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UNIMAS LEDER

BO AN
DERS SUN

DSTEDT
er leder av UNIM

A Norge
H

elt siden U
N

IM
A

 første gang etablerte seg som
 

forening i N
orge i 1974, har utdanning og satsing 

på å få etablert en fast utdanning innenfor feltet 
som

 i dag kalles figurteater, m
en som

 i U
N

IM
A

-
N

orges tidlige år oftere ble kalt dukketeater, vært 
en viktig del av foreningens virksom

het. I de 
tidlige årene, også før etableringen av U

N
IM

A
-

N
orge, ble det arrangert sem

inarer, kurs, og andre 
form

er for tiltak m
ed m

ål om
 å utvikle kom

petanse 
og innsikt i de ulike ferdighetene som

 kreves i 
kunstarten. D

ukkem
akeri, dukkespill i forskjellige 

teknikker etc. 

Folketeatret, 
senere 

O
slo 

N
ye 

D
ukketeater, 

spilte tidlig en viktig rolle i rekrutteringen og 
opplæringen av nye dukkespillere. U

nder ledelse 
av A

gnar M
ykle, senere Julian Strøm

, fikk en rekke 
personer opplæring og trening i kunstarten (ingen 
nevnt, 

ingen 
glem

t). 
Senere 

ble 
R

iksteatrets 
D

ukketeater under ledelse av M
ona W

iig en viktig 
arena for utdannelse og utvikling av kunstarten. 
H

er ble det etablert elevskole i to om
ganger, første 

gangen i perioden 1976-81, senere fra 1987-90. 
U

N
IM

A
-N

orge har spilt en viktig rolle i etabler-
ingen av to bærende institusjoner m

ed fokus på 
utdannelse og videreutvikling av kunstarten. I 
novem

ber 1989 ble det avholdt et sym
posium

 om
 

utdannelse i Fredrikstad, som
 ledet til etableringen 

av N
orsk dukketeaterakadem

i i 1991 (nå A
kadem

i 
for Scenekunst) i G

am
lebyen i Fredrikstad. M

ona 
W

iig 
var 

akadem
iets 

første 
kunstneriske 

leder. 

Figurteatret i N
ordland ble etablert sam

m
e år, 

m
ed K

nut A
lfsen som

 første leder. 

O
sloM

ets 
utdanning 

for 
figurteaterutøvere 

er 
ikke et direkte resultat av U

N
IM

A
s arbeid, m

en 
drevet frem

 av m
ennesker som

 har vært en del av 
foreningen, og som

 gjennom
 sitt engasjem

ent har 
bidratt til at det også her finnes et utdannelsesløp 
som

 leder inn i kunstarten. 

V
i kan altså se tilbake m

ed en viss stolthet over 
hva vi har fått til. Som

 forening, og som
 m

iljø.  
A

llikevel; m
ange spør seg i dag om

 kunstarten 
i dag har dekket sitt behov for utdannelse og 
utvikling gjennom

 de institusjonene vi har i dag, 
og om

 det er nødvendig å på ny ta kam
pen for 

at kunstarten skal få en m
er frem

tredende rolle i 
undervisningsinstitusjoner og produksjonsm

iljøer. 
H

er 
er 

det 
m

ange 
synspunkter, 

og 
ulike 

syn 
på 

historien, 
m

en 
at 

utdanning 
er 

viktig 
for 

kunstartens status og utvikling har det aldri vært 
uenighet om

. 

D
erfor er dette num

m
ert av Å

nd i hanske viet 
tem

aet utdannelse. O
g i denne sam

m
enhengen 

kan det også leses som
 et prem

iss for kunstens 
utvikling og utbredelse. 

O
g som

 det heter: K
unnskap er m

akt. O
g m

akt gir 
m

uligheter. 
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LEDER

ELIN
 LIN

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

5

I 
dette 

num
m

eret 
har 

vi 
fokus 

på 
figur-

teaterutdanning. D
et er først og frem

st utdan-
nings institusjonene i N

orge vi undersøker, m
en vi 

har også sett utover våre egne landegrenser – blant 
annet til H

ochschule für Schauspielkunst E
rnst 

B
usch i B

erlin og D
A

M
U

 –  T
heatre Faculty of 

the A
cadem

y of Perform
ing A

rts in Prague. 

U
N

IM
A

s 
Professional 

T
raining 

C
om

m
ission 

startet i 2015 å arrangere store, internasjonale 
m

øter, der utdanningssituasjonen for figurteater 
rundt 

i 
verden 

står 
på 

dagsorden. 
D

et 
første 

m
øtet 

ble 
avholdt 

i 
C

harlesville-M
ezierez, 

i 
forkant av verdensfestivalen. D

et andre ble holdt i 
Targoviste, R

om
ania i 2017. D

et neste skal holdes 
i B

rasil. V
i trykker to fyldige og gode tekster om

 
figurteaterutdannning av C

ariad A
stles som

 er 
President of the U

N
IM

A
 R

esearch C
om

m
ission 

og av M
ario Piragibe som

 er figurteaterforsker 
fra B

rasil. Tekstene er basert på foredrag som
 ble 

holdt under U
N

IM
A

s m
øte om

 utdannning i 
R

om
ania i fjor.

Lise H
ovik presenterer grundig og godt M

ona 
W

iigs ferske doktoravhandling O
pp som

 en drage?. 
H

ovik 
leser 

avhandlingen 
som

 
«et 

kraftfullt 
innlegg 

i 
kultur- 

og 
utdanningsdebatten, 

der 
de estetiske fagenes rolle, betydning og plass i 
utdanningssystem

et blir fagm
essig solid løftet fram

 
og belyst, både historisk, teoretisk og politisk». 

V
i ønsker å gi innblikk i utdanningssituasjonen 

for figurteater fra m
ange vinkler. R

agni H
alle gir 

stem
m

e til studenten som
 står m

idt i en utdanning, 
dette er et viktig og levende bidrag. H

un er student 
ved A

kadem
i For Scenekunst i Fredrikstad og skal 

studere videre i Johannesburg. I neste num
m

er får 
vi rapport derfra – det gleder vi oss til.

A
nne Stray gir stem

m
e til pedagogen, hun forteller 

om
 hvordan hun som

 førstelektor underviser i 
figurteater ved O

sloM
et. D

et blir et interessant og 
praksisnært m

øte.

Verken Teaterproduksjon og skuespillerfag ved 
N

ord universitet i Verdal eller W
esterdals O

slo 
A

C
T

 underviser i figurteater, m
en på grunn av at 

disse gir elevene en sm
akebit av hva objketteater 

kan være, har vi valgt å ta dem
 m

ed her.

D
et er festivaltid! V

i er glade for å kunne pre-
sentere et intervju m

ed den travle festivalsjefen 
for G

o Figure! Festival for figurteater og visuell 
scenekunst, 

Torunn 
Tusj. 

Forestillingene 
som

 
spilles på T

rikkestallen den 5. -9. juni, er noe alle 
bør få m

ed seg! E
n av oppsetningene som

 vi kan se 
på G

o Figure! anm
elder A

nki G
erhardsen i dette 

num
m

eret. D
et er M

ade in C
hina m

ed W
akka 

W
akka.

I 
dette 

num
m

eret 
presenterer 

vi 
også 

det 
legendariske 

tjekkiske 
teaterm

agasinet 
Loutkář. 

D
et ble grunnlagt i 1912 og har drevet kontinuerlig 

siden og eksisterer fortsatt – det gjør det til verdens 
eldste figurteater- og teaterm

agasin. Jeg synes vi 
skal være stolte over at vårt eget blad har kom

m
et 

ut kontinuerlig i hele 35 år – vi er nå inne i Å
nd i 

hanskes 36.år! H
va er det m

ed 36-åringer? K
anskje 

det at de har m
ye verdifull erfaring som

 gjør dem
 

m
odne og kloke, og at de er forholdsvis virile?

G
od lesning, god som

m
er og god festival! 

UTDANNING!

TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G



både i skuespillerkunst, figurteater og scenografi, 
både praktisk og teoretisk. D

enne teaterform
en 

er utpreget interdisiplinær, der fagfelt flettes inn 
i hverandre. T

verrfaglighet har alltid vært en ut-
fordring i utdanningssystem

et, og kan m
uligens 

være noe av forklaringen på at W
iigs arbeid for 

å etablere en egen figurteaterutdanning i N
orge 

ikke ble langvarig. H
un var initiativtaker og rektor 

for prøveprosjektet N
orsk D

ukketeater A
kadem

i 
(1991-95). Prosjektet ble videreført som

 A
kadem

i 
for figurteater under H

øgskolen i Ø
stfold (1996-

98), der W
iig var faglig leder. D

eretter ble studie-
program

m
et endret under innflytelse av den nye 

dekanen R
olf A

lm
e, og fikk navnet A

kadem
i for 

scenekunst. I denne prosessen forsvant både duk-
keteatret og figurteatret, og N

orge m
istet derm

ed 
sin første og eneste høyere kunstutdanning i dette 
fagfeltet.

BEGREPSAVKLARIN
GER

W
iig peker på begrepsforvirringen som

 en av årsa-
kene til tapet av den nyetablerte figurteaterutdan-
ningen. N

avneendring i fagplanen fra figurteater til 
fysisk og visuelt teater var begrunnet m

ed en m
er 

postdram
atisk tilnærm

ing til teaterutdanningen, 
m

en tok ikke høyde for at m
an derm

ed også vasket 
ut det faglige innholdet knyttet til figurteaterut-
danningen. D

et kom
m

er tydelig fram
 i avhandlin-

gen at denne prosessen også ble et m
aktspill der 

begrepene tradisjonelt dukketeater/figurteater ble 
brukt på en nedsettende m

åte, uten kunnskap og 
respekt for kunstartens egenart og m

angfold.

D
et er m

ange og overlappende begreper i spill når 
m

an snakker og skriver om
 dette feltet, og W

iig 
foretar en grundig gjennom

gang. B
egrepene duk-

keteater og figurteater er fortsatt de best etablerte 
i N

orge, der dukketeater er det m
indre anerkjente 

begrepet (ofte knyttet til sm
å barn og pedagogisk 

virksom
het), m

ens figurteaterbegrepet, som
 kom

 i 
bruk på 1990-tallet, strekker seg inn i kunstfeltet, 
og anerkjennes derm

ed også som
 en teaterform

 
for voksne. M

ed henvisning blant annet til A
nne 

H
elgesens 

avhandling 
om

 
norsk 

figurteaterhis-
torie (2003), drøfter hun tradisjonelle begreper 
som

 dukketeater, m
arionetteteater, kasperteater 

og m
asketeater opp m

ot m
er m

oderne begreper 
som

 anim
asjonsteater, visuelt og fysisk teater, ob-

jektteater, 
gestaltet 

m
ateriale, 

kroppsm
aterialer, 

etc. H
un velger å holde fast ved den tsjekkiske 

betegnelsen «teater m
ed skuespillere og dukker» 

(divadlo herce a loutky), for å frem
heve sitt ho-

vedanliggende, nem
lig at figurteaterutdanningen 

m
å forstås som

 tilhørende skuespillerutdanningen. 
B

etegnelsen peker også eksplisitt på det likeverdi-
ge sam

spillet m
ellom

 skuespiller og figur. Figur vil 
i norsk kontekst (og i avhandlingen) erstatte be-
grepet dukke, noe som

 begrunnes historisk m
ed 

1960- og 70-tallets brudd m
ed m

odernism
ens 

strenge krav til estetisk renhet. D
en heterogene 

estetikken trengte et begrep som
 kunne om

favne 
et større m

angfold av uttrykksform
er.

AVHAN
DLIN

GEN
S DELER

A
vhandlingen kan slik oppsum

m
eres som

 en be-
vegelse i tre faser, hvor den første forskningsfasen 
er historisk, den andre fokuserer på utdanningen i 
Tsjekkia både praktisk og teoretisk, og den tredje 
delen peker på hvordan vi i N

orge kan dra nytte av 
denne kunnskapen.

W
iig inntar flere posisjoner i avhandlingsarbeidet, 

både som
 student og utøver i dukketeaterfaget, 

som
 publikum

 til ulike figurteaterforestillinger, 
initiativtaker til den norske dukketeaterutdannin-
gen og som

 forsker. A
lle de ulike posisjonene i 

forskningsprosessen er grundig reflektert. Pålite-
ligheten i m

aterialet hviler på forskerens vedva-
rende refleksjon over begrensningene som

 ligger i 
forskningsdesign og m

etodevalg. H
un lar det hele 

tiden skinne gjennom
 hvilke aspekter som

 glipper 
på grunn av språkbarrierer eller praktiske hind-
ringer. M

aterialet frem
står som

 troverdig fordi det 
er åpenbart hvordan et slikt levende og kunstnerisk 
forskningsm

ateriale hele tiden er i endring og un-
derlagt praktiske og m

enneskelige begrensninger.

D
en første delen beskriver den fantastiske utviklin-

gen i tsjekkisk dukketeaterhistorie fram
 m

ot høy 
profesjonalitet i statlig regi, et tett sam

spill m
ellom

 
teatre og utdanningsinstitusjoner, og en svim

lende 
popularitet i befolkningen (på slutten av 1930-tal-

«Den 
representerer 
store og 
avgjørende 
deler av norsk 
dukketeater-
historie og 
beskriver 
sæ

rtrekk, 
estetiske 
trender og 
teoretiske 
perspektiver på 
kunstarten.»

6

OPP SOM
 EN DRAGE! 

LISE HOVIK
(f. 1962) er dram

apedagog og arbeider som
 førsteam

anuensis i dram
a ved Dronning M

auds M
inne Høgskole for 

barnehagelæ
rerutdanning.  Hun har en Ph.d om

 teater for de aller m
inste. 

T
ittelen på avhandlingen O

pp som
 en drage? 

kom
m

er m
ed et spørsm

ålstegn. 

D
en spiller åpenlyst på uttrykket «opp som

 en 
løve og ned som

 en skinnfell», og peker der-
m

ed på en utvikling som
 etter definisjonen går 

høyt ut og hardt til verks, m
en avslutter ynk-

verdig. 

M
ona W

iig tar m
ed dette spørsm

ålstegnet et 
forbehold om

 dukketeatrets utvikling i N
orge, 

og spørsm
ålstegnet lar det stå åpent hvordan 

historien ender. N
år jeg i tittelen på denne ar-

tikkelen bytter ut spørsm
ålstegnet m

ed et ut-
ropstegn, så er det fordi jeg leser avhandlingen 
som

 et kraftfullt innlegg i kultur- og utdan-
ningsdebatten, der de estetiske fagenes rolle, 
betydning og plass i utdanningssystem

et blir 
fagm

essig solid løftet fram
 og belyst, både his-

torisk, teoretisk og politisk. W
iig har m

ed det-
te arbeidet vist figurteatrets sterke tradisjoner 
i Tsjekkia, dets forbindelser til N

orge, og dets 
rettm

essige plass i en norsk kunstutdannings-
kontekst. A

rbeidet burde leses nøye, inspirere 
utdanningspolitikerne og drøftes i lys av de 
pågående høgskole- og universitetsreform

ene.

D
enne avhandlingen er en særpreget, erfaringsba-

sert og longitudinell studie om
 figurteater gjen-

nom
 hele forfatterens livsløp. D

en representerer 

store og avgjørende deler av norsk dukketeater-
historie og beskriver særtrekk, estetiske trender og 
teoretiske perspektiver på kunstarten. D

en starter 
ved forskerens egen utdanning ved avdeling for 
alternativt teater og dukketeater ved K

A
LD

, Te-
aterfakultetet i Praha, Tsjekkia på 1970-tallet, og 
vender tilbake til selvopplevde figurteaterforestil-
linger i de påfølgende årene, for deretter å foreta 
en m

er system
atisk undersøkelse av utdanningen i 

årene 2004-06.

Forskerens aktive rolle i norsk dukketeater i m
er 

enn førti år, og hennes bidrag til etableringen av 
høyere utdanning på feltet, gir en kulturhistorisk 
dim

ensjon til avhandlingen som
 gjør den helt unik. 

I denne artikkelen vil jeg gi en kort gjennom
gang 

av hovedm
om

enter i avhandlingen, m
ed vekt på 

den siste delen, der W
iig foreslår tre ulike m

odeller 
for organiseringen av en ny figurteaterutdanning i 
N

orge. D
ette er et særlig interessant kulturpolitisk 

og utdanningspolitisk bidrag som
 fortjener å løftes 

inn i en større offentlighet. D
oktoravhandlinger 

ligger nok sjelden på utdanningsm
inistrenes skri-

vebord, m
en kanskje kan Å

nd i H
anske finne seg 

en strategisk plassering?

D
et likeverdige sam

spillet m
ellom

 skuespillere og 
figurer danner kjernen i W

iigs undersøkelse. For å 
oppnå en slik likeverdighet trengs det utdannelse 

TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G

«Arbeidet 
burde leses 
nøye, inspirere 
utdannings-
politikerne og 
drøftes i lys av 
de pågående 
høgskole- og 
universitets-
reform

ene.»

En om
tale av M

ona W
iigs doktoravhandling Opp som

 
en drage? U

tviklingen fra dukketeater til teater m
ed 

skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elem
enter fra 

denne kan integreres i en norsk figurteaterutdanning.

7
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9

En Som
m

ernattsdrøm
 (1984) som

 ble vist under 
den 14. U

N
IM

A
-kongressen i D

resden, der W
iig 

var tilstede som
 publikum

, kan være et eksem
pel. 

H
er beskriver forskeren sin opplevelse fra en plass 

langt bak i salen:

«Igjen ble det m
ørkt på scenen, og vi hørte 

en dyp og grum
sete m

um
ling. Så ble ildkule-

ne tent igjen, en etter en, for så å forsvinne. I 
dette vekslende lyset så vi m

enneskeføtter som
 

beveget seg sam
m

en m
ed store uform

elige 
kropper som

 vi skim
tet konturene av. D

et veks-
lende lyset kom

 nedenifra, fra plattingen, og 
lydkulissene skapte en kakofoni av sum

m
ing. 

E
t dukkehode kom

 fram
 fra den uform

elige 
kroppsm

assen, og hodet resiterte en tekst. Fle-
re hoder stakk fram

 fra kroppen og tok del av 
resitasjonen [...]. D

e var groteske, m
ed vidåp-

ne gap eller kjefter, hoggtenner, utstående 
øyne, lange neser, skjeggvekst og hårtuster.» 
(W

iig, 2017. s. 76)

D
ette personlige m

innet er supplert m
ed inntrykk 

fra et videoopptak av dårlig kvalitet, sam
t om

taler 
og kritikker. D

et er en styrke at forskeren bruker 
ulike kilder, deriblant egne opplevelser, i beskri-
velsen.

TSJEKKISK DUKKETEATER SOM
 IN

SPIRASJON
D

en tredje forskningsfasen benytter observasjon 
og intervju basert på egne notater som

 den viktig-
ste forskningsm

etoden. A
vhandlingen holder seg 

system
atisk til forskningsspørsm

ålet om
kring den 

tsjekkiske utdanningens oppbygning og kom
po-

nenter gjennom
 sam

taler m
ed lærere og studenter 

i perioden 2004-06, og m
ed oppfølgingssam

taler 
i 2008. Intervjuene belyser ulike oppfatninger om

 
utdanningen, og drøfter praksis opp m

ot teoretis-
ke diskurser i den tsjekkiske konteksten. Sam

spil-
let m

ellom
 teori og kunstpraksis kom

m
er tydelig 

fram
 i m

aterialet. Særlig interessant er drøftingen 
av strukturalism

en og sem
iotikkens sentrale plass 

i den tsjekkiske filosofien, og hvordan denne har 
påvirket 

utdanningens 
teoretiske 

tilnærm
ing. 

