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Velkommen til Fri Figur!  
kenneth Dean
Styreleder i 
UNIMA Norge

Kristiansand har måttet legge ned sin figurteater
festival og vår festival Fri figur har mistet over 
25% av støtten i forhold til sist gang festivalen ble 
arrangert. Det er så deilig å bo i et land som har slik 
overflod, som er så velsignet med oljete milliarder 
at det finnes hele kontinenter av kunstuttrykk. Har 
vi ikke råd til ... nei, nei... vent litt… Det var ikke 
dét jeg skulle skrive…

Velkommen til Fri Figur! Dét var det!

Siden vi nå er Norges eneste figurteaterfestival skal 
vi i år presentere noe av det beste innen både norsk 
og utenlandsk figurteater! (Tidligere var Fri figur 
en mønstring for norsk figurteater, mens figur
teaterfestivalen i Kristiansand presenterte fore
stillinger både fra Norge og utlandet.)

Velkommen til et hovedprogram som er en 
spennende miks av tradisjonelt og nytt  uten 
annet tema enn kvaliteten på forestillingene – med 
hoved attraksjonen Kefar Nahum fra Belgia.

Velkommen til de mange «frynseaktivitetene»; 
innendørs og utendørs oppvisninger, fest og festival 
kro, workshops og arbeidsvisninger. 

Velkommen til vårt fagseminar. Seminaret blir 
arrangert i samarbeid med Oslo Nye og Riks
teateret, og setter fokus på det spesielle ved 
figur teaterformen, sett gjennom øynene til pro
fesjonelle figurmakere, spillere og –regissører, 
med innledning av skaperne bak forestillingen 
Kefar Nahum.

Velkommen til møter med vårt hyggelige crew 
som består av styret i UNIMA, bemanningen 
på Oslo Nye Trikkestallen, og en stor gjeng 
med frivillige. Disse har arbeidet utrettelig for å 
gjennomføre årets Fri figur – uten deres innsats 
hadde det ikke blitt noen festival.

Og sist men ikke minst:

Velkommen til vårt publikum! Vi håper årets 
festival blir en opplevelse og en inspirasjon dere 
kan ha med dere i mange år fremover. 

Vi ses!
Kenneth
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Denne utgaven av Ånd i hanske er litt uvanlig 
i formen. Nå tjener bladet nemlig også som 
programkatalog for festivalen Fri figur. Hoveddelen 
er dermed viet teasere for hva Fri figur kan by 
på. Vi håper alle UNIMAs lesere finner noe som 
frister – enten det skulle være barneforestillinger, 
«mørkere» forestillinger som passer best for 
voksne, en workshop, et seminar eller bare å henge 
rundt på festivalområdet rundt Trikkestallen, 
kjenne på stemninga og støte på figurer i alle 
størrelser og uttrykk. Fra lørdag av vil det nemlig 
«drysse» teaterdukker over festivalområdet. Som 
festivalsjef Kenneth Dean sier: Velkommen!

Vi har også en del «vanlige» artikler i dette num
meret. Blant annet skriver Anne Helgesen om det 
hun anser som en stor trend på europeiske teater
scener: at én teaterdukke spiller sammen med 
levende skuespillere på scenen. Les mer om hva 
hun mener det gjør med forestillingene på side 18 
og utover.

Videre kan du blant annet lese om student fore
stillinga Islands som nå turnerer i Tsjekkia, Norge 
og England. På tross, eller kanskje nettopp på 
grunn av kommunikasjonsproblemer innad i 
gruppa og diverse andre utfordringer, har Islands 
blitt en perle av en forestilling – som med sin lekne 
materialbruk og fyndige skue og figurspill har 
vakt begeistring hos publikum i flere land.

Dessverre fikk vi ikke plass til noen av våre 
populære faste spalter denne gangen – men vi 
kommer sterkere tilbake  med Figurverkstedet, 
La meg få presentere…, Min figurteaterhverdag  
og Slik begynte detspaltene i neste nummer. Og: 
send oss gjerne tips om hva annet dere vil lese om i 
Ånd i hanske!, til heddaplix@hotmail.com. 
God festival og god høst! 

FestiVal og anDre 
Fristelser

heDDa FreDly
Ansvarlig redaktør
Ånd i hanske

 Fri Figur 
internasjonal

FigurteaterFestiVal

25. - 27. oktober
Oslo Nye Teater, Trikkestallen, 

Torshovgt. 33.
Billettbestilling: Tlf. 22 34 86 80

Billettservice: Tlf. 815 33 133

5Oslo kommune
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transit

kompani: 
ananda puijk company 
lanD: 
nederland
årstall: 
2011

regi/manus: 
ananda puijk
kostyme: 
Sanne puijk
på scenen: 
ananda puijk, 
charlotte puijk-joolen 
lyD/musikk: 
jur de vries

paSSeR FOR: 
barn Fra 3 år
SpilletiD: 
ca 45 min
nÅR: 
FreDag 11.00
hvOR: 
hoVeDscenen

snøhVit

kompani: 
Oslo nye/Riksteatret
lanD: 
norge
årstall: 
2013

regi: 
torfinn nag
manus: 
Brødrene Grimm, 
dramatisert av torfinn nag
Dukker/scenograFi: 
Brage jonassen
musikk: 
kjetil Bjerkestrand
på scenen: 
malin Soli, 
helén vikstvedt, 
jørn morstad, 
knut Wiulsrød, 
per Skjølsvik, 
Suzanne paalgard

paSSeR FOR: 
barn Fra 3 år
SpilletiD: 
ca 45 min
nÅR: 
FreDag 11.00
hvOR: 
hoVeDscenen

 Speil, speil på veggen der. Hvem er vakrest i 
landet her? spør den onde dronningen.

