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UNIMAS LEDER

TORUN
N

 TUSJ
Styreleder i 
UNIM

A Norge
D

et er lysere tider, og kanskje er du en av dem
 

som
 skal ha ferie, m

en ennå ikke har planlagt 
når, hvor eller hva? D

a vil jeg igjen m
inne om

 
B

ed 
&

 
Puppet 

for 
alle 

U
N

IM
A

-m
edlem

m
er. 

E
n fantastisk m

ulighet til å bo gratis og å knytte 
figurteaterbekjentskaper på sam

m
e tid. N

ettverket 
strekker 

seg 
over 

hele 
verden, 

og 
du 

finner 
inform

asjon 
på 

U
N

IM
A

s 
hjem

m
eside, 

w
w

w.
unim

a.org  H
er kan du også finne inform

asjon 
om

 for eksem
pel figurteaterm

useer og -festivaler 
om

 du ønsker en ferie m
ed faglig påfyll. Send oss 

gjerne et digitalt postkort om
 du benytter deg av 

tilbudet. D
et kan bli inspirasjon for flere.

O
gså vi i Å

nd i hanskes redaksjon skal ta ferie, m
en 

vi kan ikke hvile lenge. T
idsskriftets frem

tid er 
frem

deles usikker, og vi kan ikke avslutte letingen 
etter andre m

uligheter eller finansieringskilder for 
å opprettholde bladet. U

lla D
engsøe, leder for 

Silkeborg dukketeaterfestival, Festival of W
onder 

foreslår at vi jobber m
ot et nordisk tidsskrift, 

og det er absolutt et alternativ. «Jeg håber på, 
og krydser fingre for at tidsskriftet overlever og 
kom

m
er til at blom

stre igen. D
et er jo det eneste 

eksisterende dukketeatertidsskrift i N
orden på det 

kvalitetsniveau. Jeg har skønnet så m
eget på Å

nd i 
hanske», skriver hun, og m

inner oss på at U
N

IM
A

 
ikke er en liten organisasjon i N

orge, m
en et 

verdensom
fattende nettverk.

E
t nettverk vi kan hente kom

petanse fra, og et 
nettverk vi stadig jobber for at skal bli tettere. 
Særlig i de nordiske landene. N

ettopp av den 
grunn har U

N
IM

A
 Finland startet et arbeid m

ed 
å kartlegge alle figurteaterkunstnere i N

orden i 
et digital arkiv til bruk for alle, N

ordic Puppeteer 
D

ictionary. M
ålet er nye nordiske konstellasjoner, 

enkel 
m

arkedsføring 
og 

flere 
jobbm

uligheter 
for 

alle. 
D

e 
vil 

også 
lage 

en 
liste 

over 
alle 

figurteaterfestivaler og -teatre i N
orden. E

r du 
m

edlem
 i U

N
IM

A
 N

orge vil du snart m
otta et 

skjem
a du kan sende inn til U

N
IM

A
 Finland for 

å bli registrert i arkivet. V
i håper så m

ange som
 

m
ulig registrerer seg, og er spente på om

 det blir 
noen faktiske sam

arbeidsprosjekter m
ed utspring 

i den nordiske banken for figurteaterkunstnere. 
K

anskje er det nettopp i N
orden du skal legge 

ferien i år? 

D
ette er m

ine siste ord i Å
nd i hanske som

 leder for 
U

N
IM

A
 N

orge, m
en det er ikke m

ine siste ord på 
trykk i bladet. Jeg fortsetter m

itt engasjem
ent og 

arbeid for organisasjonen som
 redaksjonsm

edlem
, 

og gleder m
eg til å kunne følge arbeidet til det nye 

styret tett fra sidelinjen. D
et er m

ye spennende på 
program

m
et til høsten, og personlig ser jeg spesielt 

frem
 til m

edlem
sm

øter og forestilling/w
orkshop 

m
ed Stefanie O

berhof fra T
yskland. M

en først er 
det ferie.

G
od som

m
er!
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LEDER

ELIN
 LIN

DBERG 
er ansvarlig redaktør for 
Tidsskrift for figurteater – 
Ånd i hanske
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D
ette num

m
eret av Tidsskrift for figurteater – 

Å
nd i hanske tar for seg utøverens rolle. U

tøveren 
er en forutsetning for teatret, enten hun bærer 
forestillingen m

ed sin egen kropp og stem
m

e, 
eller er den som

 m
anipulerer objekter, dukker 

og figurer. V
i har fått flere flotte utøvere til å 

reflektere over sitt eget arbeid. Tekstene er solid og 
innsiktsfull dokum

entasjon av arbeid, m
en rom

m
er 

så m
ye kraft og stå-på-vilje at de forhåpentligvis 

fungerer som
 inspirasjon for m

ange. Som
 gam

m
el 

skuespiller i den fysiske teatertradisjonen gleder 
det m

eg å se hvordan nettopp fokuset på det 
fysiske arbeidet som

 dukkespiller/skuespiller er 
det som

 går igjen i tekstene.

G
jertrud Jynge har skrevet en kjærlighetserklæring 

til arbeidet m
ed R

obert W
ilson og Edda. D

et 
kjennes eksklusivt å ha fått et innblikk i arbeidet 
bak en vellykket forestilling som

 vi også anm
elder 

i bladet. A
gnete G

ullestad H
aaland har intervjuet 

en av våre m
est spennende figurteaterutøvere: 

Ljudm
il N

ikolov. Torun Tusj har intervjuet den 
like spennende, aktuelle og uredde K

ate Pendry 
om

 hennes arbeid. D
e em

inente utøverne K
nut 

A
lfsen og T

hom
as H

ildebrand gir interessante 
blikk inn i eget arbeid. 

«M
in overbevisning er at ting har noe å form

idle 
som

 jeg som
 utøver eller dram

aturg ikke er i stand 
til å artikulere. E

n av m
ine sentrale oppgaver er 

å være i dialog m
ed m

aterialet og skape rom
 for 

at relasjonen kan utfolde seg», skriver C
am

illa 
E

eg-T
verbakk. 

H
un 

løfter 
i 

sin 
artikkel 

fram
 

objektorientert 
filosofi 

og 
fram

hever 
nettopp 

viktigheten av pust og lytting i forhold til objektet.

I dette num
m

eret er det A
nne M

arit Sæther fra 
C

irca Teater som
 bidrar i den faste spalten «Slik 

begynte det». H
ennes artikkel om

 hvordan en 
av våre frem

ste frigrupper oppsto, er spennende 
teaterhistorie.

V
i har også denne gangen m

ed flere anm
eldelser. V

i 
m

ener det er viktig å presentere gode refleksjoner 
og analytiske lesninger av flere typer forestillinger 
som

 finnes i det visuelle teaterfeltet. V
i har denne 

gangen vært så heldige å få K
nut O

ve A
rntzen til 

å skrive innsiktsfullt om
 T

héâtre Incliné som
 er 

aktuell m
ed forestillingen N

ordicité.

D
et som

 først og frem
st kom

m
er fram

 i beret-
ningene fra kunstnerne som

 har bidratt, er den 
ustoppelige utforskingen av eget fag – en sulten 
skapertrang 

som
 

baserer 
seg 

på 
kjærlighet, 

ydm
ykhet og respekt for utøver praksisen.

Tusen takk til hver især for inspirerende og flotte 
tekster!

G
od lesning! 

RESPEKT, YDM
YKHET 

OG KJÆ
RLIGHET

TEM
A: 

UTØVEREN

«Det som
 

først og frem
st 

kom
m

er fram
 

i beretningene 
fra kunstnerne 
som

 har 
bidratt denne 
gangen, er den 
ustoppelige 
utforskingen 
av eget fag 
– en sulten 
skapertrang 
som

 baserer 
seg på 
kjæ

rlighet, 
ydm

ykhet 
og respekt 
for utøver-
praksisen.»
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Å LYTTE TIL TIN
G

CAM
ILLA EEG!TVERBAKK

dram
aturg og professor ved Akadem

i for scenekunst, hvor hun var kunstnerisk leder for skuespillerlinjen 2007-11. 
Utdannet scenekunster fra Ècole Jacques Lecoq, og har en M

A i Teatervitenskap (UiO) og Perform
ance Studies fra 

New
 York University. Ph.d. i dram

aturgi og teater om
 iscenesettelse av dokum

entarisk m
ateriale. Bred erfaring som

 
kunstskribent, kurator, pedagog og foredragsholder. M

edredaktør for bøkene Dans i sam
tiden (2006), Perform

ance Art 
by Baktruppen (2009) og Responsive Listening (Brooklyn Arts Press 2014).

H
vordan kan utøveren eller skuespilleren forholde 

seg til sitt m
ateriale, enten det er en tekst, sceno-

grafi, kostym
er, rekvisitter, eller en figur som

 skal 
m

anipuleres? Jeg er ikke spesialist på figurteater, 
m

en jeg har noe erfaring som
 utøver innen sjange-

ren. D
ette er lenge siden nå, m

en jeg har tatt m
ed 

m
eg kunnskap fra å ha spilt rundt 80 forestillinger 

for barn m
ed dukker.

Å
 jobbe m

ed å anim
ere figurer er etter m

in er-
faring et rytm

isk og koreografisk arbeid hvor pust 
er et sentralt redskap. D

ette er et redskap som
 også 

er adekvat å bruke i sceniske arbeider hvor m
ateri-

aler og ting ikke skal anim
eres på sam

m
e m

åte som
 

i figurteateret. U
tøvere i andre genre kan lære av 

figurteaterspillere å gi liv til et m
ateriale utenfor 

seg selv. 
E

tter det vi kan kalle den ’perform
ative ven-

ding’ i teateret 1 kan det være hensiktsm
essig å 

skifte fokuset fra tilstedeværelse til relasjon. T
ilste-

deværelse er noe skuespillere ofte jobber m
ed som

 
en tilstand en skal oppnå i seg selv. Fokuset trek-
kes altså innover. Å

 være i relasjon er derim
ot en 

dynam
isk handling som

 foregår i rom
m

et m
ellom

 
utøver og tekst/objekt/rom

, og publikum
. D

et er 
den levende og bevegelige relasjonen til alle ting 
rundt utøveren som

 kan føre til tilstedeværelse.

RELASJON
 TIL TIN

G
H

va betyr det for en utøver å ha en dynam
isk re-

lasjon til ting? D
a m

å vi først se på hva en ting 

er. I filosofien er det etter hvert m
ange som

 har 
reflektert over dette, og objektorientert filosofi er 
i vinden

2. E
n av de som

 har diskutert vårt forhold 
til ting er M

artin H
eidegger. H

an skiller m
ellom

 
ting og objekter, hvor objektet er det som

 er defi-
nert gjennom

 språket. M
ennesket fastlåser tingens 

betydning gjennom
 å objektivisere dem

 når de 
navngis. E

n ting derim
ot er et m

ateriale som
 vi 

bare delvis gjenkjenner og kan bestem
m

e betyd-
ningen av. 

D
e fleste objektorienterte filosofer forstår en 

ting som
 noe som

 har en kjent side og sam
tidig 

alltid noe som
 er skjult. Forståelsen innenfor store 

deler av objektorientert filosofi er at ting skaper 
m

ennesker i like stor grad som
 m

ennesker ska-
per ting. D

enne tenkningen får konsekvenser for 
 teateret og skuespilleren på scenen. D

et fører til at 
en m

å lytte til hva tingene rundt oss gjør m
ed oss. 

E
n relasjon er en prosess som

 innebærer å 
kom

m
unisere m

ed noe som
 er utenfor deg selv, 

som
 du fra et etisk ståsted ikke skal bestem

m
e over 

eller form
e i eget personlig bilde. E

n forutbestem
t 

tolkning kan oppfattes som
 en form

 for koloniali-
sering av m

aterialet; teksten, figuren, rekvisitten, 
rom

m
et etc. M

in overbevisning er at ting har noe å 
form

idle som
 jeg som

 utøver eller dram
aturg ikke 

er i stand til å artikulere. E
n av m

ine sentrale opp-
gaver er å være i dialog m

ed m
aterialet og skape 

rom
 for at relasjonen kan utfolde seg.

fra Beat The Drum
: W

ishful Beginnings som
 hadde prem

iere på 
Black Box Teater i Oslo 6.april 2016. Foto: Ingrid Eggen

7

TEM
A: 

UTØVEREN

«M
in over-

bevisning er at 
ting har noe å 
form

idle som
 

jeg som
 utøver 

eller dram
aturg 

ikke er i stand 
til å artikulere. 
En av m

ine 
sentrale opp-
gaver er å væ

re 
i dialog m

ed 
m

aterialet og 
skape rom

 for 
at relasjonen 
kan utfolde 
seg.»
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9

pende. Pusten setter oss helt konkret i kontakt 
m

ed om
verdenen. L

uften som
 om

gir oss trekkes 
inn og deles igjen etter å ha transform

ert inne i 
våre kropper. Å

 ta et dypt pust er en liten pause, et 
øyeblikk som

 gir m
ulighet for lytting og sanselig 

respons. E
n utøver kan overraske seg selv ved å 

puste på nye steder i et scenisk forløp og oppda-
ge hva det gjør m

ed opplevelsen og forståelsen i 
øyeblikket. E

t dypt pust kan forløse et m
ateriale 

ved å gi det rom
 hvor nye sider ved en relasjon 

kan kom
m

e til liv. Å
 puste dypt setter i gang em

o-
sjonelle og fysiske bevegelser som

 vanskelig kan 
kontrolleres. D

ette skaper dynam
isk tilstedevæ

rel-
se i øyeblikket. 

N
år N

ancy skriver om
 talespråket er han opptatt 

av å lytte til rytm
en og m

usikken i en tekst, som
 

en m
etode for å fange det som

 ennå ikke er arti-
kulert. H

an kaller det ‘tim
bre’ (klang), som

 han 
forklarer som

 ‘com
m

unication of the incom
m

uni-
cable’ 4. G

jennom
 å jobbe m

ed en form
 for distanse 

til teksten er det m
ulig å lytte til dens rytm

e og 
klang. Å

 distansere seg til det som
 nettopp har for-

latt egen kropp i form
 av lyd, gjør at det åpner seg 

et rom
 for gjenklang hvor en kan oppfatte ordenes 

bevegelse i m
øte m

ed andre lyder og ting. D
ette 

kan potensielt åpne opp for ny m
eningsdannelse i 

øyeblikket som
 går utenom

 vante tolkninger farget 
av forutinntatte kulturelle norm

er, personlige ver-
digrunnlag og oppfattelser av virkeligheten. 

D
et er de rytm

iske pausene og stillheten m
el-

lom
 ordene som

 gir rom
 for resonans gjennom

 å 
aktivt jobbe m

ed pust, intensitet og tem
po. D

ette 
arbeidet ber utøveren om

 å ha tillit til teksten selv; 
til hva teksten, når den blir gitt en stem

m
e, bærer 

i seg av kom
plekse lag av inform

asjon, bilder og 
betydninger i m

øte m
ed ting og lyttende individer. 

D
et sam

m
e gjelder også når utøveren handler på 

scenen uten ord - pustepauser er livgivende og gir 
rom

 for å lytte og oppdage hva tingen vi hand-
ler m

ed gjør i relasjon m
ed oss: H

va den forteller 
også uten vår inngripen. E

nten det er en figur, en 
rekvisitt, eller ganske enkelt et scenegulv eller en 
vegg i teateret.

SCENISKE RELASJONER HOS VERK PRODUKSJONER
5 

I Verk Produksjoners forestilling W
ishful Begin-

nings (2016) bygget scenograf Signe B
ecker en 

stor vegg fra gulv til tak på scenen. Veggen sto en 
m

eter fra første publikum
srekke i am

fiet og gav 
derm

ed skuespillerne svært begrenset areal å spille 
på. Veggen var en sentral m

edspiller i forestillin-
gen. D

en hadde m
ange potensielle betydningslag 

og historier i seg. Ikke alle var m
ulige å artikulere 

verbalt, m
en helt klart sansbare. B

eckers vegg var 
m

onum
ental, m

en m
åtte likevel kjem

pe om
 opp-

m
erksom

heten i m
øte m

ed m
enneskets suverenitet 

og språklige definisjonsm
akt. A

t en slik vegg som
 

i prinsippet fjerner scenen og enhver dybdeopple-
velse, påvirker både skuespillere og tilskuere rent 
fysisk er det ingen tvil om

. D
en gir selvfølgelig 

også m
ange føringer i forhold til tolkning og be-

tydning av hele den sceniske handlingen. D
et var 

likevel interessant å m
erke seg hvordan skuespil-

lere og regissør vegret seg for å gå i aktiv dialog 
m

ed veggen. I stedet utvidet m
an spillearealet den 

andre veien og tok i bruk publikum
sam

fiet som
 

scene. 

Veggen gir en følelse av at det er trangt, og den 
er et bilde på forestillingens dram

aturgiske drei-
epunkt: verdens ende slik vi kjenner den, kreative 
svar på hva frem

tiden kan bringe og det faktum
 at 

ingen vet hva som
 befinner seg bak neste sving, i 

frem
tiden eller bak veggen. U

tover dette ble den-
ne m

assive finérvegg ikke om
talt i anm

eldelsene av 
forestillingen, i en av dem

 ble den ikke nevnt i det 
hele tatt. Jeg vil si at veggen var og kunne ha vært 
m

ye m
er enn et bilde på forestillingens tem

a. D
er-

som
 m

enneskene som
 skapte forestillingen hadde 

gitt veggen m
er tid til å m

øte publikum
 alene, latt 

den få både visuelt og auditivt fokus uten innblan-
ding, kunne den spilt en enda større rolle enn den 
faktisk gjorde. V

i m
ennesker er ofte utålm

odige og 
har vanskeligheter m

ed å gi fra oss m
akt og fokus 

så tingene kan få tale selv. T
ing har ofte en annen 

rytm
e enn oss m

ennesker, noe som
 kan utfordre 

hva vi m
ener ’funker’ på en scene. 
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LYTTIN
G OG PUST

Å
 skape rom

 for en dynam
isk relasjon betyr å for-

holde seg til det sceniske m
aterialet på en m

åte 
hvor vi som

 utøvere og scenekunstnere m
å tåle 

å ikke ha full kontroll. U
tøveren m

å finne gleden 
i å kontinuerlig oppdage og sanse nye sider ved 
m

aterialet, og dele oppdagelsene m
ed publikum

. 
E

n utøver som
 lytter til tingene rundt seg vil ikke 

lenger fokusere på å uttrykke eller form
idle noe på 

forhånd bestem
t, m

en heller undersøke m
ulighe-

tene og potensialet for opplevelse og tolking som
 

m
øtet m

ed m
aterialet gir sam

m
en m

ed publikum
. 

D
en franske filosofen Jean-Luc N

ancy skriver om
 

lytting som
 en aktivitet som

 innebærer ‘å strekke 
øret’, det vil si en intensivering, om

sorg, nysgjer-
righet og uro. D

et er å strekke seg etter en m
e-

ningsdannelse som
 ikke er direkte tilgjengelig, den 

har ikke blitt helt artikulert, m
en eksisterer som

 et 
potensial. I forhold til tekst er dette en ikke-psyko-
logiserende tilnærm

ing til det som
 i det klassiske 

teateret forstås som
 undertekst. M

en i dette tilfel-
let er det ikke m

ulig å definere hva underteksten 
er. Å

 strekke øret er en lytting som
 dreier seg om

 

å forholde seg til et ’selv’ (m
itt og andres) og til 

forholdet m
ellom

 ting. E
t ’selv’ er noe annet enn 

både karakter og ’jeg’. E
n følelse av et selv er noe 

som
 oppstår i en kontekst, i relasjon til noe annet 

som
 er helt eller delvis frem

m
ed. D

et er noe som
 

ikke er definert og i stadig flyt og flux. Å
 lytte til 

rytm
e, bevegelse eller lyd i videste forstand, inne-

bærer å la seg penetrere og til en viss grad oppløse, 
og derm

ed være i en vedvarende tilstand av tilbli-
velse. E

n m
å gi opp noe definisjonsm

akt og la seg 
form

e. N
ancy beskriver det på følgende m

åte:
To listen is to enter that spatiality by w

hich, at the 
sam

e tim
e, I am

 penetrated, for it opens up in m
e as 

w
ell as around m

e, and from
 m

e as w
ell as tow

ard 
m

e: it opens m
e inside m

e as w
ell as outside, and 

it is through such a double, quadruple, or sextuple 
opening that a ’self’ can take place. To be listening is 
to be at the sam

e tim
e outside and inside, to be open 

from
 w

ithout and from
 w

ithin, hence from
 one to the 

other and from
 one in the other. 3  

For å klare å lytte og respondere på det vi sanser, 
er pusten et godt verktøy. Pusten er relasjonsska-

TEM
A: 

UTØVEREN

«For å klare 
å lytte og 
respondere på 
det vi sanser, er 
pusten et godt 
verktøy. Pusten 
er relasjons-
skapende. 
Pusten 
setter oss 
helt konkret i 
kontakt m

ed 
om

verdenen.»

«Vi m
ennesker 

er ofte 
utålm

odige 
og har 
vanskeligheter 
m

ed å gi fra oss 
m

akt og fokus 
så tingene 
kan få tale 
selv. Ting har 
ofte en annen 
rytm

e enn oss 
m

ennesker, 
noe som

 kan 
utfordre hva vi 
m

ener ’funker’ 
på en scene.»

Fra Beat the drum
. 

Foto: Ingrid Eggen
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B
eat the D

rum
 – W

alk (2015), som
 Verk Pro-

duksjoner laget før W
ishful Beginnings, har en 

m
ye enklere rom

lig løsning: tre skuespillere sitter 
ganske enkelt på noen saueskinn som

 er lagt ut 
på gulvet og snakker til publikum

. D
et viktigeste 

elem
entet er intervjuer m

ed venner og kollegaer 
som

 skuespillerne lytter til på opptak under fore-
stillingen. D

e blir gitt teksten gjennom
 øreprop-

per og gjentar det de hører. H
er blir m

aterialet 
talende og form

ende for forestillingens estetikk 
og spillestil. 

Jeg opplever teksten som
 skuespillerne får inn i 

øret direkte under forestillingen, som
 en (eller fle-

re) ting. A
ltså som

 noe kjent (vi forstår hva som
 

blir sagt), m
en også som

 noe ukjent fordi vi ikke 
kan gripe potensialet av hva tekstm

assen gjør m
ed 

rom
m

et, m
ed skuespillernes kropper, dram

atur-
gien og opplevelsen av å høre og se. D

ette skjer 
fordi teksten og lyden blir gitt stor plass. Skuespil-
lerne lot lyden i øret form

e deres tilstedevæ
relse 

i stor grad, de var fleksible og bevegelige. D
ette 

grepet er en lek, en dans og et spill m
ed ordene i 

øret. Som
 i enhver dans m

å det væ
re et m

ellom
-

rom
 m

ellom
 de dansende parter for å få det til å 

svinge. 
Skuespillerne forsøkte aldri å gestalte persone-

ne som
 snakket på opptaket de hørte på, m

en de 
lyttet og videreform

idlet de andres ord til publi-
kum

 sam
tidig som

 de forsøkte åv unngå å farge 
ordene i sæ

rlig grad. Jeg opplever at teksten her 
blir fristilt, den tilhører verken den opprinnelige 
taleren, 

skuespilleren 
eller 

publikum
. 

Teksten, 
eller lyden, gjør noe i rom

m
et som

 alle tilstede-
væ

rende påvirkes av. Skuespillerne stiller seg i en 
åpen relasjon m

ed m
aterialet hvor de gjerne blir 

overrasket over noe som
 dukker opp i øyeblikket, 

en ny tanke eller følelse for stoffet. D
et er et spill 

eller en dans hvor ingen av partene er fastlåste i 
bestem

te roller eller idéer om
 hva dette er eller 

skal bety. B
åde skuespillerne, teksten og publikum

 
er i bevegelse.

I C
om

e as Y
ou A

re, som
 er Verk Produksjoners 

seneste forestilling (2017), er lytting og relasjonen 
m

ed m
aterialet enda m

er i fokus. D
et danses m

est 
i denne forestillingen, noe som

 under prosessen 
ble kalt for ’karaokedans’. D

et vil si at de tre ut-
øverne danset til en rekke klipp av kjente koreo-
grafer (G

ene K
elly, Pina B

ausch, Yvonne R
ainer, 

A
nna T

heresa K
eersm

aeker m
.fl) som

 de så på en 
dataskjerm

 m
ens de danset – også under forestil-

lingen. D
et var ikke et forsøk på im

itasjon, m
en å 

transform
ere en koreografi danset av andre danse-

re, gjennom
 egen kropp. D

et koreografiske m
a-

terialet påvirket Verks utøvere, form
et deres dans, 

sam
tidig som

 de igjen påvirket m
aterialet ved at de 

fant sin m
åte å gjengi det på hvor m

ålet ikke var ’å 
gjøre det riktig’. 

På sam
m

e m
åte er det når Verk sine skuespil-

lere bruker kostym
er og m

asker. D
e forsøker ikke 

å bli ett m
ed disse tingene eller tillegge dem

 en 
tenkt sym

bolverdi. D
et er m

øtet m
ellom

 de noen 
ganger underlige kostym

ene eller m
askene, og 

personen bak (utøveren) som
 er det sentrale. D

et 
er nettopp det faktum

 at de ikke passer sam
m

en 
som

 gjør dialogen spennende å følge for publi-
kum

: E
n relasjon som

 hele tiden undersøkes fordi 
den aldri er den sam

m
e. Sam

m
e tilnæ

rm
ing bruk-

te utøverne i arbeidet m
ed teksten i øreproppen 

i Beat the D
rum

 – W
alk. D

et skaper m
ellom

rom
 

m
ellom

 m
aterialet, utøveren og publikum

. A
lle får 

puste og uttrykke sin kom
pleksitet og uuttøm

m
e-

lige uttrykksm
ulighet gjennom

 dialog og i rela-
sjon m

ed hverandre. 
D

ram
aturgisk kan denne tilnærm

ingen sies å 
jobbe m

ed ulike lag som
 står i relasjon til hver-

andre, m
en i utgangspunktet ikke ’passer’ sam

m
en. 

D
et er ikke en collage, m

en ulike nivå i den scenis-
ke veven som

 står alene m
en sam

tidig i forhold til 
hverandre. Å

penheten for å lytte og la seg form
e 

og form
e den andre, blir en dans og en dynam

isk 
bevegelig relasjon som

 lærer oss noe om
 det å være 

i livet. 

1. M
ed ’perform

ativ 
vending’ siktes her til 
hvordan scenekunsten og 
skuespillerfaget har tatt 
opp i seg 

2.  Sentrale filosofer er 
Bruno Latour, Graham

 
Harm

an, Levy Bryant og 
Tim

othy M
orton

3.  Nancy, J-L. (2007) 
Listening, Fordham

 
University Press, s. 14

4.  Ibid, s. 41
  5.Undertegnede har 
sam

arbeidet m
ed Verk 

Produksjoner som
 

dram
aturg på de tre 

om
talte produksjoner.
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«Det er m
øtet 

m
ellom

 de 
noen ganger 
underlige 
kostym

ene 
eller m

askene, 
og personen 
bak (utøveren) 
som

 er det 
sentrale.»

KUN
STEN Å ELSKE 

I PRESISJON

GJERTRUD JYN
GE 

er skuespiller ved Det Norske Teatret

For tolv år siden hadde jeg den store gleden å få 
arbeide m

ed regissør R
obert W

ilson på Peer G
ynt, 

et sam
arbeid m

ellom
 D

et N
orske Teatret og D

en 
N

ationale Scene i B
ergen, en forestilling som

 også 
gjestespilte på B

rooklyn A
cadem

y of M
usic i N

ew
 

York påsken 2005.

