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U n i m a s  l e d e r

MedleMMene eR VIKTIGST 

KenneTh dean
Styreleder i 
UNIMA Norge

Vi i styret i UNIMA Norge arbeider for tiden med å styrke 
foreningens infrastruktur og gjenopprette kontakten 
med og tilbudet til vår hovedressurs – medlemmene. Vi 
ønsker også å utvide kontaktnettet vårt og håper å være 
en ressurs for alle som er interesserte i og jobber med 
figurteater i Norge.

deT InTeRnaSjonale aRbeIdeT TRappeS ned 
For å ta det negative først: Mens vi arbeider med å styrke 
den norske organisasjonen, har i år valgt å nedprioritere 
satsingen på det internasjonale forenings arbeidet.

Vi er klar over at dette er uheldig, og forsikrer at dette 
gjelder kun dette for dette året. I 2013 satser vi på andre 
fronter - blant annet med å operasjonalisere daglig leder-
stillingen, og å avvikle en sterk Fri Figur-festival. 

Vi håper på medlemmenes forståelse for at det ikke går 
an å prioritere alle områder samtidig. 

MedleMSlISTen
I vinter har vi foretatt en grunnleggende overhaling av 
foreningens medlemsliste, med spesielt fokus på e-post-
adressene, slik at vi for fremtiden raskt kan komme i 
kontakt med og få informasjon ut til medlemmene. 
En slik grunnleggende overhaling tar tid, og er ikke 
uten feilkilder, så vi oppfordrer sterkt alle som mottar 
Ånd i hanske til å ta kontakt dersom de har fått en ny 
postadresse, e-postadresse eller et nytt telefonnummer. 

MedleMSMøTe
Vi vil også gjerne gjenta suksessen fra i høst og innkaller 
til et nytt

MEDLEMSMØTE
TIRSdaG 16. apRIl KloKKen 18:00

på Trikkestallen, oslo nye Teater på Torshov i oslo.
 

Her skal vi fortsette diskusjonene fra forrige gang om 
hvordan UNIMA Norge skal fungere. Hva kan foreningen 
gjøre for medlemmene, hva kan medlemmene gjøre for 
hverandre, og hva kan du bidra med til foreningen?

Et hovedtema på møtet blir høstens store begivenhet Fri 

Figur-festivalen. Styret i UNIMA Norge ønsker kontakt 
med medlemmer som kunne tenke seg å hjelpe til med 
for beredelsene til og avviklingen av festivalen. Om du ikke 
kan komme på selve møtet, oppfordres du til å melde ifra 
om du likevel ønsker å hjelpe til på noen måte. Ta kontakt 
på post@unima.no

I håp om å fylle noe av tomrommet etter Den inter-
nasjonale figurteaterfestivalen i Kristiansand,  kom mer 
Fri Figur-festivalen til å presentere et langt mer inter-
nasjonalt program enn før. Derfor trenger vi vertskap, 
både for våre utenbys- og utenlandske gjester. Om du 
kunne tenke deg å vise festivalgjestene rundt i vår vakre 
hovedstad – ta kontakt! 

FRI FIGuR-FeSTIValen 2013
Endelig er altså datoene for neste Fri Figur-festival 
satt! Festivalen skal gå av stabelen i perioden 24. – 27. 
oktober i år. I år vil det, som nevnt, presenteres en større 
andel gjestespill fra utlandet enn før. Men målet for 
festivalen er fremdeles å presentere det ypperste av norsk 
figurteater for et bredt publikum. 

I tillegg til forestillingsvisninger vil vi fortsette sam-
arbeidet med Riksteatret og Oslo Nye Teater - et 
samarbeid som ble innledet på Figurtreffet Puppets in 
the Spring i fjor. Sam men vil vi arrangere et spennende 
fagseminar under festivalen. Følge med på nettsiden 
unima.no for opp datert info.

ny daGlIG ledeR
Tilslutt vil jeg ønske vår nye daglige leder Kirsti Ulvestad 
hjertelig velkommen til foreningen!

Om noen nå får en følelse av dejá vu, er det helt på 
sin plass. I min forrige ledertekst ønsket jeg hjertelig 
velkommen til en annen ny daglig leder. Hun ønsket 
imidlertid ikke å fortsette etter prøvetiden. Men vi har 
vært heldige å få tak i Kirsti til den nye stilingen, og skal 
komme tilbake med en nærmere presentasjon av henne i 
neste nummer av Ånd i hanske.

Om noen har lyst til  å ønske Kirsti velkommen personlig, 
kan hun nås på post@unima.no.

Og jeg er åpen for alle innspill på kenneth@kdp.no. 

ånd I hanSKe
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l e d e r

God figurteatervår! 

Det er mye å glede seg til for figurteaterinteresserte 
dette året. Spesielt vil vi trekke fram at det endelig 
er det klart for en ny utgave av UNIMA-festivalen 
Fri Figur i Oslo i oktober. Der festivalen tidligere 
satset på å vise bredden i norsk figurteater, siktes det 
nå mot å presentere også spennende forestillinger 
fra utlandet. Vi har en liten presentasjon av 
festivalen på side 18, men kommer tilbake med 
mer og oppdatert info i neste nummer av bladet.

De faste spaltene i Ånd i hanske har vist seg å 
være populære, og også denne gangen trykker 
vi nye utgaver av «Min figurteaterhverdag» og 
«Figurverkstedet». I dette nummeret har vi dessuten 
gleden av å presentere nok en ny, fast spalte, kalt 
«Slik begynte det» (takk til styremedlem i UNIMA 
Norge, Tatjana Zaitzow, som hadde ideen til denne 
spalten). Mange figurteaterkunstnere kan levende 
beskrive øyeblikket som vekket deres interesse for 
figurteater, og vi håper denne spalten kan gjengi 
disse anekdotene på underholdende vis. Først ut 
har vi invitert styreleder Kenneth Dean. Han gir 
oss et rørende tilbakeblikk på da han som sjuåring 
underholdt hele familien med sitt Pollock’s 
pappteater. Jeg mistenker at mange kan kjenne seg 

igjen i hans beretning om underholdningsiver og 
barnlig høy tidelighet (se side 34).

Kanskje vil noen stusse over hvorfor vi tar inn 
en artikkel om forestillinga Rekviem for ein gris i 
Ånd i hanske. Denne inneholder ikke figurteater i 
klassisk forstand (om dette i det hele tatt finnes), 
men vi synes prosjektet er spennende og tar for 
seg noen temaer som kan være interessante for 
figurteaterfeltet – for eksempel hvordan publikum 
kan være medskapere til handlinga og selv «gi liv» til 
de metafortunge objektene og aktørhandlingene. 
Vi mener vi bør kunne omtale forestillinger «i 
grenseland» i tidsskriftet - og at det beriker feltet. 

For begrepet figurteater favner som kjent ganske 
vidt i dag. Men hvor vidt? Vi vil gjerne høre hva 
dere lesere mener. Hvor går grensene for hva som 
kan betegnes som figurteater – og omtales i Ånd 
i hanske? Mail oss gjerne dine tanker og innspill 
om dette (og annet) på heddaplix@hotmail.com. 

hVoR beGynneR oG 
hVoR SluTTeR deT?

FESTIVALINSTITUSJON MED 
NYTT FOKUS: Da Copenhagen 
Puppet Festival i år mistet 
sin økonomiske støtte, valgte 
arrangørene likevel å stable 
en festival på bena, men i noe 
mindre format enn tidligere. 
Les mer om hvordan dette gikk 
på side 26. 
(Bilde fra forestillingen The 
House, som Sofie Krogs teater 
gjestet festivalen med.)
Foto: Jakob Eskildsen

hedda FRedly
Ansvarlig redaktør
Ånd i hanske

«begrepet figurteater favner 
ganske vidt i dag. Men hvor vidt?»
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Barnebøkene om Krakkel Spetakkel er nok mer 
kjente i Sverige enn i Norge. De populære 
bøkene som er bygd opp av rim og regler, er 
skrevet av Lennart Hellsing og illustrert av 
Poul Ströyer. Det er med Hellsings personlige 
velsignelse Udo nå iscenesetter sin tolkning av 
barneboksuniverset.

– Her finnes ingen historie fra A til Å. Det er 
mer snakk om hendelser enn handling, forteller 
Udo. 

Hun er fascinert av surrealismen, musikali-
teten og lekenheten i Hellsings bøker.

– Å finne lekenheten som bor i alle, og å 
kunne finne denne sammen med publikum, er 
essensielt, sier hun.

Denne leken kommer til utrykk blant annet 
ved at publikum vil bli delaktige i forestillinga. 
De måfor eksempel selv bygge en av byene som 
figurene besøker. På ett punkt i forestillinga må 

de også holde liv i sovende figurer ved å passe på 
at de puster. Dette må gjøres med en gammeldags 
madrasspumpe som får dynen figurene sover 
under til å gå opp og ned. 

