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U n i m a s  l e d e r

Bli med og lag festival!  
Kenneth dean
Styreleder i 
UNIMA NorgeKjære figurteatervenner, som kjent går den nye Fri 

figur-festivalen av stabelen 25. - 27. oktober på 
Trikke  stallen på Torshov i Oslo.
 
«Så bra!» tenker noen. 

«Og hva har det med meg å gjøre?», tenker kanskje 
andre.

«så Bra!» tenKer noen.
La oss ta det første først: Så bra! Det er bra fordi 
vi skal få til en festival som viser noe av det beste 
fra figurteaterverden både fra innland og utland. 
Som mange sikkert har fått med seg ble den 
internasjonale figurteaterfestivalen i Kristiansand 
nedlagt på grunn av mangel på penger. (Godt 
at vi bor i et av de rikeste land i verden, for gud 
vet hvilke andre viktige kulturknutepunkter som 
hadde forsvunnet om vi var fattige.)

Dermed er UNIMAs festival den eneste festivalen 
for kunstformen figurteater igjen i Norge. Fri 
Figur-festivalen tar opp fakkelen og utvider 
sin tidligere norske festival til også å omfatte 
utenlandske forestillinger, slik at vi i år skal vise 
det ypperste av både norske og utenlandske 
forestillinger.

Dette til tross for at både Oslo kommune og 
Sagene bydel i stedet for å øke støtten til festivalen, 
har kuttet den med 40% i forhold til hva de bidro 
med i 2010 (dette tilsvarer en reell nedgang på 
over 50%). Deilig å bo i en hovedstad som skjøtter 

sitt kulturelle ansvar.

«og hva har det med meg å gjøre?» 
tenKer andre.
På grunn av vårt nye ansvar trenger vi en innsats 
fra flere figurteaterinteresserte i Norge. Vi ønsker 
at alle som gjester festivalen skal returnere til sine 
respektive hjem og fortelle hvor godt de ble tatt 
imot i Oslo og hvor morsomt de hadde det på Fri 
figur. 

Men for å få til det – uten penger - trenger vi å 
mobilisere dugnadsånden! (Ordet ”dugnad” finnes 
ikke på noe annet språk enn norsk!) Vi ønsker å 
ta imot våre norske og utenlandske gjester med 
varme og vennlighet, med omtanke og utflukter, 
og bidra til at festivalen blir noe å minnes.

Derfor oppfordrer vi alle figurteaterinteresserte til 
å åpne sine dører, og stille litt tid og/eller ideer 
til rådighet. Som dere vil lese lenger ut i dette 
nummeret ønsker vi å opprette flere grupper som 
på hvert sitt vis skal være med på å gjøre festivalen 
spesiell. Alle kan ha noe å bidra med, om det 
er på organisasjonsplanet, som vertskap, som 
underholder, som reiseguide eller som venn for 
tilreisende.

Meld din interesse – som organisasjon eller 
privatperson – om du ønsker å bidra til å gjøre Fri 
figur-festivalen i Norge 2013 til en enda mer unik 
opplevelse for alle! 
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l e d e r

Vi i Ånd i hanske har ofte blitt oppfordret til å trykke 
stoff om selve figurteater-prosessen: arbeidet med 
å lage figurer og forestilling. Dette har vi svart på 
blant annet gjennom å innføre den faste spalten 
Figurverkstedet hvor fagfolk deler dukketeknikk-
tips og –triks med leserne. I dette nummeret er 
det Tatjana Zaitzow som presenterer sitt arbeid 
med de fine figurene til Gruffalo-forestillinga som 
nettopp hadde premiere på Teater Innlandet. 

Men en prosess fram mot ei figurforestilling er 
jo mer enn å lage figurene. Thomas Hildebrand 
presenterer i poetiske vendinger hvordan det er å 
befinne seg midt inni prosessen mot forestillinga 
Jeg vs jeg, og hvilke inspirasjonskilder og livs-
erfaringer som har trengt seg fram. Hvordan 
virker ”jeg” i verden? I Jeg vs jeg er det glidende 
overganger mellom fiksjon, brutal realisme, 
personlige historier, selvbilde og virkelighet. 
Aktørene nær mer seg tematikken fra mange 
kanter. Ånd i hanske kaster hansken og oppfordrer 
flere til å sende oss tilsvarende åpne artikler fra 
underveis i forestillingsprosessen, til inspirasjon 
for sine kolleger.

Videre i dette nummeret presenterer Ragnhild 
Wang historien til den norske Dukkesamlingen, 
og ber innstendig om innspill fra engasjerte lesere 
om hva vi skal gjøre med den. Per i dag står den 
omfattende samlingen på lager. Det hadde vel vært 

ønskelig å få dem katalogisert og utstilt. Men hvem 
skal gjøre det, hvordan og med hvilke midler?

I Tallinn, Estland finnes en samling som kan være 
til inspirasjon for et eventuelt norsk tilsvarende 
museum. Svein Gundersen fra Høgskolen i Oslo 
og Akershus har sammen med sine figur teater-
studenter vært på inspirasjonstur til det tradisjons-
rike NUKU-teatret, og rapporterer fra teatrets 
tilhørende figurteatermuseum: «Utstilling ene er 
forlokkende, og vandringen gjennom museet full 
av opplevelser. Vi passerer ønskebrønn, utstilte 
rekvisitter og kostymer, teatrets stjerneportal, går 
på glassganger, og tumler ned i et grøsser-rom. 
Overalt møter vi teaterdukker – fra all verdens 
land». Museet i Tallinn har som mål å være levende 
og interaktivt. Vinduer inn til verkstedene lar de 
besøkende observere dukkemakere, kostyme-
designere og scenografer i arbeid. Det tilbys 
workshops for barn og voksne hvor man får 
anledning til å lage enkle dukkefigurer. 

Dette, og andre tilsvarende museer, burde det 
gå an å la seg inspirere av også for et norsk figur-
teatermuseum. For å styrke figurteatret som 
håndverk, fag og kunstform i Norge, er det viktig 
å tilgjengeliggjøre og formidle historien kreativt 
og appetittvekkende. 

inspirasjon fra flere 
innfallsvinKler

MESTERMøTE: Edvard Munch og Vincent van 
Gogh møtes i et tv-show i Jø Strømgren og Ulrike 
Quades nye samarbeidsproduksjon The Painter 
(les mer side 34)
Foto: John Stenersen

hedda fredly
Ansvarlig redaktør
Ånd i hanske
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F i G U r V e r K s T e d e T 

1. Første fabulering: harde hoder, myke taktile 
kropper. Musa må kunne sitte/stå av seg selv når 
figurfører slipper den. Tung i bånn. Pinne i nakken 
eller rått nakkegrep? Fingerhull i bakhodet?
Hvordan lage glatte sleipe slanger som ikke ser 
ut som et utstoppet putetrekk? Hvordan lage 
uglevinger som flyr av seg selv? Hvordan ser en ekte 
skogsarbeider ut?

4. Gruffalos grusomme tenner, klør, horn og øyne ble 
serieprodusert i styropor (blå plast), kasjert i blokk og 
senere skåret fra hverandre.

4. Så malt... 5. ... og montert. Gruffalo ute i vinteren for å bli 
fotografert.

2. Gruffalo, en diger dukke, lodden, sjarmerende, 
fryktinngytende skrekkelig. Må kunne stå av seg selv, 
men ikke veie mer enn et par tonn. Løsningen ble 
bly i stompen og forsøk med isopor-chips i resten av 
kroppen. det er gratis og lett. Men knirker forferdelig! 
Chipsen ble helt ut igjen, nytt fyll av opprevne 
skumplastbiter og acrylvatt, det fungerer. 
kunsten er hele tiden å gjøre de forskjellige 
prossessene i riktig rekkefølge! Så unngår man å 
måtte sprette opp, rive av, skjære bort fordi man for 
eksempel glemte å feste ett eller annet på innsiden 
av figuren først.

3. Reven sitter på sin tunge rumpe, beina festes så 
de faller “naturlig” både når den går, står og sitter. 
Blylodd!
Ugla: skal dens vinger føres av en skogsarbeiders to 
grasiøse hender?

grUffalo-
figUrene 
Laget til Teater Innlandets forestilling Gruffalo, 

som hadde premiere 6. juni. 

figurmaker og scenedesign: tatjana Zaitzow

Gruffalo skal på turné i Hedmark og Oppland 
høsten 2013.

6
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6. Musa står av seg selv, med rumpen full av plastgranulat. Tynn blysnor i halen 
gjorde den passe “ekkel”.

9. Slangen, sleip og giftig grønn, med tunge av fluoriserende plastfolie. Andre 
versjon  ble passe «ålete», laget av ribbet trikotstoff, sydd som en lang smalnende 
pølse og fylt med dyrt plastgranulat (for en liten formue). Tilsist trukket med eple/
slange-grønn plysj-jersey. 