I årene som
 har gått siden, har jeg holdt kontakten 

m
ed B

ob. Skrevet til ham
 på m

ail og også truffet 
ham

 ved et par anledninger. V
i har begge ønsket å 

jobbe sam
m

en igjen, og lenge så det ut til at B
ob 

skulle gjøre H
av, et stykke Jon Fosse skrev spesi-

elt for ham
, i sam

arbeid m
ed festspillene i B

ergen. 
Prosjektet strandet dessverre den gangen.

Jeg har flere ganger vært i B
erlin og sett W

ilsons 
forestillinger m

ed B
erlinerensem

ble; Lulu, Shakes-
pearesonetter, Faust I og II og Tolvskillingsoperaen. 
Jeg har også vært på prøver på Peter Pan.

D
a Edda kom

 opp som
 tem

a på kunstnerisk råd, 
ivret jeg for at det var R

obert W
ilson som

 m
åtte 

gjøre Edda. Jeg fikk i oppdrag å skrive til B
ob og 

høre om
 dette var noe han kunne tenke seg. Jeg 

sendte m
ed en liten video av datteren m

in A
ndrea, 

hvor hun lekte at hun var en robot som
 skulle øde-

legge verden, og lovte at jeg ville løpe N
ew

 York 
M

arathon om
 han ville kom

m
e. B

ob skrev tilbake 
m

ed en gang; han skrev at A
ndrea var veldig skum

-
m

el og at han gledet seg til å m
øte henne. O

g om
 

Edda skrev han: «please please lets do it.»

D
et er tre halvm

araton og ikke noe fullt m
araton 

siden sist B
ob var på D

et N
orske Teatret, og jeg 

håper at B
ob har glem

t hva jeg har lovet. A
ndrea 

har blitt ni år og en halvm
eter lengre, sønnen m

in 
Jørgen som

 satt hypnotisert av dovregubben hver 
lørdagsforestilling i B

ergen som
 fem

åring, er nå 
17 og bruker størrelse 43 i sko. B

ob har blitt 75 
år og er fortsatt en vakker m

ann, fortsatt lett i 
kroppen.

Som
 for 12 år siden m

ed Peer G
ynt, startet arbei-

det m
ed skuespillerne m

ed en audition. D
ette er 

ikke noe vi vanligvis blir utsatt for, og er forbundet 
m

ed m
ange m

yter. Selv er jeg stiv av skrekk og for-
ventning, redd for ikke å få være m

ed nå når B
ob 

endelig er tilbake på D
et N

orske Teatret.
V

i er svartkledde, og m
ed håret bort fra ansik-

tet, på lang, lang rekke ute på hovedscenen. R
o-

«Prøverom
m

et 
er et hellig rom

. 
Bob forlanger 
stillhet og 
konsen trasjon»



13
1212

13

TEM
A: 

UTØVEREN

Volva m
ed Loke i bakgrunnen.

Foto: Lesley Leslie-Spinks

bert W
ilson og team

et hans ute i salen. W
ilson gir 

instruksjoner gjennom
 m

ikrofon.
O

ppgaver i gruppe, individuelle oppgaver for-
an m

ikrofon. H
øytlesing fra Fosses E

dda-m
anus. 

«Å
rle i old!». Snakke til en liten m

us, snakke til et 
stadion m

ed 5000 tilhørere. A
lle dypt konsentrer-

te, andektige, noen av oss skrekkslagne.
E

tter noen uker får vi endelig beskjed. V
i er 

en gruppe som
 skal lage Edda på D

et N
orske Tea-

tret m
ed prem

iere 4.m
ars 2017.O

g jeg skal få være 
m

ed. Spille Volven, den kloke gam
le kvinnen som

 
vet alt, som

 kan spå inn i fram
tida og også beher-

sker trolldom
.

STAGE A
V

år neste etappe er Stage A
. E

n w
orkshop et halvt 

år før prøvene begynner.
U

nder Stage A
 legger W

ilson hele stykket fra 
begynnelse til slutt. G

ulvet er tegnet opp i rute-
m

ønster. H
ele handlingen blir nøye koreografert. 

A
rbeidet tas opp på video og blir et viktig verktøy i 

prosessen, for å m
em

orere hva vi har laget hver dag.
N

ytt denne gangen er C
ocoR

osie, en am
eri-

kansk indiepopgruppe som
 skal kom

ponere sanger 
tolket ut av E

dda-universet. D
erfor blir også våre 

sangferdigheter kartlagt, en etter en m
å vi opp og 

synge en sang og også im
provisere m

ed bandet.
Prøverom

m
et er et hellig rom

. B
ob forlanger still-

het og konsentrasjon. Selv kom
m

er han vanligvis 
litt utpå dagen, etter at A

nn-C
hristin R

om
m

en, 
hans regiassistent gjennom

 m
ange år, har m

em
o-

rert gårsdagens scener m
ed oss. B

ob går bort til 
bordet, setter seg ned foran m

ikrofonen og venter 
på stillheten. E

tter en stund blir det helt stille og 
B

ob setter i gang dagens prøver.

B
ob starter alltid m

ed lyset. «B
lue to a hundred 

– green to seventy - fifty.» E
nsem

blet sitter stille 
og venter.

Stage A
 handler både om

 å legge en skisse for 
hele stykket, m

en også om
 å prøve ut scenografi-

løsningene som
 så langt har vært på papiret. N

å 
er båten for liten. For stor. B

jørnen kan ikke være 

en bjørn, m
en en ulv. T

il slutt blir den hetende 
w

olf-bear. Serge von A
rx, W

ilsons scenograf/as-
sistent, løper rundt sam

m
en m

ed elevene sine fra 
høyskolen i Fredrikstad, klipper og lim

er og im
-

proviserer nye skisser til løsninger.

V
i prøver oss sakte gjennom

 stykket. O
g C

ocoR
o-

sie prøver ut sanger m
ed oss.

B
ob sier at han hater naturalism

e: «I hate na-
turalism

e!»
D

et slår m
eg at han kan være rørende peda-

gogisk særlig i m
øte m

ed m
ine yngre kolleger 

som
 ikke kjenner form

språket hans. T
il gjengjeld 

opplever de at han har en veldig om
tanke og kjær-

lighet for skuespillerne. «H
an er m

ye snillere enn 
ryktet sier», sier en av m

ine kolleger – «jo, han 
er kom

prom
issløs, m

en det er fordi det sceniske 
arbeidet er viktig og da er det bra at han er så kom

-
prom

issløs», sier en annen. B
ob får også det tek-

niske team
et til å kjenne hvor viktige m

edspillere 
de er i forestillingen, tar dem

 m
ed inn i arbeidet, i 

sam
talene rundt arbeidet. E

n dag blir alle kalt inn 
til å lage lydopptak av klapping, rytm

isk klapping 
i gruppe, alle sam

m
en, skuespillere, teknikere, re-

kvisitører, inspisienter. D
et blir en spesiell stund.

B
ob snakker om

 at vi skal lytte, lytte som
 dyr. Som

 
en hund som

 jakter på en fugl.
H

an snakker om
 tension, spenning – i kroppen 

– at gulvet gir m
otstand til bevegelsene. A

t beve-
gelsene skal være lydløse. A

t alle bevegelsene star-
ter fra senter, m

å kom
m

e fra senter – når de ikke 
gjør det, er de falske. H

an ser strengt og alvorlig 
på m

eg når jeg gjør falske bevegelser: «it’s false!» 
H

an ser nesten trist ut, jeg skuffer ham
.

«Leave your presense behind!» –  når vi går 
ut av scenen skal avtrykket vårt stå igjen etter oss 
inne på scenen. B

ob går opp på gulvet, viser hva 
han m

ener, dem
onstrerer bevegelsene m

ed en im
-

ponerende letthet og skjønnhet, han er altså 75 år 
gam

m
el, m

en kan bevege seg som
 et lite barn, som

 
en ung kvinne, som

 en diger brande. N
år B

ob de-
m

onstrerer, sitter alle helt m
usestille og henførte.

«’Leave your 
presense 
behind!’ –  når 
vi går ut av 
scenen skal 
avtrykket vårt 
stå igjen etter 
oss inne på 
scenen.»



15
14

15

Så har vi en lang pause. Stage A
 er over, vi jobber 

videre i våre m
ange stykker, D

et N
orske Teatret 

har blitt repertoarteater og vi spiller og/eller prø-
ver gjerne på 4-5 ulike stykker til enhver tid.

D
et er som

m
er og høst og jul og nyttår og det 

nærm
er seg prøvestart.

V
i har videoopptak av Stage A

 og lurer på hvor 
m

ye av Fosses Edda som
 får bli m

ed inn i den 
koreograferte skissen. R

yktet går om
 at B

ob ikke 
liker dialog lenger - m

onologer går til nød, m
en 

dialog på scenen er han lei av.

Før prøvene i Stage A
, har det vært lagt ned et 

større 
stykke 

arbeid. 
D

ram
aturg 

C
arl-M

orten 
A

m
undsen har vært på W

aterm
ill, R

obert W
ilsons 

utviklingssenter utenfor N
ew

 York, og snakket 
gjennom

 stykket m
ed B

ob og alle assistentene 
hans. C

arl-M
orten har fortalt, B

ob har tegnet skis-
ser. Lesem

åten er som
 følger: O

din, den største 
guden av dem

 alle, har begynt å m
iste grepet, han 

er gam
m

el, han har fått A
lzheim

er, han husker 
ikke lenger hva han har skapt, han trenger hjelp 
til å huske. B

ob tegner. D
et er en skilpadde der. 

E
n cow

boyhatt. E
n cow

boyboot. M
ange overras-

kelser i det norrøne gudeuniverset når det går via 
B

obs kreative hjerne.

V
i er igjen i prøvesalen. I svarte prøvekostym

er, 
jentene m

ed svarte skaut, guttene m
ed vannkjem

-
m

et hår.
V

i skal ikke bare lytte som
 dyr – vi m

å også 
ha det gøy – «have fun!» D

e to viktigste tingene i 
teateret «to listen and to have fun!» sier B

ob.
H

an snakker om
 lange linjer – alt fortsetter. 

M
an kan aldri begynne noe eller slutte noe, m

an 
fortsetter alltid fra noe – og sender alltid noe vi-
dere.H

an snakker om
 assym

m
etrics – alle bevegelser 

m
å ha en m

otstand i seg, går arm
en m

ot venstre 
m

å m
an tenke m

ot høyre, som
 gjennom

 vann, 
gjennom

 leire.
«C

hin up!!! A
nsiktet opp og ut, kroppen opp 

og ut, til bakerste rad! N
år du til bakerste rad, når 

du alle i salen», sier B
ob. Igjen og igjen. H

ver dag. 
Prøvene blir en skole. V

i er på skolebenken. Lærer 
å stå, å gå, å bevege oss på scenen på nytt, i et 

ikke-naturalistisk språk. D
et er hardt for kroppe-

ne. Sm
å m

uskler skal bygges opp. M
ange statiske 

bevegelser.

O
g vi flytter etterhvert inn på hovedscenen. B

ob 
forlanger full m

ask og kostym
ering. L

angprøve 
hver dag. Før det en tim

e i sm
inkestolen. Vonde 

bein etter lange dager i platåstøvletter og kor-
sett.L

ysprøver. D
et tar tid å sette lyset. B

ob går 
ikke inn i scenen før han er fornøyd m

ed lyset. V
i 

står i positurer m
ed chin up i tim

evis. K
roppene 

blir slitne, m
en sam

tidig sterkere. K
jenner igjen 

følelsen fra Peer G
ynt – sakte m

en sikkert bor jeg 
m

eg inn i W
ilson-universet igjen.

"BIG EYES!#
B

ob gir form
ale instruksjoner, sier aldri hva du 

skal tenke eller føle. E
tterhvert m

erker jeg at jeg 
tolker bevegelsene, kvaliteten i scenene – rendyr-
ker dem

, kroppen overtar; den største forskjellen 
fra annet teaterarbeid hvor ofte hodet kom

m
er 

først sam
m

en m
ed teksten – her leder kroppen 

an, og tolker instruksjonene. D
et er veldig artig å 

kjenne på. E
n utrolig frihetsfølelse. Fri fra å m

åtte 
psykologisere, føle. D

et er dette jeg elsket m
ed 

arbeidet for tolv år siden, og nå får jeg oppleve 
det igjen.

B
ob gir m

eg også utrolig m
orsom

m
e opp-

gaver. D
et er bare å legge bort de forestillingene 

m
an m

åtte ha om
 hvem

 Volven i Edda skal være.
D

ansende inn på scenen som
 fnisende ungjen-

te m
ed lys pikestem

m
e.

Så en poetisk skapelsesberetning hvor jeg og 
O

din sitter på hver vår stol og alle bevegelsene er 
vare, sakte.

Så kakle som
 ei høne over scenen sam

m
en m

ed 
den falske volven.

Synge vart og vakkert for O
din som

 har glem
t 

så m
ye.

O
ndskapsfull hviskende sannhetssøker i m

øte 
m

ed Frigg, O
dins kone, som

 har m
istet sønnen 

B
alder.

I «R
agnarok I» går jeg sakte, sakte over sce-

nen, fram
 og tilbake m

ellom
 isfjell, m

ed en lysende 
båt og synger lyst, lyst. «Like a Sirene!» sier B

ob – 
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«Etterhvert 
m

erker jeg 
at jeg tolker 
bevegelsene, 
kvaliteten i 
scenene – 
rendyrker dem

, 
kroppen overtar; 
den største 
forskjellen 
fra annet 
teaterarbeid 
hvor ofte hodet 
kom

m
er først 

sam
m

en m
ed 

teksten – her 
leder kroppen 
an, og tolker 
instruksjonene.»

og jeg er langt utenfor kom
fortsonen, m

å lete fram
 

en stem
m

e jeg aldri har brukt før.
Så, m

ot slutten av prøvetiden, får jeg bruke 
m

in voksne kvinnestem
m

e allikevel, det er plutse-
lig en prolog og en m

onolog i «R
agnarok II». Jeg 

er overrasket over at jeg ikke m
å pipe som

 en m
us 

eller hviske som
 en fem

m
e fatale.

B
ob jobber m

ed tekst som
 m

ed m
usikk, det 

er selve lydkvaliteten som
 kom

m
er først, og han 

jobber m
ed lyd som

 m
ed bevegelser, ofte i m

ot-
setningspar, kontraster. M

ørk/
lys, høy/

lav, tykk/
tynn. Jeg er glad for å få bruke så stort register i 
kropp og stem

m
e, det er utfordrende og læ

rerikt.

D
et nærm

er seg prem
iere og vi har liten tid. V

i har 
ikke jobbet oss gjennom

 hele skissen fra Stage A
. 

B
ob blir m

er og m
er kom

prom
issløs i forhold til 

sin kunstneriske visjon. M
indre pedagogisk. H

an 
blir også sliten på et punkt, husker ikke helt hva 
han har skapt. B

lir hum
ørsyk. K

jefter på lyden. 
K

jefter på A
nn- C

hristin R
om

m
en. K

jefter på m
eg. 

«You only reach the fourth row
!» «Sentim

ental!!» 
sier B

ob til m
eg. Sentim

entalt, da er det ille, det er 
det verste B

ob kan finne på å si om
 en skuespiller. 

D
et betyr at det ikke er form

alt riktig, ikke innen-

for form
en. Jeg går hjem

 og skam
m

er m
eg, er lei 

m
eg, stressa. H

ar fått ny engelsk sangtekst jeg ikke 
greier å få inn i kroppen. Feiler på generalprøven, 
husker ikke teksten, det føles som

 jeg drukner i et 
svart hull m

idt på scenen. 23 års erfaring blåst bort.

H
eldigvis husker jeg det m

este på prem
ieren. M

en 
jeg har kjærlighetssorg. Føler at jeg har m

istet gu-
den m

in.

Så leser jeg et intervju B
ob har gjort m

ed Finn 
Skårderud for A

ftenposten. H
an trenger avstand 

til skuespillerne. D
et er sånn det m

å være.

O
g jeg får noen dager senere et brev fra B

ob. H
an 

skriver at han er glad i m
eg og arbeidet vi har gjort 

sam
m

en.
Verden er igjen i vater.

O
g Edda skal få et langt liv ute i verden; Å

rhus, 
Shanghai, St.Petersburg og R

eykjavik så langt.
W

ilsons Edda. E
n kreativ galskap. E

t m
esterverk.

Takk til B
ob! 

Den uberegnelige Loke 
(Eivin  Nilsen Salthe). 
Foto: Lesley Leslie-Spinks

«Og Edda skal få 
et langt liv ute i 
verden; Århus,
Shanghai,  
St. Petersburg 
og Reykjavik så 
langt. W

ilsons 
Edda. En kreativ 
galskap. Et 
m

esterverk.»
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M
ULTIKUN

STN
EREN

S 
M

AGISKE KJÆ
RLIGHET 

AGN
ETE GULLESTAD HAALAN

D 
er teatersjef ved Den Nationale Scene

– H
ver dukke er et nytt barn. Jeg skaper dem

, ser 
dem

 inn i øynene og utforsker hvilke m
uligheter 

som
 ligger der. D

et nytter ikke å presse seg på 
dem

, da m
øter m

an bare m
otstand. For å gi duk-

ken liv kreves det tålm
odighet, nysgjerrighet og en 

m
asse kjærlighet, sier Ljudm

il N
ikolov (63).

H
an har arbeidet på H

ordaland teater siden 1990 
som

 dukkem
aker og dukkespiller, m

en har også 
en karriere som

 m
usiker, kom

ponist og kunstm
a-

ler. Før han ankret opp i B
ergen reiste han rundt 

i hjem
landet B

ulgaria og i resten av verden hvor 
han opptrådte på store scener og festivaler.

DUKKEN
E SOM

 UTFORDRET KGB
M

ed en far som
 var teatersjef i hjem

byen K
azanlak, 

vokste Ljudm
il opp på teatret. H

an var på besøk i 
skuespillernes garderober, plukket opp triks i kulis-
sene og havnet snart selv på scenen. D

a han skul-
le velge utdannelse var det viktig for ham

 å ta en 
skuespillerutdanning i Sofia som

 også inkluderte 
dukkespill. 

– I B
ulgaria, som

 i resten av Ø
st-E

uropa, er det en 
lang tradisjon for figurteater og m

an ser det gjerne 
i prestisjetunge voksenforestillinger. M

ed dukker 

fulgte det enorm
e uttrykksm

uligheter som
 m

an 
ikke hadde som

 vanlig skuespiller. U
nder kom

m
u-

nisttiden var K
G

B
 alltid på utkikk, og hvis de ikke 

likte det som
 ble sagt, var det enklere hvis m

an 
kunne «skylde» på dukkene. I tillegg åpner duk-
kene for en fantasiverden som

 ikke kan beskrives 
m

ed ord. Figurteater forener alle m
ulige kunstfor-

m
er, sier Ljudm

il som
 blant annet spilte i en rekke 

tv-program
 og på teaterscener som

 var dobbelt så 
store som

 D
en N

ationale Scene. 

KJÆ
RLIGHET I ROSEN

DAL 
Ljudm

il ble snart en etterspurt kunstner utover 
landegrensene. E

tter jevnlige besøk på festivaler i 
alt fra C

anada, C
uba og R

ussland, ble han et kjent 
navn i det internasjonale figurteaterm

iljøet, og en 
dag i 1985 fikk han en forespørsel fra norske B

irgit 
Strøm

. K
unne han tenke seg å være m

ed i norsk 
barne-tv? Strøm

 hadde tett kontakt m
ed utøvere 

i østblokkland og hadde derfor vakt interesse hos 
både hjem

lig og frem
m

ed etterretning.

– Jeg m
åtte dessverre takke nei til Strøm

s tilbud 
for K

G
B

 nektet m
eg å dra. D

e fryktet at jeg skulle 
hoppe av. M

en hvordan kunne jeg utsatt fam
ilien 

m
in i B

ulgaria for noe slikt? D
et skulle gå over ett 

17

TEM
A: 

UTØVEREN

I arbeidet m
ed dukkene får Ljudm

il N
ikolov bruk for alle 

sine spesialiteter, m
en viktigst av alt er det å overøse 

dem
 m

ed kjæ
rlighet.

LJUDM
IL N

IKOLOV

UTDANNING: 
Dukkespillerutdanning, 
High Institute of Theatre 
Arts - Krastyo Sarafov, Sofia, 
Bulgaria, 1979

ERFARING:
- Produksjoner blant annet 
på Sliven State Puppet 
Theatre og Sliven Dram

a 
Theatre, 1975-1978
- Pantom

im
e ved Shom

en 
State Theatre, 1979
- Produksjoner ved Plovdiv 
National Puppet Theatre, 
1980-1986
- Produksjoner ved 
Hordaland Teater fra 1990.
- M

usiker i blant andre Living 
Dolls og gruppen Young 
Once
- Har hatt en rekke 
utstillinger av m

aleriene sine 

FA
K

TA

KUNSTM
ALER: Ljudm

il har hatt en rekke kunstutstillinger. Her er 
«M

arionetter», 2015
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år før jeg endelig fikk tillatelse til å reise til N
orge, 

m
en denne gang som

 m
usiker. Jeg spilte i Living 

D
olls, et show

 som
 kom

binerer m
usikk og dukke-

teater, og vi spilte blant annet på hoteller over hele 
N

orge, forteller Ljudm
il.

D
et var et opphold i R

osendal som
 skulle bli avgjø-

rende for hans frem
tid. H

er m
øtte han både kvin-

nen som
 senere skulle bli hans kone, og daværende 

teatersjef ved H
ordaland teater, A

nne G
ullestad. 

Ikke lenge etterpå bosatte han seg i B
ergen, selv 

om
 han stadig var på reisefot m

ed forestillinger.

T
rollm

ann uten ord
M

annen bak T
itten Tei-dukken, K

arel H
lavati, 

skal ha sagt: «E
nhver god dukkespiller er en god 

skuespiller, m
en ikke alle gode skuespillere er gode 

dukkespillere». Ljudm
il kunne ikke vært m

er enig 
i påstanden.

– D
ukken blir en forlengelse av m

ennesket, og 
hver dukke krever ulike tilnærm

ingsm
åter. D

e har 
så å si forskjellige koder som

 det tar tid å knek-
ke. Sam

spillet er avgjørende og det er også fysisk 

krevende. H
vis du lager dukkene selv har du en 

m
asse aspekt som

 vanlige skuespillere ikke trenger 
å tenke på, og i tillegg blir regijobben ofte overlatt 
til utøveren selv. D

et er ikke så m
ange dukketeate-

rinstruktører her til lands, påpeker Ljudm
il.   

H
an er blitt kjent som

 en trollm
ann m

ed dukker 
her hjem

m
e etter forestillinger som

 Veggen som
 

vant H
edda-prisen i 2012. Publikum

 begeistres 
av hans produksjoner og Ljudm

il har for eksem
-

pel spilt forestillingen E
gget m

er enn 300 ganger 
siden han kom

 til H
ordaland teater. H

an har sam
-

arbeidet m
ed blant andre artisten K

aroline K
rüger 

og Jan H
olden fra D

ukkenikkerne flere ganger, og 
m

ange av hans forestillinger beskrives som
 poetis-

ke og m
usikalske, i tillegg til at de visuelt er svært 

vakre. Ljudm
il er (på scenen) en m

ann av få ord.  
– Fraværet av dialog i forestillingene fører til at de 
andre virkem

idlene forsterkes. D
et er en kunst å 

klare å begrense seg. H
istoriene og karakterene 

blir ofte tydeligst når m
an holder det enkelt, og 

jeg opplever ofte at ord er overflødige. D
e m

agiske 
øyeblikkene er gjerne språkløse og treffer oss uan-
sett hvor vi kom

m
er fra. 

«For å gi dukken 
liv kreves det 
tålm

odighet, 
nysgjerrighet 
og en m

asse 
kjæ

rlighet, sier 
Ljudm

il Nikolov 
(63).»

TEM
A: 

UTØVEREN
TURNÉM

ANN: Ljudm
il 

har væ
rt m

ye på reisefot. 
Her fra Hordaland teaters 

storsatsing «Sunniva 
og Viking Ravn», Bøm

lo 
1995

SAM
SPILL: «Dukken er en forlengelse av m

ennesket» sier Ljudm
il. 

Fra forestillingen «Skom
akarens draum

» på Hordaland teater, 2017 
(Foto: Tor Erik H. M

athiesen)

«Dukken blir en forlengelse 
av m

ennesket, og hver dukke 
krever ulike tilnæ

rm
ingsm

åter. 
De har så å si forskjellige koder 
som

 det tar tid å knekke.»
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SCEN
ER FRA ET 

DUKKESPILLERLIV 

THOM
AS HILDEBRAN

D 
Scenekunstner, m

usiker, dukkespiller

KAN
SKJE DET ER HER DET BEGYN

TE?
B

ergen 1996. En fredelig m
ann m

ed Teater Figur 
spiller i en stor, litt glissen teatersal.

Jeg er dypt fascinert. M
ørkt, insisterende, kon-

sekvent og hypnotisk. G
illes B

ergers fabelaktige 
scenografi, som

 helt søm
løst klarer å m

anifestere 
den lille m

annens verden som
 krakelerer foran øy-

nene våre. D
ukkeførernes delikate dans rundt ob-

jektene. E
n illusjon m

an lever seg helt inn i, sam
-

tidig som
 m

an ser det bli skapt. D
en åpne form

s 
m

agi.Jeg bestem
m

er m
eg sam

m
e kveld; D

ette vil jeg 
gjøre.

Vel tilbake i O
slo: Jeg befinner m

eg en natt ute på 
G

rünerløkka febrilt på jakt etter noe å lage en figur 
av. Jeg m

å ha noe å jobbe m
ed! Jeg finner en stor 

isoporblokk, sort av skitt etter m
ange år nede ved 

elven. Tar den m
ed hjem

 og skjærer ut et hode. E
t 

slags selvportrett av m
eg selv som

 gam
m

el? U
ut-

grunnelig, um
alt hvit m

onokrom
. D

ette hodet 
ble senere et av de sentrale visuelle elem

entene i 
K

rigen er et annet sted, og m
itt nåværende videre 

arbeid m
ed «det anim

erte rom
m

et».
Jeg stusser over at isoporen er full av rustrøde 

prikker.

D
et viser seg at den i årevis var blitt brukt av 

narkom
ane til å rense sprøytene sine.

D
en neste figuren jeg skjærer ut av sam

m
e 

blokk er første utkast til E
kornet fra D

a ingen had-
de noe å gjøre.

V
i startet et eget kom

pani: K
abinettet teater-

produksjoner, oversatte en N
ederlandsk bok: D

a 
ingen hadde noe å gjøre av Toon Tellegen, får på 
plass en sam

produksjon m
ed N

ordland dukkete-
aterverksted i Stam

sund, og bearbeidet boka til 
teater i sam

arbeid m
ed Preben Faye Schjøll, som

 
hadde regi. 

D
a ingen hadde noe å gjøre spilte over 140 forestil-

linger, på turne rundt i hele landet.

FIGUR / M
USIKK / DAN

S
Jeg har bakgrunn som

 m
usiker, og opplever at det 

å spille et instrum
ent og det å spille en figur nær-

m
est er to sider av sam

m
e sak. Selvfølgelig det helt 

åpenbare; at m
an forflytter uttrykket fra seg selv ut 

til et objekt m
an spiller på.