– Barna får viktige oppgaver, og slik hjelper 
de både meg og karakterene, forklarer Udo.

lanG FoRSKnInGSpeRIode
Veien frem mot forestillingens endelige form 
har vært lang og kronglete for den erfarne figur-
kunstneren. Den har tatt to år, og gått fra et lite 
samarbeidsvillig Kulturråd, via store tekniske 
ut for dringer i figurenes utforming, til der fore-
stillingen er i dag. 

Men det hele startet et helt annet sted, nemlig 
med et ønske om å benytte elektromagneter i 
figurene.

Ønsket var å skape figurer med bevegelige 
ledd, som man også kunne sette fra seg stående. 

eKSpeRIMenTeRInG 
Ga nyVInnInG 

KRISToFeR blIndheIM GRønSKaG
Mastergrad i drama/Teater fra NTNU.
dramatiker og universitetslektor.

Hvordan kan man skape figurer med bevegelige ledd, som 
man også kan sette fra seg stående? Denne nøtten førte 
Annika Udo inn i en lang forskningsperiode, som har endt 
i forestillinga Krakkel Spetakkel

7

STÅR STØTT: Figuren Krakkel Spetakkel står 
oppreist av seg selv. De fleksible kneleddene 

gjør at han likevel kan gå om ønskelig 
Foto: Kristofer Blindheim Grønskag.

annIKa udo
 Utdannet danser 

fra Ballettakademiet i 
Stockholm, figurspiller 
fra Norsk Dukketeater 
Akademi i Fredrikstad, 
samt ved Hochschule für 
Schauspielkunst «Ernst 
Busch» i Berlin.

 Leder og driver teatret 
Stillverk 1 i Trondheim.

 Har vært involvert i rundt 
30 forskjellige produksjoner 
for både barn og voksne.

«det hele 
startet 
med et ønske 
om å benytte 
elektro
magneter i 
figurene.»

fakta
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En «tradisjonell» figur med bevegelige kneledd og 
ledd i hoften kan ikke dette, fordi den med all sann-
synlighet kommer til å velte. Dermed vokste ideen 
om elektromagneter frem. Dersom man kunne 
låse leddene sammen ved hjelp av en magnet, ville 
figuren i teorien kunne stå av seg selv.

Men som man vet går ikke alltid teori og 
praksis så godt hånd i hånd som man gjerne 
skulle ønske.

MaGneTISKe ledd
– Jeg har egentlig alltid forsket på dette, men for 
to år siden startet jeg for fullt. Ideen var elektro-
magneter i dukkene. Det ble en veldig kostbar 
affære, med magneter for flere tusen kroner, 
forteller Udo lattermildt. 

Kostnadene var ikke den eneste utfordringen 
i bruken av elektromagneter. Strømtilførsel ble 
også et stort problem.

Magnetismen i en elektromagnet dannes ved 
at en elektrisk strøm går gjennom en spole og 
skaper et magnetisk felt. Desto mer strøm man 
tilfører spolen, jo sterkere blir magneten. Denne 
prosessen skulle for figurenes vedkommende vise 
seg å kreve ganske mye elektrisitet.

Siden elektromagnetene krevde såpass mye 

strøm, måtte de drives av relativt store bat teri-
pakker, noe som igjen førte til et annet gjennom-
gangsproblem; figurenes vekt. Da batteri  pak kene 
ble store nok til å drive mag netene, ble de for 
tunge til at figurene klarte å holde stillingene 
sine. Og når man så nedjusterte stør relsen på 
batteri pakken, ble ikke magnetene sterke nok.

Neste steg i utforskningen ble derfor tradi-
sjonelle manuelle magneter i figurenes ledd. Med 
en slik teknikk ville man, i teorien, kunne føre 
leddene inn i hverandre og fra hverandre, noe 
som enkelt ville låst figurene i ønskede posisjoner. 

– Samme problem! Magnetene var ikke 
sterke nok, og det ble for tungt, forklarer Udo. 
- Så ble jeg irritert og begynte å tenke tilbake. 
Back to basic. Jeg forsøkte flere forskjellige 
treløsninger, fikk figurene til å stå, men fortsatt 
ble overkroppen for tung. Og da slo det meg…

aluMInIuMSTRåd
Løsningen på problemet kom fra Annika Udos 
erfaring med animasjonsfilm, hvor man ofte 
lager figurer av aluminiumstråd. Dette viste seg 
å fungere godt. 

– Aluminiumstråd kan man bøye akkurat 
så mange ganger man vil, det gir ikke så mye 

motstand, men vil likevel holde seg i de posisjon-
ene man ønsker. 

I selve armleddene, og i alle ledd som bøyes 
ofte, går denne aluminiumstråden gjennom 
elektrikerrør (se foto). Disse rørene gjør at tråden 
ikke bøyes på nøyaktig samme sted hver gang, 
men gjør leddene mer levende. Dette forlenger 
også holdbarheten til aluminiumstråden betrakt-
elig. 

– En vakker dag går også denne i stykker, ler 
Udo. 

– Men da får jeg bare bytte den ut.
Med dette var vektproblematikken for figur-

ene overvunnet. Kombinasjonen av over kropp 
i det lette treslaget lindetre med bevegelige 
ledd av aluminiumstråd, gjorde nå at figurenes 
overkropp var lett nok til at figurene skulle kunne 
stå av seg selv. Men dette var ikke nok for Udo. 
Figurene skulle nemlig også kunne både gå, og 
samtidig ha muligheten til å stå oppreist av seg 
selv.

STå oG Gå
– For å få figurene til å stå av seg selv må man ha 
svært tette kneledd, forklarer Udo. 

Med en slik løsning, og lett nok overkropp, 

vil man med låste hofteledd få figuren til å stå av 
seg selv. Men Udo ønsket også at figuren skulle 
kunne sitte, og det er umulig med låste hofteledd. 
Derfor gikk Udo tilbake til tegnebrettet og 
utviklet en metode for selv å kunne velge om 
hofteleddene skal være låst eller ikke.

Selve hofteleddene er bygd tradisjonelt med 
en tøysirkel på toppen av hver fot som en tverr-
bjelke går igjennom. Dette tillater begge beina 
å svinge frem og tilbake når figuren skal gå eller 
sitte. For å få figuren til å stå bygde Udo to 
skiver inn i figurens overkropp. Disse kan senkes 
ned over figurens hofteledd og vil da låse begge 
hofteleddene, dermed kan figuren stå støtt. 

– Fordi kneleddene er bevegelige, vil figuren 
faktisk ha muligheten til å gå selv om jeg har låst 
hofteleddene, forklarer Udo, 

Når man vil at figuren skal sitte hever man 
bare skivene i overkroppen, og dermed låses 
hofteleddene opp og blir bevegelige igjen.

Resultatet av dette håndverket er at Annika 
Udo har utviklet en figur som kan stå uten støtte, 
men som samtidig både kan gå og sitte i tillegg.

anIMeRTe SeKVenSeR
At den skapende prosessen hos Annika Udo er 

«publikum må holde liv i de 
sovende figurene ved å passe 
på at de puster»

TEKNIKKEN BAK:  
Aluminiumstråd er ført 

gjennom et elektrikerrør 
for større bevegelighet i 

skulderleddet  
Foto: Kristofer 

Blindheim Grønskag.

FIGUR OG FØRER:  
Annika Udo viser frem 
figuren Kusin Vitamin 
Foto: Kristofer 
Blindheim Grønskag.
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preget av kunstnerisk overskudd er lett å forstå. 
Det er nemlig ikke bare figurene selv som er 
preget av nytenkning og eksperimentering. Også 
selve den sceniske hand lingen bærer preg av 
dette overskuddet.

Blant annet skal flere av sekvensene i fore-
stillingen bestå av animasjonsfilm som foregår 
med og rundt figurene. Et eksempel på dette 
er når Krakkel selv skal ta heisen til månen. 
Da står figuren i ro inne i en heis, mens en 
animasjonsfilm viser reisen opp til månen, og de 
forskjellige etasj ene han reiser forbi på vei opp 
dit. I denne sekvensen reiser Krakkel gjennom 
de originale illustrasjonene av Poul Ströyer, men 
også gjennom lyden av de forskjellige rimene 
som er knyttet til illustrasjonene.

Forestillingen vil også bestå blant annet av at 
figurene blir flate som pannekaker, en karakter 
som forspiser seg, blir på størrelse med en stor 
parasoll og ruller over scenen, og en reise til 
verdens ende. 
 
GRenSeløS undeRTeKST
Besøket hos Annika avsluttes ved å stille det 
obliga toriske spørsmålet: 

– Hva er det egentlig som er så fascinerende 
med figurteater? 