7. Ugla med kasjert isoporhode leddet med strikk, dreier hodet helt rundt som 
ugler flest. Myk kropp av kokt gul ullgenser fra Fretex, klør av viklet ståltråd og løst 
hengende vinger som skuespiller John Nyutstumo fører fortreffelig.

8. Reven, med kropp fyllt av isopor-granulat (som kleber seg til absolutt alt og 
er helt ustyrlig, inntil jeg laget en vid trakt av en rengjort limflaske og fylte trange 
åpninger i dyrets kropp), pluss tung plastgranulat, adskilt fra den lette isoporen. 
Litt bly i enden her også. Pelsen av utvasket revefarget kordfløyel og eskimostoff 
på magen. 

ny KlUt
kirsti Ulvestad ble 1. mars 

ansatt som ny daglig 
leder i UNIMA Norge. Hun 
håper å kunne bidra til at 

figurteatermiljøet vokser og 
utvikler seg i Norge. 

Kirsti Ulvestad er 48 år og bosatt i Oslo. Hun er 
regissør og produsent i krysningsfeltet teater, 
sirkus og bevegelse. I tillegg til 40 %-stillinga som 
UNIMAs daglige leder, arbeider hun for tiden 
som kunst nerisk leder i det internasjonale ensemblet 
Cirkus KhaOom (mer info: www.khaoom.com), 
er tilknyt tet som dramaturg i to utenlandske 
produksjoner 2013/2014 (base Wien) og skriver 
en fagbok innen teater for norsk Kulturskoleråd

Kirsti er utdannet danser, har erfaring som ballett-
pedagog, og er videreutdannet innen scenekunst. 
Blant annet har hun en bachelor i dramaturgi fra 
Aarhus Universitet, med maskespill fra HiO, og 
produsentstudie for scene, tv, film fra BI (BA-
program)

Eksempler på ting hun har iscenesatt gjennom 
KhaOom er Hedda Go Lucky (Ibsenfestivalen 2006) 

og Wings som blant annet har turnert i Norge, 
Harare (Zimbabwe) og Lisboa (2006 - 2009). 
Hennes siste regijobber inkluderer åpnings-
forestillingen til Stavanger Konserthus (2012), og 
Ekte Klang  (SSO/ROSENBERG VERFT (2012). 
På fritiden trener Kirsti karate – og danser tango 
når hun har tid.

Om sin rolle i UNIMA sier Kirsti følgende:
– Som publikummer har jeg hatt mange gode 
opplevelser med figurteater. Disse forestillingene er 
på en måte mer levende og virkelig enn «virkelige» 
mennesker, og det treffer meg i hjertet på en god 
og ettertenksom måte. Figurteater besnærer meg, 
og appellerer til min fantasi, nysgjerrighet og 
medskaperevne.
– Jeg vil derfor gjerne bidra på min måte (admini-
stra tivt) til at dette miljøet vokser og utvikler seg 
i Norge. 

9
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For å sette et kunstuttrykk eller en kunstarts 
utv  ikling i perspektiv, er historien om den en 
uvurderlig kilde til forståelse. Dette gjelder over-
for kunstnerne så vel som for kunstartens temaer 
og estetikk. I de fleste andre land finner vi til 
dels imponerende museer med store samlinger 
av figurer og utstyr, offentlige og private. De gir 
kunnskaper og opplevelse om dukketeaterfolks 
liv og uttrykk. Figurene og håndverket står ofte 
i sentrum i utstillingene, men også hele teatre, 
videofremstillinger, lys og lydbilde tas i bruk i 
formidlingen. Noe slikt har vi ikke i Norge.

Heldigvis finnes det figurer fra flere scenografer i 
god behold andre steder: Det gjelder Jane Mykles 
dukker fra 50-årene, “politisk cabaret”, Rødhette 
og ulven blant annet, og Tatjana Zaitzows store 
produksjon fra Petrusjka Teater. De er bevart på 
henholdsvis Asker Museum, Valstads samlinger 
og Sverresborg Museum utenfor Trondheim. 
Oslo Nye Teater har tatt vare på endel, blant annet 
dukkene fra Hedda Gabler, og Riksteatret noen, 
selv om mye er kastet der, dessverre. Forøvrig har 
Arjuna Teater på Hovedøya en større samling fra 
flerfoldige oppsetninger, Levende Dukker likeså 
- og sikkert mange flere har figurer i egne hjem 

og etter egne oppsetninger. 

historien
For snart 20 år siden samlet representanter fra 
Norges institusjonsteatre og fra frie grupper seg 
rundt ideen om å etablere et nasjonalt museum 
for teaterdukker. Intet mindre. En stiftelse ble 
opprettet og et styre ble valgt fra Riksteatret 
Oslo Nye, UNIMA Norge, Norske Scenografer, 
Hordaland Teater, frie grupper og Teatermuseet 
i Oslo.

Et av spørsmålene var den gang og er fremdeles: 
hvordan og hvem skal fortelle vårt fags historie 
for neste generasjon, og på grunnlag av hvilket 
materiale skal det gjøres? Og hvordan forvalter 
vi materialet?

Visjonen var at også Norge trengte et samlings-
sted hvor i alle fall representative deler av kunst-
artens historie kunne gjenoppdages og for midles. 
Figurteatrets historie i Norge er riktignok kort, 
men ikke lenger SÅ kort at den ikke trenger et 
referansesenter eller hus.                                                              

Tankene var vide og ambisiøse på figurteatrets 

hvor sKal 
vi gjøre av 
dUKKe samlingen?

ragnhild Wang
Cand.mag i kulturfag, tidligere leder for Teatermuseet i Oslo. Allsidig kunstutdannelse innen figurteater og historisk 
dans. Ansatt i 25 år på Oslo Nye Teater, fra 1971, arbeidet der som spiller, dukkemaker og med regi.

I de fleste andre land finner vi imponerende museer med 
store samlinger av teaterdukker og utstyr. Hvorfor så 
vanskelig å få det til i Norge?  

11

TRAdISJoNER: det er viktig å synliggjøre den historien 
figurteatret i Norge faktisk har, skriver Ranghild Wang.

dUKKeteater-
samlingen
 300 figurer (ca 100 er 

registrert og fotografert) fra 
norske forestillinger. I tillegg 
fotos, plakater, programmer 

 Stiftelsen 
dukkesamlingen ble 
opprettet på 90-tallet

 Samlingen har ikke fast 
tilholds- eller utstillingssted

«hvem skal formidle 
figurteatrets historie 
til neste generasjon?»

fakta
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vegne, også for dette prosjektet. Man ønsket:
 Et sted hvor alt materiale fra store og viktige 

forestillinger kunne samles
 Et sted hvor kunnskapen om pionerene og deres 

utfordringer kunne formidles
 Et sted hvor kunnskap om blant annet tekniske 

finesser kunne innhentes
 Et sted for idéutveksling  og kreativitet, til  for-

dyp ning og  begeistring, for gamle og unge,  lek og 
lærd - rett og slett for alle nysgjerrige 

Heldigvis tvilte ingen tvilte på mulighetene til å 
få det realisert.  

Kort fortalt
Tidspunktet for etablering av et slikt dukke-
teatermuseum midt i 90-årene var om mulig 
det dårligst valgte, ettersom daværende Kultur-
departement var i gang med en landsomfattende 
plan for museer i Norge. Antallet museer skulle 
ned fra 800 til 100 i løpet av fire år. Planen 
var allerede under utvikling og ble igangsatt i 
begynnelsen av 2000-tallet.  

Her var det ingen kjære mor, alle museer under 
10 ansatte og mindre enn 6 mill i omsetning 
ble pålagt å konsolideres med andre museer. 

Og Museum for teaterdukker var ikke en gang 
etablert! 

De iherdige idealister lot seg ikke stanse uten 
videre, og en rekke utstillinger ble arrangert 
for å vise potensialet i planene. Den positive 
tilbakemeldingen uteble ikke. 

