen etterpå, er det norske resultatet av sam

arbei-
det. B

lant deltakerne på w
orkshopen var det flere 

erfarne dukkem
akere og –spillere som

 akkurat som
 

jeg, hadde savnet et slikt sam
lingspunkt.

D
ette opplevdes som

 å kom
m

e hjem
 til sine egne, 

sin fam
ilie.

D
uda Paiva er en av de m

est profilerte dukkespil-
lerne i E

uropa for øyeblikket. H
an danser m

ed 
dukker. O

ftest en dukke som
 er m

er enn m
ennes-

kestor, klippet ut av skum
plast, som

 D
uda herser 

m
ed og som

 herser m
ed D

uda. B
ortsett fra hans 

fabelaktige evne til å leke seg i rom
m

et, likner det 
han gjør m

ye på den stilen N
eville T

ranter har ut-
viklet. I Blind kom

m
uniserer han direkte m

ed sitt 
publikum

. H
an er ikledt en knotete «one- piece», 

som
 det – ikke helt overraskende – etter hvert 

dukker skum
plastdukker opp fra etter hvert som

 
fortellingen utvikler seg. E

n hyggelig fyr, som
 får 

publikum
 uten sjenanse til å klø ham

 på knotene 

FIGURTEATER !
AKTUELT

Fra Blind.
Foto: Patrik Argirakis

Duda Paiva er en av de m
est profilerte 

dukkespillerne i Europa for øyeblikket. 
Foto: Patrik Argirakis
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sine. D
et han gjør er fascinerende, im

ponerende, 
m

en ganske likegyldig hva angår form
idlet inn-

hold.

Likegyldig, rent innholdsm
essig, er vel egentlig 

også D
et A

ndre Teateret sine im
provisasjoner m

ed 
dukker. Stort dukketeater blir det ikke, m

en du 
verden, en god latter i lag m

ed en herlig gjeng er 
også verdt å være delaktig i.

Lasse Å
kerlund sin M

acbeth m
ed potetstappe og 

pølse, sigaretter og fyrstikker har vært en festival-
traver i m

er enn 20 år, og burde vært sikkerstikk 
også under FiF. D

essverre var det strengt forbudt 
å tenne seg en røyk på grunn av brannvarslingsan-
legget – det er ikke m

orsom
t å bli overrislet m

ed 
vann -, og derm

ed falt noe av bunnen ut av fore-
stillingen. M

en en klassiker er den jo.

På tam
pen av natten viste A

nne H
elgesen sine 

m
edarbeidere i forestillingen om

 Bokken Lasson et 
lite skyggeteater utendørs. E

n søt sak til en vise 
som

 jeg ikke hadde lett for å oppfatte.

A
arflot 

Produksjoners 
portugisiske 

sam
arbeid 

m
ed M

arionetas de M
andragora  hadde resultert 

i H
avet. E

n estetisk utforskning av stoffer, rom
 og 

sm
å elem

enter som
 form

idler forskjellige følelser 
ved havet. Snilt, vakkert, godt gjennom

ført og fint 
å være der. For de m

inste og for de som
 bare vil ha 

en fin, følsom
 opplevelse.

Så var det en lesning av R
ikkepetrikke og ram

pe-
rom

m
et 

av 
E

ster 
M

arie 
G

renersen. 
E

n 
m

eget 
ordrik tekst til å være m

ent for dukketeater. E
n 

m
erkelig blanding av sosial realism

e og noen figur-
teaterm

agiske virkem
idler. Jeg m

aktet ikke godt å 
henge m

ed, dessverre.

A
nne H

elgesens «K
attas Figurteater» sin G

rå gub-
ber leker m

ed fyrstikker var på m
ange m

åter et lite 
høydepunkt.  A

v alle «Piken m
ed svovelstikke-

ne»-forestillinger som
 jeg har sett, var denne den 

m
est relevante. D

en handler i A
nnes versjon om

 
flyktningebarn og fattigdom

m
en, krig og fortvilel-

sen som
 er høyst aktuell hos en hel generasjon barn 

som
 er strandet i H

ellas, M
akedonia og U

ngarn. 

R
am

m
efortellingen kunne tjent på å innstram

m
es, 

jovisst, og gateartisten sto ikke helt til troende – han 
spilte for m

ye «som
 om

» i stedet for å være sin rolle, 
m

en hans kvinnelige m
otpart og innfallsvinkelen til 

eventyret er så gode, at det er bare å gi seg hen.

Selv spilte jeg m
in syvm

inutters K
oseputa i Paris så 

m
ange ganger som

 jeg hadde lyst til.
Fin festival, denne – og så har vi i tillegg U

N
IM

A
 

sin egen «G
o Figure» festival hvert andre år å gle-

de seg til. Supert m
ed to festivaler.

H
urra for å treffes og se hverandres utvikling 

innen feltet.

H
urra for Svelvik kom

m
une og Franzisca som

 fikk 
det til. 

JaapdH

*Panopticum
 = titteskap til frem

visning av scener. I 
Fusentasts panopticum

 får fire tilskuere av gangen vist en 
m

iniatyrteaterforestilling på m
aksim

um
 sju m

inutter.  

FIGURTEATER !
AKTUELT

Av alle «Piken m
ed 

svovelstikkene» 
-forestillinger som

 jeg 
har sett, var Grå gubberav 

Kattas figurteater den
m

est relevante.

Fra Havet. Foto: Figur i Fossekleiva

Vandreren er designet av enVide neFelibata.

I strålende solskinnshøstvæ
r ble 

det hele åpnet utendørs i Svelvik 
sentrum

 m
ed Generations, av det 

polske HC Andersen-teateret.
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DUKKENES 
HELBREDENDE M

AGI 
–

 bruk av dukker i fam
ilieterapi

HELEN
E BYHRIN

G FOSHEIM
 

(58), over tredve år som
 dukkespiller, regissør og barneteaterinstruktør; ved Riksteatret, ved 

Annes Dukketeater i Frogneparken og m
ed dukken Rosenstjert en serie forestillinger om

 klassiske 
kom

ponister m
ed M

inken Fosheim
 og sym

foniorkestere landet rundt. Hun er også fam
ilieterapeut 

m
ed lang erfaring fra i barneverntjenesten og i barne-og ungdom

spsykiatrien. Hun presenterer her 
sin m

asterstudie i fam
iliebehandling ved Høgskolen i Oslo og Akershus, «Dukkenes helbredende 

m
agi – bruk av dukker i fam

iliebehandling» fra 2015.

M
IN

 IN
TERESSE FOR BRUK AV DUKKER

M
in nysgjerrighet på bruk av dukker i terapi kom

-
m

er fra m
in bakgrunn som

 dukkespiller, kom
binert 

m
ed et langt yrkesliv m

ed sosialt arbeid. Fam
iliear-

beid har vært m
itt felt, og i 2015 skrev jeg et m

aster-
oppgave i fam

iliebehandling ved H
øgskolen i O

slo 
og A

kershus, m
ed sam

m
e tittel som

 denne artikke-
len. I m

itt arbeid m
ed barn og fam

ilier har jeg intu-
itivt brukt dukker i sam

taler uten å følge en spesiell 
m

etode. I 12 år har jeg hatt foreldre-barn-grupper 
på et fam

iliesenter drevet av K
irkens bym

isjon. D
er 

var ekornet N
øtteliten m

in faste følgesvenn, og en 
m

askotdukke for deltakerne. I arbeidet m
ed m

as-
teroppgaven sm

eltet m
ine to yrkesfelt sam

m
en i en 

nysgjerrighet på ulike m
åter å bruke dukker i fam

i-
lieterapi.

N
OEN

 UTFORDRIN
GER 

I SAM
TALER M

ED BARN
 

OG FORELDRE
A

rbeid 
m

ed 
barn 

og 
fam

ilier 
innebærer 

en 
balanse m

ellom
 voksen-

perspektivet 
og 

barne-
perspektivet. 

Sam
taler 

i fam
ilieterapi har stor vekt på det verbale språket, 

og tilpasses ofte m
er til de voksne enn til sm

å barn. 
I system

isk fam
ilieterapi inngår også refl eksjoner i 

form
 av dialog og m

eta-dialog. En behandling kan 
vare i halvannen tim

e. D
et kan, særlig for m

indre 
barn, oppleves som

 veldig lenge å sitte stille og lytte 
til andre, og i tillegg snakke om

 em
osjonelt kreven-

de tem
aer, tem

aer som
 ofte har vært vanskelig for 

fam
ilien å snakke om

. Barn m
ed oppm

erksom
hets-

vansker og uro har kort konsentrasjonsspenn. Bar-
nets utviklingsstadium

 setter begrensninger for å 
sette ord på opplevelser og følelser, og for å uttrykke 
sin m

ening. Jeg har tenkt m
ye på hvordan fam

ilie-
sam

taler kan tilpasses barns idéverden, så de får delta 
på lik linje m

ed de voksne, slik at barns stem
m

e blir 
ivaretatt, og slik at vi lettere kan forstå hva de ser 
som

 problem
et. H

vordan kan vi høre barns stem
m

e 
og se barns behov i en verden hvor sam

taler ofte 
består av de voksnes perspektiver og forståelseshori-
sonter? I situasjoner hvor barn har opplevd traum

er 
som

 overgrep eller tap av nære relasjoner, er det av 
betydning å skape en ikke-truende atm

osfære og let-
te kom

m
unikasjonen i fam

ilien. Bruk av dukker kan 
være en m

ulighet til å gå gjennom
 barnets idéverden 

for å åpne opp for vanskelige tem
a.

"BARN
ETS STEM

M
E#

Fam
iliebehandling er et 

sam
funnsoppdrag 

som
 

bærer i seg en plikt til 
å høre barnets stem

m
e. 

Flere lovhjem
ler ivaretar 

denne rettigheten: FN
s 

barnekonvensjon A
rtik-

kel 12 – O
m

 å si sin m
ening, Lov av 8. april 1981 

nr 7 lov om
 barn og foreldre (barnelova)§31, 2.ledd, 

Lov av 17. juli 1992 nr 100 lov om
 barneverntjenes-

ter (barnevernloven), Lov av 17. juni 1998 nr 61 
lov om

 grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) og Lov av 17. juni 2005 nr 64 lov 
om

 barnehager (barnehageloven).  

FORSKN
IN

GSSPØRSM
ÅLEN

E
M

itt første spørsm
ål var: H

vordan kan bruk av duk-
ker løfte frem

 barnets stem
m

e? Særlig oppm
erksom

-
het ble viet forholdet m

ellom
 terapeutens grad av 

ledende rolle og barnets grad av deltakelse.

M
itt andre spørsm

ål var: H
vordan kan dukker som

 
sym

bolterapeutisk verktøy knyttes til narrativ tilnær-
m

ing til fam
ilieterapi? Jeg ville se på hvordan bruk 

av fortellinger kunne knyttes til teori innenfor nar-
rativ tilnærm

ing.

Jeg valgte litteraturstudie, en tem
atisk analyse, som

 
m

etode.  Jeg satt igjen m
ed 9 artikler og en m

aster-
studie. Jeg vil i det følgende legge frem

 funnene i 
m

asterstudien slik jeg sorterte dem
, sam

t de under-
byggende resonnem

entene i form
 av noen teoretis-

ke tilnærm
inger innenfor fam

ilieterapi. 

TEM
AER I ARTIKKELEN

Jeg vil først si litt om
 datam

aterialet jeg har ana-
lysert, og defi nere hva som

 kan betegne en dukke. 
Jeg vil så gjøre rede for teoriene jeg tar utgangs-
punkt i, sam

let i begrepene system
isk fam

ilieterapi, 
narrativ tilnærm

ing og barnespesifi kk kunnskap om
 

lek og kom
m

unikasjon. Jeg vil også kort si noe om
 

m
etode. M

itt hovedbudskap i denne artikkelen er 
funnene jeg gjorde når jeg analyserte artiklene. T

il 
slutt gjør jeg m

eg noen tanker om
 hvilken relevans 

bruk av dukker som
 sym

bolterapeutisk verktøy kan 
ha, spesielt i system

isk fam
ilieterapi.