Prahas lingvistiske sirkel, eller Praha-skolen ble 
dannet av russiske språk- og estetikkforskere (R

o-

m
an Jakobson, Jan M

ukarovsky), som
 definerte 

en teatersem
iotikk der alt på scenen m

å forstås 
som

 tegn som
 gis scenisk liv gjennom

 skuespille-
ren. Praha-skolen ga rom

 for heftige debatter og 
livlig kritikk i teaterm

iljøet, og nye teaterbegreper 
knyttet til forholdet m

ellom
 skuespiller og figur 

ble etablert. D
isse begrepene har aldri fått en plass 

i norsk fagterm
inologi, m

en er forsøksvis oversatt 
til norsk av W

iig som
 skuespillerfigur og im

aginær 
karakter. B

egrepet gestalt har vært brukt i norske 
oversettelser, m

en belyser utilstrekkelig at det er 
snakk om

 en dobbelthet der skuespilleren blir de-
laktig i tegnet/figuren. Sem

iotikken var en viktig 
prem

issleverandør i den tsjekkiske utdanningen, 
m

en den spiller ingen viktig rolle i dagens hjem
li-

ge teaterteoretiske landskap. A
vhandlingen belyser 

ikke dette feltet m
ed nyere aktuelle teorier, for ek-

sem
pel teorier om

 m
aterialitet og agens.

I undersøkelsen av den tsjekkiske utdanningen 
benyttet W

iig observasjon og intervju basert på 
egne notater som

 den viktigste forskningsm
eto-

den. W
iig har selv vært student ved D

A
M

U
, og 

beskriver sine to studieår som
 overveldende, både 

personlig og faglig, m
en ikke m

inst politisk. I åre-
ne 1969-71 var Praha preget av invasjonen i 1968, 
m

en friheten, kreativiteten og sprengkraften som
 

kulm
inerte under Prahavåren var ennå ikke knek-

ket. D
et er opplagt at denne «tidsånden» har vært 

en drivkraft i arbeidet, og at den danner et om
drei-

ningspunkt i en viktig historisk epoke.

I forskningssam
talene m

ed lærere og studenter ved 
D

A
M

U
 i årene 2004-06 holder W

iig seg system
a-

tisk til forskningsspørsm
ålet om

kring utdannin-
gens oppbygning, faglige innhold og arbeidsm

e-
toder. Intervjuene belyser ulike oppfatninger om

 
utdanningen, og drøfter praksis opp m

ot teoretis-
ke diskurser i den tsjekkiske konteksten. D

et tette 
sam

spillet m
ellom

 teori og kunstpraksis kom
m

er 
tydelig fram

 i m
aterialet.

EN
 N

Y UTDAN
N

IN
G, TAKK!

D
en siste delen av avhandlingen er viet til en kul-

turpolitisk agenda, nem
lig å sette søkelyset på den 

m
anglende utdanningen innen figurteater i N

orge 

8

let fantes det nesten 3000 dukketeatergrupper i 
Tsjekkia, opp til 35 aktive grupper bare i Praha)!

A
vhandlingen beskriver levende sentrale aktører 

i etableringen og utviklingen av dukketeaterut-
danningen i Praha, og særlig fram

veksten av en 
ny estetisk praksis m

ed vekt på forholdet m
ellom

 
skuespiller og figur. 

H
un forklarer hvordan det tradisjonelle dukke-

teatret, der skuespilleren er skjult inni et castelet, 
og kun dukkene synes i en form

 for illusjonistisk 
estetikk, gradvis erstattes m

ed synlige skuespille-
re, dagligdagse anim

erte objekter (for eksem
pel 

hatter, sko, lam
peskjerm

er) eller ulike anim
erte 

m
aterialer (leire, papir, tekstil). D

et at skuespille-
ren kom

m
er til syne i spillet, skaper ikke bare en 

synlig dobbelthet av flere fiksjonslag i forestillin-
gen, det utfordrer også skuespilleren gjennom

 et 
utvidet spillerom

 og flere rollefunksjoner. Skue-
spilleren blir selv en figur, og m

å reflektere over 
sin egen teatralitet og m

aterialitet. Lekens estetikk 
og dram

aturgi blir også m
er tydelig, uten at dette 

blir frem
hevet spesielt i avhandlingen. A

nim
asjon, 

oppløsning av dukkens fysiske bestanddeler, de-
konstruksjon av scene/sal og en ny form

 for like-
stilt synergi m

ellom
 alle de teatrale virkem

idlene, 
var elem

enter av tem
atisk og skapende dram

aturgi 
som

 ble satt i spill og bragte figurteatret nærm
ere 

vår egen tids postdram
atiske teater. 

LEVEN
DE ERFARIN

GER
D

en andre forskningsfasen beskriver og disku-
terer 

fire 
forestillingseksem

pler 
fra 

D
R

A
K

-Te-
atret fra 1974, 1984, 1992 og 2001, og bruker 
disse eksem

plene til å synliggjøre og tydeliggjøre 
utviklingstrekkene, 

og 
den 

endring 
av 

estetisk 
praksis, som

 har funnet sted. E
ksem

plene som
 be-

skrives er så gam
le at de delvis baserer seg på egen 

erfaring og hukom
m

else, sam
t noe tilgjengelig vi-

suell og tekstlig dokum
entasjon, m

en de fram
står 

allikevel som
 overbevisende og illustrative. Forske-

rens personlige erfaring og m
inner får her spille en 

viss rolle, og dette fungerer som
 en viktig opple-

velsesdim
ensjon, også vurdert innenfor en teater-

vitenskapelig og forskningsm
etodisk kontekst. 

E
n beskrivelse fra D

R
A

K
-Teatrets oppsetning av 

«Forskerens 
aktive rolle 
i norsk 
dukketeater i 
m

er enn førti 
år, og hennes 
bidrag til 
etableringen 
av høyere 
utdanning på 
feltet, gir en 
kulturhistorisk 
dim

ensjon til 
avhandlingen 
som

 gjør den 
helt unik.»

«Dette er 
et sæ

rlig 
interessant 
kulturpolitisk 
og utdannings-
politisk bidrag 
som

 fortjener 
å løftes inn 
i en større 
offentlighet.»

«Det kom
m

er 
tydelig fram

 i 
avhandlingen 
at denne 
prosessen også 
ble et m

aktspill 
der begrepene 
tradisjonelt 
dukketeater/
figurteater ble 
brukt på en 
nedsettende 
m

åte, uten 
kunnskap og 
respekt for 
kunstartens 
egenart og 
m

angfold.»

M
ona W

iig m
ed Tøflus.

Foto: Sidsel Jakhelln Sem
b
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i dag. Forskningsfokuset leder fram
 m

ot spørs-
m

ålet om
 hvordan den tsjekkiske m

odellen kan 
im

plem
enteres i det norske utdanningssystem

et. 
D

enne siste delen utm
erker seg ved å sette figur-

teaterfaget i norsk kontekst i et skarpt lys. D
et av-

dekkes at kunstform
en til dels er utydelig og usyn-

liggjort, og at det er store m
angler og kunstfaglig 

ignoranse på feltet. Sam
tidig peker forskeren friskt 

på potensialet og m
ulighetene som

 ligger i de nye 
strukturene, og i videreutviklingen av skuespille-
rutdanningene inn m

ot universitetssystem
et og 

forskningskravene.

I 2016 finnes det ingen scenekunstutdanning for 
figurteater, kun et sem

esterem
ne (30 stp) ved 

H
iO

A
 (O

sloM
et) opprettet i 2007 av Svein G

un-
dersen innen faget D

ram
a- og teaterkom

m
unika-

sjon. W
iig nevner et 20-talls teatre over hele landet 

som
 i varierende grad bevisst satser på figurteater; 

O
slo N

ye D
ukketeater, R

iksteatret, H
ordaland 

Teater, 
Teater 

Innlandet, 
Figurteatret 

i 
N

ord-
land i tillegg til frie teatergrupper. R

ekrutteringen 
til kunstfeltet er sviktende, selvsagt på grunn av 
m

anglende utdanningsm
uligheter, og inntil nylig 

(periskop.no) fravær av faglig kritikk, debatt, og 
forskning. 

M
ed utgangspunkt i spørsm

ålet: H
va kan vi lære 

av Tsjekkia? foreslår W
iig at teoriens plass i skue-

spillerutdanningen bør styrkes, og at studenter på 
denne m

åten kan få øynene opp for at det finnes 
m

uligheter i likestillingen og sam
spillet m

ellom
 

skuespilleren og figuren. B
egrepet figurteater til-

dekker den ene siden av saken, og kan virke eks-
kluderende for skuespillere som

 er nysgjerrige på 
kunstform

en. 

W
iig ønsker seg en egen utdanning i teater m

ed 
skuespillere og figurer på B

A
-nivå, m

ed m
ulighet 

for M
A

 og senere Ph.D
. G

runnutdanningen bør 
bestå av fire m

oduler i tråd m
ed den tsjekkiske 

utdanningen; anim
asjon, skuespillerens skapende 

arbeid, fysisk teater/m
usikk og teori. H

un skisse-
rer tre m

ulige løsninger m
ed utgangspunkt i tre 

av skuespiller- og scenekunstutdanningene vi har i 
dag; Skuespillerutdanningen ved N

ord U
niversitet 

(N
U

), A
kadem

i for scenekunst, (H
iØ

) og K
unst-

høgskolen i O
slo (K

H
iO

):
 

1. 
E

n sam
arbeidsm

odell m
ellom

 de tre offentli-
ge utdanningene, der studentene kan ta en B

A
 

m
ed em

ner fordelt på de tre stedene: fysisk te-
ater og figurteater på N

U
, skuespill m

ed figurer 
og objekter ved Teaterhøgskolen og scenografi 
for teater m

ed figurer og objekter ved A
kade-

m
i for Scenekunst. M

A
 kan legges innfor ek-

sisterende program
 ved Teaterhøgskolen og 

A
kadem

i for Scenekunst, dersom
 det opprettes 

egne fordypningsem
ner i henholdsvis skuespil-

lerkunst og scenografi, som
 også inkluderer 

figurteater.
2. 

E
n sam

let utdanning ved N
ord U

niversitet, 
m

ed en styrking av teorikom
ponenten. Tea-

tervitenskap opprettes i direkte tilknytning til 
skuespillerutdanningen 

ved 
N

U
. 

E
t 

tettere 
sam

arbeid m
ed Figurteatret i N

ordland ville 
kunne styrke praksisdelen av figurteaterutdan-
ningen.

3. 
E

n sam
let utdanning legges til A

kadem
i for 

scenekunst, gjennom
 en utvidelse av skuespil-

lerlinjen i tett sam
arbeid m

ed scenografilinjen. 

For alle alternativene gjelder det at figurteater-
utdanningen skal kunne følge et standard utdan-
ningsløp der B

A
 danner grunnlag for M

A
 og til 

sist Ph.D
 i Program

 for kunstnerisk utviklingsar-
beid (PK

U
). Im

ponerende er det å lese at D
A

M
U

 
lenge har hatt fire ulike doktorgradsprogram

m
er 

i henholdsvis 1) alternativt teater og dukketeater, 
2) teori og kritikk, 3) dram

atisk teater og 4) indi-
viduelt skapende teater og pedagogikk. M

ed den 
tsjekkiske m

odellen har vi i alle fall noe å strekke 
oss etter!

M
ona W

iigs avhandling har m
ed dette høyst ak-

tuelle innspillet til den nye utdanningsm
inisteren 

gitt et stort og velkom
m

ent bidrag til norsk figur-
teaterhistorie, og forhåpentligvis også til den kom

-
m

ende kultur- og utdanningspolitikken.

M
åtte ånden ta opp hansken og skape m

agi i de-
partem

entet! O
pp som

 en drage!!! 
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«Hun velger å 
holde fast ved 
den tsjekkiske 
betegnelsen 
‘teater m

ed 
skuespillere 
og dukker‘ 
(divadlo herce 
a loutky), for 
å frem

heve 
sitt hoved-
anliggende, 
nem

lig at 
figurteater-
utdanningen 
m

å forstås 
som

 tilhørende 
skuespiller-
utdanningen.»

«W
iig ønsker 

seg en egen 
utdanning i 
teater m

ed 
skuespillere 
og figurer på 
BA-nivå, m

ed 
m

ulighet for 
M

A og senere 
Ph.D.»

TRADITION 
AN

D IN
N

OVATION
TARGOVISTE JUNE 2017

CARIAD ASTLES
is President of the UNIM

A Research Com
m

ission

W
hat can be usefully said about tradition and inn-

ovation? T
his paper questions w

hether these term
s 

are really the m
ost useful in setting them

 up as 
opposing approaches.

I am
 not a traditional puppeteer m

yself in the 
narrow

 understanding of w
hat that m

eans; I do 
not run a program

m
e w

hich prim
arily focuses on 

tradition in contem
porary puppet theatre. B

ut alt-
hough I am

 not a traditional puppeteer, and did 
not train as one, I am

 deeply interested in w
hat 

is offered by traditional practices, especially that 
w

hich goes beyond the form
 itself and into w

ider 
concepts of theatre; and I am

 personally inspired 
by traditional practices. A

nd so m
y reflections have 

led to m
e to four m

ain considerations:

FIRSTLY: 
 –

W
e should consider som

e academ
ic interro-

gation about m
eanings and understandings of 

tradition. In these m
eetings w

e have a m
ixture 

of academ
ic and theoretical thinking alongside 

practitioner reports of w
ork w

ithin pedagogy 
and other fields, w

hich is the best kind of fru-
itful exchange. So m

y contribution here is to 

add a few
 academ

ic ideas into this m
ix. I m

ay 
be a little controversial but I hope I am

 not 
being naive about tradition. 

Let us think about tradition.

I am
 doubtful w

hether this divide betw
een tra-

dition and innovation is quite so clear. I have 
been struck recently in puppetry conferences 
and gatherings by the attention that is given 
to binary oppositions. I w

onder if these divi-
sions are really useful. H

ere w
e are discussing 

the relationship betw
een tw

o apparent oppo-
sitions: tradition and innovation. In another 
conference recently I noticed the attention 
given 

to 
defining 

the 
differences 

betw
een 

E
astern and W

estern puppet theatre. Perhaps 
instead w

e could look at the m
eeting places 

and com
m

onalities. Is not traditional puppet 
theatre already innovative? Is Punch and Judy 
innovative? Yes! Is it traditional? Yes! T

he sam
e 

for Sicilian Pupi, W
ayang, m

arionettes from
 

different geographical regions. Practitioners of 
traditional form

s have to innovate in order to 
survive. T

he nature of tradition is that despite 

TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G

«The nature of 
tradition is that 
despite close links 
to ritual, religion 
and lineage, it 
generally responds 
to contem

porary 
econom

ic, cultural 
and political 
narratives».
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From
 a w

orkshop in Chile
Photo: Cariad Astles

close links to ritual, religion and lineage, it ge-
nerally responds to contem

porary econom
ic, 

cultural and political narratives. O
ur w

ish, ho-
w

ever, to identify difference is natural. C
ultu-

ral m
aterialist theorist R

aym
ond W

illiam
s tells 

us that tradition is alw
ays a living thing based 

on ‘custom
ary difference’. T

his m
eans that tra-

dition is identified by w
hat m

akes it different 
from

 other m
anifestations of culture. W

hat he 
does point out, how

ever, is that tradition is not 
ever static. 

Francis M
ulhern further suggests that tradi-

tion is ‘a process through w
hich collectivities 

adapt their inheritance for changed conditions’ 
(N

ew
 Left R

eview
: 2009). W

e have already 
heard how

 ‘traditional’ puppeteers are doing 
this: they are adapting their custom

ary form
s 

for new
 audiences, econom

ics and contexts. 
Several of the papers published in the U

N
IM

A
 

R
esearch 

C
om

m
ission’s 

recent 
publication 

(T
racing Past and Present: International Pup-

petry R
esearch: 2016) talk about precisely this 

phenom
enon. T

radition is the m
eeting place 

of the past and the future.

W
ithin cultural studies, the theorist Stuart 

H
all tells us that tradition is alw

ays im
m

ersed 
in pow

er relations: popular culture is inscribed 
w

ith transgressive, subversive and som
etim

es 
repressive m

eanings (C
ultural Studies: 1983). 

T
his is no less so in puppetry. It is clear that 

som
e of the positioning of puppetry w

ithin the 
academ

y and w
ithin the arts is clearly linked 

to considerations of ‘high’ and ‘low
’ cultural 

form
s, such as those about the repositioning 

of puppetry w
ithin C

zech training (D
olenska: 

2017). I w
ill reflect on this later in the B

ritish 
context. 

So the perform
ance of tradition is not a sim

-
ple act of repetition of form

; society, politics, 
econom

ics and cultural m
eaning are deeply 

connected. T
raditional puppetry perform

ance, 
m

oreover, offers great flexibility and richness 
beyond the form

 itself: the ability to im
provise 

and to respond to current circum
stance, the 

content of political events, use of technology, 
the self-defining innovative qualities of tradi-
tion itself. 

John M
cG

rath, the theatre critic, tells us that 
through tradition, ‘societies interrogate the 
m

yth of them
selves’ (A

 G
ood N

ight O
ut: 

1981). I w
ould suggest, therefore, that traditi-

on is already a deeply reflexive and innovating 
activity. 

I w
ill add to this G

erd B
aum

ann’s com
m

ents 
that ‘tradition is a m

utually im
provised jam

 
session’ (T

he M
ulticultural R

iddle: 1999). 

T
he 

perform
ance 

of 
traditional 

form
s 

can 
lead to com

m
unitas, the w

ord popularised by 
V

ictor Turner (T
he Forest of Sym

bols: 1967), 
to m

ean, broadly speaking, the sense of toget-
herness experienced by a com

m
unity w

hich 
has gone through som

ething together. T
his 

sense of com
m

unitas is learned by the child as 
they negotiate their place w

ithin culture. T
his 

is im
portant for identity construction. 

H
ow

ever, it is in the interstices and ruptures 
w

ithin tradition that interesting m
aterial often 

arises.

So the conclusion of this point is to suggest 
that traditions are politically and culturally 
m

eaningful; that tradition is already innovati-
ve, and that another starting point m

ight be 

CARIAD ASTLES

Course Leader for the BA 
Theatre Practice (Puppetry: 
Design and Perform

ance) at 
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Speech and Dram
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w
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staff/cariad-astles-ba-m
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Perform

ance) 
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She is also a core 
collaborator w

ith the 
Catalan group Irenia Jocs 
de Pau, w

hich runs training 
w
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form

s tow
ards a culture 

of peace and intercultural 
identity. (w

w
w.irenia.net) 

Irenia w
as aw

arded the 
United Nations Prize for 
Intercultural Innovation 
in 2012 for its w

ork in 
intercultural training.

Cariad specialises in training 
for puppetry perform

ance 
and in directing for puppet 
theatre; in the use of 
objects and puppets w

ithin 
healthcare and applied 
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puppetry in relation to 
identity. 

She also w
orks as a 

puppetry perform
er and 

is currently developing a 
cross-disciplinary project on 
puppetry, poetry, loss and 
m

em
ory w

ith a poet. 

As a puppet theatre director, 
she has recently w

orked 
for M
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w
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to seek existing m
eeting points betw

een form
s 

rather than difference.

Further questions to share:

H
ow

 long does it take, or how
 m

any tim
es 

does som
ething have to be repeated, and in 

w
hich context, to be a tradition?

W
hat is innovation?

Is tradition only perceived in puppetry con-
struction, social context or content of m

ate-
rial? C

ould tradition also be perceived in the 
m

ode of the puppet w
orld and in its relations-

hip to the audience and other w
orlds?

N
ow, to m

ove to the second point: w
hat do w

e 
actually understand as tradition?

H
ere I speak particularly from

 the perspective 
of the U

K
.

T
he U

K
 now

 is in crisis. T
his crisis has been 

com
ing for a long tim

e. T
he U

K
 now, m

ore 
intensively than for a long tim

e, is debating, 
internally and externally, w

hat its identity is in 
relation to nationalism

, ethnicity, m
ulticultu-

ralism
 and w

orld pow
er. Long lauded am

ong 
som

e circles as m
ulticulturally progressive, now

 
fierce and angry debate about w

hat it m
eans 

to be B
ritish is taking place. 80 people from

 
m

ultiple ethnic and cultural backgrounds died 
in 2017 in an im

poverished tow
er block fire 

w
hich successive governm

ents failed to bring 
up to safety standards; a W

elsh m
an adopted 

the m
ethod of m

urder by car in an attack on 
M

uslim
s the sam

e year; B
U

T
 the Prim

e M
i-

nister (2017) has been forced to prom
ise hu-

m
ility in B

rexit talks; the rhetoric of hate from
 

governm
ents and m

edia seem
s to be leading 

to a profound re-recognition that B
ritain is a 

deeply m
ulticultural society. M

any generations 

of im
m

igration, predicated on m
ore than 500 

years of brutal colonisation, have led to a so-
ciety in w

hich tradition is already hybrid.