Etter kort tid talte samlingen ca 300 figurer, 
dertil plakater, programmer, foto, med mer. Det 
meste av materialet er fra tiden fra 1960 til 1990, 
med hovedvekt på 70-80 tallet. Samlingen ble 
oppbevart så bra det lot seg gjøre, om enn ikke 
optimalt. Hanskedukkene er godt representert, 
noen marionetter fra Riksteatret finnes, men 
flesteparten er ulike varianter av stangdukken, 
det var tidens trend. Ikke minst har samlingen et 
ti-talls kinesiske helt eksepsjonelle stangdukker 
fra et samarbeid med Shanghai Dukketeater og 
noen maskefigurer fra Riksteatrets oppsetning av 
Peer Gynt i 1975.
De fleste scenografene som var aktive i disse årene 
er representert med flotte figurer fra blant andre 
disse forestilingene: Jarmila Majerova: Reisen til 
solen. Karel Hlavaty: Hjemmusa og fjellmusa og 
Følges vennen. Ella Conovici: Peer Gynt. Hans 
Petter Harboe: Mørkemors hemmelighet og Kei

seren og Nattergalen. Kari Noreger: Ruffen og 
den flyvende Hollender. Kjersti Germeten: Høna 
som gikk til Dovrefjell og Den hvite selen, Lisbeth 
Narud: Gullbøffelen og Brødrene Løvehjerte, 
Mona Wiig: Grimsborken, Levende Dukker: Bak 
trappen. Og flere til. 

flere Utstillinger
I tiden som fulgte etter etableringen arrangerte 
vi mer enn ti utstillinger på frivillig basis på tross 
av minimalle budsjetter. Tilbake meldingene 
var likevel inspirerende nok til å stå på. Blant 
annet deltok Dukkesamlingen på Folke museets 
100-årsjubileum med «Eventyr med teater-
dukker» – utstillingen ble forlenget og sto i 
3 måneder. Mindre og større utstillinger på 
daværende Teatermuseet i Gamle Rådhus fant 
sted, samarbeid med Agder Teater i forbindelse 
med Figurteaterfestivalen, og det var Jubileums-
utstilling på Oslo Nye med søkelys på scenografien 
I og II, noe senere på Teatermuseet. Et stort løft 
var utstillingen i samarbeid med Teaterteknisk 
forening i 1988, hvor nettopp dukkens teknologi  
var tema: «Teknikken i dukken». Uten god støtte 
og praktisk hjelp fra institusjonsteatrene og 
meget vennlige frivillige fra frie grupper, hadde 
det ikke latt seg gjøre. Spesielt må Agnes Schous 

innsats nevnes. 

Men offentlige penger utløste det dessverre ikke. 
Søknaden falt mellom to stoler på det tidspunktet; 
det passet verken inn scenekunstsektoren eller 
museumssektoren. I mellomtiden tilbrakte 
figurene en kjærlig om enn ikke tilfredsstillende 
tilværelse på vennlige medlemmers lagre og loft.

Mangel på penger forhindret likevel ikke 
en fremdrift når det gjaldt registrering og 
fotografering, samt forsvarlig pakking i syrefritt 
papir, som seg hør og bør. Dette ble gjort med 
ørsmå midler kom fra Oslo Kommune. Om lag 
70 av figurene er registrert og dokumentert. 
Digitalisering derimot, var ikke på dette 
tidspunkt aktuelt i særlig grad, ei heller for de 
etablerte, større museene.

statUs idag
Kanskje tiden har arbeidet for oss? Nå ser 
virkeligheten annerledes ut. Stiftelsens styre ser 
nettopp digitalisering som en mulig vei videre. 
For få år siden ble digitalisering og tilgjengelighet 
på nett det store museale prosjektet etter pålegg, 
men også med oppfølging av midler fra Statlige 
kilder, den såkalte ABM-utvikling (nå innlemmet 

CooL: kule Haren, spilt 
av kjell Smidsrød fra fra 
forestillingen dyr på hjul
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i Norsk Kulturråd). Og midlene kom virkelig. Så 
det er håp for dukker i hengende snøre... 

Etter ikke liten tids dvale, går vi derfor i gang 
igjen. Synet på og interessen for historisk 
materiale «av annen karakter» har nylig fått plass 
blant de mer tradisjonelle gruppene av søknader. 
Det gjelder blant annet støtte til private arkiver 
av ulik type og innhold. 

Utlysningsmidlene det kan søkes om gjelder 
digitalisering og tilgjengeliggjøring og gjerne 
også til kreativ formidling av materialet. Det 
burde være håp om at dette prosjektet skal 
kunne bli blant de som får tilsagn (se mer på 
Kulturrådets hjemmesider om arkiv). For det er 
her vi kanskje kan komme i betraktning, som en 
privat samling med en spesiell fagkompetanse. 
Og via det vidunderlige nettet kan vi på relativt 
kort tid(!) kunne oppfylle i alle fall noen av de 
store målene om synliggjøring. 
 
Kravene som stilles
For å få midler, er det helt påkrevd først å ha 
etablert støttespillere for tiltaket, og det må være 
på reelt grunnlag. Dertil trengs en egenkapital 

i en eller annen form. Undertegnede har 
henvendt seg til UNIMA Norge for å etablere 
en samarbeidsavtale på institusjonsplan, en 
forut setning for å få midler, og samtidig tenne 
interesse for et samlingssted på sikt. Forslag til 
andre samarbeidspartnere er av største interesse. 
Skjønt realisering ligger noe frem i tid. En valg-
komité vil bli opprettet for å etablere et nytt 
stiftelsesstyre - deretter så blir det drodlemøte 
for alle interesserte! 

Høres dette interessant ut? Det finnes svært 
mye materiale der ute, tenk bare på de siste 20 
årenes aktivitet! Vi kommer tilbake til oppfølging 
etter sommeren, men kanskje nettopp du har 
lyst til å bidra til arbeidet? Ta i så fall kontakt på  
ragnhild.wang@gmail.com 

UTSTILLING UNdER 
ARBEId: Fra Folkemuseets 

jubileumsutstilling. 

15
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l a  m e G  Få 
p r e s e n T e r e . . . 

dUKKemaKer: Jaap den Hertog, Teater Fusentast 

Utdannet: Autodidakt (men har snappet opp 
nødvendig kunnskap fra Ole Bruun-Rasmussen 
og Tatjana Zaitzow gjennom samarbeid om fore-
stillinger) 

har joBBet som: Produsent  / dukkespiller / skue-
spiller / dukkemaker/ manusforfatter / mesén 
/ spesialist i allmennmedisin /m.m.m. Startet i 
Petrusjka Teater 1983 som dukkespiller, eget 
teater Fusentast i 1989.

joBBer nå med: Turneer med Panopticum, deltar 
med Sand mellom tærne på Mini-Midi-Maxi-
festivalen i Bergen og i Nederland, gjenoppsetting/
ny-premiere på Den Store Finalen på Teaterhuset 
Avant Garden + Fri Figur-festivalen i oktober. 

Kan du presentere din figur? 
Alle etterstreber å bevege sitt publikum. Å røre 
dem til tårer er en herlig opplevelse (og litt flaut) 
både for publikum og for dukkespilleren. Dette er 
det to av mine dukker som har klart: Lasse i Den 
Flyvende Geparden, og dukken som spiller min 
egen grandtante Hetty i Sand mellom tærne. 

Lasse, en karikatur av en forpint hjertesmelter 
av et barn, og Hetty, et bare lite grann markert, 
temmelig naturtro portrett av den hun virkelig 
var.  Lasse: en stor dukke i helfigur, Hetty: bare 
et hode og en hånd på hver sin jernstang, plassert 
i en antydning av seng. Selvfølgelig er det i stor 
grad spillet rundt, og scenens innhold som berører 
tilskuernes hjerter, men dukkenes utforming har 
også en del å si. Derfor har jeg lyst å beskrive 
begge, men velger hjerteknuseren Lasse, som 
er en av de aller første dukkene jeg laget som 
dukkemaker.

hvordan ble lasse skapt? 
Forestillingen var vår bearbeidelse av en produksjon 
av By-Teatern i Kalmar. Jeg ønsket å organisere 
en turné for dem i Norge med denne viktige og 
knakende gode oppsetningen, men de var «ferdig 
med den», så da måtte vi lage vår egen versjon. 
Der hvor skuespillerne spilte barna By-Teaterns 
oppsetning, og de voksne ble gjort med groteske 
Picasso-inspirerte masker, visste jeg at dukker, 
dyr og barn suger til seg publikums medfølelse. 
Voksne skuespillere kan, på et sterkere vis, fortolke 
misforståelser, medfølelse og grusom atferd. Så vi 
valgte et omvendt uttrykk i forhold til originalen. 

Dette medførte at vi måtte lage barna i halv stør-
relse i forhold til virkelige barn, og i helfigur.  
Lasse er et føyelig barn, han måtte derfor ha en 
bøyelig ryggrad og en nakke som beveger seg i alle 
retninger. Det taktile uttrykket av myk barnehud 
ble skapt ved bruk av strekk-velour i kremfarge 
som ble limt på skallet av papp-masjé. Uttrykket 
hans måtte i ett og alt være undrende, appellerende 
og med stor trøstbarhetsfaktor. Derfor fikk han en 
meget høy panne over høyt plasserte øyevipper, 
en liten søt nese, og hans store fasettknappeøyne 
ble vinklet slik at han så skrått oppover og ikke – 
som konvensjonen tilsier – langs nesen.  For å se 
publikum i øyne måtte han derfor være duknakket, 
som ga ham et ekstra appellerende uttrykk. 
 