LITT OM
 

DATAM
ATERIALET

D
atam

aterialet kan sor-
teres 

i 
tre 

hovedkate-
gorier ut fra terapeutens 
posisjon: Terapeuten som

 
ledende, observerende og 
deltakende. For ordens 
skyld har jeg listet opp datam

aterialet etter denne 

sorteringen i slutten av artikkelen.

I N
orge er det m

ange eksem
pler på terapeutisk prak-

sis m
ed bruk av dukker, m

en er ikke nedfelt så m
ye 

i vitenskapelige studier. Jeg fant et større utvalg ar-
tikler innenfor barneterapifeltet enn innenfor fam

i-
lieterapifeltet. Barneterapi er et eldre felt enn fam

i-
lieterapi, og har følgelig fl ere vitenskapelige artikler 
om

 em
net, en av artiklene er fra 1936. (Bender &

 
W

oltm
an, 1936). Funnene jeg gjorde fi kk m

eg til å 
se at fam

ilieterapifeltet kan hente erfaringer fra bar-
neterapifeltet. D

e to studiene jeg fant m
est aktuelle, 

som
 om

handler system
isk fam

ilieterapi, er norske. 
D

en ene av artiklene om
handler behovet for en m

er 
barnetilpasset kom

m
unikasjon, slik jeg senere skal 

beskrive (Johannessen, R
ieber &

 Trana, 1996). D
en 

andre studien er en m
asterstudie, hvor terapeuten 

har brukt dukker i behandling av en fam
ilie over len-

gre tid (M
aaanum

, 2009). 

HVA ER EN
 DUKKE?

En dukke, eller en fi gur, representerer noe annet 
enn bare dukken: fam

iliem
edlem

m
er, andre perso-

ner, dyr, fantasifi gurer, eller dukken er representant 
for egenskaper eller følelser i form

 av en m
etafor : 

sinne, angst, uro. D
et kan være fi ngerdukker, han-

skedukker, stangdukker og tråd-dukker, eller leker 
som

 bam
ser, biler, duplofi gurer og vanlige dukker. 

O
gså ting som

 en spade, en pute, eller en m
op kan 

brukes som
 et sym

bolterapeutisk verktøy. Som
 i 

dukke-og fi gurteater ellers, kan et hvilket som
 helst 

objekt betegnes som
 en dukke, så lenge dukkeføre-

ren gir den liv.  

M
ITT TEORETISKE STÅSTED I M

ASTERSTUDIEN
.

M
ine teoretiske tilnærm

inger til studien kan plas-
seres i tre hovedgrupper, som

 jeg skal gjøre rede 
for I det følgende: System

isk fam
ilieterapi, narrativ 

tilnærm
ing og barnespesifi kk kunnskap om

 lek og 
kom

m
unikasjon.

SYSTEM
ISK FAM

ILIETERAPI
D

en system
iske tradisjon tar utgangspunkt i en 

sirkulær tenkning (C
heccin, 1987), og ser fam

ilien 

Hvordan 
ivareta barnets 

stem
m

e
Barns
 rett til 

å bli hørt
Norske studier 

om
 dukker 

i system
isk 

fam
ilieterapi

Bruk av dukker kan
væ

re en m
ulighet til å gå 

gjennom
 barnets idéverden

for å åpne opp for 
vanskelige tem

a.

Dukkeføreren gir liv til en 
m

op
Foto fra Solveig Gaarders 
bok «Historier og fortelling, 
lek og teater i barnehagen», 
Eureka, 2007
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interne 
beskyldninger, 

synde bukk-tenkning og 
skyldfølelse. 

Problem
et 

er 
problem

et 
selv, 

og 
ikke en persons identi-
tet. Fam

ilien kan sam
les 

i en felles kam
p m

ot uve-
senet, som

 kan få et navn 
eller visualiseres, for eksem

pel gjennom
 en dukke. 

G
jennom

 narrativer barn forteller, kan m
an få del i 

deres forståelse av virkeligheten. 

BARN
ESPESIFIKK 

KUN
N

SKAP OM
 LEK OG 

 KOM
M

UN
IKASJON

En utfordring i sam
taler 

m
ed barn, er å m

øte barn 
på deres egen kom

m
u-

nika-sjonskanal. 
M

æhle 
bruker begrepene språk-
kanalen, 

følelseskanalen 
og 

den 
intuitive 

kanal. 
Barnets kom

m
unikasjonskanaler er sentrale barne-

spesifikke tem
aer for å generere utviklingsstøttende 

narrativer (M
æhle 2000, 2001). M

æhle understreker 
også hvor viktig foreldrene er som

 tilknytningsper-
soner, for å få frem

 barnets stem
m

e. Leken forbinder 
m

enneskets indre, subjektive forestillingsverden m
ed 

den ytre, objektive virkelighet. Leken er et  hver-
dag. Brytes denne sam

m
enhengen, blir m

ennesket 
passivt og sykt, ifølge W

innicot (W
innicot, 2003). 

Liksom
-lek, ved å øve seg i forskjellige roller, er en 

av de viktigste faktorene for utvikling og læring. Ved 
å delta i rollelek, kan barn utforske sin nærm

este, 
proksim

ale utviklingssone. Å
 lage liksom

-historier i 
form

 av rollelek m
ed dukker, er en m

ulighet for å gi 
utviklingsstøtte til barn. 

R
uss &

 K
augars forsket 

på lekens betydning for 
kreativ 

problem
løsning 

(R
uss &

 K
augars, 2010). 

G
jennom

 em
osjonell inn-

levelse i dukkespill ska-
pes følelsestem

aer i fan-

tasien. D
ette fører til følelsesm

essige tilstander som
 

vekker et bredt assosiativt nettverk. D
enne proses-

sen kan åpne for annerledes og ny tenkning, hevder 
R

uss &
 K

augars. Barn og fam
ilier som

 har opplevd 
traum

atiske hendelser kan ha vanskelig for å delta i 
lek. D

et kan derfor være av avgjørende betydning å 
lokke fram

 leken igjen.

FUN
N

: 
Tem

aer jeg så etter i artiklene var: Fellestrekk og 
variasjoner i bruk av dukker, terapeutens posisjon 
i forhold til å løfte frem

 barnets stem
m

e, bruk av 
narrativ tilnærm

ing og relevans for dagens praksis i 
system

isk fam
ilieterapi.

Tre datasett ut fra terapeutens posisjon og variasjo-
ner i bruk av dukker 

Ledet: D
ukkespill for barn 

-> reaktivt dukkespill

O
bserverende: D

ukkespill om
 og av barn       

-> spontant dukkespill

D
eltakende: D

ukkespill m
ed og av barn          

-> interaktivt dukkespill

LEDEN
DE  TERAPEUTISK 

 POSISJON
: DUKKESPILL 

FOR BARN
 $ REAKTIVT 

DUKKESPILL
(Bender 

&
 

W
oltm

an, 
1936, Fossum

 &
  M

ørch, 
2005, Johannesen, Rieber 
&

 Trana, 1996)

D
e tre første artiklene beskriver ulike m

åter terapeu-
ter skaper og spiller dukketeater for barn og fam

ilier. 

Både Bender og W
oltm

an (1936), som
 jeg fra nå av 

kaller K
asper-teater, og Fossum

 og M
ørch (2005), 

som
 jeg fra nå av kaller D

inosaurus-skolen, beskriver 
to helt ulike form

er for ledet terapi. Begge bruker 
ledet terapi i form

 av regissert dukkespill.

som
 et system

, der alle delene i system
et kan påvirke 

hverandre. En forandring ett sted i sirkelen, vil kun-
ne skape forandring i resten av sirkelen. Ved å endre 
seg selv, kan også verden rundt endre seg. System

isk 
fam

ilieterapi bruker reflekterende team
 som

 lytter til 
fam

iliens sam
tale m

ed terapeuten, for så å gi tilba-
kem

elding ved at fam
ilien lytter til refleksjoner fra 

et team
 av fagpersoner. På den m

åten skapes dialog 
og m

eta-dialog (A
ndersen, 1987). Fam

ilien får et 
tilfang av refleksjoner om

 tem
aene de har snakket 

om
, og får m

ulighet til å utvide forståelsen av sin 
situasjon. 

N
øytralitet, nysgjerrighet 

og åpenhet
M

ange fam
ilier har barn 

eller 
foreldre 

som
 

har 
en diagnose som

 preger 
fam

iliens liv. Tre prinsip-
per i system

isk fam
ilie-

terapi er å m
øte fam

ilier 
m

ed  nøytralitet, nysgjerrighet og åpenhet, å se hver 
fam

ilie som
 unik (C

heccin, 1987). Et begrep som
 

er m
ye brukt er «kvalifisert uvitenhet»(A

nderson 
&

 G
oolishian, 1992, A

nderson, 2005). Terapeuten 
kan kom

m
e m

ed bidrag ut fra sin faglige kom
petan-

se, m
en er åpen for fam

iliens særegne historie. 

Bruk av dukker – en for -
skjell som

 skaper forand-
ring
Et kjent begrep innen 
system

isk 
tenkning 

er 
«en forskjell som

 gjør 
en forskjell» (A

ndersen, 
1994). H

vis én i fam
ili-

en har det problem
atisk, 

er hele fam
ilien en del 

av problem
et, og det finnes m

ange m
åter å skape 

en forskjell som
 gjør en forskjell, og derm

ed skape 
forandring. Én faktor kan være at fam

ilien gjør noe 
annet sam

m
en enn det de pleier. Å

 introdusere en 
dukke i sam

talen kan representere en slik forskjell. 
D

e fleste vil vel kjenne seg igjen i at både barn og 

voksne ofte forholder seg på en annerledes og m
er 

avslappet og leken m
åte overfor en dukke enn over-

for m
ennesker. 

N
ARRATIV 

 TILN
Æ

RM
IN

G ER 
 FORTELLIN

GEN
E VI EN

 
ER DEL AV
Jeg har brukt m

ye teori 
fra M

ichael W
hite om

 
narrativ 

tilnærm
ing 

til 
terapi  (W

hite, 2009).  
En kortfattet forklaring på narrativ terapi er bruk 
av historiefortelling. M

ange av Å
nd i H

anskes lesere 
kjenner kanskje bedre til kunst enn terapi. Fortelling 
er et etablert konsept i kunstens verden, og så også i 
terapifeltet. N

arrativ terapi handler om
 fortellingene 

vi har m
ed oss, og hvordan vår egen og fam

iliens 
historie kan fylles ut og forstås forskjellig ved å for-
telles til hverandre. Barn og fam

ilier som
 strever, har 

ofte en negativ historie som
 dom

inerer oppfatnin-
gen om

 seg selv eller barnet. N
arrativ terapi består 

i å utfordre denne dom
inerende historien, fylle den 

ut og få frem
 andre, alternative historier, historier 

som
 forteller om

 unntak og m
estring, som

 er m
er 

styrkende for dem
 det gjelder. Frem

tidsvisjoner 
hører også m

ed til narrativ terapi. W
hite beskriver 

narrativene vi forteller som
 det grunnleggende for 

å skape m
ening i tilværelsen. D

ette stem
m

er også 
godt m

ed A
ntonovskis teori, som

 hevder at psykisk 
sykdom

 kan ha sitt utspring i m
anglende opplevelse 

av sam
m

enheng i livet (A
ntonovski, 2000). N

arra-
tivene kan binde vår fragm

enterte historie sam
m

en 
og skape m

ening. D
et kan være gjenfortelling av 

virkeligheten, slik fortelleren tolker den, eller m
e-

taforiske historier. M
etaforiske historier kan sam

-
m

enlignes m
ed lignelser, eventyr-lignende historier, 

hvor handlingen eller m
edvirkende i historien har en 

parallell til fortelleren eller tilhøreren. 