Når prinsesse Snøhvit vokser opp, og speilet melder 
at prinsessen har blitt vakrere enn stemoren, blir 
hun gal av misunnelse, og krever Snøhvit drept.

Men som alle vet flykter Snøhvit gjennom skogen 
til dvergenes hus. Dvergene blir godvenner med 
prinsessen, og alt er vel i skogen inntil dronningen 
dukker opp. Forkledd som en gammel kone 
forgifter hun Snøhvit, som faller i dyp søvn, og 
ikke kan vekkes med annet enn et kyss av ekte 
kjærlighet.

I denne samproduksjonen mellom Riksteatret 
og Oslo Nye Teater står dukker og mennesker 
sammen på scenen i skjønn forening. 

Snøhvit er en samproduksjon mellom oslo nye og 
riksteatret. Begge institusjonene har lang tradisjon 
for dukketeater og har fast ansatte dukkespillere i sine 
ensembler. De siste årene har de samarbeidet om flere 
produksjoner.

tiDligere stykker i samarbeiD mellom oslo 
nye og riksteatret:
2011 – Dickie Dick Dickens
2005 – Den lille muldvarpen som ville vite hvem som 
hadde bæsjet på hodet hans

snøhVit
Oslo Nye Teater/Riksteatret

Hva gjør det med deg når kroppen din ikke lenger 
lystrer? Når det du vil ikke samsvarer med det du 
er i stand til. Livet rundt deg forandres mens du 
forblir den samme, og ingen legger merke til det. 
Du ser deg i speilet og får øye på alle menneskene 
som en gang var deg.

Transit er en forestilling om å ta farvel med en 
æra, om å finne selvtillit i en kropp som forandrer 
seg. Forestillingen er uten ord og drives fram av 
musikk, bilder og bevegelse. Dukker, masker og 
mennesker glir nesten umerkelig over i hverandre i 
en reise gjennom livet  50 år på 50 minutter.

Ananda Puijk ble uteksaminert fra De kleine academie; 
akademiet for fysisk teater basert på jacques lecoq i 
Brüssel i 2003. i sine forestillinger fokuserer hun på de 
små, universelle følelsene som gjør oss til mennesker 
i et samfunn som baserer seg stadig mer på hva vi 
oppnår enn hvem vi er. 

tiDligere stykker Fra ananDa puijk 
company:
2009 – momentum

transit
Ananda Puijk Company 
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I Don’t touch my hands blandes kinesisk skygge
teater med dukker, musikk, stumfilm og tegne
serier. Resultatet er en serie morsomme, overrask
ende scener.

valeria Guglietti har bakgrunn som skuespiller, 
sanger og dukkespiller. hun har med sitt enmanns-
kompani sombras chinas spesialisert seg på kinesisk 
skyggeteater.

tiDligere stykker aV sombras chinas:
2011 – mano y mano
2008 – manos libres

Don’t touch 
my hanDs
Sombras Chinas

Don’t touch my hanDs

kompani: 
Sombras chinas
originaltitel: 
no toquen mis manos 
lanD: 
Spania/argentina 
årstall: 
2005

regi/manus: 
valeria Guglietti
Dukker/scenograFi: 
valeria Guglietti
på scenen: 
valeria Guglietti 

paSSeR FOR: 
alle
SpilletiD: 
45 min 
nÅR: 
FreDag 18.00
lørDag 12.00
hvOR: 
lillesal

krakkel spektakkel

kompani: 
teater visuell
lanD: 
norge 
årstall: 
2013

regi:
hartmut lorenz
manus: 
lennart hellsing, bearbeidet 
av hartmut lorenz
Dukker/scenograFi: 
anikka udo
på scenen: 
anikka udo 
lyD/musikk: 
elisabeth Fossa,
Daniel herskedal

paSSeR FOR: 
6-10 år
SpilletiD: 
45 min
nÅR: 
lørDag 16.30
hvOR: 
lillesal

Krakkel Spektakkel er en gutt som bor i byen 
Lillested. Et pussig navn på en by, men det er 
fordi den er så liten. Til tross for at byen er liten, 
skjer det store ting her. Husene blir høyere og 
høyere og noen blir faktisk så høye at de når helt 
til himmelen. Noen ganger tar Krakkel Spektakkel 
heisen helt opp til månen. Der kan han gå på ski, 
siden månen er laget av iskrem. Når isen smelter 
blir den til en halvmåne. Det er på mandager at 
heisen går til månen, for i gamledager het mandag 
månedag.

Kusine Vitamin er en god jentevenn. Noen ganger 
smugtitter de gjennom et hull i en rullegardin. 
Der kan de se inn i konditoriet «Rullekaken». 

krakkel Spektakkel er en helt ny barneforestilling som 
blander dukker og animasjon.

teater Visuell ble etablert i trondheim i 1994. teatrets 
grunnlegger og utøver, annika udo, er utdannet ved 
norsk Dukketeater akademi (1991-94). Siden 2004 
har teater visuell disponert Stillverk 1 som egen scene. 
her produseres figurteater for barn, ungdom og voksne.