Leifen, derimot, har masse forsvar i kroppen under 
hans hamburgerforspiste ansikt. Derfor er han helt 
stiv i ryggrad og nakke, og øynene er nedadvendt. 
Slik må han bøye seg bakover og snu hele kroppen 
for å se deg i øynene. M.a.o. kan ikke Leifen 
annet enn å tøffe seg. Aina er en mellomting: like 
bøyelig som Lasse, kalvbent, med stor misfornøyd 
underleppe, ser hun langs nesen sin. Men hendene 
hennes er myke. 

navn: Lasse, aka Lars Erik Olsen, 10 år

født: i 1985 under mitt stipendiatopphold som lege ved 
Radiumhospitalet, på gjestehybel, Monte bello, Oslo. Ved mangel på 
formleire, ble Lasses hode formet av trolldeig, kasjert med avispapir. 
er: Hjerteknuser, såret barnevernsbarn, for tiden bosatt i en gammel 
koffert i kjelleren, hentes frem for å bli utstilt og demonstrert under 

kurs i dukkemakerteknikk og dukkespill. 
har: Fløyelsmyk hud, gulrotfarget hår med rottehale (veldig 
populært for gutter i 1985), fasetterte, glinsende kullsvarte 

øyne og en bestevenn, Leifen, som fremkaller latter 
ved sin bare fremtoning, mens Lasse gjør deg øm i 

hjerteroten. Lasses søster Aina er eldre og har 
mistet flere illusjoner underveis. 

16 17
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aKa lars eriK olsen
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hvordan beveger lasse seg? hva liker han å gjøre? 
Min jobb var å være Lasses skygge og fører, mens 
de andre tre aktørene i forestillinga spilte de 
voksne og manipulerte de andre to barna. I den 
ene scenen hvor Lasse har gjemt seg på loftet og er 
spøkelsesredd – det eneste øyeblikket hvor jeg ikke 
hadde kontakt med ham i det hele tatt - kjente jeg 
meg bestandig merkelig ensom og meningsløs.

For at disse dukkene skulle kunne gå, trengte de 3 
førere, noe som er en umulighet i de fleste scener. 
En scene hvor Lasse har alle voksne rundt seg og 
med på å bevege ham, ble dermed emosjonelt 
sterkt ladet med trøst, omsorg, intimitet. Til van-
lig kunne de ikke gå, så vi etablerte som gang-
mønsteret deres at de kaninhoppet i stedet. Alle 
aksepterte dette glatt. 

hvilken verden tilhører lasse? 
Lasse har en gepardmaske som han bærer som en 
hatt på hodet. Når livet blir for tøft, og i konfront-
asjonssituasjoner, knurrer gutten og bøyer hodet sitt 
ned, slik at skuespillerne og publikum ser inn i de 
irrgrønne truende gepardøyne i de svarte øyekassene

har lasse reist mye? 
Lasses pappa og mamma krangler, far drikker 
seg bort fra jobb og konflikter, og når mamma 
overtar de uvanene, kommer ingen av dem hjem 
til Lasse. Han blir da tatt hånd om av mormoren 
som også liker å være på en snurr og drikker Bayer-
øl (litt av en oppgave på turné i Finnmark ved 
20 minusgrader. Noen gang forsøkt å ta med en 
kasse av sitt eget øl inn på Havly misjonshoteller 
rundt omkring?). Når hun brekker benet kommer 
Lasse først på barnehjem, før han kommer som 
fosterbarn hos Eva og Morten («Dritt-Eva! Dritt-
Morten! Knurrr.») 

Og så, etterhvert, kommer mamma, etter et opp  tørk, 

på besøk. Eva og Morten trekker seg omsorgs-
fullt tilbake. Mor og Lasse sitter med ryggen 
mot hverandre. Han har nå trukket masken helt 
ned i ansiktet og knurrer. Mor berører forsiktig 
skulderen hans. Han trekker seg lynraskt unna. 
Mor setter seg lengst mulig unna og venter. Så tar 
Lasse ett skritt retning mor (jeg fører gutten alene 
og kan altså bare bevege ett ben av gangen). Intet 
skjer. Han drar det andre benet til. Ett skritt til. 
Mor gjør en antydning til å snu seg – Lasse drar 
tvert benet tilbake. 

Det er her de første tårene kommer fra tilskuerne. 
Jeg beveger overkroppen forsiktig i retning mor. 
Hun skvetter lett. Jeg lar Lasse nøle, akkurat lenge 
nok til at det kommer flere våte øyne i publikum. 
Kjenner meg utspekulert som manipulator av både 
dukken og publikum. Av og til er også jeg rørt, av 
og til ikke. Men jeg er det nå, mens jeg skriver dette.

Historien slutter med at Lasse sitter på toget for å 
besøke sin mor. Og har nå også funnet far. «I natt 
drømte jeg igjen at jeg var en gepard. Jeg sprang 
så fort at jeg fløy!» 

har dere et motto eller ønsker for framtida? 
Jeg skulle ønske et begavet menneske ville organ-
isere teatret for meg, slik at jeg kunne konsentrere 
meg om spilling, turnering og produksjon. Jeg 
har lyst til i det minste å lage en ny panopticum-
fore stilling (i mitt titteskap) med julefortelling på 
Fusentast-vis, og å børste støv av en skikkelig ridder-
slåsse-produksjon med sicilianske stangdukker som 
motvekt mot vikingespilltradisjonen på Stiklestad. 
Vil ta for meg Olav den Hellige på mine premisser.

Om tre år slutter jeg som lege og da håper jeg å ha 
tilstrekkelig energi til å gå i gang med det jeg har 
brent for i årevis: et barnekultursenter i Trondheim 
(pengesterke meséner søkes!). 

«lasse er et føyelig barn, han 
måtte derfor ha en bøyelig 
ryggrad og en nakke som 
beveger seg i alle retninger»

18

koNTRASTER: Lasse (t.v) har et uttrykk som innbyr til trøst, mens 
kompisen Leifen ikke kan annet enn å tøffe seg. Fra forestillingen 

den flyvende geparden (Jaap den Hertog fører Lasse)
19
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Et møte mellom Johan Borgens Jeg og en gjeng 
scenekunstnere, trygt plassert i det postmoderne 
Norge, paradoksenes hjemland.

prolog
Mandag
Jeg

Tirsdag
Jeg

Onsdag
Jeg

Torsdag
Jeg

Fredag
(Fritt etter W. Gombrowicz)

Sent 90-tall. Grünerløkka Oslo. Jeg har akkurat 
sett En fredelig mann med Teater Figur i Bergen. 
Står opp midt på natten for å lete etter noe å lage 
en figur av. Må ha noe å jobbe med! Finner en stor 
blokk av isopor nede ved Akerselva. Den er sort av 
skitt; har ligget der i mange år. 

Jeg skjærer i den, og avdekker tusenvis av rustrøde 
prikker som dekker hele blokken. Jeg må skjære 
bort 8-10 cm for å komme inn til ren hvit isopor.

Jeg skjærer ut et mannshode. Det er meg, og ikke 
meg. Kanskje meg selv i en eldre utgave. Den har 
noe sårbart, uutgrunnelig over seg. 

Prikkene var merker etter sprøytespisser. Blokken 
var blitt brukt til å rense sprøytespisser nede ved 
Akerselva i årevis. Så mye smerte.

Borgens «jeg»
Jeg leser Jeg av Johan Borgen. Jeg leser den 
igjen. Blir fascinert av den hypnotiske åpningen, 
hvor jeg-personen, idet han skal til å ta et fatalt 
valg, begynner å kommentere seg selv utenfra.  
Overjeget materialisert som selvstendig tenkende 
person. «Dette hender hver gang det skal skje noe 
med oss, at jeg ser meg selv utenfra».

Jeg leser den igjen, mange år senere. Ser at åpnin-
gen er en slags lignelse som viser til en annen 
historie. Om den unge kjemikeren, som etter å 
ha vært beruset av sin egen suksess, plutselig en 
dag våkner opp og innser hva hele hans talent og 

jeg-variasjoner

thomas hildeBrand
Frilans Skuespiller/dukkespiller, komponist og musiker. Medlem av Fabula Rasa (Kolbenstvedt/Ossavy) teaterkompani. 
Spiller Zook i Kash og Zook på NRK Super. Driver Hildebrand Musikk- og Teaterproduksjoner.

Fragmenter fra prosessen med forestillingen Jeg vs Jeg 

21

MEG oG IkkE MEG: Portrett av den opprinnelige 
«Jeg», skåret ut av en gammel isoporbit funnet ved 

Akerselva på 90-tallet. 

jeg vs jeg. 
Scenisk prosjekt/figurteater/
visuelt teater

PRodUSERT AV 
Hildebrand Musikk- og 
Teaterproduksjoner ved
Thomas Hildebrand.

IdE oG koNSEPT: 
Thomas Hildebrand i 
samarbeid med regissør og 
skuespillere.

REGI: 
Marius kolbenstvedt

SkUESPILLERE: 
katerina Medbøe Eriksen, 
Gisle Hass, 
Henriette Blakstad og 
Thomas Hildebrand

MUSIkk: 
Anonyme Melankolikere, 
Bjørn Skjelbred, 
Thomas von Sonnenberg.