N
arrativ tilnærm

ing gjør også bruk av eksternali-
sering som

 en m
åte å skape avstand til vanskelige 

tem
aer. I fam

ilier hvor kom
m

unikasjonen er fast-
låst, kan eksternalisering av et problem

 m
otvirke 

Kvalifisert 
uvitenhet

Dukker kan 
skape en leken 

sam
tale

Utfordre 
dom

inerende 
negative 
historier

Bruk av 
dukker for å 

eksternalisere 
problem

et

Leken skaper 
m

ening og 
sam

m
enheng 

m
ellom

 drøm
 

og hverdag

Forskning viser 
at dukkespill kan 

frem
m

e barns 
evne til kreativ 
problem

løsning

KASPERTEATER: 
Barna kan gi uttrykk 
for aggresjon uten at 

det får negative 
konsekvenser for 

dem
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sjem
ent og deltakelse fra barna. Bruk av dukkespill 

for barn, reaktivt dukkespill, kan på disse m
åtene 

være egnet til å løfte frem
 barnets stem

m
e. 

OBSERVEREN
DE TERAPEUTISK POSISJON

: 
DUKKESPILL AV/OM

 BARN
 $ SPON

TAN
T 

DUKKESPILL
(Irw

in, 1985, N
øvik &

 Solem
, 2003, K

arakurt, 
2012) 
Fam

ily Puppet Interview

Eleanor 
Irw

in 
(1985) 

har 
utviklet 

«Fam
ily 

Puppet 
Interview

», 
en 

utrednings-m
etode m

ed 
bruk av dukker som

 er 
blitt en m

odell for m
an-

ge 
terapeuter 

verden 
over. K

arakurts artikkel 
(2012) er en case-studie av  Fam

ily Puppet Intervi-
ew

 i praksis m
ed en fam

ilie. I korte trekke er frem
-

gangsm
åten slik: Fam

ilien velger dukker, og dukke-
ne presenterer seg. Fam

ilien lager en dukkehistorie, 
og deretter refl ekterer terapeuten m

ed dukkene 
(fam

iliem
edlem

m
ene i dukkeroller). Terapeuten re-

fl ekterer så m
ed dukkeførerne (fam

iliem
edlem

m
ene 

som
 seg selv) Fam

ilien blir til slutt bedt om
 å fi nne 

en m
oral og en slutt eller en fortsettelse på historien. 

Terapeuten har en ob-
serverende 

rolle, 
m

ens 
barnet og fam

ilien spon-
tant 

lager 
en 

historie 
m

ed 
dukkene. 

Etter 
dukkespillet 

refl ekterer 
terapeuten sam

m
en m

ed 
fam

ilien. H
ensikten for 

terapeuten er å forstå fam
ilien bedre, hva fam

ilien 
strever m

ed, og hvordan relasjonene er i fam
ilien. 

D
ette kan være en leken og ikke-truende m

åte å 
nærm

e seg vanskelige tem
a i fam

ilien, hvor barnet 
får være i en leke-situasjon frem

for å sitte i en kre-
vende sam

tale som
 har lett for å foregå på de voks-

nes prem
isser.

K
vebæk Fam

ily Sculpture 
Technique
D

en 
andre 

artikkelen 
om

 
observerende 

tera-
peutisk posisjon er den 
norske 

K
vebæk 

Fam
ily 

Sculpture 
Technique 

(N
øvik &

 Solem
, 2003), 

som
 også er brukt langt utover N

orges grenser. 
D

ukkene er vakre trefi gurer som
 barnet plasserer 

på et nettverkskart for å vise relasjonene til fam
ilie-

m
edlem

m
ene, hvor nært eller fjernt de synes de står 

fam
ilie eller nettverk. D

et kan være en m
ulighet til 

å eksternalisere vanskelige relasjoner ved å fokusere 
på dukkene og snakke om

 istedenfor direkte til fam
i-

liem
edlem

m
ene eller til terapeuten. D

et kan også 
være til hjelp når det av ulike grunner er vanskelig 
å snakke.

For fam
ilier som

 deltar i Fam
ily Puppet Interview

 
og i K

vebæk Fam
liy Sculpture Technique vil opp-

levelsen gjøre noe m
ed dem

. D
et går frem

 av arti-
klene at deltakerne blir berørt ved å sam

handle og 
sam

tale på en annen m
åte enn ellers. D

et vil derfor 
alltid være et elem

ent av behandling også i en kart-
leggingsfase.

Både Fam
ily Puppet Interw

iev og K
vebæk Fam

liy 
Sculpture Tecnique er i bruk i praksis i fam

ilieterapi. 
Fam

ily Puppet Interview
 kan sies å ha blitt en m

al 
som

 også brukes over tid i fam
iliebehandling, der 

terapeuten har en deltakende posisjon. D
ette går 

frem
 av det neste datasettet.

DELTAKEN
DE TERAPEUTISK POSISJON

: 
DUKKESPILL M

ED BARN
, IN

TERAKTIVT 
DUKKESPILL. 
(M

aanum
, K

. (2009), C
arlson-Sabelli, L.(1998),                                   

D
illen, L., m

ed fl ere (2009), Butler, S., G
uterm

an, 
J.T., &

 R
udes, J. (2009)

A
lle disse studiene kan relateres til Irw

ins m
al til 

Fam
ily Puppet Interview, uten at det er henvist til 

hennes arbeid. 

K
asperteater.

K
asper-teater er kjent over hele Europa og er spilt 

på gater og torg helt fra m
iddelalderen: Punch and 

Judy i England, Pulchinella i Italia. Som
 terapeu-

tisk dukkespill ble K
asper-teater brukt i U

SA
 på 

tretti-tallet for barn som
 bodde på barneverninsti-

tusjon. M
ange av barna hadde vært utsatt for alvor-

lig om
sorgssvikt, og m

ange strevde m
ed aggressiv 

atferd og m
anglende evne til følelsesm

essig regule-
ring. I K

asper-teateret kom
m

er K
asper stadig opp i 

problem
er m

ed de etablerte autoriteter, m
en han er 

også en helt som
 fi nner løsninger, en som

 barna blir 
glad i. D

ukkespillet ga rom
 for tilrop og protester, 

selv om
 handlingen var lagt, og historien alltid fi kk 

en lykkelig slutt. A
rtikkelen om

 K
asper-teateret be-

skriver hvordan terapeutene bruker dukkespillet til 
å la barna få utløp for følelser i trygge om

givelser, 
både aggresjon og kjærlighet, uten at det får nega-
tive konsekvenser for dem

. D
e kan identifi sere seg 

m
ed den energiske og lett antennelige K

asper, m
en 

får gjennom
 historien om

 K
asper en tro på at K

as-
per har m

ange gode kvaliteter. Terapeutene inviterte 
barna på følelseskanalen. D

enne tenkningen ser jeg 
som

 overførbar til fam
iliebehandling for å løfte frem

 
barnets stem

m
e, både ved at terapeuten m

odellerer 
en slik holdning, en tro på barnet og barnets bidrag 
i sam

tale m
ed fam

ilien, og ved å rom
m

e og aner-
kjenne barns utløp for følelser. 

D
inosaurusskolen.

A
rtikkelen om

 D
inosau-

rus-skolen 
(Fossum

 
&

 
M

ørch, 
2005) 

beskri-
ver 

en 
psyko-edukativ 

tilnærm
ing. 

D
inosau-

rus-skolen 
er 

en 
del 

av «de utrolige årene» 
(K

arolyn W
ebster-Stratton, 2000) D

et er en grup-
peterapi tilpasset barn m

ed ulike form
er for uro og 

utagerende atferd, der foreldrene også går i grup-
peterapi m

ed andre foreldre. I barnegruppen spiller 
terapeuten en dukkehistorie som

 handler om
 van-

skelige situasjoner som
 ligner på dem

 barna kom
m

er 
opp i, hvor det lett blir utagering og uvennskap. D

et 

gir m
ulighet for barna til å identifi sere seg em

osjo-
nelt m

ed dukkene i dukkespillet og selv kom
m

e m
ed 

forslag til hva dukkene burde gjøre for ikke å kom
-

m
e opp i konfl ikter. Terapeuten prøver så ut nye og 

bedre handlingsalternativer, og inviterer barna både 
på følelseskanalen, språkkanalen og til problem

løs-
ning. D

ette kan gi barna en opplevelse av å ha tatt 
gode valg og av å oppleve m

estring. 

R
efl ekterende dukketeater.

D
en 

tredje 
artikkelen 

om
 

ledet 
terapi 

er 
en  

norsk artikkel om
 bruk 

av 
dukker 

i 
system

isk 
fam

ilieterapi. (Johanne-
sen, 

R
ieber 

og 
Trana, 

1996). 
D

et 
kan 

kalles 
refl ekterende dukketeater. Terapeutene i det refl ek-
terende team

et, som
 hadde sittet og lyttet til sam

-
talen, laget en liten historie m

ellom
 terapitim

ene. 
H

ensikten var å åpne opp for vanskelige tem
a som

 
terapeutene hadde oppfattet, og som

 kunne være 
vanskelig å uttrykke m

ed ord.  H
istorien ble vist til 

fam
ilien på neste sam

tale, og gjenspeilet det tera-
peutene oppfattet som

 sentralt i barnets og fam
ili-

ens opplevelse. D
ukkespillet ble utgangspunktet for 

neste sam
tale. Fam

ilien refl ekterte over historien og 
ble bedt om

 bidrag, om
 den skulle endres og hvor-

dan den ville fortsette. Terapeutene kunne så spil-
le fam

iliens versjon, eller fam
ilien kunne spille selv. 

T
il slutt refl ekterte terapeuten m

ed fam
ilien. M

ed 
tanke på å få frem

 barnets stem
m

e, viser artikkelen 
et eksem

pel på hvordan refl ektende dukketeater 
kan invitere barnet på følelseskanalen, ved å speile 
barnets opplevelse, på språkkanalen, ved å refl ektere 
etter dukkespillet,  og på den intuitive kanal, ved 
å la barnet kom

m
e m

ed forslag til å fylle ut eller 
fortsette historien, og ved å invitere til selv å spille 
ut historien.

D
isse tre artiklene beskriver tre svært ulike m

åter 
hvor terapeutens posisjon som

 ledende kan skape 
følelsesm

essig innlevelse hos barnet/fam
ilien, og 

beskrivelsene viser at de kan skape høy grad av enga-

DIN
OSAURUS! 

SKOLEN
: Barna kan 

kom
m

e m
ed forslag 

til hva dukkene burde 
gjøre for å ikke kom

m
e 

opp i konfl ikter

Kasper kom
m

er opp 
i konfl ikter og trosser 
autoriteter, m

en historien 
får alltid en lykkelig slutt.
Foto fra youtube: 
Learn germ

an: Das 
Kasperletheater av W

orth 
Schatz

Terapeuten bruker dukker 
til å vise vanskelige 
situasjoner som

 barna 
kjenner seg igjen i
Foto fra inform

asjon om
 

Dinosaurusskolen på 
internett: incredibleyears.
com

/program
s/child,            

2. Content of the Incredible 
Years Dinosaur school 

Dukkespill for 
å åpne opp 

for vanskelige 
tem

a

SPON
TAN

T 
DUKKESPILL: 

Fam
ilien spiller 

en historie m
ed 

dukker

En lekende og 
ikke-truende 

m
åte å næ

rm
e 

seg vanskelige 
tem

a

Figurene 
viser næ

re og 
fjerne relasjoner 

til fam
ilie og 

nettverk
Fam

ilien spiller spontant en 
historie m

ed dukker
Foto fra Solveig Gaarders 
bok «Historier og fortelling, 
lek og teater i barnehagen», 
Eureka, 2007

Barnet plasserer fi gurene 
på et nettverkskart.
Foto fra nettstedet 
kvebaeksculpting.com



85
84

dukker kan gi innblikk i barnets tanker og følelser. 
Å

 lage, å se og å lytte til historier kan hjelpe barn og 
foreldre å skape m

ening og sam
m

enheng.  