M
en også i sam

spill m
ed andre er det sam

svar 
m

ellom
 figurarbeid og m

usikk. M
usikere som

 er 
vant til å spille i band vil ofte ha en intuitiv følelse 
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TEM
A: 

UTØVEREN

(Thom
as H

ildebrand tenker høyt om
 det han holder på 

m
ed.)

«Jeg holder 
på m

ed Live 
Anim

asjon. Jeg 
beveger
på ting. Noen 
ganger er det en 
figur, en dukke,
eller så er det en 
dyne kanskje, og 
oppgaven er som
oftest å få dem

 
til å leve. Å bli 
personer som

 
m

anifesteres
i rom

m
et»

«M
onokrom

, hvit, skåret ut av isopor, spillbar fra avstand ved hjelp av 
en enkel m

en effektiv m
ekanism

e, som
 gjør at den kan væ

re tilstede 
der i rom

m
et sam

m
en m

ed oss. Og tenke sitt.» Foto: Em
il Hildebrand
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ZOOK OG CO. TVPRODUKSJON
ER TIL FOLKET

K
om

etkam
eratene

D
a N

R
K

 Super inviterte til audition i forbindelse 
m

ed deres store egenproduksjon K
om

etkam
erate-

ne, gjorde de et interessant valg: D
e inviterte svært 

bredt, ikke bare dukkespillere, m
en også kom

i-
kere, standupere, skuespillere og m

usikere m
øtte 

opp, og vi hadde lengre runder m
ed w

orkshops, 
ledet av «svenskenes Jim

 H
enson», Petter Lenn-

strand, her i norge m
est kjent som

 m
annen bak 

G
jengen på taket. 

D
et var verdifulle og ganske så interessante og 

utfordrende runder, hvor vi fikk prøvd oss ut både 
på basic spillteknikk, og m

er kom
plekse sam

spill-
situasjoner. 

I en T
V

 produksjon jobber m
an m

ed m
onitor, 

så m
an til enhver tid ser hva som

 vises på skjerm
en, 

noe som
 er uvant for dukke- og skuespillere som

 
er vant til å jobbe uten. D

enne type direkte visuell 
respons er både en velsignelse og en utfordring. 
H

vis m
an blir for opptatt av å få det for perfekt, 

blir m
an fort selvbevisst, og kan stivne i spillet. På 

sam
m

e m
åte som

 på scenen m
å m

an her i forkant 
gå gjennom

 blikkretninger, positurer og stillinger, 
og lage seg «snapshots», det vil si bruke m

uskel-

m
innet til å lynraskt kunne kom

m
e i riktige po-

sisjoner uten fam
ling og vem

ing. D
et blir som

 å 
stem

m
e et instrum

ent. D
ette er det viktigste m

an 
bruker m

onitoren til. Senere kan m
an bare ha den 

i øyekroken, eller bruke den til å leke seg m
ed sm

å-
detaljer. D

e store linjene i spillet sitter altså allere-
de i kroppen, og m

an kan frigjøre seg fra m
onitor 

og la figuren spille seg selv i stor grad.
 E

tterhvert prøvde vi også ut m
er m

usikalske og 
rytm

iske arrangem
enter. Petter ble tydelig ivrig og 

ekstra inspirert da vi begynte å jobbe m
ed m

usikk. 
Senere fortalte han oss at han aldri hadde gjort 
det i noen særlig grad m

ed sine dukkespillere, m
ye 

fordi de i utgangspunktet hadde bakgrunn som
 

karakterbaserte skuespillere, m
ens m

ange av oss 
hadde m

usikerbakgrunn, og derm
ed lett kunne 

gjøre 
større 

m
usikalsk/rytm

iske 
arrangem

enter 
m

ed figurene.

D
e seks aktørene som

 endte opp i serien, hadde 
svært bred bakgrunn. T

re av oss hadde jobbet 
m

ed figurer før, i varierende grad. D
et var dyktige 

kom
ikere, skuespillere og m

usikere, alle sam
m

en 
m

ed lang erfaring i å lage tydelige, gode karakte-

22

m
ed hva som

 gjør at et sam
spill m

ellom
 figurer 

fungerer: L
ytte, gi rom

, forenkle, destillere, våge å 
ta plass når det trengs, og ellers holde spillet leven-
de på subtilt vis.  

B
likkretninger og presis plassering i rom

m
et er 

dukkespillerens svar på å spille rent. O
g rytm

ikk, 
pust og frasering er også felles.
 Så kan m

an innvende at m
ye av dette også gjel-

der for skuespilleren. O
g det er også riktig, m

en 
enhver skuespiller som

 forsøker seg på dukkespill 
opplever den sam

m
e aha-opplevelsen; her m

å det 
destilleres, tydeliggjøres og forenkles. Først da kan 
nyansene begynne å kom

m
e. Sam

tidig skal figuren 
holdes levende, m

ed sm
å um

erkelige bevegelser. 
D

en m
å aldri få lov til å dø.

N
oen skuespillere benytter seg av teknikker i sitt 

arbeid som
 er i slekt m

ed dette, og m
ed frapperende 

resultat: R
obert W

ilson sin stiliserte m
åte å bruke 

skuespillere kan være figurteater så godt som
 noe. 

W
inge/M

üller sine forestillinger er definitivt 
stilisert figurarbeid i storform

at.
B

jørn Sundquist sin åpningsscene i H
am

let 
(D

en N
orske Teatret, 1987, Stein W

inge) er også 
et godt eksem

pel, om
 ikke fullt så åpenbart. H

an 

står urørlig i noe som
 fortoner seg som

 en evighet, 
hvor han klarer å bygge opp en nærm

est ulidelig 
spenning, før han tilslutt begynner å hviske ut av 
m

unnviken. O
g hviskingen fortoner seg som

 pis-
keslag i rom

m
et. Stilisering per eksellense.

E
t m

otsvar til dette er å bruke kom
petansen til 

en annen beslektet profesjon: D
anseren. D

ansere 
har nok ofte et lignende dobbelt forhold m

ellom
 

seg selv og sine bevegelser; M
eg og ikke helt m

eg 
allikevel. Jeg har sett dansere som

 nærm
est forun-

dret observerer sin egen kropp, m
ed en distinkt 

avstand. Sam
tidig er de helt tilstede i kroppen.

Jeg har sett dette utført svært fint av C
om

pag-
nie Philippe G

enty i en produksjon jeg så på 
B

lack B
ox A

ker brygge på nittitallet, hvor han i en 
scene hadde skapt en stor organisk, nærm

est hy-
perrealistisk fetladen m

annsperson som
 virket m

er 
m

enneskelig enn m
ennesket selv, ført av dansere 

som
 sam

m
en m

ed figuren utgjorde en organism
e. 

E
t hav av kropp.

N
oe H

ollow
 C

reature lot seg inspirere av i 
1998-99 m

ed Persona og Store forventninger.  H
y-

perrealism
e, i slekt m

ed Lucian Freud. Figurer 
som

 form
elig lukter kropp, og oser av levd liv. 

TEM
A: 

UTØVEREN
I en TV produksjon jobber 

m
an m

ed m
onitor, så m

an til 
enhver tid ser hva som

 vises på 
skjerm

en, noe som
 er uvant for 

dukke- og skuespillere som
 er 

vant til å jobbe uten.
Foto: Espen Zubi

«Blikkretninger 
og presis 
plassering i 
rom

m
et er

dukkespillerens 
svar på å spille 
rent.»

«M
inneverdige opptak teller 

blant annet: Oppe i klatrevegg
på Tøyen, i riggen til Christian 
Radich på vei ut Oslofjorden, 
oppe på hattehylla på toget 
m

ellom
 Oslo og Dram

m
en, 

på hesteryggen i galopp i en 
ridehall, på ishockeybane, og 
under panseret på en rallybil på 
Hedm

arken.»
Kash King og Zook er gode 
venner. Foto: NRK
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rer. D
ette opplevde jeg som

 et klart valg fra redak-
sjonens side. M

en også ganske m
odig.

Læringskurven i forhold til dukkespillet var nød-
vendigvis bratt. K

om
etkam

eratene var en am
bisiøs 

serie, også rent teknisk, og m
an kan se en tydelig 

utvikling i løpet av første sesong. Fra å frem
deles 

være litt stive og ikke helt på plass de første episo-
dene, ble vi etterhvert varm

e i trøya. O
g når spillet 

ble bedre, kunne vi også bryne oss på vanskeligere 
og m

er kom
plekse oppgaver som

 oftest ble riktig 
vellykkede. 

M
in karakter Z

ook, en slags kjæledyr fra verdens-
rom

m
et, fikk rollen som

 K
okkens (E

spen B
eranek 

H
olm

) assistent, som
 får i oppdrag å gå ut i ver-

den og finne ingredienser til K
okkens noe eksen-

triske m
atretter. D

ette m
edførte at Z

ook og jeg 
ble sendt ut på LE

T-opptak, noe som
 naturlig nok 

er en stor utfordring rent teknisk, og fordrer et 
tett sam

arbeid m
ellom

 dukkespiller, fotograf og 
regissør. V

i fikk det til å fungere, m
ed enorm

t m
ye 

im
provisering og problem

løsning på veien. M
in-

neverdige opptak teller blant annet: O
ppe i klatre-

vegg på T
øyen, i riggen til C

hristian R
adich på vei 

ut O
slofjorden, oppe på hattehylla på toget m

el-
lom

 O
slo og D

ram
m

en, på hesteryggen i galopp i 
en ridehall, på ishockeybane, og under panseret på 
en rallybil på H

edm
arken.

(LE
T-opptak: 

Fra 
engelsk 

Light 
E

lectronic 
Team

. Teknisk C
rew

 kun bestående av fotograf, 
lydm

ann og journalist/producer) 

Sam
tidig m

ed at vi ble bedre rent teknisk, utviklet 
også m

anusene seg, og ble de siste sesongene m
er 

og m
er lekne, surrealistiske og filosofisk utforsken-

de. D
en gode galskapen fikk virkelig lov til å yngle, 

så det var en inspirert gjeng som
 lagde sesong num

-
m

er fem
, før vi ble lagt ned av kapasitetsgrunner. 

Z
ook er den av karakterene som

 har fått et langt liv 
på N

R
K

 Super etter serien. Z
ook ble på m

ange m
å-

ter barnas «point of view
», og representerer kanskje 

de barna som
 er litt «m

ye». D
en viltre fem

åringen 
som

 tross voldsom
 energi og ram

pete form
, har et 

stort hjerte og m
asse kreativt overskudd. 

KASH OG ZOOK
Produceren Synne T

eksum
 tok kontakt m

ed ide-
en om

 et nytt konsept, og vi begynte snart oppta-

kene m
ed K

ash og Zook, et konsept som
 har tikket 

og gått på N
R

K
 Super i flere år. 

K
ash K

ing er en ung skuespiller og sanger 
som

 
hadde 

vært 
program

leder 
på 

N
R

K
Super.  

Sam
m

en spilte vi inn over 200 sm
å snutter som

 
fungerte som

 stikk (bum
pere) m

ellom
 de andre 

seriene på Super. 
K

onseptet var svært enkelt: E
t slags late night 

show
 for barn, spilt inn i gangen ved store studio, 

m
ed «M

anhattan skyline» i Lego i bakgrunnen. 
E

n kam
eraposisjon, ingen klipp, alt var film

et te-
ater, så utfordringen var å øve det inn til det satt, 
m

ens kam
era rullet. O

g ut fra det enkle konseptet 
strakk vi form

atet alt vi kunne. Z
ook skulle kunne 

«alt», og det fikk vi også til i stor grad.
D

et er en leken og m
orsom

 form
 å fylle som

 
dukkespiller, og veldig utfordrende teknisk, siden 
Z

ook ikke er en M
arott, det vil si at han ikke har 

noen egentlig funksjonelle hender; de er piperen-
sere. T

ross det har Z
ook gjort alt m

ulig: D
ratt i 

tau, brukt ham
m

er og spiker, spilt badm
inton, 

brukt drill, spilt fotball, blåst opp ballonger, blåst 
ut lys og åpnet bursdagsgaver. O

g Z
ook er rå i ka-

rate, og er kjem
pegod til å synge, danse og spille 

luftgitar. 

Z
ook har senere blitt m

ed som
 program

leder i Bar-
neT

V, og fått sitt egen konsertforestilling: Z
ook og 

Sm
åkork, som

 er en kam
m

erm
usikkonsert sam

m
en 

m
ed fire dyktige m

usikere fra K
O

R
K

, ledet av M
a-

ren Elle. H
er får Z

ook lov til å briljere som
 sanger og 

entertainer, hvor høydepunktet for hans del m
å sies å 

være hans versjon av Louis A
rm

strongs «W
hat a w

on-
derful w

orld», frem
ført på um

iskjennelig Z
ooksk. 

Z
ook har et helt eget Z

O
O

K
-språk. Fullsten-

dig (u)forståelig.

BRILLEBJØRN
D

et siste året har jeg jobbet m
ed en ny T

V
serie for 

de m
inste, kalt B

rillebjørn, produsert av SPA
R

K
 

for N
R

K
Super. 

Brillebjørn er en serie for de helt sm
å, m

ed tre-
åringer som

 hovedpersoner. 

E
pisodene blir spilt inn hjem

m
e hos barna, og 

B
rillebjørn er hovedpersonenes kosebjørn og beste 

venn. K
onseptet er i slekt m

ed Tom
m

y og T
igern: 

N
år de voksne ser på, er B

rillebjørn en urørlig, 
vanlig kosebam

se. M
ed en gang de snur seg eller 

går ut av rom
m

et er B
rillebjørn en levende bjørn 

som
 snakker og rører seg. Serien handler om

 ut-
fordringer og problem

er som
 kan dukke opp i en 

treårings hverdag: O
g B

rillebjørn rydder opp, m
ed 

en sm
ule Fantasim

agi.

E
t enkelt, nært og ganske overkom

m
elig konsept, 

hadde det ikke vært for en ting: H
ovedpersonen 

er tre år gam
m

el! Prøv å gi en treåring regi, eller å 
få henne til å gjøre noe som

 oppleves som
 kjedelig 

m
ange ganger etter hverandre!?  D

et er definitivt 
en grunn til at dette ikke er gjort før.

M
in viktigste oppgave er å etablere en genuin 

relasjon m
ed barnet som

 har hovedrollen; A
t Brille-

bjørn er en venn de blir glad i og har en ekte lek m
ed. 

Så får det ikke hjelpe at det ligger en lang 
m

ann der; T
hom

as er m
ed, og hun vet jo strengt 

tatt egentlig at jeg spiller B
rillebjørn. M

en det gjør 
ham

 ikke m
indre virkelig.

På m
ange m

åter opplever jeg dette som
 m

in aller 
m

est utfordrende oppgave noensinne som
 dukke-

spiller. V
i vet aldri helt sikkert om

 vi får det til når 
vi kom

m
er på opptak om

 m
orgenen, og vi har hatt 

dager vi har hatt en annen fam
ilie og barn sitten-

de klare et annet sted som
 backup. M

an kan ikke 
presse treåringer til noen ting. 

I forbindelse m
ed utgivelse av B

rillebjørnbøkene 
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«Dette er tidkrevende, og 
utrolig inspirerende arbeid.»

Foto: Em
il Hildebrand

«Teatrets m
agi 

ligger i at det blir 
skapt på stedet.»

«Konsen-
trasjonen idet 
m

an skaper noe 
har en helt egen 
fascinasjonskraft. 
Det er ikke 
perfekt, m

en 
det står noe 
på spill. Det er 
m

enneskelig.»

Jeg ville jobbe m
ed 

projeksjoner, m
en sam

tidig
ville jeg at det skulle væ

re 
skapt på stedet.

Foto: Em
il Hildebrand
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har forlaget arrangert presentasjoner av bøkene, og 
her er B

rillebjørn m
ed og m

øter publikum
, og det 

er en enorm
 glede å se hvor viktig den lille bjørnen 

har blitt for veldig m
ange sm

årollinger på kort tid. 
B

rillebjørn signerer ikke bøker. H
an m

øter barn og 
voksne ansikt til ansikt. O

g tar gjerne im
ot en klem

.

KRIGEN
 ER ET AN

N
ET STED, OG DET AN

IM
ERTE 

ROM
M

ET.
Jeg holder på m

ed Live A
nim

asjon. Jeg beveger 
på ting. N

oen ganger er det en figur, en dukke, 
eller så er det en dyne kanskje, og oppgaven er som

 
oftest å få dem

 til å leve. Å
 bli personer som

 m
ani-

festeres i rom
m

et.

N
år jeg tar i et videokam

era begynner jeg å ani-
m

ere det. Idet m
an beveger kam

eraet, etablerer 
m

an et «point of view
», en synsvinkel, det vil si 

m
an etablerer en virtuell person idet m

an skaper 
det hun ser.  

E
n god kam

erafører er en anim
atør. 

D
a jeg skulle tenke ut et scenografisk konsept til 

m
in og regissør M

arius K
olbenstvedt sin stort 

anlagte forestilling K
rigen er et annet sted, ville vi 

jobbe m
ed kontrasten m

ellom
 det rene, ryddige, 

den fredelige pene boblen vi befinner oss i, og alt 
det problem

atiske, m
ørke, m

en akk så m
enneske-

lige som
 befinner seg under overflaten, eller rett 

utenfor; det være seg som
 drøm

m
ebilder, virkelig-

het eller begge deler. 

Jeg ville jobbe m
ed projeksjoner, m

en sam
tidig vil-

le jeg at det skulle være skapt på stedet. 
D

et er så usigelig lett å projisere lekre bilder 
opp på en vegg. D

et blir ofte en slags scenisk so-
vepute. Teatrets m

agi ligger i at det blir skapt på 
stedet, og et vanlig AV

 show
 er som

 oftest en slags 
ferdiglagd klum

p av inntrykk. D
et står lite på spill. 

D
et blir som

 å frem
føre en konsert m

ed ferdiginn-
spilt kom

p. E
t Singback. 

K
onsentrasjonen idet m

an skaper noe har en 
helt egen fascinasjonskraft. D

et er ikke perfekt, 
m

en det står noe på spill. D
et er m

enneskelig.
Jeg hadde am

bisjon om
 å liveanim

ere rom
m

et.
Ingen ny tanke det. O

g det finnes nok av m
åter 

å gjøre det på.

Verdensteatret har opp gjennom
 årene m

er og 
m

er konsentrert seg om
 å skape store interaktive 

installasjoner, som
 spilles på kollektivt av hele 

kom
paniet. Selv kaller de rom

m
et et m

usikkinstru-
m

ent, som
 de spiller på sam

m
en. 

A
nim

erer de rom
m

et? å ja. M
ed fabelaktig 

kom
plekse underliggende strukturer som

 forbin-
der objekter, lydbilde og projeksjoner er vi vitne 
til et rom

 som
 puster og lever, nærm

est som
 en 

organism
e. U

endelig fascinerende, og rikt på asso-
siasjoner og inntrykk. 

T
idligere nevnte G

illes B
erger fra C

irka Teater 
har en annen innfallsvinkel. H

an har opp gjennom
 

årene bygd tekniske storslagne scenografier som
 

alle har det til felles at de anim
eres, eller anim

erer 
seg selv; G

illes er en m
ester i å skape strukturer 

og m
ekanikk som

 kan transform
ere rom

m
et foran 

øynene på en. 

W
inter G

uests, ledet av koreografen A
lan Lucien 

Ø
yen, har i forestillingen A

m
erica-Ep 2. Pychopa-

triot, forlatt dansen og leverer en ordrik, langsom
 

og litterært drevet forestilling. H
er er det også sce-

nografien som
 anim

eres, i form
 av store L-form

ede 
sceneelem

enter, som
 konstant beveges av spiller-

ne og lager stadig nye rom
 i rom

m
et. E

n danse-
forestilling hvor det er scenografien som

 danser. 
H

ypnotisk langsom
t og vakkert.

M
in løsning i K

rigen er et annet sted, var å skape 
en konkret verden under gulvet. Teatret ble full-
stendig bygget om

:

«På begge sider av scenen fører et åpent felt ned m
ot 

dypet, kanskje vårt ubevisste, kanskje dødsriket, en 
verden vi bare får se gjennom

 vakre og skum
le pro-

jeksjoner på scenens bakvegg, m
en en verden de to 

elskende stadig vekk trekkes m
ot.»  IdaLou Larsen. 

K
lassekam

pen

D
er skapte vi m

iniatyrm
iljøer, hentet opp på bak-

veggen ved hjelp av videokam
era og livestream

ing. 
B

ildene ble anim
ert, enten ved at en av aktørene 

befant seg under gulvet og beveget objekter eller 
lys, eller ved at kam

eraene ble ført, gjerne av oss 
som

 selv befant oss oppe i projeksjonen. 

H
er dukker også hodet fra Løkka opp igjen. O

g 
har nå fått besøk av flere figurer, alle i sam

m
e stil, 

m
onokrom

, hvit, skåret ut av isopor, flere i helfigur, 
og spillbare fra avstand ved hjelp av en enkel m

en 
effektiv m

ekanism
e, som

 gjør at de kan være tilstede 
der i rom

m
et sam

m
en m

ed oss. O
g tenke sitt.

K
rigen er et annet sted er den første i en serie fore-

stillinger som
 vil benytte varianter av sam

m
e sce-

nografiske ide. Jeg bygger for tiden et Studio/
arbeidslokale hvor vi kan fortsette utforskingen av 
denne teknikken, og hvor m

iniatyrm
iljøer og teknis-

ke løsninger kan skapes og prøves ut. D
ette er tid-

krevende, og utrolig inspirerende arbeid, m
en krever 

at m
an har lokaler tilgjengelig over tid, til bygging 

og utprøving. I disse dager sam
ler jeg m

edarbeidere 
rundt m

eg, som
 blir m

ed på utforskningen frem
over.

Jeg sender en liten tanke til En fredelig m
ann. 

Takk for inspirasjonen, lille m
ann. D

u lever videre 
i m

eg, på aller beste vis. 
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«Når jeg tar i et 
videokam

era 
begynner jeg å 
anim

ere det. Idet 
m

an beveger 
kam

eraet, 
etablerer m

an et 
‘point of w

iew
’, 

en synsvinkel, 
det vil si m

an 
etablerer en 
virtuell person 
idet m

an skaper
det hun ser.»

«M
ed fabelaktig

kom
plekse 

underliggende 
strukturer som

 
forbinder
objekter, lydbilde 
og projeksjoner 
er vi vitne til 
et rom

 som
 

puster og lever, 
næ

rm
est som

 en 
organism

e.»

 Hodet fra Løkka.
Foto: Em

il Hildebrand

«Bildene ble anim
ert, enten 

ved at en av aktørene befant 
seg under gulvet og beveget 
objekter eller lys, eller ved at 
kam

eraene ble ført, gjerne av 
oss som

 selv befant oss oppe i 
projeksjonen.»
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EN DUKKESPILLER 
RUNDER 60 ÅR

KN
UT ALFSEN

  
er dukkespiller og forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

I januar 1977 var jeg på m
in første turne i A

lta 
som

 fersk dukkespiller-elev på R
iksteatret. H

er sit-
ter jeg i dag og reflekterer over m

in utøverkarri-
ere, på sam

m
e hotell, på turne som

 dukkespiller 
for Scene Finnm

ark. H
va driver m

eg? H
va har jeg 

lært? H
va er det m

ed denne kunstform
en som

 gjør 
at jeg ikke har sluppet den og gått videre? 

H
ver gang jeg synes jeg nærm

er m
eg et svar, duk-

ker det opp et «ja, m
en …

»

D
et er publikum

s opplevelse som
 driver m

eg. 
Jeg er oppriktig opptatt av å gi publikum

 en viktig 
og fin opplevelse, som

 de kan relatere til sine egne 
liv. For å oppnå det, m

å jeg være ærlig m
ot m

eg 
selv. D

et figurteatret jeg lager, blir aldri viktig og 
sant for publikum

 om
 ikke utgangspunktet er vik-

tig og sant for m
eg.

Ja, m
en …

H
vis jeg virkelig skal være ærlig, m

å jeg også inn-
røm

m
e at m

itt eget uttrykksbehov, og behov for 
å bli sett, kan være en like viktig drivkraft. Se hva 
jeg kan! Jeg kan få dere til å le; jeg kan få dere til å 
gråte; og jeg kan overraske dere og gi dere et nytt 
blikk på verden!

D
et er sam

spillet som
 fascinerer m

eg. Figurte-
ater krever sam

spill på m
ange forskjellige nivåer: 

Sam
spillet m

ellom
 det visuelle uttrykket, tek-

stens innhold og bevegelsene på scenen
Sam

spillet m
ellom

 figur og anim
atør

Sam
spillet m

ellom
 m

usikk og bevegelse, dyna-
m

ikken m
ellom

 ulike uttrykksform
er

Sam
spillet m

ellom
 kunstverket og det rom

m
et 

det frem
føres i

Sam
spillet m

ellom
 utøver og publikum

Ja, m
en …

Sam
spillet fører også til frustrasjoner, konflikter og 

kom
prom

isser som
 ingen er 100 % fornøyd m

ed.

D
et er abstraksjonen og stiliseringen i figur-

teater jeg er opptatt av. Figurene er ikke m
ennes-

ker, m
en de sym

boliserer noe dypt m
enneskelig. 

K
om

binasjonen av figurenes visuelle uttrykk, be-
vegelsene og stem

m
en som

 tilføres av figurspille-
ren, og den sym

bolske verdien dette får nettopp 
fordi alle vet at det ikke er ekte virkelighet, gjør det 
m

ulig å skape m
agiske kunstopplevelser.

Ja, m
en …

 

H
vorfor ble jeg dukkespiller da jeg var 20 år gam

m
el? 

H
vorfor er jeg fortsatt dukkespiller i dag når jeg er 60? 

H
va har væ

rt m
itt kunstneriske prosjekt? H

ar det endret 
seg i årenes løp? 

29

TEM
A: 

UTØVEREN

Knut m
ed Gekko fra Jazzfigur
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H
vor m

ange ganger har jeg ikke revet m
eg i håret 

over alle de begrensningene som
 dukkenes teknikk 

fører m
ed seg. Tenk om

 jeg hadde hatt en ekstra 
hånd, eller to ekstra dukkespillere!

For 40 år siden var jeg prim
ært opptatt av å lære 

m
eg håndverket. D

et krever fingerferdighet og tek-
nikk å anim

ere en dukke. D
et krever kunnskap og 

presisjon å finne riktig «tim
ing», slik at publikum

 
oppfatter og forstår hva som

 skjer psykologisk inne 
i dukkens hode. D

en forestillingen vi turnerte m
ed 

i 1977, het Ø
stenfor sol og vestenfor m

åne. M
arga-

reta N
iculescu som

 er en verdenskjent rum
ensk 

figurteaterkunstner hadde regien. R
eplikkene var 

spilt inn på bånd av kjente norske skuespillere, B
ritt 

Langli hadde hovedrollen som
 den vesle jenta. V

år 
oppgave var å få dukkene til å puste helt synkront 
m

ed båndet, sånn at det frem
sto som

 om
 det var 

de som
 snakket. V

isuelt representerte forestillingen 
også noe norsk publikum

 ikke hadde sett før. V
i 

brukte hele scenerom
m

et og hele dybden på R
ik-

steatrets store scener. B
evegelige settstykker og 

lyseffekter som
 frem

hevet dybdevirkningene bidro 
til å skape inntrykket av en lang reise inn i polar-
natten. Publikum

 strøm
m

et til, og ung og uerfaren 
som

 jeg var, trodde jeg det var helt norm
alt at det 

var fulle hus når det kom
 dukketeater til bygda. 