T
his m

eans, therefore, that U
K

 puppetry tradi-
tion is not confined to Punch and Judy. Let us 
include in U

K
 puppetry tradition A

fro-C
arib-

bean carnival puppets, Indian shadow
 puppets, 

perform
ed 

throughout 
com

m
unities 

in 
the 

U
K

, V
ictorian trick m

arionettes and also, but 
not exclusively, Punch and Judy. T

hese form
s 

are already in dialogue. Punch and Judy giant 
puppets process w

ithin carnival and festival ce-
lebrations; Indian shadow

 puppets w
ere used 

last term
 in a production of C

hekhov’s T
he 

C
herry O

rchard. W
e should not ignore the 

issues raised by R
ustom

 B
harucha (T

heatre 
and the W

orld: 1993) and others, in relation 
to Peter B

rook’s w
ork, for exam

ple, about cul-
tural appropriation, but m

y thesis here is that 
w

e are already living in a post-traditional w
orld 

w
here form

s are not likely to be confined to 
one geographical, diasporic or cultural group. 
W

e m
ust recognise history and be conscious of 

the m
ultiple overlaps, textures and intertextual 

relationships in cultural form
s. Let m

e go back 
to m

y question about how
 long it takes for so-

m
ething to becom

e traditional. 

T
he form

idable com
pany W

elfare State Inter-
national started a tradition of lantern festivals 
and giant puppet processions as part of popu-
lar culture festivities up and dow

n the country 
during the 1980s and now, thirty years or so 
later, countless villages and tow

ns have their 
ow

n processions throughout the year w
hich 

draw
 on A

fro-C
aribbean carnival, C

atalan gi-
ant puppet form

s and E
nglish obby oss festi-

vals (them
selves already hybrid form

s). A
fter 

ten years, tw
enty years, these com

m
unities 

consider their perform
ances traditional. 

From
 the w

ork of H
andspring, W

ar H
orse, 
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«Is tradition 
only perceived 
in puppetry 
construction, 
social context 
or content of 
m

aterial? Could 
tradition also 
be perceived in 
the m

ode of the 
puppet w

orld and 
in its relationship 
to the audience 
and other 
w

orlds?»

B
lind Sum

m
it and the E

nglish N
ational O

pera 
a ‘tradition’ of m

ulti-operated anim
al puppetry 

in high art form
s is em

erging. C
an w

e refer to 
this as traditional? O

r is traditional perceived as 
only existing w

ithin ‘low
’ art form

s?

THIRDLY: 
w

hat do traditional form
s teach us beyond the im

-
m

ediate form
 and content of the tradition itself? 

W
orking w

ith traditional form
s can enable us 

to learn other w
ays of w

orking. W
e do not 

have to necessarily use the actual form
s that 

w
e learn. W

hen I w
as a student, I learnt C

h-
hau dance from

 India. A
fter a single intensi-

ve and engaging project, I never returned to 
C

hhau dance as a perform
er or practitioner, 

but the project did instigate in m
e a sense of 

the im
portance of the earth below

 m
y feet in 

perform
ance, gravity and m

ask w
ork –all trai-

ning techniques that have been invaluable in 
puppetry. 

T
hrough studying T

’ai C
hi, students are able 

to experience the im
portance of energy flow, 

resistance and balance; also all key elem
ents in 

puppetry training.

From
 studying psychophysical theatre training 

under Philip Z
arrilli (Psychophysical A

cting: 
2008) w

hich draw
s on K

alaripayattu, K
athakali 

and T
’ai C

hi, they becom
e aw

are of the body-
m

ind connection w
ithin perform

ance. 

T
hrough studying Italian Pupi, students are 

able to experience rhythm
, the im

portance of 
the perform

ance event and routine, theatrica-
lity and how

 to change puppet heads w
ithin 

one perform
ance. 

From
 w

atching a variety of traditional perfor-
m

ance, students are able to realise that pup-
petry can break fram

es; puppets do not alw
ays 

have to breathe in order to em
ulate life; that 

they can be subversive, squeaky, ridiculous, 
energetic, 

dead-and-alive 
in 

the 
sam

e 
m

o-
m

ent, and that the w
hole aesthetic of W

H
Y 

PU
PPE

T
S A

R
E

 D
IFFE

R
E

N
T

 can be grasped 

Com
posite puppet w

orkshop 
January 2018.
Photo: Cariad Astles

 «Let us include 
in UK puppetry 
tradition Afro-
Caribbean carnival 
puppets, Indian 
shadow

 puppets, 
perform

ed 
throughout 
com

m
unities in 

the UK, Victorian 
trick m

arionettes 
and also, but not 
exclusively, Punch 
and Judy.»
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m
ore quickly and easily, draw

ing inspiration 
not from

 live theatre, but from
 art, the grotes-

que, m
icrotheatre, w

hich often leads to m
ore 

exciting interactions. 

T
hey also learn that puppets can and do talk 

about gender, race, class and politics. T
his co-

m
es not from

 the ‘high art’ tradition of so-cal-
led innovation, but from

 the long tradition of 
popular theatre w

hich com
m

ents incessantly 
upon its w

orld. O
f course, this has led to som

e 
friction 

betw
een 

practitioners, 
scholars 

and 
students at tim

es. A
n angry debate w

as unleas-
hed a couple of years ago betw

een som
e Punch 

and Judy professors at the interpretation of 
Punch and Judy as a ‘horrid’ show

 (W
atson in 

T
racing Past and Present: 2016).

W
ithin pedagogy, students often w

ant to know
 

and understand quickly, w
hereas traditional 

training does not alw
ays offer quick understan-

ding. Im
m

ersion in a process is im
portant for 

physical discipline. B
ut w

ithin the fragile w
orld 

of puppet theatre training that I am
 involved 

in, the question of tradition versus innovation 
does not arise. It is not possible for the stu-
dents not to innovate. T

he w
hole prem

ise of 
their existence as students of puppet theatre 
is to innovate using w

hichever m
aterials and 

resources are available to them
. T

hey do not 
need to be encouraged. W

e could argue that 
this itself, this propensity to assum

e that they 
are the creators of new

 w
ork, is also related to 

cultural traditions of w
hat is understood to be 

good theatre: innovation over perfection.

W
hat, then are these m

eeting places betw
een 

tradition and innovation? T
radition invokes 

particular understandings: com
m

unal, local, 
old, m

ythological; innovation invokes the per-
sonal, individual, autobiographical, m

etanarra-
tive structure. 

T
heatre is com

m
unication, dram

a, interaction. 

R
ules can be broken. If they could not be bro-

ken, they w
ould not be rules. 

H
ere are som

e aspects of traditional training 
w

hich are im
portant beyond the form

:

To show
 up; to get ready for w

ork; to do physi-
cal w

ork; to respect the space and m
ost im

por-
tantly perhaps: to have devotion to the form

. 
To treat puppets w

ith respect and rem
em

ber 
that w

e are playing for gods (or w
hatever the 

greater-than-the-im
m

ediate is perceived to be) 
– this is not easy in W

estern atheist/agnostic/
anti-religious contexts w

here devotion is pre-
sum

ed to be religious, but devotion to the 
w

ork can exist w
hether w

e are talking about 
paper puppets, object theatre, leather shadow

 
puppets ...

So to learn tradition is also to learn discipline, 
activity, that theatre-m

aking takes tim
e, and 

devotion.

FOURTHLY: 
how

 tradition can be used w
ithin pedagogy w

ithin 
U

K
 puppetry training: 

H
ere I com

e back to questions of cultural poli-
tics in art. Puppetry training in the U

K
 is fragi-

le and under-resourced. Puppetry w
ithin H

ig-
her E

ducation has em
erged m

ainly as a result 
of the passion of key practitioners and scholars 
and has usually been offered as a m

odule opti-
on w

ithin w
ider theatre or dram

a program
m

es 
or w

ithin scenography or fine art training. A
s 

m
any of you w

ill know, there is one degree in 
puppet theatre in London: this has been run-
ning since around 1997. T

he course has only 
one perm

anent staff m
em

ber attached to it 
plus a num

ber of part tim
e visiting professio-

nals. Support for puppetry, m
eanw

hile, w
ithin 

institutional structures of arts funding is also 
lim

ited. B
ut B

ritain has a long heritage of Pro-
testantism

 w
hich perhaps began the process of 

16

«W
ithin 

pedagogy, 
students often 
w

ant to know
 

and understand 
quickly, w

hereas 
traditional 
training does 
not alw

ays 
offer quick 
understanding.»

shifting aw
ay from

 iconography in religion and 
art m

any centuries ago, and this has influenced 
w

hat is at tim
es a som

ew
hat utilitarian appro-

ach to theatre. Puppet theatre is som
etim

es 
seen as som

ething that has to be ‘useful’. 

A
nd here w

e have the question about high and 
low

 art. O
ne dom

inant attitude tow
ards pup-

petry training in the U
K

, responding to the 
interest w

ithin U
K

 theatre at large, is to de-
fine puppetry as an option w

ithin live theatre 
and not as a separate and discrete art. T

his in 
part responds to professional opportunities: it 
is m

uch m
ore com

m
on to have puppetry as an 

elem
ent w

ithin a piece of live theatre and for 
puppeteers to find w

ork in this w
ay. T

here is 
a further point, how

ever: that the im
petus for 

increasing the status of puppet theatre, driven 
by puppeteers and the A

rts C
ouncil, w

as to ele-
vate the status. T

his m
eant a m

ovem
ent aw

ay 
from

 traditional form
s and tow

ards so-called 
‘high’ art form

s (B
ourdieu’s analyses of taste 

and cultural capital here are pertinent). T
his 

is definitely w
here puppetry has found higher 

status and is considered im
portant: w

ithin the 
productions of the N

ational T
heatre, w

hich 
include W

ar H
orse, w

ith the R
oyal Shakespea-

re C
om

pany and w
ith E

nglish N
ational O

pera. 

T
his to som

e extent has led to a m
arginalisa-

tion of popular form
s. M

y ow
n perspective 

has been that students of any form
 need to 

know
 w

here they com
e from

. B
ut the students 

do not com
e from

 the U
K

 exclusively. T
hey 

have therefore all had to study som
e traditi-

onal puppet theatre form
s in their first year 

and to know
 how

 to use these in their ow
n 

perform
ance. T

his is not for them
 to repeat or 

continue these form
s, but to enable a greater 

understanding of how
 puppet theatre w

orks. 
Studying tradition teaches us how

 puppet the-
atre w

orks. It is m
y belief that all innovation 

that w
e experience in puppet theatre has com

e 
in som

e w
ay from

 the teachings of tradition.

Projects w
here students are asked to m

eet both 
tradition and innovation include a U

N
IM

A
 

project, brokered by a group called C
ulture 

Studio, run by B
ritish A

sians, w
hich w

ill con-
sist of a digital exchange w

ith ‘traditional’ In-
dian puppeteers. In this project, students w

ill 
learn shadow

 puppetry from
 online and sky-

pe teaching; they w
ill then w

ork w
ith young 

perform
ers in creating a new

 touring puppet 
piece w

hich w
ill tour Slough, a m

ulti-ethn-
ic com

m
unity w

est of London and in w
hat is 

described as a deprived area. T
raditional form

 
w

ill thus be used in new
 expressive m

edia and 
w

ith young artists in hybrid social and cultural 
contexts.
 O

ther students w
ill be w

orking on a m
ul-

ti-cultural perform
ance of M

acbeth, using and 
adapting form

s from
 Punch and Judy, Indo-

nesian shadow
 puppetry and carnival processi-

ons. R
ecently, other students have perform

ed 
shadow

 puppetry inspired by Indian tradition 
in a production of The Em

press in London, a 
show

 w
hich challenges the legacy of colonia-

lism
. 

T
he cultural politics here are crucial. T

raditi-
on in puppet theatre m

eans understanding the 
techniques and m

edia through w
hich society 

expresses and scrutinises (follow
ing M

cG
rath, 

previously cited) itself. T
he students w

ill be 
innovative. W

e don’t have to teach them
 that. 

So for m
e tradition is alw

ays a gatew
ay into 

innovation. 

«It is m
y belief that all 

innovation that w
e experience 

in puppet theatre has com
e in 

som
e w

ay from
 the teachings 

of tradition.»
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OBJECT, BODY, 
SPACE, AN

D...
PROVOCATIONS ON POETICS AND TRAINING 
FOR CONTEM

PORARY PUPPETRY

M
ARIO FERREIRA PIRAGIBE

is an Actor and Puppeteer, Professor and researcher at Universidade Federal de Uberlândia, Brasil, on Puppetry, 
perform

ance and stage m
akeup.

SUM
M

ARY
It´s a provocative presentation created from

 the 
proposition of discussing the functions of object, 
body and space to contem

porary puppetry. T
he 

tw
o m

ain issues of the presentations are: discuss 
the dram

aturgic origins of the form
al transform

a-
tions seen in puppetry through the past decades 
and, as approaching the m

atter of object, body and 
space, suggest that the puppeteer perform

er w
ould 

be a catalyst to the dynam
ics and m

eanings of such 
elem

ents on stage. T
he discussion approaches then 

a m
ixed understanding betw

een creative processes 
and artist training, so the provocative presentation 
end show

ing a list of questions regarding training 
for contem

porary puppetry.

OBJECT, BODY, SPACE, AN
D...

T
he notion that puppets are inanim

ate creatures 
controlled by hum

an beings is incorrect,  
and the position is 

just the opposite: the artist is at m
ercy of its puppets.
W

alter W
ilkinson

B
oth body and space can be perceived as objects

H
adass O

phrat

I understand that m
y role today w

ill be to pro-
voke (or at least try to) som

e fruitful discussion 
about the roles played by three aspects w

hich are: 
object, body and space in m

odern puppetry. So, as 
a provocateur, I`ll take the liberty of setting som

e 
rather harsh statem

ents, alongside som
e inevita-

bly obvious, or at least rather old conclusions. M
y 

goal here today is to enable a conversation about 
functions and m

eanings of these aspects, and their 
relations to the shifts and developm

ents on how
 

the concepts of object and subject can be percei-
ved in contem

porary puppetry. A
lso, I’d inevitably 

present a couple of questions regarding puppetry 
training, for it seem

s to m
e alm

ost im
possible to 

set a clear division betw
een the poetics and the ar-

tist training in puppetry as a w
hole (not just con-

tem
porary puppetry). I w

ill present m
ore doubts 

and crossroads than try to m
ake clear statem

ents, 
even (m

ainly!) w
hen it sounds like this. M

y m
ain 

strategies to get to listen to you today are going 
to be som

e unfinished sentences, a couple of irre-
sponsible assum

ptions, and also m
istakes, and not 

all of them
 w

ill be intentional.
A

s w
e discuss som

e of the features of contem
-

porary puppetry, m
uch is said about the m

odern 
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The Post Offi
ce, by Rabindranath Tagore, direction M

ario Piragibe. 
Universidade Federal de Uberlândia (Brasil). Perform

er: Rafael M
ichalichem

. 
Photo by Clara Bevilaqua.
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use of objects and abstract form
s, about the aid of 

technological tools that had transform
ed the w

ays 
artists deals w

ith som
e m

atters in building and 
staging, and also on the exchanges m

ade betw
een 

puppetry and artistic vanguard m
ovem

ents since 
the end of the X

IX
th century.

B
ut there’s alw

ays a great deal to be said about 
the onsight anim

ator, w
hich is seen as one of the 

m
ost prom

inent resources of contem
porary pup-

petry.  T
he onstage coexistence of puppets and 

theatrical relevant perform
ers is one of the the 

m
ain subject of contem

porary studies, papers and 
experim

ents on puppetry, as w
ell as the variety of 

effects and m
eanings it develops. It can som

etim
es 

display a num
ber of alm

ost independent layers of 
theatrical realities sim

ultaneously, som
etim

es al-
low

s direct interaction betw
een anim

ators and 
puppets, and som

etim
es propose an indistinguis-

hable blend of perform
er´s body and inert objects 

and m
aterials. 

T
hough, it seem

s som
ehow

 problem
atic to 

understand the onsight anim
ation as one of the 

fundam
ental features of contem

porary puppetry. 
N

ot because it’s inaccurate, for it’s certainly both 
im

portant and w
idespread, but m

ostly because it 
seem

s to be in fact one of the superficial outcom
es 

to a m
ore fundam

ental transform
ation, w

hich is 
them

atic and dram
aturgical.

If w
e report ourselves to the w

ork of com
pani-

es and artists fam
ous for the use of this theatrically 

relevant cohabitation betw
een actors/perform

ers 
and puppets/objets, such as Philippe G

enty, M
os-

soux-Bronté, D
os a D

eux, H
ugo e Ines, Ilka Schon-

bein and m
any others, it is quite noticeable that 

the m
ain im

pact of their perform
ances doesn’t 

stand on the single use of the cohabitation, but 
on the w

ays it is used to portray issues on identity, 
psychological suffering, violence, onirism

, perso-
nal am

biguity, and so on.
I recently cam

e across an article w
ritten by Paul 

Piris for the R
outlegde C

om
panion to Puppetry 

and M
aterial perform

ance, in w
hich he states that 

”T
he renew

al of Puppetry over the past decades is 
the result of an exploration of the dram

aturgical 

m
eaning of the anim

ated figure in theatre” (Piris, 
2014, p.30).

A
s through the last decades the m

eanings por-
trayed by the puppet onstage suffered som

e chan-
ges or, at least, saw

 its possibilities broadened, it 
only becam

e possible because of a significant chan-
ge on the w

ay individuals understand them
selves, 

and on how
 the puppet could contain som

e eloqu-
ent m

etaphors based on this view.
Seteve T

illis m
entions that: ”To speak of a person, 

m
etaphorically, as a puppet is to speak of that per-

son w
ith a certain degree of contem

pt. […
] To 

be called a puppet is not only to be labeled w
ith 

an unpleasant term
, but also to have one’s onto-

logical status subjected to contem
ptuous doubt” 

(1992, p.168). T
he alm

ost entirety of the analysis 
concerning subjectivity, personality and identity in 
our tim

es conducted by prom
inent thinkers, and I 

could m
ention Stuart H

all and Z
ygm

unt B
aum

an 
as exam

ples, discuss the fact that am
biguity, un-

certainty, fluidness, and w
hy not to m

ention onto-
logical doubtfulness are not m

ere flaw
s on hum

an 
behavior but significant threads for the fabrics of 
contem

porary personality and hum
an relation.

A
lm

ost the entirety of the show
s m

ade by C
ie 

Philippe G
enty explore the m

ingling of puppets, 
objects and perform

ers to present an oneiric lands-
cape w

here the director’s experiences relate to the 
audience through archetypical figures and sem

inal 
relations and tensions. 

T
he D

os a D
eux com

pany uses puppets that 
are fragm

ents of bodies attached to pieces of furni-
ture and perform

ers as to em
body different levels 

of hum
an behavior, to fix im

ages about hum
an 

condition or to stage the violence existent in the 
w

ay people relate to them
selves or others. 

H
enrik Ibsen’s Peer G

ynt staged by PeQ
uod 

Puppet T
heatre (2006) used both actors and pup-

pets in a w
ay to display the m

ain character’s am
-

biguity and existential inconsistency. T
he option 

for portraying the character through alternating 
puppet, actor, and a com

bination of both, brought 
to the table his lack of integrity (in all its possible 

«it seem
s to 

m
e alm

ost 
im

possible to set 
a clear division 
betw

een the 
poetics and the 
artist training in 
puppetry as a 
w

hole»
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m
eanings), also show

ing another kind of tension: 
the one built betw

een the individual character, pa-
tient of his ow

n life, dw
elling in the present, and 

the sam
e one w

ho narrates (or rem
em

bers) it, fre-
ed from

 the space-tim
e restraints to w

hat artistic 
reenactm

ents doesn´t ow
e m

uch satisfaction.

It seem
s that the fragm

ental and unstable im
age 

built by the contem
porary individual of itself fo-

und in the puppet its m
ore suitable artistic repre-

sentation and, m
ore than that, it happened in such 

violence and radicality that it also altered the very 
puppet status in the process, along w

ith its for-
m

al boundaries. M
any contem

porary puppets are 
proudly grotesque, intentionally incom

plete and 
discuss the hum

an condition by shifting aw
ay from

 
its generic form

.

