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U N I M A S  L E D E R

BO ANDERS SUNDSTEDT 
er leder av UNIMA NorgeUNIMA Norge står ved et veiskille. Ikke fordi 

organisasjonen ikke er relevant eller har betydning, 
men ganske enkelt fordi finansieringen ikke er 
avklart. Kulturrådet støtter ikke foreninger, og 
i 2019 står vi så langt uten driftsstøtte utover 
hva vi klarer å skaffe til veie gjennom medlems
kontingenter og andre inntektsgivende aktiviteter. 

Det vil kreve både kreativ tenkning og hardt 
arbeide å opprettholde et aktivitetsnivå som gjør 
oss synlige og relevante også i fremtiden. Fremfor 
alt vil det kreve oppslutning om foreningen i 
form av engasjerte medlemmer. I tillegg må vi 
gå igjennom foreningens oppgaver, og samle oss 
om hva som skal få prioritet i en for foreningen 
uavklart økonomisk situasjon. Dette jobber styret 
med, og vil i løpet av kort tid invitere til samling 
om dette.

Det er bred enighet om at en å våre viktigste 
oppgaver er å gi ut tidsskriftet Ånd i Hanske. 
Uavhengig av hva foreningen mottar i støtte for 
2018 vil tidsskriftet gis ut. Elin Lindberg fortsetter 
som redaktør, og bidrar gjennom det til å 
opprettholde kvaliteten på tidsskriftet. Det er i seg 

selv en bragd å klare å gi ut et smalt fagtidsskrift i 
35 år. At tidsskriftet har overlevd så lenge skyldes 
ikke bare alle de gratis arbeidstimene som er 
nedlagt gjennom de 35 årene som er gått siden 
første utgave, men også, og kanskje først og fremst, 
at tidsskriftet har betydning. For figurteatret, for 
teatret, og for kunstfeltet i Norge som henter 
inspirasjon og nye ideer fra det animerte rommet. 
Og det er nettopp det animerte rommet som er 
tema for den utgaven du nå leser. 

Figurteatrets styrke ligger etter undertegnedes 
mening i at figuren i seg selv er sjelløs. Den har 
intet indre liv, ingen egne tanker eller forestillinger 
om rommet den befinner seg i, men må beveges 
av ytre krefter for å virke på sitt publikum. Når 
vi møter den animerte figuren får den allikevel et 
indre liv, egne tanker og vilje av sitt publikum. Det 
er dette eierskapet, at det er publikum som eier 
figurens indre liv som gjør at så mange mennesker 
som møter figurteatret for første gang blir bergtatt, 
og fortsetter å være bergtatt. Det medskapende 
mennesket er en av mange verdier figurteatret 
bidrar til å skape, og gjør at jeg tross innledende 
ord om problemer tror at fremtiden er lysende!  
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L E D E R

ELIN LINDBERG 
er ansvarlig redaktør for 
Tidsskrift for figurteater – 
Ånd i hanske
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«A stage space has two rules: (1) Anything can 
happen and (2) Something must happen», skrev 
Peter Brook i sin legendariske bok The Emty Space 
(1968). Det er nettopp rommet som er tema for 
dette nummeret av Tidsskrift for Figurteater – Ånd 
i Hanske. Figurteateret og det visuelle teateret har 
en egen evne til å kunne animere – levendegjøre – 
selve rommet. Og dette feltet er så mangfoldig at 
her klinger Brooks ord godt: Alt kan skje!

Karstein Solli skriver ut fra sitt eget arbeid om sine 
erfaringer i møte med rommet på mange nivå. 
Han reflekterer rundt hvordan forestillingene 
skifter karakter i møte med nye rom. Han tar 
opp spørsmål knyttet til både det sosiale rommet 
og det klassemessige rommet. I et arbeid han 
gjorde med elever ved Universidad de Chile i en 
park i Santiago ble grensene mellom menneske, 
parkbenker og trær nærmest utvisket. Gjennom 
en oppsetning av Peer Gynt i samarbeid med BUL 
i Trondheim viser han at rommet levendegjøres 
også i sirkler utenfor selve teaterscenen.

Anne Marit Sæther gir oss et innblikk i hvordan 
Cirka Teater arbeider – og har arbeidet – med 
det sceniske rommet. Hun viser hvordan rommet 
alltid er en forutsetning for hvordan aktøren, 
mennesket, går inn i arbeidet. I mange av våre 
produksjoner har rommet utviklet seg og gitt 
historien en visuell dramaturgi, ikke bare gjennom 
skiftende bilder, men gjennom skuespillernes 
aktive, fysiske relasjon til det sceniske rommet. 
Det sceniske rommet er ofte mer enn en ramme, 
rommet kan levendegjøres, forflytte seg, leve sitt 
eget liv og bli en motspiller og en dialogpartner 
for skuespillerne», skriver hun.

Det svenske bidraget kommer denne gangen 
fra Dockteatern Tittut. Lisa Kjellgren Almstig 
og Henrik Bäckbro skriver om hvordan de 
kombinerer interaktivt teater og skyggeteater 

i forestillingen Busiga hender. De forteller om 
besøket de får av Fabrizio Montecchi som er: 
«italiensk skuggspelsmaestro, prisbelönt regissör 
och mångårig samarbetspartner till Dockteatern 
Tittut».

FIMFA Lx i Portugal er blitt en viktig figurteater
festival. Torunn Tusj har besøkt festivalen og 
skrevet en fin rapport. Karen Høie har besøkt 
Festival of Wonder i Silkeborg og kommer med 
en festivalrapport herfra. Figur i Fossekleiva ble 
besøkt og levende beskrevet av Jaap den Hertog. 
Han har også gjort et interessant intervju med Les 
Sages Fous, en folkekjær gruppe som har base i 
Canada, men som turnerer i Europa. 

Vi har vært så heldige å få en lang og god samtale 
med Yngvild Aspeli som har stor suksess med 
figurteaterforestillingene sine for tida. Hun mener 
at vi har vært for dårlige til å kommunisere med 
publikum hva figurteater er. «Det er viktig for 
figurteaterets utviklingsmuligheter, å jobbe for 
å vise mangfoldet i uttrykket, slik at avleggse 
fordommer kan motbevises, og figurteater, i 
alle dens former, kan ha en likeverdig plass i 
teatermiljøet. Men vi bør unngå å opphøye 
figurteateret til noe «hellig» og urørlig. Diskusjon 
og uenighet og et og annet kunstnerisk sjokk er 
bare sunt», sier hun. Som et slags kontrapunkt 
til vår samtale med Yngvild Aspelid står samtalen 
mellom Uta Gebert og Ruth Mariën. 

I Verdensteatrets produksjoner i de seinere årene 
har rommet nesten kasta ut skuespillerne, selve 
rommet har vært hovedaktøren i oppsetningene. 
Vi anmelder HANNAH som Verdensteatret 
viste under Ultimafestivalen i Oslo i høst. I til
legg anmelder vi den mangfoldige forestillinga 
BOPERA.

God lesning!

ALT KAN SKJE!

TEMA: 

DET 
ANIMERTE 
ROMMET

«A stage space 
has two rules: 
(1) Anything 
can happen and 
(2) Something 
must happen.» 
– PETER BROOK: 
THE EMPTY SPACE
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LEVENDE ROM 
OG STED

KARSTEIN SOLLI 
Karstein Solli er scenekunstner, koreograf/regissør. Førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon. Fra 2009 
kunstnerisk leder for Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskolen i Volda.

Med å la tankene gå rundt produksjoner som 
jeg har tatt del i eller skapt selv, ender jeg opp 
med at det er særlig steder og rom, utenom 
scener eller black boxlokaler og ikke tiltenkt for 
teater jeg har opplevd som mest animerte. Ani
mering i betydningen transformbare og mulig å 
«besjele» og ha en egen kunstnerisk dialog med. 
Rom og lokaler som åpnere for en kunstnerisk 
vekselvirkning og ulike møtepunkter. Hendelser, 
aksjoner og forestillinger har på en måte funnet 
sted eller rettere sagt funnet sitt sted ut fra noe 
annet og mer enn det som fordres og forventes på 
scenen eller i teateret.

Å forholde seg til andre rom eller det å skape i 
rom ikke tiltenkt for scenekunst, var for mange 
tidlig på 80tallet også en dyd av nødvendighet. 
Det var få scener for fri scenekunst, men også 
få produksjoner og kunstnere som forholdt seg 
til rom som et medskapende og eget estetisk 
uttrykk. Både det å ville presentere scenekunst i 
andre rammer, andre rom og under andre forhold 
var et ønske om nå et publikum. En form for 
kulturpolitisk statement. Og det var, og er kanskje 
fortsatt, en del av det å søke etter en form. Rommet 
som et likestilt virkemiddel på linje med andre 
komposisjonselement i en produksjon. Men i dag 
er det kanskje utelukkende mer snakk om form, 
enn en dyd av nødvendighet slik det var tidligere?

INTERVENSJON OG FENOMENOLOGI
Jeg har vært med i forestillinger og skapt egne, i 
kirkerom, fabrikklokaler, nedlagte bunkere, på 
hustak, gressplener, på en jernbanestasjon, i vann, 
i en elv, på en bro, brannstasjon, festninger, sirkus
telt, leiligheter, kjellere, butikkvindu, svøm me
haller, restauranter og selskapslokaler, for å nevne 
noen. Også i gallerier og museumsrom. Sistnevnte 
er knyttet til en kunstkontekst, og arbeider i denne 
sammenheng vil alltid være mer påvirket av at det 
finnes profesjonelle formidlere og som gjennom 
disse rollene sier og gjør mer om det som er knyttet 
til et kunstnerisk verk. Når jeg «alene» promoterer 
min forestilling eller performative hendelse som 
foregår i et nedlagt selskapslokale, er det på helt 
andre betingelser, eller betingelsesløst om man vil. 

Som engasjert utøver i Verdensteateret og Cirka 
Teater fikk jeg på slutten av 80tallet og starten på 
90årene erfaringer hvor jeg som utøver gikk i møte 
med andre rom og lokaler og hvor rommene ble en 
premiss av flere for det totale uttrykket. Etter hvert og 
over år har jeg utviklet nærmest en metode gjennom 
en kroppslig, sanselig og intuitiv tilnærming for hva 
et rom eller sted kan tilføre et kunstnerisk uttrykk. 
Det eksisterer kroppslige spor og avtrykk, erfaringer, 
i min egen levde kropp som alltid vekkes på nytt i 
nye møter og prosesser hvor rom og omgivelser skal 
utforskes i en kunstnerisk kontekst.

Readymade baby
Foto: Knut Bry/ Tinagent.com

Karstein Solli Produksjoner 2008
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«Gjennom 
Readymade 
Baby vist i Sør-
Amerika, erfarte 
jeg hvordan 
sosiale rammer 
som økonomi 
og klasseskille 
er med på å 
avgjøre hva som 
gjør at noe er 
veldig mulig for 
noen, er umulig 
og utenkelig for 
andre»

KARSTEIN SOLLI

Scenekunstner, koreograf/
regissør.

Førstelektor i 
skuespill, drama og 
teaterkommunikasjon.

Fra 2009 kunstnerisk 
leder for Seanse, senter 
for kunstproduksjon ved 
Høgskolen i Volda

Solli produserte sin første 
soloforestilling i 1989 og har 
siden vært aktiv i det norske 
scenekunstfeltet.

Han lager egenartede 
forestillinger for de aller 
minste og et voksent 
publikum, som alltid har 
høstet god mottagelse og 
anerkjennelse både fra 
anmeldere og publikum.

Solli er innehaver av Statens 
Garantiinntekt/Seniorstipend 
for kunstnere og har turnet 
i Norden, Tyskland, Ungarn, 
Italia, Spania, Frankrike, 
England, USA, Chile, Brasil 
m.fl

FAKTA
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sine kalde flater.  Men i løpet av noen uker og en 
56 forestillinger ble stedet aktivert på nytt. Det er 
interessant med steder ikke tenkt for scenekunst. 
Skapes det kunst der vil det helt sikkert i etterkant 
av hendelsen oppstå noe nytt. Andre kommer til. 
Det kan kanskje enklest forklares med at det er gitt 
ny energi til stedet og rommet og andre oppfatter 
dette og vil slutte seg til. Det samme skjer når jeg 
stopper opp og ser inn i et utstillingsvindu og blir 
stående der, etter få minutter kommer en annen 
og stiller seg opp også for å se. Det er en form 
for gitt konsentrasjon og fokus inn til det som kan 
oppleves som smitter over til andre. Dette skjer 
veldig fort i det som jeg kaller animerte rom.  Hvis 
jeg ser, lytter og lukter, vil tilskuerens blikk og 
andre sanser også bli aktivert. Det empatiske kan 
via gjenkjennelse hos tilskueren utløses og dermed 
også oppleves som å være mer delaktig i det som 
skjer. 

I en av hendelsene i Intermezzo fra arbeiderklassen 
er Panter Tanter v/Berit Rusten, Sissel Horghagen 
og Kari Hustad inne i en av de store smelteovnene. 
Denne har mange små spredte luker eller vinduer 
og på et tidspunkt sammen med at de synger lar de 
knytta hender og armer komme ut av lukene på de 
brunsvarte ovnene. De åpner hendene og drysser 
aske (fra fabrikkovnen) ned foran på gulvet hvor 
tilskuerne står i en sirkel foran. Det gir tydelige 
assosiasjoner til kremasjon, Auschwitz og annet 
dystert som mennesker kan bli utsatt for. Det var 
mange publikummere som i etterkant snakket 
om akkurat dette. Fra engang å ha hatt funksjon 
som smelteovn i fabrikk ble den i løpet av noen 
dager til et kollektivt bilde for at mennesker er 
forgjengelige og blir til aske. Jeg mener å huske at 
Robert Wilson har sagt noe lignende; setter du en 
femarmet lysestake på et flygel skjer det ingenting 
i rommet. Det er som forventet. Men tar du en 
stor kampestein (eller flere) og legger på flygelet 
settes det umiddelbart noe i sving til den som ser 
og kanskje hos den som også leser dette? 

DET HELLIGE ROMMET
Minner om en mann var en soloforestilling jeg 
lagde i 2007. Denne gikk fra å være en black 
boxforestilling til å bli adaptert for kirkerom. 
Det var en utrolig «reise». Objektene som jeg 
benyttet i scenerommet og tematikken fikk en 
helt ny dimensjon i kirkerommet. Et eksempel: 
jeg benyttet kokende vann fra en kjele, det vil si 
dampen fra kjelen. I scenerommet stod denne 
på gulvet. I kirka plasserte jeg den i døpefonten 
slik at dampen steg opp fra denne. Dampen fikk i 
dialog med døpefonten og tekstpartiet som fulgte 
dette en helt annen betydning og plass enn i black 
boxforestillingen. Avlesninger og resepsjon fra 
publikum blir selvfølgelig også noe helt annet. 
Dampen når den stiger opp fra døpefonten blir på 
en måte «den hellige ånd» enten du vil det eller 
ikke. 

I kirkerommet kommer du ikke unna en avlesning 
som er i forhold til det som ellers skjer i en kirke. Det 
er alltid mange diskusjoner når man går inn med 
en produksjon i en kirke – de må man ta. Men hvor 
viktig er det egentlig å måtte si noe annet, bringe 
ut en tekst fra prekestolen eller danse akkurat der 
når det finnes mange andre muligheter i rommet? 
Hva som «det er lov til eller ikke», uskrevne eller 
uttalte regler er noe som finnes over alt og i stedet 
for å problematisere rundt dette er det spennende 
å forsøke å løse det og se flere muligheter. Samtidig 
opplever jeg at det fordrer at jeg selv tar etisk 
stilling til mine valg for hva og hvordan ting løses. 
Men etiske valg går aldri bare én vei, derfor kan 
begrepet tøyes og noe nytt kan oppstå, men det 
krever samtaler for eksempel med representanter 
fra bispedømmet eller museumsadministrasjonen. 
Hvert prestegjeld har også sine egne regler for 
hva som er akseptabelt, men det har aldri vært noe 
ønske fra min side å sprenge grenser eller tråkke 
over noe som kirkerommet ikke tåler. 

På linje med andre rom har kirkerommet mulig
heter og begrensninger. Men det har også for 
eksempel Oslo Rådhus hvor jeg for HumanEtisk 
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Jeg skiller mellom kunstnerisk intervensjon eller 
grovt sagt, «penetrering» av rom og steder til 
forskjell fra en mer fenomenologisk tilnærming. 
Intervensjoner er mindre aktuelt for meg fordi 
det er mindre sensibelt eller følsomt. Det kan 
oppleves som «å snuble inn i og over» kunst hvor 
jeg ikke skal vite at det verken finnes en kunstner 
som står bak hendelsen eller at det er kunst man 
er «utsatt for». Det utelukker selvfølgelig ikke at 
det også kan bli god kunst av å gjøre dette, noe 
det finnes flere eksempler på fra samtidskunstfeltet. 
Men er det uklare intensjoner og strategier bak, 
samt manipulasjon for å skjule og dekke over disse 
hendelsene er ikke jeg med!

Jeg er opptatt av å lytte meg inn til stedet og 
rommet. Hva har skjedd her før og hvilke historier 
finnes? Hvilke lukter er i rommet og hvordan er 
lyset? Hva innebærer det å forflytte seg, for eksempel 
å bevege kroppen i en nedlagt fabrikk til forskjell 
fra å være i et kirkerom? Hvordan gå inn i den 
eksisterende arkitekturen og bygningsstrukturen? 
Ved å være i dialog med et rom og et sted kan jeg 

finne noe som er der, som eksisterer og kan utvide 
eller fordype et konsept jeg kanskje ennå bare har 
skisser av. Kan det finnes noe kontrasterende, noe 
motsatt jeg kan bringe inn utenifra som likevel kan 
bringe fram et nytt aspekt av rommet? Hvordan 
omgås, men ikke unngå HMSregler i et nedlagt 
bygg? Eller som i Jugendstilmuseet i Ålesund hvor 
man må ha hvite beskyttelseshansker på hendene 
når gamle verdifulle jugendstoler og vaser skal 
flyttes på. Kanskje enklere å beholde hanskene på 
enn å insistere på at de må av når det skapes DKS
forestillinger under slike omstendigheter? 

DET PROFANE ROMMET
Med Intermezzo fra arbeiderklassen, en sam
arbeids  produksjon med Berit Rusten/Panter
tanter produksjoner i Trondheim i 2006, som ble 
avviklet i gamle Lilleby Fabrikker i Trondheim 
gav fabrikken svært mange muligheter for tran
sformasjon. Her var det store smelteovner, kraner, 
containere, haller, trapper og overbygg som ble 
til noe annet samtidig som stedene i fabrikken 
beholdt sin identitet, sin skittenhet, sin brunhet, 

«Veksel-
virkningen 
mellom det 
rommet tilbyr 
og det man 
kommer inn 
med av annet 
tekstmateriale 
gjør at det skjer 
en interessant 
friksjon.»