tiDligere stykker aV teater Visuell:
2009 – apa
2009 – luft
2006 – katta og Svinet

krakkel 
spektakkel
Teater Visuell
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Ved hjelp av ulike objekter Compagnie Mossuox
Bonté har rasket med seg på ulike turnéer, lager 
de to spillerne på scenen et univers i mørket 
der ulike skapninger inkarneres og fortæres. De 
inkarneres og fortæres så ubønnhørlig at selv ikke 
manipulatoren slipper unna. Musiker Thomas 
Turines pulserende synthmusikk gir stemme 
og stemning til mani pulator Nicole Mossouxs 
objekter.

koreograf nicole mossoux og instruktør og drama tiker 
patrick Bonté opprettet compagnie mossoux-bonté i 
1985. Siden da har de laget om lag 30 forestillinger i 
grenselandet mellom dans og teater. 

tiDligere stykker aV compagnie mossoux-
bonté:
2012 – juste ciel
2009 – Skeleton
2006 – nunakt

keFar nahum
Compagnie Mossoux-Bonté

Alfred har blitt forlatt av kjæresten, Rose. Nå 
sitter han trist og alene i stua og kan ikke glemme 
henne. Hva gikk galt? Kanskje han ikke sa at han 
elsket henne ofte nok. Kanskje han burde ha gjort 
mer bodyfitness for å imponere henne, bruke en 
bedre parfyme, bli mer macho? 

Kjærlighet er et mysterium. Det er lettere å se 
på TV, lese en god avisartikkel, ta seg en kald øl. 
Men så plutselig, når du minst venter det, kan en 
tilfeldig hendelse gjøre at krisen tar en ny vending. 

To dukkespillere, et bord og forførende musikk. 
Because I love you spilles i uformelle omgivelser på 
festen i Lillesalen lørdag.

skromlehjulet figurteater ble opprettet i 1996 og er en 
fri, internasjonal teatergruppe med tilhold i Stavanger. 
De produserer forestillinger for barn og voksne, og har 
blant annet opptrådt i Den kulturelle skolesekken, på 
festivaler, institusjoner og i barnehager.

tiDligere stykker aV skromlehjulet 
Figurteater:
2011 – et spøkelse
2008 – naked in public

because i loVe you
Skromlehjulet 

keFar nahum

kompani: 
compagnie mossoux-Bonté
lanD: 
Belgia 
årstall: 
2008

regi: 
patrick Bonté 
og nicole mossoux
konsept og 
koreograFi: 
nicole mossoux 
scenograFi: 
johan Daenen 
tekniker: 
David jans
på scenen: 
nicole mossoux
liVe musikk: 
thomas turine

paSSeR FOR: 
Voksne
SpilletiD: 
50 min
nÅR: 
lørDag 19.00
hvOR: 
hoVeDscenen

because i loVe you

kompani: 
Skromlehjulet
lanD: 
norge 
årstall: 
2011

regi/manus: 
kjersti iversen, 
Roque jimenez palacio
Dukker/scenograFi: 
kjersti iversen
på scenen: 
kjersti iversen, 
Roque jimenez palacio

SpilletiD: 
40 min
nÅR: 
lørDag ca 20.00
hvOR: 
på Fest i lillesal
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Kalle er vill etter koseputa si. Han klarer seg ikke 
uten. Ikke engang når han drar til Paris med sin 
datter Sofie. Alt går bra – til koseputa faller ned 
fra Eiffeltårnet. 

Koseputa i Paris er en ambulant miniforestilling 
som spilles for 4 personer av gangen i Jaap den 
Hertogs Pantopticum.

teater Fusentast fra trondheim har gjennom sin 
lange karriere forsøkt å finne ut hva det er med de 
gamle animasjonsteaterteknikkene og -historiene, som 
har gjort dem så levedyktige. Og mange av de gamle 
formene synes å tale til nåtidens publikum slik det har 
gjort til generasjonene før.

koseputa i paris
Teater Fusentast

koseputa i paris

kompani: 
teater Fusentast
originaltittel: 
nussekudden i paris 
lanD: 
norge 
årstall: 
2006

regi: 
elin hassel-iversen
manus: 
elin hassel-iversen 
jaap den hertog 
arne norlin 
haakon jaensson 
Gunna Grähs
Dukker: 
jaap den hertog
scenograFi: 
coby Omvlee etter tegninger 
av Gunna Grähs
på scenen: 
jaap den hertog

paSSeR FOR:
alle
SpilletiD: 
6 minutter om og om 
igjen
nÅR: 
innimellom anDre 
Forestillinger
hvOR: 
Foajeen

I Den Store Finalen har fotografen Belcampo slått 
seg ned i fødebyen Fagersund, byen som har ligget 
uberørt av de store hendelsene i verdenshistorien.

En kveld finner Belcampos nabo et merkelig dyr 
i huset. Neste dag regner det slike dyr, og det 
oppstår et hull i bakken midt i byen. Opp av gapet 
kommer det djevler som jager de som har sveket 
seg selv og andre ned i flammene. En bred bane 
fører opp mot himmelen. Kaos hersker, folk gjør 
opp status over sine liv, noen gir seg i kast med 
feiringer og ritualer, andre forsøker i siste liten å 
ordne seg en plass i paradis. Også Belcampo blir 
grepet av akutt panikk ved tanken på sitt noe 
uryddige liv.

Forestillingen er bygget opp med bruk av Laterna 
Magicaapparater fra 1800 og tidlig 1900
tall, lysbildefremvisere fra 1950tallet, nåtidens 
figurteater i liveactionkameraoverføring via 
videokanon fra 2000tallet, samt lys levende 
skuespillere og musikere.

teater Fusentast fra trondheim har gjennom sin 
lange karriere forsøkt å finne ut hva det er med de 
gamle animasjonsteaterteknikkene og -historiene som 
har gjort dem så levedyktige. Og mange av de gamle 
formene synes å tale til nåtidens publikum slik det har 
gjort til generasjonene før.