For 30 år siden var jeg sm
åbarnspappa og etablerte 

«Levende D
ukker A

S» sam
m

en m
ed A

gnes Schou. 
Jeg var ferdig m

ed de storslåtte R
iksteater-produk-

sjonene, og opptatt av å rendyrke dukkespillets fi-
nesser, i m

øtet m
ed levende m

usikk og tett opp til 

publikum
 i sm

å rom
. H

vordan kunne dukken bli 
m

est m
ulig personlig og gå opp i en større enhet 

m
ed m

eg som
 dukkespiller? A

gnes laget en dukke 
m

ed stor portrettlikhet m
ed m

eg til forestillingen 
H

um
la. Ved hjelp av denne dukken kunne jeg lage 

en slags dobbelteksponering. D
ukken var m

eg da 
jeg var 7 år selv var jeg den 30 år gam

le varianten 
av m

eg selv. Sjuåringen tok inn det som
 skjedde og 

reagerte spontant på det, m
ens trettiåringen hadde 

reflektert og bearbeidet opplevelsen.  Innholdsm
es-

sig var jeg opptatt av opplevelser i barndom
m

en, 
som

 trigger sterke følelser og form
er oss som

 m
en-

nesker. I forestillingen K
ondoren av H

elge A
nder-

sen, handler det om
 tre gutter som

 finner en skadet 
fuglunge. Fuglungen overlever ikke m

øtet m
ed 

guttenes kjærlige om
sorg. Publikum

 får se det som
 

foregår i guttenes fantasi utspille seg på scenen. N
år 

de leker at de er sjørøvere, blir de til sjørøvere helt 
konkret, ved at vi bytter til dukker m

ed like ansikter 
(støpt i skum

gum
m

i i sam
m

e form
en) m

en m
ed 

sjørøverkostym
er. I K

ondoren sam
arbeidet jeg m

ed 
jazzm

usikeren E
spen R

ud for første gang. Siden 
har vi laget tre forestillinger til sam

m
en.

For snart 20 år siden hadde jeg lagt et tiår bak 
m

eg hvor jeg var daglig leder på N
ordland D

uk-
keteaterverksted (i dag Figurteatret i N

ordland) 
og kulturhusleder på N

øtterøy K
ulturhus. Jeg var 

klar for å være dukkespiller på full tid igjen. I ja-
nuar 2002 hadde vi prem

iere på JazzFigur som
 

er den forestillingen jeg fortsatt er på turné m
ed i 

dag. D
ette er en cabaret m

ed en jazztrio og m
ari-

onetter. D
en er satt sam

m
en av num

m
er hvor hver 

dukke har sin jazz-låt. D
et handler om

 sm
å utfor -

dringer karakterene m
øter. Jeg har vært fascinert av 

hvordan sm
å hverdagslige handlinger, kan uttrykke 

m
ye innenfor figurteatret. V

i har en liten gutt som
 

strever m
ed å lære seg å sykle, og en feit høne som

 
strever m

ed å få lagt egget sitt. E
n gekko klarer 

om
sider å fange en flue. Selv om

 hver historie er 
svært liten, sier de til sam

m
en noe om

 å m
estre li-

vet, og vi opplever at vi rører både barn og voksne.
H

va skjer hvis publikum
 m

øter oss uten noen form
 

for forventninger? D
ette spørsm

ålet m
åtte vi stille 

oss selv da vi laget forestillingen Baobab og Bushba-
by som

 en del av N
orsk K

ulturråds «K
langfugl-pro-

sjekt» – kunst for barn m
ellom

 0 og 3 år. V
i oppda-

get hvor m
ye vi norm

alt tar for gitt at publikum
 vet. 

M
an skal sitte ett sted i rom

m
et som

 publikum
 og 

opptre et annet sted. M
an skal holde seg på plassen 

sin, og ikke gripe inn i spillet. M
an skal være på 

plass når det begynner, klappe pent når det er slutt, 
og så gå sin vei. M

å det være sånn? spurte vi oss selv. 
Så laget vi en forestilling hvor sm

åbarna fritt kan 
bevege seg rundt. Forestillingen slutter egentlig 
ikke, når spillet er over fortsetter publikum

 å leke i 
dekorasjonen vår til foreldrene ikke gidder m

er og 
tar dem

 m
ed seg ut litt etter litt. 

H
va skjer dersom

 den som
 forteller historien er 

en drittsekk? Tenkte vi da vi laget forestillingen Sko 
i 2005. B

rødrene G
rim

m
 sitt eventyr om

 prinses-
sene som

 danser i stykker skoene sine, blir fortalt 
av den svært usym

patiske skom
akeren som

 er den 
som

 virkelig har alt å vinne på at prinsessene tren-
ger nye sko hver dag. H

an forteller historien m
ed 

dukkene som
 hjelpem

iddel. V
i ser ikke det som

 
virkelig skjer, bare skom

akeren som
 gjenforteller - 

illustrert m
ed dukkespill. 

H
vordan kan vi lage en dram

aturgi som
 ikke ba-

serer seg på å fortelle en lineær historie? Spurte vi 
oss da vi laget forestillingen K

ongen på haugen. 
Løsningen ble å ta utgangspunkt i ulike form

er for 
spill, og den dram

aturgien som
 oppstår når ulike 

spillere etter tur skal gjøre sine trekk. D
enne fore-

stillingen handler også om
 å vokse opp og lære av 

sine erfaringer. På noen punkt i spillet bryter spil-
lerne ut av handlingen og forteller selvopplevde 
historier fra sin oppvekst. H

ar du stjålet noe noen 
gang? H

va gjorde du første gang du var forelsket? 
D

ukkene er svært stiliserte og forestiller brikker fra 
et brettspill. 

For fem
 år siden, i forbindelse m

ed at Levende 
D

ukker A
S feiret 25-årsjubilleum

, satt vi opp IS av 
K

nut N
ærum

, m
ed m

usikk av E
rlend Skom

svoll 
spilt av M

arinem
usikken fra H

orten. H
er m

øtte 
jeg flere utfordringer som

 regissør. K
nut N

ærum
 

hadde skrevet et film
m

anus i horror/splatter-sjan-
geren. D

et var m
ye dialog, m

en også storslagne 
scener fra Svalbard. På scenen m

åtte det også være 
plass til et orkester m

ed 30 m
usikere. Løsningen ble 

å jobbe m
ed dukker i ulike størrelser. Store dukker 

fungerte i scener m
ed «nærbilder», m

ens sm
å duk-

ker fungerte i landskapsbildene. Scenografien var 
bilder som

 vi projiserte på bakveggen. E
n av styk-

kets karakterer fotograferte hele tiden, og bildene 
han tok ble også straks projisert. D

erm
ed fungerte 

dette også som
 en form

 for nærbilder.

Selv om
 jeg er tilbake i A

lta, opplever jeg fortsatt 
ikke at ringen er sluttet. D

et er fortsatt m
ye jeg har 

lyst til å utforske. 

H
va skjer om

 vi lager dukker i et m
ateriale som

 
går i oppløsning i løpet av forestillingen – is for 
eksem

pel? H
vordan kan vi bruke det visuelt og 

sym
bolsk? 

H
va skjer om

 vi lager dukker som
 er så naturrea-

listiske at publikum
 sliter m

ed å skille dem
 fra de 

levende skuespillerne? H
vem

 er m
enneske hvem

 
er figur? 

Så lenge jeg holder m
eg på bena, vil jeg fort-

sette å væ
re dukkespiller. H

va skulle jeg ellers 
drive m

ed, lissom
? 

«Figurene 
er ikke 
m

ennesker, 
m

en de 
sym

boliserer 
noe dypt 
m

enneskelig.»

TEM
A: 

UTØVEREN
Fra Beobab og Bushbaby

Fra Alle gode ting er tre
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I`M
 A CHILD STILL...

TORUN
N

 TUSJ 
er leder for UNIM

A Norge

3. juni 2008. Sola skinner over Lofoten, og Stam
-

sund Internasjonale Teaterfestival skal snart åpne 
sin 10. festival. For første gang m

ed en egen fes-
tivalkunstner. Produsent O

ddny W
iggen og leder 

Torbjørn G
abrielsen holder rundt hverandre, ler 

og sm
iler i alle nyhetskanaler. D

e har gjort et varp. 
D

e har fått K
ate Pendry som

 festivalkunstner.

«H
un har arbeidet i Stam

sund før festivalen for 
å utvikle sin forestilling D

em
onology i dialog m

ed 
stedet og scenekunstm

iljøet i Lofoten. V
i kan der-

for presentere et helt nytt og unikt stykke arbeid 
som

 kom
binerer teatrets røtter m

ed sam
tidens vi-

brasjoner og K
ates personlige inngang til scene-

kunsten», sier de m
ed voldsom

 entusiasm
e. 

«K
ate har gjennom

 m
ange år vist stilsikkerhet, 

og evne til å belyse strøm
ninger i sam

tiden på 
en sæ

regen, m
orsom

 og konfronterende m
åte, 

og gjennom
 D

em
onolgy utforsker K

ate Pendry 
dem

onisk kjæ
rlighet, m

ed utgangspunkt i Sha-

kespeares  R
ichard III. Søkelyset rettes m

ot den 
vanskapte kongens dem

oniske forføring av L
ady 

A
nne. I D

em
onology blandes Shakespeares erotiske 

poesi, dukker skapt av G
rete L

arssen, og et spe-
sialkom

ponert lydspor av hardcore-m
etallbandet 

B
lodspor.» 

E
n blanding av innøvd program

tekst og et stolt 
engasjem

ent før åpningen, blander seg m
ed Lo-

fotens ville fjell og blå him
m

el. Tanken på at K
ate 

Pendry akkurat nå befinner seg i et m
ørke, der 

selvforakten er like sterk som
 deres engasjem

ent, 
streifer dem

 ikke. H
vorfor skulle den det?

5. juni 2008. Vaglebruket ble bygget som
 fryseri 

for fisk rundt 1945. N
å fungerer det perm

anent 
som

 et prøve- og visningslokale. I program
m

et 
for festivalen, er det gitt en rutebeskrivelse:  «G

å 
rorburekka og deretter langs kaia. Pass opp for 
fiskeslim

glatte partier!» H
er inne kan Pendry føle 

fiskeblodet i veggene, m
ens hun gjør seg klar til 

Kate Pendrys N
everland er m

ørkt, dystert og fullt av 
dem

oner. Der Peter Pan ertende og arrogant slåss m
ot 

en fiende han er langt overlegen, tar Pendry de store 
kam

pene. H
un slåss ikke m

ot lekefiender, der seieren er 
sikret på forhånd. H

un slåss m
ot m

enneskeheten. For 
m

enneskeheten. H
un stiller de ubehagelige spørsm

ålene 
ved å vise oss de ubehagelige sidene. M

en barnet er også 
voksent nå. Og voksen-Kate har dem

onene på sin side.

33

«Jeg hater å 
stå på scenen. 
Jeg hater solo-
forestillinger. 
M

en når jeg har 
m

ed en dukke 
er jeg ikke 
alene. Jeg har 
en m

edspiller.»

Kate Pendry.
Foto: Patrik Johansson

TEM
A: 

UTØVEREN
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prem
ieren på D

em
onology. E

n prem
iere hun over-

hode ikke er klar for.

– Jeg gjorde alt feil, egentlig. Jeg hadde en idé om
 

at hardcore-m
etallm

usikk, en dukke og K
ate Pendry 

skulle være nok. Jeg hadde ingen regissør, og jeg øvde 
ikke foran speilet før kostym

eprøven rett før prem
ie-

re. O
g så m

istet jeg troen på prosjektet. D
ette er helt 

uinteressant, tenkte jeg. H
vorfor skal publikum

 ville 
se på dette?

O
g da hun satt på scenen som

 Lady A
nne fra Sha-

kespeares R
ichard III, m

ed R
ichard III som

 en 
dukke som

 sprang ut fra hennes egen kropp, så 
hun på publikum

 at hennes antakelser var rette. 
D

e ville ikke se på dette. D
e kjedet seg. Publi-

kum
 kjedet seg, og K

ate Pendry brøt sam
m

en. 
På scenen. Pendry ba gjentatte ganger om

 å få 
lyset på, og beklaget igjen og igjen. «U

nnskyld. 
U

nnskyld. D
ere skal få pengene deres tilbake. Jeg 

betaler det fra m
itt honorar. U

nnskyld, m
en jeg 

er ferdig nå. Forestillingen er ferdig.» M
en lyset 

kom
 ikke på. O

g publikum
 forlot ikke salen. Publi-

kum
 var fjetret. R

om
m

et sitret. For selv om
 K

ate 

Pendry var ferdig, holdt R
ichard III det gående. 

H
an vekslet m

ellom
 å se på publikum

 og betrakte 
Lady A

nne. E
ller var det skuespilleren K

ate Pendry 
han så på? Publikum

 var vitne til m
agi. Lady A

nne 
som

 gled ut og vekk. K
ate Pendry som

 sto tlbake, 
fullstendig overm

annet av en dukke som
 nå hadde 

full kontroll. O
g først da Pendry henvendte seg 

til dukken og ba om
 tillatelse til å avslutte, først 

da dukken nikket forsiktig, først da kom
 lyset på. 

Forestillingen var over. 

A
nm

eldelsen var ekstatisk. Pendry var utslitt. D
et-

te var første gang hun jobbet m
ed en dukke, og 

opplevelsen skulle bli skjellsettende. N
este gang 

hun skulle jobbe m
ed en figur var det om

vendt. 
E

n skjellsettende opplevelse gjorde det nødvendig 
å jobbe m

ed en dukke.

22. juli 2011. D
et sm

eller i O
slo, og K

ate Pendry 
skvetter opp fra kaféstolen i sentrum

 et sted. «D
et 

var en bom
be», sier hun. 

22. juni 2012. R
ettssaken m

ot A
nders B

ehring 
B

reivik har vart i 30 dager. I 25 av dem
 har K

ate 

Pendry vært til stede. E
t tidsvitne. D

et føles vik-
tig, og hun er forundret over at det ikke er flere 
kunstnere der. I 25 dager har hun lyttet til og sett 
på m

annen som
 i ytringsfrihetens og dem

okratiets 
navn har fått snakke og snakke og snakke. H

un er 
rasende. 

– D
et var så m

ye som
 skjedde i rettssalen som

 al-
dri ble publisert. D

er ble det så tydelig at Breivik 
ikke er annet enn m

iddelm
ådighet tvers igjennom

. 
D

et provoserte m
eg at at han fikk en stem

m
e som

 
ble kringkastet til hele verden. Jeg begynte virkelig å 
hate ham

. A
rrogansen. O

ndskapen…
 Jeg ville snak-

ke om
 22. juli. Jeg m

åtte snakke om
 det. M

en hvor-
dan kunne jeg referere til Breivik? H

vordan kunne 
jeg svare ham

?

4. m
ai 2014. I flere uker har dukkem

aker G
rete 

Larssen vært om
ringet av bilder av A

nders B
ehring 

B
reivik i sitt atelier. H

odet har fått sin form
, og et-

ter en tim
eslang diskusjon er øynene endelig niti-

dig plassert. D
e ser at han m

å få hentesveis. Skjeg-
get er en selvfølge, m

en hender m
å de droppe. 

H
an ble m

enneskelig når han fikk hender. N
esten 

søt. H
an får ingen hender, ingen kropp, og han får 

heller ingen stem
m

e. 

– Jeg ville straffe ham
, og den eneste m

åten jeg kun-
ne straffe ham

 på, var å ta ham
 til scenen. U

ten å 
la ham

 snakke. Å
 bruke en skuespiller var uaktuelt. 

H
an m

åtte bli en dukke. Til slutt ble han bare et hode. 

Pendry er invitert til ytringsfrihetsfestivalen R
E

D
-

Z
O

N
E

 i B
eirut og K

airo, og kom
m

er m
ed Points 

of Pain, en forestilling om
 A

nders B
ehring B

reivik 
og 22. juli. D

en treffer på flere plan, og skal vise 
seg å også treffe det norske publikum

m
et. Selv om

 
det er få forunt å få oppleve den.

– D
en ble ikke skrevet for det norske publikum

m
et, 

m
en ble invitert spesielt til to anledninger. Begge 

gangene var det m
ennesker m

ed et veldig nært for-
hold til det som

 skjedde på U
tøya blant publikum

, 
og begge gangene fortalte de at det var en lettelse å 
se. K

atarsis.

Forestillingen ender m
ed at K

ate Pendry kveler og 
dreper B

reivik. T
ilbake er Til ungdom

m
en, roser 

«Anm
eldelsen 

var ekstatisk. 
Pendry var 
utslitt. Dette 
var første gang 
hun jobbet m

ed 
en dukke, og 
opplevelsen 
skulle bli 
skjellsettende.»

TEM
A: 

UTØVEREN

Fra «Points Of Pain»
 (22. juli-stykker).
 Foto: M

arie Laland Ekeli

Fra «Points Of Pain» 
(22. juli-stykker) - tur til 

M
idtøsten, prem

iere i Beirut 
under Redzone Freedom

 of 
Expression Festival. Foto: M

arie 
Laland Ekeli.

«Kate Pendrys 
bruk av figurer 
var en naturlig 
forlengelse av 
de karakterene 
hun allerede 
hadde skapt. 
Karaterer 
som

, i en vid 
forstand, kan 
betraktes som

 
figurer.»
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TEM
A: 

UTØVEREN

«Dette er m
in 

jobb, å straffe 
ham

, m
ener 

jeg. For jeg 
kan gjøre det. 
Jeg kan leve 
ut den veldig 
m

enneskelige 
fantasien der 
vi ser at han 
straffes m

ed 
døden. M

en 
det er ikke 
Breivik. Det er 
en dukke. 
Dette er den 
m

akten vi har 
når vi jobber 
m

ed figurer. 
Dette er den 
m

akten dukker 
har. De er ren 
m

agi.» Fra «Points Of Pain» (22. 
juli-stykker) Foto: M

arie Laland 
Ekeli

og kjærlighet. A
nders B

ehring B
reivik er borte. 

Ø
delagt. A

vm
ektig. D

ød. 

– D
ette er m

in jobb, å straffe ham
, m

ener jeg. For jeg 
kan gjøre det. Jeg kan leve ut den veldig m

enneske-
lige fantasien der vi ser at han straffes m

ed døden. 
M

en det er ikke Breivik. D
et er en dukke. D

ette er 
den m

akten vi har når vi jobber m
ed figurer. D

ette 
er den m

akten dukker har. D
e er ren m

agi.

K
ate Pendrys bruk av figurer ble en naturlig forlen-

gelse av de karakterene hun allerede hadde skapt. 
K

arakterer som
, i en vid forstand, kan betraktes 

som
 figurer. D

erfor m
åtte også den første dukken, 

R
ichard III kom

m
e ut fra hennes egen kropp, og 

være en del av, eller en forlengelse av henne. Først 
m

ed figur num
m

er to kunne hun gi slipp. O
g han 

ble altså bare et hode.
Pendrys kunst er kom

prom
issløs, m

ålrettet, og 
m

ed sterke, ofte poetiske tekster. D
et er åpenbart 

at hun jobber hardt og dyptpløyende, og resulta-
tet er at hun treffer noe i oss. E

nten m
an synes 

tem
atikken er scenisk interessant eller ikke, så er 

det um
ulig å ikke bli berørt. Forestillingene hen-

nes kan være virkelig ubehagelige. H
un kjem

per på 
vegne av et helt sam

funn, m
en m

ener teatret som
 

kunstform
 sliter. H

un vil nærm
e seg film

form
atet.

– Jeg hater å stå på scenen. Jeg hater soloforestillin-
ger. M

en når jeg har m
ed en dukke, er det anner-

ledes. D
a er jeg ikke alene. Jeg har en m

edspiller.

– Jeg forstår ikke at ikke figurteater er den frem
ste 

kunstform
en i dette landet? I alle land! D

et er jo 
den kuleste kunstform

en vi har. Bokstavelig talt. Jeg 
m

ener... Figurteater er så hipt! Jeg har alltid blitt 
tiltrukket av det m

ørke. D
et dem

oniske. Som
 lite 

barn så jeg på Eksorsisten... D
en ligger i bunnen... 

O
g dukkenes potensial når det kom

m
er til det m

ør-
ke... D

et groteske. D
et skrekkinngytende. Vold. D

et 
grusom

m
e aspektet. D

et er m
agi! O

g nå - særlig nå 
- trenger vi denne m

agien. Vi trenger den transfor-
m

ative, barnlige m
uligheten til å forbløffes. Vi m

å 
få lov til å bli redde gjennom

 kunsten, så vi slipper å 
kjenne på denne frykten hele tiden. Tvert i m

ot, vil 
vi jo gå lettet ut av teatret. Takk og pris. D

et er over. 
D

et var bare dukker.

21. april 2017. V
i m

øtes på D
ram

atikens H
us der 

hun har kontor, og vi snakker. O
m

 ensom
heten, 

om
 hvordan det å være britisk tvang henne til å 

lage soloprosjekter fordi hun ikke kunne norsk 
godt nok. O

m
 de kontroversielle forestillingene 

og hva det har betydd når ungdom
 har fortalt om

 
hvordan forestillingene har vært til hjelp for dem

. 
O

m
 biografien om

 henne, D
em

onology, som
 snart 

kom
m

er ut. O
m

 slakt, trusler, Ibsenpris og -nom
i-

nasjon, og om
 teknikk. O

m
 butoh, den japanske 

danseform
en, som

 hun benytter som
 skuespiller-

verktøy. H
un kan ikke få rost Ø

yvind Jørgensen 
nok. K

oreografen som
 lærte henne butoh-teknik-

ken ga henne et verktøy hun siden aldri har forlatt. 

O
gså snakker vi om

 barndom
. For barndom

m
en 

har hun heller aldri forlatt. H
ennes brokete bak-

grunn er velkjent. D
et ensom

m
e barnet - det m

is-
brukte barnet. B

arnet som
 ble m

obbet, m
en som

 
slo tilbake. B

arnet som
 vokste opp i en kjellerlei-

lighet i et fattig strøk i London. E
n kjellerleilighet 

som
 sam

tidig var full av bøker, og m
ed M

onthy 
Pyton på T

V
 hver søndag. Terry G

illiam
s sm

å 
tegnefilm

er blant alle sketsjene, skjønte hun ikke. 

M
en de voksnes reaksjoner skjønte hun. D

et fantes 
noe m

agisk der som
 ville bli tilgjengelig for henne 

når hun ble voksen. I en tegnefilm
?? E

n kunstne-
risk livsviktig oppdagelse: D

et finnes ingen kunst-
sjangre forbeholdt barn. Ikke tegneserier, ikke teg-
nefilm

er og heller ikke figurteater. 

D
et snakket vi om

. O
gså snakket vi om

 at det 
kanskje var barnet i henne som

 holdt liv i R
ichard 

III i Stam
sund i 2008, da hun brøt sam

m
en på 

scenen. K
anskje det ikke var skuespilleren K

ate 
Pendry som

 profesjonelt holdt liv i figuren til lyset 
ble skrudd på? K

anskje det var barnet som
 intuitivt 

holdt liv i en venn?

– I´m
 a child still. O

r rather a w
ounded teenager 

Fra Dem
onology - 

foto Patrik Johansson
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SÅNN BEGYNTE DET 

 «H
vordan startet egentlig C

irka Teater?» Jeg har ofte 
fått det spørsm

ålet. O
g hver gang jeg forteller om

 én 
begynnelse, dukker en ny begynnelse opp, bakenfor. 
For det begynte så m

ange ganger. 
I alle m

øtene som
 treffer en indre tone, som

 
igangsetter en vilje, ansporer en drøm

. 
Som

 et rebusløp der et veikryss sender deg i 
en retning, et stoppested inneholder en ledetråd 
som

 fører til en ny brikke i den lange, underlige 
vandringen som

 livet, før og gjennom
 C

irka Teater, 
har væ

rt. 

BEGYN
N

ELSEN
 LIGGER IN

N
E I OSS SELV

I årene før C
irka Teater ble etablert, var det noen 

store vendepunkt, klassiske begynnelser. M
en også 

de 
forgreiner 

seg 
bakover 

til 
opplevelser, 

m
øter, 

m
ennesker, tilfeldige forbipasserende. A

lt dette som
 

legger seg i lag på lag, og påvirker de valg m
an har 

tatt, bevisst eller også, ganske ofte, ubevisst. For 
begynnelsen ligger vel inne i oss selv, i det stoffet og 
den kim

en som
 gang på gang tiltrekker seg, sorterer 

og sam
ler erfaringer, for å bli den m

an er. 
Film

skaperen Jean C
octeau sa en gang: «A

 child´s 
eye register fast. Later she develops the film

».
Jeg tror det er sånn. A

t begynnelsen ligger i alle 
de inntrykkene og opplevelsene m

an suger til seg som
 

barn, der er grunnm
uren for det livet m

an frem
kaller, 

litt etter litt.
M

ange 
begynnelser 

skjedde 
i 

skolen, 
i 

m
øte 

m
ed 

lærere; 
strenge 

lærere, 
idealistiske 

lærere, 
lidenskapelige lærere. Jeg husker alle. D

e har hatt stor 
betydning for den jeg ble.

STREN
G DISIPLIN

 OG FOKUS
G

jennom
 seks år på barneskolen, hadde vi sam

m
e lærer 

i nesten alle fag. E
n godt voksen dam

e. H
un krevde 

streng disiplin og hadde et voldsom
t tem

peram
ent, 

m
en hun var også lidenskapelig opptatt av teater. 

M
ange uker før jul og som

m
erferie ble all undervisning 

lagt til side, og teaterprøvene begynte. E
tter den gam

le 
skolen, m

ed streng disiplin og fokus. A
lle var m

ed. A
lle 

stod i sine roller, uansett hvor m
ange replikker m

an 
hadde. Statistene fikk aldri pause når hovedrollene 
terpet 

på 
vanskelige 

scener. 
Jeg 

var 
4.hyrde 

og 
3.knallbongbong. Jeg var 1.terne for «Prinsesse V

il-
ikke» og jeg var kam

m
erpike i jule-eventyret. Jeg fikk 

aldri hovedrolle. O
g på tross av de uendelig lange og 

konsentrasjonskrevende prøvene, var fortryllelsen der. 
Fellesskapet. D

en store sam
lende energien i oss. 

I 4. klasse skulle som
m

erforestillingen ta for seg 
indianernes historie. V

i hadde boltet fast et lite, spisst, 
gult telt på det opphøyde podiet, der kateteret var 
skjøvet ut til siden.  
D

et er på slutten av en lang varm
 prøvedag i juni i 

1968. CIRKA 
TEATER 

E
tablert i 1984

H
ar base på N

yhavna i T
rondheim

, 
H

ar produsert over 40 forestillinger. 
D

en faste kjernen består av 
A

nne M
arit Sæther, G

illes B
erger, 

E
spen D

ekko og M
onica Stendahl R

okne.
C

irka Teater m
ottar årlige 

tilskudd fra N
orsk K

ulturråd og 
T

rondheim
 kom

m
une 

Og så kom
 fyren, under Cirka Teaters 30 års 

jubileum
 i 2014. Fotograf: W

il Lee-W
right
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AN
N

E M
ARIT SÆ

THER 
er kunstnerisk leder for Cirka Teater
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Og så kom
 fyren, på turné i Polen i 1984. Fotograf: ukjent

Støv, Foto: Fin Serk Hansen
Anne M

arit Sæ
ther og Gilles Berger foran Cirka Teaters produksjons-

lokaler i Fyringsbunkeren i 1986. Fotograf: Yngve Sæ
ther

«Film
skaperen Jean Cocteau sa en gang: ‘A child´s eye register fast. 