«Community 
Theatre har 
etter min 
oppfatning 
eksistert i 
mange år i 
Norge og lenge 
før det engelske 
begrepet ble 
lansert og 
introdusert 
som noe nytt 
av profesjonelle 
scene-
kunstmakere 
her på 
berget.»»

Fra Sjelden Fugl.
K. Solli Prod. 2012

Foto Christine Ulriksen

TEMA: 

DET 
ANIMERTE 
ROMMET
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Forbund var med å forme et danseinnslag for 
Den Norske Balletthøyskole for mange år siden. 
Det var ønskelig med «noe mer» og andre innslag 
i forbindelse med borgelig konfirmasjon. Av flere 
dansesekvenser var det en som inneholdt et kort 
løft av en dansestudent. Først høyt opp, båret 
og løftet av flere og så ned igjen på gulvet etter 
ca 30 sekunder. Da noen fra ledelsen i Human
Etisk Forbund så dette fikk jeg beskjed om å ta 
det bort fordi det «så for religiøst ut» og at det 
symboliserte noe som hørte hjemme i en kristen 
kontekst og ikke i et borgerlig rituale. Etter den 
tilbakemeldingen vurderte jeg å melde meg inn i 
Statskirka igjen. Og jeg forundres stadig vekk over 
hva folk ønsker å tolke inn i noe på grunn av en 
eller annen total form for overbevisning.

MØTER MED ANDRE KULTURER
Et objekt kan få en spesiell betydning, en annen 
mening, i et annet land, på et annet sted, enn 
hvor det var opprinnelig laget eller tiltenkt. Et 
eksempel er fra Polen der jeg var med Cirka Teater 
og forestillingen Støv i 1986. Fra at støvsugerne 
var et «raritetsobjekt» på gata i Trondheim 
(gateteater), med kommentarer fra publikum som: 
«Ka e de dokker hold på med egentlig?», ble Støv 
i Polen avlest eller mottatt som et symbol eller 
representasjon for rengjøring for å fjerne avfall 
etter Tsjernobylulykken som hadde inntruffet på 
våren dette året. Det var sikkert andre tolkninger 
også.  Poenget mitt er at den avlesningen som 
skjer enten den nå er fra et religiøst ståsted eller 
ikke (som nevnt i slutten i avsnittet over) eller en 
avlesning og tolkning på grunn av et tidsaktuelt 
og prekært behov for opprydding og renselse, 
som var situasjonen i Polen i 1986, nei, det kan 
en kunsthendelse aldri undras. Det er nettopp det 
essensielle?

Jeg opplevde noe lignende i 2011 under visning 
av Readymade Baby for barn 03 år (forestilling 
K. Solli Prod) i Santiago i Chile i et kunstgalleri. 
I en nordisk kontekst har barn ofte tilgang på å 

utforske og leke med ting. I Santiago, hvor det 
er store forskjeller mellom fattige og rike, ble 
det veldig tydelig i løpet av den leken som er en 
del av forestillingen, at rike barn og familier med 
ressurser forsto umiddelbart at de kunne leke 
og «ta for seg» av det vi hadde av rekvisitter og 
objekter. Men de 3040 barnehjemsbarna som 
også var publikummere forsto ikke at de hadde 
tilgang på det samme. De satt lenge og så på de 
andre og ventet på å få beskjed om å få lov til å gå 
inn i leken på linje med de andre.

Gjennom Readymade Baby vist i SørAmerika 
erfarte jeg hvordan sosiale rammer som økonomi 
og klasseskille er med på å avgjøre hva som gjør at 
noe er veldig mulig for noen er umulig og utenkelig 
for andre. Nettopp ved å flytte forestillinga til et 
gallerirom fra et teaterrom og til en annen kultur, 
settes andre ting på spill. Klasse, sosial tilhørighet 
eller utestenging, rangeringer, plassering og 
orden, kan jeg her hjemme oppleve blir underkjent 
eller forblir uutalt som praktiserende mekanismer, 
at det faktisk er noe som skjer og foregår i mange 
rom. Det er det demokratiske likhetsrommet med 
konsensus som dyrkes og det gjelder også i stor 
grad for kunstfeltene. Det meste skal framstå som 
om man er enige og har like og samme ressurser 
og interesse for å skulle lykkes med «what ever»! 
Men rommene som også faktisk bedrar, ja, det er 
en egen artikkel.
 
ROMMET OG TEKSTEN
I prosjektet Icons moving in the same direction 
(1999) på Hvalstrand bad oppdaget jeg veldig 
sterkt hvordan stedet kunne gi nytt materiale til 
tekst. Jeg har opplevd dette også mange andre 
steder. Dette kan nok også knyttes opp til en 
fenomenologisk tilnærming. Hva kommer til 
meg når jeg er på stedet, mentalt og kroppslig og 
hvordan kan jeg språkligføre dette som tekst? På 
Hvalstrand bad ble dette veldig aktuelt fordi her 
har det vært skrivende mennesker før meg. Her var 
Wildenvey og Oda Krogh og andre fra Christiania
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bohemen samlet på utflukter. Dette påvirket mitt 
møte med stedet og en tekst av Herman Wildenvey 
fant sin plass i prosjektet uten at det var noe poeng 
at dikterens vers skulle gjenkjennes. 

Fra arkivet i NRK fikk jeg utskrifter fra en samtale 
mellom Erik Bye og Josephine Baker som foregikk 
i store studio på Marienlyst på tidlig 60tall. Jeg 
benyttet dette som et manuskript for noen av 
utøverne men uten at E. Bye eller J. Baker ble 
nevnt. I møtet med stedet fikk dette en helt egen 
mening og betydning. Hvalstrand bad må nesten 
kunne sies å være en premiss for tekstens evne til 
transformasjon i møtet med stedet.  

I Oslo Sjømannsforening, hvor jeg hadde per
formancen Politics of Singing, skrev jeg for skjel
llige tekster mens jeg var i rommet og hvor jeg 
opplevde at rommet kunne «gi meg tekst», som 
for eksempel (utdrag):

Du svetter og avgir veske,
Går får mer sjø og 
Kraft av bølger
Slår en annen vei
Uventet
Og elsker eskimoruller med 
hodet under vann

Let the sea take it all
Let He the sea make this song

Jeg synger tapet og ventingen
Av den jeg elsker 
Og maner fram små nyanser
Utvisket blått
Til kulisser av papp
Gir ingen resonans

Sangen referer til seg selv og kan ikke 
Lenger skrives inn i boken

Vekselvirkningen mellom det rommet tilbyr og det 
man kommer inn med av annet tekstmateriale gjør 

at det skjer en interessant friksjon. Man kan være 
svært «situated» på et originalt sted med autentiske 
og særpregede omgivelser i form av arkitektur og 
design samtidig som at stedet blir noe annet og 
flertydig enn hva det er opprinnelig tiltenkt som.

SIRKUS OG SIRKEL
I 2004 ble jeg spurt av Bondeungdomslaget i 
Trondheim om å sette opp Peer Gynt av Henrik 
Ibsen i forbindelse 100årsjubileet deres. Premis
sen min var at jeg fikk et sirkustelt satt opp på 
Trondheim Torg – det var i utgangspunktet ment 
som spøk, men de kom faktisk med et sirkustelt 
og produksjonen kom i gang med 120 barn og 
voksne som medvirkende. Sirkusteltet ble levende 
både på innsiden og i store sirkler rundt teltet. Her 
ble et helt samfunnslag delaktig og samme år kåret 
Adresseavisen Peer Gynt til årets kulturbegivenhet 
i Trondheim. Det ble jeg både stolt og glad for 
fordi det anerkjente BUL som en viktig aktør 
for kultur som omfatter de som lever og virker 
nære der de bor, i Trondheim. Det fungerer 
innenfor en ramme hvor det sosiale og delaktige 
har lavere terskel for å kunne bli med. Likevel 
virket nedslagsfeltet fra engasjerte amatører større 
enn jeg kan ha erfart med profesjonelle og med 
bortimot 500 publikummere som besøkende i 
teltet på en kveld. 

I de senere år er ikkeprofesjonelle aktører (altså 
amatører?) benyttet i mange profesjonelle danse 
og teaterforestillinger, og doku og biografiske 
fortellinger er på en enkel måte sagt, hot! Men da 
er ofte ikke ordet amatør nevnt. Dette opplever jeg 
som en form for keiserens nye klær og mangel på å 
kalle en spade for nettopp det. Kategorien amatør 
i seg selv er kanskje overflødig og ingen burde 
kalle seg det? Til syvende og sist handler det vel 
om å tilkjennegi verdi til det og de som fortjener 
det? Community Theatre har etter min oppfatning 
eksistert i mange år i Norge og lenge før det 
engelske begrepet ble lansert og introdusert som 
noe nytt av profesjonelle scenekunstmakere her på 
berget.

TEMA: 

DET 
ANIMERTE 
ROMMET

«Intuisjon er 
ikke magi eller 
noe bare for 
de spesielt 
sensitivt 
anlagte. For 
meg er det 
vedvarende 
øving å sanse 
mer, og den 
tar ikke slutt 
selv om man 
blir eldre, trolig 
forsterkes 
sansene enda 
mer, særlig den 
taktile.»
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Som rom og sted har teltet en ressurs som møtested 
som veldig mange andre rom ikke kan, være seg om 
du er amatør eller proff.  Det vekker nysgjerrighet 
– er det sirkus, eller? Det er i øyenfallende. Hvis det 
ikke skal fylles med sirkus – hva kan det fylles med? 
Det er ubegrenset. Sirkusrommet utvidet seg, det 
ble et levende rom gjennom at teateraktivitetene 
spredde seg i sirkler rundt teltet og at engasjerte 
foreldre og venners venner lagde kostymer og 
rekvisitter, strøk bunadsskjorter, kokte kaffe og i 
tillegg drev en knirkefri produksjon. 

UTE
Mange produksjoner og workshops jeg har gitt 
har også foregått ute og i alle former for vær 
og årstider. I 2013 var jeg for en lengre periode 
gjestepedagog ved Universidad de Chile avdeling 
for ballet og dans i Santiago. I denne forbindelse 
fikk ca 15 studenter mulighet til å utforske en 
park, Cerro Santa Lucia og et nærliggende område 
midt i sentrum av Santiago. Det kreves både vilje, 
mot og en viss tillatelse fra politi og byråkrati til 
at dette kunne gjennomføres. Oppgaven var å 
plassere seg i grupper eller som enkeltindivider i 
relasjon til det som eksisterte i parken fra før og 
samtidig integrere sine egne klær som en del av 
det skulpturelt bevegelige «landskapet» dette ble. 
Forbipasserende stoppet opp, stilte spørsmål om 
hva det var. Andre lot som de ikke så hva som 
foregikk av «ikkeadekvate» handlinger i en park. 
Alle transittsteder ute som i parker eller foran 
jernbanehaller, steder hvor mennesker skal innom 
eller igjennom, kan det være en helt egen erfaring 
og bli værende akkurat der for den utøvende 
kunstneren.

Langsomhet og noe som foregår sakte eller utvikles 
over tid kan få mennesker til å stoppe opp. Tid 
blir anskueliggjort veldig raskt ute i offentlige rom 
og steder, og kan få den passerende til å bli veldig 
oppmerksom på bruk av sin egen tidsbruk og rytme. 
Trær kan oppleves som sterke «samtalepartnere». 
Store trær vokser sakte og har stått i parker i årevis. 

De utviser en taus tilstedeværelse som venter på en 
form for oppmerksomhet og blir sikkert glade når 
noen har piknik under løvverket. Det forutsetter 
selvfølgelig at man tror på treet som levende og at 
det har en form for sjel på linje med oss mennekser!
Når utøveren utforsker seg selv og sine bevegelser 
i møte med stamme og greiner oppstår noe eget 
utover hverdagslige handlinger. Det kan kanskje 
ligne på ritualer og trigger noe naturgitt og 
mer opprinnelig som ikke så lett lar seg beskrive 
umiddelbart. Og årstidene sørger selv for at det 
å gjøre, handle og betrakte, se og oppleve blir 
forskjellig ute. Det uforutsigbare, det plutselig 
glatte og sleipe utfordrer enhver form for satt 
struktur og bevegelse.

Å skape kunsthendelser ute kan nok være ut
fordrende for den som søker full kontroll, 
koreografien vil sjelden «sitte» eller bli lik som 
dagen før. Små sensoriske oppdagelser kan 
formidles til en betrakter, men det krever full tillit 
til ens egen persepsjon og sansning i det øyeblikket 
det skjer. Ikke etterpå, etterpå kan det være for sent. 
Intuisjon er ikke magi eller noe bare for de spesielt 
sensitivt anlagte. For meg er det vedvarende øving 
å sanse mer, og den tar ikke slutt selv om man blir 
eldre, trolig forsterkes sansene enda mer, særlig 
den taktile. Og om hørsel eller syn blir nedsatt tar 
de andre trolig over. En del teori og språk kan jeg 
oppleve som «påtatt» og unødvendig når noen 
overforklarer stedsspesifikke eller andre romlige 
hendelser i en form for analyse for uinnvidde.  
Derimot gjør skildringer av hva som er opplevd 
og mer impresjonistiske nedskrevne utsagn og 
betraktninger at en tekst snakker og formidler på 
en annen måte. Et annet spørsmål er om jeg selv 
lykkes i det. 
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Med Intermezzo fra arbeiderklassen, en samarbeidsproduksjonmed Berit Rusten/
Pantertanter produksjoner i Trondheim i 2006, som ble avviklet i gamle Lilleby 

Fabrikker i Trondheim gav fabrikken svart mange muligheter for transformasjon. 
Foto: Unni Skoglund 

elinl
Notat
svært
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CIRKA TEATERS 
SCENISKE ROM

ANNE MARIT SÆTHER 
er kunstnerisk leder for Cirka Teater

Cirka Teater er et visuelt teater. Vi har i 30 år skapt 
teater der skuespillerens fysiske uttrykk settes i re
lasjon til, eller utfordres av, objekter og figurer, 
sceniske installasjoner og rom i transformasjon. 
Figurteatret er en del av dette språket.

Rommet er viktig i Cirka Teaters sceneuttrykk. 
I mange av våre produksjoner har rommet ut
viklet seg og gitt historien en visuell dramaturgi, 
ikke bare gjennom skiftende bilder, men gjennom 
skuespillernes aktive, fysiske relasjon til det scenis
ke rommet. Det sceniske rommet er ofte mer enn 
en ramme, rommet kan levendegjøres, forflytte 
seg, leve sitt eget liv og bli en motspiller og en di
alogpartner for skuespillerne. Vi skaper våre egne 
fortellinger og veien inn til et scenisk univers går 
sjelden gjennom et litterært manus. De aller fles
te forestillingene er ordløse, og dersom vi bruker 
tekst, er denne sidestilt med de visuelle virkemid
lene. 

Det er mange veier inn i den skapende prosessen. 
Den aller første ideen kan være et fragment av det 
som tilslutt blir forestillingen. Det ligger alltid en 
fascinasjon i bunn, et triggerpunkt. Noen ganger 

et bilde eller et materiale. Noen ganger et tema. 
Av og til en ferdig historie, men i våre egne pro
duksjoner begynner vi sjelden med historien. Gil
les Bergers arbeid som scenograf er ofte kjernen i 
utviklingen av en forestilling, navet som historien 
dreier rundt. Vi kan lete etter et nøkkelobjekt som 
blir den sentrale figuren i forestillingen. Eller vi 
leter etter et materiale, en hovedfarge. Vi jakter 
på historien gjennom utforskning av objekter og 
materialer. 

Det viktigste verktøyet i en visuell skriveprosess 
er muligheten for utprøving. Man kan ha mange 
gode, spreke ideer i hodet, men det fysiske møtet 
med objekter eller deler av rommet er en forut
setning. Hos oss, i våre egne produksjonsloka
ler, ligger prøvesalen og verksted for snekring og 
sveising vegg i vegg. Vekselbruket mellom fysiske 
utprøvninger med skuespillerne, og bygging og 
konstruksjon av rom og objekter, er en nødven
dig forutsetning for et integrert uttrykk. At Gilles, 
som er både konseptutvikler i et skriveteam og den 
som bygger og konstruerer, også har utdannelse 
som fysisk skuespiller, gjøre at mange prosesser 
smelter sammen i ett og samme hode. Når vi sam

«Det sceniske 
rommet er 
ofte mer enn 
en ramme, 
rommet kan 
levendegjøres, 
forflytte seg, 
leve sitt eget 
liv og bli en 
motspiller og 
en dialog-
partner for 
skuespillerne.»

TEMA: 

DET 
ANIMERTE 
ROMMET

CIRKA TEATER

Etablert i 1984.

Har base på Nyhavna i 
Trondheim. 

Har produsert over 40 
forestillinger. 

Den faste kjernen består av 
Anne Marit Sæther, Gilles 
Berger, Espen Dekko og 
Monica Stendahl Rokne.

Cirka Teater mottar årlige 
tilskudd fra Norsk Kulturråd 
og Trondheim kommune. 

FAKTA

Fra Garage 
Foto: Harald Øren
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arbeider med institusjoner, fragmenteres proses
sen ved at den skal innom mange verksted, mange 
hoder. På institusjonsteatret er det også vanlig at 
det sceniske rommet kommer på plass i siste del 
av prøveperioden. I Cirka Teater varer prosessene 
mye lengre. Og først når objekter og rom er ferdig 
utviklet, kan vi begynne å skape scenene. 

Poste Restante (1997) hadde en 3årig utviklings
periode. Dette var en utendørs forestilling i stort 
format. Vi definerte prosjektet inn i en vid tids
ramme, som ga rom for utprøving. Konstruksjon 
av objekter, utvikling av karakterer og skriving av 
historien foregikk parallelt. Det fysiske møtet mel
lom skuespillere og rom, er hos oss like viktig som 
et møte mellom skuespiller og tekst er i en pro
sess der det litterære utgangspunktet er prosjektets 
motor. 

Dette arbeidet krever mye av skuespilleren. Vi leter 
etter skuespillere som forstår figurarbeidet og som 
har en bevissthet om sin egen kropp i relasjon til 
materialene. Det trenger ikke å være en figurfører 
eller en danser. Vi leter etter skuespillere som har 
evnen til både å skape tydelige fysiske karakterer 
og som samtidig har styrke og fleksibilitet til å ma
nipulere, forflytte, levendegjøre ganske store ob
jekter. Det handler om å kunne klatre, krype, være 
innestengt i små rom, balansere, tåle høyde. 