Svaret kommer kontant.
– Det er det grenseløse. Man kan gjøre hva 

man vil. Det gir muligheter for andre, og kanskje 
uventede, tolkninger og undertekster enn i  trad-
isjonelt teater. Når du som skuespiller legger 
hodet på skakke, forstår vi at du er trist. Når 
en pappeske legger hodet på skakke, og du får 
sympati for pappesken, da oppstår en ytterligere 
ting man ikke får i vanlig teater. Man får en 
undertekst man ofte ikke hadde forventet.

Krakkel Spetakkel blir regissert av Hartmut 
Lorenz. Forestillingen har premiere 4. oktober i 
Stamsund, og vil deretter være å finne på turné, 
samt på Udos eget teater i Trondheim; Stillverk 
1. Krakkel Spetakkel er laget for 1.- 4. trinn i 
grunnskolen, samt de eldste barna i barnehagen, 
selv om den nok er vel verdt å få med seg for oss 
andre også. 

hva slags figurteater utøver du?
Jeg er dukkemaker og billedhogger. Min styrke er 
mitt spesielle formspråk, som bidrar til at figurene 
får eget liv.

hva var ditt forrige prosjekt?
Jeg har laget en muppet-hånddukke til FN-
sambandet. De har en figur de kaller «Filuren» som 
de bruker i formidling for barn. Denne figuren 
ønsket de en tredimensjonal hånddukke-utgave 
av. Jeg foreslo å lage en kombinert muppet-/
hånddukke, noe som viste seg å passe veldig godt 
til deres behov. Det blir nok mange barn som vil 
møte den lille karen.

hva skal du gjøre framover?
Lage mine egne treskulpturer.

hvordan er din økonomiske situasjon?
Helt utmerket.

Synes du at du får nok betalt?
Ja, jeg får stort sett det jeg ber om.

hvorfor jobber du med figurteater? 
Fordi jeg elsker å levendegjøre figurer.

hva brenner du for?
Jeg er i bunn og grunn billedhogger. Der ligger 
min lidenskap. Jeg brenner for god form, enten 
det er en teaterfigur eller en skulptur.

hvilke utfordringer ser du som figurteaterarbeider 
generelt?
Det er alltid en utfordring å levendegjøre historier 
med figurer. Det krever godt samarbeid, noe som 
er en utfordring – men en viktig og god utfordring.

har du en drømmejobb?
Jeg har hatt mange, og vil kanskje få flere. 

m i n  f i g U rt e at e r -
h v e r d a g

KaRI 
noReGeR

alder: 58 år
utdannelse: Statens håndverk- og 

kunstindustriskole. Tekniker ved Riksteatret 
fra 1979-84. Selvstendig dukkemaker/

teatermaker fra 1984 til 2013, med 
ca 45 egne produksjoner

FØR: Figuren Hit og dit ved 
mitt besøk 

Foto: Kristofer Blindheim 
Grønskag.

ETTER: Figuren Hit og dit 
noen dager senere 

Foto: Annika Udo.

Kari Noreger 
lagde dukken Medusa 

til Duda Paivas Man 
Beast som turnerte med 

Riksteatret i 2012. 
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f i g U r v e r K s t e d e t 

1. Kropp og vingedeler ble skjært ut i lett isopor 
og forsterket med trepinner i hals og hale, så kasjert 
med gas og trelim

3. Plastrør til stanghull, fjær og trekk av pelsstoff og sort 
plastmateriale til vingedelene ble skåret ut og tilpasset.

7. Kråka med vingene montert. Når den beveges opp og 
ned, flakser den med vingene og underdelen av nebbet 
beveger seg.

2. Det ble laget hull til stang og satt inn trebiter i 
kroppen og enden av vingedelene,
med hull til spiralfjærer, slik at vingene blir bevegelige.

4. Prøvemontering av halefjær og test av vinger med 
spiralfjærer i overgang til kropp.

6. Nebbet ble klippet ut i plast, malt med sort lakk og 
hengslet i bakkant. Store glitrende krystaller - som funkler 
på lang avstand - til øyne.

8. Kråkas form i silhuett.

KRåKa
Laget til forestillingen Oslo-losens tidsmaskin 

Oslo Nye Teater, Trikkestallen 2013 

Teknikk og materialbruk ved 
STephan øSTenSen

-Scenograf, dukkedesigner, dukkemaker

12

5. Vingedeler og kropp ble trukket med grå kunstpels 
klippet ned til 3 mm, og sort skinnende plastmateriale på 
vingedeler og stjert. Hodet ble kledd i sort pels. Fjærene 
ble limt med trelim og trekkmaterialet med vannbasert 
contaktlim.
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Ferske scener i Tromsø har det siste året arbeidet 
med teaterteksten Rekviem for ein gris skrevet 
av Kristin Auestad Danielsen. Produktene fra 
prosessen får denne våren møte norsk publikum i 
tre ulike versjoner.

leV dITT IndRe dyR
Rekviem for ein gris handler om mennesker som 
vil bli dyr. Den første inspirasjonen hentet Auestad 
Danielsen fra det tyske magasinet DUMMY som 
skreiv om et dyrehotell i Tyskland. 

– Her kunne man kjøpe seg en bås å bo i, og 
bli fora og stelt som et dyr. Dette ville jeg gjerne se 
på en scene, sier hun. 

Hun skreiv da teksten som var laga for fire 
skuespillere; en dyrehotellvert og tre hotellgjester.

Auestad Danielsen begynte å skrive for teater etter 
å ha deltatt på et skriveverksted ledet av Kristin 
Eriksen Bjørn på Rådstua teaterhus i Tromsø. 
Da hun begynte på dramatikerutdannelsen ved 

Århus teater opp rettholdt hun kontakten med 
teatermiljøet i Tromsø. Teaterstykket om dyre-
hotellet skreiv hun under utdannelsen - i et 
tett samarbeid med instruktør Mia Lipschitz, 
dramaturg Janicke Branth og dramatikeren Cecilie 
Løveid, som var Kristins veileder. 

Teaterstykket hadde urpremiere på Århus teater 
under tittelen Et grisehjerte høsten 2009, og dro 
så på turne til Ålborg, Odense og København.

pRoSeSSoRIenTeRT TeKSTaRbeId
Kristin Eriksen Bjørn fikk lese manuset, og ble 
grepet av innholdet. 

– Teksten handler for meg om å lengte etter 
et enkelt, kjærlighetsfult liv. Den er en hyllest til 
språket og alt det som gjør oss til annet enn svin, 
sier hun.

Men hvordan kunne denne merkelige, mørke fab-
elen for voksne bli levende teater?

GRISeTe ReKVIeM I 
TRe aKTeR

elIne peTRIne johanSen 
Frilans regissør/instruktør, holder kurs og foredrag, 
tar oppdrag som sanger og er en generell kulturpotet 

Det er nokså ekstreme sex-scener i Rekviem for ein gris. 
At aktørene bruker helmasker gjør scenene lettere å le av og 
mindre påtrengende å overvære. 
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BABY/GRIS?: Rekviem for ein gris er en hyllest til 
språket og alt som gjør oss til annet enn svin, sier 

dramaturg og instruktør Kristin Eriksen Bjørn
Foto: Kristin Bjørn

ReKVIeM FoR eIn GRIS 
Av Kristin Auestad Danielsen

SKUESPILLERE: 
Kristine Myhre Tunheim, 
Nanna Elisabeth Berntsen, 
Bernt Bjørn og Jonas Delerud
DRAMATURG/INSTRUKTØR: 
Kristin Eriksen Bjørn
LYDDESIGNER: 
Gaute Barlindhaug
VISUELL DESIGNER: 
Ingvill Fossheim
LYSDESIGNER: 
Isan E. Bjørn
PUBLIKUMSVERT/
DOKUMENTARLEDER: 
Kristina Junttila
FILM-/FOTOANSVARLIG: 
Stein Bjørn
PRODUKSJONS ASSISTENT: 
Hanna Solberg Christoffersen

FeRSKe SceneR:
Ferske Scener er et tekst-
basert samtidsteater som 
gir nyutdannete og erfarne 
scenekunstnere mulighet 
til å jobbe sammen, og 
er en brobygger mellom 
institusjonene og det frie 
feltet. Ferske Scener er 
sentrale aktører i RadArt, en 
nettverksorganisasjon for frie 
scenekunstnere i Tromsø.

dRaMaTIKeRen:
kristin Auestad danielsen
født i Torshavn, Færøyene 
i 1981, oppvokst i Gjesdal, 
Rogaland. Bachelor 
i allmenn litteratur. 
Forfatterstudiet i Tromsø. 
dramatikerutdannelsen, 
Århus teater

SKjønnlITTeRæRe 
uTGIVelSeR:
Merk mine ord, åleinemor. 
dikt 2012
Nynorsken. dikt 2007
Alle i Norge, i tre, i hengekøyer. 
dikt 2005

fakta



1716

Sammen med dramatikeren ble fire skuespillere 
engasjerte til et workshoparbeid omkring teksten, 
og med Eriksen Bjørn som dramaturg og regissør. 
Prosessen var upretensiøs og hadde ikke et klart 
mål. Ensemblet forsket i hva iscenesettelse av tekst 
kan være. 