Premiere 2014 

LITTERATUR:
Jeg av Johan Borgen. 
Gyldendal 1959
Fredsnasjonens grenseløse 
våpenhandel av Tove Lie og 
øystein Mikaelsen
Aschehoug 2012
Alt av kafka.

fakta
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bestrebelser har vært brukt til. Han har jobbet for 
våpenindustrien, og er blitt destruksjon. Fortvilet 
over denne massive kollisjon mellom selvbilde 
og virkelighet hopper han av, og ender opp helt 
marginalisert. Vender destruksjonen mot makten, 
prøver så å bli det ikkehandlende menneske; å finne 
meningen i den passive tilstand, før han ender med 
å destruere seg selv. 

and then We taKe Berlin
Jeg og regissøren, Marius Kolbenstvedt, er i 
Berlin; byen som fremdeles er så merket av den 
kalde krigen vi begge to vokste opp i. 

«Hver gang jeg hørte en eksplosjon eller tungt bulder 
i det fjerne, knøt det seg i meg. Var det Bomben som 
falt?»

Sett fra et krigsmerket, men også vitalt Berlin 
virker Norge nærmest ulidelig i sin selvtilfredshet. 
Snakker om kollisjon mellom selvbilde og 
virkelighet! Miljønasjonen Norge, som lykkelig 
pumper opp olje i store mengder. Og ikke minst 
Fredsnasjonen; jo mer vi pirker i virkeligheten 
bak den medaljen, desto  mer blir vi sjokkert over 

kynismen som råder i forhold til Norges rolle som 
våpeneksportør.

Mads Gilbert har nettopp fått kongens fortjeneste-
medalje for innsatsen på Gaza. Ofrene han be-
handlet var angrepet av en hær som er ivrig bruker 
av norskproduserte våpen. Produsert av bedrifter 
som er delvis eid av den norske staten. Skutt med 
norske granater som er solgt til Israel via USA.

Norge kniver med Sverige om å være verdens 
største våpenprodusent pr hode. Flere av de største 
salgssuksessene er høyst kontroversielle våpen. 
For eksempel den eksploderende skarpskytter-
am munisjonen MK211, som det internasjonale 
Røde kors prøver å forby. MK211 er godkjent av 
stortinget, så lenge man merker med «kun til bruk 
mot materiell, skal ikke brukes mot mennesker».

MK211 brukes over hele verden av snikskyttere. 
Mot mennesker. Multi purpose.

Kampen
Fire skuespillere møtes i et lokale på Kampen 
i Oslo. Rommet er bomberomsaktig, med en 

fortettet energi. Hvite betongvegger, grått gulv. 
Åpning opp mot et vindu i taket. Vi snekrer 
scenografi og snakker. 

Scenografien er et gulv. Alt kommer opp av dette 
gulvet, eller forsvinner ned i det. Luker åpner seg, 
avdekker rom og objekter, små miljøer i miniatyr 
som blir projisert opp på bakvegg via livefeed fra 
videokamera. Alt blir skapt og animert på stedet. 
Vi har forlatt ideen om ferdiglagd animasjon. Det 
er en altfor langsom prosess. Denne teknikken, 
kalt liveanimasjon av kompaniet som mer enn 
noen annen gjorde det til sin signatur; Hotel 
Modern fra Nederland, inviterer til raskere, mer 
lekne prosesser. Samtidig krever det en høy grad 
av presisjon og konsentrasjon. Ofte er det bare 
millimetre som skiller om et bilde fungerer eller 
ikke når man jobber med så små objekter.

Vi lager miniatyrer, små verdener. Siterer friskt 
fra filmer, bøker etc. Båten opp elven i Apokalypse 
nå. Hodene på staker. En landsby i ferd med å 
bli oversvømt. Den sorte bakken og det stiliserte 
miljøet; Dogville. Toget som går og går; Europa.

Vi prøver ut figurene og oss selv i rommet som 
oppstår. Jobber med tekst, personlige historier, 
andre historier, boka. Nærmer oss tematikken fra 
mange kanter.

jeg-variasjoner
I
«Jeg går bakerst i en lang rekke. På en sti. Og stien 
går gjennom en slags skog. Eller egentlig jungel. 
Noen ganger svinger stien inn i tettere vegetasjon. 
Andre ganger kommer vi ut i åpnere lende. Så er det 
et høyt gjerde på den ene siden, som vi går langs. Det 
er varmt. Jeg bærer tungt. Det gnager på skuldrene. 
Vi går. Det aner meg at vi snart kommer fram. Jeg 
kjenner at det er et eller annet som ikke stemmer. 
(Ser bak meg. Ingen der.) Vi kommer inn på en åpen 
plass, med en mur. Jeg nikker til han som går forrest. 
Snart kan vi hvile.» 

II
«Vi går gjennom skogen. Jeg går bakerst i en lang 
rekke mennesker. Det er varmt. Klamt. Geværreima 
gnager på skulderen. Vi går lenge. Han som går 
foran meg i rekka snur seg og ser på meg et øyeblikk. 

SITERER FRITT: 
Prosessens 

inspirasjonskilder er 
mange, som Lars von 

Triers filmer dogville 
og Europa og Coppolas 

Apokalypse nå.
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Jeg ser vekk med en gang. Nå nærmer vi oss. Vi går 
langs et gjerde og ut på en åpen plass. Han som går 
fremst snur seg og nikker til meg. Så stiller vi rekka 
opp foran en mur i enden av plassen.» 

III
«Vi går i en lang rekke. Gjennom en slags tropisk 
urskog. Jeg snur meg. Ser på han som går bak meg. 
Jeg får ikke blikkontakt. Han er sliten. Bærer tungt. 
For oss i midten er det ikke så tungt. Vi har ikke noe 
å bære på. Vi går langs et gjerde, inn på en åpen 
plass. Det er en mur i enden av plassen, som vi skal 
stå med ryggen mot. Vaktene nikker til hverandre. 
Gjør seg klare. Jeg lukker øynene.»
(Eksempler på mine drømmebilder fra 20-årene)
 
«hva er det med disse mystisKe hoder?» 
(kommentar på facebook til et bilde av en tidlig 
utprøving av figurene)
Figurene er stiliserte hoder, skåret ut i isopor. 
Ube handlet, monokromt hvite. De har blikk, 
siden skjæreteknikken gir flater og skarpe kanter 
som kaster skygger. Det monokrome gjør at de 
blir det de blir utsatt for. 

Jens Ole Bruun-Rasmussen, som selv hadde en 

forkjærlighet for isopor, skrev en gang at man ikke 
skal gi figurene flere funksjoner enn de trenger. 
Disse hodene ser og er. Derfor vil de for det meste 
befinne seg på pinner. På stake. Uten kropp og 
lemmer. Ført med små bevegelser, som ser seg 
rundt og er. I slekt med menneskene i filmer av 
Roy Andersson. Eller med diktet: «Her er så 
underlig. Jeg er nok kommet til feil klode».

Samtidig, tross stilisering og sparsomme virke midler, 
er de forunderlig uttrykksfulle. Kanskje fordi vi, som 
tilskuere, får rom til å dikte inn i dem. Og det er lett 
å skape underfundige eller makabre humoristiske 
situasjoner.  Som om Monty Python skulle regissert 
Apokalypse nå: Det ene hodet på stake ville antagelig 
snudd seg og spurt hodet ved siden av: «Du har ikke 
en røyk? I’m dying for a smoke»

Disse figurene ber om rom, og tid. Rom som 
ting kan vokse i. Og ikke nødvendigvis stillhet. 
De kan like gjerne stå midt i en storm, et uvær, 
i etterdønningene av en krig. Smerte. Men det er 
ikke disse hodene som skriker.

De vet det bare. At det er noen som gjør det. 

HodER SoM SER oG ER: Plassert på staker, ført 
med små bevegelser - hodene er likevel forunderlig 

uttrykksfulle, skriver Thomas Hildebrand.

JEG?: Idé- og 
premissleverandør 

Thomas Hildebrand

«alt blir skapt og animert på 
stedet. ferdiglagd animasjon er 
en altfor langsom prosess»
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Fri Figur-festivalen begynner å nærme seg og 
UNIMA Norge ønsker at så mange medlemmer 
som mulig skal være aktivt involvert. På UNIMAs 
medlemstreff 15. april ble det listet opp forslag til 
arbeidsgrupper. Flere meldte seg da og vi håper at 
enda flere vil melde seg på nå.

grUpper:
 PR-gruppe. 

 Frynseprogram. Organisering av utendørsinnslag 
og happenings, samt dekor.

 Transport. Hjelpe til med å frakte folk eller utstyr 
i forbindelse med festivalen. Vi trenger både folk 
som har bil eller som kan organisere transporten. 

 Logistikk. Dette går ut på å være med på den 
praktiske avviklingen av festivalen – grupper inn, 
grupper ut, nedrigg, opprigg, billettsalg, innslipp, 
etc.

 Teknisk. Hjelp til det tekniske; lys og lydrigg, 
hoved  sakelig i Lillesalen.
 