I det tradisjonelle figurteatret vil en figurfører ofte 
få i oppgave å levendegjøre en dukke, et menneske 
eller et dyr. I Cirka Teater kan utfordringen ligge 
i å krype inni en konstruksjon som for eksempel 
forestiller en haug med gamle papirark, sammen
krøllete brev. Denne haugen skal bukte seg fram, 
den skal uttrykke det skamfulle ved å være forkas
tet, den skal stoppe opp, vokse, en arm skal stikke 
ut, forsøke å få kontroll, notere et par ord, for så 
å viske ut, krølle seg sammen, gjøre seg liten og 
usynlig, eller litt senere, kanskje finne inspirasjon 
og vokse seg stor og stolt. Skuespilleren som etter 
hvert vokser ut av denne haugen, må selv ha et 

indre bilde av hvordan papirhaugen er et levende 
vesen, med følelser og uttrykk. Selv om han der 
inne sliter med vekt av hele konstruksjonen, med 
å finne alle håndtak og festepunkt, bevege seg i 
mørket etter en usynlig løype, få med seg styltene 
som han etter en stund skal balansere på, idet pa
piret vokser fra å være en 50 cm høy til å bli 2,5 
meter høy. 

Fascinasjonen for å skape sceniske bilder må være 
tilstede i skuespilleren. Jeg har opplevd å jobbe 
med skuespillere som først etter fire uker oppdager 
rommet de er en del av. Hos oss bør rommet være 
det første man ser. På fransk snakker vi om «l´espa
ce». Det trekker oss utover, mot et eget univers. 
Vi prøver å fange et univers. Rommet kan være en 
scenisk atmosfære. Det kan være et stort objekt. 
Eller det kan også skapes av skuespillernes kropper 
som løftes ut av realismen. I arbeidet med Hundre
årsnatten hadde vi nettopp flyttet inni den gamle 
grønnsåpefabrikken som fortsatt er våre produk
sjonslokaler. Scenerommet var på 400 kvadrat, og 
ble fylt opp av høstløv, ikke bare et lite teppe midt 
på gulvet, vi fylte hele rommet, oppover langs veg
gene og i store hauger. I tre uker samlet vi løv. 
Den store mengden skapte et univers.  Det ble 
utgangspunkt for improvisasjon. I forestillingen 
ble høstløvet manipulert og brukt som et levende 
materiale. Høstløvets egne bevegelsesmuligheter, 
løvets mange lyder, løvets arkitektur ble utforsket 
og brukt i samspillet med skuespillerne.

I Spilt Second ble rommet definert av et stort ob
jekt som ble bygget med mange muligheter for 
transformasjon. Dette er en av de forestillingene 
der Gilles utvikler en egen oppfinnelse. Objektet 
ble utviklet nettopp for å kunne skape et rom som 
beveger seg og levendegjøres, som skaper utfor
dringer og konflikt i skuespilleren. Dette er store, 
mekaniske, krevende objekter. Bygget med moto
rer og hydraulikk, de kan vokse og snu og snurre 
rundt i vill fart, og transformere rom som utfor
drer skuespillerens fysikk maksimalt.

«Vekselbruket 
mellom fysiske 
utprøvinger 
med 
skuespillerne, 
og bygging og 
konstruksjon 
av rom og 
objekter, er 
en nødvendig 
forutsetning 
for et integrert 
uttrykk.»

Fra Poste Restante 
Foto: Cirka Teater
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DET 
ANIMERTE 
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I Skyggen på Torshovteatret skapte vi et rom der 
tyngdekraften opphørte. Skuespillerne svevde i 
dette rommet. Ofte ser man scener der skuespil
lere henger i tau fra taket. De flyr, men vi ser like
vel hvordan tyngdekraften sloss med kroppen, de 
henger mer enn de flyr. Skyggene, i HC Andersens 
eventyr, skulle kunne bevege seg i et rom slik skyg
ger kan, lett og flyktig. Rommet skulle være som i 
en drøm, et rom der alle lover om tyngdekraft var 
borte. Dette rommet skapte vi gjennom sort teater 
og mange sceniske installasjoner der Gilles jobbet 
med vektstangsprinsipper. Alle disse installasjone
ne var usynlig for publikum. Skuespillerne lærte å 
beherske forflyttning av egen vekt, og hvordan de 
ved for eksempel å løfte hånden kunne seile lett og 
flytende ut i rommet, og bli stående i en horison
tal posisjon eller sitte oppunder taket på en stol, 
og dreie rundt i 360 grader, stoppe sittende opp/
ned, og selv ha full kontroll over tempo og rytme. 
I tillegg hadde vi førere som beveget selve kon
struksjonene. Dermed fikk vi mange muligheter å 
spille på for å skape dette fiktive rommet.

Vi har alltid hatt en lengsel etter å forflytte oss selv 
og publikum ut av realismen. Dette å si til seg selv 
at alt er mulig. I teatret kan vi reise, ut av oss selv, 
utforske nye imaginære rom. Det er kanskje blitt 
en tematikk i Cirka Teater. Å bringe publikum ut 
av en ramme. Rammer som føles for stramme, for 
begrensende. Å si at det trenger ikke være sånn. Vi 
leter etter de umulige bildene. Trigges av å finne 
løsninger som gjør det mulig å skape det umuli
ge, ikke på film, men her og nå i scenerommet. I 
mange av våre forestillinger bruker vi store overdi
mensjonerte objekter som virkemiddel for å bryte 
med realismen. 

Vi ville skape den lille historien om en mann som 
ser sommerhimmelen, som kjenner en stor lengsel 
etter å reise, som drømmer om å fly. Tenk om han 
klipper en bit av himmelen, syr seg en koffert, tar 
tak i håndtaket og blir løftet, svever, flyr ut i det 
store rommet. Kan vi skape dette bildet? Kan vi 

løfte en mann?  Lar det seg gjøre å sy en koffert 
som fylles med helium? Kan vi manipulere, anime
re dette bildet så det fyller hele rommet på Gar
dermoen flyplass?   I 1998 ble dette avslutnings
bildet under åpningen av Gardermoen flyplass. 
Eller, kan vi bygge en cello der strengene strekker 
seg 20 meter på hver side av cellostolen som rager 
seks meter over bakken? Kan vi skape installasjoner 
som gjør det mulig for åtte musikere å balansere 
på hver sin streng, og mens de spiller, bevege seg 
opp og ned på strengene? I 2012 ble dette bildet 
realisert i Mekatonia under åpningen av Kammer
musikkfestivalen i Trondheim.

Høsten 2017 har Cirka Teater premiere på to nye 
produksjoner. Garage hadde premiere på Turnéte
atret i Trøndelag i september, og Veien mellom hu
ler og tårn vil få premiere nå, midt i oktober. Dette 
er to produksjoner med svært forskjellige sceniske 
atmosfærer, men med det til felles at de begge har 
arkitekturen og rommet som startpunkt. Garage 
er et rom der alle elementer kobles sammen, tilsy
nelatende tilfeldig. Men når alt settes i bevegelse, 
utvikles en voldsom energi. Rommet begynner å 
leve sitt eget liv, mennesket blir kun en liten brikke 
i det store maskineriet. Veien mellom huler og tårn 
tar utgangspunkt i de tre romlige karakterene. 
Oppdagelsen av at vi som mennesker tiltrekkes av, 
og stadig bygger, huler, tårn og forbindelseslinjer/
veier er utgangspunktet for en poetisk reise der vi 
sammen med barna bygger landskap og rom, og 
undersøker hva de betyr for oss.
 
Verden trenger ikke å være slik du tror den er. Å se 
på baksida, lete etter det skjulte, sprenge et rom, la 
noe helt nytt oppstå. Det handler også om å bryte 
egne rom, få tak i egne kilder, nære sin egen fore
stillingsevne til å utvide perspektivet. De rommene 
som ekspanderer, som blir noe annet enn det de 
er, blir et bilde på mulighetene, på egne indre uni
vers som du alltid kan hente fram som en ressurs, 
 kanskje også en livbøye i din egen tilværelse.  
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«De rommene 
som 
ekspanderer, 
som blir noe 
annet enn 
det de er, blir 
et bilde på 
mulighetene, 
på egne indre 
univers som du 
alltid kan hente 
fram som en 
ressurs, kanskje 
også en livbøye 
i din egen 
tilværelse.»

Fra Veien mellom huler og tårn
Foto: Tibe: Harald Øren

«Rommet 
begynner å 
leve sitt eget 
liv, mennesket 
blir kun en liten 
brikke i det store 
maskineriet.»
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I KNOW, IT’S ALWAYS 
LIKE THAT - MÄSTAREN 
KOMMER PÅ BESÖK. 

HENRIK BÄCKBRO 
– (f.-76). Utbildad till mimare på Teaterhögskolan/Stockholm. Verksam som dockspelare på Tittut sedan 2007.

LISA KJELLGREN ALMSTIG 
– (f.-77). Utbildad till dockspelare & dockmakare i London. Verksam på Tittut sedan 2002.

En solig höstmorgon i Augusti 2017 på den triv
samma lilla teatern Dockteatern Tittut, Lundaga
tan, Stockholm. Medarbetarna har just kommit 
tillbaka utvilade från sina semestrar. Kaffet puttrar 
i bryggaren, kontoret öppnar sömnigt sina datorer 
för säsongen och på scenen värmer skådespelare 
upp inför en ny repetitionsdag. Eller vänta nu.. 
Låt oss zooma in på scenen. Värmer upp? Lampor 
tänds och släcks, prylar flyttas planlöst runt och 
någonting som liknar en regissör hattar omkring 
och pratar ryckigt med skådespelarna. Vid en när
mare undersökning visar det sig att stämningen på 
teaterns hjärta, scenen, står i bjärt kontrast mot 
den lugna lunken hos de fräscht solkyssta kontors
folket. 

Entré: Fabrizio Montecchi, italiensk skuggspels
maestro, prisbelönt regissör och mångårig samar
betspartner till Dockteatern Tittut. Fabrizio har 
regisserat många skuggspel på teatern, sju stycken 
sedan samarbetet inleddes 1994. Inte brukar hans 
produktioner omges av denna stress? Vad är ann
orlunda denna gång? 

Svaret är enkelt. Det är inte Fabrizio som regis
serar! Teatern har bestämt sig för att pröva sina 
egna skuggskapande vingar och uppdraget att ro 
projektet i hamn har gått till oss som skriver denna 
text: Lisa KjellgrenAlmstig, scenograf och Henrik 
Bäckbro, regissör. 

Vi har båda arbetat som dockspelare på teatern i 
ca 10 år, Lisa även som dockmakare och sceno
graf. Vi har spelat i flera av Fabrizios uppsättningar 
och har en lång erfarenhet av hans speciella stil av 
skuggteater. Han har alltid generöst delat med sig 
av sin kunskap och varit en stor inspiration. Fabri
zios arbete med att utveckla skuggspelet, att an
vända en blandning av fasta och rörliga ljuskällor, 
rörliga skärmar och att jobba med skuggans stor
lek och kvalitet har för oss betytt enormt mycket 
för hur vi ser på hur skuggor förmedlar berättelser 
och dess betydelse i hela rummet. 

Mästaren har alltså anlänt till Stockholm. Må vara 
att vi bjudit in honom till ett ståtligt 40 årskalas 
med anledning av Tittus grundande, men för oss 
framstår syftet med hans besök att kritiskt granska 
sina adepters övermod. 

Det ligger kablar överallt. Hälften av de hembygg
da ficklamporna är trasiga och får bytas ut mot nå
got billigt skit från Claes Ohlson. Robin, teaterns 
tekniker, har försatt sig i trance för att driva ut ett 
spöke som hemsöker vårt nya ljus och ljudprogram 
Qlab vilket gör genomdraget 30 min försenat. 
Skådespelarna kämpar med texter, skuggdockor, 
vinklar och ljus. Själva antar vi en mask av världs
vant lugn och minglar med Fabrizio och hans hus
tru Helena i foajén. 
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BUSIGA HÄNDER

Busiga händer är en 
interaktiv saga om att gå 
och lägga sig och om barns 
förmåga att leva i nuet där 
ibland fantasi och verklighet 
kolliderar. Från 2,5 år.

Regi & dramatisering: 
Henrik Bäckbro

Idé: Henrik Bäckbro, 
Lisa Kjellgren Almstig och 
Sophia Segrell

Dockor & Scenografi: 
Lisa Kjellgren Almstig 

Musik: Magnus Larsson 

Spelare: Sara Bexell, Tobias 
Ulfvebrand & Sophia Segrell

Föreställningen turnerar runt 
om i Sverige.

Föreställningen hade 
premiär den 9/9 2017 
på Dockteatern Tittut i 
Stockholm.

FAKTA

Fra Busiga händer
Foto: Sigyn Stenqvist

TEMA: 

DET 
ANIMERTE 
ROMMET
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Vi får tillfälle att berätta om föreställningen  B usiga 
händer och förklarar att det hela ska bli en inter
aktiv upplevelse. Vår grundtanke är att placera 
barnen i mitten av rummet och låta skuggorna 
projiceras på skärmar runt omkring. Skådespelarna 
rör sig bland publiken och skärmarna flyttas ibland 
runt och konfigureras om för att skapa en känsla 
av att rummet lever. Den här uppställningen låter 
oss väva in barnens egna skuggor i föreställningen. 
Berättelsen kretsar kring ett barn som skall gå och 
lägga sig men som istället lockas in i olika lekar 
och fantasier av sina busiga händer. I dessa fanta
sier arrangerar vi bubblor där spelarna och barnen 
leker tillsammans med skuggor. Interaktionen skall 
vara kravlös som till exempel när vi rör en lampa 
upp och ner bakom ett barn och får dess skug
ga att dansa. Samtidigt uppmuntrar vi barnen att 
leka med skuggorna och det gäller då att behålla 
kontrollen över situationen i rummet. Ibland drar 
leken iväg och blir lite väl kul… Allt detta pratar 
vi med Fabrizio och Helena om när skådespelarna 
plötsligt visar sig.

Äntligen släpps vi in i salongen och genomdraget 
tar fart. Det går… riktigt bra? Ja! Skådespelarna 
kanske inte riktigt känner det ännu men för oss 
som följer spektaklet flyger det. Efteråt njuter vi 
av Fabrizios nyfikna frågor om de hembyggda 
ficklamporna. 

Det var Fabrizio som lärde oss att Halogenlampan 
med sitt varma, skarpa ljus öppnade upp för det 
moderna skuggspelet och efterträdde elden som 
ljuskälla. Idag är halogenen på väg att att fasas ut 
och efterträds i sin tur av ledlampan. Vi har efter 
en hel del vedermödor hittat en led till ficklam
porna som kan mäta sig med halogenens värme 
och skärpa. 

Efter att tålmodigt ha lyssnat på våra utläggningar 
om alla tekniska haverier lägger Fabrizio huvudet 
på sned, ler överslätande och säger med mästarens 
ödmjuka vishet: “I know, it is always like that”

Fabrizios bekräftande ord löste upp många spän
ningar och vi har nu haft premiär med stor fram
gång. Det visar sig att de största utmaningarna 
trots allt inte handlar om teknik utan snarare om 
hur vi ska få de vuxna att acceptera nya förutsätt
ningar som att sitta på golvet. 

Själva har vi blivit bitna av av den interaktiva tea
tern och nyfikna på vilka fler möjligheter som göms 
i mötet med vår kunskap om skuggor. Skuggor 
är analoga projektioner av mörker och de senas
te åren har sett en ökad användning av digitala 
projektioner på scen. Vi ser en stor potential för 
skuggspelet att bidra till och utvecklas i samklang 
med denna trend. Vi drömmer nu om att skapa 
nya interaktiva skuggspel där vi blickar framåt mot 
modern projektionsteknologi, mappning, sensorer 
och programmerade flöden i dialog med publikens 
handlingar. 

Med det i åtanke, och som knorr på vår ystra saga 
avslutar vi med ett passande citat av Fabrizio Mon
tecchi själv: 

«Shadow theatre today should not be considered 
as being an improvement or of being of a better 
quality than the great traditional form. In no way 
can we call it better or set up a hierarchy concer
ning the matter. But it is, of course, different from 
the old style of shadow theatre, firstly because it is 
formed as totally open experiences and secondly 
because it is in a constant state of flux which makes 
it enormously receptive to change.»   

Fra Busiga händer
Foto: Sigyn Stenqvist

DOCKTEATERN TITTUT

Dockteatern Tittut 
grundades år 1977 av Ing-
Mari Tirén och Eva Persson 
Gumpert och har sedan 
starten, framgångsrikt 
producerat dockteater för 
barn i åldrarna 0-9 år.

1994 påbörjades ett 
återkommande samarbete 
med Fabrizio Montecchi då 
han och Ing-Mari Tirén satte 
upp Ivar Arosenius Kattresan 
tillsammans på Dockteatern 
Tittut. 

Sedan 1994 har Fabrizio 
Montecchi återkommit 
till Tittut med sex 
föreställningar:
           
Circus Månen 1997
Ville vara varg 1999
Mera Musik Pappa 2003
Vem ska trösta Knyttet 2007
Pimpa - den lilla hunden 
med röda prickar 2011 
Embla en flicka mitt i 
Kosmos 2015

FAKTA

TEMA: 

DET 
ANIMERTE 
ROMMET
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KUNSTEN Å SKAPE 
ALTERNATIVE HISTORIER 

PREBEN FAYE SCHJØLL 
er kunstnerisk leder av Figurteatret i Nordland

Yngvild Aspeli har med sitt kompani Plexus Polaire 
klart det som man ønsker at flere norske figurtea
terkunstnere skal få oppleve; hun har slått i gjen
nom internasjonalt. Hennes siste produksjon, Mør
kerom (Chambre Noire), hadde verdenspremiere i 
september under Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes i Charleville, Frankrike. I tidskriftet 
Periskop utropte Anne Helgesen produksjonen til 
«festivalens vinnerforestilling, den alle sprang for 
å se», og spådde at produksjonen ville «gå verden 
rundt som den nye stjerneforestillingen innen fi
gurteater». Og hun har fått rett: Yngvild og Plexus 
Polaire har bare i høst vist tre av sine produksjoner 
på festivaler og programmerende scener i Norge, 
Frankrike, Sveits, Belgia, Polen, Tsjekkia, Spania, 
Danmark, Mexico og Italia. 

Ånd i hanske fikk en samtale med Yngvild under en 
pause i den pågående turneen hennes. 

– Hvordan har mottagelsen vært?
Mottagelsen av Mørkerom har vært over all forvent
ning, og turnékalenderen over de neste årene har 
raskt fylt seg opp. Jeg fortsetter å gjøre endringer i 
forestillingen også etter overstått premiere, og ser 
nå frem til å kunne jobbe videre utover i turnéen. 