– Målet var ikke å lage den ultimate fore-
stillinga, men å få til frie og forskende teatrale 
møter omkring en tekst, sier Eriksen Bjørn 

Etterhvert ble det likevel tydelig at dette kunne 
bli noe å vise for et større publikum, og Ferske 
scener søkte og fikk innvilget støtte til å videreføre 
prosjektet.

Så ble det forestilling likevel. 

Første akt: 
høReSpIll- MaSKeR TIl publIKuM 
Norgespremieren på skuespillet Rekviem for ein 
gris var et levende hørespill presentert på intim-
scenen «Speilsalen» på Rådstua Teaterhus lørdag 

2. februar i år. Publikum fikk utdelt sove masker 
(slike en får på fly) og fikk ligge på puter og høre 
skuespillerne framføre teksten med musikk/lyd-
design av Gaute Barlindhaug. 

All tekst ble lest, mens lydlandskap og situasjoner 
ble improvisert fram. Skuespillere improviserte 
klanger, repetisjoner og variasjoner over teksten. 
Replikkene ble løsrevet fra karakterene, slik at alle 
kunne få si det de hadde lyst til. Noen replikker 
ble gjentatt, og noe tekst ble fremført som musikk. 

Produktet var ikke radioteater, men et spill for 
øret der publikum fikk være aktive, meddiktende 
tilhørere. Bruken av sovemasker skulle gjøre det 
enklere for publikum bare å konsentrere seg om 
det man fikk høre. 

andre akt: 
SKueSpIll- MaSKeR SoM MeTode oG ModeRaToR
To uker etter hørespillet presenterte Ferske 
scener skuespillversjonen av Rekviemet på Kurant 

visnings rom for samtidskunst. Her fikk publikum 
være med inn i stallen og møte de levende kara-
kterene fra teksten. 

Å ikle seg helmasker ble introdusert som en av 
metodene som dyrehotellverten Ruth brukte for 
at hotellgjestene skulle komme nærmere den totale 
friheten som ligger i å gå fra å være menneske til 
å bli dyr. De eksplisitte sex-scenene ble spilt ut på 
scenen ble med masker (og undertøy) på. 

– Ideen var at maskene ville moderere den 
ekstreme intimiteten; at det ble mindre på treng-
ende for publikum å se levende mennesker ha sex 
rett foran seg når akten ble utført med masker på, 
sa regissør Eriksen Bjørn i etterkant. 

Bruken av masker Rekviem for ein gris er nokså 
ukonvensjonell og uhøytidelig. Maskene blir tredd 
på og revet av i ett sett.

– Maskelæreren på teaterhøgskolen på HiNT 
ville vridd seg i smerte av å se en slik uærbødig 
maskebruk, flirer skuespiller Kristine Myhre Tunheim

Tredje akt: 
doKuMenTaRen
Siste akt i trilogien Rekviem for en gris er en 
dokumentarutstilling som har premiere under 
scenekunstfestivalen «Vårscenefest» i Tromsø 
i mai. 2. mai vil publikum også få mulighet til å 
gjenoppleve både hørespill- og skuespillversjonen 
av teksten. 

Det starter med hørespillversjonen som vises på 
«Small projects» klokka åtte, så blir det skuespill på 
Kurant klokka ti og etterpå blir det party, forteller 
skuespiller Bernt Bjørn 
 
– Er vi riktig heldige vil Ferske scener også denne 
gangen avslutte skuespillversjonen med å invitere 
publikum opp på scenen til gravøl. Høyballene 
som var scenografi veltes utover og gjør nytte som 
bord, publikum trekker stolene sine opp på scenen 
og så serveres det kjøttsuppe til alle. Blir det for 
sterk kost for enkelte kommer sluttscenen også i 
en vegetarisk versjon, sier han. 

MAT: Ferske scener har 
i prouksjonsprosessen 

utforsket hva 
iscenesettelse av tekst 
kan være, og historien 

fortelles gjennom svært 
ladede visuelle bilder

Foto: Stein Bjørn

DJERV MASKEBRUK: 
Maskene i Requiem 
for ein gris blir tredd på 
og revet av i ett sett 
Foto: Stein Bjørn
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Teaterfestivalen Fri Figur er en nasjonal festival, 
som arrangeres annethvert år av UNIMA Norge, i 
samarbeid med Oslo Nye Teater, Oslo kommune, 
Riksteatret og Bydel Sagene. Etter å ha ligget 
brakk en stund, avvikles festivalen i år i langhelgen 
24. - 27. oktober. 

Oslo Nye Trikkestallen er det nærmeste vi 
kommer en «nasjonal scene» for figurteater, 
og lokalene huser Norges eneste spesialbygde 
figurteater-scene. Derfor er det naturlig at 
Trikkestallen også i år blir hovedarena for festivalen.

I skrivende stund, det vil si starten av mars, er 
festivalen fortsatt inne i en intensiv planleggings-, 
finansierings- og tilretteleggingsfase, med over 
50 søknader inne til vurdering. Men noen ting er 
allerede sikkert:

•	I år vil festivalen i tillegg til å vise norske fore-
stillinger ha en utvidet internasjonal profil. Dette 
for å fylle tomrommet etter Den internasjonale 
figurteaterfestivalen i Kristiansand.

•	Programmet vil bestå av forestillinger for både 
barn, ungdom og voksne.

•	I tillegg til det offisielle programmet er det 
planer om å ha en uformell åpen scene på 
kvelden, der profesjonelle og amatører kan vise 
små scener eller utdrag fra forestillinger under 
utvikling.

•	Søndag 27. oktober vil Oslo Nye Teater og 
Riks teatret i samarbeid med UNIMA holde et 
seminar med vekt på rekruttering.

Vi gleder oss til å få i gang en ny festival og håper 
å se så mange medlemmer som overhodet mulig i 
Oslo i oktober. Følg med på utvikling utover våren 
på www.unima.no.

Ragni Halle, på vegne av programkomiteen   

ny GIV FoR FRI FIGuR
I oktober er det endelig igjen klart for avvikling av UNIMAs 
tradisjonsrike festival Fri Figur. 
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MENNESKE/NATUR: Det belgiske kompaniet 
Compagnie Mossoux-bonté med forestillingen 

Kefar Nahum, er et av de første bekreftede navnene 
til årets Fri Figur-festival 24. - 27. oktober
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Medlemmene i Arendal figur- og dukketeater fikk 
seg en forskrekkelse da leder og inspirator gjennom 
førti år falt på den sørlandske glattholka og brakk 
lårhalsen i nyttårshelgen. Men noe positivt kom det 
ut av det. Den travle damen kunne dermed ta seg 
tid til et lite intervju om sitt dukketeaterliv i Norge.

Med navnet ute Gertraude de lange nilsen Scharf 
aner vi tyske røtter?

– Jeg ble født i et spesielt geografisk område i 
Europa kalt Sudetenland, i grenseområdet mellom 
Tyskland og Tsjekkia, i august 1931. Området har 
en meget interessant kulturhistorie, blant annet 
fordi det i folkevandringstiden ble besatt av folk 
fra vest med rike kulturelle røtter. Dette har nok 
hatt innvirkning på mitt kunstneriske virke.

hva var dine første teatrale impulser?
– Min far var gullsmed og kunstner og reiste 

mye rundt og presenterte sine produkter, også 

til verdensutstillinger. Da jeg var rundt sju år 
kom han hjem med en gave til oss barna - en 
dukkesamling med håndskårne dukker. Han satte 
brødrene mine og meg i sving med å lage teater, 
som vi så fremførte for familiens omgangskrets.

når du instruerer er du uttalt opptatt av hva dukken 
skal utrykke og formidle.

– Ja, jeg ble tidlig opptatt av hvordan fantasien 
gir liv til dukkene, og at dukkene har en slags 
grenseløs mulighet til å oppføre seg som de vil – fly 
i luften om så er! Befolkningen i mitt hjemområde 
hadde beholdt evnen til å fortelle, ofte ved hjelp 
av gjenstander. På markedsplasser og andre steder 
møtte vi dette kunstuttrykket. Jeg kommer altså  
fra et område med en levende tradisjon med å vise 
frem og formidle gjennom dukkespill. I Norge 
kjenner mange pioneren Karel Hlavaty fra Praha, 
som flyktet til landet med sin dukkekunnskap - 
nettopp fra dette området i Europa.