C
ariad A

stles m
entions w

hat she calls the ’loss` of 
the puppet’s bodies, though she conducts a very 
different explanation for its causes and consequ-
ences: 

the puppet itself has frequently becom
e hard 

to locate w
ithin w

ork w
hich designates itself 

as ‘puppet theatre’; instead, the puppet body 
has been replaced by a m

ultiply articulated 
body created from

 different sources, w
hich 

generates its ow
n m

eaning. B
y this I m

ean 
that the unified puppet figure has been repla-
ced in m

any cases by shadow
s, projections and 

m
ultim

edia technology; by objects; by m
atter; 

and by anim
ated scenic action w

hich creates 
its ow

n perception of a puppet ‘body’ (A
stles, 

2009, p.62).

T
his is w

hen w
e arrive at the issue of body, object 

and space, for these elem
ents seem

 to have becom
e 

the tradeable path concerning contem
porary pup-

petry or, in other w
ords: w

hat is actually anim
a-

ted/given theatrical m
eaning in our contem

porary 
context, after the loss of the puppet’s body. 

I am
 particularly fond of one of Steve T

illis 
m

ain statem
ents in his book Tow

ards an A
estethics 

of the Puppet (1992), in w
hich he says that a pup-

pet can be defined by w
hat the audience assum

es 
to be a puppet. I quote him

:

[…
] w

hen people talk about puppets, they are 
talking about figures perceived by an audience 
to be objects that are given design, m

ovem
ent, 

and frequently, speech, in such a w
ay that the 

audience im
agine them

 to have life (T
ILLIS, 

1992, p. 28).

T
he term

 life m
entioned by T

illis m
ay be read in a 

certain num
ber of w

ays, so I’ll call our attention to 
tw

o interesting aspects of this statem
ent, w

hich are:

(1): A
 puppet is a phenom

enon of perception, and 
I w

ould add: it’s a theatrical coup l’oeil. Plus, T
illis 

suggests that the audience has the last w
ord on 

the issue of w
hat´s a puppet. T

his understanding 
invites us to cease thinking a puppet should be 
the result of a certain num

ber of form
al and stru-

ctural devices put together, and begin to consider 
it as the result of a chain of effects produced by 
sight, hearing and sign interpretation. It m

ust be 
also noticed that a puppet is som

ething that is per-
ceived to have ontological m

eaning (or, it plays a 
role) inside a theatrical (dram

atic) context.

(2): If the puppet is a phenom
enon of percepti-

on, captured by the audience, w
ho recognizes in 

it an object that portrays a subject in a theatrical 
context, then it should be accurate not only to sta-
te that the m

aterial com
binations and displays to 

portray puppets are lim
itless, but also that there 

are a num
ber of m

ediation instances other than 
shape and m

atter that can be incorporated into 
the perceptive ensem

ble w
hich is the puppet. T

his 
suggestion could be broadened (and slightly cor-
rected) by saying this: if there are any form

al and 
structural boundaries for  w

hat could  be a pup-
pet, it is not dictated by its building m

aterials and 
m

ethods, but how
 it´s perceived and  interpreted, 

and these tw
o processes (building and perceiving) 

doesn´t alw
ays agree w

ith one another, obviously.
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Space and body are rather big w
ords, that can be 

used and com
bined in endless m

eanings, also 
w

hen it com
es to puppetry, so I’ll try to narrow

 
this discussion dow

n to som
e dynam

ics concer-
ning the portrayal of puppets (subjectivity) in con-
tem

porary puppetry:

I m
entioned before how

 puppetry becam
e an elo-

quent platform
 to discuss contem

porary identities 
and understandings of the self, and I’d like to point 
out tw

o or three reasons w
hy it is so:

a) A
s it is w

idely know
n and m

entioned, puppetry 
perform

ances often deal w
ith situations and im

a-
ges that surpass physical and logical boundaries. 
M

ore than this, it gives shape and m
ovem

ent to 
abstract concepts, and turn m

etaphors into m
atter 

and presence. Puppetry provide bodies to ideas, 
and turn objects into bodies as it gives them

 dra-
m

aturgic m
eaning. W

hen properly placed, presen-
tified and given m

eaning through anim
ation, the 

object-body is able to cause a violent im
pression on 

the audience’s perception; for it m
ay becom

e m
ore 

than a m
ere representation, but an em

bodim
ent;

b) W
e should not take this em

bodim
ent as som

et-
hing to provoke sheer belief, though; there’s a cle-
ar existential contradiction portrayed by puppetry 
perform

ance; w
hich is m

entioned by Piris as onto-
logical am

biguity (2014, p.30) and m
ay produce 

on the audience’s perception w
hat T

illis calls E
f-

fect of D
ouble V

ision, w
hich is the sim

ultaneous 
understanding that w

e are show
n som

ething that 
is not a w

hole, independent living being, but that 
w

e perceive – choose to see it – as if it w
as. T

he 
curious fact is that this am

biguity usually does not 
drive our attention aw

ay from
 the perform

ance, 
but rather builds a strong appeal to it, as it stret-
ches our perception of reality and gives a critic and 
tense portrayal of the subjects, confronted in their 
ow

n existence and presence;

T
his D

ouble-V
ision E

ffect, cause and consequen-
ce of the puppet’s ontological am

biguity is m
aybe 

the m
ain cause w

hy puppetry m
aintain its appeal 

throughout the years, but also w
hy it is so adequa-

te for portraying current representations of self and 
hum

an relations. Its innate vocation for m
etaficti-

onality, alongside its ability to rebuild the natural 
body, presenting it in other form

ats allow
s the dis-

play of the different, the grotesque, the uncanny.

A
nd from

 this context w
e are able to acknow

led-
ge the onsight, dram

aturgically relevant puppetry 
perform

er as one of the m
ain resources of contem

-
porary dram

aturgy for puppetry. N
ot just because 

it stresses the relationships betw
een living body 

and m
atter, but because it affect the very structure 

of the scenic narrative. To quote H
adass O

phrat:

E
xposing puppeteer and m

anipulation techn-
ique created a new

 essencially post-m
odernist 

narrative 
that 

has 
rew

ritten 
puppet-theatre 

dram
a. E

m
phasis has shifted from

 narrative 
dram

a to story-w
ithin-story (O

phrat, 2002, 
p.31).

T
he onsight puppetry perform

er w
orks as a ca-

talyst for the dram
aturgic elem

ents displayed on 
stage. It am

plifies discussions about existence by 
stating the relation of self to other m

aintained w
ith 

m
aterials, objects and theatrical effects – w

hat can 
be clearly w

itnessed in the w
orks of N

eville T
ran-

ter, for instance –. A
lso, it binds different elem

ents 
of the scene, giving them

 m
eaning and relating 

them
 in a theatrical context. It plays a fundam

en-
tal role connecting tim

e and space, conducting the 
em

phasis of the w
hole scenic narrative; it is the dy-

nam
ic elem

ent that trades w
ith m

eanings of the 
heterogeneous environm

ent w
hich is the contem

-
porary puppetry stage. 

T
he contem

porary puppetry perform
er m

anipula-
tes not just the m

ovem
ents of the puppets; it also 

m
anipulates space and the sense of unity in a per-

form
ance. I w

ouldn’t dare to go as far as to say 
that it m

anipulates the audience’s attention and 
expectations, for it m

ust be that kind of quality 

«Puppetry 
provide bodies 
to ideas, and 
turn objects 
into bodies as 
it gives them

 
dram

aturgic 
m

eaning.»
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every perform
ing artist should cultivate. B

ut I can 
im

ply that the contem
porary context show

s us 
som

e other kinds of m
anipulation that doesn’t rely 

strongly on the articular control of a puppet. W
e 

should m
aybe consider that the uses of the voice 

and narrative have increased, other perspectives 
on how

 to portray scenic relevance to inanim
ate 

m
atters have been show

n, and m
ostly, that there’s 

been an increase of artistic initiatives that deals 
w

ith w
ide variety of anim

ation languages and for-
m

ats at the sam
e tim

e, in the sam
e show. 

T
hese, and other acknow

ledgem
ents about the 

contem
porary puppetry perform

er poses a kind of 
a challenge for the academ

ic com
m

unity on the 
issue of its training, once it m

ust address to an art 
form

 w
ith m

ultiple m
anifestations, m

any of them
 

w
ith critical differences from

 others, and m
any of 

them
 dem

anding specific and com
plex skills. Still, 

w
e’re talking about an art form

 that m
aintains a 

pow
erful double bond betw

een tradition and m
o-

dernity, to the point that it is a fairly hard task for 
anyone to understand its true differences.

So, as I said earlier about m
y difficulties to 

separate m
atters on creative resources and artist 

training in puppetry, I’d like to pose som
e final 

provocative interrogations on the m
ain subject of 

training for the puppetry perform
ance that could 

lead us to som
e other discussions:

1. 
H

ow
 do w

e set general training principles 
and strategies for an heterogeneous art form

 
such puppetry perform

ance? C
an it be som

e-
how

 consensual? 

2. 
W

hat are the true differences and sim
ilarities 

betw
een actors and puppeteers in the con-

tem
porary perspective? 

3. 
H

ow
 to set up a course or w

orkshop aim
ing 

for a m
ulticom

petent training? 

4. 
D

oes the w
ords w

e pick to define and discuss 
m

odern puppetry affects the w
ay people 

develops their training program
s?

5. 
Is it possible to train for puppetry w

ithout 
exercising ones’s hand skills? 

6. 
D

o w
e start by basic techniques or creative 

desires? / H
ow

 does one balance these tw
o 

m
otivators in a tim

e constrained process? 

7. 
Should w

e start by teaching traditional form
s 

or contem
porary researchs?

 

«It seem
s that the fragm

ental and unstable im
age built by the 

contem
porary individual of itself found in the puppet its m

ore 
suitable artistic representation and, m

ore than that, it happened 
in such violence and radicality that it also altered the very puppet 
status in the process, along w

ith its form
al boundaries.»
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ERN
ST BUSCH 

IN BERLIN

PROF. M
ARKUS JOSS

er studieleder og professor i teori for dukketeaterkunst ved Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

SUSAN
N

A POLDAU 
er forleser i kulturledelse ved Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch

N
år du blir oppm

erksom
 på dem

, ser du dem
 over-

alt: D
ukker! M

anifestasjonene deres spenner seg 
fra tradisjonelle form

er for hånddukker eller m
ari-

onetter til m
uppet-dukker som

 brukes i kom
edier 

eller dukker som
 flyttes av flere spillere. O

g disse 
som

 er nevnt her, er bare noen få som
 publikum

 
kan enes om

 at: D
ette er en dukke!

B
egrepet dukke blir brukt enda m

ye bredere i un-
dervisningen og forskningen ved Institutt for m

o-
derne dukketeaterkunst ved E

rnst B
usch i B

erlin.

Fokuset er på hvordan vi kom
m

uniserer m
ed og 

om
 ting i dag og hvordan vi gjør det i sam

m
en-

heng m
ed teater. B

egrepet dukke er svært bredt og 
betyr alle ting som

 gjør denne kom
m

unikasjonen 
m

ulig gjennom
 m

åten de blir m
anipulert på eller 

hvordan m
an forholder seg til dem

. Fokuset er 
også på spillet m

ed ting. Spillet åpner m
uligheten 

til å om
definere seg og m

øte andre.

HVA BETYR DET KON
KRET?

D
iplom

kurset C
ontem

porary Puppet A
rt har fo-

kus på utøveren. Studiet begynner m
ed grunn-

leggende skuespillerutdanning og anim
asjon av 

dukker og objekter. A
llerede fra begynnelsen av 

lærer elevene å utvikle sine egne historier. Studiet 
er derfor det rette for dem

 som
 ønsker å selv stå 

på scenen og sam
tidig utvikle seg som

 skapende 
kunstner. I løpet av det fireårige studiet arbeider 
studentene m

ed ulike typer dukker. Veien går fra 
de tradisjonelle dukkene til stadig m

er kom
plekse 

anordninger som
 inkluderer digitale m

edier. 

I hovedstudiet er det deretter studioproduksjoner, 
som

 vanligvis opprettes i sam
arbeid m

ed teatre og 
festivaler. H

ovedstudiet er også fasen der elevene 
kan og bør utdype sin profil. På grunn av at det 
bare blir tatt opp 10 nye studenter per år får disse 
spesielt individuell oppfølging der de får rom

 til å 
forfølge sine egne kunstneriske ideer. I tillegg hjel-
per universitetets nettverk til m

ed å finne de riktige 
partnerne til studentenes videre praksis.

E
tter endt utdanning kan kandidatene arbeide 

som
 frilansdukkespillere, skuespillere, artister, ko-

m
ikere, regissører, forfattere, festivalskapere, lære-

re, designere for teater og film
, og som

 ensem
ble-

m
edlem

m
er eller gjester på statlige og kom

m
unale 

scener.

Fra 
vintersem

esteret 
2018/19 

vil 
Institutt 

for 

Dukker, objekter &
 spill –

 det heter kurset i m
oderne 

dukketeater og det nye m
asterstudiet som

 tilbys ved 
Institutt for m

oderne dukketeaterkunst ved Ernst Busch 
i Berlin (Abteilung Zeitgenössische Puppenspielkunst der 
H

ochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin)

TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G

 M
oderne 

D
ukketeaterkunst 

(A
bteilung 

Z
eit-

genössische Puppenspielkunst) tilby opptil seks 
studieplasser i det nye m

astergradsprogram
m

et 
Spill og objekt (Spiel &

 O
bject). M

ålet m
ed studi-

et er å forske på virkningen den digitale revolusjo-
nen har på teateret. 

E
tableringen av det nye m

astergradsstudiet Spiel 
&

 O
bject gjør det nødvendig å undersøke en ny 

estetisk praksis for teatral fortelling. D
et vil skapes 

rom
 for eksperim

entering, og det vil bli gitt un-
dervisning i sceneteknisk håndverk. M

A
 i Spiel &

 
O

bject blir et sted for tverrfaglig kunstforskning. 
D

enne forskningen finner sted m
idt m

ellom
 ob-

jektenes utopiske lekenhet og deres sosiale rele-
vans. K

onteksten er vår egen m
edierte, sosiale tid. 

D
e nyutdannede er blitt gitt et teoreisk grunnlag 

som
 gjør dem

 istand til å om
sette sam

funnsm
es-

sige, aktuelle diskurser i sitt kunstneriske arbeid. 
D

e har også fått m
ed seg praktiske ferdigheter. D

e 
har m

ed seg en stor palett m
ed tekniske og teatrale 

verktøy. D
e er klare til å gi sitt bidrag til det nasjo-

nale og det internasjonale teaterlandskapet.

M
asterstudiet ved A

vdeling for M
oderne D

uk-
keteaterkunst ved H

øyskolen for skuespillerkunst 
E

rnst B
usch i B

erlin skaper ei bru m
ellom

 m
oder-

ne og tradisjonelle form
er for dukketeaterkunst. 

D
et skapes et grunnlag for å m

øte vår tids teater 
som

 kan være banebrytende, kom
plekst og ha en 

om
fattende bruk av digital teknologi.

Z
eitgenössische Puppenspielkunst har et diplom

-
studium

 over 8 sem
ester i Spiel &

 O
bjekt, og et 

m
asterstudium

 over 4 sem
ester fra høstsem

esteret 
2018/2019. 

w
w

w.hfs-puppe.de

w
w

w.spielundobjekt.de

w
w

w.hfs-berlin.de

O
versatt fra tysk av Elin Lindberg

Fra W
oyzeck m

ed studenter 
fra Ernst Busch.
Foto: Susanna Poldau
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AN
N

E STRAY
er førstelektor ved OsloM

et- Storbyuniversitetet.

D
ette sitatet kom

m
er fra den kjente russiske duk-

kespiller Sergei O
bratztsov som

 ledet M
oskvas 

dukketeater i en m
annsalder. Jeg var så heldig å 

få se M
oskvas dukketeater som

 gjestet C
hat N

oir i 
1977 m

ed forestillingen En usedvanlig konsert. Jeg 
ble da så bergtatt av teaterdukken og dens vesen, 
at jeg valgte å studere denne teaterkunsten for å 
gjøre den til m

itt levebrød. D
et ble R

iksteatrets 
elevskole i 3 år, og så over 20 år på turnéer m

ed 
R

iksteatret 
i 

ulike 
figurteaterforestillinger. 

Jeg 
kom

m
er altså fra profesjonsfeltet og har jobbet i 

over 40 år m
ed en rekke sceniske uttrykk. A

lt fra 
B

uhto-dans (ved åpningen av O
L på Lilleham

m
er) 

til farse på C
hat N

oir. M
en jeg har alltid brent ho-

vedsakelig for figurteater som
 kunstform

.
D

e siste 10 årene har jeg hvert år gitt et in-
troduksjonskurs til 1. klassestudentene på Teater-
kom

m
unikasjon i hva figurteater er og kan være. 

N
år jeg i fjor ble ansatt og fikk ansvar som

 linjele-
der på fordypning Figurteater 30 studiepoeng på 
Institutt for estetiske fag, var det m

ed stor glede 
jeg tok fatt på jobben. M

itt ønske er å bergta m
ine 

studenter m
ed teaterdukken og på den m

åten få 
dem

 til «å brenne for Figurteater; å bli sm
ittet av 

basillen». D
e får se film

 av ulike forestillinger og 
figurteaternestorer; som

 blant annet M
ichael M

es-
che. M

itt m
ål er å vekke og utvikle studentenes 

m
edskapende evne.

Jeg begynner alltid å jobbe m
ed hendene, m

ed 
dem

 som
 eget uttrykksm

iddel. H
vis m

an får «liv» 
ut i hendene er m

ye av basisjobben gjort. D
et er 

gjennom
 hendene dukken, figuren og objektet gis 

liv. D
et blir derfor noen uker m

ed fokus på hender.
H

ender som
 m

etafor for hav, trær, dyr og m
en-

nesker og så videre. V
i lager sm

å visninger hvor 
studentene ser på hverandres spill. Jeg film

er en 
del av prosessen så studentene kan observere og 
analysere sitt eget arbeid i etterkant. Jeg prøver å 
legge relevant teori inn underveis. Siden studiet er 
nokså fysisk basert, kan det være godt m

ot slutten 
av dagen å få hvilt arm

ene og å lytte til teori.
D

eretter kom
m

er hva jeg vil si er alfa og om
-

ega i Figurteater, nem
lig «Fokus» D

et er en av 
grunnelem

entene vi trener på hele tiden i ulike 
sam

m
enhenger. H

vor er fokus? H
vor sender vi fo-

kuset? H
vor ligger fokuset? H

va vil vi ha fokus på?
B

evisstheten rundt fokus er viktig og da ikke m
inst 

fokus på figuren/objektet. E
t annet viktig elem

ent 
i denne forbindelse er den sceniske frem

føringen 
m

ed både spilleren og figuren tilstede på scenen. 
Studentene blir trent i å ha et bevist valg hvor de 
vil legge fokus.

Spill m
ed figurer er også et sentralt fagom

råde. 
D

en klassiske hanskedukken kom
m

er først. D
ette 

grunnet at dens bevegelsesm
ønster kan overføres 

til så m
ye figur/objektarbeid. H

er blir figurens 
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#THE SOUL OF THE 
PUPPET LIES IN THE 
PALM

 OF THE HAN
D$

PRESENTASJON AV FIGURTEATER!
UTDANNINGEN PÅ OSLOM

ET " 
STORBYUNIVERSITET.

TEM
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blikk, rytm
e og pust en viktig del, som

 m
å inn un-

der huden på spilleren. A
lle studentene får også 

lage hver sin egen hanskedukke og «m
uppet»- 

dukke. H
er får jeg assistanse av K

ari N
oreger som

 
er en flott dukkem

aker og som
 veileder studentene 

i prosessen.

M
ange av studentene har valgt Figurteater for-

dypningsem
net siden de ønsker å jobbe m

ed barn 
i ulike sam

m
enhenger. D

erfor legger jeg opp til 
at de lager en barneforestilling som

 vi inviterer 
barnehager/skoler til å kom

m
e å se på. Slik får de 

erfaring m
ed å spille og får «forske» på hva som

 
fungerer å for et barnepublikum

. Jeg er selvføl-
gelig inne og kvalitetssikrer og har den endelige 
regien. I forestillingen får de også brukt det de har 
lært rundt det å bruke skyggeteater. H

er har jeg 
dyktige utenlandske krefter inne som

 jobber og in-
troduserer dem

 for en kunstform
 som

 har sin helt 
egen teknikk.