Bruk av dukker til historiefortelling kan bidra til å 
skape en nødvendig distanse til tem

aer som
 er van-

skelig for fam
ilien å snakke om

. H
istoriefortelling 

ved bruk av dukker kan gi barn utløp for følelser i 
en ufarlig, leken atm

osfære, uten at det får negative 
konsekvenser.

Som
 bidrag inn i syste-

m
isk fam

ilieterapi, synes 
jeg 

den 
m

est 
fascine-

rende 
m

uligheten 
lå 

i 
at m

an fi kk et ekstra re-
fl ekterende dukketeam

 i 
rom

m
et. D

erm
ed gis det 

rom
 for en ny dim

ensjon 
i m

eta-dialogen: Fam
ilien har skapt et eget refl ekte-

rende dukketeam
. D

ette kan understreke fam
iliens 

betydning og styrke troen på deres egen kom
petan-

se som
 problem

løsere.

M
in kjærlighet til dukketeater har vokst ytterligere 

m
ed arbeidet m

ed m
asteroppgaven. Jeg håper jeg 

ved å dele den m
ed dere har pusset litt på brille-

glassene for å kunne nyte terapien i kunsten – og 
kunsten i terapien. 
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D
illen (D

illen m
.fl . 2009) 

og C
arlson-Sabelli (C

arl-
son-Sabelli, 1998) bru-
ker også prinsip per fra 
psyko-dram

a, 
ved 

å 
la 

barna 
spille 

ut 
følelser 

gjennom
 dukkene. Ved å 

gjenskape en traum
atisk 

hendelse i rom
m

et, kan barna refl ektere over den 
og spille den ut igjen, og derm

ed endre handlingen 
ved en ny atferd i situasjonen. Terapeuten ber også 
tidvis barna bytte dukker, og spille hverandres roller. 
C

arlson-Sabelli beskriver hvordan barna gjennom
 

sitt dukkesam
spill spiller ut sin egen historie, utvikler 

og endrer den, og fi nner nye alternative historier, 
og hvordan de m

ed det 
kan endre bildet av seg 
selv og få en ny og m

er 
verdifull rolle i sitt eget 
liv. A

rtiklene illustrerer 
etter m

itt skjønn godt 
hvordan barnets stem

m
e 

kom
m

er 
tydelig 

frem
 

ved å la barnet uttrykke 
seg gjennom

 dukken. Terapeuten snakker m
ed bar-

net ved å snakke m
ed dukken, og refl ekterer senere 

ved å snakke m
ed barnet.

M
aanum

s artikkel (M
a-

anum
, 2009) kan plas-

seres innenfor system
isk 

fam
ilieterapi, der det er 

sentralt at alle stem
m

er 
skal bli hørt, og at den 
enkeltes opplevelse blir 
utvidet 

ved 
å 

lytte 
til 

andres beskrivelser. Fa-
m

ilien 
lager 

også 
sine 

egne dukker og bruker 
dem

 gjennom
 hele be-

handlingen. I system
isk 

fam
ilieterapi består det 

refl ekterende 
team

et 
vanligvis av fagpersoner. 

M
aanum

 lar fam
ilien selv være sitt egne «refl ek-

terende dukketeam
». D

enne form
en åpner for et 

språk som
 kan inntones på barnets språkkanal, le-

kekanal og induktive kanal, og slik kan løfte frem
 

barnets stem
m

e (M
æhle, 2000).

FUN
N

 $ RELEVAN
S FOR 

N
ARRATIV TILN

Æ
RM

IN
G 

TIL SYSTEM
ISK FAM

I!
LIETERAPI
For m

eg var det et inter-
essant funn hvordan de 
tre første artiklene, om

 
ledet terapi i form

 av duk-
keteater for barn, kunne brukes terapeutisk. Barna 
ble berørte, engasjerte og aktive også som

 tilskuere. 
Både ledet, observerende og deltakende terapeutisk 
bruk av dukker kan være egnet for å løfte frem

 bar-
nets stem

m
e, forutsatt at barnet blir følelsesm

essig 
engasjert i spillet, og at det gis rom

 for reaksjoner 
under eller etter spillet. I artiklene om

 Fam
ily Pup-

pet Interview, hvor terapeuten har en observerende 
posisjon, er barnet en aktiv dukkefører, og får større 
spillerom

 på den intuitive kanal. I en kartleggingsfa-
se kan barnets frie spillerom

være 
avgjørende 

for 
å 

forstå 
hva 

barnet 
stre-

ver m
ed. I artiklene som

 
om

handler 
deltakende 

terapeutisk posisjon blir 
barnet også utfordret på 
aktiv deltakelse og på å 
spille nye roller og his-
torier. På denne m

åten kan barnet bli hjulpet til å 
prøve ut nye handlingsalternativer. 

N
år det gjelder relevans 

for 
narrativ 

tilnærm
ing 

til system
isk fam

ilieterapi, 
fant jeg at narrativ tilnær-
m

ing ved bruk av dukker 
kan bidra på fl ere m

åter. 
H

istoriefortelling 
m

ed 

Psykodram
a 

m
ed dukker

En ny og m
er 

verdifull rolle i 
sitt eget liv

Fam
ilien 

lager dukker

Et 
refl ekterende 

dukketeam

Interaktivt dukkespill, der 
terapeuten og barnet/
fam

ilien spiller sam
m

en.
Foto fra Solveig Gaarders 
bok «Historier og fortelling, 
lek og teater i barnehagen», 
Eureka, 2007

Et eksem
pel på en selvlaget 

dukke: Risrum
pedukke

Foto fra kurset Sam
taler 

om
 vanskelige tem

aer 
– hvordan bruke dukker 
i sam

taler m
ed barn på 

RBUP Øst og Sør m
ed 

Christiane M
uribø (2015)

Ledet terapi 
m

ed dukker 
vekker barnet 

på følelses-
kanalen

Spontant 
dukkespill vik-
tig for å forstå 

hva barnet 
strever m

ed

Interaktivt 
dukkespill gir 

m
ulighet til å prøve 

ut nye handlings-
alternativer

Fam
ilien som

 eget 
refl ekterende duk-
keteam

 kan styrke 
troen på egen 

problem
løsning

Fra kurset Sam
taler om

 vanskelige 
tem

aer – hvordan bruke dukker i 
sam

taler m
ed barn på RBUP Øst og 

Sør m
ed Christiane M

uribø (2015) 
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RIKSTEATRETS 
DUKKETEATER 
ER 40 ÅR

AN
N

E STRAY
er dukkespiller og skuespiller.  Hun startet og driver Annes dukketeater i Frognerparken.  
Ansatt som

  førstelektor i dram
a og figurteater ved Høgskolen i Oslo og Akershus

I 1976 besluttet R
iksteatrets styre å opprette et 

eget profesjonelt dukketeater. 

D
et var teatersjef G

udrun W
aadeland som

 sam
m

en 
m

ed M
ona W

iig fant det nødvendig at N
orges am

-
bulerende teater (m

ed sine nasjonale forpliktelser) 
tok ansvaret for å bidra til dukketeatrets utvikling 
i N

orge. 

M
ona W

iig hadde sin utdannelse fra Ø
st-E

uropa, 
og hadde nære bånd til blant annet Tandarica–tea-
tret i B

ucuresti. H
un fikk etablert en 3-årig utdan-

nelse for dukkespillere ved R
iksteatret sam

m
e år. 

D
et profesjonelle dukketeaterm

iljøet i N
orge var 

lite. R
iksteatret ønsket særlig velkom

m
en im

pul-
ser fra Ø

st-E
uropa, der denne kunstarten hadde 

lange tradisjoner og var m
eget vital på 70-tallet. 

Teatersjef og regissør M
argaretha N

iculescu fra 
Tandarica-teatret kom

 til oss m
ed sine frem

ragen-
de dukkespillere, dukkem

akere og scenografer, og 
var blant de bærende lærekreftene de første år.
       
D

et første kullet som
 ble utdannet ved R

iksteatrets 
D

ukketeater var T
ine Stoesen, M

arianne E
dvard-

sen, Stein G
rønli, K

nut A
lfsen og (undertegnede) 

A
nne Stray. D

isse dannet i hovedsak R
iksteatrets 

eget dukketeater-ensem
ble. U

tdannelsen var i føl-
ge daværende teatersjef G

udrun W
aadeland dyrere 

enn en flyver-utdannelse. H
un m

ente at det var 

viktig å bli en god skuespiller hvis m
an skulle bli 

en god dukkespiller. D
erm

ed ble vår utdannelse 
langt på vei den sam

m
e som

 den skuespillerelevene 
fikk ved Statens teaterskole, vi skulle i tilegg lære 
dukkespill 
sam

t 
å 

jobbe 
fram

 
forestillinger 

for 
offentlige 

fram
føring. 

 D
et 

ble 
gjort 

store 
satsninger. 

Forestillingene 
bygget de første årene alltid på norske m

yter og 
diktverk . Å

pningsforestillingen Ø
stenfor sol og ves-

tenfor m
åne var for eksem

pel bygget på folkeeven-
tyret K

vitebjørn K
ong Valem

on. 

I 1978 oppførte R
iksteatrets D

ukketeater Peer 
G

ynt som
 dukketeater i M

argaretha N
iculescus 

regi. D
et var første gang i verdenshistorien at Ib-

sen ble satt opp som
 dukketeater. Forestillingen 

ble en stor suksess ved m
arkeringen av 150-års 

jubileet for H
enrik Ibsens fødsel. D

et var ganske 
kontroversielt den gangen, å sette opp Ibsens store 
og ikoniske dram

a m
ed dukker og m

asker.  

40 år har gått siden det hele begynte, og det er 
en person som

 fortjener spesiell takk og oppm
erk-

som
het i denne forbindelse. H

un m
å kalles R

ik-
steatrets D

ukketeaters «G
rand old Lady»; nem

lig 
C

hristine (T
ine) Stoesen. H

un har vært ved teatret 
i alle år siden hun begynte der som

 elev i 1976.

VI GRATU
LERER TIN

E STOESEN
!

RIKSTEATRETS 
DUKKETEATER ble etablert 
i 1976

Gudrun W
aadeland og 

M
ona W

iig etablerte 3-årig 
utdannelse for dukkespillere 
ved Riksteatret sam

m
e år

Tine Stoesen har væ
rt ved 

teatret siden hun begynte 
der som

 elev i 1976.

FA
K

TA

«Hun m
å kalles 

Riksteatrets 
Dukketeaters 
«Grand old 
Lady»; nem

lig 
Christine (Tine) 
Stoesen.»
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Jeg m
øter T

ine i O
slo, hun har fri en periode, og 

er hjem
m

e etter en lengre turne. 
D

et er naturlig for m
eg å begynne å snakke m

ed 
henne om

 gam
le dager. 

– Jeg var der selv i over 20 år, m
en 40 år! D

et er 
jo helt utrolig, hvilken bragd. H

vordan har du fått 
det til? 
– D

et har vel latt seg gjøre siden jeg ikke har barn. 

V
i blir sittende en stund og m

im
re om

 gam
le 

dager. T
ine tenker tilbake på tiden hvor hun blant 

annet spilte M
or Å

se i M
argaretha N

iculescus Peer 
G

ynt, og hun etterligner M
argarethas stem

m
e på 

gebrokkent engelsk: «T
hat is ok…

 but now
…

 w
ith 

feeling!». For det gjelder jo å få liv inn i, og følelser 
ut av dukken! T

ine supplerer: 

– M
an m

å jo spille dukkene så de blir troverdige. 