GullSMeden SoM ble 
duKKeTeaTeRneSToR 
Snart er hun klar for sin nittende dukketeaterpremiere i 
Arendal. Men først mimrer Ute de Lange Nilsen om sine førti 
år med figurteater i sørlandsbyen.  

SVen-eRIK ellund
Lektor i språk og drama, teaterarbeider i lokalmiljøet, og for tiden dukkespiller i 
forestillingen den magiske kosten for Arendal figur- og dukketeater.

P o rt r e t t i n t e r vj U

aRendal FIGuR- oG 
duKKeTeaTeR – 
FoReSTIllInGeR:

Tornerose ................................. 1969

Aladdin ...................................... 1970

Skrinet med det rare i  
– og andre eventyr .............. 1970

Farvene ..................................... 1971

Måneansiktet ......................... 1972

Petter og ulven  
– et musikkeventyr ............ 1974

Eventyrsuppe på  
en spiker .................................. 1975

Måneansiktet ......................... 1976

Herskeren og 
menneskerettighetene ..... 1978

Ruffen ....................................... 1979

Varenka .................................... 1988

Gutten som ønsket seg  
et eple ....................................... 1992

Rødhette og ulven som  
ble skremt ............................... 1994

Solungen  ................................ 1996

Rapunsel  ................................. 1998

Fargene som ble borte ...... 2002

Ruffen ....................................... 2006

Nattens hemmeligheter ... 2010

Den magiske kosten  ......... 2013

fakta

ALLSIDIG: Ute de Lange Nilsen 
med en dukke som har spilt i flere 

av hennes forestillinger 
Foto: Sven-Erik Ellund 
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Kan du fortelle litt om interessen for dukkespill i lys 
av ditt håndverk som gullsmed?

– Min far var som sagt gullsmed, og i 
ungdommen startet jeg min skolering i det samme 
håndverksfaget. For øvrig ble livet da jeg var 13- 
14 år svært dramatisk preget av vår flukt fra Øst-
Europa, til Schwäbisch Gmünd i Vest-Tyskland. 
Men yrket jeg hadde valgt ga mye glede. Særlig 
viktig var trangen til å kunne skape «noe nytt», og 
opplæringen i at ting tar tid og trenger tankekraft.

og det var yrket ditt som brakte deg til norge?
– Ja, i Arendal fantes det etter krigen en 

ledende smykkefabrikant som handlet en god del 
med min far. «Gammelfruen» i firmaet inviterte 
datteren - meg - til designutvikling i Norge. Jeg 
takket ja, siden det å bli svenn i faget tradisjonelt 
var forbundet med å reise ut for å lære mer. Jeg 
kom til Norge i 1953, og husker jeg var ung og 
uerfaren med norske tradisjoner på mine første 
visninger av kolleksjoner i Oslo.

 Vi «biograferer deg» raskt gjennom mesterarbeid 
som gullsmed i hjemlandet, giftemål med en 
friluftsnordmann og to barnefødsler på slutten av 
50tallet, til din dukketeateraktivitet på Sørlandet. og 

nettopp barna dine ble inspirasjonen til dukkespill? 
– Ja, som min far begynte jeg med dukketeater 

for mine egne barn. Så fikk jeg høre om Liv 
Nergaard på Staubø som laget dukker med sine 
barn. Vi fikk kontakt, og sammen med en liten 
krets av kunstnere i lokalmiljøet startet vi en 
figurteatergruppe. Vår første forestilling Tornerose 
ble laget til FORUM-arrangementet i 1969. Det 
var en juleforestilling som ble vist på Aust-Agder-
museet.

 blant de som har vært aktive i dukketeatergruppa 
finnes flere kjente kunstnernavn fra distriket vårt.

– Ja, det trengtes kunstnerisk interesserte ild-
sjeler for å bringe kunstformen frem her i byen. 
Her var det – og er det kanskje fortsatt – betraktet 
som en uttrykksform rettet mot (små) barn. I 
andre land betraktes figurteatret som en urgammel 
kunstnerisk uttrykksform og verdsettes på en helt 
annen måte.

dukketeaterets tilholdssted er nå i tredje etasje på 
Munkehaugen kultursenter. hvor holdt dere til de 
første årene?

– Ja, det er sannelig en historie for seg. Husk 
at kultur på dette tidspunkt ikke ble betraktet som 

særlig viktig i det store og hele. Alle grupper kjempet 
for sin berettigelse, og vi hadde ikke økonomisk 
grunnlag for noe fast lokale. Vi flyttet rundt til 
forskjellige steder; en stund var vi i mitt verksted på 
Langbrygga, ganske lenge holdt vi til på «Sløyden» 
på Tyholmen, så på Strømsbu videregående skole, 
og videre til Bomullsfabrikken. Alt utstyr og 
materialer måtte flyttes – men vi holdt ut!

en episode fra Sløyden med litt «elektrisk dramatikk» 
må med, der din sønn var involvert.

– Ja, det var jo den skapergleden vi ønsket å 
formidle til barna våre som var utgangspunktet 
for alt dette. Enkelte ganger var de med på selve 
prosessen og andre ganger satt de i salen når vi 
spilte. En gang under en forestilling på Sløyden 
gikk sikringen i det gamle bygget. Min sønn Arild, 
da ca 9 år, roper straks ut: «Jeg springer og fikser 
det!» En forskrekket mor roper med sin høyeste 
stemme fra scenen: «Ikke rør sikringsskapet!!»

Gi oss et glimt av en av forestillingene fra 70tallet.
– Farvene etter manus av Finn Strømsted og 

med musikk av Vivaldi husker jeg godt. Der brukte 
vi stiliserte dukker, også silhuetter som danset, og 
det ble en kunstnerisk fin forestilling.

du har også vært til opplæring på profesjonelt nivå 
med dukkelaging og dukkespill.

– Ja, samtidig som min nærmeste samarbeids-
partner, Liv, flyttet fra distriktet, og det så litt 
mørkt ut for dukketeaterets fremtid, lyste fylket ut 
et stipend for teatervirksomhet, og jeg søkte på det. 
Dette resulterte i et flere måneders langt opphold 
i Oslo på Riksteaterets kurs med selveste Irena 
Niculescu fra Romania. Hun var en sylskarp og 
streng læremester som forlangte det ytterste av sine 
elever. Det var fysisk trening kl 7 om morgenen i et 
ballettlokale, og så springmarsj til Riksteateret til 
klokken kvart over åtte. Vi fikk grundig opplæring 
i alle de kjente dukketypene, og arbeidet i tre 
grupper med vår eksamensforestilling. Det var her 
jeg laget dukkene og forestillingen Varenka, som 
senere ble spilt på Kilden i Arendal.

Mange husker Varenka som en svært varm, fargerik 
og kunstnerisk gjennomført forestilling. Fortell litt 
om Kilden som teaterlokale, det ble jo utformet 
spesielt for dukkespill.

– Den aktive Bo Wærenskjold som satt i 
kulturstyret og som også var formann i Arendals 
Dramatiske Selskab (der vår gruppe var innlemmet 
i mange år) ivret for en utforming av Kilden tilpasset 

Gutten som ønsket 
seg et eple (1992)

Solungen (1996)

«det trengtes kunstnerisk 
interesserte ildsjeler for å bringe 
kunstformen frem her i byen.»
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fremføring av dukketeater. Tiden innhentet dette 
litt fordi dukkespill utviklet seg til figurteater, der 
dukkeførerne ikke lenger skjuler seg for publikum 
hele tiden.

hvordan har folk i arendal tatt imot de forestillingene 
du og gruppa har produsert?

– Som sagt er dette et noe uvant teateruttrykk 
for mange, som man kanskje selv må «oppdage» 
på et vis. Med min tyske bakgrunn må jeg få lov 
til å si med litt undring at teater forbausende lenge 
har hatt et lite snev av «syndighet» i vår landsdel. 
Men de som kommer gleder seg over å komme inn 
i dukkenes verden – så vi får bare bli flinkere til å 
markedsføre oss!

bidrag fra Fløistads stiftelse1 fikk betydning for 
dukketeaterets kunstneriske utvikling. 

– Ja, all ære til stiftelsen for at de også har 
sett en liten gruppe som vår, og betydningen vi 
har hatt for det teatrale uttrykket i byen. I 1996 
produserte vi med støtte fra stiftelsen en av våre 
beste forestillinger, Solungen. Her hyret vi inn en 
profesjonell instruktør, Ole Bruun-Rasmussen, 
som er godt kjent i dukketeatermiljøet i innland 
og utland, og det ble en flott forestilling med 

en kombinasjon av skyggeteater, dukketeater og 
personlig teater.

Vi må nevne den unike utstillingen av dukkene fra 
alle disse årene, der de fleste er produsert av deg, 
som er tilgjengelig i montre i andre og tredje etasje på 
Munkehaugen kultursenter.