Den store Finalen
Teater Fusentast

Den store Finalen

kompani: 
teater Fusentast
lanD: 
norge 
årstall: 
2010

regi: 
elin hassel-iversen
manus: 
coby Omlvee
Dukker/scenograFi: 
camilla lilleengen
på scenen: 
coby Omlvee, 
jaap den hertog
lyD/musikk: 
Dr. Bekken 
(tor einar Bekken)

SpilletiD: 
53 min
paSSeR FOR: 
alle neD til 12 år
nÅR: 
sønDag 17.00
hvOR: 
storesal
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FRI FIGUR LURV OG LEVEN finner sted 
lørdag 26. oktober utenfor festivalteatret 
Trikkestallen, Oslo Nye Teater. Det vil 
bli Figurdryss der publikum kan møte de 
herligste, underligste kreaturer og figurer. 
Blant annet kommer Skromlehjulets Tora 
Viking, en måke fra Levende Dukkers 
zombieforestilling Is, maur fra Felix 
fantasiske orkester, dukker fra Jo Strømgrens 
A Dance Tribute to Ping-Pong, animasjon 
og figur fra Teater NOVAs Forestilling 
med perlehøne, med flere. I tillegg spiller 
Microteateret Fusentast Koseputa i Paris i 
deres titteskapsteater Panopticum. (For mer 
info om Figurdrysset, se neste side)

Vi oppfordrer alle publikummere til å være 
årvåkne og åpne for overraskelser! 

ÅPEN SCENE: 
UNIMA Norge inviterer festivalgjester til å 
presentere smakebiter fra sine nye prosjekter 
på festivalkroa fredag kl 20, eller under 
festivalfesten lørdag kl 20. Vi stiller med 
lydanlegg, et lite podium og to spotter. 
Avslappet, uhøytidelig og stor takhøyde!

For deltagelse til ÅPEN SCENE på fest
ival kroa fredag eller under festivalfesten 
lørdag: Send påmelding til post@unima.no 
og merk mailen ÅPEN SCENE FREDAG 
el LØRDAG.  
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Kursholdere er  Annie Dahr Nygaard og Henrik 
Hoff Vaagen, utdannet fra Teaterhøgskolen i 
NordTrøndelag (HiNT) og skuespillere i det 
franske teaterkompaniet Compagnie Philippe 
Genty. De turnerer for tiden med forestillingen 
Forget Me Not, regissert av den verdenskjente 
dukkeføreren og teaterregissøren Philippe Genty. 

Under den fire timer lange workshopen vil 
du få en introduksjon i dukkeføring gjennom 
manipulasjonsarbeid, ensemblearbeid og impro
visasjon, i tillegg til grunnleggende skuespiller
ferdigheter som lytting og samarbeid, gjennom 
praktiske øvelser innen dukkeføring. 

I løpet av kurset vil deltagerne bli kjent med 
bun rakustilborddukken Elvira ført av tre pers
oner. Elvira så dagens lys i juni 2013. Annie 
Dahr Nygaard brukte seks uker ved Compagnie 
Philippe Gentys verksted i Paris for å skape Elvira. 
Under hele prosessen ble hun godt veiledet av 
kompaniets faste dukkemakere. Elvira er Annies 
første egenskapte dukke. 

Det kreves ingen forkunnskaper innen figur mani
pulasjon for å delta på workshopen med Elvira. 

Kursholder er Valeria Guglietti, som gjester Fri 
figur med forestillinga Don’t Touch my Hand

I denne workshopen får deltakerne tilegne seg 
grunnleggende kunnskaper om teknikker for 
å skape skyggedukker med hender og objekter. 
Hver workshop skreddersys de aktuelle del
takernes egenskaper. 

Man får en kort innføring i historien til klassisk og 
moderne skyggeteater, dets forskjellige sjangre 
og teknikker, og introduksjon i håndverket. Man 
får lære å lage skygger med hender og figurer, å 
improvisere og oppøve rytme, og en innføring i 
manusutarbeiding for skyggeteater.

Påmelding til 
begge workshopene 
på post@unima.no

Workshop i 
bunraku

kinesisk 
skyggeteater
-Workshop I Lillesal 

søndag 27. oktober 
kl 13:00-16:30 I Lillesal 

lørdag 26. oktober 
kl 09.30

Fri Figur 
2013 

Frynse-
program 

jo Strømgrens 
mesteren fra 

a tribute to ping 
pong kommer til 

Figurdrysset
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Skromlehjulet 
Figur teaters tora 

vikingdame med bærbare 
høner (Design: kjell kåre 

helgeland. utforming: 
nina nilsen og kjersti 

iversen.

Frøken elefant fra 
Da ingen hadde noe 

å gjøre (1997), av 
hildebrand teater-

produksjoner, kommer 
også til å henge rundt 

på festivalområdet.

alfie fra Because 
i love you - forestillingen 
som spilles i baren under 

festivalfesten lørdag. 
(Design/dukkemaker: 

kjersti iversen)

Se opp for 
maur fra Felix 

fantastiske 
orkester! 

Zombie-måke 
fra levende 

dukkers 
forestilling is.

Figur fra 
forestillingen 1 1/2 

(Design/figurmaker/
utøver: Frida Odden 

Brinkmann)

FigurDrYSS: 
Disse kan Du 

møte runDt om på 
FestiValområDet 

til Fri Figur
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Teaterdukkene feier for tiden inn på scenen midt 
blant dyktige skuespillere. Jeg har sett dukkespill 
hos tyske Berliner Ensemble, hos østerrikske 
Burgtheater og hos det norske Statsteatret, og jeg 
frydes og forundres over hva én dukke kan gjøre 
med en forestilling og med sine medspillere.