– Denne gang er du også aktør på scenen. Hvordan 
har møtene med publikum vært?
Forestillingen er fortsatt fersk, og inntrykkene må 
fordøyes, men alt i alt har det til nå vært fine møter 
med publikum. Store kontraster og utfordringer 
på ulike plan, fra 15 publikummere i salen på Sort
land til utsolgte hus i Charleville. Jeg har fått opp
leve interessante diskusjoner med unge studen
ter, varm applaus og gråtende menn. Jeg har fått 
kjenne på hjerteklapp og sprukken stemme, møtt 
teknikere som etter forestilling kjøper SCUM Ma
nifesto og fått bekreftet at 16 år definitivt er Mør
keroms nedre aldersgrense. Jeg har selvfølgelig alle
rede deltatt i flere intergenerasjonelle uenigheter 
om feminisme. Jeg er sliten og glad og begynner 
nå å kjenne på hva som kan endres og forbedres. 

– Internasjonalisering er i vinden for tiden. Når 
kunstnere snakker om internasjonalisering så er det 
som en metode. Hva har det betydd for deg å arbeide 
internasjonalt, og hva tjener man rent kunstnerisk 
på det? 
Min bakgrunn er Lecoq1 og ESNAM2. Begge er 
internasjonale teaterhøyskoler, noe som fører til 
samarbeidspartnere og kollegaer fra hele verden, 
så det å jobbe internasjonalt har vært en naturlig 
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En samtale med Yngvild Aspeli. 

YNGVILD ASPELI 

regissør, skuespiller og 
figurmaker 

utdannet fra Ecole Jacques 
Lecoq i Paris og Ecole 
Nationale Supèrieure des 
Arts de la Marionnette i 
Charleville-Mézières (FR). 

kunstnerisk leder for det 
norsk-franske kompaniet 
Plexus Polaire

Hun har laget forestillingene 
Signaler/Signaux (2011), 
Opera Opaque (2013), 
Aske/Cendres (2014) og 
Mørkerom/Chambre noire 
(2017.) 

Yngvild Aspeli skaper 
visuelt teater basert på 
samtidslitteratur, hvor 
forholdet skuespiller og 
menneskestore figurer står 
sentralt. 

FAKTA

Yngvild Aspeli
Fotograf: Kristin Aarfløy Opdan

1 L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq
2 École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, i Charleville.

«Problemet 
er ikke at 
figurteater er 
blitt tradisjonelt 
eller hermetisk, 
men heller at 
vi har vært for 
dårlige til å 
kommunisere 
med publikum 
hva figurteater 
er.»
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å hoppe utfor et høyt stup. Eklektisk og lovløs ska
per romanen sin egen utvidede virkelighet, hvor 
historien fortelles på ulike nivåer. Beskrivelser av 
landskap uttrykker en tilstand, bruk av lys og skyg
ge skaper en følelse, og lyden av en underliggende 
stemning forfølger oss lenge etter vi har lukket sis
te side. Romanen Drømmefakultetet er en litterær 
fantasi om Valerie Solanas, men hennes historie 
er omringet av ørkendyr, ville hester og Marilyn 
Monroe, elementer som speiler og gir dybde til 
historien. Når jeg iscenesetter et litterært verk sø
ker jeg en visuell dramaturgi basert på romanens 
språk og oppbygning, og hvordan teksten kan 
oversettes til et visuelt språk. For meg er musikk, 
lys, video og ikke minst samspillet mellom skue
spiller og figur, likeverdige narrative elementer 
som fortellende tekst og dialog. En roman gir meg 
derfor mer frihet i hvordan historien skal fortelles.

– Kunne du komme til å gjøre en versjon av et skue
spill? 
Det at jeg hittil har tatt utgangspunkt i romaner 
og noveller er ikke et eksklusivt valg, og jeg er de
finitivt interessert i å ta utgangspunkt i et skue
spill i en fremtidig produksjon. Og det finnes både 
klassisk dramatikk og samtidsdramatikk som jeg er 
overbevisst om ville vært interessant å gjøre med 
et figurteatergrep eller to. Men jeg vil ha mulig
heten til å ta kunstneriske og dramaturgiske valg 
som korresponderer med mitt uttrykk, og vil der
for ønske å behandle stykket som et materiale, og 
utgangspunkt, på samme måte som når jeg job
ber ut ifra en roman. Det vil si at min tolkning 
av skuespillet kan innebære at deler av teksten kan 
oversettes i bilder, situasjoner eller bevegelse som 
uttrykker tekstens kjerne på en annen måte, i et 
annet kunstnerisk utrykk. 

– Hva er det når du leser som får deg til å si: Dette 
kan bli figurteater? 
Figurteater er for meg ikke kun et håndverk eller 
en teknikk. Figurteater er en måte å se på, en måte 
å formidle og uttrykke sitt syn på verden. Det er et 
grenseovertredende språk, som alltid befinner seg 
utenfor en eller annen bås. Som ikke er så opptatt 
av hva som er hva, så lenge en historie, eller en 
opplevelse, eller en følelse formidles. Så for meg er 
i grunn alt figurteaterstoff. For meg handler det 
mer om hvordan man bruker figurer og figurtea
ter. Figurteater er ikke kun et estetisk eller under
holdende virkemiddel, men noe som tilfører noe 
unikt til selve dramaturgien i historien. 

– Hvilke tema er det du i særlig grad er opptatt av?
Jeg selv er særlig opptatt av de indre konflikter eller 
mellommenneskelige problematikker. Spillet mel
lom skuespiller og figur, og hvordan den doble til
stedeværelsen til figurspilleren tillater en formidling 
på flere plan samtidig. Det å bruke figuren som en 
stilisert representasjon av oss selv, i et forsøk på å 
prøve å se oss selv med litt avstand, og bruke forvir
ringen som oppstår når vi ikke lenger vet hvem som 
kontrollerer hvem, til å visualisere fysiske, psykiske 
og sosiale tematikker. Søke et uttrykk for ting vi ikke 
nødvendigvis kan se, eller forklare, men som vi alli
kevel kan føle, og forstå. Litteratur er definitivt en 
av mine største inspirasjonskilder, men det er også 
musikk, film, kunst, dans, morgentrøtte ansikter på 
bussen, realitytv, familiemiddager, rytmen av krop
per i bevegelse gjennom en bygate, et forbudt glimt 
inn gjennom opplyste vinduer om kvelden … 

– Er det noe du synes figurteaterskapere kan lære av 
forfattere, lære av litteraturen? 
Det kan kun komme fruktbare ting ut av å krys
se grensene til hverandres kunstfelt, og jeg tror 
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fortsettelse for meg. Plexus Polaire består i dag av 
medvirkende fra 810 ulike nasjonaliteter, og fore
stillingene produseres med prøver både i Norge 
og Frankrike. Vi er mye på turné, hovedsakelig i 
Europa, selv om vi i år også har spilt i Nord og 
SørAmerika. Det å jobbe internasjonalt er utfor
drende med hensyn til organisering og planleg
ging, men det gir også svært givende kunstneriske 
samarbeider, og viktige møter med publikum. Jeg 
tror det er sunt å konfronteres med andre kunst
neriske referanser, språk og kulturer. Sette ting i 
perspektiv, huske at det finnes mange måter å se, 
forstå og uttrykke seg på, og at «vår måte» ikke er 
den eneste som holder mål.

– Fortell litt om utviklingen av prosjektet Mørke
rom? 
Helt siden jeg leste Sara Stridsbergs Drømme
fakultetet for første gang i 2008 har jeg visst at 
jeg vil iscenesette denne romanen. Men prosjektet 
tok ikke virkelig form før jeg sommeren 2015 fikk 
muligheten til å gjennomføre en forprosjektperio
de på Figurteatret i Nordland. I to verdifulle uker 
hadde mitt kunstneriske team og jeg, muligheten 
til å crashteste ideer, realitetssjekke teorier, prø

ve ut tanker rundt musikk og utvikle prototyper 
på figurer, scenografi og kostymer. Etter en før
ste visning av råmateriale, ble det avgjort at pro
sjektet skulle utvikles videre. To år senere, etter 
fire, to ukerslange prøveperioder på ulike teatre 
i Frankrike, etterfulgt av seks ukers prøver på Fi
gurteatret i Nordland, hadde Mørkerom premiere 
i Stamsund i september 2017. Etter en miniturné 
i Nordland, fikk Mørkerom fransk premiere under 
Festival Mondiale des Théâtres de Marionnettes i 
CharlevilleMézières. 

– Du er en scenekunstner som er glad i romaner. Din 
nest siste produksjon, «Aske», har Gaute Heivolls ro
man «Før jeg brenner ned» som forelegg. «Mørke
rom» er som du sier inspirert av Stridsbergs roman 
«Drømmefakultetet». Er romanen et bedre sted å 
lete etter stoff til teaterforestillinger enn blant dra
ma og tekster særlig skrevet for scenen?  
Sara Stridsberg har faktisk skrevet et teaterstykke 
basert på romanen Drømmefakultetet. Men for 
meg er romanen en rikere inspirasjonskilde, fordi 
den i sin form befinner seg nærmere mitt teatrale 
uttrykk. Språket i romanen Drømmefakultetet er 
en fysisk opplevelse, et skrik eller en sang eller som 

Mørkerom (Chambre Noire), 
hadde verdenspremiere i

september 2017 under Festival 
Mondial des Theatres de

Marionnettes i Charleville, 
Frankrike.

Foto: Pascal Bodez

«Valerie Solanas 
sier i et intervju 
med magasinet 
Village Voice i 
1977: «SCUM 
is a state of 
mind». For meg 
handler det om 
å være bevisst 
på dominerende 
reflekser og 
tankesett, og 
kunne skape 
alternative 
historier.»

«Scum is out 
to destroy the 
system, not to 
attain certain 
rights within 
it». Det handler 
ikke kun om 
like rettigheter 
og vilkår, men 
om et behov for 
grunnleggende 
revurdering på 
alle nivå.»
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i grunn at alle har godt av å løfte blikket og se 
at det finnes andre måter å gjøre ting på, andre 
måter å fortelle på, andre måter å se verden på. 
Utfordringen er å kunne la seg inspirere av andre 
uten å tape sitt uttrykks særegenhet og styrke. Det 
at noe fungerer i en bok, på papiret, betyr ikke 
at det nødvendigvis vil fungerer på scenen. Om
stendighetene for formidlingen er så grunnleggen
de forskjellige, at vi får best resultat dersom vi lar 
alle gjøre sin jobb, sin spesialitet, med gjensidig 
respekt for hverandres uttrykk og yrke. 

– «Mørkerom» gir oss et portrett av ekstremfemi
nisten Valerie Solanas, som blant annet er kjent 
for manifestet SCUM og for sitt drapsforsøk på 
Popartguruen Andy Warhol. Revolusjonære og po
litiske manifester har i lengre tid vært diskreditert. 
Hvordan tror du man kan mane til sosial endring i 
framtiden, som kvinne og kunstner?
Visuell kunst og litteratur er i dag fortsatt dominert 
av et mannlig synspunkt. Filmkritikeren Laura Mul
vey definerte det i 1975 som «the male gaze»; en 
beskrivelse av verden og kvinner, fra et maskulint og 
heteroseksuelt synspunkt. Filmregissør Jill  Soloway 
har lansert motbegrepet «the female gaze»; histo
rier fortalt fra kvinners perspektiv. Det handler om 
å flytte en kvinnes rolle fra å være objekt til å være 
subjekt. Det handler også mye om å akseptere, og 
være åpen for, andre måter å fortelle historier på. 
Og det er viktig å fremme andre synspunkter og 
skape nye, utvidede referanser.  Valerie Solanas sier 
i et intervju med magasinet Village Voice i 1977: 
«SCUM is a state of mind». For meg handler det 
om å være bevisst på dominerende reflekser og 
tanke sett, og kunne skape alternative historier. 

– Kan du trekke fram en passus fra manifestet som 
du synes er relevant i dag? 
«Scum is out to destroy the system, not to attain 

certain rights within it». Det handler ikke kun om 
like rettigheter og vilkår, men om et behov for 
grunnleggende revurdering på alle nivå. Det hand
ler om språk, om holdninger, om oppdragelse, 
om roller, forbilder, forutinntatte tankesett og et 
samfunn som tross enorm fremgang fortsatt b  ærer 
preg av sin lange historie skrevet ned av menn.

– Når man forsøker å forklare «tilfellet Solanas», 
kan man lett bli svar skyldig. 
Har du selv funnet noen svar på gåten, mens du har 
jobbet med «Mørkerom»?
Det er nettopp det at det ikke finnes ett avgjø
rende svar, som gjør denne historien interessant, 
som gjør den menneskelig og sann. Livet er ikke 
en amerikansk film hvor sannheten er svarthvitt. 
Alt kan ikke begrunnes eller forklares, men det be
tyr ikke at vi ikke kan føle eller forstå det. Det er 
det sammensatte, komplekse mennesket, med sine 
styrker og svakheter, som interesserer meg. 

– Mange figurteateroppsetninger er såkalte drøm
spill og moraliteter. Helten ligger på sotteseng og i 
drømmeaktige tablåer opplever vi hennes liv. Også 
«Mørkerom» har litt av denne strukturen. Er det 
ikke noe fatalistisk og fastlåst i denne typen struk
turer? Er det ikke på tide med «lærestykker», hvor 
publikum blir med på en åpen diskusjon om hvordan 
man best skal kunne overleve i en stadig mer ugjen
nomtrengelig verden? 
Figurteaterets form inviterer kanskje til fortellinger 
som kan oppfattes som «fatalisme». Årsaken til det 
er kanskje fordi figurteatret tillater oss å visualisere 
det immaterielle, og på en effektiv og leken måte 
skape en parallell virkelighet. Bruk av figurer gir en 
avstand som gjør at vanskelige temaer kan belyses 
på en enkel, leken eller poetisk måte, og åpner der
med for en multisensorisk forståelse. Det sies at det 
finnes kun syv grunnhistorier, og at alle fortellinger 

er en variant av én av disse. Det som endrer seg, og 
kan gjøre historien aktuell, er hvem som forteller 
historien, og når og ikke minst hvordan den for
telles. En forestillings dramaturgiske oppbygning, 
historie og visuelle form er alle virkemidler for å 
uttrykke en dyperegående tematikk. Spørsmålet er 
heller om man ved å gi slipp på forutinntatte be
greper, og se lenger enn forestillings umiddelbare 
form, klarer å motta essensen av det som forsøkes å 
formidles. Det finnes mange måter å åpne opp for 
refleksjon og diskusjon rundt verdens tilstand på. 

– Kan figurteater noen gang bli «samtidsorientert», 
«politisk», «engasjert» og fri seg fra «titteskapet» og 
begi seg ut i det «sosiale rom»? 
Figurteater kan i høyeste grad være samtidsorien
tert. Det er et nyskapende uttrykk som forlengst 
har sprengt seg ut av den gamle båsen, og som er 
i stadig utvikling. På lik linje med annen kunst kan 
også figurteater være politisk, og jeg vil til og med 
påstå at uttrykket kan egne seg godt til dette formå
let. Figurteater er et språk, et instrument, et middel 
som kan brukes til å formidle det man vil. Svaret på 
spørsmålet må knyttes til hver enkelt kunstner, eller 

forestilling, og er like aktuelt innen teater, musikk 
eller performance, som for figur teater. Det er på 
tide å kvitte seg med disse gamle fordommene om 
figurteater som en utdatert «underform» av tea
ter. Disse forutinntatte idéene handler ikke egent
lig om figurteater som form og uttrykk, men om 
hvordan figurteateret ofte har blitt brukt. 

– Hvor sentralt er selve håndverket for deg? 
Håndverket er en vesentlig del av figurteateret. 
Figur teatret krever beherskelse av et håndverk, på 
lik linje med en musiker eller en danser. Det er noe 
man kan lære gjennom erfaring eller utdanning, 
men det er en reell kvalitet som krever arbeid og 
anlegg. Selv om håndverket er et uunngåelig ele
ment i figurteater, kan man unngå å la seg forføre 
av form, estetikk eller teknikk, og i stedet benytte 
seg av formspråkets muligheter til å formidle på 
flere parallelle plan, gjennom flere ulike likestilte 
virkemidler.  

– Hos mange figurskapere finner man et sterkt fokus 
på håndverket. Hos mange er det håndverket som 
setter prosessen i gang. Er det slik med deg også?
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Mørkerom er inspirert av 
Sara Stridsbergs roman 
Drømmefakultetet.
Foto: Pascal Bodez

«Det er det 
sammensatte, 
komplekse 
mennesket, med 
sine styrker og 
svakheter, som 
interesserer 
meg.»

«Bruk av figurer 
gir en avstand 
som gjør at 
vanskelige 
temaer kan 
belyses på en 
enkel, leken 
eller poetisk 
måte, og åpner 
dermed for en 
multisensorisk 
forståelse.»
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For meg er det alltid en historie, eller en tematikk, 
som er springbrettet til en ny forestilling. De første 
projiserte bildene av hvordan jeg ønsker å fortelle 
historien er ofte tidlig knyttet til et figurteatralt ut
trykk, men de tekniske problemstillingene knyttet 
til konstruksjon, materialer eller type figur, kom
mer først senere i prosessen. 

– Hvilke krav setter du til figuren?
Det er veldig viktig for meg at figuren er bygget 
slik at den kan ha anatomisk korrekte bevegel
ser. Jeg er også opptatt av at figuren ikke er for 
tung, og er praktisk tilpasset slik at det er lett for 
figurføreren å manipulere den. Jeg er også svært 
opptatt av hvordan figuren føres; presisjon i alle 
bevegelser og bevisst bruk av rytme. Jeg jobber 
med utgangspunkt i en intuitiv manipulasjon, hvor 
det er skuespillerens spill som er ledende faktor, 
men som siden utvikles til en presis koreografi av 
figurens bevegelser.  

– Hva skal til for at figurteater (og særlig de mer 
kunstnerisk ambisiøse prosjektene) kan nå et bredere 
publikum?

Jeg tror at figurteater har mulighet til å nå et 
vidt og variert publikum, dersom vi kan bli kvitt 
teater formens dårlige rykte. Problemet er ikke at 
figurteater er blitt tradisjonelt eller hermetisk, men 
heller at vi har vært for dårlige til å kommunisere 
med publikum hva figurteater er. Det er viktig for 
figurteaterets utviklingsmuligheter, å jobbe for å 
vise mangfoldet i uttrykket, slik at avleggse for
dommer kan motbevises, og figurteater, i alle dens 
former, kan ha en likeverdig plass i teatermiljøet. 
Men vi bør unngå å opphøye figurteateret til noe 
«hellig» og urørlig. Diskusjon og uenighet og et 
og annet kunstnerisk sjokk er bare sunt. Bevegelse 
og endring er nødvendig for å unngå stagnasjon, 
og det at man åpner opp for noe nytt betyr ikke 
at man ikke lenger respekterer det gamle. Vi må 
arbeide for å skape et allsidig figurteatermiljø, hvor 
ulike stiler, former og smaker kan eksistere side ved 
side.    