– Ja, det er en glede for meg at vi har fått 
montert dem så fint her, hvor vi også har vår 
scene. Dukkene er ment som inspirasjon til kreativ 
aktivitet for store og små!

og nå er det ny premiere på trappene.
– Ja, nå skal vi ønske velkommen til en morsom 

«dyreforestilling» - Den magiske kosten. Her har 
medlemmene i gruppa jobbet ekstra grundig 
med å lage og utforme sine egne dukker, og det 
er en forestilling med mange ulike elementer, 
blant annet skyggeeffekter. Vi spiller nå under 
Vinterfestivalen i februar, på lørdagsmatineer i 
mars og senere under Barnekulturdagene i april. 

1 Et legat til fremme av 
scen isk virksomhet i 

Arendal by

Årets Festival of Wonder finder sted i Silkeborg, 
Danmark 7. – 10. november 2013

Glæd dig til Master Class med Frank Soehnle 
fra Theatre Tübingen, workshops med blandt 
andre Matej Forman fra Prag og interaktiv 
scenografiudstilling i samarbejde med Kunst-
Centret Silkeborg Bad. 

Udstillingen er af Theatre Forman Brothers, 
Prag, og dens titel er Theatre in Movement – 
People and Puppets on Stage. Udstillingsperiode 
21. september til 29. december 2013.

Blant andet vil Theatre Tübingen opføre for-
estillingen Hotel de Rive på Festival of Wonder. 
Desuden byder vi på nyskabende og tankevækkende 
forestillinger af teatre fra Danmark, England, 
Sverige, Canada, Holland, Frankrig, Tyskland, 
Israel (flere teatre), Portugal og Taiwan.

App, website og trykt program vil udkom-
me i august. Indtil da kan du følge os på  
www.festivalofwonder.dk og på Facebook. 

VelKoMMen 
TIl FeSTIVal oF 
WondeR 2013

Hotel de Rive  
Foto: Theatre Tübingen
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Varenka (1988) 



2726

Det er næppe nogen stor hemmelighed, at det 
seriøse dukketeater for voksne har svære vilkår. 
Så går det noget bedre for det mere tradtionelle 
børneteater. I København har Copenhagen 
Puppet Festival siden 2004 været en del af 
Kulturanstalten på Vesterbro, men i efteråret 2012 
blev det besluttet at danne en selvstændig forening 
for at kunne skabe bedre synlighed om og udvikle 
dukketeater for voksne. 

Festivalen er en international begivenhed, 
hvor vi ønsker at skabe et rum, hvor dukkeførere, 
entusiaster, arrangører og nyankomne i dukke-
teatrets verden, har mulighed for at mødes 
omkring en række unike oplevelser. 

Det var desværre ikke lykkedes at skaffe 
fondsmidler til den planlagte festival i år. I sidste 
time kastede festivalledelsen og bestyrelsen sig 
alligevel hovedkulds ud i at stable noget på 
benene. Der var stor opbakning fra det danske 

dukketeatermiljø, som bød ind med forestillinger, 
workshops, frivillige hænder og teknisk udstyr. 

Således lykkedes det på blot seks uger at skabe 
en mindre festival; deraf tilføjelsen «præsenterer». 
Alt var baseret på frivillige, og der var kun i 
begrænset omfang mulighed for at honorere de 
deltagende kunstnere. 

TRe SpoR
Fra torsdag 28. februar til søndag 3. marts løb altså 
«Copenhagen Puppet Festival præsenterer...!» 
af stablen, og der blev præsen teret forestillinger, 
debat med instruktører og workshops. Alt sammen 
i det nyskabende dukke teaters tegn – for voksne 
altså. Interessen viste sig at være så stor, at flere 
af forestillingerne fik ekstravisninger, ligesom der 
hele tiden blev båret flere stole ind. 

Årets festival bød på tre spor: Workshops, 
forestillinger og artist talks. Denne kombination 

duKKeR på alVoR
Copenhagen Puppet Festival præsenterer...! arrangeres i 
det nyskabende dukketeaters tegn – for voksne. I år sto 
festivalen for første gang på egne ben.

øySTeIn leonaRdSen
Medlem af bestyrelsen for Copenhagen puppet Festival 

copenhaGen puppeT 
FeSTIVal

 Ca. 750 publikummere 
oplevede markeringen (dertil 
l kommer de mange folk i 
byens gader som oplevede 
punkerne Ole & Niller).

 Copenhagen Puppet Festival 
præsenterer...! varede fra 
28. februar til 3. marts og 
oplevede stor mediedækning, 
med featureartikler i danske 
aviser, anmeldelser, omtale på 
CNN m.m. 

 Følgende gjorde det 
hele muligt: Frivillige, 
Kulturanstalten, Stone 
Solid Press, Bornholms 
Dukketeaterfestival, Nordic 
Puppet Ambassadors, 
Sofie Krog Teater, Public 
Punk Service, Medlyd, Abc 
Lyskopi, UNIMA Danmark, 
Tor Fruergaard, Jonas Pohr 
Rasmussen, Puppet (R)
Evolution, Figurteatret i 
Nordland og Scenekunstens 
Udviklingscenter. 

 Følg Copenhagen Puppet 
Festival her:
www.pupetfestival.dk 
og www.facebook.com/
Copenhagen.Puppet.Festival

fakta
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BEVÆGEDE FESTIVALPUBLIKUMMET: I Raven 
Kalianas selvbiografiske film Hooray for Hollywood 

kommunikerer dukker og skuespillere sammen 
en brækket fortælling, der finder sted inden for 

børnepornografi-industrien.
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af aktiviteter gør, at de deltagende kunstnere kan 
udvikle deres kompetencer og samtidig møde de 
nye og unge. Med artist talks får publikum en 
mulighed for at komme om bag scenen og dermed 
få en dybere forståelse af, hvad dukketeater kan.

aRTIST TalK
Lørdag eftermiddag summede Basement på 
Vester bro af forventninger til kortfilmen Hooray 
for Hollywood, som er baseret på instruktør og 
dukke  maker Raven Kalianas selvbiografiske 
materi  ale fra en opvækst som børnepornomodel. 
Hooray for Hollywood begyndte som en forestilling 
og er nå også tilgængelig som en film. Dukker 
og skuespillere kommunikerer sammen en 
brækket fortælling, der finder sted inden for 
børne pornografi-industrien. Denne kriminelle 
underverden er åbenbaret i blinker og glimt fra et 
barns udsigtspunkt. Snøret med sort humor og en 
uforglemmelig live-violin, udgør den et vindue til 
både menneskelig skrøbelighed og robusthed. 

Da lyset tendes i salen etter filmen, satte Raven 
sig sammen med Jonas Pohrer Rasmussen i den 
dybrøde sofa, med undertegnede som moderator 
for samtalen. Rasmussen var inviteret med til at give 
en dokumentarists perspektiv på begivenheden.

– Med dukker kan man håndtere et så svært 
emne som børneporno uden at det blive sensa-
tionsjagende eller distanceret, sa Rasmussen.

Jeg undrede om det for Raven Kalianas havde 
været terapeutisk at lave foretillingen. På dette 
svarede hun: 

– Som udgangspunkt ville jeg fortælle historien 
for at italesætte  et meget tabubelagt emne, men 
efterhånden som jeg arbejdet med forestillingen fik 
jeg samtidig bearbejedt nogle meget traumatiske 
år i mit liv. 

– Kan dukketeater som form være en barriere for 
at blive taget alvorligt?

– Ja, det kan faktisk godt være en barriere. 
Mange mennesker betragter stadigvæk  dukketeater 
som ren undholdning for børn, men efterhånden 

som mange har set min forestilling, er respekten 
for dukketeater vokset, sa Kalianas

Jonas Pohrer Rasmussen fulgte op med, at 
han som dokumentarist godt kunne forestille sig, 
at bruge dukker som del af en mere traditionel 
dokumentar. 

Efter 45 minutters samtale med publikum, var 
der mange der skulle ned og give Kalianas hånden, 
og flere var tydeligt bevægede af både forestillingen 
og den efterfølgende debat.

abSuRd, SjoVT oG MeGeT nøRdeT
De øvrige forestillinger på festivalen bredte 
spektret for dukketeater endnu mere ud. 

Nordic Puppet Ambassadors presenterede 
den groteske og abstrakte forestillingen Waiting 
Room med udgangspunkt i maleren Michael 
Kviums billeder. Her blandede performance sig 
med dukkerne og publikum blev udsat for et sandt 
sansebomardement af former og figurere. 

Sofie Kroghs forestilling The House var et 

studie i detaljer; hver tagsten, hver dukke og hver 
lille del af scenografien var ekstremt detaljeret og 
dermed også meget levende. 