Det finnes bare én dukke i hver av de tre nevnte 
forestillingene. Burghteaters Schatten (Eurydike 
sagt) har stykkets forfatter, Elfriede Jelinek, sittende 
på scenekanten under hele forestillingen. Selv når 
de åtte andre skuespillerne vandrer ut i teatrets 
korridorer og foajé og bare representeres på et 
lerret hvor de  filmes i realtime, blir Jelinek sittende 
sammen med publikum. (Skjønt «sittende» er en 
overdrivelse, for Jelinek er bare et hode, det er 
figurspilleren som sitter for henne.) 

I Hanns-Eisler-Revue med Berliner Ensemble og i 
Dansketid med Statsteatret økonomiseres det mer 
med dukken, i begge tilfeller tar det tid før den gjør 
entré, men effekten er dermed desto mer påtagelig.

Dublering aV hanns eisler     
Hanns-Eisler-Revue består nesten utelukkende 
av viser og ballader skrevet av Brecht, Tucholsky 
og Mehring. All musikk er av den tyskøsterikske 
komponisten Hanns Eisler (1898 — 1962). 
Han er også hovedpersonen i forestillinga. Eisler 
komponerte for teater, kabaret og film og er særlig 
kjent for musikken han skrev til Berthold Brechts 
Moren og Soldaten Schwejk i 2. verdenskrig. 

I Hanns-Eisler-Revue får komponisten opptre 
både som skuespiller og teaterdukke. Instruktøren, 
Manfred Karge, har valgt å la skuespilleren slentre 
rundt blant sangerne på scenen og henvender 
seg direkte til publikum med sin historie. Karge 
forklarer at han har ønsket å bringe de biografiske 
opplysningene nærmere publikum og gjøre dem 
mottakelige for den historiske bakgrunnen for 
Eisler og hans musikk. 

Men han nøyer seg altså ikke med én Eisler. Han 
dublerer komponisten og lar ham også opptre 
i skikkelse av en dukke i menneskestørrelse. 

Dukke blant 
mennesker 

anne helgesen
Sjef for Kattas Figurteater Ensemble, 
dr i teatervitenskap og forfatter
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- Når det er mulig å mikse figurspill med skuespill kan 
resultatet bli veldig ekspressivt og «sant», sier figurspiller 
Benno Lehmann. Han er én av representantene for den 
voksende trenden på europeiske teaterscener.

FøRSTE MøTE: Samarbeidet mellom regissør og figurspiller 
i Burgtheater startet med oppsettingen av FOOL OF LOVE – 

en forstilling satt sammen av Shakespeare-sonetter.

«i en rekke 
oppsetninger gjøres 

dramatikeren til en 
figur som er delaktig 

i framføringen.»
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Dukkemaker Karin Tiefensee har laget en komisk 
og vennlig figur med stor portrettlikhet til 
komponisten. Figurspilleren, Benno Lehmann, 
låner figuren sine egne føtter og legger opp til 
knærne, men er for øvrig godt skjult bak den 
tykkmagede Eisler. Med stor nøyaktighet følger 
animasjonen Eislers egen stemme som gjengis fra 
gamle lydopptak. 

Effekten bergtar meg. Jeg har bare sett Hanns 
Eisler på bilder, ikke på film, så jeg kjenner ikke 
hans bevegelser, men det er noe med figurspillerens 
lydighet mot mannens stemme, noe med den 
kalkulerte stiliseringen i framføringen som gjør at 
personligheten Eisler materialiseres på scenen. 

Når jeg spør Karge om han hadde forutsett denne 
effekten, gir han ikke noe direkte svar:

– Funksjonsdelingen gir seg selv, om man 
tenker nøye gjennom det. Forestill deg hvordan 
det ville bli om man byttet om på dukken og 
skuespilleren.

material-spill
Jeg har ingen problemer med å se at et slikt rolle
bytte ikke ville fungert, men innbiller meg at Karges 
lykkelige valg av figurspiller Benno Lehmann har 
gitt ham langt mer enn han hadde forventet av 
en dukke. Karge innrømmer da også at han ikke 

pleier å bruke teaterdukker i sine forstillinger. Han 
valgte å stole på det hans velskolerte figurspiller 
kunne tilby ham. Lehmann har nemlig 4 års 
utdanning fra dukkespillerlinjen ved Hochschule 
für Scaupielkunst Ernst Busch. 

 Den grunnleggende ideen i dukkespillerstudiet 
på Ernst Busch er at spillet med materialer må 
kombineres med bruken av vår egen kropp. 
Det har jeg lært meg å utnytte. Jeg nyter å 
prøve ut kombinasjonsmulighetene enten de er 
eksperimentelle eller bygger på tradisjon, forteller 
Benno Lehmann selv.

I sin teaterkarriere har Lehmann jobbet med alt 
fra gateteater og såpeserier til skuespillerroller på 
institusjonsteatre og selvfølgelig figurteater og 
frigrupper. Han føler seg fri til å svitsje mellom rene 
skuespilleroppgaver og spill med dukker – eller 
«materialer» som han mener er et riktigere uttrykk. 
For ham er det viktigste at han liker regissørens 
arbeidsmetodikk og estetikk. Og han fortsetter:

 Som regel får jeg nok større kreativ frihet med 
figurer. De gir en dypere sannhet i historie
fortellingen, og du kan dermed berøre publikums 
følelser sterkere. Men jeg må nok innrømme at 
det å stå på scenen som skuespiller smigrer min 
forfengelighet mer… Skuespilleren i meg trenger 
akkurat det av og til. 