 Kontaktperson for artister. Artistene vil bo 
på hotell, men det ville være fint om noen kunne 
stille som vert for gruppene, for eksempel kunne 
man vise dem litt rundt hvis de ønsker det, fortelle 
hvordan offentlig transport og lignende fungerer, 
eller bare være en vennlig person tilgjengelig for 

spørsmål alt etter behov.

 Vertskap for med-medlemmer. UNIMA har 
medlemmer over hele landet og det ville vært 
fantastisk om noen av Oslo-medlemmene kunne 
tenke seg å huse tilreisende medlemmer, så flest 
mulig får mulighet til å komme på festivalen.

åpent podiUm
Det er dessverre ikke plass til alle i det offisielle 
programmet, men vi vil at alle som har lyst skal få 
anledning til å vise hva de driver med på festivalen. 
En av festivalkveldene vil vi derfor arrangere 
en uformell Åpen Scene der alle, veteraner som 
nybegynnere, profesjonelle som amatører, kan 
delta. Har du bruddstykker fra ei forestilling du 
er i gang med, ideer du ønsker å prøve ut for 
publikum, noe annet du har lyst til å vise?

Innslagene må ikke overskride 10 minutter, og 
ikke kreve spesiell lys eller lyd. De må heller ikke 
trenge mer enn et par minutters riggetid. Man 
trenger ikke spesifisere innholdet i visningen sin 
ved påmelding.

Har du lyst til å melde deg på noen av gruppene 
eller på åpent podium? 
Send en mail til post@unima.no da vel, så kontakter 
vi deg! 

frivillighet 
på fri figUr 
UNIMA Norge inviterer alle medlemmer til å bidra aktivt 
på Fri Figur-festivalen, enten i ei arbeidsgruppe eller på 
festivalens åpne scene. 
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PoPULÆRT TREFFSTEd: oslo Nye Teaters avdeling 
Trikkestallen er naturlig arena for Fri figur-festivalen

MYSTISk: Belgiske Compagnie Mossoux-bontés 
forestilling kefar Nahum er en av headlinerne på årets Fri 

figur (følg med på unima.no for oppdatert program)

fri figUr
 Nasjonal 

figurteaterfestival 

 Arrangeres annenhvert år 
av UNIMA Norge

 Neste festival finner sted 
24. -27. oktober på oslo 
Nye Teater, Trikkestallen 

fakta
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Drama Desk har offentliggjort sine nominasjoner 
og har i tillegg avslørt fem «Special Awards». 
En av disse ble altså tildelt Wakka Wakka på 
prisuttdelingen som fant sted 19. mai i New York. 

I omtalen heter det:
To Wakka Wakka (Gabrielle Brechner, Kirjan 
Waage, and Gwendolyn Warnock): For sophisticated 
puppet theater, as represented by this season’s SAGA, 
that explores with wit, imagination, and insight 
serious issues of our times. 

Wakka Wakkas forestilling Saga er produsert i 
Stam  sund av Figurteateret i Nordland. 

– Jeg er veldig stolt av Figurteateret i Nordland! 
Det sier en begeistret og glad fylkesråd for kultur 
og miljø i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap). I mai 
ble det kjent at teaterkompaniet Wakka Wakka 
har mottatt den svært prestisjetunge Drama Desk 
Special Award pris for forestillingen Saga.

Saga ble produsert i Stamsund på Figurteatret 
i Nordland høsten 2012 og ble vist i fem uker i 
New York i mars og april i år. Fylkesråd Hild Marit 
Olsen var selv til stede på New York-premieren.

– Det er virkelig stort å få en internasjonal pris. 
Det viser at våre produksjoner holder et høyt niva, 
også internasjonalt. Jeg håper at publikum kjenner 
sin besøkelsestid til høsten når Saga skal på turne i 
Nordland, sier fylkesråden.
Teatersjef ved Figurteatret i Nordland Preben 
Faye-Schjøll er også fornøyd med prisen.
– Helt fantastisk! Wakka Wakka ruler, sier han.

Saga turnerer i Nordland og Troms i perioden 14. 
oktober til 3. november -2013. Våren 2014 skal 
Saga på turné i resten av landet i regi av Riksteatret.

Se fi gurteateret.no for mer info. 

pris i neW yorK 
Teaterkompaniet Wakka Wakka har mottatt den  
prestisjetunge drama desk Special Award-prisen for 
forestillingen Saga.

Loutkář/Puppeteer is the oldest theatre magazine 
in the world (fi rst issued in 1912!) specialising in 
the art of puppetry and alternative theatre. 

With 6 issues a year, the magazine regularly 
brings news, reviews and interviews with some of 
the world’s leading puppeteers, information and 
articles about puppetry festivals around the world, 
theoretical and historical studies, puppet plays as 
well as news from the UNIMA organization, with 
a brief summary in English in each issue. 

Starting from February 2013, we will be annually 
releasing one issue of Loutkář/Puppeteer comp-
letely in English, containing a selection of the best 
articles of the year.

Content of the very first issUe:
 A study titled A Century with Loutkář mapping 

the changes of Czech puppetry and its role in the 
context of Europe and the whole world as they 
were described on the pages of Loutkář/Puppeteer.
 Articles commemorating the 100th birthday of 

Jiří Trnka, the world-famous creator of animated 
fi lms.
 Study focusing on the 60th anniversary of 

the establishment of the very fi rst Puppetry 
Department at the Theatre Faculty of the Academy 
of Performing Arts in Prague.
 Information about the seminar titled Puppet 

and Therapy, organized by Loutkář/Puppeteer 
in November 2012 with representatives of many 
associations active in the Czech Republic.
 Selection of reviews discussing the most important 

projects and performances of 2012. 

loUtKÁŘ finally 
in english
People all around the world can now read the Czech 
Loutkář/Puppeteer Magazine without language barriers – 
for the first time in its long history!

AddRESS: 
Celetná 17, 110 00 Praha 1, 
Czech Republic, Europe

PHoNE: 
+420 224 809 131

E-MAIL: 
redakce@loutkar.eu

For more information visit 
our website www.loutkar.eu 
or send us an e-mail!

CONtaCt

28



3130

I sovjetperioden vokste figurteatrene i de tidligere 
østblokk-landene seg store. De fleste av disse 
figurteaterinstitusjonene er fremdeles statlig drevet, 
med store og kyndige ensembler. NUKU-teatret 
representerer denne tradisjonen. Ei uke i april fikk 
figurteaterstudentene ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus en grundig og inspirerende innføring i 
teatrets tradisjon og nyskaping.

Teaterhuset til NUKU ligger sentralt plassert i 
gamlebyen i Tallinn, og rommer en black box 
med plass til 180-240 publikummere og to 
mindre salonger. Tilhørende er også et innebygget 
gårdsrom, innredet med et par hundre seter. I 
tillegg har teatret tilgang til flere stemningsfulle 
og utradisjonelle spillesteder i Tallins gamleby. De 
store musikalene NUKU-teatret produserer blir 
spilt på større arenaer. Mens studentene var på 
besøk sto Shrek på spilleplanen, i en hall med plass 
til 1800 besøkende.

«Menyen» på teatret teller for tiden 23 prod-
uksjoner, og en av forestillingene vi så hadde 
stått på teatrets spilleplan i over tolv år. Samtidig 
produserte teatret bare i sesongen 2011-12 åtte 
nye produksjoner, og viser vilje til å gå nye veier. 

sterK figUrteatertradisjon
NUKU-teatrets virksomhet favner vidt. Teatret 
driver et ungdomsteater, og planlegger å starte 
en utdanning innen figurteater, i samarbeid med 
internasjonale aktører innen feltet. Videre har 
teatret bygget opp et bibliotek for figurteater, 
videoarkiv over estisk figurteater, og driver et 
figurteatermuseum. I samarbeid med Tallins Old 
Town Days arrangerer teatret årlig Treff-festivalen, 
en internasjonal festival for teater, dans, musikk og 
kunst. Dessuten huser teatret Estlands UNIMA-
senter, og er sentral for NEECPA (The Northern 
and Eastern European Centre for Puppet Arts).

inspirerende 
figUrhistorie-tUr

svein gUndersen
Studieleder ved figurteaterstudiet 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

FIGURFoRELESNING: Skuespiller/dukkespiller 
katri kalda demonstrerer draken fra NUkU-teatrets 

storsatsing Shrek. Hun fører hodet i forestillinga.
Foto: karen Høie

31

nUKU-teatret 
 Ligger i Tallinn, Estland
 Grunnlagt av Ferdinand 

Veike i 1952
 Repertoarteater med 

80 ansatte, hvorav 20 
skuespillere/dukkespillere
 www.nuku.ee/english

figUrteaterstUdiet 
ved høgsKolen i oslo 
og aKershUs:
 Halvårsstudium 
 Skal gi studentene 

en grunn leggende 
innføring i ulike sider av 
figurteaterfaget
 

fakta

NUkU-teatret i Tallinn er et viktig senter for europeisk 
figurteater, og er kjent for sin eksperimentvilje. derfor dro 
HioAs figurteaterstudenter igjen på en ukes studietur til 
teatret.
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De norske studentene ble meget vel tatt imot, 
og innlosjert på St.Olav-hotellet som ligger vegg 
i vegg med NUKU-teatret, og som teatret har 
en samarbeidsavtale med. Under oppholdet fikk 
vi se åtte forskjellige forestillinger på teatret – fra 
tradisjonelle forestillinger for små barn, til nye 
eksperimentelle forestillinger for ungdom og 
voksne. (I tillegg anbefalte teatret forestillinger 
med sterkt visuelt språk på andre av byens teatre.)