De to og en halv meter høje punkere – Ole og 
Niller - indtog Københavns gader og på bedste 
anarkistiske vis væltede rundt til The Downstairs 
Puppet Cabaret, hvor de også opførte en meget 
meget fin og morsom lille forestilling med 
udgangspunkt i eventyret om prinsessen på ærten. 

Der var et gensyn med den danske film-
instruktør Tor Fruergaard’s humoristisk blod-
dryppende Zombie Western, nu oversat til engelsk. 

Endelig fik vi en forsmag på en ny forestilling 
af Ida Tjalve fra Bornholms Dukketeaterfestival, 
hvor Jesus på korset fik lov til at kommentere en 
kirke, som har bevæget sig meget langt væk fra et 
oprindeligt budskab om medfølelse.

Workshops
For tredje gang kunne den samme Ida Tjalve byde 
til workshop om at arbejde med skyggeteater. 

BABYPERFORMANCE: 
Nordic Puppet 

Ambassadors presenterede 
den groteske og abstrakte 

forestillingen Waiting Room

WORKSHOP: Ida Tjalve gav 
innføring i at arbejde med 
skyggeteater. 
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Deltagerne fik mulighed for at bygge dukker 
og skabe små scener, hvor forskellige former for 
lyseffekter og skærme blev afprøvet. 

Christian Q. Clausens fra UNIMA Danmark 
lavede en workshop, hvor deltagerne fik mulighed 
for at fremstille egne dukker, som senere blev sat 
til at spille en scene. Der blev derved mulighed 
for både at fokusere på det rent praktiske og den 
narrative kontekst, som dukken skulle indgå i.

æReS den deR æReS bøR
Birte Norst har siden 1968 lavet dukketeater i 
Kongens Have midt i København, og med et årligt 
tilskuertal på 40-50.000 har hun om nogen været 
med til at give de opvoksende generationer et 
forhold til dukketeateret. Derfor havde UNIMA 
Danmark valgt give hende årets ærespris, som 
blev overrakt til hendes mand lørdag aften. Prisen 
bestod af en smukt håndlavet trædukke med 
tilhørende maske. 

FReMTIden FoR FeSTIValen
Selvom årets festival på alle måder var en stor 
succes, så viste den også de svære vilkår, scenen 
har. Der var nærmest intet budget. Kunstnerne 
optrådte enten gratis eller på det der kom ind 
på døren og i baren. Det er grundlæggende ikke 
bæredygtigt. 

Leder af festivalen, Barnaby Pedersen, sagde 
til publikum: «Det har været hårdt at få det til at 
køre i år, og jeg er bare så glad for den enorme 
opbakning vi har oplevet. Men vi må også være 
realistiske: I næste måned vil bestyrelsen drøfte, 
om vi kan fortsætte eller stoppe mens legen er 
god.» 

At dømme efter publikums reaktion, kan vi kun 
håbe på at de gode kræfter i Copenhagen Puppet 
Festival har lyst og mod på flere arrangementer. 
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VÆLTEDE ANARKISTISK RUNDT: De to og en 
halv meter høje punkere Ole og Niller indtog 

Københavns gader under festivalen. 
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Figurteaterkunstneren, skuespilleren, dramatik eren 
og teater lederen Camilla Tostrup døde 19. februar. 
Hun ble bare 64 år gammel, altfor, altfor lite for en 
leken dukkespiller. 

Camilla underholdt pleiere, besøkende og familien 
med spill og underfundige formuleringer fra 
sykesengen like til det siste. Når hun skulle minnes 
yrkeskarrieren sa hun: Når jeg lukker øynene ser jeg 
bare barneansikter, smilende, oppmerksomme og kon-
sen trerte. Tusenvis av barneansikter - og jeg har møtt 
dem alle sammen. Bedre jobb enn min finnes ikke!

Det var både en glede og en sorg å få lov til å sitte 
ved sykesenga hennes. Kreftsykdommene tæret på 
kroppen. Men samtidig var det som om de beste 
og reneste sidene ved hennes personlighet ble 
forsterket. Camillas store tro på kunsten generelt og 
teatret spesielt, hennes retteferdighetssans, hennes 
solidaritetsfølelse, hennes kjærlighet til sine nærmeste 
og hennes fryd over det livet hun dessverre måtte 
forlate - alt dette la et lys omkring henne der hun satt 
liten og tynn og svak.  

Camilla Tostrup hadde utdanning i dans, musikk og 
teater, og debuterte som figurspiller på Det Norske 
Teater i 1970 og fikk deretter elevkontrakt på Oslo 
Nye Teater. Men hun brøt med institusjonsteatrene 
og ble med på å starte Musidra Teater - Norges 
første friteatergruppe i 1971. De urframførte Jens 
Bjørnboes Tilfellet Torgersen, og høstet både lovord 
og forargelse. Forestillingene for barn og unge ble 
etter hvert Musidras viktigste virkefelt. Petrine 
Sørensen, Hjemmebarn og fremmedbarn og Det 
magiske skrinet var blant teatrets største suksesser.

På 1990-tallet gikk friteatergruppenes økonomiske 
støtteordning og den norske kommuneøkonomien 

i oppløsning samtidig. Det var en katastrofe for 
de frie teatergruppene. Camilla Tostrup var leder 
både for Musidra og UNIMA (Norsk forening for 
figurteater) da strukturendringene kom. Hen nes 
motivasjon for å forlate institusjonsteatret hadde 
vært friheten, råderetten over arbeidsform og inn-
hold. Hun kjempet for å beholde denne fri heten og 
hadde en rekke tillitsverv både i UNIMA, Norsk skue  
spillerforbund, ITIs musikk teaterkomité, Kunst ner-
rådet og i Norske Dramatikeres Forbund.

Jeg husker godt de første bildene Camilla viste med 
av småbruket i Dalsland som hun og ektemannen 
Kjell hadde kjøpt som landsted. Det var ei rønne, 
gårdsplassen var et gjørmehull. Det kunne da aldri 
gå godt? Men det gjorde det. Store Liane som stedet 
heter, har blitt et paradis og et kultursenter. 

Da Camilla var leder for UNIMA Norge var Store 
Liane åsted for foreningens styreseminar. Deretter 
ble de produksjonssted både for Musidra og andre 
teatres forestillinger. Låven ble etter hvert innredet 
til teater. Mange nordiske dukkespillere har vist 
sine forstillinger der. I august i fjor ble det feiret 
teaterfestival i anledning Musidras 41-års jubileum. 
Camilla var svært syk, men hun gjennomførte. Nå vil 
familien sørge for at Store Liane Teater fortsetter å 
eksistere i Camillas ånd. Det skal forsatt være mulig å 
reise dit for å produsere, spille og se teater.

For Camilla Tostrup var kunstens frihet nærmest 
hellig. Det gjorde henne til en lojal og solidarisk 
kollega, og til en scenekunstner som alltid var opptatt 
av å yte sitt beste for publikum. Takk, Camilla!

Anne Helgesen

CAMILLA TOSTRUP

m i n n e o r d m i n n e o r d

SYMBIOSE: Camilla Tostrup med Paper Lady - en figur som ble skapt ut fra eksperemintering med å 
la papir møte kropp - og som viste seg å avdekke en slags utvidet menneskelighet. 

(Figuren ble presentert i Ånd i hanske nummer 2/2012)
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s l i K  b e g y n t e  d e t

Jeg vokste opp med to søsken i en liten landsby i 
Skottland. Det var tradisjonen i vår familie at på hver 
av barnas bursdager reiste vi inn til hovedstaden og 
så en forestilling på et av Edinburghs store teatre. 
Det var nok disse magiske forestillingene som tente 
teatergnisten hos meg. Og én bursdag, da jeg var syv 
år gammel fikk jeg i gave mitt eget lille teater! 

Det var et pappteater som man skulle skjære ut og 
montere selv, og man skjøv inn pappfigurene fra sidene, 
mellom kulissestativene. Disse teaterne gikk under 
navnet Pollocks «Penny plain, twopence coloured» 
fordi de orginalt (på 1800-tallet) ble solgt for én penny 
i svart-hvitt og for to pennyer, i farger.

Med litt (les: en god del) hjelp av min far, monterte 
jeg teateret og satte sammen alle figurene. Så opprant 
endelig den store dagen da jeg skulle ha premiere 
for mitt spesielt inviterte publkum – altså resten av 
familien. For å gi opplevelsen ekstra dramatikk hadde 
jeg plassert to leselamper foran teateret med hver sine 
plastfiltre (støvomslag fra to skolebøker) i rødt og 
grønt. Dette ga dramatiske røde og grønne skygger 
oppover veggen bak teateret, og til all lykke viste det 
seg (noe jeg selvsagt ikke visste den gangen) at hvis du 
blander rødt og grønt lys, får du gult! Dermed kunne 
familien følge med på handlingen på scenen uten å få 
hodepine.