Later she develops the film
’. Jeg tror det er sånn. At begynnelsen 

ligger i alle de inntrykkene og opplevelsene m
an suger til seg som

 
barn, der er grunnm

uren for det livet m
an frem

kaller, litt etter litt.»

A
lle synger: «Jeg tror jeg tror på som

m
eren». M

idt 
i sangen skjer det, vi m

erker det jo, alle sam
m

en, 
m

en fortsetter bare å synge, slik vi har lært. «Frøken» 
sitter bakerst i klasserom

m
et m

ed sitt strenge blikk. 
Plutselig stopper hun oss: «H

vem
 er det som

 sparker 
borti teltet?» 

D
ryppende stillhet. V

i ser rett fram
, som

 vi har 
lært. V

i rekker opp hånda, som
 vi har lært. 

N
å er det m

ange hender i været, m
en ingen sier 

noe uten å få lov.
«Ja, K

jell A
rve?» «Frøken» er bisk og irritert over 

å m
åtte avbryte sluttsangen. 
K

jell A
rve ser fortsatt rett fram

: «D
e e bare R

olf 
Jakob, hainn har besvim

t.»

DEN
 VIKTIGE DRAM

APEDAGOGEN
U

ngdom
sskolen på 70-tallet m

ed kursplan-inndeling 
og valgfag. M

ange valgfag. V
årt kull er det første 

i landet som
 får dram

a valgfag som
 en m

ulighet. 
M

atem
atikklæreren har gått på D

ram
a, Film

, Teater
ved U

niversitetet i T
rondheim

. H
un er glødende 

opptatt av pedagogisk dram
a. H

un holder flam
m

ende 
vervekam

panje i m
atem

atikktim
ene, og nesten hele 

klassen velger «dram
a valgfag». 

V
i skriver egne forestillinger. Får fri fra m

ate-
m

atikken, sitter på lærernes arbeidsrom
 og bruker 

den 
eneste 

skrivem
askinen. 

I 
9.klasse 

får 
vi 

10 
tim

er dram
a i uka. H

ele torsdag, bare dram
a, det 

er begeistringens dag. V
i har teaterprøver på skolen 

om
 etterm

iddagene, sam
m

en m
ed «m

usikk valgfag». 
D

e to lærerne stiller opp, m
ange etterm

iddager i 
m

ange uker. Prem
ierer og forestillinger for resten av 

skolen, for foreldrene, for andre skoler, på turné til 
andre deler av landet. D

ram
alæreren står alltid inne 

på sidescenen og sender oss ut i ram
pelyset, m

anende 
sitt credo: «positiv utstråling!»

Læreren vår kurser andre lærere. V
i er to elever som

 blir 
m

ed som
 assistenter. V

i dem
onstrerer trygghetsøvelser, 

speiløvelser, im
provisasjoner. V

i er verdensm
estre, og 

går like godt ned på Trøndelag Teater, der vi ber om
 å 

få snakke m
ed teatersjefen. A

rne A
as m

øter oss, og vi 
sier vi er klar for å få en rolle. H

an tar oss på alvor, og 
beklager at alle roller er besatt nå før ferien, m

en han 
ber oss kom

m
e tilbake til høsten.

D
et er den høsten vi begynner på videregående. 

E
n som

m
erferie er nok til å m

odne to eplekjekke 
15-åringer. Plutselig skjønner vi hva vi ikke kan. 

TEATERKON
TAKT

V
i dro tilbake til teatret, m

en ikke for å kreve en 
rolle. N

å satt vi blant publikum
. Jeg tok rollen 

som
 

teaterkontakt 
i 

elevrådet. 
T

røndelag 
Teater 

kunne ikke fått en bedre og m
er sam

vittighetsfull 
salgsm

edarbeider. Jeg annonserte over høyttaler til 
alle klasserom

. Jeg hang opp plakater i alle etasjer. 

Jeg gikk til hver eneste tillitsm
ann m

ed påm
innelser. 

Jeg tok i m
ot bestillinger. Jeg sam

let inn penger. Jeg 
leverte oppgjør og fordelte billetter til alle klasser. 

O
g dette var lønnet arbeid: Jeg fikk to fribilletter til 

hver eneste forestilling!

G
jennom

 tre år på videregående så jeg alt som
 var 

å se på T
røndelag Teater. Scenen ble en verden av 

uoppnåelige drøm
m

er. Sterk beundring og fasinasjon 
kan skape avstand. Jeg satt trofast blant publikum

 
og skjønte at der oppe på scenen fantes en verden 
for de innvidde. Jeg skam

m
et m

eg over besøket hos 
teatersjefen ett år tidligere. For en naiv og latterlig 
uvitenhet. Teaterscenen lå adskilt og uinntakelig, 
og m

arkerte det store skillet m
ed sitt gullforgylte 

sceneteppe.
  FYSISK TEATER
M

ange år senere kom
 jeg til Paris, den første uka 

i oktober i 1980.  H
ele denne uka ble det holdt 

opptaksprøver ved M
arcel M

arceaus m
im

eskole. Jeg 
hørte til i den gruppa som

 skulle m
øte opp på skolen, 

torsdag kl.09.00.  Jeg hadde en billig Star-Tour 
billett, tur/retur T

rondheim
/Paris. Jeg hadde fått fri 

fra jobb. M
ed en t/r billett T

rondheim
-Paris skulle 

dette være en ukes ferie, og m
idt i uka var torsdagen, 

som
 jeg kalte «teaterkurs i Paris». 

D
enne som

m
eren hadde jeg forsøkt å oppspore et 

teaterkurs i Frankrike. Jeg ville lære m
er om

 fysisk 
teater. Jeg hadde vært på kurs m

ed Svenska Friteatern. 
D

et 
ble 

en 
gjennom

gripende 
og 

bekreftende 
opplevelse av tilhørighet. E

t teaterspråk jeg ikke hadde 
opplevd tidligere, en fysisk energi og tilstedeværelse, 
som

 ga ny bensin til den store drøm
m

en jeg aldri 
uttalte til noen. Teaterdrøm

m
en. D

en hadde også fått 
næring fra den voksende bølgen av frie teatergrupper 
som

 oppstod i N
orge på 70-tallet: Saltkom

paniet. 
T

ram
teatret. O

dinteatret.  

Jeg arbeidet i noen år m
ed døve barn. V

i hadde 
en liten teatergruppe og jeg fam

let m
eg fram

 m
ed 

tegn 
og 

kroppsuttrykk. 
G

jennom
 

dette 
arbeidet, 

oppdaget jeg etter hvert et nytt språk, en evne til 
kom

m
unikasjon, en verden av bevegelse og signaler, 

en poesi i stillhetens språk. 
Jeg ville lære m

er. Jeg ville bruke som
m

erferien 
til kurs.

G
jennom

 
den 

Franske 
A

m
bassaden 

fikk 
jeg 

en lang liste over steder der m
an kunne få kurs og 

undervisning i fysisk teater. E
cole Internationale de 

M
im

odram
e de Paris, M

arcel M
arceau stod på lista, 

og jeg skrev og spurte om
 de hadde som

m
erkurs. Jeg 

fikk en tjukk konvolutt m
ed svar: Som

m
erkurs hadde 

de ikke. D
ette var en profesjonell, internasjonal skole, 

en 
3-årig 

teaterutdannelse. 
Jeg 

bladde 
igjennom
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søknads-skjem
a, skoleplaner, opptakskriterier, regle-

m
ent og faginndelinger. «D

anse C
lassique, A

crobatie, 
E

scrim
e, A

rt D
ram

atique, M
im

odram
e» . 

E
n verden innen teaterfaget som

 var ny og ukjent, 
og ekstrem

t tiltrekkende.
H

vem
 er de som

 søker seg til en slik skole? H
vor 

kom
m

er de fra? H
va driver dem

 dit?
Jeg sendte inn en søknad og ble invitert til 

opptaksprøve: E
n hel dag på skolen, der m

an fikk 
undervisning i alle fag. D

ette, tenkte jeg, fikk bli 
som

m
erkurset m

itt, et dagskurs i Paris. 
E

n høstferieuke. 
Jeg 

hadde 
som

 
sagt 

tur/retur 
billett. 

O
g 

tre 
arbeidsforhold i Trondheim

, som
 alle ga m

eg én uke fri.
N

oen venner stilte spørsm
ålet: «H

va gjør du om
 

du kom
m

er inn?»
D

en m
uligheten hadde jeg ikke vurdert, og lo det 

fornektende bort. 
D

en drøm
m

en skulle ingen vite om
. 

OPPTAKSPRØVEN
 I PARIS

V
i var en hel gjeng ungdom

m
er fra alle verdenshjørner. 

V
i skalv oss gjennom

 prøvene. 
A

krobatikk: 
Jeg 

kunne 
knapt 

baklengs 
rulle. 

K
lassisk ballett: Jeg gjem

te m
eg bakerst, m

en raget ett 
hode over alle andre og m

øtte det skrekkslagne blikket 
m

itt, bakerst i speilet. Fekting: Jeg var helt ukjent m
ed 

det m
este. Jeg hadde ingen turn eller danse-erfaring. 

Jeg var en norsk, sterk skiløperjente, m
ed en hem

m
elig 

drøm
 om

 et nytt og annerledes teaterspråk.
D

a uka var over og opptaksprøvene fullført, ville 
det kom

m
e et oppslag på døra m

ed navn på de som
 

var tatt opp på skolen. D
e nye elevene m

åtte m
øte 

m
ed trikot og ballettsko to dager senere, m

andag 
m

orgen kl. 09.00. D
et var fredag etterm

iddag. Jeg 
tuslet bort til skolen. O

ppslaget hang på døra. 
N

est nederst på lista stod et velkjent navn. M
itt 

eget.

D
ette var definitivt en begynnelse. Jeg gikk på kryss 

og tvers gjennom
 Paris, en hel etterm

iddag. R
am

m
et 

og sjokkert av å se m
itt navn på den lista. Jeg hadde 

tre jobber i Trondheim
 som

 ventet m
eg tilbake på 

m
andag. Jeg hadde ikke penger. Jeg hadde et hotellrom

 
i to døgn. Fra søndag hadde jeg ikke noe sted å bo.   

M
en: jeg hadde en plass på skolen. 

Jeg ble i Paris. G
ikk ett år hos M

arcel M
arceau. På 

en solist-skole.
Jeg byttet skole etter det første året, gikk hos 

G
erard Le B

reton. På en kollektiv-skole.

På denne skolen traff jeg G
illes B

erger. D
et m

øtet 
ble begynnelsen for resten av livet:

B
åde privat og kunstnerisk. A

lt i C
irka Teater er 

bygget på den kunstneriske grunnm
uren som

 dette 
m

øtet skapte.

TURN
ÉLIVET STARTER

E
n 

junidag 
i 

1983 
ram

let 
vi 

nedover 
trappene 

fra skolen i 6.etasje for siste gang. V
i stod utenfor 

den gam
le og slitte skolen i rue R

eam
ur, og hadde 

eksam
ensforestillingene m

ed oss.
Jeg var en av de få utenlandske studentene på 

denne skolen, og hadde det privilegiet at jeg fikk 
lån fra Statens Lånekasse. M

ed 10.000 kroner igjen 
av studielånet kunne jeg investere i turnébilen. E

n 
eldgam

m
el, lyseblå Saviem

 R
enault kassebil. R

usten 
og klar for alt annet enn det vi kom

 til å kreve av 
den: tusenvis av kilom

eter på veiene m
ellom

 N
orge 

og Frankrike, gjennom
 begge land på kryss og tvers 

fra sør til nord. To ganger til Polen og m
ange ganger 

til Finnm
ark.

D
et 

begynte 
kanskje 

da 
vi 

pakket 
eksam

ens-
forestillingen Fugleskrem

selet inn i bilen og kjørte 
nordover til vinter-N

orge på vår aller første, og m
est 

hasardiøse turné noensinne, i januar 1984?
E

ller da vi første gang m
ottok statsstøtte i 1986?

E
ller da vi fikk tak over hodet i en gam

m
el 

grønnsåpefabrikk på N
yhavna i T

rondheim
? 

D
a vi endelig fikk en adresse og et arbeidssted?

 V
i hadde aldri en klar, visjonær idé som

 vi ville 
virkeliggjøre etter endt utdannelse. 

Skoleårene 
i 

Frankrike 
ga 

oss 
et 

kunstnerisk 
håndverk, vekket et scenisk teaterblikk, drillet oss i 
kollektiv prosesstenkning, presset oss til utholdenhet, 
pirret lekegløden, ga oss tro på og evne til å gjenkjenne 
de gode ideene. U

tdannelsen ga oss aldri, noen gang, 
kunnskap 

om
 

budsjettstyring, 
foretaksregistrering, 

bedriftsøkonom
i 

og 
arbeidsgiveransvar. 

Å
 

starte 
en egen bedrift var utenfor de om

råder vår fantasi 
vandret.

V
i begynte i en hel annen ende. D

et tok faktisk 
noen år før vi innså at vi var i gang. 

G
anske naive og drevet av inspirasjonen fra det 

frie teaterm
iljøet, lastet vi bilen og lærte underveis.

V
i startet m

ed denne kapitalen: bil og forestilling. 
V

i spilte m
ye utendørs, i gata. 

I m
angel på egen scene har vi ofte oppsøkt det 

uforberedte publikum
.

M
en denne aller første turneen i 1984, gikk 

også til C
lub 7 i O

slo, til D
N

S i B
ergen, til festival 

på Lilleham
m

er og i Stavanger, til Teatret V
årt og 

jazzfestival i M
olde.  

ETABLERIN
G I TRON

DHEIM
G

illes hadde en helt egen kapital: 3 års utdannelse 
fra 

B
eaux 

A
rts 

i 
N

ancy. 
H

an 
var 

m
øbel- 

og 
interiørdesigner. D

ette var hans vei inn til sceno-
grafien, 

og 
m

ed 
kunnskap 

om
 

både 
sveising 

og 
snekring, har han utviklet et eget scenisk uttrykk 
som

 også har preget det som
 etter hvert er blitt 

C
irka Teater sin signatur: Figurer, objekter, rom

 i 
transform

asjon og i dialog m
ed det fysiske uttrykket.

Lite penger, eller m
er presist: ingen penger til 

produksjon, trakk oss til skrapm
aterialer og containere. 

B
åde Fugleskrem

selet, O
g så kom

 fyren og STØ
V

 ble 
alle til av ting og objekter funnet på søppelplasser, 
i fjæresteinene, i containere. Produksjonen foregikk 
utendørs, i bakgården, i parken, på en hytteveranda. 
G

jenbruk ble en del av C
irka Teater lenge før ordet 

kom
 inn i det norske språket.

H
østen 1986 gikk vi til kultursjefen i T

rondheim
 

K
om

m
une for å spørre om

 det fantes noen ledige, 
kom

m
unale lokaler. H

un tok um
iddelbart en telefon, 

og dro oss m
ed inn i egen bil. V

i kjørte til N
yhavna 

og 
den 

gam
le 

grønnsåpefabrikken 
på 

toppen 
av 

Fyringsbunkeren som
 er del av D

ora-anlegget fra 

2.verdenskrig. H
avnefogden m

øtte oss, og i 4.etg 
åpnet han døra og sa: 

«V
il dere være her, skal dere slippe husleie, m

en 
jeg vil ikke ha noen utgifter på lokalene!»

I sju år hadde lokalene stått tom
m

e. U
ten sanitær-

anlegg og elektrisitet. Personheisen var avstengt en 
gang for alle. Ingen isolasjon. K

nuste ruter. D
uer 

flaksende rundt i alle rom
. 

M
ange hadde fått tilbudet. Ingen hadde tatt 

utfordringen.
V

i kom
 fra gata. V

i kom
 fra turneer der det å 

sove i bilen m
ellom

 kasser m
ed lys og kostym

er, var 
en selvfølge. V

i så ikke håpløsheten. V
i så enorm

e 
lokaler på 600 kvadratm

eter. V
i så panoram

autsikt til 
byen og fjorden. V

i så m
uligheten for å kunne jobbe 

i egne lokaler, bygge ut verksteder, ha store rom
 til 

utprøving, helt på egne prem
isser.

 Fyringsbunkerens 4. etasje har vært C
irka Teaters 

tilholdssted i 30 år. E
n viktig begynnelse. Å

 ha et 
eget sted, m

ed så stor plass, har både form
et og vært 

avgjørende for utviklingen gjennom
 disse 30 årene. 

O
g 

denne 
første 

vinteren 
i 

egne 
lokaler 

fikk 
vi 

driftsstøtte fra K
ulturdepartem

entet for første gang. 
60 000 kroner. E

n svim
lende sum

! V
i var definitivt 

i gang. 
Sånn begynte det! 

M
usika M

obile. Fotograf: Dino M
akridis
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FARLIGE 
FORESTILLINGER

JAAP DEN
 HERTOG 

(1952) bor i Trondheim
. 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.

KIN
A, CA. 1000 ÅR FØR VÅR TIDSREGN

IN
G: 

Let-Tse m
eddeler i sine krøniker at det i hans tid 

ble laget teaterdukker av strå og lakk. D
aværende 

keiser M
uh av C

how
 dynastiet elsket dukketeater-

oppsetningene til Yen-Sze. M
en han likte dårlig at 

hans elskerinner ble vilt begeistret for dukkene. Så 
i ren sjalusi truet han Yen-Sze m

ed dødsstraff. For 
å berge sitt skinn ødela dukkespilleren dukkene for 
å vise at de bare besto av tre og lær.

FLAN
DERN

, 1601!1602:
R

ettsprotokollene i E
ppegem

 like nord for B
rüssel 

beretter om
 Jasper C

obbeniers som
 sam

m
en m

ed 
sin kone, E

lisabeth Lauw
ers, reiste rundt på m

ar-
kedsdager og bygdefester m

ed dukkeforestillinger.
Fogden i Putte og B

eersel, der de opphold 
seg da, beskyldte E

lisabeth for trolldom
. E

n slik 
beskyldning, spesielt fra en m

yndighetsperson var 
m

eget alvorlig. T
rolldom

 var ifølge lovtekstene en 
alvorlig forbrytelse m

ed dødsstraff i ytterste kon-
sekvens. D

ødsstraff ved brenning: en nådig død, 
fordi ilden skulle lutre sjelen og derm

ed gjøre opp-
holdet i skjærsilden kortere. T

rolldom
 er vanskelig 

å m
otbevise i et sam

funn hvor vitenskap, tro og 
overtro er likeverdig. D

e flyktet en m
il vestover. 

D
er klaget de fogden i Putte og B

eersel inn for 
injurier hos fogden og hans m

enn i E
ppegem

. 

R
ettsaken startet 16 juli, m

en vendte seg raskt m
ot 

dem
 selv. B

egge ble satt i fengsel beskyldt for troll-
dom

, Jasper i tillegg for å ha vandret rundt m
ed 

personasjer, hvorav to i skikkelsene til Sankt Peter 
og Sankt Paul, hver m

ed sin narrelue m
ed bjeller. 

E
n tredje utseende som

 en m
unk, den fjerde en 

kvinne som
 ble kalt M

argaritte, så enda en, en ond 
ånd eller djevel, og til slutt en M

aurer og en M
au-

rerinne. M
ed disse personasjer ga forannevnte fange 

særdeles skjendige oppvisninger på forskjellige m
ar-

kedsfester og andre tilstelninger, ved bruk av m
agi. 

A
nklagen beskriver hvordan m

unken i forestillin-
gene danser m

ed djevelen og m
ed kvinnen, og 

verre: M
unkens hode blir skilt fra kroppen i en 

slåsskam
p m

ed en av de andre dukkene. M
en det 

forferdeligste er at St. Peter og St. Paul slåss om
 

kvinnens gunst, kysser henne og beføler hennes 
m

age og tar hverandre i arm
en. 

M
eget fornærm

ende for m
unkeordenen og de 

hellige apostlene – «og alt dette gjøres ved bruk av 
trolldom

 og ved hjelp av den onde».

Fogden innstilte ovenfor dom
m

erne å døm
m

e 
Jasper til galeiene og å konfiskere alle hans eien-
dom

m
er. H

ans forsvarer klarte im
idlertid m

ot en 
kausjon av hundre pund i sølvm

ynter å få satt ham
 

m
idlertidig fri. K

ona gikk det verre m
ed: hun ble 

holdt fanget i lenker.

4. februar 1602 blir Jasper stilt for retten igjen og 
forsvarer seg ifølge rettsreferatet m

ed at: «persona-
sjene som

 han brukte var gjort av tre, pyntet m
ed 

klær eller kostym
er, som

 han anvendte i kunstens 
tjeneste ved frem

føringen av kam
m

erspill hvor han 
utelukkende brukte hendene til å bevege rollefigu-
rene til fornøyelsen for de som

 valgte å se på. H
an 

brukte altså ikke noen form
 for m

agi, m
en utøvde 

Autoritæ
re sam

funn slår hardt ned på det frie ord. Også 
dukkespillere ram

m
es. N

oen eksem
pler til ettertanke.

45

«Hans forsvar 
hjalp ham

 lite, 
for han ble 
funnet skyldig. 
Dukkene ble i 
hans 
påsyn brent 
og han fikk 
forbud m

ot å 
bruke lignende 
dukker og 
personasjer 
frem

over.»

Etsning fra 1627 av Boetius Bolsw
ert, fra et 

teaterstykke om
 den skadelige innflytelsen av slik 

underholdning på m
enneskesinnet
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kun det, som
 enhver som

 er erfaren i den typen 
bruk av sine hender ville klart å gjøre. D

essuten 
var gjerningene og bevegelsene til hans persona-
sjer ikke m

er skjendige eller forbudte enn lignende 
scener fra offentlige kom

edier, tragedier og oppfø-
ringer som

 overalt ble tillatt og tolerert». 

H
ans forsvar hjalp ham

 lite, for han ble funnet skyl-
dig. D

ukkene ble i hans påsyn brent og han fikk 
forbud m

ot å bruke lignende dukker og personasjer 
frem

over. H
an ble idøm

t pryl ved brudd på bestem
-

m
elsen, og fikk en klekkelig bot på 25 riksgylder.

Stakkars Elisabeth klarte i sam
m

e rettsinstans ikke 
forsvare sin sak godt nok og ble døm

t for trolldom
. 

27. novem
ber 1602, etter nesten et og et halvt år i 

jernlenker begjærte dom
stolen at hun skulle tortu-

reres til nærm
ere innrøm

m
elser. 1. desem

ber sam
m

e 
år tilsto hun på pinebenken alt m

an la i m
unnen på 

henne, og hun ble neste dag funnet død i sin celle.

M
AASTRICHT, N

EDERLAN
D 1953:

Pieke D
assen og Jan N

elissen spiller politisk sa-
tire m

ed dukker i tinghuskjelleren. Poesjenellen, 
flam

sk for Polichinelle, er en sær-belgisk tradisjon 
hvor en folkelig variant av K

asperspillet frem
føres 

m
ed sicilianske stangdukker. M

ye politisk hum
or 

og sleivspark er fast ingrediens. Som
 en slags for-

gjenger til «Spitting Im
age» utstyrer de nå sine 

dukker m
ed ansiktene til geistlige og politiske 

sam
funnstopper. H

ver søndag har de et nytt sati-
risk program

, en blanding av situasjonskom
ikk og 

hardtslående politisk hum
or. Før hver forestilling 

får de fra de lavere geistlige og andre M
aastrichte-

re i hem
m

elighet notater om
 skandaler og dårskap 

som
 de bruker til sine sketsjer. K

om
m

unestyret 
forarges og krever at politiet skal sensurere tekste-
ne. H

ver uke traver Jan og Pieke frem
 og tilbake 

til politihuset m
ed ukens tekster. M

en spillet er 
så m

ye m
er enn tekstene, slik at satiren slår like 

hardt. Prestene forbyr fra prekestolen m
enigheten 

å overvare forestillingene, og etter hvert gir Jan 
opp og flytter fra M

aastricht. D
a overtar Pieke hele 

greia, starter teater «D
ie blauw

e scuyte» og knyt-
ter til seg et par frem

ragende forfattere, som
 m

ed 
sine fam

ilier ofte kjenner seg truet – m
en de gir 

ikke opp.

RIYAD, SAUDI ARABIA, 7. FEBRUAR 2016:
I bydelen A

l-K
arjh like syd for R

iyad, ble en m
a-

skotte-dukke arrestert av sedelighetspolitiet. D
et 

befant seg en m
ann inn i tegneserieprinsessedrak-

ten. H
an opptrådte som

 reklam
efigur ved åpnin-

gen av et nytt bakeri i m
atvarekjeden Sanabel al 

Salam
. D

ukken ble tatt m
ed i svartem

arja, og m
an-

nen ble stilt for retten for brudd på Sharia-lovene 
som

 forbyr m
enn å gå i kvinneklær og  for prin-

sesser å vise nakne underarm
er. D

ukken har m
åt-

tet bøte m
ed livet, og m

atvarekjeden har beklaget 
det hele. H

va som
 har skjedd m

ed m
annen har jeg 

ikke klart å finne ut av. 

M
ADRID, SPAN

IA, 5.FEBRUAR 2016:
D

et er for første gang på m
ange år igjen karneval 

i M
adrid. D

et nye, venstreorienterte bystyret, for 
første gang m

ed en ordfører fra Podem
os, lager 

folkefest. E
tt av innslagene er en utendørs duk-

keteaterforestilling. D
en er feilaktig annonsert for 

4-10-åringer. A
lfonso Lázaro og R

aúl G
arcía fra 

«T
iteres desde abajo» (D

ukker fra dypet) spilte to 

dager tidligere sin hanskedukke-forestilling om
 

D
on C

ristobal (tilsvarer G
uignol eller K

asper eller 
Punch) helt uten problem

er i en annen by.

D
en gang da G

eneral Franco hadde tatt m
akten i 

Spania ble denne typen folkelig dukketeater for-
budt av angst for spredning av regim

ekritikk. Så 
dagens forestilling er et nybrottsarbeid. Stykket er 
en kritikk på de nye anti-terror lovene og hvordan 
de praktiseres. H

eltinnen, heksa, kom
m

er i klam
-

m
eri m

ed m
yndighetene, politiet voldtar henne, 

denger 
henne 

sanseløs, 
og 

plasserer 
«beviser» 

på henne for å kunne arrestere henne og slenge 
henne i fengsel. «B

eviset» er et skilt m
ed teksten 

«G
ora al-K

a E
TA

» (et ordspill: «opp m
ed A

l-qai-
da/ E

TA
»)  E

TA
 er akronym

 for den baskiske se-
paratistbevegelsen .

N
oen forargede sm

åbarnsforeldre tilkaller politiet, 
som

 hårdhendt arresterer R
aùl og A

lfonzo og hol-
der dem

 i varetekt i fem
 dager i Soto R

eal-fengslet 
under F.I.E

.S.3-reglem
entet (innsatte under spe-

siell overvåkning), anklaget for å forherlige ter-
rorism

e. E
n m

eget alvorlig anklage. D
e slapp ut, 

m
en påtalem

yndigheten fortsatte å forfølge dem
 

for terroristaktiviteter m
ed en strafferam

m
e på sju 

års fengsel og en bot tilsvarende 30 m
åneders inn-

tekt. D
e fikk ukentlig m

eldeplikt og m
å innlevere 

passene, slik at de ikke kan flykte ut av landet. D
en 

politiske høyresiden, som
 har tapt kom

m
unestyre-

valget i M
adrid, jubler for dette, m

ellom
 annet i 

artikler i dagspressen.  