D
et gis også egne forelesninger om

 teater-
dukken brukt som

 et pedagogisk verktøy, og om
 

hvordan 
dukker/objekter 

kan 
brukes 

i 
terapi-

sam
m

enheng. H
er gis forelesninger kom

binert 
m

ed w
orkshops. Papir og plast er m

aterialer som
 

studentene også gis innføring i. D
et kan skapes 

spennende sceniske uttrykk ved å gi liv til en eg-
gekartong. Studentene får prøve ut ulike ideer 

og teknikker m
ed m

indre visninger; reflekjon og 
analyse gjøres så i etterkant. H

va fungerte? O
g 

hvorfor? O
bjekt-arbeid består av å jobbe m

ed helt 
«vanlige» ting som

 en te-kanne, et kosteskaft, en 
flaske, en oppvaskbørste, en kjole, en paraply, en 
stol m

.m
. H

er kan objektet spilles for å illustrere 
sin opprinnelige funksjon, m

en her lærer studente-
ne at en kjole kan også spilles som

 en m
etafor for 

m
or, og at en paraply kan få rollen som

 en dansen-
de ballerina.

Så kom
m

er jeg inn på det tredje viktige grunn-
prinsippet i figurteatrets vesen; nem

lig illusjonen. 
Studentene m

å lære å tro på illusjonen som
 de 

skaper. D
erm

ed har jeg de tre kjepphestene jeg 
rir gjennom

 hele studiet; fokus, pust og troen på 
illusjonen, den m

an skaper ved å gi liv til et dødt 
m

ateriale.
Studiet er ikke en profesjonsutdanning, m

en 
egner seg for barnehagelærere, pedagoger, tera-
peuter, skuespillere, fortellere, biblotekarer og kul-
turarbeidere m

.m
. som

 ønsker en dypere innføring 
i hva figurteater kan være og er. Figurteaterstudiet
gir 30 studiepoeng og går på vårsem

esteret. Stu-
diet kan tas som

 en frittstående enhet eller som
 en 

del av en treårig bachelorgrad i D
ram

a og teater-
kom

m
unikasjon ved O

sloM
et – storbyuniversitet. 

Årets studenter og dukker.
Foto: Anne Stray
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«M
itt ønske er 

å bergta m
ine 

studenter m
ed 

teaterdukken og 
på den m

åten få 
dem

 til ‘å brenne 
for Figurteater; 
å bli sm

ittet av 
basillen‘.»

«Derm
ed 

har jeg de tre 
kjepphestene jeg 
rir gjennom

 hele 
studiet; fokus, 
pust og troen på 
illusjonen.»

«Studentene 
m

å læ
re å tro på 

illusjonen som
 de 

skaper.»
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SVEIN
 GUN

DERSEN
har tidligere væ

rt leder for OsloM
ets halvårs figurteaterstudium

I 2005 ble jeg bedt av A
vdeling for estetiske fag 

ved H
øgskolen i O

slo (H
iO

) om
 å utarbeide en 

fagplan for et årsstudium
 i figurteater. Planen ble 

sendt ut på høring i 2006, og behandlet og god-
tatt av avdelingsstyret og N

O
K

U
T

 i 2007. I 2008 
ble et halvtårsstudium

 i figurteater utlyst som
 del-

tids betalstudium
 ved A

vdeling for estetiske fag. 
Første kull studenter m

ed figurteater i fagkretsen 
i sin D

ram
a- og teaterkom

m
unikasjon-bachelor-

grad ble uteksam
inert i juni 2008. To år etter var 

studiet inne som
 heltidsstudium

 i avdelingens or-
dinære fagportefølje. E

tter sam
m

enslåingen m
ed 

H
øgskolen i A

kershus fortsatte det som
 nå ble In-

stitutt for estetiske fag på H
iO

A
 å tilby studiet, og 

gledelig nok fortsetter tilbudet også etter at høg-
skolen er blitt O

slo M
et - Storbyuniversitet.

ET N
YTT STUDIUM

U
nder arbeidet m

ed fagplanen støtte jeg på inn-
vendinger m

ot å legge en utdanning i figurteater 
til det m

an oppfattet som
 en pedagogisk høgskole, 

og m
an var redd studiet skulle fokusere på m

ål-
gruppe istedenfor kunst. V

i var vel m
ange som

 var 
sam

stem
te i ønsket om

 at en treårig kunstfaglig 
utdanning i figurteater burde legges til K

unsthøg-
skolen i O

slo. M
en K

unsthøgskolen var ikke inter-
essert i å etablere et slikt program

, på H
iO

 lå det 
derim

ot interesse i veggene. K
anskje fordi kunst-

nere som
 K

arel H
lavaty og B

jørg M
ykle hadde 

arbeidet ved forskjellige avdelinger der, det fantes 
også høy kunstfaglig kom

petanse innen dans og 
teater her. Jeg så dette m

iljøet som
 en sjanse. E

tter 
nedleggelsen av figurteaterutdanningen i Fredrik-
stad fantes det ikke utdanningstilbud i kunstarten 

FIGURTEATERSTUDIET 
VED OSLOM

ET % 
STORBYUN

IVERSITETET
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TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G

Håkon M
ørland som

 student på figurteaterstudiet. 
Foto: Karen Høie
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i N
oregs land. På denne avdelingen kunne vi få 

til noe.

A
vdeling for estetiske fag var ikke lagt under lærer- 

eller førskolelærerutdanningene. D
et var en fordel, 

da flere som
 sagt hadde uttrykt skepsis i forhold 

til den didaktiske vinklingen de pedagogiske høg-
skolene har stått for innen kunstfagene. A

vdeling 
for estetiske fag var en selvstendig enhet hvor dis-
kusjonen kunst-pedagogikk dessuten var levende. 
D

e faglig tilsatte ved avdelingen og nå: instituttet, 
har alltid vært opptatt av denne problem

stillingen. 
Sam

tidig som
 de understreker at de ikke driver en 

kunstskole, blir det vektlagt at studentene studerer 
et kunstfag, det forventes høyt nivå, og i tillegg 
til kunstfaglig kom

petanse, m
å studentene tilegne 

seg didaktiske kunnskaper og ferdigheter. D
ette 

blir særlig understreket når det gjelder produksjon 
og form

idling av kunst til barn og unge - også i de 
tilfellene der et kunstprodukt retter seg spesifikt 
m

ot denne m
ålgruppen skal den kunstneriske kva-

liteten stå i fokus.

STUDIET I DRAM
A" OG TEATERKOM

M
UN

IKASJON
G

jennom
 en årrekke har Institutt for estetiske fag 

bygget opp et spennende dram
a og teaterm

iljø, 
og tilbyr nå studier opp til m

astergradsnivå i D
ra-

m
a- og Teaterkom

m
unikasjon. På bachelorstudiet 

blir et første grunnleggende utdanningsår supplert 
m

ed et halvtårsstudium
 i dram

aturgi. E
tter dette 

kan studentene velge to halvtårsenheter blant føl-
gende fag: Figurteater, Fortellerkunst, M

askespill, 
R

egi, Teater i U
ndervisningen (T

iU
). Figurteater-

studiet gir studentene en grunnleggende innføring 
i forskjellige sider av figurteaterfaget, og skal gi 
grunnlag for å tilrettelegge og spille figurteater for 
og m

ed barn, unge og voksne. 

H
ovedvekten er lagt på spill m

ed figurer og ob-
jekter, i perioder produserer studentene også egne 
dukker. 

D
et siste halvåret av bachelorforløpet går studen-

tene videre m
ed et av sine valgte fag, og fordyper 

seg i dette. Studentene lager da en kunstnerisk pro-
duksjon, som

 de så skriver om
 i bacheloroppgaven. 

M
asterstudiet er bygget opp på sam

m
e m

åte: en 
kunstproduksjon er utgangspunktet for videre teo-
retisk drøfting om

kring valg og virkem
idler. Stu-

dentene har også m
ulighet for å søke internasjonal 

utveksling m
ed kunstinstitusjoner m

ed figurteater-
utdanning, og flere av studentene våre har søkt vi-
dereutdanning på figurteaterutdanningen i Praha. 
Jeg vil også nevne at det går an å søke halvtårsstu-
diet i figurteater som

 en selvstendig enhet, dersom
 

m
an kan dokum

entere tilsvarende grunnleggende 
teater- og dram

aturgikunnskaper som
 studentene 

som
 følger bachelorutdanningen innehar.

E
n treårig kunstutdanning vil tradisjonelt dekke et 

vidt felt. I et teaterstudium
 vil studentene få un-

dervisning i fag som
 rolletolking, im

provisasjon, 
sam

spill, bevegelse, stem
m

e, m
en også i teorifag 

som
 forestillingsanalyse, dram

aturgi, regi, teater-
historie. I bachelorutdanningen som

 tilbys i D
ra-

m
a- og teaterkom

m
unikasjon på O

sloM
et står de 

fleste av disse fagom
rådene sentralt. I m

aske- og 
figurstudiene kom

m
er form

giving og design på 
toppen av dette, dessuten som

 sagt, krav til didak-
tiske kunnskaper og drøftinger. T

ilsam
m

en får stu-
dentene m

ed seg et solid faglig grunnlag.

VEGEN
 VIDERE ...

H
er står vi i dag: Institutt for estetiske fag ved O

s-
loM

et tilbyr et halvårs figurteaterstudium
, enten 

som
 del av en bachelorgrad, eller som

 selvstendig 
enhet - m

ed m
ulighet til å gå videre m

ed figur-
teater som

 fordyping både i bachelorforløpet og 
på m

asternivå. A
t utdanningen gjennom

 disse åre-
ne har øket interessen for figurteater både blant 
publikum

 og utøvere tror jeg vi begynner å m
erke. 

Jeg gikk av som
 leder av studiet våren 2016, før-

stelektor og dukkespiller A
nne Stray fikk den ut-

lyste stillingen etter m
eg, og m

ed henne ved roret 
er jeg trygg på at utdanningen er i gode hender. 
Planene for et helårsstudium

 i figurteater er god-
kjente, og vi kan bare håpe at O

sloM
et i fram

tiden 
vil utvide tilbudet. 
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DUKKESPILLER I 
SKUESPILLERUTDAN

N
ELSE

RAGN
I HALLE

går på bachelor i skuespill ved Akadem
i For Scenekunst

Jeg sitter i en hytte i øsende regnvær i Johannes-
burg og prøver å tenke på hva det vil si å være duk-
kespiller i skuespillerutdannelse. O

g hva det vil si å 
være dukkespiller. O

g skuespiller. Jeg sliter.

Praktisk: Jeg heter R
agni. Jeg er 29 år gam

m
el og 

går på bachelor i skuespill ved A
kadem

i For Sce-
nekunst (N

TA
)/H

øgskolen i Ø
stfold (tidl. N

orsk 
D

ukketeater A
kadem

i og A
kadem

i for Figurtea-
ter). 

A
kkurat nå er jeg på utveksling ved A

FD
A

 i 
Sør-A

frika for å jobbe m
ed visuelt teater og duk-

keteater, hva og hvordan det kom
m

er til å bli vet 
jeg ikke, jeg har vært her en uke.

Før gikk jeg på N
ordic B

lack X
press (N

B
X

), N
or-

dic B
lack T

heatre sitt toårige teaterutviklingspro-
sjekt (les toårig skuespillerutdannelse).

Før det og underveis har jeg jobbet m
ed figurtea-

ter, og det har jeg tenkt til å fortsette m
ed.

Felles for N
B

X
 og N

TA
 er at de legger stor vekt 

på at m
an som

 elev skal finne sitt eget kunstneriske 

uttrykk. Selv om
 linjene jeg har gått på/går heter 

skuespill, opplever jeg at begge studiene handler 
vel så m

ye om
 regi, dram

aturgi og evne til å stable 
sine egne prosjekter på beina. D

et har ikke vært 
undervisning i anim

asjon de årene jeg har gått 
der/her, m

en begge institusjonene har på hver sin 
m

åte har om
favnet og oppfordret m

eg til å bruke 
dukketeater aktivt i det jeg lager.

N
B

X
 ga m

eg innim
ellom

 fri og tidvis økonom
isk 

støtte til å dra på figurteaterw
orkshoper eller være 

m
ed i produksjoner utenfor skolen, det var en del 

av avtalen fra starten. M
inst en gang i halvåret satt 

vi opp forestillinger der hver elev fikk ansvar for sin 
egen forestilling eller etyde ut ifra et gitt dogm

e. 
På den m

åten fikk jeg frihet til å eksperim
entere 

m
ed dukker og figurer både teoretisk, konseptuelt 

og i praksis, som
 utøver og regissør. D

ette, og det 
at m

an som
 elev og tidligere elev kan få låne N

or-
dic B

lacks lokaler C
aféteatret, ledet til at jeg startet 

å arrangere puppet slam
s, som

 igjen har generert 
m

ange him
la fine kunstneriske m

øter. O
g jeg har 

fått lov å kom
m

e tilbake som
 lærer og holdt w

orks-
hop i figurteater!

TEM
A: 

UTDAN
N
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N
TA

 er, m
ed fem

 ganger så m
ange elever og som

 
offentlig høyskoleutdannelse underlagt en del by-
råkratiske krav, ikke like fleksible som

 N
B

X
 var. T

il 
gjengjeld har skolen et større apparat, både sceno-
grafi og skuespillerlinjer, gjestelærere og forelese-
re fra hele verden. U

tover faste ferdighetsklasser, 
produksjoner og teori er utdannelsen satt sam

m
en 

av ulike w
orkshops. D

isse varer stort sett i 1-3 uker 
og kan inneholde alt fra m

usikkom
posisjon, Sha-

kespeare og dans til å bo to uker på en øy. O
m

 
våren har vi egenproduksjon, såkalt independent 
production. H

er setter vi opp forestillinger m
ed 

interne eller eksterne veiledere, m
en uten lærer. 

D
et er kanskje her m

an har m
uligheten til å ekspe-

rim
entere ordentlig m

ed figurteater, gitt at de m
an 

jobber m
ed vil. 

A
v og til blir jeg usikker på hva folk som

 ikke job-
ber m

ed det selv m
ener når de sier «bruke dukke-

teater». Jeg ser for m
eg at de forestiller seg at jeg 

skal ta m
ed m

eg en m
uppet inn i undervisningen 

som
 jeg lar snakke på m

ine vegne. E
ller at jeg hver 

gang vi får en åpen oppgave skal løse den m
ed litt 

Punch and Judy. Saken er at jeg bruker det hele ti-
den, eller har det som

 prim
ær referanseram

m
e. E

l-

ler kanskje jeg hele tiden om
definerer for m

eg selv 
hva figurteater er og derm

ed kan hva som
 helst 

passe inn under paraplyen. 

D
ette er en rotete skisse over ting på N

TA
 som

 jeg 
putter under paraplyen:

 –
D

ukketeaterseksjonen, en liten skatt innerst 
i H

øgskolens fellesbiblitotek, m
ed Jurkow

s-
ki, 

G
yula 

M
olnár, 

alle 
de 

skandinasviske 
dukkebøkene jeg vet om

, m
anus og inni-

m
ellom

 bilder fra N
orsk D

ukketeater A
ka-

dem
i og perm

 på perm
 m

ed Å
nd i H

anske 
fra m

ye lenger tilbake enn jeg har abonnert.   

 –
A

rbeid m
ed tekst og stem

m
e, ord som

 m
e-

ning, som
 lyd, lyd som

 m
ening, onem

ate-
poetisk, 

poetisk, 
konsonanter 

og 
vokaler 

og O
restien og K

urt Schw
itters, lyd som

 
fysisk form

, visuell lyd, tekstur, bevegelig.  

 –
Å

 jobbe sam
m

en m
ed scenografer, et faktisk 

og ikke bare teoretisk sidestilt forhold m
ellom

 
rom

, m
aterialitet og levende kropper og tekst. 

Så rom
m

et og m
enneskene og tingene blir én 

TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G

ting som
 puster sam

m
en. E

n dobbel (uen-
delig?) dram

aturgi, det m
an forteller bok-

stavelig m
ed sym

boler og gester og det m
an 

forteller gjennom
 tingenes forhold til hver-

andre. Å
 kunne lage en forestilling der det å 

fjerne et glass eller skifte lysfilter ville tilsvare 
å stryke en replikk eller kappe av en finger. 

 –
B

evegelse, dansetim
er, å isolere kroppsde-

ler, dele opp kroppen i ulike rytm
er, tem

-
poer, indre og ytre, å bevege seg selv m

ed 
pusten, 

m
ed 

blikket, 
vekt 

og 
m

otvekt. 

 –
N

oe vi leste av D
eleuze om

 tingenes tem
po 

som
 fikk m

eg til å tenke på avstand m
ålt i 

tid. Fra nesetipp til kinnbein (1/2 sekund), 
bunnen av glasset til randen via vann (ett se-
kund), fra søppelkasse til halsgrop i tåke (30 
sekunder), rundt en m

yk sofapute (42 dager 
m

inst). På den m
åten er alle ting i konstant 

bevegelighet 
allerede, 

kanskje 
dukketeater 

bare er å gi dem
 et puff i baken og litt fokus.

Istedenfor å finne ut hvordan alt kan være figurte-
ater, kan det være deilig å snu på det av og til og si 

at dette vet jeg at er dukketeater: H
a en ting som

 
ikke er levende. Lek at den er levende. Forhold 
deg til eller beveg tingen sånn at de som

 ser på 
også leker at de tror den er levende.

H
østen 2016 feiret N

TA
 20-års jubileum

, og i den 
anledning satt vi opp dukketeater – dukketeater, 
eller kanskje heller en satirisk karikatur av duk-
keteater, i regi av den visuelle kunstneren A

ndrej 
B

artenev. D
et beste m

ed det var kanskje at han ko-
pierte uttrykket og sam

tidig ga fullstendig blaffen 
i håndverket så insisterende at det ble sin helt egen 
sjanger. 

A
kkurat nå er jeg forvirret over sjangerinndelinger, 

over teater, iscenesettelse, scenekunst (m
ed eller 

uten scene), skuespilleri, fiksjon, fortelling, hva det 
er og hva det er godt for og hva vil det si eller hva 
jeg vil si. M

ens jeg prøver å finne det ut er strate-
gien m

in å navigere etter lyst. D
et betyr å stole på 

at hvis jeg har skikkelig lyst til å bruke plastm
asker 

av m
itt eget fjes som

 B
H

 og synge dødsballade ak-
kom

pagnert av dyreband, så er det nok et godt 
kunstnerisk valg. 

«Lars, enkens sønn» av Andrej 
Bartenev, NTA. 
Foto: Norw

egian Theatre Academ
y

Fra Puppet Slam
 V, laget på 

w
orkshop m

ed elever fra NBX
Foto: Jeppe Lai

«I put on sunglasses and turn 
off the lights” 2. års Independent 

production, NTA 
Foto: Liam

 Alzafari
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Skuespillerutdanningas form
elle navn er «B

A
 i Te-

aterproduksjon og skuespillerfag». D
et betyr at for 

oss, som
 på E

cole Jaques Lecoq i Paris, er a m
atter 

of (…
) educating theatre artists of all kind: authors, 

directors, scenographers as w
ell as actors. 2 G

jennom
 

et stort m
usikkfag kan vi legge kom

ponister, m
usi-

kere og sangere til den lista.

I 3. klasse undervises studentene i flere større tea-
terprosjekter sam

t et om
fattende film

program
.