Alt dette husker jeg tindrende klart. Men selve 
forestillingen er helt borte for meg. Dette kom av at like 
før teppet skulle gå opp, og jeg stod, syv år gammel og 
stolt, bak teateret, klar til å imponere og forbløffe min 
samlede familie, så jeg min far som satt med manuset 

til stykket vi hadde kjøpt (Askepott). Vennlig som alltid 
sa min far: «Skyv på dukkene du, så skal jeg lese opp 
replikkene.» Jeg hadde aldri vært så fornærmet, i hele 
mitt unge liv. For jeg hadde da selvsagt pugget alle 
replikkene og kunne alt utenat!

(Denne evnen til pugging ble desverre aldri over-
ført til mitt skolearbeid.)

På tross av denne fornærmelsen og brutale ned-
vurderingen av mine evner var dette den første, av 
mange, forestillinger min stakkars familie måtte lide 
seg igjennom. Men min far gjorde aldri samme feil 
igjen.

Min glede over figurteater og teatermagi stam-
mer nok fra denne tiden – en glede jeg har søkt å 
videreføre til både barn og voksne gjennom hele mitt 
teatervirke.

PS: Det teateret har figurert, på forskjellige måter, i 
mange av mine forestillinger som voksen teater skaper. 
Og jeg eier fremdeles et eksemplar av Pollocks «Penny 
plain, Twopence coloured» – i tillegg til mange andre 
teatre av samme format. 

KenneTh 
dean

jobbeR SoM: 
Daglig leder KdP og styreleder i UNIMA Norge

MIn InTeReSSe FoR FIGuRTeaTeR ble VeKKeT aV: 
Pappteatret Pollocks Penny plain, 

two-pence coloured

BEGYNNELSE I PAPP: Pollock’s pappteater 
«Penny plain, twopence coloured» vakte en 
glødende interesse for figurteater - og for å 

underholde - i sjuåringen Kenneth Dean.  

«jeg hadde aldri vært så 
fornærmet i hele mitt unge liv. 
jeg hadde da selvsagt pugget 
replikkene og kunne alt utenat!»



3736

t e at e r a n m e l d e l s e

o s l o l o s e n s  t i d s m a s K i n
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Ved hjelp av tidsmaskinen sin skal Oslolosen skal 
hjelpe to forvirrede barnehagebarn med å finne 
veien hjem. Men losingen tar en rekke omveier 
(og de får også med seg noen blindpassasjerer) via 
vikingtid, svartedauden, 1. verdenskrig og andre 
norske historiske begivenheter, før alle finner veien 
hjem igjen til slutt. 

Regissør Jo Strømgren har gjort figurteater 
mange ganger før. Oslolosen er hans 15. figur-
teater oppsettning. Denne forestillingen har et 
tradisjonelt uttrykk, dukkene er enkle og hånd-
holdte barne- og dyrefigurer, og scenen er inndekt 
med en dukketeaterluke på midten hvor spillet 
skjer. 

Både figurene og dramaturgien er forutsigbar. 
Som i en revy ser vi korte scener etter hverandre 
uten at de gir noe avtrykk etter seg. Det blir til 
slutt kjedelig. Men selve Oslolosen-karakteren 
løfter det heldigvis. Han er en morsom og snål 
type vi gjerne vil følge med på reisen. 

«Unfanga i oslo, oppvokst – samt misbrukt i indre 

Oslo by.» De fleste kjenner til Oslolosens retorikk. 
Harald Eias originale figur er i Trikkestallens 
versjonen nødvendigvis mildnet ned, noe som også 
fjerner «edgen» hans. Oslolosen er ikke helt den 
samme uten sin skarpe, breiale og vulgære twist. 
Kjennemerket hans er forkludring av sannhet og 
fakta, og her i forestillingen blir han irettesatt av 
barna, men til tider er han også korrekt og opplyst 
(for eksempel der han forteller om Gokstad og 
Oseberg fra vikingtiden) Resultatet blir at figuren 
havner i en identitetskrise; er han seg selv nok? Jeg 
blir dessuten usikker på om denne forestillingen 
egentlig har barn som hovedmålgruppe, når det er 
de voksne i salen som humrer mest. 

Vi får aldri helt vite om Oslolosen er en barnas 
venn eller ikke, men det er vel heller ikke så viktig. 
Det er denne dualiteten som skaper noe av sjarmen 
med karakteren. Forestillingen prøver seg på en 
moralistisk oppsummering mot slutten, noe som 
virker krampeaktig og ikke minst er unødvendig.  
Oslolosens tidsmaskin hadde hatt godt av å la dens 
hovedkarakter forbli på vippen mellom snill og 
slem, det er der han hører hjemme. 

loSen I 
IdenTITeTSKRISe

GunhIld aaRebRoT KIlde

oSloloSenS TIdSMaSKIn
Regi og manus Jo Strømgren

Urpremiere Oslo Nye 
Trikkestallen 18. januar 2013 
For barn fra 3 år

SCENOGRAFI/
DUKKEDESIGN/
DUKKEMAKER 
Stephan Østensen

LYS 
Christer Berg

DUKKEFØRERE 
Knut Wiulsrød, Suzanne 
Paalgard, Hans Rønningen, 
Marianne Edvardsen, Stein 
Kiran og Per Skjølsvik

fakta

«den breiale og vulgære 
oslolosen er i oslo nyes 
versjon mildnet ned, noe 
som fjerner edgen hans»
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I forrige nummer oppga vi at Ragnhild 
Sørvig har vært sekretær for UNIMA 
i 20 år. Dette medfører ikke riktighet. 
Sørvig jobbet for UNIMA Norge i 
seks år, før det var det Frances Louise 
Anderson som var ansatt som sekretær, 
og i en mellomperiode fylte daværende 
styreleder Svein Gundersen rollen. Ånd 
i hanske beklager feilen.

I Ånd i hanske 3-4 / 2012 skrev vi at produksjonsselskapet TRAKTOR 
jobber med en forestilling basert på Arne Mykles bok Opera Pompel og 
Pilt. Det kunne framstå i artikkelen som at prosjektet har kommet lenger 
enn det har, og at forestillingen lages som en forlengelse av Pompel og Pilt-
universet. Dette er ikke tilfelle. Man venter fortsatt på produksjonsstøtte, og 
forestillingen kommer (hvis den blir laget) ikke til å bli en Pompel og Pilt-
forestilling. Den blir inspirert av andre tekster Arne Bust Mykle har skrevet, 
og kommer til å ha referanser fra en rekke populærkulturelle uttrykk fra 
1970- og 80-tallet (deriblant barnetv-serien om Pompel og Pilt).

UNIMA Norge vil gjerne gjenta sukses-
sen fra i høst, og innkaller til et nytt

MedleMSMøTe
TIRSdaG 16. apRIl KloKKen 18:00
på Trikkestallen, oslo nye Teater på 

Torshov i oslo.
 
Vi skal fortsette diskusjonene fra forrige 
gang om hvordan UNIMA Norge skal 
fungere. Hva kan foreningen gjøre for 
medlemmene, hva kan medlemmene 

gjøre for hverandre, og hva du kan bidra 
med til foreningen?

Et hovedtema på møtet blir høstens 
Fri Figur-festival. Styret i UNIMA 
Norge ønsker kontakt med medlemmer 
som kunne tenke seg å hjelpe til med 
forberedelsene til og avviklingen av 
festivalen. Om du ikke kan komme på 
selve møtet, oppfordres du til å melde ifra 
om du likevel ønsker å hjelpe til på noen 
måte. Ta kontakt på post@unima.no

RETTELSE pRESISERING

NYTT MEdLEMSMøTE

notis notis

notis

InnSendInG aV aRTIKleR 
TIl ånd I hanSKe:
Ånd i hanske er takknemlig 
for at ideer og artikler 
blir sendt på e-post til 
heddaplix@hotmail.com. 
Angående lengde på artikler 
utgjør normalt 450 ord + 
bilde én side i tidsskriftet. 
Anmeldelser bør ikke gå over 
300 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!

KonTaKT unIMa noRGe: 
daglig leder kirsti Ulvestad
Tlf: 92080587
E-post: post@unima.no

Styreleder kenneth dean
Tlf 975 25 510
E-post: kenneth@kdp.no

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

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

STyReT I unIMa noRGe
Leder: kenneth dean
Nestleder: Anne Stray 
Styremedlemmer:
Marianne Edvardsen,
Lise Hovik, Ragni Halle
Vara: Tatjana Zaitzow, 
Thomas Hildebrand

MedleMSKonTInGenT
Enkeltmedlemmer kr. 350,-
Grupper kr. 450,-
Institusjoner: 650,-

ønsker du bli medlem av UNIMA 
Norge, ta kontakt.

UNIMA Norge 
p.b. 5079 Majorstuen 
0301 oSLo

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

UNIMA Norge er støttet av Norsk 
kulturråd
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