Den helt ferske forestillingen En verdensomseiling 
under havet i regi av NUKUs kunstneriske leder 
Varhu Keller ble spilt i det nyåpnede maritime 
museet i byen. Lokalene er en opplevelse i seg selv, 
og tilførte forestillingen ytterligere stemning og 
magi. Av andre nyere forestillinger var vi heldige 
å få se Detox the Dummey, regissert av Duda Paiva, 
med tekst og musikk av Allan Segall og dukker av 
Jim Barnard – og med eminente Taavi Tonisson i 
hovedrollen. Presist, fysisk spill og intelligent bruk 
av og samspill med dukkene ga kampen for livet, 

som forestillingen i bunn og grunn handler om, et 
intenst nærvær. 

Ellers vil jeg nevne forestillingen A wild growing 
happines, som også vakte stor begeistring. Denne 
fore stillingen var improvisert frem av fire av 
teatrets kvinnelige skuespillere/dukke spillere og 
en tromme slager, under ledelse av regissøren 
Anne Türnpu. Samarbeidet mellom ensemblet og 
Türnpu var så vellykket at de nå står foran et nytt 
samarbeids prosjekt. En av skuespillerne i ensemblet, 
Katri Kalda, fortalte studentene om prosessen 
bak forestillingen. Hun orienterte samtidig om 
sin utdannelse innen figurteater, og la til at hun 
mente NUKU-teatret, på grunn av sin vilje til å 
eksperimentere og finne nye uttrykk, måtte være 
det mest spennende teatret å jobbe ved i Estland nå.

dUKKer over alt på figUrteatermUseet 
Museet introduserer figurteaterkunsten for de 
besøkende, med særlig vekt på utviklingen av 

figurteatret i Estland. Utstillingene er appetitt-
vekkende, og vandringen gjennom museet full 
av opplevelser. Vi passerer ønskebrønn, utstilte 
rekvisitter og kostymer, teatrets stjerneportal, går 
på glassganger, og tumler ned i et grøsser-rom. 
Overalt møter vi teaterdukker – fra all verdens land.

Rommene på museet er tematisert. Det første 
rommet er tilegnet teatrets grunnlegger, Ferdin-
and Veike. Så følger figurteaterets historie i 
Estland, de eldste estiske dukkene og dukker fra 
NUKU-teatrets forestillinger er stilt ut her. Vi 
får videre en introduksjon til teatre og teaterhus 
i Estland, og kan studere modellteatre og mindre 
scenografimodeller. Det største rommet er tilegnet 
figurteater fra hele verden. Museet huser også et 
rom for skiftende utstillinger. 

Museet ønsker å være levende og interaktivt. En 
vandring langs verksteder med vinduer mot de 
besøkende, lar oss se dukkemakere, kostyme-

designere og scenografer i arbeid. Det tilbys work-
shops for barn og voksne hvor man får anledning 
til å lage enkle dukkefigurer. Vi blir fortalt at 
skuespillerne/dukkespillerne ved teatret spiller 
mindre forestillinger i helgene, der noen av de utstilte 
dukkene blir animert. I de forskjellige rommene 
er det plassert skjermer hvor du kan studere 
bilder og få mer informasjon om figurteteater og 
figurteatrets historie – opplysningene presenteres 
på tre forskjellige nivåer, de besøkende velger selv 
vanskelighetsgrad.

Legg til at det gamle sentrum i Tallin er kompakt, 
og byr på en mengde kunst- og kulturopplevelser 
som kan nås til fots. Her er stemningsfull gammel 
og ny og spenstig arkitektur, museer med unike 
utstillinger, gallerier, teatre, kirker. Til sammen ga 
dette en travel uke for oss på figurteaterstudiet, full 
av opplevelser og læring.   
 

TRAdISJoNSRIkT: (T.v) 
NUkU-teatret ligger sentralt 

i Tallinns gamleby. På 
veggen et relieff av teatrets 

grunnlegger, Ferdinand Veike.
Foto: karen Høie

NUkAs dukkemuseum har 
teaterdukker fra allverdens land.

Foto: karen Høie

FINGERNEMT: Studentene 
fra HioA lager fingerdukker 
på NUkU-teatrets 
workshop
Foto: karen Høie
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- Virtuost og humoristisk figurteater, lover Figur-
teatret i Nordland.

Året er 2013. Det er 150 års-jubileum for Munchs 
fødsel, og Van Gogh-museene feirer 40 års-
jubileum. To jubileer med stor kommersiell betyd-
ning. Dette har også landets ledende TV-show 
oppdaget, og har invitert de to kunstner-ikonene 
Munch og Van Gogh som gjester. Men kunstnerne 
nekter å føye seg etter spillereglene.

Van Gogh:
– Du kan stappe den made in China-Solsikke-
kulepennen opp i ræva!
Munch:
– Skål Vincent. Jeg liker deg.

Utdrag fra The Painter ble vist på åpningen av 
jubileumsutstillingen «Munch 150» i Oslo 1. juni. 
Forestillingen besøker i tillegg England, Italia, 
Tyskland, Frankrike, Belgia, 30 byer i Nederland, 
Festspillene i Nord-Norge og spilles på Den Norske 
Opera i desember. Men det er Lofotværingene 
som fikk se The Painter først! Verdenspremieren 

var i Stamsund 4. juni (anmeldelse kommer i neste 
utgave av Ånd i hanske).

Som samtidige sto Vincent van Gogh (1853-1890) 
og Edvard Munch (1863-1944) ved vuggen for 
moderne kunst. The Painter demonstrerer en sterk 
kontrast mellom den overdrevne, stjerne-lignende 
status kunstnerne i dag kan inneha, og den 
småborgerlige kritikken fra kunstnernes samtid. 
Forestillingen handler ikke bare om plikt og 
utholdenhet, det absurde i sosiale og økonomiske 
forhold, men også om å overse utfordringer og 
behovet for å uttrykke ens innerste skrik.
 
Jo Strømgren kompani er et av Norges mest kjente 
danseteaterkompanier, kjent for sine humoristiske 
og visuelle forestillinger.  Tyske Ulrike Quade er en 
av Europas mest respekterte figurteaterkunstnere 
og tur nerer jevnlig over hele Europa. Disse to har 
fra før samarbeidet med Figurteatret i Nordland 
om forestillingen The Writer som var inspirert av 
Knut Hamsuns verker. For sin innsats i The Writer  
ble Ulrike Quade nominert til Norges mest høyt-
hengende teaterpris, Heddaprisen. 

KUnst versUs shoW
the painter
koNSEPT: 
Ulrike Quade, Marc, Becker, 
Jo Strømgren

REGI: Jo Strømgren

TEkST: Marc Becker

AkTøRER: 
Ulrike Quade, Cat Smits

dUkkER: 
Ulrike Quade, Maria Landgraf

REGIASSISTENT: 
Sara Serrano

koSTYMER: 
Jacqueline Steijlen

LYddESIGN: 
Lars Årdal

LYSdESIGN: 
Jo Strømgren

PRodUkSJoN: 
Jo Strømgren kompani, 
Ulrike Quade Company (NL), 
Figurteatret i Nordland (N). 

Co-PRodUkSJoN: 
oldenburgisches 
Staatstheater (d) i samarbeid 
med Riksteatret

STøTTET AV: 
Norsk kulturråd

fakta

Munch og Van Gogh møtes i et tv-show i The Painter 
- Jo Strømgrens nye samarbeidsproduksjon med den 
nederlandske figurteaterkunstneren Ulrike Quade

BIPoLAR?: Van Goghs angivelige 
sinnslidelse vies stor plass i The Painter 
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Det er dystert, nervepirrende, hjerteskjærende – 
og veldig gøy! Wakka Wakka briljerer igjen i sin 
nyeste forestilling Saga.

Mens vi entrer publikumsradene på Figurteatret i 
Nordland, spilles Björk lavt over høyttalerne. Så 
senkes lyset brått, og i mørket foran oss svever 
islands hesthoder med lykter i panneragget. Når 
lyset blir sterkere igjen ser vi at hestene har 
menneske kropper. Dette er figurspillerne i fore-
stillinga, og de opererer i disse hestekostymene 
hele veien.