O
rdføreren, M

anuela C
arm

ena, ber først forel-
drene og karnevalspublikum

m
et om

 unnskylding, 
m

en når hennes egen kulturrådm
ann, C

elia M
ay-

er, uttaler seg m
ot arrestasjonene, snur hun. O

gså 
ordføreren i B

arcelona, A
da C

olau tw
itrer at fore-

stillingen nok hadde feil aldersgrense og dårlig 
sm

ak, m
en at m

an ikke kan gå rundt og arrestere 
kunstnere for m

eningsytringer. 

Saken har utløst et internasjonalt skred av for-
døm

m
else av de spanske anti-terror-lovene og av 

rettsakene m
ot ikke bare A

lfonso og R
aùl, m

en 
også m

ot billedkunstnere, visesangere og tekstfor-
fattere, som

 har blitt forfulgt for sine m
eninger. 

D
et pågår frem

deles en politisk kam
p for å få defi-

nert begrepene «terrorism
e» og «propaganda for 

terrorism
e» tydeligere.

I norsk presse er det bare Å
nd i H

anske som
 

har om
talt saken.

5. februar 2017 kunne T
iteres desde abajo igjen 

sette opp sin forestilling, nå uten å risikere forføl-
gelse. D

e er ikke frikjent, m
en statsadvokatem

betet 
har lagt bort anklagen på grunn av bevisets stilling.

DET FIN
N

ES SIKKERT M
AN

GE FLERE EKSEM
PLER 

PÅ HVOR FARLIG DET KAN
 VÆ

RE Å FREM
FØRE 

DUKKESPILL.
I okkuperte land og i T

yskland under krigen, og 
før B

erlinm
urens fall i østblokken, var det nok 

m
ange, spesielt innenfor visuelt teater, som

 bruk-
te søte historier til å form

idle et kritisk budskap 
m

ellom
 linjene så som

 D
rak Teater, Spejbl og 

H
urvinek (begge Tsjekkia), Joszef Sjaina (Polen) 

og m
ange andre.  N

oen system
kritiske artister, for 

eksem
pel W

olf B
ierm

ann, har blitt landsforvist i 
den perioden. M

en det er nok en annen historie. 
  

«Stakkars 
Elisabeth 
klarte i sam

m
e 

rettsinstans 
ikke forsvare 
sin sak godt nok 
og ble døm

t for 
troll dom

. 27. 
novem

ber 1602, 
etter nesten 
et og et halvt 
år i jernlenker 
begjæ

rte 
dom

stolen at 
hun skulle 
tortureres 
til næ

rm
ere 

innrøm
m

elser.»

«Saken har utløst 
et internasjonalt 
skred av 
fordøm

m
else av 

de spanske anti-
terror-lovene og 
av rettsakene 
m

ot ikke bare 
Alfonso og Raùl, 
m

en også m
ot 

billedkunstnere, 
visesangere og 
tekstforfattere, 
som

 har blitt 
forfulgt for sine 
m

eninger.»

Riyad, 7/2-16: Prinsessa m
ed for m

ye naken hud 
M

adrid, 5/2-16: fra forestillingen Heksa og Don Cristobal        

LEN
K

ER
 / K
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:
w

w
w.m

oonm
agazine.

info/titeres-desde-abajo-
absueltos/?shared=-
em

ail&m
sg=fail

w
w

w.franceculture.fr/em
issions/

revue-de-presse-culturelle-d-
antoine-guillot/revue-de-presse-
culturelle-d-antoine-3

titeresdesdeabajo.blogspot.no/.
w

ebloc

w
w

w.huffi
ngtonpost.fr/.w

ebloc

w
w

w.rt.com
/new

s/331911-
m

ascot-arrest-saudi-sharia/

w
w

w.zuiderlucht.eu/subliem
e-

kolder-en-vlijm
scherpe-

hekelingen/

w
w

w.dbnl.org/tekst/_
vla016197701_01/_
vla016197701_01_0070.php

LEN
K

ER
 / K

ILD
ER

:

Alfonso Lázaro de la Fuente 
og Raúl Garcia Pérez
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SKUESPILLEREN SOM
 

M
EDSKAPER

"
 ET INTERVJU M

ED ANNA IVANOVA!BRASHINSKAYA

RUN
E M

YRLAN
D

skribent. Han droppet ut av litteraturvitenskapstudiet og kom
 ikke til andre 

opptaksrunde på teaterhøyskolen. Han har drevet m
ed fysisk teater og lest litt 

teaterteori.

I slutten av januar besøkte hun N
orge. H

un ledet 
en w

orkshop på Papirhuset Teater i T
ønsberg og 

noen dager etterpå ble Langt/Borte, en forestilling 
hun har laget m

ed det kjente figurteaterkom
paniet 

B
olshoi D

ukketeater fra St. Petersburg, fram
ført i 

N
øtterøy kulturhus.

Langt/Borte (Far/A
w

ay) er basert på A
nnas 

favoritteventyr fra barndom
m

en, H
.C

. A
ndersens 

D
e vilde svaner, og versjonene brødrene G

rim
m

 
sam

let, Tolv brødre og Seks svaner. T
ittelen er det 

første ordet i H
.C

. A
ndersens versjon: «Langt bor-

te herfra, der hvor svalene flyr hen når vi har vin-
ter…

», m
en selve forestillingen er basert m

est på 
brødrene G

rim
m

. 

– Jeg er glad i A
ndersen, m

en A
ndersen er altfor 

rom
antisk for m

eg og veldig litterær. Jeg kan ikke 
iscenesette ham

. B
rødrene G

rim
m

 er grusom
m

e, 
de er gale

Selv om
 hun arbeider m

ed eventyr lager hun fore-
stillinger for voksne. H

un har studert eventyret 
som

 fenom
en, og hvilken inform

asjon, psykolo-
gisk, em

osjonelt, som
 er kodet i handlingsforlø-

pene.

– D
et er selvfølgelig en intens og intellektuell les-

ning. N
år vi leser eventyr for barn lever de seg inn 

i den m
ytologiske virkeligheten. D

e tar alt boksta-
velig og de stiller ikke spørsm

ål. D
e er kom

fortable 
m

ed sym
bolene og objektene. Vanligvis føler ikke 

voksne seg kom
fortable i dukketeatre fordi de ser 

på seg selv som
 foreldre, ikke publikum

. D
e opp-

fyller bare sin sosiale funksjon, føler seg bra over å 
ta m

ed barnet i teateret.
– Jeg lager forestillinger, ikke for barn, m

ed for de-
res foreldre, så foreldrene glem

m
er at de er der 

m
ed barn. D

e m
å dykke inn i forestillingen selv om

 
den er basert på et eventyr.

A
nnas forestillinger har et visuelt form

språk. «Jeg 
liker tekst i seg, m

en jeg liker ikke å arbeide m
ed 

tale på scenen», sier hun. H
un begynner arbeidet 

m
ed en forestilling ved å analysere teksten og finne 

en em
osjonell reise gjennom

 den.

– Jeg m
å finne nøkkelepisodene som

 jeg ønsker 
å utforske. Vanligvis er det fem

 eller syv episoder 
som

 virkelig berører m
eg. Så form

ulerer jeg opp-
gaver for skuespillerne, jeg kaller det provokasjo-
ner. Jeg forsøker å forstå hva episoden er for m

eg, 

AN
N

A IVAN
OVA!

BRASHIN
SKAYA 

Født 1965 i Leningrad, USSR

Regissør, forsker og pedagog

Æ
resm

edlem
 i UNIM

A 
Finlandia 

Har PhD i kunstkritikk og 
kunsthistorie 

FA
K

TA

«Det jeg ser etter i en utøver er en uavhengig 
m

edforfatter, jeg liker skuespillere m
ed regiferdigheter», 

sier den russiske figurteaterregissøren Anna Ivanova-
Brashinskaya.

Portrettbilde av Anna
 (foto Anton Ivanov) 

fra Langt/borte.
Foto: Anton Ivanov
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– H
va er dukker bedre på å uttrykke enn m

enneske-
lige skuespillere?

– D
et er ikke forventet at objektet kan føle. N

år sir-
kusartister opptrer så forbløffer de oss m

ed ferdig-
heter som

 frem
står som

 um
ulige. N

år m
ennesker 

i teateret uttrykker følelser så er det forutsigbart, 
fordi det er noe vi gjør. N

år et objekt uttrykker fø-
lelser så blir det et sirkusartistobjekt, fordi det ikke 
er m

eningen at et objekt skal føle. I dukketeater 
gjør objekter noe som

 objekter ikke kan, og da er 
det rørende.

D
a A

nna besøkte N
orge var hun i gang m

ed en 
ny oppsetning sam

m
en m

ed B
olshoi D

ukketeater, 
Tre søstre av A

nton Tsjekhov. På ett plan er det en 
m

otsatt utfordring av Langt/Borte, forteller hun: 

– N
år du jobber m

ed et eventyr så m
å du finne det 

psykologiske dram
aet. D

u m
å kartlegge hvordan 

karakterene føler og erfarer selv om
 det ikke er ut-

talt i eventyret. N
år du arbeider m

ed et psykolo-
gisk dram

a, som
 Tsjekhov, hvor du kjenner karak-

terenes alder, deres innbyrdes relasjoner, dialoger, 
så m

å du lage et eventyr. D
et er en reversering av 

prosessen. D
ukkene kan ikke rent bokstavelig gjø-

re det de tre søstrene gjør, for, beklager, m
en de 

gjør ingenting, de bare sitter, snakker og drikker 
te.

D
ukker eller objekter er ikke på sitt beste når de 

skal gestalte de følelsesm
essige nyansene til tedrik-

kende søstre på en naturalistisk m
åte. Problem

et 
løser A

nna ved å plassere karakterene i andre om
-

stendigheter, i et eventyrm
iljø: 

– Så får du den m
etafysiske tim

ingen fra Tsjekhov. 
Jeg følger Tsjekhovs dram

aturgi, første, andre, 
tredje og fjerde akt, og m

å gjenskape den em
osjo-

nelle reisen ved hjelp av rom
 og objekter.

– D
e som

 kjenner Tre søstre svært godt vil gjenkjen-
ne alle vendinger i handlingen selv om

 det ikke er 
noen dialog, selv om

 det på scenen kun er koreo-
grafi. Ikke dans, m

en bevegelse, skifter i kom
posi-

sjonen av kropper. Jeg gjenskaper, eller gjendikter 
Tsjekovs stykke i et annet språk, oversetter det til 
objektteater eller figurteater.

I Tre søstre har hun valgt å jobbe m
ed tre skuespil-

lere som
 også er utdannet som

 dukkem
akere.

– D
et er ikke så ofte du kan jobbe m

ed drøm
m

e-
laget. I dette tilfellet er det m

itt virkelige drøm
-

m
elag. 

A
nna kan ikke se for seg å jobbe m

ed en dukke-
m

aker først, for så å gi dukkene til skuespillerne 
etterpå. H

un vil at dukken skal bli til underveis, 
som

 en organisk del av prosessen. D
ukkene skal 

være unike for og tilpasset forestillingen. Idealet er 
klart: D

ukken bør oppfinnes av skuespilleren, det 
m

ekaniske og det visuelle. H
un er opptatt av å ha 

en dem
okratisk følelse i prosessen, at skuespillerne 

skal være m
ed å skape. 

– D
et er ikke jeg som

 finner opp koreografien eller 
de visuelle løsningene. Jeg deler handlingsforløpet 
inn i episoder og gir skuespilleren oppgaver. Jeg 
begynner aldri m

ed m
ine løsninger, de m

å kom
m

e 
fra skuespilleren. D

e m
å være personlige for dem

.
D

et betyr at skuespillerne m
å kunne tenke selv, på 

et høyt nivå. Ikke nødvendigvis intellektuelt, m
en 

scenisk: «Skuespillere som
 ikke er klare for å m

ed-
skape, som

 bare gjør det du ber dem
 om

, de kan 
jeg ikke arbeide m

ed.» 
  

og navngir episodene m
ed et ord som

 kan tolkes 
forskjellig av forskjellige skuespillere.

H
un bruker en scene fra Langt/Borte hvor brødre-

ne blir til svaner som
 eksem

pel. «På hendelsesnivå 
er det en forvandling», sier hun. Forvandlinger er 
noe vi kjenner fra våre virkelige liv.

– H
vis foreldrene dine gifter seg m

ed noen andre 
forandrer alt seg. D

et er en ny person i fam
ilien 

og alle m
å tilpasse seg. Så du m

å forandre deg, du 
opplever en m

utasjon. Selv når det kom
m

er gjester 
oppfører vi oss annerledes, vi forandrer oss litt.

I eventyrets billedspråk er forvandlingen fysisk. 

– Jeg sier til skuespillerne at jeg vil se hvordan hver 
av dem

 blir forvandlet til en svane: ‘D
ere har ikke 

lov til å ta m
ed en etterlikning av en svane, dere 

kan ikke ta m
ed en dukke av svanen på scenen. Jeg 

m
å se, så sakte som

 m
ulig, så gradvis som

 m
ulig, 

hvordan kroppen forvandles til en svane, hvilken 
del av kroppen din som

 blir en vinge, et tungt sva-
nebryst.’ D

et er nær en innfallsvinkel fra fysisk tea-
ter. D

e får ikke lov til å danse, m
en jeg forventer at 

de skal erfare noe, fysisk uttrykke en følelse.

N
år hun har seks m

uterende m
enneskelige krop-

per, plasserer hun dem
 sam

m
en, og lar alle for-

vandlingene utspille seg på scenen sam
tidig.

I Langt/Borte valgte hun å ikke bruke dukke-duk-
ker, som

 han kaller dem
. M

en de brukte andre ty-
per dukker og objekter. 

– I en av brødrene G
rim

m
-versjonene av eventyret 

plasserte m
oren trolldom

m
en i skjorter. Jeg er glad 

i å arbeide m
ed m

ykt tøy, så hver skuespiller fikk 
en hvit skjorte å utforske. H

vordan lage en dukke 
ut av en skjorte? H

vordan redusere den fysiske til-
stedeværelsen av kroppen din og hvordan lage en 
fugl? For ingen ønsket en illustrasjon av fuglen.

– H
vordan definerer du forskjellen m

ellom
 dukke-

teater og objektarbeid?

– D
et er så m

ange innfallsvinkler til objektet. D
et 

viktigste for m
eg er at det fungerer, at det beveger 

publikum
, at publikum

 har en em
osjonell reise. 

Jeg går i teater for å føle at jeg fortsatt lever, for å 
gråte, le. D

et er viktig å lete etter definisjoner, m
en 

jeg ville ikke våge å gi en. Jeg kan si litt om
 hva jeg 

selv utforsker.

A
nna begynner m

ed å beskrive hvordan tradisjo-
nelt dukketeater, som

 gjerne iscenesetter et skue-
spill eller et eventyr, erstatter m

enneskelige skue-
spillere m

ed kunstige skuespillere. 

– D
e kan være papirfigurer eller naturalistiske an-

tropom
orfe karakterer m

ed en innvendig eller 
utvendig m

ekanism
e for å styre dem

. D
ette er 

dukke-dukker, i et dukketeater uttrykker dukkene 
følelser og kom

m
uniserer m

ed hverandre.

– Så har du objektteater. M
enneskelige skuespillere 

sitter ved et bord, for objektteater er ofte veldig 
sm

ått. E
ller de går rundt i et rom

 hvor de har bygd 
en verden ved hjelp av objekter, de kan bygge byer 
m

ed m
iniatyrm

odeller. D
et er som

 lego. O
bjekte-

ne danner landskap og viser situasjoner, m
en det 

er skuespilleren som
 spiller. ‘Så du det?’ D

et er 
skuespillerne som

 uttrykker følelser, de later ikke 
som

 om
 objektet er levende.

«D
et jeg er interessert i», sier hun, «er utøvere 

som
 er trent i fysisk teater, m

oderne dans, eller 
som

 sirkusartister, som
 behersker forskjellige tek-

nikker, jo m
er universelle jo bedre. M

en jeg lar 
dem

 ikke uttrykke følelser. D
et skal være dukken 

eller objektet som
 uttrykker. Så det er en rever-

sering av objektteateret. Jeg putter skuespillere i 
kom

posisjonen, m
en det er dukken som

 kom
m

en-
terer skuespilleren.»

«Jeg lager 
forestillinger, 
ikke for barn, 
m

en for deres 
foreldre, så 
foreldrene 
glem

m
er at de er 

der m
ed barn.»

«Jeg begynner 
aldri m

ed m
ine 

løsninger, de 
m

å kom
m

e fra 
skuespilleren.»
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THE SCOTTISH W
AY

AN
N

ETTE DABS 
er regissør, og hun er leder av Deutsches Forum

 für Figurentheater i Bochum
. Hun er 

kunstnerisk leder for den internasjonale festivalen FIDENA. Hun har væ
rt visepresident i 

UNIM
A fra 2004 til 2016 og er m

edlem
 av ITI. 

O
rganisasjonen Puppet A

nim
ation Scotland er en 

fantastisk organisasjon. D
en er grunnlagt av Sim

on 
H

art og består av et svært lite, m
en høyst effektivt 

team
 som

 har som
 m

ål å frem
m

e figurteater og 
visuelt teater i Skottland. D

ette team
et organiserer 

w
orkshops, m

esterklasser og to festivaler. Puppet 
A

nim
ation Festival har i 34 år vist 140 forestil-

linger i året for barn og unge på 40 forskjellige 
spillesteder i hele Skottland. D

en andre festivalen, 
M

anipulate, bringer det skotske visuelle teatret og 
figurteatret for voksne sam

m
en m

ed internasjona-
le størrelser. H

ovedstedet for festivalen er E
din-

burgh.

Festivalen presenterte i anledning tiårsjubileet i 
år to uroppførelser og la tyngdepunktet på unge 
skotske 

produksjoner. 
D

et 
gikk 

riktignok 
ikke 

helt knirkefritt, i m
otsetning til det im

ponerende 
anim

asjonsfilm
program

m
et ble noen av teaterpro-

duksjonene ganske svake. R
elevansen i engasje-

m
entet til Sim

on H
art og team

et hans ble allikevel 

tydelig. D
e vil ikke avfinne seg m

ed status quo, 
m

en konsekvent søke m
ot en videreutvikling av 

sjangeren. 

Spillestedet T
he T

raverse T
heatre var et ganske 

stort pluss, det var også det åpensinnede og stort 
sett svært unge publikum

et. N
esten alle forestillin-

gene var utsolgte og visuelt teater syntes å treffe 
en spesiell nerve her. E

n tem
atisk rød tråd var den 

rollen de enslige spiller i sam
funnet vårt. D

en lo-
kale teatergruppen Tortoise in a N

utshell sto for 
åpningen m

ed en forestilling om
 en svært depri-

m
ert m

ann som
 hadde kom

m
et til å drukne seg 

i havet om
 han ikke hadde blitt reddet av en sexy 

fisk. E
t dristig plot m

ed en spennende fallhøyde 
fra dette unge kom

paniet på grunn av at det tid-
ligere arbeidet deres, T

he Last M
iner, fikk så stor 

oppm
erksom

het. D
essverre stolte m

an ikke her på 
figurteaterspillets kraft, ved å spille på en for stor 
scene. D

et hele blir sjelløst i det store rom
m

et, det 
kom

 til å m
angle både poetisk og estetisk dybde.

Ti år m
ed festivalen M

anipulate –
 Visual Theatre Festival

M
ANIPULATE VISUAL 

THEATRE FESTIVAL

produsert av Puppet Anim
ation 

Scotland

årlig festival i Edinburgh, 
Aberdeen og andre steder i 
Storbritannia

skotske og internasjonale 
forestillinger

FA
K

TA

Fra Coulrophobia m
ed Picled Im

age
Foto: Adam

 DJ Laity
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Den spanske gruppa 
Señor Serrano overrasket og 

begeistret publikum
 m

ed 
A House in Asia. 

Foto: Nacho Góm
ez

I O
og m

ed den skotske, fysiske skuespilleren A
l 

Seed blir publikum
 konfrontert m

ed en m
ann 

fra et annet univers kalt «N
ot». A

l Seeds sterkt 
sm

inkede kunstfigur legem
liggjør en traum

atisert 
soldat som

 etter krigen prøver å finne tilbake til 
det gam

le livet sitt. T
il dette arbeidet har A

l Seed 
funnet fram

 til sterke bilder og bevegelser. Scenen 
blir på sam

m
e tid dom

inert av frakken hans, pan-
servogna, husly og uførheten hans. D

en uvirkeli-
ge m

ellom
verdenen blir understreket av en intens 

lyd som
 hele tiden holder den m

aterielle verdenen 
på avstand. H

øydepunktet i den noe ensform
ige 

dram
aturgien er et burlesk-innslag der A

l Seed på 
beste stum

film
-m

anér skaper en im
aginær kvinne 

m
ens han drikker seg fullere og fullere. H

er de-
m

onstrerer han sin im
ponerende fysiske ekspres-

sivitet.

D
en kvinnelige rollem

odellen var fokus i flere 
produksjoner. D

et startet m
ed N

icole M
ossoux 

i W
hispers som

 viste kropper fra kvinnebilder fra 
forskjellige epoker. M

ed utgangspunkt i et m
aleri 

av Johannes Verm
eer blir hun hjem

søkt og m
a-

nipulert av sine form
ødre. R

egien er ved Patrick 
B

onté og kostym
ene er skapt av C

olette H
uchard, 

det ble sitert fra forskjellige foregående arbeid av 
kom

paniet som
 Tw

in H
ouses og K

efar N
ahum

. 
D

en forstyrrende støyen som
 usynlig ble skapt av 

lydobjektene til M
ikha W

ajnrych, og virtuositeten 
til N

icole M
ossoux gjorde at oppsetninga ble en 

intens opplevelse.

D
et m

anglende sam
arbeidet m

ellom
 dram

aturg 
og regissør kan være grunnen til svakhetene ved 
et annet arbeid om

 kvinnelige rolle- og kroppsi-
dealer. D

en både sym
patiske og egenrådige Sita 

Pieraccini fra Skottland skisserte i M
ake a H

O
O

 en 
protest m

ot anonym
itet og tap av naturlighet, det 

ble noen steder ganske nær det pinlige. På sam
m

e 
m

åte kom
 verken dansesoloen Touch M

e av den 
unge Sabine M

olenaar fra B
elgia eller Sanitise – et 

stykke om
 renslighet av den skotske gruppa Jor-

dan &
 Skinner utenom

 fem
inistiske klisjeer. M

en 
vi vil heller konsentrere oss om

 de vellykkede opp-
setningene. Loveseat av det fransk-kanadiske kom

-
paniet Sens E

quivoc hadde E
uropa-prem

iere. E
n 

lenestol som
 også hadde sitt eget liv, ble brukt på 

alle m
ulige m

åter. D
en ble klatret på, sittet i og 

erobret. U
tøveren O

livia Faye Lathuilliere blandet 
m

im
e, klovning og tryllekunster m

ed sjarm
en sin 

og presenterte en soloforestilling som
 lover godt 

for videre arbeid.
D

en spanske gruppa Señor Serrano overras-
ket og begeistret publikum

 m
ed A

 H
ouse in A

sia. 
H

er handlet det ikke om
 en sjarm

erende kinesisk 
fortelling, m

en om
 O

sam
a B

in Ladens gjem
m

e-
sted i Pakistan som

 C
IA

 gjenskapte nøyaktig likt 
originalen for å øve på å storm

e det og ta livet av 
B

in Laden. E
t tredje hus ble seinere bygd i O

m
an 

som
 kulisse for en spillefilm

 om
 denne aksjonen. 

Film
en ble en flopp. M

en stykket til gruppa Señor 
Serrano vever på en im

ponerende m
åte sam

m
en 

alle trådene m
ed skuespill, film

, projeksjoner og 
m

iniatyrobjekter. R
esultatet er uvanlig, skjerpet, 

politisk, underholdende, nøye bearbeidet, provo-
serende, overraskende – kort og godt: svært godt 
teater.

Like m
ye jubel vakte det vidunderlige kom

paniet 
La Pendue. H

ånddukkeforestillingen Poli D
egaine 

har ikke m
istet sin glans, selv ikke etter å ha blitt 

spilt utallige ganger. O
g sam

produksjonen m
el-

lom
 Pickled Im

age (E
ngland) og N

ordland V
isual 

T
heatre (N

orge) C
oulrophobia – angsten for klov-

ner, er etter fenom
enet m

ed falske klovner m
er ak-

tuelt enn noen gang. B
are at her er de to klovnene 

fanget i et horrorvelde. D
e blir m

anipulert av en 
dukkeklovn som

 er m
ye slem

m
ere enn dem

 selv, 
de klarer ikke å frigjøre seg fra papp- og kartong-
verdenen sin. Publikum

 blir hele tiden dratt m
ed 

i spillet.  D
et er tøft, det tas ikke en gang pause 

ved «disappointing nudity», alt er storartet spilt, 
dukkene er så klokt brukt at horroren går over til 
begeistring.

Sim
on H

art og det hyggelige team
et hans har 

skapt en viktig festival. Jubileet har vist de storar-
tede m

ulighetene som
 ligger i sjangeren. D

et har 
vist politiske beslutningstakere veien som

 de for-
håpentligvis kan fortsette videre. 

  

O
versatt fra tysk av Elin Lindberg

Loveseat av det fransk-kanadiske 
kom

paniet Sens Equivoc hadde 
Europa-prem

iere. En lenestol som
 

også hadde sitt eget liv, ble brukt på 
alle m

ulige m
åter.
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D
et har skjedd m

eg noen få ganger i løpet av livet, at jeg 
har hørt et foredrag som

 har åpnet nye perspektiver og 
grunnleggende forandret m

åten jeg tenker på. En slik 
opplevelse hadde jeg da jeg første gang hørte et foredrag 
av H

enryk Jurkow
ski under N

ordisk Teaterkom
ité sitt 

videreutdanningskurs for profesjonelle dukkespillere i 
Vasa, Finland, som

m
eren 1984. 

ESTETISKE TREN
DER

D
en polske professoren holdt to forelesninger. I den 

første snakket han om
 estetiske trender innen europeisk 

dukketeater de siste par hundre årene. For første gang 
opplevde jeg å se et overordnet m

ønster i de estetiske 
valgene m

ine kolleger gjør. Fram
 til da hadde jeg 

betraktet alt dukketeater jeg så som
 enkeltfenom

ener. 
Jeg hadde vurdert det individuelt – noe var bra, annet var 
dårlig. Jurkow

ski viste m
eg sam

m
enhengene. H

vordan 
oppsto det estetiske retninger innen dukketeatret, og 
hvordan utviklet disse seg i sam

spill m
ed utviklingen 

i kunsten og sam
funnet for øvrig? G

jennom
 dette 

m
akroperspektivet fikk jeg øynene opp for at ulikhetene 

figurteateruttrykk 
im

ellom
 

ikke 
nødvendigvis 

bare 
bunnet i kvalitetsforskjeller og ulikt talent, m

en kanskje 
vel så ofte i ulik estetisk tilnærm

ing til faget. 