I en artikkel for Å
nd i hanske m

å vi si litt om
 figur-

teater - eller rettere sagt m
angelen på figurteater - i 

teaterutdanninga. E
n norsk ekspert på om

rådet er 
forfatter og dr.philos. A

nne M
argrethe H

elgesen. 
H

un definerer figurteater slik: 

I 
N

orge 
har 

m
an 

siden 
begynnelsen 

av 
1990-tallet forsøkt å gi kunstarten navnet fi-
gurteater. B

egrepet figurteater inkluderer alt 
som

 tidligere gikk under navnet dukketeater, 
m

en det om
fatter også teater m

ed objekter, 
m

ed 
anim

ert 
scenografi, 

m
aterialteater 

og 
skyggeteater – kort sagt teater der en eller fle-

re spillere gir gjenstander liv ved å m
anipulere 

dem
. 3

Figurteaterbegrepet kom
m

er fra det tyske «figu-
rentheater» og foranledningen for innføringen av 
begrepet var at den gam

le dukketeaterbenevnel-
sen ble for snever da flere teaterkunstnere brukte 
andre objekter enn bare dukker i sitt kunstneriske 
virke. D

et sier ikke derm
ed at bruken av dukker 

ikke er sentral i figurteatret, og her utm
erker ikke 

teaterutdanninga seg i særlig grad. U
ndervisninga 

er periodisert i ulike em
ner og vi har per dags dato 

ingen perioder som
 konsentrerer seg om

 dukker 
eller dukkeføring. D

et kan m
ed ujevne m

ellom
-

rom
 dukke opp enkeltstående w

orkshops m
ed 

dette som
 team

a, m
en dette er ikke en fast del i 

fagplanen og ikke et prioritert em
ne hos oss. 

M
ed objekter stiller det seg litt annerledes. I 1. 

studieår har vi en periode m
ed innføring av objek-

ter, som
 – i tillegg til å være en innføringsperiode 

på egne ben -  kan sees på som
 en av flere forbe-

redelser til en lengre periode i 2. studieår i gestisk 
teater. I «objektperioden» har studentene fokus på 

34

PRESEN
TASJON AV BA 

TEATERPRODUKSJON OG 
SKUESPILLERFAG VED 
N

ORD UN
IVERSITET

DAG SKEVIK 
er fungerende studieleder ved Skuespillerutdanninga ved Nord universitet. 
Han er sangpedagog og har jobbet ved utdanninga siden 2007, m

en har væ
rt studieleder siden 2016.

Skuespillerutdanninga ved N
ord universitet er en 

utøvende utdanning og denne artikkelen vil si noe 
om

 hva det betyr for oss. Først og frem
st betyr det 

at all aktivitet, både undervisning og forsknings- og 
utviklingsarbeid rettes m

ot det praktisk utøvende 
scenekunstfeltet. V

i har så godt som
 ingen fore-

lesninger eller skriftlige innleveringer, og bare én 
hjem

m
eeksam

en. D
erim

ot foregår all undervisning 
«på gulvet», i spill. Studentene undervises av peda-
gogisk personell m

ellom
 25 og 30 tim

er hver uke. 
I tillegg har de ukentlige praktiske oppgaver som

 
resulterer i faste visninger hver fredag gjennom

 
hele studieåret. D

isse visningsoppgavene jobbes 
det m

ed etter den fastsatte undervisningen. D
e har 

større sem
estervisninger til jul, påske og våren. V

is-
ningene i 2. klasse er åpne for publikum

. A
nslagsvis 

beregner vi at studentene jobber m
inst fire tim

er 
hver dag m

ed visningsoppgavene i de ordinære 
ukene, noe som

 gir en total arbeidsbelastning på 
rundt 50 tim

er i ordinære uker. I forbindelse m
ed 

sem
estervisninger øker tim

etallet og de jobber ofte 
opp m

ot 70-80 tim
er i uka i enkelte perioder. 

Fredagsvisningene hører til faget «im
provisasjon» i 

1. klasse og «stil» i 2. klasse. I 1.klasse jobbes det i 
ganske korte perioder (to-tre uker) m

ed ulike em
-

ner som
 tilhører grunntreningen i det pedagogiske 

program
m

et, m
ens stilretningene som

 undersøkes 
i 2. klasse går over flere uker, gjerne seks til sju. 
D

e ukentlige visningsoppgavene gis m
ed utgangs-

punkt i hvilket em
ne eller stil som

 for tiden under-
søkes i undervisningen og dette, sam

m
en m

ed de 
større sem

estervisningene, sikrer en kontinuerlig 
trening i å lage teateroppsetninger m

ed det det 
innebærer av scenografisk forståelse, dram

aturgisk 
forståelse, regi, teknikk, sm

inke og kostym
er.

Faget «bevegelse» er utform
et i nær sam

m
enheng 

m
ed im

provisasjon og stil, og handler om
 å un-

dersøke hvordan kroppens bevegelser og kroppens 
eget språk er im

plem
entert i skuespillerens kunst-

neriske uttrykk. B
evegelse er et kjernefag hos oss, 

og for å sitere Jacques Lecoq: M
ovem

ent, as m
ini-

fested in the hum
an body, is our pem

anent guide in 
this journey from

 life to theater. 1 

Sentralt i en utøvende teaterutdanning står også 
m

usikk og sang. Studentene går gjennom
 et tilret-

telagt sangprogram
 som

 kort fortalt handler om
 å 

starte i store ensem
bler som

 gradvis blir m
indre og 

m
indre til m

an trenes som
 solist i 2. klasse. K

om
-

posisjon er den andre store kom
ponenten i m

u-
sikkfaget og studentene går gjennom

 fem
 kom

po-
sisjonsm

oduler. D
ette resulter i at alle kandidater 

får god innsikt i hvordan m
usikk og m

usikalsk dra-
m

aturgi spiller en avgjørende rolle i oppbyggingen 
av et scenekunststykke og at de er godt forberedt 
til å sam

arbeide m
ed kom

ponister og m
usikere. 

E
nkelte kandidater skriver også profesjonell tea-

term
usikk i sin karriere. 

TEM
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Studenter i 2. klasse jobber m
ed 

halvm
asker. Foto: Ole Johan 

Ram
fjord, Skuespillerutdanninga 

ved Nord universitet.

Nord universitet driver 
en treårig, profesjonell 
skuespillerutdanning i Verdal.
 Utdanninga ble etablert 
2002. 

De første årene var studiet 
et toårig kandidatstudium

 
drevet av teaterselskapet 
InnSpæ

ll A/S, m
en ble 

allerede i 2005 overtatt 
av davæ

rende Høgskolen i 
Nord-Trøndelag (HiNT) og ble 
om

trent sam
tidig organisert 

som
 en treårig bachelor. 

Da HiNT ble fusjonert 
inn i Nord universitet ble 
skuespillerutdanninga lagt 
inn under faggruppe for 
kunst- og kulturfag ved 
Fakultet for læ

rerutdanning 
og kunst og kulturfag (FLU) 
ved universitetet. 

FA
K
TA

2 IBID 
3 Anne Helgesen (1999). «Figurteatrets historie : europeisk teaterhistorie fra en annen kant». w

w
w.nb.no (norsk). Tell forlag. s. 7.

1  «The M
oving body» Jacques Lecoq. London 2002. Lecoq er en av flere teaterpedagoger som

 har utviklet pedagogikk vi har væ
rt, 

og er inspirert av.
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å bringe ulike objekter til liv, og i ytterste konse-
kvens la objektene fortelle historien. Perioden va-
rer i to-tre uker så det kan derfor ikke sees på som

 
noe annet enn en innføring, og som

 en del av det 
grunnlagskurset som

 1. studieår i sin helhet er.
 Stilperioden 

«gestisk 
teater» 

i 
2. 

studieår 
lig-

ger også langt unna det som
 kan fanges opp av 

figurteaterbegrepet, m
en er kanskje den m

est vi-
suelle undervisningsperioden vi har. H

er forteller 
studentene en historie, gjerne en adapsjon av en 
film

 eller en novelle gjennom
 fysiske og gestuel-

le fortellerm
etoder. R

esultatet av denne perioden 
blir gjerne en adaptert frem

stilling av den aktuelle 
historien som

 ofte løfter fram
 andre aspekter i det 

narrative enn originalen. D
e gestiske fortellertek-

nikkene gjøre det m
ulig å tone ned noen elem

en-
ter fra originalfortellingen, m

ens noe annet kan 
løftes fram

. E
t typisk eksem

pel vil være at noe som
 

i originalfilm
en oppleves som

 svært alvorlig og 
dram

atisk kan frem
stilles ganske kom

isk. Sam
m

en 
m

ed undersøkelser av overganger og det fysiske 
språkets potensiale er denne undersøkelsen rundt 
historiens poetiske dim

ensjoner derfor de viktigste 
årsakene til at vi prioriterer det gestiske teatret i 

studieplanen. Selv om
 resultatet kanskje kan sies 

å grense opp m
ot det visuelle teatret er derm

ed 
læringsm

ålet noe annet enn å lage «visuelt teater», 
nem

lig er å finne alternative fortellergrep som
 alte-

rerer en historie og persepsjonen av denne. 

D
et vil være et definisjonsspørsm

ål om
 figurteater-

begrepet også om
fatter m

askearbeid, m
en studen-

tene jobber altså en del m
ed det i utdanningen sin. 

V
i har flere kortere m

askeperioder i 1. studieår og 
en litt lengre i 2. studieår. I 1. klasse jobbes det i 
hovedsak m

ed nøytral m
aske, larvem

asker og hel-
ekspressive m

asker. I 2. klasse jobbes det m
er m

ed 
halvekspressive m

asker, eller såkalte kom
ediem

as-
ker. Felles for m

askene i 1.klasse er at de ikke kan 
snakke, og læringsm

ålene handler om
 å undersø-

ke hvilke m
uligheter m

an har m
ed kropp, rom

 og 
sam

spill til å fortelle en historie når m
an ikke har 

språk. A
rbeidet m

ed nøytrale m
asker handler også 

om
 å «nøytralisere» kroppen og gjennom

 det bli 
bevisst på ulike «tics» og uvaner m

an har m
ed seg, 

og som
 m

ed fordel kan renskes bort i den sceniske 
form

idlingen. «H
alvm

askene» i 2. klasse kan snak-
ke og her er det i større grad snakk om

 å under-
søke teatral stil. H

vilket teater kan m
an lage m

ed 

TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G

m
asker og i hvilke historier kan bruk av m

asker 
være et hensiktsm

essig fortellergrep?

Selv om
 studentene ved skuespillerutdanninga får 

en innføring i objekter, gjennom
fører undersøkel-

ser i det gestiske teatret og litt m
er om

fattende 
arbeid m

ed ulike m
asker vil det være feil å gi ut-

danningen i en m
erkelapp som

 «figurteaterskole». 
V

i utdanner skuespillere til teater og film
 gjennom

 
et innholdsrikt og m

angfoldig utdanningsløp. D
e 

fleste av våre tidligere studenter lever livene sine 
som

 utøvende skuespillere, og så langt er det ingen 
av dem

 som
 har hatt et spesielt fokus på figurtea-

ter. Skuespillerutdanninga er en utdanning for sce-
nekunstnere som

 ønsker en utøvende utdanning, 
m

ed fokus på ensem
ble og kreasjon i en fornorsket 

versjon av ulike vesteuropeiske teatertradisjoner. 
E

n utøvende utdanning i teaterproduksjon og 
skuespillerfag betyr altså at studentene får m

ye un-
dervisning i praktiske og utøvende fag og em

ner, 
hvorav noen få ligger nærm

ere figurteatret enn 
andre, sam

t at de ukentlig trener på å lage teater.

D
en tydeligste indikator på at denne m

odellen 
fungerer slik vi ønsker er «etterlivet» til studentene 

på den profesjonelle arenaen. V
i har kontakt m

ed 
m

arkedet og ser at kandidatene klarer seg svært 
godt. V

i har, eller har hatt, kandidater inne på 
sam

tlige institusjonsteater og noen spiller fast ved 
disse. V

åre studenter har hatt (hoved)roller i pre-
stisjefylte film

er og har ledet store T
V

-satsninger i 
flere sesonger. D

e har spilt på alle landets region-
teatre og sikrer seg jevnlig prosjektm

idler til egne 
produksjoner. H

østen 2017 var nesten sam
tlige av 

avgangskandidatene fra våren før på profesjonelle 
turnéer m

ed forestillinger de laget som
 studenter. 

U
tdanningas visjon er å utdanne den «selvstendige 

og kreative skuespiller». M
ed det m

ener vi at vi 
skal ruste studentene til å gjøre en god jobb i de 
ulike institusjonene som

 finnes, m
en også oppfor-

dre til og trene på å lage egne produksjoner. N
å 

har vi drevet profesjonsrettet utdanning i snart 16 
år og alt tyder på at vi klarer å leve opp til vår egen 
visjon. 

2. årsstudenter viser 
tegneserieteater. 
Foto: Ole Johan Ram

fjord, 
Skuespillerutdanninga ved Nord 
universitet.

M
onolog gjort m

ed larvem
aske. 

Foto: Ole Johan Ram
fjord, 

Skuespillerutdanninga ved Nord 
universitet.
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Piotr C
holodzinski er faglig studieleder på B

achel-
or i skuespill ved W

esterdals. H
an er opprinnelig 

teaterregissør og har doktorgrad i regikunst fra 
Teaterakadem

iet 
i 

W
arszaw

a 
og 

Teaterhøysko-
len i H

elsinki. H
an har undervist ved blant an-

net A
kadem

iet for Scenekunst, O
perahøyskolen 

og 
Teaterhøyskolen 

i 
H

elsinki. 
W

esterdals 
tar 

opp 16-20 elever hvert år på bachelor i skuespill. 

– H
vis jeg sier utdanning i figurteater – hva sier 

du?
– D

et som
 gjør vår utdanning spesiell, sier Piotr, 

er at vi er opptatt av bredden i skuespillerarbeidet. 
V

i underviser i alt fra M
eisner, B

recht, G
rotow

ski 
– og selvfølgelig Stanislavskij. D

et andre som
 gjør 

oss spesielle er at vi har et internasjonalt fokus.  V
i 

sam
arbeider blant annet m

ed skuespillerutdan-
ninger i Paris og m

ed E
rnst B

usch i B
erlin. V

i 
har gjestepedagoger fra H

elsinki, M
aastricht og 

M
ünchen. 

– U
nderviser dere i objektteater?

– Ja, det driver vi m
ye m

ed. Serge N
icolai fra 

Frankrike underviser i dette en uke eller tre i 
året. A

ndrine Sæther, som
 har arbeidet m

ye m
ed 

Laurent C
hetouane, har også arbeidet m

ed dette 
m

ed studentene. 

H
va m

ed anim
asjon?

– D
et jobber vi lite m

ed. Jeg ser på det som
 en ny 

retning i teater bransjen der m
an jobber m

ed skue-
spillerne som

 objekter i en kunstinstal  lasjon. 

– H
vorfor er bachelorutdanninga ved W

esterdals 
viktig?
– D

et er viktig å ha m
ange skuespillerutdanninger 

i N
orge. D

et er viktig at det finnes m
ange alter-

nativer! D
et er da de store talentene kan kom

m
e 

opp. Jeg er veldig im
ot det som

 m
ange politikere 

hevder at vi utdanner for m
ange skuespillere fordi 

det ikke finnes jobb til alle. M
an utvikler seg som

 
m

enneske og person ved å ta en teaterutdanning – 
det er m

ange ting m
an kan gjøre etterpå. D

e som
 

er desperate nok fortsetter som
 skuespillere! 
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LAG KOM
PROM

ISSLØST 
FIGURTEATER!

KRISTOFFER BAKKEN
 ERICHSEN

er dukkespiller og styrem
edlem

 i UNIM
A Norge

I januar var jeg i Praha, hvor jeg m
øtte M

arek B
e-

cka, dukkespiller og lærer i dukkespill (puppetry) 
ved A

cadem
y of Perform

ing A
rts, D

epartm
ent of 

A
lternative and Puppet T

heatre. V
i hadde en li-

ten sam
tale, rett før han skulle spille forestillingen 

N
orska pohadra (K

vitebjørn K
ong Valem

on) m
ed 

sitt kom
pani «B

uchty a loutky».

M
arek snakker m

ye om
 «puppet theatre», noe jeg 

har oversatt til «figurteater» på norsk. H
an m

ener 
at hovedproblem

et til figurteater er at m
an fortsatt 

ikke vet, og kanskje m
an aldri kom

m
er til å vite, 

hva figurteater betyr. For M
arek er figurteater at 

han anim
erer et objekt slik at publikum

 føler at det 
er et subjekt. (D

ette tolker jeg som
 at objektet får 

en personlighet, og at det gjennom
 live anim

asjon 
skapes en illusjon om

 at objektet er levende – for 
m

eg er det dette som
 er figurteater). M

ange av 
hans kolleger derim

ot, m
ener at bruk av rekvisit-

ter er figurteater. A
t det ikke er selve anim

eringen, 
m

en bruk av objekter i seg selv – uavhengig av om
 

de anim
eres eller ikke. H

an forteller om
 eksem

pler 
m

ed tennisballer, paraplyer og plastplanter, som
 

ikke anim
eres, m

en bare kastes eller flyttes på. H
an 

sier han prøver å utdanne studenter på sin m
åte, 

m
en at det er m

ange som
 m

ener han er gam
m

el-
dags. 

D
epartm

ent of A
lternative and Puppet T

heatre 
utdanner studenter i tre retninger: regi, design og 

skuespill. N
este sem

ester åpner skolen en treårig 
ren skuespillerutdannelse. D

a sier M
arek han vil 

få m
er frihet til å utdanne studentene på sin m

åte. 
70-80% av utdannelsen per dags dato, er ikke fi-
gurteater, m

en eksperim
entelt (experim

ental the-
atre). 

Jeg fortalte M
arek om

 U
N

IM
A

 N
orges arbeid for 

figurteater og spurte hva vi skal gjøre for å frem
-

m
e figurteater som

 en egen kunstart i N
orge. H

an 
svarte «I have no idea!», m

en etter å ha tenkt seg 
om

, kom
 han m

ed det kloke svaret; at det viktigste 
m

an kan gjøre er å fortsette å lage kom
prom

issløst 
figurteater av god kvalitet, som

 blir form
idlet til 

et godt publikum
. H

an m
ener også det er viktig å 

være kritisk til alle som
 sier de driver m

ed figurte-
ater, m

en som
 egentlig driver m

ed noe annet. K
all 

det eksperim
entelt, kall det «plastisk kunst-teater» 

(plastic art theatre), m
en kall det ikke figurteater, 

for da stjeler du både penger, du stjeler m
akt, og 

du vanner ut kunstarten. T
il slutt la han til at det 

viktigste er: «hum
our, alw

ays».

M
arek har et godt poeng. D

et er bra å eksperim
en-

tere, m
en det er viktig å vite hvor skillene går, og 

det er viktig å være bevisst på hva som
 faktisk kan 

defineres som
 figurteater. H

vis vi skal kjem
pe for 

figurteatrets frem
tid, er det en fordel at flest m

uli-
ge er enige om

 hva figurteater er. 

TEM
A: 

UTDAN
N

IN
G

THEATRE FACULTY 
OF THE ACADEM

Y OF 
PERFORM

IN
G ARTS IN

 
PRAGUE #DAM

U$ 

Grunnlagt i 1945 i 
Tsjekkoslovakia. 

Departm
ent of Alterna-

tive and Puppet Theatre 
fokuserer på å eksperi-
m

entere m
ed hva teater kan 

væ
re, hva det kan utvikles 

til, hvor grensene ligger – og 
hvilke som

 kan krysses. 

Studiene fusjonerer lang tids 
pedagogiske erfaringer fra en 
tradisjonell figurteaterskole, 
m

ed tendenser fra avant-
garde og den eksperi m

en-
tel le bevegelsen «open 
theatre». 

FA
K
TA
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– FR
I FIG

U
R

 var U
N

IM
A

 N
orges festival, or-

ganisert av U
N

IM
A

s m
edlem

m
er og m

ed egne 
U

N
IM

A
-priser. D

u er tidligere styreleder i U
N

I-
M

A
 N

orge, og G
o Figure! er en stiftelse opprettet av 

U
N

IM
A

 N
orge. H

vilken rolle har U
N

IM
A

 i denne 
– og frem

tidige – festivaler?
D

et å fristille festivalen fra U
N

IM
A

 var unektelig 
vem

odig, m
en helt nødvendig. O

g U
N

IM
A

 N
or-

ge vil alltid kunne prege festivalen! D
et er nedfes-

tet i G
o Figures vedtekter at U

N
IM

A
 N

orge skal 
oppnevne to m

edlem
m

er og to varam
edlem

m
er i 

G
o Figures styre. D

et er jo en veldig direkte på-
virkning. I tillegg føles det veldig naturlig å sam

ar-
beide m

ed U
N

IM
A

. V
i står på skuldrene til m

ange 
m

edlem
m

er når vi viderefører deres arbeid, og det 
ville ha vært uklokt å ikke benytte oss av kom

pe-
tansen og engasjem

entet som
 frem

deles finnes her. 