Wakka Wakka pøser på med islandselementer: 
strikke gensere, villsau, islandshester, lundefugl, 
puls  erende klubbliv, vulkaner, ravner, SUV’er, 
engelsk tale med de karakteristiske luftige r’ene, 
nordlys - og viktigst for denne historien: den 
økonomiske krisen som rammet Island for fem år 
siden.

Gunnar, vår (anti-)helt, er en lykkelig familiemann 
som er i ferd med å tjene store penger på turisme. 
Han kjøper nytt hus, en stall full av islandshester, 
ny bil og fiskebåt. Sammen med sønnen Olli 
og kona Helga virker han komplett lykkelig, 
og når han underskriver de siste lånepapirene 
topper det seg med euforisk breakdancing til 

Champagnegaloppen. Men i bakgrunnen ulmer 
det i den islandske økonomien...

I neste scene sitter Gunnar og slåss med regnings-
bunken. Regningene surrer som feite, plag  somme 
fluer rundt ørene hans «Me, me, me, me!» - nesten 
som i Hitchcocks The Birds. Etter en stund blir 
Gunnar så desperat at han hiver regningene i 
søppelkassa og tenner på. Dette setter tydeligvis 
i gang en reaksjon hos de underjordiske kreftene: 
fra røyken åpenbares en skjeggete avdød slektning 
som roper på blod! Gunnar smeller lokket igjen.

I de følgende scenene får vi bevitne hvordan nettet 
snører seg igjen rundt Gunnar og hans stadig 
mer desperate kamp mot undergangen. Banken 
tar huset, båten og bilen, han må selge hestene 
for småpenger, kona og sønnen flytter til Norge 
– hvorfra kona etter en stund ringer og ber om 
skilsmisse. Gunnar veksler mellom desperasjon og 
kampvilje. I tillegg kommer spøkelses-slektningen 
hele tiden innom, gestaltet av en stadig større 
dukke hver gang, og egger Gunnar til blodhevn 
mot de som har ødelagt livet hans.

I møte med figurteaterforestillinger spør jeg meg 
av og til hvorfor man velger å bruke dukker i 
stedet for levende skuespillere. Det trenger man 

hjertesKjærende 
islandssaga

saga
Wakka Wakka Productions
(Sett på Stamsund 
Internasjonale Teaterfestival
Lofoten 4.-7. juni 2013)

PÅ SCENEN: 
kirjan Waage
Gwendolyn Warnock
Andy Manjuck
Andrea osp karlsdottir
Conan Magee
Fergus Walsh

koNSEPT/REGI/SCENoGRAFI: 
kirjan Waage og 
Gwendolyn Warnock
TEkST: Gwendolyn Warnock, kirjan 
Waage og ensemblet.
REkVISITTER oG 
SCENEkoNSTRUkSJoN: 
Robin Frohardt og ensemblet.
koSTYMEdESIGN, MASkEdESIGN, 
MASkEkoNSTRUkSJoN: 
Gwendolyn Warnock
dUkkEdESIGN, 
dUkkEkoNSTRUkSJoN: 
kirjan Waage
dUkkEMEkANIkk, MINIATYR-
LANdSkAPER, REkVISITTER: 
Fergus Walsh
REkVISITTER: Conan Magee
REkVISITTER oG koSTYMER: 
Andrea osp karlsdottir
HoSPITANT/HESTEHodE-
ASSISTENT: 
Pernille Lehnert
SøM oG SNEkkERARBEId: 
dukkenikkernes Jack Markussen
dIV. SNEkkERARBEId: 
Freddie N. Price
koMPoNIST: Lars Petter Hagen
LYddESIGN: Andy Manjuck
BAkTEPPE: Jarle Teigen olsen
VoICE oVER: Gudjon Thorsteinn 
Palmarsson
ISLANdSSTRIkkEdE koSTYMER: 
kristín Bragadóttir, Sólveig 
Ingólfsdóttir
BAkGRUNNSMATERIALE/
INTERVJUER: Charlotte Bøving
PRodUSENT USA: Gabrielle 
Brechner
LYSdESIGN: Jan Erik Skarby
dIVERSE SøM: Anne Sørfjell
LYdTEkNIkER: Rakel Nystadbakk

FIGURTATRET I NoRdLANdS 
STAB: Ing Randi Johansen, Anne 
Sørfjell, Jan Erik Skarby, Geir-ove 
Andersen og Preben Faye-Schjøll.

fakta

hedda fredly
er festivalsjef for Godlia Filmfest og ansvarlig redaktør for DRAMA – Nordisk 
dramapedagogisk tidsskrift og Ånd i hanske – Tidsskrift for figurteater

FoRTSATT kAMPVILJE: den økonomiske krisen 
på Island blir skjebnesvanger for Gunnar, 

hovedkarakteren i Saga.
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ikke undre på når det gjelder Wakka Wakkas 
show. De særegne muppet dukkene deres bringer 
inn noe lett i de alvorlige temaene som tas opp. 
Dette tostemte gjør figurene flerdimensjonale og 
levende foran øynene på oss. Når Gunnar svever 
angs tfylt rundt i mørket har jeg vanskelig for å 
se for meg hvordan det kunne blitt gjort annet 
enn på en figurteaterscene. Likeså når han lekent 
beveger seg mellom de små sceneplatåene (én 
opplyst kvadratmeter for banken, én for huset, én 
for stallen, én for nattlig slettelandskap, etc): dette 
gir ekstremt effektive sceneskifter, omtrent som 
filmklipp.

Et annet aspekt er variasjonen mellom de for-
skjellige størrelsen på dukkene. For eksempel 
blir den islandske statsministeren, når han holder 
sin berømte tale til nasjonen ved finanskrisens 
utbrudd, gestaltet av en miniatyr-dukke. Det 
gir Wakka Wakkas gjengivelse av talen et ekstra 
tragikomisk skjær: Hvor bitteliten blir ikke selv 
en brautende statsminister når han blir stilt til til 
ansvar for en slik katastrofe?

Det gir også en helt egen effekt at Gunnars 
nemesis, spøkelses-slektningen, gestaltes av en 
stadig større figur for hver gang han viser seg. I 
siste scene ruver han med en enorm huggende 
øks i tre meters høyde. Man skjønner lett at 
Gunnar nå ikke lenger klarer å overhøre spøkelsets 
oppfordring om blodhevn.

Selv om mye er karikert, er det en fryd å bevitne 
hvor frodig hver scene i Saga er. Hvert øyeblikk er 

preget av detaljrikdom, det er alltid noe som skjer 
i forgrunnen og bakgrunnen av hovedpersonenes 
handlinger: nordlys, lundefugl som fanger krab-
ber, vulkanutbrudd, og så videre. At figurene hele 
tiden er omkranset av islandshest-figurførerne 
skaper en form for  insisterende tilstedeværelse av 
islandsk stolthet. Lydeffektene har også en stor 
del av æren for at spillet virker så levende. De 
er både oppfinnsomt laget og perfekt tima. Når 
Gunnar kutter hodet av sine fiender, blir det ekstra 
ubehagelig når man kan høre hvordan spaden 
formelig skjærer gjennom kjøtt og bein.

Wakka Wakka tør også å ta den helt ut, enkelte 
steder bokstavelig talt. Vi er vitne til Gunnar og 
Helgas første møte, som ender i fyllesex midt i 
gata. Når vi får se hvordan Gunnars penis sakte 
erigeres, og samleiet får ta ta den tid et slikt 
normalt (?) tar – skapes det en et herlig lattermildt 
ubehag hos publikum. Dette ble spesielt tydelig på 
forestillinga jeg overvar, hvor publikum i hovedsak 
besto av ungdomsskoleelever.

Wakka Wakkas mesterstykke er at de klarer å lage 
et tredimensjonalt portrett av hvordan den øko-
nomiske krisen kan oppleves av enkelt menneskene 
som rammes. Det er både hjerteskjærende og 
vilt underholdende. Gruppen fikk nettopp en ny 
Drama Desk Special Award i New York for sitt 
sofistikerte dukketeater. Vel fortjent.

Denne anmeldelsen har tidligere vært publisert på 
scenekunst.no

Saga er støttet av kulturrådet, 
Nordland Fylkeskommune ved 
Figurteatret i Nordland, New 
York State Council of The Arts, 
The Eugene o’Neill Center og 
The Jim Henson Foundation

www.wakkawakka.org 

www.stamsund-internasjonale.no

fakta

dETALJRIkE SCENEBILdER: 
Gunnar og sønn på fiskebåten, 

omkranset av islandshest-
figurførere

HEVN: de gamle ættene hisser 
opp Gunnars blodtørst. 
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 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
Styremedlemmer:
Kristine Oftedal, 
Lise Hovik, Ragni Halle , 
Henriette Blakstad 
Vara: Tatjana Zaitzow, 
Ilona Sawicka

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



Unima norge
C/o daglig leder Kirsti Ulvestad
fossveien 10 B
0551 oslo