SEM
IOTIKK

I den andre forelesningen snakket Jurkow
ski om

 
fagfeltet sem

iotikk. Sem
iotikk er en tilnærm

ingsm
åte 

innenfor forskning på kom
m

unikasjon som
 har som

 
grunntese at vi kom

m
uniserer gjennom

 tegn. A
lle 

handlinger som
 har til hensikt å kom

m
unisere, kan 

betraktes og analyserer innenfor et tegnsystem
, hevder 

sem
iotikerne. For at et tegnspråk skal fungere etter 

hensikten og bidra til at kom
m

unikasjonen fungerer 
slik at m

ottaker får m
ed seg budskapet avsender ønsker 

å form
idle, er det en forutsetning at begge parter har 

tilstrekkelig kunnskap om
 tegnspråket. E

tter en slik 
generell innledning, gikk Jurkow

ski over til å snakke 
spesielt om

 dukketeater analysert som
 tegnspråk. D

ette 
perspektivet åpnet øynene for m

eg om
 hvor viktig 

publikum
s forkunnskaper og forutinntatte holdninger 

er når de opplever en figurteaterforestilling. E
n fore-

stilling kan ikke objektivt vurderes som
 god eller 

dårlig i et universelt perspektiv. V
i m

å alltid m
åtte 

sette den inn i en historisk og geografisk kontekst. 
V

i m
å stille spørsm

ålet: er denne forestillingen god 
eller dårlig for akkurat dette publikum

m
et, på akkurat 

dette historiske tidspunktet. 

Jeg opplevde at disse perspektivene som
 Jurkow

ski 
introduserte m

eg til, på den ene side gjorde faget m
itt 

veldig m
ye m

er kom
plisert, m

en sam
tidig ga han m

eg 
et analyseverktøy som

 kunne brukes for å oppnå en 
dypere forståelse av hva jeg jobbet m

ed. Siden dette 
m

øtet for over 30 år siden, har jeg truffet Jurkow
ski i 

m
ange ulike sam

m
enhenger.

EN STOR TEORETIKER 
OG LEDER ER DØD 
HENRYK JURKOW

SKI 1927 # 2016

MINNEORD

FORSKER OG LÆ
RER 

H
enryk Jurkow

ski ble født i W
arszaw

a i 1927, og tok 
doktorgraden ved universitetet i sam

m
e by i 1969. H

an 
har hatt stor betydning både som

 historiker innenfor 
figurteater, som

 teoretiker innenfor analytisk tilnærm
ing 

til figurteater, og ikke m
inst som

 pedagog for m
ange 

generasjoner av figurteaterkunstnere fra hele verden. 

D
e viktigste av H

enryk Jurkow
skis publikasjoner er 

artikkelsam
lingen: A

spects of puppet theatre (Puppet 
C

entre T
rust, London 1988) og det om

fattende to-
binds verket om

 E
uropas figurteaterhistorie: A

 history 
of European puppetry (E

rw
in M

ellen Press, 1996).

ORGAN
ISATOR OG POLITIKER

Jurkow
ski 

var 
også 

veldig 
aktiv 

i 
U

N
IM

A
s 

internasjonale organer. H
an satt i eksekutivkom

iteen 
fra 1959 til 1992. H

an var generalsekretær fra 1972 
til 1980, og president fra 1984 til 1992. Fra 1992 og 
fram

 til sin død i januar 2016, var han ærespresident. 

I løpet av de 33 årene Jurkow
ski satt i ledelsen av 

U
N

IM
A

, bidro han sterkt til å utvikle organisasjonen 
fra å være en liten klubb for noen gode venner m

ed 

felles interesse for en m
arginal teaterform

, til den store 
verdensom

spennende organisasjonen vi har i dag. 
H

an var både en visjonær leder, et organisasjonstalent 
og en god diplom

at. E
nsyklopedien om

 figurteater, 
som

 om
sider kom

 ut i 2009, var en viktig kongstanke 
for Jurkow

ski. 

EN
 GOD VEN

N
D

a jeg gikk et 6-ukers kurs i C
harleville-M

ezieres i 
1985, var Jurkow

ski en av lærerne. H
er lærte jeg også 

H
enryk å kjenne som

 privatperson. H
an var rolig og 

reflektert også privat, og nøt stor respekt blant oss 
studenter. Sam

tidig gikk han heller ikke av veien for 
å bli m

ed på en fest når anledningen bød seg. D
a vi 

åpnet N
ordland D

ukketeaterverksted (i dag heter det 
Figurteatret i N

ordland) i 1991, var Jurkow
ski en 

selvskreven hedersgjest. 

D
et oppsto et tom

rom
 i den internasjonale figur-

teaterverden da H
enryk Jurkow

ski døde for et år 
siden. D

en gam
le høvdingen er ikke m

ed oss lenger, 
og vi savner ham

!  
  

K
nut A

lfsen

MINNEORD
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TEATERANMELDELSE
NORDICITÉ

THÉÂTRE INCLINÉ: 
NORDICITÉ

Aktører: 
Nadine W

alsh, M
arc-André 

Goulet and José Babin

Regi, m
anus og konsept: 

José Babin

Dram
aturgikonsulent: 

Pascal Brullem
a 

Scenografi og 
videokonsept: Kalle Nio

M
usikk: Guido Del Fabbro

Regiassistent, dukker og 
kostym

er: Ém
ilie Racine

Lys: Alexandra Dugal

Research: Alain Lavallée

Kunstnerisk rådgiver: 
Bente Andersen 
(Sam

ovarteatret)

Vitenskapelig rådgiver: 
Daria Schw

albe (Arktisk 
Institut, Copenhagen)

Produsent Canada: Cynthia 
Bouchard-Gosselin

FA
K

TA

KN
UT OVE ARN

TZEN
 

er professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen og har blant annet arbeidet som
 konsulent for teaterfestivalen 

Les 20. Jours du Théâtre i Québec-provinsen. Han har skrevet om
 teater i Canada-Québec i flere artikler og bøker. 

Den siste var en anm
eldelse av Kevin M

cCoys forestilling NORGE m
ed Théâtre Hum

aine i Québec by under tittelen 
«Em

igrasjonsteater» (Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, nr 2-3/2015).

5959

IDENTITET OG 
GEOGRAFI I 
FIGURTEATER

Q
uébec-provinsen i C

anada er også kjent under 
navnet B

as-C
anada («N

edre C
anada»), den nedre 

del av det historiske C
anada som

 var kolonisert 
av Frankrike før Frankrike avsto B

as-C
anada og 

resten av N
ouvelle France til Storbritannia i 1763 

bortsett fra to sm
å øyer utenfor N

ew
foundland. 

N
år m

an sier nedre om
 noe som

 egentlig er nord 
for det øvre, altså Ø

vre C
anada (O

ntario-provin-
sen), virker det ulogisk i forhold til vår vante m

åte 
å se på kartet i forhold til at nord er oppe og sør er 

ned. M
en forklaringen er at elven renner nedover 

m
ot nord, og da snakker vi om

 R
ive Saint Lau-

rent eller på engelsk Saint Law
rence R

iver, som
 i 

lang tid var innfallsvinkelen for norske em
igranter 

til N
ord-A

m
erika og som

 hadde skipsforbindelse 
fra N

orge allerede på m
idten av 1800-tallet. I det 

nordlige C
anada ligger det inuittiske og selvstyrte 

om
rådet N

unavut som
 om

fatter store deler av det 
nordlige, arktiske C

anada, helt opp m
ot G

rønland, 
som

 jo er det nordiske inuittiske landet. 

Théâtre Incliné som
 har gjestet Figurteatret i N

ordland har 
base i Laval utenfor M

ontréal i Canada (Québec). Regissør og 
kunstnerisk leder er José Babin, og forestillingen var basert på 
en 6 ukers w

orkshop i Stam
sund. N

ORDICITÉ, er en scenisk 
m

ontasje fra en reise langs polarsirkelen. Forestillingen hadde 
prem

iere på Figurteatret 11. novem
ber 2016 og inngår ifølge 

program
m

et i et tre års-prosjekt (2016-2018) som
 inneholder 

reiser til ulike steder innenfor nordom
rådet, produksjon av 

forestillinger, kortfilm
er og w

orkshops.

«Fisk er et ikonisk figurativt elem
ent i forestillingen.» 

Foto: Kalle Nio
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bevegelsen, som
 også er kjent for regissører som

 
G

illes M
aheu fra C

arbon 14 og R
obert Lepage 

fra E
x M

achina. D
et er en teaterbevegelse av en 

m
ultiestetisk form

 som
 tildels kjennetegnes av et 

både konkret og abstrakt billedspråk m
ed surre-

alistiske og drøm
m

ende elem
enter. D

ram
aturgisk 

er det et teater som
 baserer seg på w

orkshops og 
im

provisasjon og ikke m
inst m

innebearbeidelse, 
slik det som

 kom
 til uttrykk i betegnelsen T

héâtre 
R

epère, en arbeidsform
 som

 ble utviklet i Q
uébec 

by på 1980-tallet m
ed basis i personlige m

inner 
og identitetsbearbeidelse. D

et er et slikt dram
a-

turgisk grep vi kan se i T
héâtre Incliné og deres 

forestilling som
 handler om

 identitet knyttet til en 
geokulturell dim

ensjon som
 på m

ange m
åter kjen-

netegner Q
uébec-teatret. 

I N
ordicité øker T

héâtre Incliné en arktisk identi-
tet knyttet til m

enneskets m
øte m

ed naturen og i 
særlig grad havet og fiskeriene, noe som

 jo ikke er 
så unaturlig i forhold til Lofoten hvor Stam

sund 
ligger. Fisk er et ikonisk figurativt elem

ent i fore-
stillingen. D

essuten har det nordlige Q
uébec, på 

begge sider av Saint Law
rence R

iver og N
ordland 

det til felles at det finnes en folklore som
 legger 

vekt på det m
ytiske i m

enneskenes m
øte m

ed na-
turen. D

et går også igjen i andre om
rådet nord for 

polarsirkelen, og noen ganger gir disse m
ytene og 

fortellingene seg surrealistiske utslag i den forstand 
at det uforklarlige får et både folkelig og kunstne-
risk uttrykk. Slike uttrykk kjenner vi fra den lokale 
og til dels surrealistiske pop-kunsten rundt om

 i 
N

ord-N
orge, eller fra litteratur og teater preget av 

det m
ystiske i naturen. 

N
ordicité er på m

ange m
åter en m

editativ fore-
stilling som

 er preget av fordypning i bilder og 
figurer. D

en viser lag på lag m
ed erfaringer på et 

veldig personlig plan, noe som
 forsterkes av video-

arbeidet til K
alle N

io. D
et er et poetisk og visuelt 

teater basert på tablåer og et spesielt nærvær m
el-

lom
 aktører og tilskuere. O

bjektene og dukkene 
beveger seg “sam

m
en m

ed” danserne og aktøre-
ne. D

et dukker opp flere dyrelignende figurer slik 
som

 en isbjørn, m
en det er m

ennesket selv som
 

bjørn – m
enneskebjørn – som

 står i sentrum
. I det 

sceniske uttrykket ligger en vilje til å utforske den 
glidende sam

m
enhengen m

ellom
 kropp, lys, m

u-
sikk og de m

aterialene som
 brukes. D

e m
ytiske na-

turforestillingene m
anifesterer seg sterkt i bruken 

av lys og skygger, noe som
 gjør det til en egenartet 

teateropplevelse. D
et er en vilje til å utforske ter-

ritorier eller tidssoner om
 m

an vil m
ed bilder og 

figurer i stadig bevegelse. 
   

José B
abin, som

 også er kunstnerisk leder for 
T

héâtre Incliné, forteller i program
m

et til forestil-
lingen at hun på et tidspunkt arbeidet i N

unavut. 
D

er fikk hun se et kart som
 snudde opp ned på 

tilvante geografiske forestillinger, ved at nord lå 
under og syd lå over. D

et bidro til å gjøre hen-
ne interessert i det arktiske nord som

 et dynam
isk 

om
råde for identitetsbearbeidelse. 

N
ordland og Stam

sund ligger på breddegrad m
ed 

N
unavuts kjerneom

råder og derm
ed også polare 

naboer som
 N

ord Skandinavia forøvrig, Finland 
og G

rønland.
B

abin fikk så den idéen at hun ville be noen 
m

ennesker fra det polare om
rådet om

 å lage hver 
sin historie som

 hun så ville bruke som
 grunnlag 

for en forestilling.         
N

ordicité er basert på tekster av Pipaluk L
yk-

ke Løgstrup på G
rønland, R

asm
us Lindberg fra 

N
ord-Sverige, K

ári Tulinius fra Island, Tale N
æss 

fra N
orge, Lucy Tuluganjuk fra C

anada, A
lexander 

Seryakov fra R
ussland og Sean A

siqluq Topok fra 
A

laska. D
e laget alle hver sin historie, og de som

 
Josette B

abin ikke kunne m
øte personlig, sto hun 

i kontakt m
ed på skype. M

ed seg hadde de også 
den finske koreograf og perform

ancekunstner K
al-

le N
io. 

Figurteater defineres gjerne som
 en teaterform

 
hvor levende skuespillere (dansere, aktører/duk-
keførere) kom

bineres m
ed dukker og har fokus på 

scenografi og m
aterialbruk. I program

m
et til fore-

stillingen er det tale om
 et poetisk og visuelt teater. 

N
ordicité er et interdisiplinært show

 «hvor objek-
ter og fragm

enterte dukker beveger seg sam
m

en 
m

ed dansere, skuespillere og en videoprojeksjon» 
(m

in oversettelse fra engelsk). D
et er m

ed andre 
ord snakk om

 hybridform
er eller crossover, noe 

som
 innebærer at forskjellige disipliner blandes til 

ett uttrykk. D
ette er en form

 som
 er særlig frem

-
tredende i gruppeteater og prosjekter som

 kan sies 
å anvende en viss grad av visuell dram

aturgi for-
stått som

 likestilte virkem
idler hvor tekst og bilde 

utfyller hverandre, noe som
 også er om

talt som
 

postdram
atisk. Skuespilleren/aktøren har gjerne 

et figurativt uttrykk som
 gjerne kom

bineres m
ed 

videoprojeksjoner 
og 

film
. 

E
n 

slik 
hybridform

 
kjennetegner særlig det «unge» teatret som

 vokste 
frem

 i C
anada-Q

uébec fra 1980-tallet av og som
 

jeg presenterte i det daværende norske teatertids-
skriftet Spillerom

 m
ed en artikkel under tittelen 

«Teater m
ellom

 tekst og perform
ance. Identitet 

og estetisert politikk i Q
uébec» (ref. Spillerom

, nr 
4-1992). T

héâtre Incliné ble grunnlagt for om
lag 

20 år siden og m
å sies å ha vokst frem

 fra denne 
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«De m
ytiske natur-

forestillingene m
anifesterer 

seg sterkt i bruken av lys og 
skygger, noe som

 gjør det til en 
egenartet teateropplevelse.»

Foto: Kalle Nio

«Det er en teaterbevegelse 
av en m

ultiestetisk form
 som

 
tildels kjennetegnes av et
både konkret og abstrakt 
billedspråk m

ed surrealistiske
og drøm

m
ende elem

enter.»

«Det dukker opp flere dyrelignende 
figurer slik som

 en isbjørn, m
en 

det er m
ennesket selv som

 bjørn 
– m

enneskebjørn – som
 står i 

sentrum
». Foto: Kalle Nio
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TEATERANMELDELSE
EDDA

EDDA

Konsept: ROBERT W
ILSON 

Tekstar: Jon Fosse
M

usikk: Cocorosie og Arvo Pärt
Regissør, scenograf og 
lysdesignar: Robert W

ilson
Kostym

edesignar: Jacques 
Reynaud
Co-regissør: Ann-Christin 
Rom

m
en

Co-scenograf: Serge von Arx
Co-lysdesignar: John Torres
M

askedesignar: M
anu Halligan

Co-kosym
edesignar: Alexander 

Djurkov Hotter
Dram

aturg: Carl M
orten 

Am
undsen

M
usikkprodusent: Valgeir 

Sigurðsson
Det Norske Teatret, 
hovudscena, 8.m

ars 2017
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VISUELT 
VELLUKKA EDDA

R
obert W

ilsons univers er særeige. Scenene, eller 
tablåa, i verka hans er visuelt detaljerte og presist 
kom

ponerte. Skodespelarane i arbeida hans blir m
eir 

figurar enn heile m
enneske, det kler dette norrøne 

m
ytestoffet svært godt. D

et er gledeleg å sjå at sko-
despelarane på D

et N
orske Teatret beherskar W

il-
sons scenespråk m

ykje betre no enn førre gongen 
han besøkte teatret, det var i 2006. D

å var det den 
norske nasjonalskatten H

enrik Ibsens Peer G
ynt som

 
blei sett opp. For skodespelarar som

 er m
eir vande 

m
ed ein realistisk spelestil var ikkje denne fysiske og 

stiliserte spelestilen like lett å få til å fungere.

TEATERLEGEN
DA W

ILSON
R

obert W
ilson er nærm

ast ei m
yte eller ei legende 

i seg sjølv. H
an har sidan 1960-talet skapt teatrale, 

visuelle verk som
 har fått stor m

erksem
d. T

he N
ew

 
York T

im
es har skildra han som

 «ein ruvande figur 
innanfor eksperim

entelt teater og ein utforskar i 
bruk av tid og rom

 på scenen. Ved å gå ut over dei 

teatrale konvensjonane dreg han inn m
ellom

 anna 
grafisk kunst, som

 sm
eltar sam

an bilde og lyd til 
ein integrert heilskap». H

an har sett opp stykke 
over heile verda, m

ellom
 anna på La Scala i M

ila-
no, M

etropolitan O
pera i N

ew
 York og B

olsjojte-
ateret i M

oskva. H
an har fått ei m

engd æresprisar 
og utm

erkingar for arbeidet sitt. D
et er ei storhen-

ding at han besøker N
oreg.

ROM
M

ET/TOM
ROM

M
ET

Fram
syninga startar m

ed ein m
editasjon over In-

genting, eller det tom
m

e rom
m

et. På scena blir eit 
«rom

» fylt m
ed kvit røyk, skyar eller dam

p. E
g er 

usikker på om
 det er ein projeksjon eller om

 det er 
tørris. R

øyken rører seg i bølgjer som
 om

 han er 
koreografert. D

et er vakkert og eit gripande bilete 
på verda før nokon ting – G

innungagap som
 det 

heiter i den norrøne m
ytologien. O

rdet er sam
an-

sett av «gin» som
 tyder «vibrasjon» og «gap» - eit 

vibrerande gap.

Robert W
ilsons form

språk kler både Jon Fosse 
og dei norrøne m

ytane. Edda er både gripande og 
underhaldande. H

o er både m
ørk og lett.

Odin (Henrik Rafaelsen) heng i verdstreet Yggdrasil. 
Foto: Lesley Leslie-Spinks
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Volva (G
jertrud Jynge) kjem

 snart inn i biletet – 
ho ordlegg historia. Ingenting/G

innungagap blir 
fylt av om

grep og språk. 

O
din (H

enrik R
afaelsen) kjem

 til. H
an er kledd 

som
 ein glam

-rockar i sølvkostym
e, skinande ir-

rgrøn el-gitar og ein gull-lapp som
 blindar det 

høgre auget hans. Yggdrasil – verdstreet liknar 
eit lyn. D

et ser ut som
 eit tre som

 både er rett 
veg og opp-ned sam

stundes. D
et understrekar at 

dette ikkje er ei faktisk eller realistisk verd. «H
ell 

above – heaven below
», syng O

din. Songane til 
den am

erikanske duoen C
ocoR

osie er frie assosi-
asjonar over tem

a i Fosses E
dda-tekst. I program

-
m

et står det at dei er fram
førde på engelsk for å 

skilje dei frå Jon Fosses tekst. D
et kan òg sjå ut 

som
 eit litt lettvint val. Songane fungerer greitt på 

engelsk, m
en det hadde vore både stilig og sterkt 

om
 dei hadde vore om

sette og blanda m
ed Fosses 

tekst. D
et kan òg hende at den språklege dim

en-
sjonen i stykket hadde tent på ein større tekstleg 
heilskap. 

BILETE PÅ BILETE
D

en raude tråden i stykket er Voluspå – skapinga 

av verda, ispedd dei m
est kjende av historiene i E

d-
da-diktinga, her i Fosses gjendikting. N

okon heilt 
klar visuell raud tråd er det ikkje så lett å få tak på. 
Tablå følgjer på tablå. B

ileta blir bygde opp av pre-
sise scenografiske elem

ent, lys og skodespelarane 
sine rørsler og stem

m
er. B

ileta er sm
ått m

agiske og 
im

ponerande, og svært vakre. 

M
ellom

 dei presist oppbygde bileta kjem
 interm

es-
so fram

for det svarte sceneteppet i form
 av song, 

eller sm
å opptrinn. M

ellom
 anna fortel Frigg (M

a-
rianne K

rogh) i ein glitrande kjole m
ed puppar 

som
 lyser opp no og då, om

 sonen B
alders død. 

H
o les opp frå eit ark – det er ikkje lenger så trist: 

«det er jo så lenge sidan no». D
et er m

eisterleg 
teatralt.  

K
jærleiksgudane, søskena og kjærastane Frøy (O

la 
G

. Furuseth) og Frøya (R
enate R

einsve) i lilla kos-
tym

e har eit lite opptrinn i beste 80-talsdiscostil, 
der dei flørtar m

ed kvarandre – ei kosteleg scene. 
Loke (E

ivin N
ilsen Salthe) har sin sekvens, han har 

raudt stilig og strittande hår og raudbrun skinn-
dress, m

en er ikkje den farlege trickstaren vi ofte 
forbind han m

ed. T
y (Joakim

 R
afaelsen) – han 
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Søskena Frøya (Renate Reinsve) 
og Frøy (Ola G. Furuseth) 

Foto: Lesley Leslie-Spinks

som
 ofra handa si for at Fenrisulven skulle bli bun-

den – ser vel så dem
onisk ut. H

an liknar sm
ått på 

Iggy Pop og han syng flott.

FORTELJIN
GAR OM

 TOR
Skodespelarane sm

ilar på ein infam
, m

en også 
venleg og overberande m

åte gjennom
 heile fram

-
syninga. D

ei ler høgt klukkande, kunstig, m
en 

venleg. D
ette grepet fungerer veldig godt. D

ei blir 
m

eir nærverande for oss som
 levande karakterar, 

sam
stundes som

 dei held på den distansen dei har 
til det m

enneskelege og realistiske.

D
et er nok forteljingane om

 Tor som
 er dei m

est 
m

inneverdige. D
ette er historier som

 har under-
heldt folk i traktene våre i svært lang tid. V

i elskar 
å høyre historia om

 då Tors ham
m

ar M
jølner blei 

stolen. O
g korleis jotnen H

ym
e blir lurt til å tru 

at han skal få Frøya om
 han gjev ham

m
aren til-

bake til Tor. I W
ilson sin versjon kjem

 ein diger 
cow

boyhatt og ein cow
boystøvel, begge kanta 

m
ed tivoliaktig lys, ned frå taket. R

undt dei dansar 
H

ym
e (Jon B

leiklie D
evik) og Frøya før Tor (Fro-

de W
inther) um

erkeleg tek over runddansen, grip 
ham

m
aren og slår H

ym
e i hovudet m

ed han. 

Tor er i fram
syninga både sterk og tøff og fem

inin. 
H

an har ein tynn falsettstem
m

e. D
et er interessant 

at han blir spelt som
 ein slik androgyn figur. D

et er 
nettopp leiken m

ed kjønnsidentitet som
 har vore 

m
ed på å halde historia om

 då Tor m
ista ham

m
a-

ren sin levande.

DET SYKLISKE VERDSBILETET
D

en norrøne skapingsm
yta fortel ei syklisk historie. 

Verda blir skapt. M
yta fortel om

 korleis verda er 
ordna. O

m
 urkua A

udhum
bla, om

 jotnar, dvergar, 
æser, vener, sol og m

åne. M
enneska, A

sk og E
m

bla, 
får ikkje så m

ykje plass. I W
ilsons versjon av m

yta 
fortel Volva om

 dei, m
en dei er ikkje visualisert.

Verda går under. O
g verda kjem

 til å stige opp att. A
lt 

utan m
enneska si hjelp. Fram

syninga viser dette gjen-
nom

 karakterane sin spelestil – dei er tilsynelatande 
venlege, m

en bryr dei seg om
 oss m

enneske eigent-
leg? D

istansen til oss m
enneske set oss på plass – vi er 

ikkje uunnverlege. Jorda lev sitt liv også utan oss. 
  

Tor (Frode W
inther) 

Foto: Lesley Leslie-Spinks
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kjolen m
ellom

 hver gang. L
yden av vingeslag rasler 

i stem
orens kjole og varsler om

 den m
ørke skjebnen 

som
 venter dem

. 

Brødrene bli forhekset og alle blir transform
ert til 

fugler. D
en tektoniske sam

m
ensm

eltningen av be-
vegelse og plastikk er gjennom

arbeidet. K
oreograf 

U
lle G

aiges oversetter den brutale transform
asjonen 

fra m
enneske til fugl m

ed en gripende og gjennom
-

borende koreografi. D
et virker som

 om
 kroppen 

forsøker å m
otstå transform

asjonen – en naken hånd 
strekker seg i opp i luften, m

ens den andre hånden 
fanget i den hvite skjorten, trekker den tilbake. D

et 
er ikke svevende, ikke vektløst, i stedet er det tortur. 
Eliza forsøker å redde dem

 ved å veve nesletråder, 
m

en fanges selv i et nett av nesler. 

D
et er en sterk og rørende forestilling. D

en kom
m

er 
ikke til sin fulle rett på N

øtterøy K
ulturhus da scene-

rom
m

et blir for stort, slik at de sm
å nyansene og an-

siktsuttrykkene, som
 er så viktige for form

idlingen, 
forsvinner. D

ette er en eventyrlig forestilling, m
en 

ikke laget m
ed tanke på barn. D

ette er et voksent 
eventyr, m

ed vakre, groteske og gripende bilder. 
Langt/Borte er et filigran av sceniske utrykk som

 
veves sam

m
en m

ed spissfindighet og perfeksjon. 
   

TEATERANMELDELSE
LANGT/BORTE

LANGT/BORTE

Basert på eventyret De ville 
svanene av H. C. Andersen 
og 7 ravner av brødrene Grim

m

Av: Bolshoi Puppet Theatre
Regi: Anna Ivanova-
Brashinskaya
Koreografi: Ulle Gaiges
Foto: Anton Ivanov

M
edvirkende: M

aria Batrasova, 
Ekaterina Belevich, Anatoly 
Gushchin, M

ikhail Lozhkin, 
Denis Kazachuk, Viktoria 
Korotkova, Ivan Solntsev, 
Vasilisa Ruchim

skaya, 
Ales Snopkovsky, Dm

itry 
Chupakhin, Renat Shavaliev,

Anm
eldelsen ble skrevet etter 

atW
 gjestet Nøtterøy Kulturhus 

1. februar. 2017.

FA
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TA

BEATE M
UN

CK  
er teaterviter og regissør 
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ET VOKSENT EVENTYR, 
OG ET EVENTYR 
OM

 Å VOKSE OPP
En forestilling uten ord, gir rom

 for undring og fan-
tasi. Bolshoi dukketeater tøyer grensene for det som

 
tradisjonelt kan kalles figurteater. Forestillingen er 
sterkt visuell, der skuespillerkunst, dans og figurte-
ater beriker hverandre. D

et som
 er uklart er hvilken 

m
ålgruppe denne forestillingen er tiltenkt, for det 

kan neppe kalles en fam
ilieforestilling. 