Når jeg iscenesetter et 
litterært verk søker jeg en 
visuell dramaturgi basert 

på romanens språk og 
oppbygning, og hvordan 

teksten kan oversettes til et 
visuelt sprak.

Foto: Pascal Bodez

«Det er på tide å 
kvitte seg med 
disse gamle 
fordommene 
om figurteater 
som en utdatert 
«underform» 
av teater. Disse 
forutinntatte 
idéene handler 
ikke egentlig om 
figurteater som 
form og uttrykk, 
men om hvordan 
figurteateret ofte 
har blitt brukt.»

ALT ER ALLTID I 
ENDRING  – LIVET OG 
KUNSTEN SOM «WORK 
IN PROGRESS».

JAAP DEN HERTOG  
(1952) bor i Trondheim. Spesialist i Allmennmedisin fra 1979. Stiftet Teater Fusentast i 1989 sammen med sin 
livsledsager Coby Omvlee. De driver fortsatt teateret sammen.

– Jeg er bedt om å lage et intervju med dere, sa jeg.

– Kommer inn på det meste under masterclassen,  
sa Jacob Brindamour hvis etternavn betyr «flik av 
kjærlighet».

– Da kan vi møtes mens de rigger til forestillingen, 
sa South Miller, som er blitt kalt South helt fra 
barndommen, men som er døpt noe helt annet.

– Fortell din historie.

– Å, jøss.

Jeg gjorde ingen notater, så her er nedtegnet det 
som jeg husker en uke senere, supplert med info 
fra deres internettside.

UTGANGSPUNKTET
Souths mor var pynte og lekedukkemaker – det 
var slik det begynte. Far var lærer i matematikk. 
South begynte å studere skuespill hos Stanford 
Meisner i NY, USA. Hun hadde ingen ambisjoner 
til å opptre som stjerne i film eller TV. Hun ble 
tent på dukketeater da hun reiste rundt med Bread 
and Puppet Theatre av Peter Schumann og Dorset 
Theater, begge i Vermont.

Hun gruet seg til rotteracet som skuespiller i De 
Forente Stater. Derfor sa hun umiddelbart ja til 
å bli med i et prosjekt i Montréal som noen av 
hennes venner skulle dra til. Tenkte «å slappe av på 
dette lille stedet». Ute på byen traff hun Jacob, og 
trengte hans hjelp til aktivitetene (men selvfølgelig 
ikke bare derfor). Han sa nølende ja, men egentlig 
ville han til Kina for å studere kinesisk. Kina ble 
det ikke noe av, derimot startet de et forhold og 
Les Sages Fous. 

For å gjøre en kort historie ennå kortere, så hav
net de ved en tilfeldighet i byen TroisRivières 
nær Quebec på størrelse med Trondheim by. Når 
man hovedsaklig turnerer i Europa, kan man like 
gjerne bo i huttiheita i Canada. Der hvor Trond
heim er velstående, så pregdes Trois Rivières av ar
beidsledighet og fattigdom. Det hadde den store 
fordelen at South og andre kunstnere kunne leie 
arbeidslokaler i tidligere industribygg til en billig 
penge. Nå, 16 år senere, har de produsert åtteni 
forestillinger og three nydelige barn. De har spilt 
i 27 land på fire kontinenter. I 2001 kom Sylvain 
Longpré til, arkitektutdannet kybernetikkinteres
sert «oppfinner og altmuligmann», som scenograf 
/ dukkemaker/dukkespiller.

Et intervju med Les Sages Fous

LES SAGES FOUS

Etablert av South Miller og 
Jacob Brindamour

Har eksistert i 16 år

Base i Trois-Rivières, Canada

Sylvain Longpré er gruppens 
scenograf/dukkemaker/
dukkespiller.

Annet hvert år arrangerer 
Les Sages Fous 
forestillingsserien Saison 
de Théâtre Insolite – 
Sesongen for Spesielle 
Teateropplevelser

FAKTA



333232

ARBEIDSMETODE
For å kunne spille så mange eksotiske steder, men 
ikke minst på grunn av deres arbeidsmetode, bru
ker Les Sages Fous ingen forståelig tekst. South har 
lang erfaring med maskespill, med de samme lov
messigheter som i dukkespill. Derfor interagerer 
de direkte med sitt publikum, uten «fjerde vegg». 
Denne selvpålagte loven brøt de altså i Tricyckle.   

De jobber ikke ut fra et manus eller et ferdig de
signet forestillingskonsept. De tar utgangspunkt i 
innfall, objekter, en idé. Så utvikles scener, sketsjer, 
hendelser. Disse prøves ut foran et publikum. Så 
utvikler forestillingene seg videre derfra. Dette 
gjør dem veldig avhengig av å møte de rette reak
sjonene underveis. Fallhøyden er stor. Den samme 
forestillingen kan den ene dagen bli svært dårlig 
mottatt, mens den en annen dag kan møte begeist
ring og trampeklapp.

Eksempelvis laget de store strutser som dukke
spilleren kler på seg. Deres lange nakke betjenes 
med et enkelt håndtak som bøyer nakke og kan 
pendle hodet mot høyre og venstre. De tenkte å 
bruke dem til inneforestillinger. Det er bare det, 
at når de så ut av vinduene til verkstedet i Tro
isRivières og så alle de arbeidsledige og tiggerne, 
så ble det plutselig viktigere å lage parader med 
strutsene utendørs. Det ble også laget en kjerre 
med vinduer og underlige skapninger inni, blant 
annet en strutseunge. Fra før hadde South et stort 
egg liggende, så det utviklet seg et utendørs spill 
hvor South gikk rundt med egget som strutsene 
deretter kom og hentet. Noen blant tilskuerne var 

overbevist om at det var noe som rørte seg der 
inne. Slik ble forestillingen beriket med en rituell 
strutsefødsel, og kjerra heller mer inngående brukt 
i en annen forestilling.

FESTIVALER
Les Sages Fous er klar over at det er mange dukke
spillere som komponerer sine forestillinger på 
 samme måten som de gjør: en uavlatelig søken 
etter utviklingsmuligheter for stykkene de har på 
programmet. Derfor har de startet sitt eget nesten 
årlige Microfestival de marionnettes inachevées – 
Microfestival for ufullstendig dukketeater, hvor det 
er meningen at man viser sine works in progress.

I tillegg organiserer de i TroisRivières omtrent an
net hvert år en forestillingsserie Saison de Théâtre 
Insolite – Sesongen for Spesielle Teateropplevelser 
– med mindre uferdige forestillinger.

For å få et inntrykk av deres imponerende visuel
le teater og dukkespillbragder, kan du gå inn på 
Youtube.com eller lessagesfous.com. Der finnes 
fine videoer og kontaktinformasjon. Jeg er fan.  

«De jobber 
ikke ut fra et 
manus eller et 
ferdig designet 
forestillings-
konsept. De 
tar utgangs-
punkt i innfall, 
objekter, en 
idé. Så utvikles 
scener, sketsjer, 
hendelser.»

Fra forestillingsserien Saison 
de Théâtre Insolite – Sesongen 
for Spesielle Teateropplevelser 

- som Les Sages Fous 
arrangerer annet hvert år i 

Trois-Rivières, Canada.
Foto: Laurence Biron

South Miller, Jacob Brindamour 
og Sylvain Longpré er kjernen i 

Les Sages Fous CONVERSATION WITH 
UTA GEBERT

RUTH MARIËN 
is a Belgian dramaturge

UTA: When I did my last show, I felt I had re
ached a certain limit; new input was necessary to 
make substantial artistic progress. For SOLACE, 
I wanted to experiment with the presence of oth
er, nonpuppet characters on stage. I have always 
been interested in the interaction between puppets 

and human bodies. However, when a human figu
re enters the puppet world, the puppet can get re
duced to just a small, liveless object. Yet I wanted 
the puppet to keep its strong and magic character. 
The complicated question with respect to the ne
cessary degree of «aliveness» of both puppet and 

SOLACE is the new production 2018 of Uta Gebert, 
contemporary puppeteer and artistic director of Numen 
Company. The visual performance, centering around a 
lonely boy in a mysterious place, addresses topics like 
consolation, shelter and support through enigmatic 
associative images. For SOLACE, Uta Gebert works 
together with musician Hahn Rowe, light designer Jérôme 
Houlès, puppeteer/artistic advisor Gabriel Hermand-
Priquet and dancers Marine Chesnais or Mélanie Cholet.

This text is a result of the conversation between Uta 
Gebert and Belgian dramaturge Ruth Mariën, who 
attended the rehearsals. The meeting took place at the 
FIN theatre, two days before a first showing, after a 
6 week residency in Figurteater i Norland (Stamsund, 
Lofoten), coproducer of the performance.

UTA GEBERT 
 is a Berlin-based artist 

She is a graduate of 
the Hochshule für 
Schauspielkunst ‘Ernst 
Busch’ Berlin and the École 
Supérieure Nationale des 
Arts de la Marionnette 
Charleville-Mézières in 
France. 

Apart from her solo work, 
she cooperated as a 
puppeteer with several 
international directors, like 
Roman Paska and Gisèle 
Vienne.

FAKTA
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human figures has been a central topic of research 
during the process of SOLACE. 

My performances are intuitive visual journeys set 
in an indeterminate place and time, rather than 
realistic representations or narrative stories. Both 
formally and contentually, I like to break up peo
ple’s fixed views on things. Often, my puppets are 
lonely characters in a stage of transition. Through 
precisely constructed, mostly slow and minimalis
tic images, their inner development is shown. Pup
petry itself is also a recurring theme: who is this 
humanscale presence behind the puppet?

I like to express emotions and ideas through in
tense objects like puppets. Some artists base their 
work on a text from another author, but I start 
from my inside world and then transpose my fe
elings, energy, meaning to objects. People can get 
really touched by a puppet. They can feel as if the 
object has become alive, even though they do not 
really believe it. It is like a magic trick you per
form, with an almost ritual character. 

The process of SOLACE was a big challenge for 
me: directing and performing at the same time, 
sharing my space with somebody else on stage. 
Moreover, this was the first time I worked with 
artists who were unfamiliar with the puppet world. 
Yet, puppet performances have very specific requ
irements with respect to scenography, music, light 
and choreography. For instance, I like to maintain 
the magical illusion that the puppet is really alive. 
Therefore, I want the puppeteer to be invisible. 
This is a big challenge and a strong limitation for a 
light designer. A similar thing counts for the sceno
graphy: everything has to be adjusted to the scale 
of the puppet. Crossing two meters on stage might 
be a small walk for a human performer, but for 
a puppet it is a long journey. Similarly, the music 
needs to have a different intensity. What is a tiny 

noise on a human scale, can be a thunderstorm 
for a puppet. However, it was very interesting to 
work with these new artists. My imagination was 
thoroughly challenged and I was forced to revise 
my working method.

SOLACE was created over a period of two years, in 
which we had several residencies. The performan
ce has changed a lot over time. Most significantly, 
when we started the show, the puppet looked and 
behaved completely different. Similar to his evo
lution in the performance, the puppet developed 
his character and grew more mature during the re
hearsal process. I really love this aspect of puppe
try: giving birth to something unfamiliar and then 
following its evolution. You cannot force a puppet 
to be who you want him to be or do what you 
want him to do. As a puppeteer, you need to fol
low the puppet’s process closely. And then you try 
to present the puppet to an audience at his most 
interesting point.

Our most inspiring residency for SOLACE was the 
6 weekstay at FINtheatre in Lofoten, both becau
se of the welcoming team and because of the ama
zing environment. To be in the Lofoten helped 
me to deal with all challenges this work process in
volved. Just watching the sea and mountains made 
me relieve the pressure and recharge my batteries. 
Also, the quiet, calm and intense nature was very 
inspiring. I often came up with new ideas while I 
was walking outside, since this isolated place with 
its beautiful light reminded me of the puppet’s 
environment on stage. In a way, the puppet’s de
velopment in SOLACE reflects my artistic process 
in Lofoten.

Première 1617 March 2018, Strasbourg // 67 
April 2018, Berlin / May 2018, Stamsund

www.numencompany.com  
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«Our life is 
not behind us, 
neither before, 
nor now.
It’s inside.»
JACQUES PRÉVERT 
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Often, my puppets are lonely characters in a stage of transition.
Foto: Uta Gebert

I often came up with new ideas while I was 
walking outside, since this isolated place 

with its beautiful light reminded me of the 
puppet’s environment on stage.

Foto: Uta Gebert
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BO ANDERS SUNDSTEDT er utdannet 
ved Riks teatrets elevskole i perioden 
198790, og har siden jobbet med 
figurteater på mange arenaer og 
i alle former både som utøver, 
regissør og forfatter. Han har også 
tidligere vært leder av foreningen, 
og vender med dette tilbake som til 
en forening han vil bidra til å fornye 
og utvikle. Ikke minst som arena for 
kompetanseheving og faginstans. 

I det daglige er han teatersjef på 
Akershus Teater, og har et stort og 
bankende hjerte for figurteatret. 

Mitt navn er SARAH CHRISTINE 
SANDBERG og jeg er utdannet fra 
Bårdar akademiet (200305) og 
skuespillerutdanningen ved Nord 
Universitet (200508) (tidligere 
HiNT)

Jeg har bla. jobbet ved Riksteatret, 
Den Nationale scene, Barneteatret 
vårt og vært på turné med den 
kulturelle skolesekken. For øyeblikket 
er jeg ansatt på Oslo nye teater. 

Siste året på videregående skrev jeg 
en årsoppgave om figurteater. Jeg 
fordypet meg da i en teaterform 
jeg alltid har vært fascinert av. Når 
jeg etter studiene fikk muligheten 
til å jobbe innenfor dette feltet var 
det svært givende. Jeg hadde stor 
interesse for denne teaterformen og 
likte hva det kunne tilføre meg som 
skuespiller.

Jeg håper jeg får gleden av å jobbe 
profesjonelt med figurteater i mange 
år framover. 

JORUNN LULLAU har vært frilans 
dukkespiller og skuespiller siden 
1992, og underviser også i figurteater 
ved høgskolen i Bergen. 

Hun har en lang rekke produksjoner 
bak seg, både i eget kompani, og som 
frilanser ved en rekke norske teatre.
Som styremedlem ønsker Jorunn 
å bidra til et sterkt figurteaterfelt. 
Hun har sitt daglige virke i Bergen, 
og er opptatt av å utvikle nye 
figurteateruttrykk.

KRISTOFFER BAKKEN ERICHSEN  
(f. 1987) har bachelor i drama og 
teaterkommunikasjon fra HiOA 
med fordypning i Figurteater. Har 
siden 2015 drevet teaterkompaniet 
«Teater DukkerOpp», og jobber som 
freelance skue og dukkespiller i det 
frie scenekunstfeltet. Han gleder seg 
til å ta fatt på oppgaven som nestleder 
i UNIMA, og vil jobbe for en 
moderne norsk figurteaterscene hvor 
UNIMA skal være en viktig møteplass 
og et godt nettverk, hvor utøvere har 
gode kunnskaper, gode, ferdigheter 
og høye ambisjoner  og hvor de tør 
å ta sjanser og eksperimentere med 
form og sjanger.   

ANNE STRAY  er initiativtaker 
og startet Annes dukke teater i 
Frognerparken i år 2000.

Hun hadde da over 20 års fartstid 
fra Riksteatrets dukketeater. Der 
jobbet hun som skuespiller og 
dukkespiller og satt i kunstnerisk råd 
som representant for det kunstneriske 
personalet. 

Helt siden hun så Moskvas 
dukketeater som gjestet Chat Noir 
med en Usedvanlig cabaret under 
ledelse av Obratsov i 1975 ble hun 
bergtatt av teaterdukken og ønsket å 
gjøre det til sitt levebrød. 

Hun fikk sin dukkespillerutdannelse 
ved Riks teatret 3 –årige elevskole for 
dukkespillere fra 1978 1981. Hun sa 
opp sin faste stilling ved Riksteatret i 
2004. Da hadde hun allerede startet 
Annes dukketeater i Frognerparken i 
år 2000, ved hjelp av Statens – 2 årige 
arbeidsstipend. 

Helt fra starten i 2000 har ønsket 
hennes vært å fremme figurteater som 
kunstform. 

Det som har vært det helt 
spesielle ved Annes dukketeater 
i Frognerparken er at nesten alle 
forestillingene har vært etterfulgt 
av et verksted. Der har barn og 
voksne fått lage sin egen teaterdukke. 
Hundrevis av barnehagegrupper, 
skoler og privatpersoner har benyttet 
seg av dette tilbudet. Anne Stray er 
førstelektor på HiOA og linjeleder for 
Figurteaterutdanningen på Fakultetet 
for teknologi, kunst og design. 
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DET NYE STYRET I 
UNIMA- NORGE
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Den ledende tsjekkiske scenografen Petr Matásek er 
død. Med ham settes punktum for den eksepsjonelle 
generasjonen av personligheter som formet moderne 
tsjekkisk figurteater i siste del av det 20. århundre 
og fram til i dag. Hans arbeider er berømte både i 
Europa og i verden for øvrig av teaterpublikum og 
de mange som besøkte hans tallrike utstillinger. Han 
arbeidet både med scenografi for figurteater og teater 
generelt. Dette skriver Kunst og Teaterinstituttet i 
Praha. 

Matásek studerte ved Høyskolen for kunsthåndverk 
i Praha (195862) og scenografi ved Teaterfakultetet 
(1962–1966). Han arbeidet som scenograf ved 
dukketeatret i Kladno og ved Alfa barneteater i Plzeň. 
I disse 12 årene fikk han en solid erfaring gjennom 
samarbeidet med flere kjente tsjekkiske regissører (J. 
Stňeda, K. Makonj og K. Brožek). 

Hans første oppsetning ved DRAK Teatret var 
Askepott (1975) i samarbeid med sceneinstruktør 
Josef Krofta. Kompaniskapet mellom de to ble et 
vendepunkt for begge. Sammen skulle de utgjøre 
et lederteam ved teatret i 25 år. Det lar seg ikke 
gjøre å omtale alle forestillingene som Matásek 
signerte, men Tornerose (1976), Prinsesse gullhår 
(1981), En sommernattsdrøm (1984), Livets sang 
(1985) og Pinokio (1992) er noen av de mange 

høydepunktene som denne duoen skapte. Matásek 
var også scenograf for flere av teatrets internasjonale 
samarbeidsprosjekter blant annet med Teater 
Mukamas i Tampere, Finland (Kalevala, 1984), 
Odense teater, Danmark (Dronning Dagmar, 1988), 
Det internasjonale instituttet for marionetteater 
i CharlevilleMézières, Frankrike (Babels tårn, 
1993), Habima Teatret, Jerusalem, Israel (Orfeus 
i underverden, 1994) og Akademi for figurteater 
(nåværende Akademi for scenekunst), Fredrikstad, 
Norge (Perler fra nord, 1996).