På dette punktet presterer Lehmann et skjevt smil 
før han fortsetter:

 Når det er mulig å mikse figurspillekunsten med 
skuespillerkunsten opplever jeg at resultatet kan bli 
meget ekspressivt og «sant». Det er også tilfellet 
med Vegard Vinge og Ida Müllers arbeide i Prater 
(under Volksbühne her i Berlin) og deres Ibsen
oppsettinger. Jeg har nå jobbet hos dem i 3 år, og 
liker deres miks av biomekaniske kroppsbevegelser 
og materialer (i form av masker).

garD eiDsVolD som Dukke 
I Dansketid er det skuespillerne selv, Cato Skimten 
Storengen, Kim Sørensen og Per Kjerstad, som 
manipulerer figuren. Den lille mannsling har 
portrettlikhet med Gard Eidsvold – den fjerde 
mannlige skuespilleren i kompaniet. Han kunne 
ikke spille i denne forestillingen og dermed er 
dukken blitt hans standin. 

Dukken som altså assosieres med Gard Eidsvold, 
heter Mogens og spiller danskekongen. De øvrige 
medvirkende spiller to dansker og en nordmann 
som er skuespillere i en omreisende dansk teater
trupp. Den enkle skumgummifiguren med den 
kompliserte rollesammensetningen hersker over 
de tre menneskene som manipulerer ham. De ut
trykker lekenhet og humor både verbalt og i spill. 

De tre skuespillerne har en imponerende nøy
aktighet i sin omgang med figuren. De lar inn
trykket av manipulasjon gli fra å markere at de 
styrer dukken, over illusjonen av at dukken har liv 
på linje med dem selv, til å la lille Mogens være den 
som styrer dem alle. De roser sin lærer i dukkespill, 
Kristian Winther, for å ha utført et underverk når 
det gjaldt å få skikk på dem i et teaterfag de ikke 
kjente fra før.

Kristian Winther er utdannet ved tidligere Akademi 
for figurteater i Fredrikstad. Han beskriver en 
særdeles hurtig innføring i faget:
 Det var bare et helgekurs. Jeg innså raskt at her 
var det bare å pøse på med det helt grunnleggende 
tekniske; hva de må tenke på når de skal føre en 
dukke – blikk, høyde, munn. Og så få dem til å 
terpe det. De ble ganske sinte og frustrerte når 
de oppdaget hvor vanskelig det er å spille en egen 
rolle, samtidig som en skal holde liv i dukken.

Winther ler ved tanken på skuespillernes basketak 
med dukken Mogens:
 De følte de var tilbake på playstationstadiet. De 
hadde hatt noen ideer om at dukken skulle være 
med gjennom hele forestillingen som om den 
var den fjerde skuespilleren. Men i den endelig 
forestillingen har de skåret vekk en masse, nå er 
dukken med der den fungerte best.

PORTRETTLIkHET: da Gard 
Eidsvoll ikke kunne spille 
i forestillingen selv, ble 
en dukke hans stand-in i 
dansketid.

SAMMEN MOT EN NY TId: 
dukken i dansketid hersker 

over de tre menneskene 
som manipulerer ham.
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Instruktør Yngve Sundvor bekrefter at han har 
økonomisert med dukkens tilstedeværelse på 
scenen, ikke minst for at den skal få sin tyngde som 
symbol:
 Mogens er  «Lille far» fra København – altså 
kongen. Han får sin entré langt ute i stykket. Før 
han viser seg, har vi brukt lang tid på å bygge opp 
hans status som rollefigur. Det innbærer at de få 
gangene han siden opptrer på scenen, markerer vi 
at her skjer noe som er ekstra viktig.

– Er du overrasket over hvordan dukken fungerer 
sammen med skuespillerne?
– Ja, det er spennende fordi dukker kan helt 
andre ting enn mennesker. Vi kan se Mogens 
fly og vi kan se ham dø. Men det var også ting 
han absolutt ikke kunne gjøre på scenen: gå for 
eksempel. Vi måtte la skuespillerne bære ham 
rundt. Dessuten lærte vi at de ikke var bare å 
bestille en dukke, vi måtte vite hva vi skulle ha og 
det visste vi jo ikke. Dukkemaker Grete Larsen 
ved Hålogaland Teater ble nok lei av å få ham 
tilbake så mange ganger. Vi ville for eksempel at 
ingen skulle være i tvil om at han lignet Gard 
Eidsvold. Da måtte vi ofre dukkens breie munn, 
selv om den fungerte godt når han skulle snakke.  

Figuren jelinek
Det at figurene er portretter av kjente personer, 
vekker gjenkjennelse, latter og assosiasjoner hos 

publikum. Dette er et viktig trekk ved alle de tre 
forestillingene, men det får en ekstra tyngde i 
Schatten (Eurydike sagt). 

Forfatteren Elfriede Jelinek som person er 
overeksponert i media både i sitt hjemland og i 
Europa for øvrig. Elisabeth Beanca Halvorsen 
skriver i sin bok Piker, Wien og klagesang. Om 
Elfriede Jelineks forfatterskap (2010) om hvordan 
særlig gjenbruket av ett pressebilde fra tidsskriftet 
Stern, har skapt et standardisert medieimage av 
Jelinek som gjør henne til en figur. 