– D
u nevner ikke de egne prisene for U

N
IM

A
-m

ed-
lem

m
er ... Betyr det at de nå m

å betale fullpris?
N

ei, selvfølgelig ikke! D
et er frem

deles egne, ra-
batterte priser for U

N
IM

A
-m

edlem
m

er, og det 
skal vi fortsette m

ed. 

– D
et gleder m

eg at du sier fortsette. For hvordan er 
egentlig de kulturpolitiske vilkårene for festivalens 
fram

tid? K
an du garantere festival i 2020 også?

Jeg kan ikke garantere noe som
 helst, m

en jeg m
å 

jo si jeg blir veldig overrasket om
 K

ulturrådet og 
O

slo kom
m

une ikke ønsker å fortsette sin støtte. 
Jeg er overbevist om

 at årets festival blir en suksess, 
sam

tidig som
 vi absolutt har plass til å vokse. O

g 
det er vel det som

 er det avgjørende ... A
t vi har 

suksess. H
vis vi kan vise at interessen for figurte-

ater er stor, sam
tidig som

 forestillingene viser en 
god forklaring på hvorfor, da ser jeg ingen grunn 
til at de ikke skal ønske å støtte denne festivalen 
videre. T

vert i m
ot. D

et et godt grunnlag for å 
jobbe m

ot økt støtte og enda flere gode sam
ar-

beidspartnere. D
et blir nok festival i 2020 også!

– D
u virker veldig selvsikker nå ... H

vor sikker er du?
H

e he. M
in selvsikkerhet her og nå er ikke noe 

barom
eter på virkeligheten frem

over, m
en la m

eg 
si at vi har begynt arbeidet m

ed neste festival al-
lerede ...

– Program
m

et ganske lite, m
en likevel storslagent. 

K
an du fortelle noe om

 tanken bak program
m

erin-
gen? 
A

bsolutt. D
et er viktig for oss å etablere G

o Fi-
gure! som

 en egen festival m
ed en egen identitet. 

V
i tar opp arven etter FR

I FIG
U

R
, m

en vi er ikke 
«nye» FR

I FIG
U

R
. V

i har vært bevisst at vi m
å 

bygge vårt publikum
, og at dette er vår første fes-

tival. D
et er trygt å vite at vi har U

N
IM

A
 og m

ed-
lem

m
ene i ryggen, m

en vi kan ikke lene oss på det. 
Program

m
et for 2018 er derfor lagt som

 et intro-
duksjonsprogram

 for publikum
 som

 ikke ennå har 
fått øynene opp for form

atet. M
E

N
 produksjone-

ne har et svært høyt teknisk og kunstnerisk nivå 
også for feinschm

eckerpublikum
m

et. Sam
tidig får 

vi m
ed dette program

m
et vist norske produksjoner 

m
ed enorm

 suksess internasjonalt som
 ennå ikke 

er vist i O
slo. 

Det er endelig tid for figurteaterfestival i Oslo igjen! Go 
Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst 
har tatt opp arven etter FRI FIGU

R, og åpner dørene på 
Trikkestallen den 5. -9. juni. Ånd i hanske har invitert 
festivalsjef Torunn Tusj til en prat. 

N
ew

 York T
im

es skrev i fjor at de beste figurteater-
produksjonene for tiden kom

m
er fra E

uropa, og 
at to av de beste kom

m
er fra N

orge. Journalisten 
refererte til M

ade in C
hina av W

akka W
akka og 

A
ske av Plexus Polaire. A

ske ble til og m
ed beskre-

vet som
 nivåhevende for sjangeren! D

u skal være 
spesielt interessert i figurteater for å ha fått m

ed 
deg det her i N

orge ... E
r det ikke utrolig? H

eller 
ikke at M

ade in C
hina har hatt syv uker m

ed ut-
solgte hus på off-B

roadw
ay i N

ew
 York har vært 

lett å få m
ed seg for oss nordm

enn. D
et var rett 

og slett på tide å få vist disse norske forestillingene 
m

ed internasjonalt «schw
ung» i hovedstaden.

D
et øvrige program

m
et består av en nydelig am

e-
rikansk dokum

entarfilm
 om

 det å produsere en fi-
gurteaterforestilling. Puppet er både gjenkjennelig 
og interessant for alle som

 noen gang har, eller 
har lyst til, å sette opp figurteater. O

gså har vi Ste-
fanie O

berhoff. H
un er en stor figurteaterstjerne i 

T
yskland, og jobber m

ed alt fra veldig sm
å objek-

ter til gigantiske figurer. T
il oss kom

m
er hun m

ed 
en kort, m

en særdeles severdig intim
forestilling 

hvor hun spiller m
ed... N

ei, det kan jeg ikke røpe. 
D

enne m
å dere bare se! D

et er veldig m
ye bra fi-

gurteater fra T
yskland som

 ennå er uoppdaget for 
oss nordm

enn, og Stefanie er en av dem
. Ja, også 

serverer vi en «forrett» også til hennes forestilling 
... D

et er bare å glede seg. 

– H
va m

ed barna? H
ar dere noe for hele fam

ilien?
Jada. Jeg var ikke ferdig. Jeg skulle bare trekke 
pusten. D

ette er er prim
ært en festival for det m

er 
voksne publikum

m
et, og for barna har vi bare 

én forestilling, M
ørkem

odig. K
AT

M
A

 er nok et 
prisbelønt norsk kom

pani, og M
ørkem

odig er en 
interaktiv og virkelig m

agisk forestilling om
 m

ør-
ket. Publikum

 får hodetelefoner og blir geleidet 
gjennom

 en skog, der de ser lysende telt, m
øter 

ulike karakterer, hører lyden av dyr ... O
gså er det 

så nydelig m
usikk også. H

er m
å m

an være rask, 
forresten, for M

ørkem
odig har bare plass til 40 

publikum
m

ere av gangen.

H
elt til slutt. H

vis du skal velge deg ett høydepunkt, 
den forestillingen som

 alle M
Å

 se?
N

ei, det klarer jeg ikke. A
lle bør få m

ed seg alt. 
H

ele festivalen er jo gull!

V
i følger festivalsjefens oppfordring, og vil følge 

G
o Figure! tett. For deg som

 ikke er i O
slo og 

kan få det m
ed deg «live», vil vi kom

m
e m

ed en 
utfyllende artikkel i neste num

m
er. V

il du holde 
deg helt oppdatert på hva som

 skjer i og rundt 
festivalen, så følg m

ed på festivalens hjem
m

eside, 
gofigure.no og i sosiale m

edier. V
i ønsker G

o Fi-
gure! lykke til og gleder oss til festival! 

Torunn Tusj

Stefanie Oberhoff:  
Schnitzel of Love.
Foto: M

arie Lienhardt
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THE LOUTKÁŘ 
M

AGAZINE AND ITS 
M

ETAM
ORPHOSES

N
IN

A M
ALÍKOVÁ 

is a theater critique, historian, journalist and translator. 

In the m
ore than one hundred years of its existen-

ce, the Loutkář / Puppeteer m
agazine (founded 

in 1912 and now
 the oldest continuously existing 

puppetry and theatre m
agazine in the w

orld) has 
gone through m

any changes and transform
ations 

as the concept of history, the needs and the form
 

of C
zech and international puppet theatre de-

veloped.

A
t the very beginnings, in the first decades of its 

existence, the Č
eský loutkář (C

zech Puppeteer, 
later renam

ed to Č
eskoslovenský loutkář / C

ze-
choslovak Puppeteer, today Loutkář) m

ainly ai-
m

ed to prom
ote the puppetry arts and provide 

inform
ation about the history of this unique form

 
of theatre as w

ell as its technology. A
longside the-

se efforts, puppetry started its journey of em
anci-

pation; the m
agazine published its first historical 

papers and criticism
 and broadened its readership 

outside puppet theatre practitioners them
selves. 

T
he first three decades of the 20th century w

as a 
period of new

 flourishing for C
zech puppet thea-

tre w
ith a w

ide range of activities such as exhibiti-
ons, printing runs of original sets for fam

ily pup-
pet theatres, am

ateur group theatres etc., and the 
m

agazine becam
e a living chronicle of C

zech and 
Slovak puppet theatre as a w

hole.

T
his trend of com

bining popularisation and edu-
cation continued until the Second W

orld W
ar 

w
hen the m

agazine fell silent for a few
 years. C

ze-
ch puppet theatre w

as in a different position after 
1945: C

zechoslovak puppetry w
as professionising 

and the state established a netw
ork of professional 

puppet theatres. T
he 1950s w

ere another fruitful 
period for C

zechoslovak puppetry – besides the 
new

ly founded professional puppet theatres, the 
“puppetry offensive” included the new

ly establis-
hed D

epartm
ent of Puppet T

heatre and its first 
graduates. It w

as no longer necessary to defend 
puppetry as an art form

, but rather to develop the 
theory of puppet theatre (through m

any com
m

is-
sioned and reprinted papers on the aesthetics and 
dram

aturgy of puppet theatre), discuss the con-
cept of a m

odern puppet theatre and its m
ission, 

utilise the first possibilities to take part in inter-
national puppetry festivals and U

N
IM

A
 congres-

ses and com
pare the C

zechoslovak situation w
ith 

the international context. T
his new

 inspiration 
prom

pted a m
ore thorough critical look at the lo-

cal professional theatres and led to the publishing 
of papers from

 conferences on puppet theatre etc. 
A

 large proportion of the content of Č
eskoslo-

venský loutkář w
as taken up by articles discussing 

the early years and the results of the new
ly establis-

hed tertiary school of puppetry. T
he m

agazine also 
started publishing plays deem

ed suitable for both 
professional and am

ateur stages.

For m
any years, Č

eskoslovenský loutkář follow
ed 

in detail the activities of C
zech (and Slovak) pro-

fessional and am
ateur puppeteers and teachers 

w
ho w

orked w
ith puppets.

A
 constant problem

 that the m
agazine has been 

alw
ays struggling w

ith is striking the right balance 

betw
een its focus on professional puppet theatres 

and the activities of am
ateurs, including their se-

parate festivals, w
orkshops and com

petitions, and 
in finding the right level of accessibility in its histo-
rical and theoretical papers intended for the w

ider 
public. Loutkář how

ever still m
ainly rem

ained a 
chronicle of C

zech and Slovak puppet theatre.

A
fter 1990 and after the split of C

zechoslovakia 
in 1992, the new

 editorial board discussed the 
m

agazine’s new
 opportunities. It w

as clear there 
w

ere m
any blank spots in our know

ledge. T
he m

a-
gazine started translating papers that for various 
reasons could not be published before and focused 
m

ore on puppet theatre from
 abroad w

hich until 
then could only be experienced very occasional-
ly at international festivals. A

nd yet again it w
as 

necessary to discuss the local puppetry tradition 
and its heritage and to review

 the recent past w
ith 

its good tim
es and bad. T

he m
agazine continu-

ed to publish detailed inform
ation about current 

events in puppetry, but as the m
ultim

edia channels 
started dom

inating (particularly the internet and 
later social netw

orks), the concept started slow
ly 

shifting tow
ards them

atic issues. T
he delicate act 

of finding balance betw
een rather sim

ple reports 
from

 the activities of am
ateurs and the m

uch m
ore 

dem
anding creative, historical and theoretical pa-

pers published in the m
agazine becam

e m
ore dif-

ficult than ever.

B
ut the m

ost problem
atic aspect w

as, of course, 
funding. 

T
he 

m
agazine 

changed 
hands 

sever-
al tim

es, from
 the original O

rbis and Panoram
a 

publishing houses to the T
heatre Institute and 

then to the A
ssociation for the Publishing of the 

Loutkář M
agazine. Personally, I do not think this 

w
as the ideal solution; even though it seem

ed to 
prom

ise and even delivered m
ore freedom

 in inde-
pendent decision-m

aking, on the other hand the 
hum

ble grants that the A
ssociation m

anaged to 

secure w
ere far from

 adequate for the publishing 
of an entire m

agazine. A
nother organisational is-

sue occurred after the country split: m
any readers 

from
 Slovakia term

inated their subscriptions (even 
though there is still no puppetry m

agazine in Slo-
vakia and Loutkář has a standing policy of frequ-
ently publishing papers by Slovak authors in the 
Slovak language) and w

hile the m
ore dem

anding 
content (and less space for am

ateur theatre) has 
m

et w
ith som

e success, it continues to struggle in 
finding readership am

ong art students and in the 
younger generation.

So the m
ain issues (som

e of w
hich have been re-

surfacing ever since the m
agazine’s beginnings) 

are m
ainly related to funding and the need to ser-

ve a diverse readership com
posed of theatre scho-

lars, am
ateurs and puppetry enthusiasts. A

s publi-
cation becam

e m
uch easier in the past decades, 

the m
agazine no longer publishes original plays 

– m
any theatres have stopped reinterpreting old 

texts and w
rite their ow

n; sim
ilarly, m

any readers 
w

ere disappointed that the m
agazine ceased to 

print articles on puppetry technology, again m
ain-

ly because these can be easily published separately.
T

he current rapid developm
ent of puppet theatre 

has prom
pted very serious discussions about the 

future of the m
agazine w

hich should be (w
ithout 

losing its role as a chronicle of current events) 
a theatre m

agazine w
ith a broader focus that en-

com
passes even new

 form
s of puppetry (alterna-

tive theatre, anim
ated film

, theatre of objects and 
visual theatre). It’s still not clear w

hether this new
 

concept w
ill m

ainly have the form
 of them

atic is-
sues or w

hether the “living chronicle” aspect w
ill 

survive to serve future historians. A
nd there is of 

course another issue that reappears every year – 
w

hether it m
akes sense to continue publishing the 

m
agazine on paper in a form

at w
hose value lies 

not just in the texts, but also the visual design and 
the photographic docum

entation. 
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THE M
AGAZINE TODAY

KATEŘIN
A LEŠKOVÁ DOLEN

SKÁ
is the present editor of Loutkář

T
he Loutkář m

agazine has been follow
ing, ana-

lysing and prom
oting puppetry since 1912. O

ver 
tim

e, it becam
e a unique chronicle of events hap-

pening in C
zech and w

orld puppetry. B
esides pro-

fessional puppeteers, students and teachers at aca-
dem

ies of art, the m
agazine is also read by teachers 

at prim
ary art schools and am

ateur puppeteers.

E
ven after the split of C

zechoslovakia, the m
aga-

zine continues to focus on Slovak puppetry w
hich 

rem
ains tightly linked to C

zech theatre life – as 
evidenced also by the joint inscription of C

zech 
and Slovak puppetry on the U

N
E

SC
O

 List of In-
tangible C

ultural H
eritage. B

ecause Slovakia still 
does not have its ow

n puppetry journal, Loutkář 
rem

ains com
m

itted to acting as a C
zechoslovak 

m
agazine; to this day, articles w

ritten in Slovak are 
published untranslated.

CHAN
GES IN

 THE M
AGAZIN

E’S STRUCTURE
U

ntil the end of 2015, Loutkář w
as published in 

6 issues a year w
ith 48 pages each. In 2016, the 

num
ber of issues a year w

as reduced to four, but 
they offer m

uch m
ore content (betw

een 100 and 
120 pages). T

he reason for this decision w
as that 

this structure m
akes it easier to publish them

atic 
issues w

ith m
ore in-depth content including scho-

larly papers, interview
s, reports, notes from

 vario-

us discussions etc. w
hich require m

ore space.

T
he look of the printed m

agazine also changed 
considerably in 2016. W

e changed the form
at and 

design, im
proved the paper and printing quality 

and started w
orking w

ith m
ore photographers. 

T
he m

agazine w
as redesigned by a leading C

zech 
stage designer Pavel Svoboda, holder of the A

lfréd 
R

adok A
w

ard.

In 2016, the m
agazine’s core focus w

as on the in-
terchanges betw

een puppetry and other form
s of 

theatre (under the joint heading of “Puppets in 
O

ther Form
s of A

rt”). T
he series tried to exam

ine 
how

 is puppetry changing and w
hat role does it 

play in today’s C
zech theatre culture. A

fter analy-
sing the local situation, it seem

ed obvious that the 
next year should focus on puppetry abroad. Is it 
facing the sam

e challenges that w
e are?

T
he first issue of 2017 focused on our neighbours 

w
ho are culturally closest to us – the countries of 

the V
isegrad Four. T

he second issue exam
ined 

the situation in the current puppetry superpo-
w

er France and other French-speaking countries: 
C

anada, B
elgium

 and Sw
itzerland. T

he third is-
sue w

as dedicated to G
erm

an-speaking cultures 
(G

erm
any, A

ustria, Sw
itzerland plus the N

ether-

lands as a country that does not speak G
erm

an but 
is culturally very sim

ilar) w
hich have alw

ays had 
a very strong influence on the C

zech lands and 
share m

any traits w
ith us. T

he final issue focused 
on puppetry in E

nglish-speaking countries (U
K

, 
U

SA
, A

ustralia, N
ew

 Z
ealand and Ireland).

In all issues, w
e tried to provide inform

ation about 
im

portant phenom
ena from

 the past, key persona-
lities of the puppetry w

orld and the m
ost inspiring 

theatre groups. W
e also published translations of 

papers w
ritten at foreign universities and other re-

search institutions. W
e also asked representatives 

of the individual countries how
 is puppetry finan-

ced, how
 does the business m

odel of puppet the-
atre w

ork, how
 are puppeteers educated and how

 
difficult it is to find w

ork; w
e w

ere also interested 
in am

ateur activities, puppetry m
useum

s and rela-
ted institutions.

PLAN
 FOR 2018

In 2018, w
e w

ant to return to our efforts to exa-
m

ine the transform
ations of puppetry. For this 

year, w
e w

ill abandon theatre as such and enter the 
w

orld of the fine arts w
hich has alw

ays been very 
closely linked to puppetry. M

any w
orld-fam

ous ar-
tists (including Paul K

lee, A
lexander C

alder, Joan 
M

iró, Sophie Taeuber-A
rp and m

any m
ore) have 

dedicated a part of their career to puppetry. T
his 

volum
e of Loutkář w

ill follow
 the developm

ent 
chronologically, from

 the earliest artists to the m
a-

jor transform
ations of the 20th and 21st century 

including perform
ance art, happenings, conceptu-

al art and video art.

PLAN
S FOR N

EXT YEARS
In 2019, w

e w
ill finish our overview

 of E
uropean 

puppetry so that in the next years w
e are free to fo-

cus on m
ore rem

ote and exotic cultures and bring 
m

ore inform
ation about puppets w

orldw
ide. For 

2020, w
e are planning a loose cycle tentatively 

titled “Puppets and…
” in w

hich w
e w

ant to fo-
cus on the links betw

een puppetry and literature, 
puppetry and religious rituals, puppetry and film

, 
puppets in therapy, in teaching, in crim

e investi-
gation…

 T
he plan is to alternate “geographical” 

volum
es w

ith “them
atic” volum

es.

R
egardless of w

hat happens, Loutkář w
ill how

ever 
undoubtedly continue to provide current inform

a-
tion about C

zechoslovak and international puppe-
try and keep serving as a chronicle and an exhau-
stive source of inform

ation about the field w
hich 

it has been follow
ing for m

ore than a century. 
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FRA M
EXICOS SCENE

TON
E AGUILAR 

er norsk frilansjournalist som
 bor i M

exico. Hun har bakgrunn fra Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo sam
t 

M
aster of Arts i kom

m
unikasjon og kulturstudier fra University of W

estern Sydney, Australia.Foto: M
arco Aguilar

– B
arnas verden, hva de opplever, observerer og 

barndom
m

ens em
osjoner er hva jeg fokuserer  på 

i historiene m
ine, forteller A

m
aranta Leyva Pérez 

G
ay. 

H
un er en prisbelønnet m

eksikansk dram
atiker og 

figurteaterkunstner og tilhører en av de m
est be-

tydningsfulle figurteatergruppene i M
exico, M

ari-
onetas de la E

squina. G
ruppen har eksistert i over 

40 år, og i løpet av disse fire tiårene de har vært 
m

ed å form
e figurteaterets utvikling og posisjone-

ring i landet. 