Matásek var også en etterspurt gjestelærer ved 
universiteter og høyskoler i og utenfor Europa og 
han ledet utallige workshops både i hjemlandet og 
utlandet. 

I 1990 ble Matásek knyttet til Teaterfakultetet, 
Avdeling for alternativt teater og dukketeater 
(KALD) som pedagog hvor han senere ble professor. 
Utdanningen har et masterprogram i scenografi hvor 
han arbeidet til sin bortgang. I 1999 fikk han Golden 
Triga Award of Prague Quadrennial of Performing 
Design and Space (beste nasjonale utstilling under 
Praha Quadriennalen) og i 2001 ble han tildelt Alfred 
Radoks pris for årets beste scenografi i Tsjekkia.

Matásek regnes blant annen generasjon tsjekkiske 

TIL MINNE OM 
PETR MATÁSEK  
17. APRIL 1944 – 25. JULI 2017

M I N N E O R D

scenografer som på midten av 1960tallet frigjorde 
seg fra tradisjonen. Denne frigjøringen viste seg først 
og fremst gjennom skuespillerens tilstedeværelse som 
en permanent komponent på figurteaterscenen. Med 
andre ord skuespilleren og figuren ble synlige sammen 
på scenen. Matáseks scenografi var som oftest integrert 
i forestillingskonseptet og hans sceneløsninger var 
dramatiske og funksjonelle. Figurene han skapte var 
ofte groteske. Han representerer en retning som kalles 
for handlings eller aksjonsscenografi. Den innebærer 
å skape rom og metaforer hvor scenebildene ikke er 
ferdig utformet, hvor de er kun er antydet. Disse 
antydede bildene gir muligheten til samspill mellom 
ulike sceniske elementer og de gir også aktørene 
større spillerom. Et karakteristisk kjennetegn ved 
figurteatret er at forskjellige dramatiske virkemidler 
glir over i hverandre; dekorasjoner lever, rekvisitter 
får eget liv, figurene transformeres, skuespiller og 
figurer interagerer.  Denne form for teater gir også 
tilskuerne mulighet til å være medskapende under 
forestillingen – på persepsjonsnivået.

Matásek har også satt tydelige spor etter seg i Norge. 
Sammen med regissør Josef Krofta var han gjestelærer 
i Fredrikstad under arbeidet med etablering og 
formalisering av Akademi for scenekunst (tidligere 
Akademi for figurteater) på1990tallet. Begge de 
to tsjekkiske scenekunstnerne var gjestelærere ved 
utdanningen og viktige samarbeidspartnere både før 
og etter formaliseringen av det 3årige BAstudiet. 
De hadde internasjonal erfaring og kompetanse som 
den nye utdanningen trengte og denne kompetansen 
delte de generøst. De hadde en arbeidskapasitet 
lang utover det vanlige, i tillegg til sin utømmelige 
kreativitet, vilje og evne til å finne gode løsninger 
– uansett hva utfordringen var. Begge gjorde de 
en betydelig innsats for Akademiet i en krevende 
starts og etableringsfase. Selv hadde jeg gleden å 
samarbeide med dem som rektor og senere faglig 
leder for utdanningen. Matásek var for meg også som 
en god venn. Takk for alt du gav. Savnet av deg er, og 
vil bli, stort. 

Mona Wiig

M I N N E O R D

Fra forestillingen 
Zlatovláska (Prinsesse 
gullhår). Forfatter J. 
Kainer, dramaturgi 
og regi Josef Krofta, 
dukker og scenografi 
Petr Matásek. Den ble 
laget i 1981.
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FASCINERENDE 
FIMFA

TORUNN TUSJ 
er teatermaker, festivalsjef for Go Figure, instruktør, dramatiker og skuespiller

The International Festival of Puppetry and Anima
ted Forms – FIMFA Lx har status som en av de vik
tigste teaterfestivalene i Portugal, og har mottatt 
flere nasjonale priser. Det er figurteaterkompaniet 
A Tarumba  Teatro de Marionetas som både pro
grammerer og produserer den årlige festivalen, og 
det er ingen tvil om at de har god teft for samtids
uttrykk innen figurteater. A Tarumas – og festi
valens  kunstneriske ledere, Luis Vieira og Rute 
Ribeiro betrakter festivalen mer som et kunstne
risk prosjekt, enn en festival. Kunstprosjektet har 
som mål å være åpent for nye tendenser og trender 
innen figurteater, samtidig som det skal holdes et 
høyt teknisk og kunstnerisk nivå. 

BALLETT FOR PLASTPOSER OG FRYDEFULL LEK 
MED TYNGDEKRAFTEN
Luis og Rute reiser verden rundt på jakt etter 
grupper og forestillinger som benytter tradisjo
nelle teknikker i eksperimentelle og moderne ut

trykk. Til festivalen inviterer de både kunstnere, 
akademikere og kritikere til formelle og uformelle 
dialoger rundt kunstarten.

I 2017 hadde de et fokus på Frankrike, og vi fikk 
servert alt fra Phia Ménard  Cie Non Novas lille, 
fortryllende ballett for plastposer (L’AprèsMidi 
d’un Foehn  version 1) til Yoann Bourgeois´ sam
tidsdans der hans selv er dukkeføreren som mani
pulerer en gedigen plattform via snorer, som hos 
en marionette. Plattformen opptrer som et rent 
dansegulv, en karusell, et flyvende teppe og/eller 
et bilde på en flat jordklode. Danserne blir dukker 
som er ofre for tyngdekraften gjennom dukkefø
rerens manipulasjon. Celui qui Tombe er en fryde
full forestilling. Vakker, humoristisk, rørende og 
spenneningsfylt sørget den for en sjelden sitring i 
salen og en deilig impulsiv stående applaus basert 
på opplevelsen og ikke på norsk høflighet.
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Verden er et vell av figurteaterfestivaler. Det finnes knapt 
bedre faglig og kunstnerisk påfyll enn å være på en god 
festival, men hvordan finner man «den rette» festivalen? 
Sitter du akkurat nå og planlegger en festivalreise, men 
er usikker på hvilken festival du skal velge? Jeg kan 
varmt anbefale FIMFA Lx i Lisboa, en frisk festival som 
arrangeres i mai hvert år.

FESTIVALER

Milieu av Renaud Herbin
er teknisk fascinerende og 
samtidig fornøyelig,
vond og vakker  
Foto: Alípio Padilha

UTFORDRENDE OG «PUBLIKUMSVENNLIGE» 
FORESTILLINGER
Renaud Herbins poetiske intimforestilling Milieu, 
er også typisk for kunstprosjektet FIMFA Lx, og 
er et prakteksempel på lek og utfordring av tra
disjonelle teknikker. Dukkens scenegulv er i øye
høyde med publikum, og vi er vitne til et mari
onetteskjeletts forsøk på å fri seg fra sine tråder 
og rømme fra sine omgivelser. Omgivelsene er en 
tre meter høy sylinder, der Herbin befinner seg på 
toppen og manipulerer dukkens 18 tråder. Lyd
kulissene er tunge og spillet er uvanlig detaljert. 
 Milieu er teknisk fascinerende og samtidig fornøy
elig, vond og vakker. 

A Tarumba har en imponerende evne til å finne 
moderne, utfordrende og «publikumsvennlige» 
forestillinger med flere lag. I tillegg til plastpose
balletten, den manipulerte kjempeplattformen og 

marionetteskjellettet, inneholdt festivalen i 2017 
blant annet en maskekomedie, menneskestore fi
gurer, satirisk objektteater og en intim sirkusob
jektburlesquefigurteaterforestilling som ikke 
bare kunne vært skapt av Reodor Felgen i samar
beid med Hege Skøyen, men som også inneholdt 
feinsmecker klovning og dukkespill. 

ANBEFALES!
For oss som kommer langveisfra er det unektelig 
en ulempe at festivalen kun foregår i helgene. Har 
du mulighet til å kombinere festivalreisen med fe
rie eller et skriveopphold, vil det utvilsomt være 
verdt det. Lisboa og alle de små og store kunst
museene er inspirerende i seg selv. Blir du nødt til 
å velge deg én helg, må du belage deg på en fore
stillingslotto eller ta deg råd til å bestille reisen i 
siste liten. FIMFA Lx slipper programmet sitt sent, 
men det er verdt ventetiden.  
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FESTIVAL I 
FOSSEKLEIVA 2017
DET VANSKELIGE 
ANDRE BARNET

JAAP DEN HERTOG 
(1952) bor i Trondheim. Spesialist i Allmennmedisin fra 1979. Stiftet Teater Fusentast i 1989 sammen med sin 
livsledsager Coby Omvlee. De driver fortsatt teateret sammen.

Jeg hadde meldt meg på til alt på festivalen og tatt 
med to 14åringer i deres høstferie. Det skal godt 
gjøres å friste dem bort fra mobiltelefoner, Ipads 
og laptops. Årets programmering ga dessverre ikke 
tenåringene mye mersmak på figurteater, selv om 
de lojalt stilte med åpent sinn til de fleste forestil
lingene. Nå skal det sies at vi ikke fikk med oss 
søndagens program med festivalens høydepunkt 
og siste forestilling, Pickled Image sin Coulropho
bia, på grunn av hjemturen til Trondheim.

Som ifjor var det svært hyggelig å komme til Ber
ger og Fossekleiva, med Franzisca, Niels og resten 
av staben som omsorgsrikt vertskap. Skuffende var 
det at så få i figurteatermiljøet hadde funnet tid til 
vår for tiden eneste fagfestival. Dette til tross for to 
fine workshops.

MASTERCLASS FRA CANADA
South Miller og hennes partner i livet og kunsten, 
Jacob Brindamour, driver Les Sages Fous i Quebec 

i Canada, men turnerer mest i Europa, hvor det er 
mer penger til kunsten enn i det NordAmerikan
ske kontinentet. Deres kursopplegg var temmelig 
grandiost kalt Masterclass. Det ble en hyggelig 
innføring i deres arbeidsmetoder via videosnutter, 
gode mimiske oppvarmingsøvelser, og etter lunsj, 
øvelser med animering av en enkel åme til hver av 
oss, og konstruksjon av et slikt krypdyr. Begge er 
åpne, nysgjerrige mennesker som er lett å bli glad i, 
og deres kurs ga store forventninger til festivalens 
åpningsforestilling Tricyckle, en solo med Jacob.

Det jeg fikk ut av kurset var en del fine, for meg 
nye, oppvarmingsøvelser, og bruk av toalettpapir 
(i stedet for isopor) og brunt papirlimbånd (i ste
det for gråpapir og trelim) i konstruksjon av te
aterdukker. En fortreffelig og rask, miljøvennlig 
metode med lite søl. Bare en liten hake: jeg har 
ennå ikke klart å lokalisere et utsalgssted for denne 
gamle typen tape i Norge.

Franzisca Aarflot har nok ikke hatt det enkelt med å få til 
oppfølgeren til fjorårets suksessfestival Figur i Fossekleiva. 
I stedet for fjorårets overmodige, og vellykkede, to helger, 
fikk den i år én langhelg. Et lite knippe forestillinger av 
veldig variabel betydning og to workshops.

FESTIVALER

THE JOURNAL
Design og utøvere: Erin Tjin A 
Ton og Gosia Kaczmarek
Regi: Anna Verduin
Lyddesign: Ernst Walgenbach

TRICYCKLE
På scenen: Jacob 
Brindamour
Regi: South Miller
Scenografi: Sylvain Longpré

LITEN FYR, STOR FLAMME
Aktør, tekst, musikk og regi: 
Rasmus Jørgensen
Dramaturg: Jarl Flaaten Bjørk
Sparringpartner: Kai Johnsen

DEN JAPANSKE HAGEN
Instruktør: Davide Venturini
Dansere/skuespillere: 
Simone Thiis og Alexandra 
Tveit
Teknikere: Niccolo Gallio og 
Davide Nocentini

FAKTA

The Journal er basert på Jean Genets roman Tyvens dagbok. 
Foto: BetweenTwoHands
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OG FRA SKOTTLAND   
Kim Bergsagel, fra Skotske Vision Mechanics, le
det sin skyggeteaterworkshop over to dager.
Den som har besøkt deres internettside vet at de 
har mottatt priser for forestillinger hvor de lysset
ter, lydlegger og animerer skoger og parker med 
vandreforestillinger.

Kurset hadde mye enklere premisser:
Kim fortalte om sin stipendreise hvor hun ut
forsket skyggeteaterets opprinnelser i India og 
deler av Asia. For å lette kontakten med miljøer 
og utveksle erfaringer og ideer, laget hun en lett 
transportabel skyggeteaterversjon av Shakespeares 
Stormen. Denne ble fremført, delvis som en plan
lagt turné langs de ambassadetilknyttede britiske 
kultursentrene, eller ved at man satte opp en fore
stilling når det falt seg slik. Hun tok med mann 
og fire barn, ung tenåring og oppover, som alle 
måtte ta del i spillet. 16åringen hatet å ekspone
re seg, men elsket å spille gitar, så han tonesatte 
stykket og ble en link mellom skyggespillerne og 
«salen». Som skyggeskjerm tok Kim i bruk tre rin
ger av glassfiber med lakenstoff spent opp inn i. 

For transport kan de vrenges til en 8talls form, og 
så klappes sammen til en ny liten sirkel. Skyggene 
og ringene er lette og tar liten plass. Utbrettet og 
i scenisk bruk, kan de skape dybde og ta i bruk et 
større scenerom med stor effekt. Lyskilde? Lom
melykter med LEDpærer eller små 12volts halo
gener i svartmalte blikkbokser.

Selve kurset besto av å lage en liten skyggeforestil
ling i små grupper. Slikt er alltid artig – man 
oppdager bestandig noe nytt – men ikke spesielt 
fornyende for den som har hobbyert litt med skyg
geteater fra før. Men en god skole i «teamwork» 
ble det, og to overraskende, ganske fine, absur
de, tekstløse fremvisninger for alle som befant seg 
på Fossekleiva akkurat da. Dessverre var det ikke 
planlagt forestilling med Vision Mechanics – det 
kunne virkelig blitt en storslagen masterclass.

FORESTILLINGENE SOM JEG OPPLEVDE:
Tricyckle - av Les sages fous 
(de gale vismenn, Canada). 
Hvis du googler på Les Sages Fous på Youtube, 
finner du videoer av gateforestillinger som suger 

sitt publikum inn i vakre små historier, så mine 
forventninger var høye.

Tricyckle har visuelt utrolig flotte ingredienser: 
mangefasettert, mørkt brun bakgrunn, blålige 
nattfarger, nennsomt lyssatt. Trehjulssykkel med 
tilhenger full av lekne og lekre detaljer, blant an
net en haug med pappesker i forskjellige størrelser. 
Den blir senere forvandlet til en by, et fødested for 
edderkopp, til pariserhjul og fengsel, til stykkets 
«loveinterest» og mer. Skuespiller/ dukkespiller 
Jacob Brindamour sin kraftige skikkelse i røft ga
tefeierkostyme er nesten en del av scenografien. 
Et musikkkontentum og en lyssetting som me
get effektivt kontrasterer, underbygger og støtter 
handlingen og effektene i spillet.

Åpningsbildet: Jacob, søppelkjøreren, sitter på 
sykkelen sin og venter i kveldslysningen mot et 
bakgrunnsteppe av rustne firkanter. Det minner 
merkelig nok om et telt og om et sandtak, en 
skrotvegg.

En pil lyser opp og Jacob sykler i retningen den 
peker ut, følger stadig nye piler, til han er ankom
met. Han har en mimisk passiar med sin sykkel. 
Den vippes på høykant med baksiden nederst og 
behandles som en kvinne. Forestillingen rulles så 
ut som en rekke tablåer hvor pappeskene viser seg 
å forvandles til by, vi får noen øyeblikk fra søppel
kjørerens barndom. Mellom mye annet fødes det 
en kjempeedderkopp med kvinnelig overkropp fra 
en kokong, og mot slutten av forestillingen opp
dages en ny kokong.  Det skytes på Jacob og han 
flykter. Til slutt sykler han ut av arenaen etter mel
lom annet en dans for og med kvinnesykkelen. 
Det hele er fantasifullt og hesligvakkert, og ord
løst godt fremført.

Men det er noe som halter med forestillingen. 
Den virker uferdig, historien er for meg utydelig, 
og jeg forstår ikke hvorfor det er nødvendig for 
søppelkjøreren å formidle akkurat disse hendelser 
til seg selv (og oss). Troppen har – i strid med sin 
egen credo – valgt en løsning med «fjerde vegg», 

så han spiller opplevelsene ikke ut for oss i salen. 
Men veggen er plutselig borte i en sekvens hvor 
han lar edderkoppen kravle i fanget til folket på 
første rad. Han reagerer og kommuniserer med 
tenkte personer som liksom befinner seg bakenfor 
publikum. Det virker ikke helt troverdig på meg, 
sannsynligvis fordi også Jacob ikke synes å tro på 
det.

Uferdigheten bekreftes av regissør South Miller, 
det er Les Sages Fous sin arbeidsmetode. Men et
ter 20 forestillinger kan man forvente at det meste 
er kommet på plass. Konklusjon: Flere vakre en
keltelementer, utrolig lekkert laget og gjennom
ført, mange merkelige valg.

The Journal - av Between two hands 
(Nederland)
Denne lille bagatellen har jeg ikke lyst til å skrive 
om, men jeg må nå engang. Det er vanskelig å 
anmelde noe som hos meg ikke etterlot noen inn
trykk annet enn små hendelser tilsynelatende uten 
sammenheng eller betydning. Noe av det var fiffig, 
noe ganske ubehjelpelig. Det virker som om de 
har tatt resultatet av et kursopplegg og viser det.
En marionnettedukke opplever små hendelser, 
landskap og sceneelementer forandres, i en fore
stilling uten tekst. Høydepunktet er en dansende 
benk. Inspirasjon har de hentet fra Tyvens dagbok 
av Jean Genet.

Liten fyr, stor flamme – av Rasmus Jørgensen
(Norge)
En urpremiere på en festival er en hasardiøs greie. 
Nervene, mangel på finjustering av virkemidlene 
og rytmer  som trenger flere forestillinger foran 
publikum for å sette seg – gjør fallhøyden stor. 
Slikt sett besto Rasmus prøven. Dette er fortel
lerteater av en noe hektisk sort. En godt fortalt 
historie om å rive seg løs fra familieforventningene 
og følge sin drøm.  «Litt Romeo og Julie, kan vi gå 
hjem nå?» sa fjortisen. Figurteateralibiet består av 
fire lightere som illustrerer de mannlige rollene, to 
vokslys for de kvinnelige, et gråpapirtrukket bord 
og noen sten og spikre, papirutklipp til landskap.