H
un sam

m
enligner dukkespill m

ed å spille piano. 
A

lle kan få til å spille Til Elise på piano, m
en ikke 

alle kan få deg til å gråte når de spiller den. 
   – H

ar du en drøm
m

erolle innen figur og dukketea-
ter du gjerne skulle gjort? 
– N

ei, jeg føler jeg har vært heldig, jeg har hatt 
m

ange ledende roller og glad jeg fikk være m
ed på 

storhetstiden. I dag er det ikke så m
ye rom

 for ek-
sperim

entering, siden m
an bare tenker at pengene 

m
å inn i kassa.

– M
en hva m

ed forestillingen K
jell A

xel R
ocker ba-

sert på barneboken til C
ecilie Enger, som

 hadde pre-
m

iere i fjor?  H
vem

 sin ide var det?
– Vel, her satset teatret på å dram

atisere en helt ny 
barnebok. D

et ble en fin liten forestilling m
ed m

u-
sikere på scenen. Idéen var m

in ja, og jeg sto ellers 
for det m

este: D
ram

aturgi, design av dukker, sceno-
grafi, regi og jeg spilte selv. D

ette m
inner m

eg på at 
vi også spilte m

ye ny norsk dram
atikk på 80-tallet. 

Tor-Å
ge B

ringsværd var da en viktig m
entor, inspi-

rasjonskilde og husdikter for dukketeatret.

– Benjam
in Bever av Eva Sevaldson var også ny 

norsk dram
atikk skrevet spesielt for dukketeater, 

hadde du ikke regi på den og?
– Jo, sam

t også dukkedesign. Jeg har både designet 
og laget dukker til andre forestillinger også, som

 
blant annet K

arius og Baktus og K
nerten gifter seg.

     
– M

en som
 40-års jubilant er du nå den eneste faste 

dukkespilleren igjen på teatret, hvordan føles det? 
– D

et føles veldig rart, jeg syns det er synd at R
ik-

steatret ikke har et fast dukketeater-ensem
ble om

 
ikke annet. Jeg husker at på 90-tallet var R

ikstea-
tret truet m

ed nedleggelse, m
en det var aldri snakk 

om
 å legge ned dukketeatret. M

en i dag går m
an 

jo bort fra faste ensem
bler. R

iksteatret hadde ulike 
gjestespill fra inviterte figur- og dukketeateren-
sem

bler fra begynnelsen av 70-tallet, til vi altså fikk 
vårt eget faste ensem

ble i 1976. N
å er vi jo snart 

tilbake til der vi var for 40 år siden. M
en dukke-

teater og figurteater som
 kunstform

 er i dag blitt 
m

er kjent og utbredt i N
orge nettopp takket være 

R
iksteatrets D

ukketeater, der også svært m
ange 

dyktige teaterfolk har påbegynt sine teaterliv.

– Blir det 40 års-feiring, eller blir det m
est gravøl, 

hva tror du?
– U

ansett håper jeg da på feiring i 2017, m
ed fast 

ensem
ble eller ikke!

Ja, både det og du skal absolutt feires! Ikke m
inst du, 

for hele førti års lang og tro tjeneste for R
iksteatrets 

D
ukketeater! 

«I dag er det ikke så m
ye rom

 
for eksperim

entering, siden 
m

an bare tenker at pengene 
m

å inn i kassa.»Jeg føler jeg har væ
rt heldig, jeg har 

hatt m
ange ledende roller og glad jeg 

fikk væ
re m

ed på storhetstiden.
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VERKSTEDSTRILOGI

JAAP DEN
 HERTOG  

(1952) bor i Trondheim
. Teateraktiv fra 6-årsalder. Spesialist i Allm

ennm
edisin fra 1979. 

Stiftet Teater Fusentast i 1989 sam
m

en m
ed sin livsledsager Coby Om

vlee. De driver 
fortsatt teateret sam

m
en.

Jeg har lyst til å skrive om
 tre forestillinger. A

lle 
tre m

ed poetisk tilsnitt. A
lle tre sterkt pedagogisk 

vinklet.

K
an det være fordi skolene og D

K
S – nå K

ultur-
tanken - ønsker det slikt?

A
lle tre klarer å skape m

agi. D
en første litt, den 

andre litt m
er, og den tredje på fenom

enalt vis.

D
en første er tydelig figurteaterbasert, den andre 

et skyggeteater, og den tredje en teatersetting m
ed 

projisert billedkunst.

R
agni H

alle viste på FiF (Figurteaterfestivalen 
i Fossekleiva på B

erger ved Svelvik) sitt program
 

K
an papir puste?, behendig tonesatt av T

ore L
jø-

kelsøy. E
n lavm

ælt oppvisning av papirets m
ulig-

heter i anim
asjonens tjeneste, en kort og enkel 

liten sak, følsom
t frem

ført og fulgt av en oppfor-
dring til selv å eksperim

entere m
ed papir. D

et var 
det lagt til rette for i en slags form

ingstim
e etterpå.

A
nne M

ali Sæ
ther og hennes prosjekt A

nim
alske 

Produksjoner besøkte O
lavsfestdagene i T

rond-
heim

 m
ed D

et Skyggefulle V
erkstedet. Forestillin-

gen bygger på klippekunsten til psaligraf * G
uri 

G
uri H

enriksen. Ved fiffig bruk av et partytelt og 
lom

m
elykter tar de to oss m

ed i en skyggeverden 
og avslører på intim

t vis noen av hem
m

elighetene 
bak slik anim

asjon. E
tterpå blir alle invitert til et 

klippeverksted og får prøve ut egne projeksjoner 
og skyggem

anipulasjoner.

H
eller ikke her fantes det noen historie, m

en de 
to pretenderer ikke annet enn å dele fascinasjonen 
for hva som

 alle kan få til av billedm
agi m

ed m
eget 

enkle m
idler. V

i følte oss vel - og tatt vare på.

A
nne M

arit Sæ
ther og C

irka T
eater gjorde et 

stunt, nærm
est, i forbindelse m

ed sitt drøm
m

efa-
brikkprosjekt på N

yhavna i T
rondheim

 i som
m

er. 
Teateret disponerer en etasje i den gam

le fyrings-
bunkeren D

ora 2. I Fargene på N
yhavna blir bar-

na - og vi, heldige få voksne – tatt m
ed inn i disse 

m
ørke betonglokaler, vi m

anøvrerer m
ellom

 reoler 
fulle av G

illes B
erger sine vidundere av scenogra-

fiske elem
enter, kostym

er, m
odeller, rekvisitter, for 

Det Skyggefulle Verkstedet av 
Anim

alske Produksjoner bygger på 
klippekunsten til psaligraf Guri

 Guri Henriksen
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så å kom
m

e inn i rom
m

et hvor en fortvilet trio 
– havnens skjelldam

e, rustm
ann og pinnem

ann i 
hvert sitt hjørne sørger over at fargene er forsvun-
net fra hvert sitt dom

ene.

U
ngene – i sm

å grupper - får utdelt gam
le kake-

bokser m
ed de tre elem

entene skjell, rust, pinne, 
sam

t noen fargerike foto av for eksem
pel sm

åstein, 
og på disse danderes elem

entene, slik at en slags 
billedkunst oppstår, som

 så projiseres stort på et 
lerret, tonesatt av en m

ultim
usikant.  D

a blir de tre 
protagonistene glade og inviterer ungene til å leke 
m

ed de tre elem
entene sam

m
en m

ed seg.

Ikke noen historie å skryte av her heller, m
er en 

opplevelse.

R
om

utsm
ykningen, kostym

ene, rekvisittene er for 
det m

este resirkulert fra tidligere forestillinger.

Forestillingen skiller seg fra de andre to ved at te-
aterm

agien er intakt: vi kan og vil tro på disse tre 
m

erkelige typer, det visuelle er gjennom
ført saftig 

på alle m
åter, og ungenes glede ved å se sitt kunst-

verk vist på storskjerm
 for alle - selv om

 det bare 
tok tre m

inutter å lage – er til å kjenne på. D
en 

skiller seg også ut ved at det er et sterkt m
annlig 

elem
ent (2 suespillere, 1 m

usiker og 1 scenograf) 
involvert. K

anskje det er en del av hem
m

eligheten?

M
en figurteater er det ikke.

ER DETTE EN
 TREN

D?
E

r det slik at vi skal være nødt til planlegge og 

gjennom
føre pedagogikk for å få en sjanse til å tur-

nere for skolene?

Jeg håper ikke det, for vårt anliggende er først og 
viktigst å spille godt teater. A

ll god kunst kan bru-
kes i undervisningen til pedagogiske form

ål – så 
lenge vi produserer opplevelser som

 gir våre tilsku-
ere tanker å vokse på.

Skal vi i tillegg investere penger og tid og skaper-
kraft i opplegg som

 pedagogene best klarer selv, så 
vil det kunne gå ut over kvaliteten til forestillingen 
og økonom

i.

Jeg tror at de fleste av oss har spilt på skoler. O
g 

bare unntaksvis har lærerne vært forberedt på hva 
de skulle se på sam

m
en m

ed sin klasse. D
ette til 

tross for at D
K

S regionalt, og vi – i forkant av vår 
opptreden – har snakket m

ed teaterkontakten og 
sendt info til skolen.

Jeg nekter å m
åtte ta lærernes jobb. M

en jeg kan – 
og har gjort det en god del ganger – kurset lærerne 
i å kurse sine elever i dukketeaterrelaterte em

ner. 
D

et gjør jeg gjerne. U
avhengig av forestillingene.

D
e tre om

talte produksjonene er uansett fine og 
verdifulle å få m

ed seg for de fleste – inkludert for-
m

ingstim
en de legger opp til. 

Jaap den H
ertog

*Psaligrafi er kunsten å klippe bilder i papir, slik 
som

 for eksem
pel H

C
 A

ndersen var kjent for.

Anne M
arit Sæ

ther og 
Cirka Teater gjorde et 
stunt i forbindelse m

ed sitt 
drøm

m
efabrikkprosjekt

på Nyhavna i Trondheim
 i 

som
m

er

Det Skyggefulle Verkstedet m
ed 

klippekunst (psaligrafi) av Guri
Guri Henriksen



95
94

KLOVNEFOBI

ELIN
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er ansvarlig redaktør for Ånd i Hanske

– D
oes the epidem

ic of fake killer clow
ns influence 

your w
ork?

– T
he epidem

ic of killer clow
ns has got really out 

of hand. W
e m

ade the show
 tw

o years ago w
hen it 

w
asn’t a big deal, it’s giving clow

ning a bad nam
e 

and w
e hope it stops soon.

– W
hy do you think coulrophobia has occured just 

now
?

– I guess C
oulrophobia has occurred now

 because 
there is a general fear in society. People are feeling 
they don’t have a great deal of control over their 
lives, and developing a phobia can channel that 
fear som

ehow. C
low

ns are quite subversive, they 
represent anarchy, and challenge our perceptions 
of w

hat you can laugh at. For exam
ple, clow

ns of-
ten m

ake ridiculous situations so extrem
e, they be-

com
e ordinary. M

aybe coulrophobia has occurred 
now

 as a type of dem
onstration? A

 protest in the 
w

ay w
e live our lives? O

r a w
ay to shock people out 

of their m
alaise? 

– H
ow

 did the idea of coulrophobia com
e up as an 

idea for your perform
ance?

– D
ik 

D
ow

ney 
C

o-D
irector 

of 
Pickled 

Im
age 

and perform
er in the show, w

as a clow
n back in 

the 80’s in B
arcelona. H

e has w
anted to m

ake a 
dark, funny and extrem

e clow
n show

 for the past 
30 years, and its seem

s the tim
ing has proved just 

right w
ith w

hat’s going on in the w
orld. John 

N
icholson D

irector and m
em

ber of Peepolykus, 
is a very fam

ous clow
ning perform

er in the U
K

, 
he brought the ridiculous to the show

 and cre-
ated the hum

our, w
hereas D

ik and A
dam

 B
lake 

brought the darker undertones w
ith their frustra-

tions and inner struggles. A
dam

 is a young perfor-
m

er, he is new
 to the art of clow

ning, but brings a 
huge am

ount of layers to the show
 in his struggles 

to be heard. I guess this reflects on a lot of young 
people w

ho find it hard to be taken seriously, get a 
job and support them

selves financially. 