– B
arna har alltid vært de vi retter kunsten vår m

ot, 
m

edgir A
m

aranta og legger til: 

– O
g i dag er dette blitt en karakteristikk for denne 

scenekunsten i M
exico.

DEN
 FØRSTE VEN

N
EN

Figurteaterkunstner, C
lara Torielli, er intet unntak 

i så henseende. C
lara har sitt eget figurteaterkom

-
pani, Punchileros T

íteres, som
 presenterer forestil-

lingene sine på gata. 
 V

i treffer henne i verkstedet hun har hjem
m

e hos 
seg i den sørlige m

eksikanske byen, O
axaca. 

– Figurteater kan ta oss m
ed tilbake til barndom

-
m

en, til dens uskyldighet og til leken, sier hun.

C
lara som

 opprinnelig er i fra U
ruguay forteller 

hvordan hun fant veien inn i figurteaterets verden. 

– Jeg var atten år da jeg kom
 til M

exico for første 
gang, begynner hun. – O

g den første vennen jeg 
fikk her var fem

 år gam
le C

arlos.

H
an var en av flere m

eksikanske barn som
 arbeider 

på gata. 

– C
arlos lærte m

eg å leke, fortsetter C
lara.

D
e lekte m

ye sam
m

en.

– O
g jeg så hvordan den lille vennen m

in brukte 
leken til å takle problem

er og triste ting i livet sitt, 
sier hun.

C
laras hender beveger seg konstant. H

un er en-
gasjert og entusiastisk og forteller m

ed hele seg. 
Stem

m
en og ansiktsuttrykket varierer fra sekund 

til sekund. H
un form

idler glede og tristhet, glede 
over å kunne være figurkunstner og tristhet over 
hvordan m

ange barn lever. 

FRA TABU TIL TEM
A

M
angelen på dypere historier innen figurkunst 

om
 ulike situasjoner som

 barn opplever, var hva 
som

 m
otiverte A

m
aranta til å begynne å skrive sine 

egne teaterstykker. 

Figurteater erobrer stadig flere m
eksikanske scener, 

det væ
re seg i teateret, på gata, i bursdager eller i 

klasserom
m

et, og det har posisjonert seg som
 en 

kulturelt rom
 for barn. 

Skopusser-figuren ble inspirert av barna som
 arbeider som

 
skopussere på gata i M

exico.  Figurteater er et enestående 
hjelpem

iddel til å form
idle dagligdagse hendelser, sier Clara Torielli. 

(Foto: M
arco Aguilar)
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D
a hun startet å skrive, jobbet hun allerede som

 
figurkunstner.

– Jeg vokste opp m
ed denne kunstarten, og var 

som
 liten m

ed på utallige forestillinger hvor jeg 
ventet bak sceneteppet, forteller hun. 

A
m

arantas m
or, Lourdes Pérez G

ay, var m
ed på 

å grunnlegge M
arionetas de la E

squina og er en 
anerkjent figurkunstner i M

exico. 

A
m

aranta lekte m
ed alle dukkene som

 ble brukt i 
forestillingene.

– Jeg ga dem
 personlighet og fant på m

ange di-
aloger og ting som

 skjedde m
ed dem

, fortsetter 
dram

atikeren.
 B

lant tem
aene hun i dag tar opp i historiene sine er 

hvordan barn opplever skilsm
isser, vold i fam

ilien, 
forhold til en stem

or eller stefar og hvordan barn 
opplever overbeskyttende foreldre. 

D
et kom

 kritikk på at dette ikke var forestillinger 
for barn.

– M
en vi er av den oppfatningen at alt du kan for-

teller til en voksen, kan du også fortelle til et barn, 
understreker A

m
aranta. 

EM
IGRAN

TEN
 OG SKOPUSSEREN

C
lara på sin side forteller at nettopp hva en kan 

fortelle og vise til barn, er et tem
a blant figurtea-

terkunstnerne i M
exico.

– Jeg m
ener også vi kan vise det m

este til barna, 
sier hun. - M

en vi trenger ikke være veldig spesi-
fikke. T

il det har vi m
etaforen som

 hjelpem
iddel.

E
n av historiene hennes er om

 en gutt som
 em

i-
grerer til U

SA
.

– På en reise en venninne og jeg gjorde fra M
exico 

til Panam
a i bil, deltok vi på en figurteaterfestival 

for m
igrerende barn, og det var et sjokk for m

eg å 
se hvordan barn m

igrerer alene til U
SA

 og alt de 
opplever, m

edgir hun m
ed dem

pet stem
m

e. 

D
ette inspirerte henne til å skrive om

 m
igranten 

Tony.

N
år Tony skal krysse grensa til U

SA
, svever han i 

luften m
ed en drage. D

ragen blir im
idlertid spist 

av en fugl, og Tony begynner å falle.

– N
år dette skjer er det m

ange som
 begynner å grå-

te, fordi de forstår det slik at Tony dør eller ikke 
klarte å å krysse grensa, forteller C

lara. 

D
øden er generelt et tem

a som
 gjentar seg i fore-

stillingene hennes. 

– D
a en annen figurteaterkunstner sa til m

eg en 
gang at han likte at alle personlighetene m

ine dør 
på scenen, så hadde jeg ikke tenkt over det, fort-
setter hun. – I M

exico er det ikke tabu å snakke 
om

 døden, hvilket jeg har blitt påvirket av, og det 
var derfor naturlig for m

eg å inkludere dette i his-
toriene m

ine. 

E
llers synes C

lara figurteateret er et enestående 
hjelpem

iddel til å form
idle dagligdagse hendelser. 

– D
et kan få oss til å se ting som

 vi vanligvis over-
ser, sier hun. 

E
n av figurene hun laget, var en skopusser. Inspi-

rasjonen var barna som
 jobber som

 skopussere på 
gata i M

exico.   

D
en m

eksikanske gata har vært en av C
laras lære-

m
estere innen figurkunst.

– D
a jeg og en kam

erat startet Punchileros T
íteres, 

holdt vi forestillinger hver dag, forteller hun.

I begynnelsen benyttet hun klassiske fortellinger 
som

 Fra jorda til m
ånen av Jules Verne, D

on Q
u-

ijote og D
en lille prinsen.

– Ideen m
in var å gi inspirasjon til å lese, sier C

la-
ra. – M

en dette utviklet seg fort til et behov for å 
uttrykke den sosiale situasjonen som

 barn lever i, 
og særlig at det ut av enhver situasjon kan kom

m
e 

noe positivt.

EGEN
 SCEN

E
Som

 gatekunstner liker C
lara spesielt m

ulighetene 
dette gir til å kom

m
unisere m

ed publikum
et. 

– D
et er en viktig del av forestillingene m

ine, og 
her får jeg også m

ange ideer og påfyll til hva jeg 
kan gjøre.

T
il vanlig gjør hun i dag enm

annsshow.

– D
ette var noe jeg ble inspirert til under en reise 

til C
uba, forteller hun. – R

undt i gatene der var 
det flere figurteaterkunstnere som

 opptrådte ale-
ne, sier hun. 

O
g hun trives godt alene sam

m
en figurene sine.

 – Selv om
 jeg også kunne tenke m

eg å være en del 
av en større figurteatergruppe og spille på en tea-
terscene, så krever dette en lang planleggingspro-
sess, hvilket jeg er litt for hyperaktiv til, ler hun. 

Figurteater i M
exico har ikke alltid hatt en tea-

terscene, og M
arionetas de la E

squina har m
ye av 

æren for at teaterform
en i dag har større innpass 

på teaterscenene.

– Spesielt på 80-tallet kjem
pet kom

paniet hardt for 
å få tilgang til teateret på lik linje m

ed annen tea-
terkunst, forteller A

m
aranta. – O

g det var et veis-
kille både for oss og for figurteateret i landet da vi 
i 1988 kunne for første gang presentere forestillin-
gen, H

istorias en C
olores m

ed m
er en 150 dokker 

på en teaterscene. 

I dag har kom
paniet bygget sitt eget kultursen-

ter, La T
iteria C

asa de M
arionetas. M

ed dette har 
figurteateret fått en egen scene å utfolde seg på i 
M

exico. 

M
ARION

ETTER OG HELFIGURER
M

arionetas de la E
squina ble grunnlagt av Lour-

des Pérez G
ay og Lucio E

spíndola. Lucio var ar-
gentinsk figurteaterskuespiller og laget m

arionet-
ter. D

a han flyktet fra diktatorregim
et i A

rgentina 
på 70-tallet, søkte han tilflukt i M

exico. H
er traff 

han Lourdes som
 på denne tiden var teaterskue-

spiller. 

– Lucio kom
 til M

exico m
ed to kofferter m

ed m
a-

rionetter, forteller A
m

aranta. 

D
ette ble starten på M

arionetas de la E
squina i 

M
exico, og fortsatt er det Lucio som

 lager dok-
kene.

– E
tter at jeg har skrevet historiene, studerer han 

Clara Torielli opptrer på gata m
ed 

sitt enm
annsshow. Hun forteller 

at hun ble inspirert av de m
ange 

figurteaterkunstnerne som
 

opptrer i gatene på Cuba, og at 
hun spesielt liker m

ulighetene 
dette gir til å kom

m
unisere m

ed 
publikum

et. (Foto: M
arco Aguilar)
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D
et er underlig hvor lite vi tenker over hverandres 

kvaliteter inntil den andre definitivt har forlatt oss. 
Fra vi var sam

let 16. februari for å feire B
jørns liv og 

person etter begravelsen, har han fortsatt å vokse i 
m

itt sinn som
 personlighet, som

 venn, som
 kollega 

dukke- og skuespiller. E
tter en langvarig sykdom

 kom
 

slutten ikke som
 en overraskelse. Jeg savner ham

 m
ye 

m
er enn jeg hadde ventet. 

M
ellom

 
1981 

og 
2009 

gjorde 
han 

som
 

dukke- 
og skuespiller m

er enn 45 ulike forestillinger for 
Studio Teater, Petrusjka Teater, Teater Fusentast, 
Teater 

V
isuell, 

R
eidun 

A
unes 

dukketeater, 
C

irka 
Teater, Propellen Teater, Teaterhuset A

vant G
arden, 

H
ordaland 

Teater, 
Sogn 

og 
Fjordane 

Teater 
og 

N
ord-T

røndelag Teater, sam
t i i sam

arbeidsprosjekter 
m

ellom
 Studio Teater og H

augesund Teater, Teater 
B

eaivvas, H
ålogaland Teater og Sam

po Teater

Som
 skuespiller stilte han alltid godt forberedt til 

prøver og forestillinger og han var til å stole på. 
A

llsidig i sine rolletolkninger, som
 bar preg av et 

rikt 
følelsesregister. 

Infam
 

i 
«Peer 

G
ynt», 

sårbar 
i «M

irad – en gutt fra B
osnia», seriøs, følsom

 og 
varm

 i «Sand m
ellom

 tærne», direkte vakker som
 

R
am

a i Studio Teaters «Sangen om
 R

am
a». B

est og 
m

odigst var han kanskje som
 seg selv i den vakre 

projeksjonsopplevelsen 
«D

obbel 
eksponering» 

i 
1994. 

Sørgelig 
at 

B
jørn 

selv 
ikke 

kunne 
være 

m
ed 

på 
m

innestunden, han ville likt m
åten vi hedret ham

 på. 
H

an vil bli sårt savnet også av papegøyen A
lfred.  

Jaap den H
ertog

BJØRN M
YRHOLDT

6.5.1955 ! 31.1.2018

MINNEORD

rollefigurenes karakteristikker, fortsetter dram
ati-

keren. - Teknikkene velger vi ut i fra sceneledelsen. 
Som

 kom
paniet navn tilsier, så er det m

arionet-
te-teknikken som

 dom
inerer i figurteateret deres.

 – Selv om
 vi nå lager færre forestillinger m

ed rene 
m

arionetter, presiserer A
m

aranta. – V
i bruker i 

dag teknikker som
 er videreutviklinger av m

ario-
nettene; helfigurer som

 beveger alle artikulasjoner 
og som

 etterligner de m
enneskelige bevegelsene i 

størst m
ulig grad.

HAN
SKEDOM

IN
AN

S
C

lara lager også alle figurene hun benytter selv.

– Jeg har noe m
arionetter, m

en m
est bruker jeg 

hanskefigurer, sier hun. - H
ovedårsaken til dette er 

at det er lettere for m
ed å m

anøvrere dem
 siden jeg 

stort sett er alene i forestillingene m
ine. 

H
anskefigurer er generelt veldig populært innen 

figurteater i hele Latin-A
m

erika, og M
exico er in-

tet unntak.

– H
anskefigurer er nok de det finnes flest av, m

ed-
gir C

lara m
ens hun trer en rød djevel om

 hånden. 

– Jeg ble bedt om
 å lage en djevelfigur, m

en synes 
den ble så ekspressiv og likte den så godt at jeg 
ikke kunne gi den i fra m

eg, sier hun etterfulgt av 
en lett latter før hun fortsetter:

– H
ver figur har sin personlighet, sin stem

m
e, sin 

utvikling, sin m
åte å kom

m
unisere m

ed publikum
 

på og en blir glad i dem
, understreker hun. - O

g 
hvis det tar for lang tid før de kom

m
er ut på gata, 

så blir jeg lei m
eg på deres vegne. 

H
ver søndag etterm

iddag har hun derfor fast tre 
forestillinger utenfor kirken, C

arm
en A

lto, i O
axaca. 

I dag er det skopusseren som
 ble m

ed ut. M
ed sin 

litt rustne stem
m

e, ber han et av barna på frem
st 

rad kom
m

e for å pusse skoene. H
an har m

ed seg 
esken sin og er en fyr m

ed et våkent og lekent 
blikk. H

an snakker og tøyser m
ens skoene pusses. 

Som
 C

lara har fortalt oss et par dager i forveien:

– Figurteateret i M
exico og Latin-A

m
erika har en 

spesiell gnist og hum
or. – O

g den er en lek.

C
lara leker videre m

ed skopusseren, barna og for-
eldrene som

 hum
rer i bakgrunnen.

 For A
m

aranta er også leken essensiell.

– For å være figurteaterkunstner m
å du være en le-

kende entusiast, en entusiast som
 klarer å form

idle 
følelser gjennom

 leken og som
 tror på leken, ut-

trykker hun og understreker:

– H
vis du ikke tror på leken, kan du ikke spille m

ed 
figurene fordi barn lar seg ikke lure, de legger vel-
dig godt m

erke til hvem
 som

 leker og hvem
 som

 
later som

 om
 de leker. 

  

Kom
paniet, M

arionetas de la Esquina, har 
spilt en sentral rolle innen det m

eksikansk 
figurteateret de siste 40 årene. Blant 

annet kjem
pet de for at figurteateret skulle 

få sin plass på landets teaterscener. 
(Foto: M

arionetas de la Esquina)
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TEATERETS 
SVAR PÅ URIX

Jeg elsker sam
funnsengasjert, kritisk teater som

 
sam

tidig oser av kunstnerisk kreativitet og kom
pe-

tanse. W
akka W

akka er et slikt teater. D
ette N

ew
 

York-baserte ensem
blet jobber stadig m

ed store 
problem

stillinger, uten å henfalle til propaganda 
eller banale løsningsforslag. I stedet tar de pulsen 
på så vel livet som

 kulturen og sam
funnet, og kla-

rer på im
ponerende vis å speile det lille, og ofte 

bare sånn passe sym
patiske m

ennesket, sam
tidig 

som
 de tum

ler m
ed storpolitikken. 

A
lle som

 så forestillingen Saga vet hva jeg snakker 
om

. D
en som

 handlet om
 finanskrisen på Island, 

og var så gjennom
ført godt laget at det tok pusten 

fra et nært sagt sam
let kritikerkorps på begge sider 

av A
tlanteren.

Som
 Saga er denne forestillingen utviklet og laget 

her i N
orge, nærm

ere bestem
t ved Figurteatret i 

N
ordland som

 er lokalisert i Lofoten. M
en denne 

gangen er det K
ina det handler om

. N
ærm

ere be-
stem

t Vestens, og da særlig am
erikanernes forhold 

til dette store landet m
ed en sterkt voksende øko-

nom
i og et lurvete forhold til m

enneskerettighete-

ne. D
et er M

ary, en m
iserabel, m

iddelaldrende og 
selvsentrert, m

en ensom
 dam

e som
 er hovedkarak-

teren. O
g en dag hun prøver å kvele tankene sine 

m
ed shopping, dukker det opp et brev fra en kine-

sisk, politisk fange m
idt i alle handleposene (som

 
renner over av produkter laget i nettopp K

ina). 
B

revet er både en vei inn til den m
annlige, kine-

siske im
m

igranten i naboleiligheten, kjærlighetens 
irrganger, og en knallhard konfrontasjon m

ed po-
litisk dobbeltm

oral og likegyldighet.

Tem
atikken og plottet er altså lovende, m

en allike-
vel er forestillingen bare delvis vellykket. O

g det er 
ikke håndverket det er noe galt i – tvert im

ot. D
et 

er syv aktører på scenen, og de gjør en så storsla-
gen jobb m

ed så vel dukker som
 scenografi og re-

kvisitter at det er bare å gi seg over. W
akka W

akka 
m

ikser ofte store og sm
å proporsjoner, og det gjør 

de også denne gangen. D
et er dukker og objekter 

i tilnærm
et norm

al m
ålestokk det ene øyeblikket, 

og sm
å, leketøysfigurer det neste. Slik bygger en-

sem
blet både store og sm

å handlingsrom
, m

ed fu-
gleperspektiv og direkte tilstedeværelse. D

et er ele-
gant, det er sm

akfullt og det er en fryd å se på.  O
g 

M
ade in China er en ellevill refleksjon over Vestens forhold til 

Kina. Fantastisk. Im
ponerende. M

en i overkant kaotisk. 

Det er M
ary, en m

iserabel, m
iddelaldrende og

selvsentrert, m
en ensom

 dam
e som

 er hovedkarakteren.
Foto: Heidi Bohnenkam

p



før jeg går videre: D
et er også en fryd å høre på. 

D
enne forestillingen er nem

lig utviklet i sam
arbeid 

m
ed M

usikk i N
ordland, og et helt, lite sym

foni-
orkester sørger for så vel lydkulisser som

 toneføl-
ge. Levende m

usikk er dessverre en sjeldenhet på 
norske teaterscener, m

en det skaper en nerve og 
opplevelse som

 løfter scenekunsten betraktelig, og 
broderer videre på den verdenen som

 folder seg 
ut foran oss.

O
g da er vi forestillingens akilleshæl: W

akka W
akka 

lar nem
lig et helt register av verdener folde seg ut 

og forsvinne foran oss, og det i et så heseblesende 
tem

po at det er krevende å følge m
ed. Ja, det er 

faktisk for krevende. For dette er et overflødighet-
shorn som

 stadig vekk vipper over i overdose. D
et 

spares ikke på noen ting. D
et bobler av hum

or og 
lengsler, spøk og stort alvor. D

et er m
usikal det 

ene øyeblikket og sitcom
 det neste. D

et er A
lice i 

E
ventyrland-logikk og andre surrealistiske innspill, 

og like etterpå skarpladd kritikk og sm
erte. A

lt er 
gjennom

ført og stilig, m
en det er for m

ye, og det 
er heller ikke godt nok sortert. Slik forestillingen 
fram

står nå, er elem
entene rett og slett vanskelige 

å pusle sam
m

en til en forståelig helhet.

M
en sam

tidig pipler det ut en tydelig essens som
 

kjennetegner nettopp W
akka W

akka: Politikken 
blir ikke virkelig før den treffer m

enneskene. D
et 

er m
enneskene som

 enten løftes eller ødelegges 
av den. O

g m
idt i dette skjæringspunktet m

ellom
 

de store, m
assive kreftene og det skranglete, hver-

dagslige og ofte usynlige livet, ligger det som
 betyr 

noe for et sam
funn. M

ade in C
hina har alt dette, 

og m
er til. M

en derm
ed ble det også altfor m

ye. 

54 Det spares ikke på noen ting. 
Det bobler av hum

or og
lengsler, spøk og stort alvor.

Foto: Heidi Bohnenkam
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verdensorganisasjonen UNIM

A 
(Union Internationale de la 
M

arionette) som
 ble stiftet 

i 1929 i Praha. Som
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