Tricykle av Les Sages Fous 
Foto: Marianne Duval

FESTIVALER
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Pluss: en åpenbart hyggelig fyr som har mye på 
hjertet og er utrolig giret til å fortelle oss akkurat 
denne fine (selvbiografiske?) historien med sine 
følsomme detaljer: scenen hvor gutten lurer på om 
jenta virkelig vil komme til avtalen er et følsomt 
høydepunkt.

Minus: mangel på regi og fortellermessig diversi
tet. Etter noen hektiske minutter lengter jeg etter 
noe ro i fremføringen. Fortellingen oppleves som 
noe tynn, men ved ettertanke er det nok mest det 
ensidig heseblesende tempoet som står i veien for 
dybden som absolutt finnes. Tematikken er tidløs, 
men fortellingens referanser er kanskje litt utda
tert? Jenter sitter ikke lenger på en ås og skriver 
dype tanker i en notatbok, de sitter med sin mobil 
nå.

Jeg savner figurTEATER i stykket. Eneste begrun
nelse for at det skal være lighter og vokslys, er styk
kets tittel, og et poeng helt mot slutten, hvor kjær
ligheten vises ved at lighteren tenner vokslysets 
flamme. Gjenstandene animeres ikke, men de er 
nødvendige for at vi skal skjønne hvem sin stemme 
Rasmus bruker: Jenta, gutten, eller faren.

Sover du? - av Signhild Meen Wærsted 
(Norge)
«Work in progress» høres finere ut enn «uferdig», 
og uferdig kan det være, men det mangler ikke 
mye for at dette kan bli en fin forestilling for de al
ler minste. Flott danset og lekent fremført. Laken 
og puter manipuleres til å bli til en artig giraff/
andre saker. Hvis jeg skulle ønske noe annerledes 
for det fremtidige publikumet, så er det litt min
dre overtydelighet, litt mindre «gjøre seg til» og 
istedet en større tillit til at enkelthendelsene kan 
stå for seg selv.  Vennligst ikke undervurder publi
kum, hvor ungt det enn får være. Fin opplevelse.

Katharinas stemmer – av Kattas Figurteater 
(Norge)
Det er jubelår for Martin Luther, og Anne Hel
gesen ville ikke vært Anne Helgesen om hun ikke 
hadde benyttet anledningen til å lage denne kirke

forestillingen om ikke ham, men om hans kone, 
klosterrømlingen Katharina von Bora.
  
Denne oppsetningen klarer godt det som manglet 
i Tricycle: én aktør som spiller mot en fjerde vegg, 
men som likevel engasjerer, og som vi tror på. Det 
er tre faktorer som gjør forskjellen:

Én – den fjerde veggen, det er vi som publikum, 
vi er en del av scenografien. Rømlingen møter en 
fullsatt kirke og spiller ut sin skrekk for oss, hun 
anerkjenner at vi finnes, men hun velger ikke å in
teragere med oss, så det er avklart og greit.

To   den fenomenale Cecilie Schilling  Svelviks 
egen sølvstrupe, en dyktig formidler med kropps 
og stemmebeherskelse som i tillegg er en bukta
ler av klasse. Det siste er en unødvendig bonus i 
forestillingen, selv om det trekker oppmerksom
heten noe vekk fra fortellingen. Jeg tar meg i å 
tenke «Klarer hun det? Hvordan får hun det til? 
Beveget hun leppene?» der hvor jeg skulle fulgt 
med, men du verden så elegant gjort. Og for en 
stemmeprakt!

Tre – Kirken og sitt publikum som scenografi. 
Ingen tvil om at vi er der sammen med henne i 
middelalderen, selv om altertavlen er gjort sann
synligvis en gang på 1940tallet.  

Anne Helgesen har også i andre roller valgt de al
ler beste medarbeidere:
Kattas husdukkemaker Jon Mihle har produsert 
to funksjonelle muppetdukker, grå – som rollene 
krever – men dessverre litt mutt i uttrykket begge. 
Det selvgode av paven og det grandiose, ekstre
me av Luther kunne gjerne ha kommet til syne 
i utformingen (men det er slikt som jeg elsker i 
teaterdukker, ikke nødvendigvis Annes eller Jons 
behov).

Og så organist Bjørn Andor Drage, da. Jeg har 
kjent til hans lystbetonte traktering av orgler siden 
tidlig 90tall. Selvom orgelet i Berger Kirke fusket 
ved at enkelte toner hengte seg opp, og forøvrig 

har et spinkelt klangregister, har han laget fantas
tisk scenemusikk til forestillingen, som ikke krever 
oppmerksomhet, men som utvider dybden i det 
som fremføres.

En forestilling mest for godt voksne mennesker. 
Jeg er i tvil hvor vidt de utkommanderte konfir
mantkandidatene hadde stort utbytte av det hele, 
men storslagent var det for oss andre.

Den Japanske Hagen – Teater Nova / TPO 
(Norge / Italia)
Det andre innslaget fra Tønsberg.  En interaktiv 
billedteaterlek.

En hvit dansematte med sensorer som belyses av 
en videokanon ovenfra, som gjør det mulig å for
andre på projeksjonene ved å danse på de rette 
stedene.

Et meget enkelt opplegg, egentlig. Innledes av 
en svært enkel fortelling om en jente som starter 
å lage japanske hager, så blir det nydelig danset 
på de forskjellige bevegelige illustrasjonene, før 

publikum gradvis får prøve seg. Det avsluttes ved 
at ensemblet lager små japanske hager på den siste 
projeksjonen.

I og med at det er datamaskinen som forteller den 
som danser på matten hvor han / hun skal trø vi
dere, fikk mitt lettere paranoide sinn assosiasjoner 
til Rottefangeren i Hameln. Matta kunne, med litt 
ondsinn, forledet meg til å gjøre krumspring som 
jeg ikke ønsker.

Men det hele var bare en vennlig, morsom lek for 
alle aldre, trygt bestyrt av Simone Thiis og Alexan
dra Tveit. «Dette var det beste ved festivalen», sa 
tenåringene.

Så takk igjen til Franzisca Aarflot og hennes gode 
medhjelpere for igjen et hyggelig figurteaterinter
mezzo. Intermezzo – for jeg håper at hun igjen vil 
få midler til et litt større anlagt program til neste 
festival. 

FESTIVALER

Sover du? Work-in-progress av 
og med Signhild Meen Wærsted
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FESTIVAL OF WONDER 
I SILKEBORG

KAREN HØIE 
jobber som skuespiller, figurspiller, forteller og tekstforfatter.

Festival of Wonder i Silkeborg er Nordens største 
figurteaterfestival, det er en internasjonal festival 
som arrangeres annethvert år i november. Årets 
festival hadde «live music and puppetry across 
borders» som tema, og vi fikk møte fortellinger og 
klanger fra mange kanter av verden. Festivalen byr 
på forestillinger av høy kvalitet  mange interna
sjonale, men man legger også vekt på å vise et like 
stort og godt utvalg av danske forestillinger. 

Hver forestilling på festivalen er håndplukket av 
festivalens leder Ulla Dengsøe. Hun forteller at 
hun har et rommelig reisebudsjett, og hun henter 
forestillinger fra hele verden til festivalen. For oss 
fra Norge er det med et visst vemod at vi hører 
henne si at Den internasjonale figurteaterfestivalen 
i Kristiansand i sin tid var Silkeborgfestivalens sto
re inspirasjonskilde. Mens festivalen i Kristiansand 
forlengst er lagt ned, og festivalen Fri Figur går 
en usikker fremtid i møte (eventuelt under nytt 
navn), vokser festivalen i Silkeborg, og trekker til 
seg flere og flere gjester, både lokale og interna
sjonale. De sistnevnte kommer mest av alt for å 
se de danske forestillingene. De fleste billettene er 
utsolgt lenge før festivalen starter, og billettprisene 
er holdt på et behagelig nivå  det skal være mulig 
for familier å oppleve teater sammen. 

Festival of Wonder har samme kjennetegn som vi 
er blitt vant med fra de andre årene vi har besøkt 
festivalen: en stor og flott åpningsforestilling, i 
år Moondog, en teaterkonsert fra Schauspielhaus 

Bochum i Tyskland. Videre var programmet fylt 
av interessante forestillinger, for alle aldersgrupper 
i ulike former og format. Festivalen byr på varier
te spillearenaer, og samlingssteder hvor man kan 
møtes mellom slagene for å snakke fag, utveksle 
tanker og idéer, og i tillegg workshops, filmvisnin
ger og utstillinger. 

Ulla Dengsøe forteller at festivalen følger utvik
lingen på den danske og internasjonale teatersce
nen, og festivalens profil blir forandret i takt med 
endringene som skjer innen feltet. Hun har sett at 
grensene for figurteatret har utviklet og forandret 
seg enormt de siste tretti årene, og at figurteatret 
tar i bruk nye uttrykk, mye i samspill med andre 
kunstarter  dans, musikk og billedkunst. Her opp
trer skuespillere, synlige og skjulte figurspillere, alle 
mulige figurer, objekter, video og andre visuelle ele
menter i samspill  og de inspirerer hverandre gjen
sidig. Både sykler, hester, sirkusartister og finurlige 
maskinerier kan begeistre publikum og skape magi 
med sjel, entusiasme, inspirasjon og fantasi. Vi er 
tross alt i H.C. Andersens rike, der Tepotten kan 
snakke og Pennen øser sine betydningsfulle ytrin
ger ut over menneskeheten. «I Dukketeatret er det 
alltid noe nytt, noe jeg aldri har sett før. Men uan
sett,» sier Ulla Dengsøe, «må figurene lage tegn du 
tror på». Dette en festival for teater med en ekstra 
dimensjon. Flere har ganske enkelt begynt å kalle 
teaterformen Det visuelle teatret.

Festival of Wonder har en bred profil, og program

FESTIVALER

Fra forestillingen Bastard av Theater Duda Paiva
Foto: Peter Birk
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merer tradisjonelt figurteater side om side med ek
sperimentelle forestillinger, som kan vise nye og 
spennende muligheter for figurteatret. Uttrykket 
spenner fra fortelling med enkle treklosser, som i 
forestillingen Bytte bytte Købmand med Olsens te
ater, til overdådig frodige forestillinger med man
ge utøvere, som Deadtown med Forman Brothers 
 eller en forestilling som Horisonter, som med sitt 
grafiske uttrykk like gjerne kunne vært vist på et 
kunstmuseum. En kan gripe seg i å tenke hvor mye 
fattigere en selv ville vært om en ikke hadde vært så 
heldig å få se forestillinger som latterbomben De 
tre musketerer med Theatre Alfa fra Tsjekkia, eller 
den nydelige Paradis med Claus Mandøe fra Te
ater Refleksion og De Røde Heste  en forestilling 
som i all sin enkelhet forteller om livet gjennom å 
fortelle om døden.

Festivalen samarbeider med viktige lokale aktø
rer, og med festivaler i andre land, internasjonale 
ambassader og kulturinstitutter. Skal du få store 
ensembler med flere titalls utøvere til festivalen, 
som The Forman Brothers, kreves økonomiske 
muskler. Ulla Dengsøe forteller at hun bruker mye 

av sin tid på å skaffe sponsorer til festivalen. Det 
er hardt arbeid, men Danmark har tradisjon for 
sponsorship, og har store private fonds og bedrif
ter som støtter kulturen  noe Festival of Wonder 
også nyter godt av.

I år ble Festival of Wonder tildelt EFFEkvali
tetsmerket (Europe for Festivals, Festivals for Eu
rope), og tilhører nå gruppen på 715 europeiske 
festivaler som har fått denne utnevnelsen. Videre 
nominerte EFFEs internasjonale jury 26 av disse 
festivalene til tittelen Europas beste festival i 2017. 
De nominerte festivalene er fremhevet for sin ek
sepsjonelle kvalitet, og for arbeid, engasjement og 
innflytelse innen sitt felt. Festival of Wonder var 
den eneste nordiske festivalen blant de 26 nomi
nerte, og Silkeborg har med dette fått plass på kar
tet som en fremragende festivalby. EFFEmerket 
kan være med å forsterke inntrykket av festivalen 
som en kulturopplevelse det er verdt å reise langt 
for å få oppleve, og det er verdifullt for festivalen å 
være med i nettverket European Festival Associati
on, som bl.a inviterer EFFEfestivalenes ledere til 
faglige diskusjoner og kulturarrangement. 

Gledelig var det også at Ulla Dengsøe i år fikk til
delt Merete Hegnerprisen, som går til kvinnelige 
danske scenekunstnere som har gjort en spesiell 
innsats i dansk teaterliv. Tine Ebys fra Randers 
Egnsteater overrakte prisen med blant annet disse 
ordene:
«Jeg kunne bruke timer til å prise betydningen av 
denne festivalenes evne til å presentere spektaku
lære og innovative dukkeforestillinger til et stort 
publikum. Men Ulla, i dag er jeg her for å hilse 
deg! Deg, som den unike kunstneriske lederen du 
er. Deg som en fantastisk kvinne, som virkeliggjør 
drømmer. For deg  og for oss alle! Denne prisen 
er oppkalt etter en stor skuespillerinne, Merete 
Hegner. Prisen ble innstiftet da hun feiret sitt 25 
års jubileum som skuespillerinne på Aarhus Teater. 
Og hvert år blir det gitt til en helt spesiell kunst
nerisk kvinne som gjør en forskjell i det danske 
teaterlandskapet.»

Om utsiktene for figurteatret i Norge er usikre, 
kan vi glede oss over at to norske forestillinger var 
med i årets festivalprogram. Kattas figurteateren

semble viste forestillingen Katharinas stemmer, 
om nonnen Katharina, som senere ble konen til 
Martin Luther  og den norskfranske gruppen 
Plexus Polaire spilte forestillingen Aske, som byg
ger på Heivolls prisbelønte bok Før jeg brenner 
ned. Kattas figurteaterensemble begeistret publi
kum i en fullsatt Silkeborg kirke, og Plexus Polaire 
fikk tildelt spilleplass på selve hovedscenen i Jysk 
Musikhus. Jeg nevner også at to av de danske fore
stillingene bygget på norske tekster. Syddjurs Egn
steaters spilte Kæmpen som ikke havde hjerte i livet, 
teatrets fjerde forestilling inspirert av Asbjørnsen 
og Moes eventyr, og forestillingen Min far og vrede 
mand av Teater Zebu og Musikteatret Saum tok 
utgangspunkt i boken Sinna mann av Gro Dahle. 

Vi hørte flere si at de allerede nå setter merke i ka
lenderen  neste festival i Silkeborg blir i november 
2019, og publikum har begynt å glede seg. 

FESTIVALER

Prisoverrekkelsen 
- fra venstre: Ulla Dengsøe og 
Tine Ebys
Foto: Peter Birk

Fra forestillingen Støv 
av Sew Flunk Fury Wit

Foto: Peter Birk
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A N M E L D E L S E

B O P E R A

BOPERA 
Sang, dans, teater og 
performancekunst for alle fra 
4 år

Initiativtaker og 
produksjonsansvarlig: 
Marianne Skjeldal

Skapere og utøvere: Marianne 
Skjeldal, Karstein Solli, Øystein 
Elle, Beata Kretovicova Iden, 
Carl Nilssen-Love, Kristjan 
Belgau, Jon-Halvor Bjørnseth 
og Thale Kvam Olsen.

Bærum Kulturhus,15. 
September 2017

FAKTA

MONA GJESSING  
er frilans kunstkritiker.

FAREFULL FERD 
GJENNOM UKJENT 
LANDSKAP

Straks forestillingen BOPERA begynner forsvin
ner følelsen av tid og sted. Fire mennesker av det 
noe androgyne slaget, iført skaut, store orientalske 
smykker med små glassperler, slitte kjeledresser og 
udefinerbart skotøy stikker hvert sitt merkverdi
ge redskap frem foran seg. Redskapene ser ut som 
ombygde paraplykonstruksjoner og gir fra seg dir
rende, høye, øyenstikkerliknende durelyder. Av de 
kjeledresskledte karakterenes tilsynelatende ukoor
dinerte og virrete bevegelser over scenen etableres 
en følelse av uro i publikum. I det sceniske univer
set er det åpenbart noe som ikke er som det skal. 
Vi vet definitivt ikke hvor vi er. Mørke langstrakte, 
synthtoner med mye romklang ispedd krappe, dir
rende utbrudd som tilsynelatende skapes der og da 
av redskapene som trakteres på scenen holder oss 
fast i det uvisse. Dette er fremragende musikkteater, 
dans og performance og er av det suverene slaget 
som bergtar både barn og voksne. Når karakterene 
etterhvert koordinerer sine bevegelser og alle stikker 

redskapene inn mot et fiktivt sentrum, snurrer de, 
for et øyeblikk, rundt som om de til sammen utgjor
de en propell. Regien er tilsynelatende løs og ledig, 
men at BOPERA er bygget på faglig spisskompe
tanse og et stramt konsept levner fremføringen liten 
tvil om. 

DEN TRANSFORMERBARE VOGNEN
Og så trekkes den inn over scenen: en overdådig, di
ger vogn som i sin fargeprakt og med sin blomster
dekor umiddelbart gir assosiasjoner til et psykedelisk 
flowerpower design. Selv kom jeg også til å tenke 
på det jugoslaviske barnetv programmet skapt av 
den kroatiske animatøren Zlato Grgic: «Professor 
Balthazar» (196777). Professor Balthazar brukte 
en universalmaskin bygget av gjenstander tilhøren
de forskjellige sfærer: et hjul, et rør, en klokke, et 
digert øre(!) og en paraply. Animasjonene var dypt 
forankret i en surrealistisk estetikk og var ledsaget 
av musikk som fulgte gangen i den enkelte histo

Ved en samordning av dans, musikk, scenografi og 
poetisk tale skapes en grenseoverskridende forestilling 
som påkaller både smil og fortvilet hoderysting. 

All ære til ensemblet som på tross av fremføringen av et verk 
bygget opp rundt et politisk aktuelt og uhyre viktig tema fremstår 
som ledige, lekne og fullstendig nærvarende i forhold til publikum.

Foto: Bernhard André Wulf
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rie.  Ikke helt ulikt måten BOPERA er komponert 
på.  Den store forskjellen mellom nevnte animasjon 
og BOPERA er at mens førstnevnte opererer med 
normalspråk så ligger replikkvekslingen i sistnevnte 
tett opp mot den dadaistiske sjangeren lyddikt.  Når 
forestillingens karakterer først begynner å kommu
nisere seg i mellom er det nettopp via et språk hvor 
lyden og klangen er viktigere enn å formidle me
ning: «ola hi la», «So i ro» og «Latos viva» er ube
gripelige utsagn som forsterker publikums forståelse 
av å være stilt overfor folk fra et fremmed land. For
øvrig ser det ikke ut for at de sceniske karakterene 
alltid fullt ut forstår hverandre heller, og slik er det 
jo: det å snakke samme språk er ikke ensbetydende 
med god kommunikasjon. Fraværet av forenkling er 
i det hele tatt et stort pluss i BOPERA og bidrar 
til at forestillingen treffer uavhengig av publikums 
alder. 