Stykket åpner m
ed en vakker og elegant scene om

 
kjærlighet. K

ongen og dronningen vokser i takt 
m

ed deres kjærlighet for hverandre. D
e to kongeli-

ge frem
står som

 flere m
eter høye m

ed hodene langt 
over skyene i sin fasinasjon for hverandre.  R

egissø-
rens sm

akfullhet og hum
or gjør at fødselen av de 

syv søsknene er en fryd. D
e unge elskende har en 

klappelek – og plutselig dukker det opp en liten hvit 
skjorte – det er en gutt! Fem

 klapp til – og det er 
seks brødre. T

ilslutt er det et forsiktig pust og den 
etterlengtede datteren Eliza blir født. 

Så enkelt, naivt, og vakkert som
 det kan være når 

kjærligheten er gjensidig. M
en det var ikke tid til å 

dvele, for i øyeblikket av lykke når Eliza kom
m

er til 
verden raser også verden sam

m
en. K

ongen m
ister 

sin dronning og står alene igjen m
ed syv sm

å. 

D
e sm

å barna er glim
rende utført. D

et er et vak-
kert fam

ilieportrett der den slitne faren er om
rin-

get av sine sm
å. Ensom

, stor, og sterk. D
e barnlige 

 bevegelsene er presise og gjennom
førte. Publikum

 
kan ikke annet enn å le når de snubler rundt. K

on-
trasten m

ellom
 barn og voksen blir tydelig under-

streket. 

D
et lekende og hum

oristiske tar brått slutt når ste -
m

oren trer inn i deres fam
ilieliv. D

et er som
 om

 luf-
ten blir tykkere, bevegelse krever m

er kraft og livet 
blir tyngre. Stem

orens utstråling er skrem
m

ende, 
m

agnetisk og til tider statisk. Brødrene m
å alle kys-

se hånden hennes som
 hun dem

onstrativt tørker på 

«Dette er en eventyrlig 
forestilling, m

en ikke laget 
m

ed tanke på barn. Dette er et 
voksent eventyr, m

ed vakre, 
groteske og gripende bilder.»

Eliza er om
ringet av sine brødre 

som
 er i ferd m

ed å bli fugler. 
Foto: Anton Ivanov
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TEATERANMELDELSE
KATHARINAS STEMMER

Kattas figurteater: 
KATHARINAS STEM

M
ER

Regi: Anne Helgesen
Skuespiller, dukkespiller og 
sanger: Cecilie Schilling
M

usikk: Bjørn Andor Drage
Tekst: Anne Helgesen og Lyder 
Johannes Verne
Dukkem

aker: Jon M
ihle

Tønsberg Dom
kirke, 14 m

ars 
2017 

FA
K

TA

THOM
AS HILDEBRAN

D 
Scenekunstner, m

usiker, dukkespiller

KATHARINAS STEM
M

ER
E

n påskenatt i 1593, i klosteret M
arientron i T

ysk-
land, sniker nonnen K

atharina seg inn i kloster-
kirken for å be, og ta en alvorsprat m

ed sin G
ud. 

H
un og en flokk andre nonner har i sm

ug lest de 
forbudte skriftene til den store reform

atoren M
ar-

tin Luther, og forbereder seg nå på å røm
m

e, for 
å slutte seg til reform

asjonens ledere i W
ittenberg. 

M
en K

atharina von B
ora tviler, og befinner seg 

nå alene m
ed sine kvaler, m

ens natten går m
ot en 

skjebnesvanger m
orgen.

D
ette er grunnsettingen i K

attas figurteater sin nye 
oppsetting K

atharinas Stem
m

er. V
i befinner oss i et 

kirkerom
, for anledningen i T

ønsberg D
om

kirke.

K
irkerom

m
et er fullt opplyst idet forestillingen 

starter, det fylles m
ed m

ektige orgelklanger, og 
bak sakristiet høres en vakker kvinnestem

m
e. Inn 

kom
m

er K
atharina (C

ecilie Schilling), kledd i non-
nedrakt, syngende for seg selv. H

un går i egne tan-
ker idet hun oppdager publikum

, får da fullstendig 
panikk og løper og gjem

m
er seg. 

T
ydelig oppskaket prøver hun forgjeves å m

ane 
oss bort. T

ilslutt tar hun m
ot til seg, og begynner 

å snakke til oss. H
un tror tydeligvis at vi er djevler, 

eller kanskje ånder som
 er kom

m
et for å døm

m
e 

henne, og resten av forestillingen har form
 av en 

slags forsvarstale overfor oss, for hvorfor hun nå 
velger å trosse alle regler og bryte m

ed kirken hun 
har viet livet sitt til. 

For det har nok ikke egentlig vært hennes valg 

å slutte seg til klosteret. H
un forteller om

 avlats-
system

et, som
 gjør at hennes fam

ilie, ved å ofre 
henne til klosteret, sikrer seg G

uds og kirkens 
gunst. D

et skulle virke som
 en slags forsikring m

ot 
uår og ulykke. 

O
g nettopp avlatssystem

et var M
artin Luther 

høyst kritisk til, og skriver flam
m

ende tekster som
 

refser den katolske kirke for å være m
er opptatt av 

jordisk gods enn sitt forhold til G
ud. D

isse skrifte-
ne var blitt trykt opp og spredt over hele T

yskland, 
og hadde også funnet veien inn til klosteret, der 
nonnene leste dem

 i sm
ug.

Som
 del av fortellingen dukker da også disse 

to store åndskjem
per opp, i form

 av figurer spilt 
av K

atharina selv: Pave Leo X
, og M

artin Luther. 
B

egge utform
et i en burlesk stil, klart inspirert av 

østeuropeisk figurtradisjon.
Pave Leo X

 er frem
stilt som

 sm
åfet, selvfor-

nøyd og lettere overlegen, m
ens M

artin Luther, 
den store radikale frigjøringshelten, er frem

stilt 
som

 innbitt, m
ørk og streng. N

oe han nok også 
var i virkeligheten. D

et er faktisk befriende at han 
ikke har fått en m

er spiselig form
. D

et gjør det 
hele m

er nyansert. M
an tar seg i å tenke: «V

il du 
virkelig dette, K

atharina?»

D
et hører m

ed til historien at K
atharina von B

ora 
senere giftet seg m

ed M
artin Luther, og ble en vik-

tig kvinneskikkelse i den protestantiske kirke.
C

ecilie Schilling har et solid grep om
 dukkeførin-

gen, og har valgt en form
 jeg ikke har sett i m

o-

derne figurteater: hun buktaler. I en åpen form
 har 

m
an jo valgt å vise at figurene blir spilt, og derm

ed 
er det også helt naturlig at m

an ser leppene til spil-
leren bevege seg. Så kunsten å buktale blir stort 
sett valgt bort for å fokusere på andre ting. M

en 
her er det konsekvent: N

år dukkene snakker rører 
ikke dukkespillerens lepper seg overhodet. D

et er 
fint å se hvor klart og tydelig sam

talene m
ellom

 
K

atharina og disse intellektuelle kam
phanene ut-

spiller seg. D
et er dyktig gjort.

M
usikken er et kapittel for seg. O

rganist og kom
-

ponist B
jørn A

ndor D
rage har kom

ponert og 
frem

fører m
usikken, og bortsett fra et par unød-

vendig illustrative vendinger, (V
i trenger ikke høre 

”fuglesangen” i m
usikken, og jeg er nok en sm

ule 
am

bivalent til forsøkene på allsang), er m
usikken 

m
ektig og rik, der den går fra åpne lyse lydland-

skap, inn i store, m
ørke, nærm

est atonale harm
o-

nier, hvor klangen i orgelet virkelig får kirken til å 
dirre. D

ette er m
oderne kirkem

usikk på sitt beste, 
i m

ine ører i slekt m
ed den britiske kom

ponisten 
John Tavener i sin om

gang m
ed tonalitet som

 
m

usikkhistorisk strekker seg over flere århundrer, 
og derved også på ypperlig vis binder historien 
sam

m
en m

ed nåtiden.

M
en det er også i dette m

usikalske m
ørket jeg 

får behov for å lukke øynene, og stenge det insis-
terende lyse og lette kirkerom

m
et ute. For fore-

stillingen er holdt i en svært lett tone. D
et fortelles 

godt, og m
an lærer m

ye gjennom
 den tim

en den 
varer, m

en jeg savner et m
ot til å virkelig slippe det 

eksistensielle m
ørket inn i kirkerom

m
et. G

i scenisk 
rom

 for den genuine tvilen og grublingen som
 lig-

ger som
 et prem

iss under hele forestillingen: A
ng-

sten for at hun kanskje tar feil, og at hun og ikke 
m

inst hennes egen fam
ilie da vil lide overlast på 

grunn av hennes valg. 

Så lett kan um
ulig dette valget ha vært.

Sam
tidig: det går en støkk i m

eg når hun på slutten 
river av seg nonnedraktens skaut, lar det røde håret 
flom

m
e og ser seg over skulderen m

ed et trassig 
stolt blikk. I det øyeblikk representerer hun virke-
lig generasjoner av kvinner som

 har hatt m
otet til å 

frigjøre seg fra undertrykkende strukturer og velge 
sin egen vei, hvor vanskelig og sm

ertefull den enn 
er. O

g tankene går uvegerlig til alle de kvinnene 
som

 står m
idt oppe i det akkurat nå. 

  

Cecilie Schilling som
 nonnen Katharina. 

Foto: Øivind Skar

Pave Leo X, og M
artin Luther. 

Begge utform
et i en burlesk stil, 

klart inspirert av østeuropeisk 
figurtradisjon. Foto: Øivind Skar
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HJEM
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RE HJEM

HJEM
 Figurteater av og m

ed 
Ida Frisch 
Dukkem

akere: Ella Honeym
an-

Novotny og Ida Frisch 
Dram

aturg Ragnhild M
æ

rli 
Produsert av Akershus Teater 
For barn fra 4 år 
Forestillingen ble sett av 
anm

elderen på Sentralen i Oslo, 
25. februar 2017 

FA
K

TA

GUN
HILD AAREBROT KILDE 

er danse- og teaterinstruktør, pedagog og form
idler.

7171

HJEM
, KJÆ

RE HJEM

V
ilje har et hjem

. E
t fint lite hus. E

n dag dukker det 
opp to uvennlige typer som

 bryter seg inn, ødeleg-
ger og overtar huset til V

ilje. H
un m

å finne et nytt 
hjem

. H
ennes venn D

iogenes forteller henne at et 
hjem

 kan være ganske m
ange steder, her og der og 

overalt. V
ilje m

å om
definere og finne ut av hva hun 

selv m
ener. O

g ikke m
inst hvor hun nå skal bo. 

ET HJEM
 FOR DEG ET HJEM

 FOR M
EG 

Scenografien er et enkelt og nakent kryssfiner-duk-
kehus og ved siden av en koffert – dette som

 et 
bilde på V

iljes og D
iogenes sine to svært ulike ut-

gangspunkt for hva et hjem
 representerer for dem

.  
I forestillingen m

øter vi tre hovedfigurer: V
ilje, 

hennes filosofiske venn D
iogenes og den venn-

skapssyke kongen. D
essuten forvandles dukkefø-

rerens sokker, i Sm
itt og Sm

ule-aktig stil, til å bli 
til de to slu slangene som

 okkuperer hjem
m

et til 
V

ilje og kaster henne ut. D
ukkene er laget av tre, 

de klassiske m
ed en tw

ist, spesielt K
ongen. H

odet 
er av tre og kroppen som

 blir til av dukkeførerens 
hånd – K

ongens arm
er og ben. H

an er en ensom
, 

understim
ulert ekstrovert m

ed m
otto «et hjem

 for 
m

eg er et hjem
 for deg» og spretter rundt og vasker 

og pynter når V
ilje dukker opp. E

n herlig karakter. 

T
idlig presenteres publikum

 for den filosofiske 
nom

aden D
iogenes. H

an er en varm
 og koselig 

hippie-type som
 funker som

 et kom
pass og na-

vigerer både V
ilje og derm

ed publikum
 inn i en 

undrende reise hjem
. D

iogenes har direkte link til 
den greske filosofen ved sam

m
e navn som

 m
ed sin 

prosaiske livstil kritiserte de gjeldende sosiale ver-
diene i sam

funnet og heller valgte å sove og spise 
hvor som

 helst i det fri. D
iogenes i forestillingen 

beskriver sitt hjem
 for å være overalt; «jorden er 

som
 m

adrass og stjernehim
m

elen som
 dyne.» 

Teksten i forestillingen er dynam
isk, leken og 

lettere poetisk. D
en går raskt fra det ene til det 

andre og i blant litt vel raskt som
 slutten som

 kom
-

m
er som

 en brå landing.  D
et poetiske tilsnittet i 

teksten kunne m
an hatt m

er av, det kler forestillin-
gens budskap godt. D

et handler om
 noe bredt og 

globalt, m
en sam

tidig stikkende lokalt.  
 SPØRREN

DE OG UN
DERFUN

DIG 
Å

 ha et hjem
 regner jeg m

ed er norm
altilstand for 

disse barna jeg sitter ved siden av i publikum
et på 

Sentralen i O
slo. K

onkret sett, enten det er i en 
blokkleilighet eller villa. E

t iøynefallende perspektiv 
er at tem

atikken er m
ent å peke på dagens flykt-

ningkrise, som
 jeg tror på ett eller flere nivåer også 

kan treffe disse sm
å barna. M

en forestillingen vil oss 
noe m

er personlig og elem
entært. D

en åpner for en 
undring rundt hva begrepet hjem

 kan bety, for det 
enkelte barn og voksne, vi m

å søke inn i oss selv. 
D

ette er et am
bisiøst og vanskelig m

ål å sette for et 
publikum

 fra 4 år. E
tter forestillingen ble barna in-

vitert opp på scenen for å utforske, dette ble som
 en 

slags im
provisert akt to; jeg hørte sam

taler m
ellom

 
dukkefører og barna om

 hjem
 og fam

ilie og trygg-
het og tilhørighet. På denne m

åten tror jeg denne 
forestillingen når dypere inn i undringen hos barna. 
 ON

E!W
OM

AN
!BAN

D
Forestillingen er av og m

ed Ida Frisch som
 gjør 

alt. H
un skaper m

usikken, styrer lyset, forteller 
og er dukkefører. Frisch er figurteaterutdannet 
ved H

øyskolen i O
slo og Teaterakadem

iet D
am

u 
i Praha, hun viser teft både ved det figurteatertek-
niske, m

en også i fortellerrollen. H
un er ikledd 

V
iljes kostym

e, bare noen størrelser større. H
un er 

V
ilje, eller er hun? «H

un er storesøstera til V
ilje», 

utbryter fireåringen som
 jeg sitter ved siden av. V

i 
vet ikke alltid helt hvem

 dukkeføreren er eller ikke 
er, og det oppleves befriende å ikke helt vite. 

D
ette er en fritt filosoferende forestilling, om

 
du vil. D

en gir rom
 for eventuell refleksjon, ikke 

bare etterpå, m
en også m

idt i. Frisch har plassert 
lom

m
er i teksten som

 kan fylles av barnas spontane 
forslag. V

ilje kom
m

er til kongens slott m
ed m

ange 
rom

: Å
ssen rom

 er det her? H
va skulle dere ønske 

et rom
 var lagd av? B

arna kan være m
ed å foreslå. 

T
ram

poline-rom
! Tulle-rom

! Sklie-rom
! 

O
g ved at dukkeføreren dels gestalter V

ilje 
og dels går ut av rolle og inn i et rent forteller-
perspektiv og ser på sam

m
en m

ed publikum
, gir 

forestillingen barna et ansvar i å tolke selv. D
ette 

er en ikke-m
oraliserende forestilling, som

 et stort 
hus m

ed m
ange ulike rom

 der publikum
 kan være 

m
ed å m

øblere ganske fritt selv, slik de ser for seg 
et godt hjem

 skal være. 
  

H
jem

 er en enkel m
en betydningsfull tittel, og det sam

m
e 

kan beskrive denne figurteateropplevelsen. H
istorien 

er enkel m
en sam

m
ensatt. Figurene er raffinerte og 

gjenkjennelige m
en sitter sam

tidig på overraskelser.   

Scenografien er et enkelt og 
nakent kryssfiner-dukkehus og 
ved siden av en koffert.
Foto: Akershus teater

Ida Frisch gjør alt: Hun skaper 
m

usikken, styrer lyset, forteller 
og er dukkefører.
Foto: Akershus teater
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DEN FRI KJÆ
RLIGHETS BY 

av Edvard M
unch/Aina 

Villanger
Regi/scenografi/dukkedesign/
kostym

e: Torm
od Lindgren

M
usikk: Rolf Gupta

Utøvere: Gisle Hass, Christina 
Ørbekk Nicolaisen, Lenka 
Rozehnal, Tessa Leipistö og 
Rolf Gupta
M

unchm
useet, 13.m

ai 2017

FA
K

TA

M
UNCH SOM

 
DRAM

ATIKER

E
t stykke skrevet av E

dvard M
unch m

øter vi ikke 
uten å være en sm

ule forutinntatt. A
t utstillinga 

på M
unchm

useet der forestillinga spilles, er ku-
ratert av K

arl O
ve K

nausgård er også m
ed på å 

stille inn linsen vi ser gjennom
 – enten vi vil eller 

ikke. K
nausgård skriver i boka Så m

ye lengsel på så 
liten flate om

 nettopp dette at det vi ser alltid er 
knyttet til det vi allerede har sett. V

i m
øter det-

te stykket som
 M

unch skrev i 1904, m
ed all den 

kunnskapen vi har om
 M

unchs bilder og om
 hans 

liv. K
nausgård som

 på et vis speiler seg i M
unch i 

utstillinga «M
ot skogen – K

nausgård om
 M

unch» 
kjenner vi også godt, og hans bøker og selvransa-
kende blikk blir også m

ed i blikket på dette stykket 
som

 M
unch har skrevet – godt bearbeidet av den 

dyktige poeten A
ina V

illanger. 

VISUELT VELLYKKA
Torm

od L
indgren er scenograf, kostym

edesigner 
og videokunstner. H

an har jobbet m
ed et utall 

sceneproduksjoner i N
orge og i Frankrike. H

an 
har blant annet laget scenografi til m

ange av G
ru-

som
heten Teaters forestillinger. D

en fri kjærlighets 
by, er etter det jeg vet, hans debut som

 teaterre-
gissør. 

R
om

m
et denne forestillinga spilles i er intim

t. 
E

t bord, m
ed en lett skrånet bordflate, står sen-

tralt. Publikum
 sitter i en halvsirkel rundt. Torm

od 
Lindgren forteller før forestillinga at brukthandle-
ren som

 solgte ham
 m

aterialet «bordet» er laget 
av, fortalte at det engang hadde vært brystpanel 
i Fritjof N

ansens leilighet. V
i får en eim

 av tidlig 
1900-tall allerede her. B

ak den ene kortveggen av 
bordet henger et lerret m

ed trepanler rundt. Før 
forestillinga begynner m

inner strektegninga på ler-
retet om

 en dør. Lerret som
 gir et hint om

 hvilke 
rom

 vi til enhver tid befinner oss i, skiftes nesten 
um

erkelig under forestillinga. Panelene rundt døra 
har m

enneskeskikkelser i M
unch-aktig strek. O

ver 
lerretet og trepanelet vises stangdukker i stilisert 
M

unch-inspirert stil. Ved siden av scenekonstruk-
sjonen står et flygel. R

olf G
upta kom

m
er inn i hatt 

og tidsriktig dress og begynner å spille slik at vi 
dras inn til begynnelsen av 1900-tallet. G

isle H
ass 

kom
m

er inn m
ed hovedpersonen Sangeren. I bak-

grunnen høres sorl fra m
enneskene som

 besøker 
M

unchm
useet denne dagen.

FORTVILELSE OG LIDELSE
D

ukken Sangeren er lang og tynn, m
ed litt inn-

sunkne glødende øyne. H
an ser akkurat ut som

 
den lidende kunstneren han representerer. D

enne 
tydelige og utilslørte representasjonen passer fint 
til stykket fordi det kan leses som

 en satire over 

ELIN
 LIN

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

Dukkene er fantastiske og spillet er følsom
t, regien er 

noen steder litt uklar og stykket er delirisk 

M
unchs sam

tid – kanskje også over hans eget liv. 
D

et forvirrede stykket refererer til blant andre 
H

ans Jæger, C
hristian K

rohg og O
da K

rohg. Sur-
realistiske elem

enter er det m
ange av – dette er ab-

solutt et m
odernistisk stykke.

H
ovedplottet i stykket er at Sangeren kom

-
m

er til D
en Fri K

jæ
rlighets B

y for å få uforplik-
tende kjæ

rlighet. H
an blir fanget opp av D

ol-
larprinsessen som

 kan betale regningene hans og 
overøse ham

 m
ed kjæ

rlighet, m
en hun vil også 

gifte seg m
ed Sangeren og det vil ikke han – da 

får han jo ikke sunget. D
ollarprinsessen er en 

streng, stor og stilig figur, hun er i sort m
ed fjæ

r 
og blonder.

KAN
 HAN

 SYN
GE?

V
i får aldri vite om

 Sangeren egentlig kan synge. 
H

an snakker pom
pøst om

 sitt behov for å synge, 
han m

å vie sitt liv til sin kunst. G
isle H

ass lar ham
 

lengtende utgyte: «M
in stem

m
es glødende lava!» 

M
en er Sangeren egentlig en sjarlatan? E

ller er han 
en stor kunstner? D

et er jo ikke sikkert at han er en 
stor kunstner, selv om

 han m
å synge. 

D
et ligger en noe desillusjonert i m

aterialet, 
noe forvirret og fortvilet. K

unstneren får ikke ut-
trykt seg og skylder på om

stendighetene. D
et sa-

tiriske ligger i å løfte opp den noe latterlige, m
en 

like fullt fortvilte, selvopptatte kunstneren som
 tvi-

ler på sitt eget arbeid, m
en som

 ikke kan noe annet 
enn å utføre det.

KVIN
N

ESYN
ET

D
ollarprinsessen og hennes velhavende venninner 

lever livet. D
e drikker cham

pagne m
ed beina på 

bordet. D
e oppvartes av D

en G
yldne G

ris – en 
grisefin dukke som

 kom
m

er seilende inn på et 
sølvfat. D

am
ene kjeder seg: «G

ud så kjedelig!» D
e 

drøm
m

er om
 å bli elsket og begjæ

rt av en feber-
het, fattig kunstner. D

ollarprinsessen sier at hun 
har både m

akten og friheten, m
en hun m

angler 
«et rykte». 

På M
unchs tid var det få kvinner som

 kunne 
leve av sin egen virksom

het eller kunst, m
en dette 

er en tid hvor nettopp dette er i endring. K
vinnen 

er i ferd m
ed å bli et m

enneske. K
vinnen av i dag 

speiler seg like m
ye i den m

ytiske kunstnerfiguren 
som

 m
enn gjør det. D

et som
 stenger for en kunst-

nerkarriere er det sam
m

e for en kvinne som
 for en 

m
ann – tidsklem

m
a m

ellom
 fam

ilie og økonom
is-

ke forpliktelser og kunstnergjerningen. O
g – den 

m
annlige D

ollarprinsessen finnes også.

SYKDOM
, DØD, GALSKAP

Sangeren blir syk. H
an er i den hippeste av byer 

i 1904 – Paris. H
an ligger hostende og spyende 

i en seng – en hvitm
alt boks m

ed et rødt kors 
på. Scenografi, dukker og dukkespillet er fint og 
følsom

t utført, m
en tekst og historie er forvirren-

de og fragm
entarisk. D

en digre D
ollarprinsessen 

trenger seg på. H
un truer m

ed å kvele den stak-
kars kunstneren som

 skjelver av angst og fortvi-
lelse.D

eliriet fortsetter. Sangeren blir anklaget av 
en dom

m
er som

 er en krysning m
ellom

 M
oses 

og C
hristian K

rohg, for en m
engde latterlige 

ting: for å ha kysset D
ollarprinsessen, for ikke å 

ha kysset D
ollarprinsessen, for å ha dødd. San-

gerens verden befolkes av karakterer form
et som

 
bokom

slag 
uten 

innhold, 
spøkelsesaktige 

her-
rem

enn, en em
inent m

annsfigur form
et som

 en 
krypende slange av hvite m

ansjetter. Teksten klin-
ger som

 et ekko av A
ugust Strindberg: «Friheten 

til å elske gjelder bare for kvinner. M
ennene er 

ufrie når kvinnene er frie. – Slik er loven i den fri 
kjæ

rlighets by».

KJÆ
RLIGHET I DELIRIETS TID

E
r D

en fri kjærlighets by aktuell i dag? Stykket og 
oppsetninga/bearbeidelsen av det spiller først og 
frem

st på M
unchs egen tid og på M

unchs eget 
liv. Slik er det et verdifullt historisk elem

ent – slik 
kanskje også M

unchs m
alerier er det. I K

nausgård 
utvalg av bilder til den pågående utstillinga vises 
skisser, uferdige verk – og rett og slett noen gan-
ske dårlige bilder. Stykket er et fint og interessant 
tilskudd til alt dette. U

tførelsen av stykket er svært 
godt gjennom

ført, selv om
 regien her og der kun-

ne vært noe stram
m

ere. 
  

«Teksten 
klinger som

 et 
ekko av August 
Strindberg: 
‘Friheten til å 
elske gjelder 
bare for kvinner. 
M

ennene 
er ufrie når 
kvinnene er 
frie. – Slik er 
loven i den fri 
kjæ

rlighets 
by’».
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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 fl ere 
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 
15.oktober. 
Det har det anim

erte rom
m

et 
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 
fi gurteater 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 fi gurteater 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

Do you need a perform
ance for your 

event?  

W
ho m

akes puppet perform
ances for 

children/adults?  

Do you have a show
 that can be 

booked?  

W
here can puppetry be found in 

Scandinavia?  

Are you looking for a partner for your 
next production or do you need a 
director or a puppet builder?  

Is puppet theatre suitable for using in 
com

panies or business?  

Do you w
ant to know

 m
ore about 

puppet theatre as a pedagogical tool?   

Do you w
ant to discuss w

ith Nordic 
puppeteer colleagues?  

W
ELCOM

E TO  
N

ORDIC PUPPETEERS 
!N

ORDPU" 
DIRECTORY/NORDISK BANK FÖR 
DOCKTEATERKONSTNÄRER 
In this site you can fi nd puppet theatre w

orkers and contacts in Scandinavia: 
Finland, Sw

eden, Denm
ark, Norw

ay and Iceland. 

W
e hope our site w

ill help you to get answ
ers to all your questions. 

Dear Nordic Unim
a m

em
bers,Unim

a Finland is m
aking a new

 w
ebsite Nordic Puppeteers 

Directory (NordPu) (Nordisk bank för dockteaterkonstnärer)w
here w

e collect contact 
inform

ations of scandinavian professional puppeteers. There w
ill be also inform

ation 
about Nordic puppet theatres and festivals.Now

 I need your help, pls send your contact 
inform

ation to unim
afi nland@

gm
ail.com

. W
e need your photo, nam

e, hom
e country, 

education, few
 w

ords about career, special skills, w
orks and contact inform

ation (phone, 
em

ail, w
ebsite) W

e hope NordPu project is “ready” in the end of this year.M
y best 

regardsJaana Lallukka, secretary of Unim
a Finland 

This site is created by Unim
a Finland and funded by Nordisk Kulturfond. 

N
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UNIMA NORGE
C/O STYRELEDER TORUNN TUSJ, 
RABBEVEIEN 13, 
0580 OSLO

GJERTRUD JYNGE OM 
ARBEIDET MED ROBERT 
WILSON OG EDDA

INTERVJUER MED KATE 
PENDRY, LUDMIL NIKOLOV 
OG ANNA IVANOVA!
BRASHINSKAYA

ANMELDELSER