– A
nd: W

hat are you w
orking on now

?
– C

urrently w
e are w

orking on Yana &
 the Yeti a 

fam
ily show

 w
hich w

ill be co-produced by N
ord-

land V
isual T

heatre. It’s a story about an orpha-
ned girl w

ho m
eets an abandoned Yeti child, their 

unusual friendship and how
 they m

ake sense of the 
hostile w

orld they find them
selves in. It particular-

ly reflects the refugee crisis at the m
om

ent and the 
plight of displaced children. 

  

Coulrophobia m
ed Pickled Im

age har fått en ny og 
ubehagelig aktualitet. Denne høsten har byer og 
sm

åsteder, både i N
orge og andre land, blitt hjem

søkt 
av voldelige m

ennesker ikledde klovnedrakt som
 har 

hatt til hensikt å skrem
m

e og skade andre. H
va m

ener 
Vicky Andrew

s, en av gruppens m
edlem

m
er, om

 høstens 
skrem

m
eklovneepidem

i?
PICKLED IM

AGE

Figurteatergruppen ble 
etablert i 2000 i Bristol i 
England

Både Houdini’s Suitcase 
(2006), Hunger (2009), 
Little Edie (2011) og 
Coulrophobia (2015) er 
produsert i sam

arbeid m
ed 

Figurteatret i Nordland.

Gruppen gjestet Oslo i fjor 
under Fri Figur-festivalen 
m

ed forestillinga The Shop of 
Little Horrors. Ånd i Hanske 
dokum

enterte besøket.

Pickled Im
age har fått 

m
ange høythengende 

teaterpriser for arbeidet sitt

VICKY AN
DREW

S 

er utdannet skulptør, 
illustratør og teaterdesigner. 

Hun produserer og designer 
alle forestillingene til Pickled 
Im

age.

Hun liker å jobbe i 
ikketradisjonelle teaterrom

 
og m

ed sam
arbeidspartnere 

fra hele verden.

FA
K

TA

FA
K

TA

Vicky Andrew
s: «I guess Coulrophobia has occurred 

now
 because there is a general fear in society.»
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COULROPHOBIA

Produsert av Pickled Im
age og 

Figurteatret i Nordland

Regi: John Nicholson

M
ed: Dik Dow

ney og 
Adam

 Blake

Konsept og m
anus: 

Dik Dow
ney, Adam

 Blake og 
John Nicholson

Scenografi: Pickled Im
age og 

Em
m

a Pow
ell

Rekvisitter og objekter: 
Em

m
a Pow

ell

Kom
ponist og lyddesigner: 

Sim
on Preston

Kostym
er: Linda Anneveld

Lysdesign og teksniske 
løsninger: Jan Erik Skarby, 
M

arianne Thallaug W
edset and 

Onela Keal
W

ales M
illenium

 Centre, 
15.oktober 2016

FA
K

TA

LEN
I IVERSEN

 
bor for tida i W

ales. Hun har studert filosofi, historie, religionsvitenskap, pedagogikk og 
engelsk ved Universitetet i Bergen.

Den bristolbaserte gruppen Pickled Im
age 

har et næ
rt forhold til Norge. 

Foto: Adam
 DJ Laity

9797

COULROPHOBIA 
# KLOVNESKREKK 
I SÆ

RKLASSE

To klovner er fanget i en verden av papp, styrt av 
en ondsinnet og grovkjeftet klovnedukke. I løpet 
av en drøy tim

e blir publikum
 utsatt for alle trik-

sene i klovnetradisjonen, og et par til, m
ens klov-

nene prøver å finne ut hvem
 de selv er og hvordan 

de kan slippe fri. 

GREN
SESPREN

GEN
DE KLOVN

ERI
Jeg vet ikke om

 det finnes grenser for klovneri, 
m

en hvis så kan jeg nesten garantere at Pickled 
Im

age m
akter å overskride dem

. D
e har i sam

ar-
beid m

ed Figurteateret i N
ordland laget en fore-

stilling som
 trekker elem

enter fra alle deler av klov-
netradisjonen og blander dem

 m
ed dukketeater og 

ellevill im
provisasjon. R

am
m

ene som
 legges for 

forestillingen overskrides, og en ny ram
m

e avslø-
res. Pappeskene på scenen stables og åpnes. H

va 
inneholder de? Pappm

øblene snus og vendes på og 
blir til stadig nye objekter. 

K
lovnene A

dam
 og D

ik legger ikke skjul på at 
det hele er en forestilling. D

e henvender seg til 
publikum

, og trekker seg til og m
ed tilbake for å 

studere m
anus. M

en de benytter seg også av publi-
kum

sdeltagelse i uvanlig grad og m
ed eksepsjonell 

suksess. T
ilskuere hentes frem

 på scenen og gis 
roller, m

usikkinstrum
enter av papp til å spille på, 

pappdrinker til å drikke. K
lovnene klatrer opp i se-

teradene. Publikum
 bom

barderes m
ed plastkuler 

og m
å låne vekk klesplagg. R

esultatet blir at hver 
gang klovnene trekker seg tilbake, trekkes publi-
kum

 m
ed. V

i får aldri følelsen av å være utenfor 
stykket. T

ilskuerne er fanget i de sam
m

e pappku-
lissene som

 A
dam

 og D
ik.

HVA ER EN
 KLOVN

?
K

lovnetradisjonen om
fatter alt fra pantom

im
e-

artisten som
 ingen kan få i tale, til Shakespeares 

hoffnarr som
 taler ubehagelig sannhet m

askert 
som

 klovneri. Selv om
 det tradisjonelt er et skil-

Pickled Im
age utforsker klovneri og dukketeater i en 

overskridende og ellevill forestilling 
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le m
ellom

 sirkusklovner og teaterets og film
ens 

klovner, opptrer begge gjerne som
 en tragikom

isk 
skikkelse, tynget av sam

funnets tyranni eller andre 
påkjennelser. I C

oulrophobia beveger D
ik og A

dam
 

seg m
ellom

 flere klovneskikkelser og -uttrykk. 
Inntrykket de gir er at de ikke helt vet hvilken rolle 
de hører hjem

m
e i, og at alt spinner ut av kontroll. 

Forestillingen starter m
ed pantom

im
e og slapstick -

-sirkusklovneri, m
en et m

er skrem
m

ende elem
ent 

gjør seg snart gjeldende. L
ys og lyd brukes for å 

veksle m
ellom

 m
orsom

 klovn og skum
m

el klovn. 
V

i m
øter trist klovn og forelsket klovn, og m

or-
derisk 

klovn 
m

ed 
m

otorsag 
(forøvrig 

også 
av 

papp). K
lovnene bruker både hånddukker i klas-

sisk «Punch og Judy»- dukketeater, og m
arionet-

ter. E
n forelsket A

dam
 skjelver sånn på hendene at 

D
ik m

å kontrollere arm
ene hans m

ed tråder. O
g 

begge klovnene styres m
ed usynlige tråder av den 

skrem
m

ende klovnedukken Poco. Selv publikum
 

blir som
 m

arionetter i forestillingen, og lar seg vil-
lig dirigere av klovnene.

D
ik og A

dam
 veksler m

ellom
 å forsøke å m

estre 
klovnerollen og å unnslippe den. H

ver gang de prø-
ver å være noe annet enn klovner, ender de opp som

 
m

arionetter i stedet; fullstendig kontrollerte av en 
annen. O

gså publikum
 blir dirigert og kontrollert, 

tidvis som
 om

 vi hadde tråder festet til oss. «H
va 

er du?» roper Poco, og tvinger A
dam

 til å si at han 
er en klovn, bare for å um

iddelbart frata ham
 den-

ne identiteten: «N
ei, det er du ikke!» E

n forvirret 
A

dam
 havner i eksistensiell krise, «H

va er jeg da?»

KLOVN
ESKREKK

I disse dager brer det seg en klovneplage over ver-

den, m
ed utspring i det særam

erikanske fenom
e-

net m
ed «killer clow

ns», drapsklovner. M
ennesker 

som
 m

an m
å anta ikke er profesjonelle klovner kler 

og sm
inker seg som

 skrem
m

ende klovneskikkelser 
og lusker rundt i gatene for å skrem

m
e andre. I 

dukken Poco har Pickled Im
age en drapsklovn til 

å rivalisere den skum
leste skrekkfilm

. Selv om
 m

an 
tydelig kan se at Poco er en dukke, kontrollert av 
D

ik og A
dam

, er han en så sterk og skrem
m

ende 
tilstedeværelse at m

an får følelsen av at han er i live. 

A
dam

, som
 selv er klovn, lider ikke av klovne-

skrekk, m
en han nærer en sterk m

otvilje m
ot duk-

ker av alle slag. Selv søte sm
å hånddukker. «Ingen 

føler seg truet av en dukke!» utbryter D
ik, før 

han insisterer på at A
dam

 m
isliker dukker fordi 

han ikke evner å kontrollere dem
. Løsningen er 

at A
dam

 får forløst sin indre dukke. M
en vil dette 

føre til at A
dam

 får økt kontroll, eller vil en ekster-
nalisering av den indre dukken gjøre ham

 m
er sår-

bar? K
om

m
er klovneskrekken kun av at vi frykter 

klovnens m
aske og uforutsigbare oppførsel, eller 

er vi også redde for å bli involverte, å bli gjort narr 
av? H

vis m
an først er blitt en narr, eller klassens 

klovn, hvordan unnslipper m
an klovnestem

pelet? 
D

ik og A
dam

 prøver og feiler, m
en får til sist en 

ellevill idé. M
en hvis de skal lykkes m

å de paradok-
salt nok klovne seg bedre enn noen sinne.

I Storbritannia har forestillingen fått 16-årsgrense 
grunnet tidvis grovt språk og det Pickled Im

age 
selv kaller «skuffende nakenhet». D

ette bør ikke 
skrem

m
e bort voksne publikum

m
ere. O

m
 du får 

m
uligheten så grip den og se C

oulrophobia. Sett 
deg helst på første rad og få forløst din indre 
klovn. 

Vi m
øter trist klovn og forelsket klovn, 

og m
orderisk klovn m

ed m
otorsag.

Foto: Adam
 DJ Laity

«Kom
m

er 
klovne skrekken 
kun av at vi 
frykter klovnens 
m

aske og 
uforutsigbare 
oppførsel, 
eller er vi også 
redde for å bli 
involverte, å bli 
gjort narr av?»

98
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FRYKTENS FROM
ASJ

M
anus/regi/scenografi: 

Kenneth Dean
Tekniker/scenografi/
projeksjonsdesign: Eirik 
Ingebricson
Skuespiller/dukkespiller/
dukkem

aker: Geir Robsrud
Kom

ponist: Thom
as Røtting

Produsert i sam
arbeid m

ed 
Scenekunst Østfold.
Black Box Teater, lørdag 
2.desem

ber 2016

Fryktens from
asj er siste 

del av trilogien Sangen om
 

Silverdalen av Robsrud & 
Dean. Den spilles under årets 
SHOW

BOX.

FA
K

TA

ELIN
 LIN

DBERG 
er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for figurteater – Ånd i Hanske
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101

FARGERIKT OG FESTLIG

Fargene i scenografien er fine. Tekstiler i grønt 
henger hist og pist – alt fra kjøkkenhåndklæ

r til 
truser. O

pp kom
m

er en rød figur m
ed lang snu-

te – det er en hårtørrer. D
en blåser litt for så å 

forsvinne og ikke dukke opp igjen i løpet av fore-
stillinga. U

no (G
eir R

obsrud) kom
m

er ut kledd 
i en slags skittentøykurvbukse – det er vaskedag 
i dag, og han blir overrasket over at forestillinga 
alt er starta. D

enne m
åten å starte på er en litt 

slitt teaterkonvensjon, m
en forestillinga kom

m
er 

ellers greit i gang. V
i m

øter den slem
m

e, franske 
kjøkkensjefen H

err Punk og den klum
sete kjøk-

kenhjelpen Fred. B
egge er hanskedukker. V

i be-
finner oss på kongens slott i Silverdalen.