HELE VOGNEN KLINGER
Jeg smiler når vognens sjåfør drar buen over et hjul 
og lager en fiolinklang, når det spilles på et stren
geinstrument som også er et vindu i den fantastiske 
vognen, når det sveives villt med lydrør i plast, når 
karakterene ligger sprellende på ryggen og blåser 
luft inn i hvert sitt althorn, når det sjongleres og 
tulles med blomster og når en av skuespillerne ifø
rer seg en juletreglitrende sølvkreasjon og flakser 
ekstatisk omkring på en rød løper. Når fortellingen 
glir ut i en suggererende dionysisk fest og aktørene 
uhemmet utfolder seg i dans og spill. Jeg smiler tid
vis også av «røverspråket» og av energiske kropps
bevegelser og en overraskende filmfremvisning inni 
munnen på et tak som først ble en båt og deretter en 
slags eksotisk steinstatue fra Påskeøya eller derom
kring. Virkelig høy, ubesværet latter er likevel ikke å 
høre i salen, for allerede fra begynnelsen av fornem
mer publikum, både store og små, at BOPERA er 
en fortelling som kan gå mange veier. 

Hoderystingen kommer først når de sceniske bilde
ne og de dertil hørende lydkulissene gir klare asso
siasjoner til flyktninger på farefulle reiser over havet, 
flyktninger som ligger i bunnen av båter og frykter 
for sine liv. Hvordan er det mulig at vi lar dette skje 

i vår tid? Det uuttalte spørsmålet preger på forskjel
lig vis forestillingen fra begynnelse til slutt, men 
tydeligst skinner det gjennom i enden. Klankingen 
i jern, lyden av digre trosser som slepes bortover, 
øredøvende støy, alarmerende båtlur, røyk som siver 
ut fra alle åpninger og vognen som tilbakeføres i sin 
opprinnelige form og trekkes av scenen. 

«JEG SÅ PERLER»
Til tross for at BOPERA er en forestilling som er 
bygget opp underveis i en flat struktur – alle medvir
kende har hatt sitt å si i tilvirkningen, er det åpenbart 
at komponist og kontratenor Øystein Elle spiller en 
avgjørende rolle i den musikkdrevne dramaturgien. 
Når Elle står inni vognen og stirrer fortvilet fram
for seg mens han fremfører sine elegiske melodier 
oppstår øyeblikk av ren magi. En fortryllende ef
fekt gir også de innskutte korsekvensene bygget 
over elementer fra arabisk folkemusikk. Det voksne 
publikum biter seg merke i spesielle melodisktona
le mønstre og bruk av «urene» mikrointervaller. All 
ære til ensemblet som på tross av fremføringen av et 
verk bygget opp rundt et politisk aktuelt og uhyre 
viktig tema fremstår som ledige, lekne og fullstendig 
nærværende i forhold til publikum. Da forestillin
gen var over kom karakterene ut og mottok applaus 
før de satt seg på rekke foran det minste publikum
met. «Hva var det dere så?», spør en av skuespillerne 
varlig. Lang pause. «Jeg så perler», sa et av barna 
som åpenbart hadde festet seg ved skuespillernes 
store smykker.  Og så var samtalen, som kanskje tok 
en uventet retning, i gang. Å perle er en populær 
syssel i barnehager og skuespillerne fulgte opp bar
nas første innspill med et vennlig kroppsspråk og 
milde blikk. Avslutningsvis ble vi alle invitert til å 
ta vognen nærmere i øyesyn. Armene begeistret i 
været: «Jaaaaa».

«Dette er fremragende 
musikkteater, dans og 
performance og er av det 
suverene slaget som bergtar 
både barn og voksne.»

A N M E L D E L S E

H A N N A H

ELIN LINDBERG 
er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for Figurteater – Ånd i Hanske.

MENNESKET I VERDEN

Verdensteatret har siden starten i 1986 arbeidet 
tverrkunstnerisk. På 2000tallet har dette kunstkol
lektivet forsket mye på bruk av ny teknologi i scene
kunsten sin. Arbeidene deres har de siste årene vært 
komplekse lyd og romrelaterte verk. Det er hele 
tiden et fokus på øyeblikket i kunsten til Verdenste
atret. Livesituasjonen møtes med respekt og alvor. 

REISEN
Flere av Verdensteatrets produksjoner har de siste 
årene vært preget av reiser de har foretatt – uten at 
dette nødvendigvis er hovedsporet i forestillingene. 
Det kan være bilder som dukker opp som projek
sjoner – kanskje objekter relatert til en reise som er 
blitt en del av en audiovisuell scenekonstruksjon. 
Verdensteatret forteller historier og de forteller ikke 
historier. De er ikke opptatte av å presentere noen 
handling. Forestillingene deres er åpne og fulle av 
fragmenter som til sammen kan bli mange fortel
linger. I forestillinga Konsert for Grønland (2006) 

lå den reisen gruppen hadde foretatt til Grønland 
som et bakteppe, eller kanskje som en påminnelse 
om at Grønland finnes. Verdensteatret pekte ikke 
på noe som har med de aktuelle forholdene på den 
store øya: Ingenting om at den store innlandsisen er 
i ferd med å smelte, ingenting om all alkoholismen 
og fattigdommen som finnes der. Dette er saker vi 
må finne ut av selv.

MØRKETS HJERTE
Verdensteatret har foretatt to reiser på Mekongelva. 
Dette er et område som er blitt mytisk på grunn av 
Frances Ford Coppolas film Apokalypse nå fra 1978. 
En film som igjen refererer til Joseph Conrads bok 
Mørkets hjerte (1902). Da de i 2016 tok den samme 
reisen på Mekong som de hadde foretatt ti år tid
ligere fokuserte de på gjentakelsens natur og stilte 
seg spørsmålet om repetisjon i det hele tatt er mulig. 
Linken til produksjonen HANNAH er litt uklar – 
slik den ofte er i Verdensteatrets produksjoner uten 

I Verdensteatrets nye forestilling er det rommet som 
spiller hovedrollen. Mennesket er lavmælt og ydmykt i sin 
levendegjøring av rommet.

VERDENSTEATRET
(1986) er et norsk 
kunstkollektiv med base i Oslo. 
Gruppen består av kunstnere 
fra forskjellige kunstgrener og 
profesjoner. Verdensteatret 
produserer scenekunst og 
andre kunstrelaterte prosjekter.

Verdensteatret ble etablert 
av Lisbeth Bodd 4. juni 1986 
i Bergen. Sammen med 
livspartner og billedkunstner 
Asle Nilsen var hun 
kunstnerisk- og administrativ 
leder for gruppen frem til sin 
død 28. september 2014.

Siden 2007 har Verdensteatret 
mottatt basisfinansiering fra 
Norsk Kulturråd.

Verdensteatret: 
HANNAH

Av og med: Asle Nilsen, 
Pjotr Pajchel, Eirik Arthur 
Blekesaune, Torgrim Torve, 
Niklas Adam, Janne Kruse, Ali 
Djabbary, Martin Taxt, Elisabeth 
Carmen Gmeiner og HC Gilje.
Ultimafestivalen, Henie Onstad 
Senter, 10.09.2017

FAKTA
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at det påvirker verkets kvalitet i det hele tatt, vi ska
per oss våre egne historier i møtet med verket, om 
vi har behov for det.
 
Verdensteatret skriver i programmet til forestillinga 
som ble spillt på HenieOnstadsenteret på Høvik
odden under Ultimafestivalen 2017 at: «Materialet 
er inspirert av geologisk utvikling og hvordan fysiske 
objekter påvirker omgivelsene over lange tidsspenn, 
og utforsker overgangstilstander og reiser gjennom 
utfordrende fysisk og emosjonelt terreng.»

ORGANISK-SYNTETISK, SYNTETISK-ORGANISK
Verdensteatret består i dag av videokunstnere, da
taanimatører, lydinstallatører, musikere, skuespille
re og en maler. De arbeider fram verkene sine etter 
en flat struktur. Til HANNAH har Verdensteatret 
skapt en serie audiovisuelle komposisjoner generert 
via et elektronisk feedbacksystem. I flere av produk
sjonene sine, har gruppen arbeidet med å gjøre or
ganiske uttrykk syntetisk – og motsatt: å gjøre syn
tetiske uttrykk organiske.
 
Det første som møter oss i HANNAH er en liten 
maskin som står og durer alene på gulvet. Maskinen 
kan minne om en slags høyttaler med trakt/hals. 
Objekter, de fleste i metall, ligger rundt på golvet. 
Scenen er dekket inn av skjermer. Små uidentifiser
bare lyder høres bak skjermene. Den lille maskinen 
kommer med sine durende utbrudd. Dette fyller ti
den og rommet en god stund.

MENNESKET I ROMMET
Scenegulvet er dekket av aluminiumfolie. Det kni
trer når det første mennesket kommer inn i rom
met. De er en mann med caps. Han setter seg. Han 
puster. Han klapper. Klappet blir gjort syntetisk og 
lyder tørt og fremmed. Mannen med caps flytter seg 
til en ny stol. Han puster, han holder pusten. Han 
klapper et par klapp. Han repeterer handlingen sin 
– ikke mekanisk, men organisk. Repetisjonen gir et 
meditativt preg. Handlingen tar tid fordi den gjen
tas. Vi får et tidrom til å reflektere i og til å være 
tilstede i.
 

SKYGGETEATRET
Verdensteatret bruker ofte en form for skyggeteater 
i forestillingene sine. Det visuelle uttrykket i HAN
NAH er kanskje noe av det mest «ryddige» jeg har 
sett i arbeidene deres på ei stund. De forskjellige 
visuelle og lydlige elementene får god plass hver for 
seg. Det gir rom for en melankoli. Tiden er lang og 
seig – uten å være på noen måte å føles meningstom 
og langtekkelig. Øyeblikkene er fylt, kanskje på 
grunn av en nennsom og presis komposisjon og 
sammenstilling av de visuelle og lydlige elementene.
 
Skyggeteateret kombinerer dataanimerte projeksjo
ner og silhuetter og skygger av objekter. Objektene 
er ofte mekaniske og finurlig konstruerte. De dataa
nimerte projeksjonene/arbeidene i HANNAH be
står noen steder av bevegelige «svarte hull». Det er 
mulig det er det mennesketomme ved animasjone
ne som gjør at de tidvis oppleves som skremmende. 
Aktørene manipulerer rommet slik at vi får en opp
levelse av at rommet lever sitt eget liv. Det skaper 
en følelse av ensomhet, men vi blir også minnet på 
at mennesket selv bare er en liten del av universet.

SIDESTILLING?
Sidestilt dramaturgi har vært et begrep som har blitt 
brukt om Verdensteatrets arbeider. Alt er like verdig 
eller likeverdig. I HANNAH henger en pinne fra 
taket, den beveger seg i rommet. På en stol, halv
veis inn i bak en skjerm som rammer inn scenegul
vet, sitter en mann og spiller tuba. En annen mann 
spiller stortromme. Han sitter også helt i utkanten 
av scenen. Objektene får spille hovedrollen. Er det 
kanskje slik at produksjonen antyder at mennesket 
har trukket seg tilbake slik at objektene og rommet 
selv får hovedfokus?

«Aktørene 
manipulerer 
rommet slik at vi 
får en opplevelse 
av at rommet 
lever sitt eget 
liv. Det skaper 
en følelse av 
ensomhet, men 
vi blir også 
minnet på at 
mennesket 
selv bare er 
en liten del av 
universet.»

De forskjellige visuelle og lydlige elementene får god 
plass hver for seg. Det gir rom for en melankoli.

Foto: Verdensteatret

Aktørene manipulerer rommet slik at vi får en 
opplevelse av at rommet lever sitt eget liv.

Foto: Verdensteatret



5958

BO ANDERS SUNDSTEDT 
er styreleder i UNIMA Norge

HVA SKAL VI 
MED UNIMA?
Er det virkelig nødvendig med en egen forening 
for å utbre en kunstart som er marginal, som krever 
årevis med skolering og erfaring for å kunne skape 
forestillinger med kvalitet, og som er i ferd med å 
miste definisjonsmakten over seg selv? 

Figurteatrets fremtid er først og fremst avhengig av 
at det finnes kunstnere som uttrykker seg gjennom 
formen. Kunstnere som har tilgang på ressurser og 
arenaer for produksjon og visning, og som gjennom 
det møter et publikum. Ellers blir figurteatret bare 
en påstand. 

Det norske figurteatermiljøet trenger en sterk or
ganisasjon som ivaretar behovene for utdannelse, 
produksjon og visning. En profesjonell organisasjon 
med tydelige mål og engasjerte medlemmer. En 
organisasjon som har nok ressurser både i form av 
medlemmer og penger til å presse frem støtteord
ninger og tiltak som legger til rette for utviklingen 
av kunstarten. Som gjør oss i stand til å drive med 
publikumsutvikling og arenautvikling. En organisa
sjon som forvalter kunnskap og innsikt og som kan 
fungere som lobbyist og pådriver i kulturpolitikken. 
Vi trenger en organisasjon som motiverer sine med
lemmer til innsats og som klarer å rekruttere nye. 

ER UNIMA DEN ORGANISASJONEN? 
Vi må diskutere figurteatrets fremtid, definere vår 
plass i scenekunstfeltet, og skape ny fremdrift for en 
sjanger som de siste årene har fått trangere kår, og 
som i verste fall kan komme til å forsvinne.

 Vi må skape nye forutsetninger og nye ideer om hva 
vi gjør, for hvem vi gjør det, og hvorfor vi gjør det. 
Vi må sette hverandre i stevne, møtes for å disku
tere veien videre for en organisasjon som med stor 
sannsynlighet kommer til å slite med økonomien, 
og dermed miste fremdrift og profesjonalitet. 

Styret ønsker en bred diskusjon om foreningens 
fremtid. Ikke fordi vi ønsker å krisemaksimere, men 
fordi det er labile tider. Økonomisk, politisk. I disse 
dager arbeides det med en ny kulturmelding, vi må 
sørge for at vi blir sett, hørt, lyttet til. Vi må ha klare 
tanker om fremtiden. Vi klarer det ikke alene. Dere, 
medlemmene, må engasjere dere. 

I løpet av første kvartal 2018 inviterer vi til konfe
ranse om figurteatrets fremtid og UNIMAs rolle i 
den fremtiden. 

Egen innkalling følger. 

INNSENDING AV ARTIKLER 
TIL ÅND I HANSKE:
Ånd i hanske er takknemlig 
for at ideer og artikler 
blir sendt på e-post til 
elin.lindberg@getmail.no. 
Angående lengde på artikler 
utgjør normalt 450 ord + 
bilde én side i tidsskriftet. 
Anmeldelser bør ikke gå over 
1200 ord, andre artikler bør 
helst ha en maksimallengde på 
1800 ord. Legg ved portrettfoto 
av deg selv. Send gjerne flere 
bilder/illustrasjoner til teksten i 
høyoppløselig versjon 
(over 240 dpi). 

OPPSETT: 
1. Kort tittel 
2. Navn på skribent, og 
 kort, punktvis info om stilling, 
 arbeidssted, utdanning, etc
3. Kort og poengtert ingress – 
 maks tre setninger
4.  Del opp teksten i avsnitt. Et 
 avsnitt bør helst ikke være 
 mer enn 100 ord. Presenter 
 bare ett poeng i hvert avsnitt
5. Sett gjerne inn interesse -
 vekkende mellomtitler
 underveis i teksten
6. Lengre sitater kursiveres 
 og markeres med innrykk og 
 linjeskift før og etter
7. Navn på verk (boktitler, 
 teaterstykker etc) kursiveres
 

8. Eventuelle referanser 
 kan gis i parenteser i teksten, 
 fullstendige litteratur-
 r eferanser skal settes i 
 litteraturlisten mot slutten 
 av teksten (begrens bruken 
 av noter)
9.  Skriv bildetekster til hvert 
 bilde du sender med. Skriv 
 først et stikkord i blokk-
 bokstaver, deretter info om 
 hva som skjer/navn (hvis 
 kjent) på dem som er på 
 bildet. Til slutt skriver du 
 navn på fotograf i parentes
10. Rene faktaopplysninger 
 (bakgrunn, årstall, mengde, 
 etc) kan gjerne trekkes ut av 
 teksten og settes punktvis i 
 en «faktaboks»
11. Unngå understrekninger 
 og blokkbokstaver; bruk 
 kursiv dersom du vil utheve 
 noe
12. Unngå helst forkortelser, 
 men hvis de brukes, forklar 
 dem i parentes første gang 
 de nevnes 

Teksten skal være korrekturlest 
før innsending. 

Takk for hjelpen!

Neste nummer har deadline 
15. mars 2018 
Tema: Figurteaterutdanning

KONTAKT UNIMA NORGE: 
Styreleder Bo Anders Sundstedt
Tlf. 90621988
E-post: : unimainorge@gmail.com
Postadresse : Kirkegata 11, 
2000 Lillestrøm 

UNIMA NORGE – FORENING 
FOR FIGURTEATER
er en interesseorganisasjon 
som har som mål å fremme 
figurteater på alle nivåer, 
fortrinnsvis innen kunst, 
pedagogikk og terapi. 
Foreningen ønsker å være et 
møtested, fysisk og virtuelt, 
hvor ideer kan utveksles og 
aktiviteter iverksettes.
Medlemskap i foreningen 
er åpent for amatører og 
profesjonelle. Foreningen ble 
stiftet i 1974 under navnet 
Norsk dukketeater forening. I 
1997 ble navnet endret til det 
nåværende.

UNIMA Norge – Forening 
for figurteater er det 
nasjonale senteret av 
verdensorganisasjonen UNIMA 
(Union Internationale de la 
Marionette) som ble stiftet 
i 1929 i Praha. Som frivillig 
organisasjon er UNIMA assosiert 
medlem av UNESCO.

STYRET I UNIMA NORGE
Styreleder: Bo Anders Sundstedt. 
Styremedlemmer: Anne Stray, 
Kristoffer Bakken Erichsen, 
Sarah Christine Sandberg og 
Jorunn Lullau

MEDLEMSKONTINGENT
Enkeltmedlemmer kr. 450,-
Studenter kr 300,-
Institusjoner: 650,-

Ønsker du bli medlem av 
UNIMA Norge, ta kontakt.

UNIMA Norge
c/o daglig leder Torunn Tusj
Fossveien 10B
0551 Oslo

E-post: post@unima.no
Hjemmeside: www.unima.no

UNIMA Norge er støttet av Norsk 
kulturråd
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CIRKA TEATER
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