Etter hvert har hun også blitt en figur på scenen. 
Den første Jelinekdukken (en oppblåsbar sexdukke 
med blinkende lys på bryster og kjønnsorgan) kom 
så tidlig som i 1996, i Frank Castorfs iscenesettelse 
av Raststätte oder Sie machens alle. Halvorsen 
skriver:

På oppfordring fra Castorf skrev Jelinek om 
hva hun følte da hun så seg selv framstilt på denne 
måten. Hun skriver i «Die Puppe» (Dokka) at 
folk med en gang ser at det er henne, på grunn av 
«denne hårtullen i panna». Hun, den virkelige 
forfatterinnen, sitter i salen og ser et annet sted 
mens «denne sexdokka Elfriede» kjører rundt på 
scenen. Hun føler seg ydmyket, smiler forlegent, mens 
publikum ler: «De ler. De ler ikke av det jeg sier, de 
ler av meg. Altså, det er ganske tungt.” Jelinek synes 
likevel Castorfs versjon av «Raststätte» var «toll», 

«Dukker kan helt andre ting 
enn mennesker»

SLENTRER RUNdT: I Berliner Ensembles Hanns-
Eisler-Revue får komponisten opptre både som 

skuespiller og teaterdukke
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noe som er virkelig bra, for ikke å si storartet. På 
premieren entret hun til slutt scenen og sto foran 
publikum hånd i hånd med regissøren. (Halvorsen 
(2010): 169) 

Senere har de aller fleste Jelinekoppsettinger 
inneholdt enten en dukke, en levende forfat  ter
figur eller bare en Jelinekparykk. Burghteater
forestillingen er den første som bruker figur
teaterteknikk, men den føyer seg altså inn i en 
rekke av oppsetninger som gjør dramatikeren til en 
figur som er delaktig i framføringen. 

Instruktør Matthias Hartmann forklarer sin bruk 
av Jelineks hode:
 Elfride Jelinek forteller mye om seg selv som 
forfatter i teksten Schatten (Eurydike sagt). 
Hun er definitivt en del av denne Eurydike og 
kommenterer sin egen skriveprosess igjen og igjen. 
Hun har et ironisk blikk på seg selv som forfatter. 
I tillegg er hun allerede en levende legende i Wien, 
så vi ønsket at hun skulle ha en slags tilstedværelse 
på scenen for å kunne kommentere sitt opus «live».   
      
Hartmann har gjort Nikolaus Habjan til sin utvalgte 
dukkespiller. Habjan driver sitt eget kompani og 
er en av Østerikes mest kjente figurspiller. I 2012 
mottok han den høythengende Nestroyprisen i 
kategorien beste offproduksjon for forestillingen 
F. Zawrel —erbbiologisch und sozial minderwertig.

Samarbeidet mellom regissør og figurspiller 
startet med oppsettingen av FOOL OF LOVE – en 
forstilling satt sammen av Shakespearesonetter.
 Det lærte meg hvilken enorm effekt en dukke 
kan ha som kontrast til en skuespiller på scenen, 
forteller Hartmann.

Denne kontrasten utforsker han i Schatten 
(Eurydike sagt). Dukken er redusert til et groteskt 
kvinnehode med portrettlikhet til Jelinek. Det røde 
håret blir tvinnet og tvinnet mellom dukkespillerens 
fingre, slik Jelinek selv har for vane å tvinne hår. 
Brillene blir ustanselig tatt av og på, også det en 
parodi på dramatikerens adferd. 

Hartmann forteller at kravene han stilte til Habjan 
var at han måtte kunne imitere både Jelineks 
stemme og hennes bevegelser.
 Jeg ringte til Habjan som akkurat da satt på 
undergrunnsbanen i Wien og ba ham om å imitere 
Jelinek. Det gjorde han øyeblikkelig og nærmest 
perfekt gjennom telefonen, og jeg tror at også hans 
medpassasjerer på Tbanen kvapp litt, ler Hartmann.

Han forteller videre at prøveprosessen har vært 
spesielt lang og innviklet i Schatten (Eurydike sagt): 
Vi startet med en lang og vanskelig monolog fra 
Jelineks hånd og splittet den opp på åtte skuespillere 
og en dukke.

dRAMATIkEREN PÅ SCENEN: Burghteaters Schatten 
(Eurydike sagt) har en figur av stykkets forfatter, 
Elfriede Jelinek, sittende på scenekanten under hele 
forestillingen

24

«gjenbruket av ett pressebilde 
har skapt et standardisert 
medieimage av jelinek som 
gjør henne til en figur.»
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De tre teateroppsettingene viser at teaterfigurene 
ikke bare har blitt et stuerent teatralt virkemiddel 
på skuespillerscenen, at de i hendene på dyktige 
instruktører og figurspillere har et stort kunstnerisk 
potensial. De tre nevnte oppsettingene har ellers 
svært ulik stil. 

Hanns-Eisler-Revue er en stilsikker politisk kabaret, 
men en rettlinjet og geometrisk anlagt scenografi 
og koreografi, Schatten (Eurydike sagt) har en 
stil som nærmest må karakteriseres som post
dramatisk trash. Dansketid er folkelig teater preget 
av improvisasjon både i prøvetiden og i møte 

med publikum. Likevel forenes de i en ny bruk av 
teaterfiguren. 