DEM
EN

S
R

obsrud spiller i tillegg til dukkene og U
no, den 

glem
ske kong Sølve. Sølve skal feire sin 500-års-

dag. D
et er det som

 er anledningen for H
err 

Punk til å lage den skum
le from

asjen sin som
 han 

skal putte gift i for å forgifte kongen og bli konge 
sjøl. K

ong Sølve er altså glem
sk. H

an er kanskje 
dem

ent? D
em

ens har væ
rt tem

a i m
ange teater-

forestillinger i år. U
nder årets Ibsenfestival på 

N
ationaltheatret i år m

øtte vi Peer G
ynt som

 de-
m

ent i oppsetninga til det tyske teaterkollektivet 
M

arkus &
 M

arkus. N
ylig er det danske stykket 

«Jeg hedder Bente» av R
ikke W

ölk satt opp i N
or-

ge (både på D
et N

orske Teatret og på R
ogaland 

Teater), og O
slo N

ye hadde i fjor E
uropa-pre-

m
iere på stykket «Fravær» av am

erikanske Peter 
M

. Floyd. B
egge disse stykkene tem

atiserer de-
m

ens. O
g sannelig dukka det ikke opp et stykke 

som
 tem

atiserer dem
ens under verkstedsvisninga 

på D
ram

atikkenes hus under SH
O

W
B

O
X

 også. 
L

iv H
eløe har skrevet stykket Benjam

ins rom
 som

 
handler om

 den unge gutten B
enjam

ins m
øte 

m
ed sin dem

ente og døende oldem
or. N

å er ikke 
Fryktens from

asj ei forestilling som
 direkte hand-

Tradisjonell og solid gjøglerforestilling som
 kom

m
uniserer 

godt m
ed publikum

, selv om
 m

anuset er litt tynt

Fryktens from
asj er klassisk barneteater
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ler om
 dem

ens, m
en i denne gjøglerforestillinga 

er det m
ed for å understreke at nå er det på tide 

at yngre krefter tar over kongekrona.

PUBLIKUM
 ER M

ED
Fryktens from

asj er klassisk barneteater så det er 
en nokså kunstig spillesituasjon på B

lack B
ox un-

der SH
O

W
B

O
X

, for her er det det stort sett et 
voksent publikum

 som
 er kom

m
et for å holde 

seg oppdatert på hva slags teater som
 presenteres 

for barn for tida. R
obsrud er trygg og får uansett 

alle m
ed, selv om

 det er nokså kleint for publi-
kum

. D
et er skikkelig søtt når alle har m

åttet ta 
på seg sm

å sølvhatter og sitter og er m
ed i hoffet 

når kong Sølve har bursdag.
U

no og kong Sølve kom
m

uniserer drevent og 
direkte m

ed publikum
 og har fin kontroll over 

situasjonen.
N

ettopp publikum
deltagelsen er en styrke 

ved forestillinga. Selv om
 det ikke var så m

an-
ge (om

 noen) fra m
ålgruppa i publikum

 denne 
dagen er det tydelig at dette vil fungere utm

erket 

for barn. D
et ligger en respekt for barnet her, det 

blir m
øtt som

 en likeverdig ved at det får opp-
gaver som

 å hjelpe til å telle eller svare på spørs-
m

ål. Publikum
 blir ansvarliggjort, de m

å væ
re 

m
ed på å bygge forestillinga.

LITT ROTETE HISTORIE
V

i er m
ed på slapstick og gjøglerier, og vi elsker 

at den slem
m

e kjøkkensjefen H
err Punk får ly-

sende, røde øyne og blir ond etter at han er blitt 
bitt av den onde, slem

m
e rotta. M

en den hvite 
kvinnen som

 dukker opp som
 projeksjon og en 

slags sølvkrystall som
 plutselig er i kongens kro-

ne henger ikke helt godt sam
m

en m
ed resten av 

historia.
T

il slutt straffes den slem
m

e herr Punk m
ed 

en nesten hom
oerotisk gest – han får dynam

itt i 
rum

pa. «Pust m
ed m

agan, så får du den lettere 
inn i stussen», sier U

no og dytter en kinaputt inn 
i rum

pa på den slem
m

e Punk. O
g – PA

N
G

, så 
er han så høyt at han aldri kom

m
er ned igjen. 

Snipp, snapp, snute. 

Vi m
øter den 

slem
m

e, franske 
kjøkkensjefen Herr 

Punk og den klum
sete 

kjøkkenhjelpen Fred.

TEATERANMELDELSE
THE GOD PROJEKT

ELIN
 LIN

DBERG 
er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for figurteater – Ånd i Hanske

M
ØRK OG 

DESILLUSJONERT 
#  IT’S A M

AN’S W
ORLD

L
a M

aM
a E

xperim
ental T

heater C
lub i E

ast V
il-

lage i N
ew

 York feirer jubileum
. D

et er 55 år si-
den E

llen Stew
art etablerte teatret. H

un døde i 
2011, 91 år gam

m
el, m

en det er som
 om

 hun 
går igjen i rom

m
ene i teatret, L

a M
aM

a har fort-
satt i hennes ånd. D

ette har siden starten væ
rt en 

av N
ew

 Yorks viktigste scener for ny scenekunst. 
E

llen Stew
art m

ente at det var kunstnerne selv 
som

 skulle lede sitt eget arbeid. H
un ga støtte 

og arbeidsrom
 til både ferske og etablerte teater-

kunstnere. H
er har legendariske størrelser som

 
T

adeusz K
antor, R

obert W
ilson og Philip G

lass 
spilt.

D
en kvelden jeg besøkte L

a M
aM

a åpnet teatret 
arkivene sine – et m

useum
 over forestillingene 

som
 er spilt på teatret i årenes løp. H

er er fil-
m

er av forestillinger, plakater, bilder, program
, 

scenografielem
enter, dukker, m

asker og objekter. 
K

unstnere som
 har væ

rt knyttet til L
a M

aM
a i en 

årrekke viser oss rundt. M
an kan bli nostalgisk 

av m
indre, og det er bare å bøye seg i støvet for 

alt det interessante arbeidet som
 har foregått her.

I BEGYN
N

ELSEN
 SKAPTE GUD

I L
one W

olf T
ribes produksjon T

he G
od Projekt 

sitter G
ud (K

evin A
ugustine) høyt opp på et stil-

las av tre i en slitt lenestol m
ed apen sin på fan-

get (assosiasjonene går til salige M
ichael Jackson 

m
ed apen B

ubble). H
an er kledd i en slags tynn 

slåbrok. H
an har på seg tettsittende gum

m
im

as-
ke og solbriller. På galleriet ved siden av stillaset 
sitter D

en H
im

m
elske A

ssistenten (E
dvard E

in-
horn). U

nder stillaset ligger dyrefeller – reve- og 
bjørnesakser og skjeletter og beinrester. 

N
ew

 York-forestillinga The God Projekt viser den m
annlige 

eneherskeren som
 utilstrekkelig i sitt skapelsesarbeid, 

m
ens det drøm

m
es om

 en tapt urtilstand der Den Store 
M

or var dom
inerende.

THE GOD PROJEKT

Lone W
olf Tribe Production: 

THE GOD PROJEKT
Presentert av La M

aM
a, i 

sam
arbeid m

ed Untitled 
Theater Com

pany No.61

Regi, tekst, dukker: 
Kevin Augustine 

M
edforfatter og m

edregissør: 
Edvard Einhorn

Scenografi og videodesigner: 
Tom

 Lee

Dukkespillere: Joseph Garner 
og Em

ily M
arsh

La M
aM

a, Ellen Stew
art 

Theatre, New
 York, 6.oktober 

2016

FA
K

TA
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Gud i arbeid.
Foto: Em

ily Boland & Jim
 M

oore
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Sjarm
erende m

usikk spilles – «D
ancing cheek 

to cheek». G
ud er opptatt m

ed å skape. V
i får 

presentert den kristne skapelsesberetningen. D
et 

er m
ennesket som

 står for tur. G
ud jobber og 

jobber, m
en det er kom

plisert. H
jertet er plun-

drete å få til. O
g så er det tarm

er, arm
er og så 

videre. G
ud har m

ye å gjøre. D
en H

im
m

elske 
A

ssistenten m
elder om

 at det stadig kom
m

er inn 
telefonsam

taler og m
eldinger. Folk ber og ber. 

N
å har G

ud 47 billioner ubesvarte m
eldinger på 

svareren sin. Publikum
 har fått utdelt lapper m

ed 
bønner. D

en H
im

m
elske A

ssistenten går rundt 
m

ed m
ikrofon og får flere i publikum

 til å lese 
opp de utdelte bønnene sine. E

tterpå leser resten 
av publikum

 sine bønner i kor. Ideen er god, 
m

en den får litt lite rom
 slik at effekten forsvin-

ner litt i G
uds og D

en H
im

m
elske A

ssistentens 
egne ordflom

m
er. 

GUDFAREN
M

ed så m
ye å gjøre er det ikke rart det går litt 

rundt for G
ud. H

an har m
ange skjeletter i skapet 

– eller kjelleren – der gjem
m

es det uferdige skap-
ninger som

 blir m
esterlig spilt av dukkespillerne 

Joseph G
arner og E

m
ily M

arsh.

G
ud klager på Jesus: «H

an kom
m

er aldri og be-
søker m

eg». G
ud slenger rundt seg m

ed Jesusvit-
ser: «Jesus is black – he calls everybody brother», 
og: H

va er forskjellen på et bilde av Jesus og Je-
sus selv? D

u trenger bare en spiker for å henge 
opp bildet. 
N

oen av vitsene er ganske sexistiske og ikke sæ
r-

lig m
orsom

m
e. G

ud fram
står som

 en grinete, 
gam

m
el gris.

«D
et er noe som

 m
angler», sier G

ud. H
an har 

ennå ikke gjort noe fram
støt for å skape kvinnen. 

H
an begynner å fortelle sin blodige historie. H

an 

forteller om
 en urtid – partytim

e – da levde det 
m

ange guder. H
an hadde en kvinne i livet sitt – 

problem
et hans var at hun var alles kvinne. Som

 
en skikkelig m

afiaboss drepte han derfor de andre 
gudene og ga M

oses de ti bud der det første bu-
det er: «D

u skal ikke ha andre guder enn m
eg.» 

H
an drepte kvinnen. N

å savner han henne. 

URM
ODEREN

D
et er kvinnebildet som

 er m
est problem

atisk i 
T

he G
od Projekt. D

en kvinnen m
annen G

ud sav-
ner, er representert ved en stor, m

uskuløs arm
 

m
ed tatoveringer på og et like m

uskuløst, tato-
vert bein. B

ildet av henne viser både til en fri og 
selvstendig kvinne, m

en også til en kvinne som
 

var der som
 m

annens trøst: «H
un kunne roe m

eg 
ned», sier G

ud. «H
un tok m

ed seg det vakre inn i 
verden», sier han og forteller om

 blom
stene som

 
døde da hun ble drept – kvinnen knyttes til det 
vakre og skjønne. 

L
engselen tilbake til en paradisisk urtilstand der 

verden ikke var patriarkalsk er problem
atisk. D

en 
virker eskapistisk og passiviserende. V

i vet dess-
verre lite om

 disse m
atriarkalske kulturene, m

en 
vi liker å tro at de fantes. D

et blir problem
atisk at 

den fravæ
rende kvinnen blir dyrket og opphøyd, 

de kvinnelige verdiene blir noe fjernt og uangri-
pelig. G

ud kan bare fortsette i sam
m

e spor som
 

før – han er jo m
ann, han kan unnskylde seg m

ed 
sin utilstrekkelighet. D

et blir veldig sytete.

GUD FORLATE OSS
G

ud forlater den uferdige A
dam

. G
ud drar på 

seiltur. D
et ufullstendige m

ennesket er igjen i 
verden alene. O

g det er kanskje like godt. K
e-

vin A
ugustines G

ud er forferdelig statisk. D
et er 

ikke et godt valg å bruke en stram
tsittende gum

-
m

im
aske – i hvert fall ikke hvis ikke m

asken blir 

«Lengselen tilbake til en paradisisk urtilstand der verden ikke 
var patriarkalsk er problem

atisk. Den virker eskapistisk og 
passiviserende.»
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Gud og Adam
 sam

taler

spilt. G
um

m
im

asken som
 gjør G

ud til en gam
-

m
el skallet m

ann m
ed solbriller, gjør seg godt på 

fotografi, m
en fungerer ikke på scenen. G

ud er 
død fra begynnelse til slutt. K

arakteren som
 do-

m
inerer forestillinga er på grunn av denne m

aska 
helt statisk, det blir dessverre forestillinga også. 
Selv en gum

m
im

aske m
å spilles for at den skal 

få liv.

D
et er en selvfølge at kvinnen også er en ska-

per. D
et blir derfor noe litt gam

m
elm

odig over 
dette prosjektet. D

et slår inn åpne dører. O
g 

hvor uskyldig og god er nå denne kvinnen? V
i 

befinner oss i U
SA

, like før presidentvalget. D
et-

te er forestillingas kontekst. D
et er en selvfølge 

at også en kvinne kan bli president av verdens 
m

ektigste land. M
en denne kvinnen er jo ingen 

fredsforkjem
per. H

un støtter like m
ye opp om

 
våpenbruk og krigføring som

 hvilken som
 helst 

m
annlig president. K

vinnen er faktisk ikke så ulik 
m

annen. I denne forestillinga var hun bare fra-
væ

rende.

A
ugustine skriver i program

m
et at partnerskap 

m
ellom

 det kvinnelige og det m
annlige er det 

han søker, m
en det kom

m
er ikke fram

 i T
he G

od 
Projekt. H

er forlater G
ud, faren, sin uferdige 

sønn. H
an får ikke til å skape en hel sønn alene 

uten m
or. H

an gir opp og drar på fisketur i ste-
det. 
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FRA FRI FIGUR 
TIL GO FIGURE
Fri Figur-festivalen ble arrangert av U

N
IM

A
 N

or-
ge for første gang i O

slo i m
ai 2007. D

a m
ed fokus 

på bredden og kvaliteten i norsk figurteater. D
a 

A
gder Teaters Internasjonale Figurteaterfestival i 

K
ristiansand ble nedlagt i 2011 var Fri Figur-festi-

valen den eneste figurteaterfestivalen i landet. D
et 

ble derm
ed vedtatt at festivalen skulle utvides til å 

inkludere en større andel internasjonale forestillin-
ger, og navnet ble endret til FR

I FIG
U

R
 – Inter-

nasjonal Figurteaterfestival.

FR
I FIG

U
R

 har i alle år vært et sam
lingspunkt 

for både figurteaterutøvere og deres dedikerte 
publikum

, og U
N

IM
A

 N
orge har god grunn til å 

være stolt av festivalene og ringvirkningene de har 
skapt. FR

I FIG
U

R
 har utvilsom

t vært en suksess, 
både m

ed tanke på publikum
santall og kunstnerisk 

kvalitet. I 2015 ble festivalen utvidet m
ed enda et 

spillested, og m
ålet var å la festivalen fortsette å 

vokse til den til slutt ville fylle hver eneste scene 
i om

rådet Torshov, Sagene og øvre G
rünerløkka. 

Potensialet var til stede, m
en finansieringen uteble. 

H
ver festival tæret på U

N
IM

A
 N

orges egenkapital 
og ressurser for øvrig, og m

ålet om
 en stor festival 

på sikt syntes m
indre og m

indre realistisk.

D
a det ekstraordinære årsm

øtet i oktober i år ved-
tok å stifte en egen stiftelse, G

o Figure – Interna-
tional Festival, betyr det at U

N
IM

A
 N

orge nok en 
gang har bidratt til norsk figurteaterhistorie. N

ok 
en gang har organisasjonen startet noe, dyrket det 
frem

, og så latt det vokse til å bli noe eget og selv-
stendig. D

et står det respekt av!

G
o Figure – International Festival blir nå en egen, 

selvstendig stiftelse, der U
N

IM
A

 N
orge ikke stilles 

til ansvar, verken kunstnerisk eller økonom
isk. D

et 
betyr ikke at organisasjonen ikke har noen påvir-
kningskraft. U

N
IM

A
 N

orge har forpliktet seg til 
å oppnevne to (av fem

) styrem
edlem

m
er, sam

t to 
varam

edlem
m

er. 

G
o Figure vil bygge videre på FR

I FIG
U

R
s platt-

form
, og planlegger sin første festival i Sagene by-

del i O
slo i 2018. D

et er nedsatt et interim
ssty-

re som
 vil sitte til første festival er gjennom

ført. 
D

ette interim
sstyret består av Preben Faye-Schjøll 

fra Figurteatret i N
ordland. G

rethe H
enden fra 

N
ationaltheatret (tidligere ansvarlig for dans og fi-

gurteater ved R
iksteatret), Siri Løkholm

 R
am

berg 
fra O

slo N
ye Teater, K

arstein Solli fra SE
A

N
SE

 og 
Torunn Tusj fra U

N
IM

A
 N

orge. Interim
sstyret er 

godt i gang m
ed arbeidet, og 

G
o G

igure – International Festival, har som
 m

ål å 
vise den frem

ste scenekunsten m
ed internasjonal 

gjennom
slagskraft, og satser friskt m

ot en utvidel-
se av uttrykksform

er og spillesteder allerede ved 
første festival. U

N
IM

A
 N

orge vil holde seg opp-
datert om

 utviklingene på festivalfronten og holde 
dere orientert til G

o Figure snart får sine egne in-
form

asjonskanaler. 

U
N

IM
A

s m
edlem

m
er vil forhåpentligvis alltid ha 

et eierskap til O
slos eneste figurteaterfestival, og vi 

gleder oss til vi igjen kan sam
les rundt T

rikkestal-
len for å diskutere nye og gam

le forestillinger ved 
neste festivalåpning. 

 

Go Figure vil bygge videre på FRI FIGURs 
plattform

, og planlegger sin første 
festival i Sagene bydel i Oslo i 2018

TORUN
N

 TUSJ 
er styreleder i UNIM

A Norge
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25 ÅRS JUBILEUM
SFESTIVAL!

Robsrud og DeaN feirer 25 år og presenterer 6 forestillinger, 
på 3 scener i løpet av 1 helg!

Festivalen går av stabelen 27. – 28. januar på Asker kulturhus. Her vil, for første 
gang, hele «Sangen om

 Silverdalen» trilogien bli spilt i kronologisk rekkefølge.

Trilogien er for hele fam
ilien. 

I tillegg spilles Forskningsprosjektene IV, V og VI, som
 er voksenforestillinger.

PROGRAM

LØRDAG 28. JAN
UAR

kl. 1200 / FENDELHORGENS FLOKK  / Alder: 5-100 år / M
ultisalen 

kl. 1330 / FRYKTENS FROM
ASJ  / Alder: 5-100 år / Radar

Festivalkrok (voksen)  kl 1900–2300 

kl. 1900 / FORSKNINGSPROSJEKT IV 
kl. 2030 / FORSKNINGSPROSJEKT V

SØN
DAG 29. JAN

UAR
kl. 1300 / FINAGEL FELESPILLER  / Alder: 5-100 år / Radar 

kl. 1900 / FORSKNINGSPROSJEKT  VI: SANNHETEN
 / (voksen) / M

ultisalen

For m
er inform

asjon om
 forestillingene, se w

w
w.askerkulturhus.no

IN
N

SEN
DIN

G AV ARTIKLER 
TIL ÅN

D I HAN
SKE:

Ånd i hanske er takknem
lig 

for at ideer og artikler 
blir sendt på e-post til 
elin.lindberg@getm

ail.no. 
Angående lengde på artikler 
utgjør norm

alt 450 ord + 
bilde én side i tidsskriftet. 
Anm

eldelser bør ikke gå over 
1200 ord, andre artikler bør 
helst ha en m

aksim
allengde 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 – 

 
m

aks tre setninger
4.  Del opp teksten i avsnitt. Et 
 

avsnitt bør helst ikke væ
re 

 
m

er enn 100 ord. Presenter 
 

bare ett poeng i hvert avsnitt
5. 

Sett gjerne inn interesse -
 

vekkende m
ellom

titler
 

underveis i teksten
6. 

Lengre sitater kursiveres 
 

og m
arkeres m

ed 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 m

ot slutten 
 

av teksten (begrens bruken 
 

av noter)
9.  Skriv bildetekster til hvert 
 

bilde du sender m
ed. 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, m
engde, 

 
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, 
 

m
en hvis de brukes, forklar 

 
dem

 i parentes første gang 
 

de nevnes 

Teksten skal væ
re korrekturlest 

før innsending. 

Takk for hjelpen!

Neste num
m

er har deadline 
1. april. Det har FIGURTEATER-
UTØVEREN som

 tem
a.

KON
TAKT UN

IM
A N

ORGE: 
Torunn Tusj,
tlf: 90779727
E-post: ttusj@getm

ail.no, 
post@unim

a.no

Styreleder Torunn Tusj,
tlf: 90779727
E-post: ttusj@getm

ail.no, 
post@unim

a.no

UN
IM

A N
ORGE $ FOREN

IN
G 

FOR FIGURTEATER
er en interesseorganisasjon 
som

 har som
 m

ål å frem
m

e 
figurteater på alle nivåer, 
fortrinnsvis innen kunst, 
pedagogikk og terapi. 
Foreningen ønsker å væ

re et 
m

øtested, fysisk og virtuelt, 
hvor ideer kan utveksles og 
aktiviteter iverksettes.
M

edlem
skap i foreningen 

er åpent for am
atører og 

profesjonelle. Foreningen ble 
stiftet i 1974 under navnet 
Norsk dukketeater forening. I 
1997 ble navnet endret til det 
nåvæ

rende.

UNIM
A Norge – Forening 

for figurteater er det 
nasjonale senteret av 
verdensorganisasjonen UNIM

A 
(Union Internationale de la 
M

arionette) som
 ble stiftet 

i 1929 i Praha. Som
 frivillig 

organisasjon er UNIM
A assosiert 

m
edlem

 av UNESCO.

STYRET I UN
IM

A N
ORGE

Leder: Torunn Tusj
Styrem

edlem
m

er:
Benedikte Lindbeck, 
Karstein Solli, Torill Næ

sheim
, 

Anne Stray, M
iriam

 Jacobsen
Vara: Nina Jacobsen, 
Niels Peter Underland

M
EDLEM

SKON
TIN

GEN
T

Enkeltm
edlem

m
er kr. 450,-

Studenter kr 300,-
Institusjoner: 650,-

Ønsker du bli m
edlem

 av 
UNIM

A Norge, ta kontakt.

UNIM
A Norge

c/o daglig leder Torunn Tusj
Fossveien 10B
0551 Oslo

E-post: post@unim
a.no

Hjem
m

eside: w
w

w.unim
a.no

UNIM
A Norge er støttet av Norsk 

kulturråd



UNIMA NORGE
C/O STYRELEDER TORUNN TUSJ, 
RABBEVEIEN 13, 
0580 OSLO

RICHARD ALLAN OM 
OBJEKTTEATER

TATJANA ZAITZOW

ANMELDELSER AV PICLED 
IMAGES OG FRA LA MAMA I 
NEW YORK