Det åpenbare er at dukkene er et visuelt symbol 
på scenen. Men alle dukkene tar også aktivt del i 
handlingen og er pålagt mye taletekst. Det er som 
om alle de tre forestillingene varsler en ny trend, 
det er som den vante moderne ironien brått tar 
slutt med dukkenes inntreden. Riktignok er de 
alle humoristiske, men de er også naive. Den naive 
humor er oppriktig, litt hjelpeløs og ofte dypfølt. 
Jeg tror dukkene gir iscenesetterne en vei tilbake til 
oppriktighet og tydelige budskap fra teaterscenen. 

NY TRENd: det er som om 
den vante moderne ironien 

brått tar slutt med dukkenes 
inntreden, skriver Anne 

Helgesen (bilde fra dansketid) 

Finne et 
ekstra 

sitat For å 
Få Fyllt ut 
teksten?

Jeg hoppet over gjerdet dit hvor gresset var 
lovet å være grønnere – Dukketeatrets mekka i 
Øst; Praha. Etter intense måneder på DAMU 
(Theatre Faculty of the Academy of Performing 
Arts) satt vi der plutselig med en selvprodusert 
figurteaterforestilling, et internasjonalt dukke
teater kompani og turnéplaner både for inn og 
utland. Hvordan i all verden?

rom 213
Først en oppklaring. Lars Erik Lyngstad, med
student fra Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA), og meg selv fikk våre papirer påstemplet 
som Erasmusstudenter med destinasjon Praha. 
Vi skulle studere figurteater ved den alternative 
teaterlinjen ved DAMU i den nevnte tradisjonens 
vugge i et år, og med dette fullføre vår bachelor. 

Skolestart utspiller seg på denne måten: To norske 
og to franske figurteaterstudenter, en tsjekkisk 
scenografistudent og en hovedlærer med alt 
for mange baller i luften møtes i rom 213 (vårt 
kommende hjem) og får utdelt Judith Schalanskys 
relativt nylig utgitte bok Atlas of Remote Islands. 

Dette er en bok som på forunderlig fascinerende 
vis beskriver femti øyer forfatteren aldri kommer 
til å dra til. Disse øyene ligger så langt fra land 
og sivilisasjon at de nærmest er forlatt av verden. 

Schalansky tar oss med på en reise gjennom 
menneskers galskap og godhet, naturens vrede 
og skjønnhet, gale despoter, tørste matroser 
og forbudt kjærlighet. Hver side består av et 
kartblad, breddegrader, årstall og navn på ulike 
ekspedisjoner. Videre har Schalansky spedd på 
de konkrete situasjonene med fantasifulle innspill 
og videre tankespinn rundt historienes utrolige 
hendelsesforløp. Det er disse små historiene og 
situasjonene vi skal bygge vår forestilling på.

Tilbake i rom 213 får vi beskjed om at det blir 
premiere på stykket i januar. Vi får se rommet 
der forestillingen skal holdes, blir vist rundt på 
verkstedet og får informasjon om hvor man kan ta 
tsjekkisk språkkurs. Vi kjøper inn Schalanskys bok, 
store ark til å ta felles notater på, pulverkaffe og 
egen vannkoker. 

gjerDehopperne 

iDa Frisch
Dukkespiller og dramapedagog. 
Bachelor i Drama og teaterkommunikasjon v/HiOA. 

kommunikasjonsproblemer og kaotiske prosesser kan 
gi kunstnerisk gull. denne høsten turnerer den portable 
nautiske student-forestillinga Islands i England og Norge. 

«Det er utfordrende å 
finne hverandres roller i 
en så dynamisk, sosialt 
blottstillende og kunstnerisk 
frigjørende gruppe»

Damu 
 dAMU(Theatre Faculty of 

the Academy of Performing 
Arts) kan sammenliknes 
med kunsthøgskolen I Oslo 
(kHiO).  

 Består av to 
hovedavdelinger: klassisk 
drama og Alternativt- og 
figurteater. Avdelingen for 
alternativt teater fokuserer 
på klassisk dukketeater, 
moderne sceniske uttrykk, 
performance og scenografi. 

 det er vanlig at 
uteksaminerte elever 
blir tatt opp ved 
institusjonsteatrene i 
Tsjekkia, eller de starter 
opp egne, uavhengige 
teatergrupper. disse er 
ofte av høy kvalitet og 
viser innovativt samarbeid 
mellom scenekunstnere, 
regissører og visuelle 
aktører. 

fakta

For første gang i historien vil UNIMA 
holde rådsmøte i LatinAmerika.

Møtet vil bli holdt på Plaza America 
Convention Center of Varadero Cuba, 
ved en av de fin este strendene  i verden. 

Datoene er 22.24. april 2014. The 
International Festival skjer samtidig som 
rådsmøtet, 45 kilometer derfra, i City 
of Matanzas. Sistnevnte regnes som den 
kubanske hovedstaden for dukketeater. 

Jacques Trudeau, generalsekretæren i 
UNIMA, oppfordrer alle UNIMAs med  
lem mer til å holde av datoene på kalenderen 
og bestille reise så snart som mulig. 

Les mer på www.unima.org

FørStE rÅDSMøtE pÅ CUBA
notis
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klipp og lim 
Å være student ved DAMU krever tålmodighet 
med en noe kaotisk organisert avdeling, evig rom
problematikk og utfordringer knyttet til de språklige 
barrierene man møter som utvekslingsstudent. 
Allikevel er det inne på rom 213 vi møter på de 
store utfordringene. Med en gruppe på fem  fra tre 
ulike land og uten erfaring fra tidligere samarbeid 
 bruker vi de første månedene på å bli kjent. Både 
kunstnerisk og sosialt er det en utfordrende prosess 
å finne hverandres roller i en så dynamisk, sosialt 
blottstillende og kunstnerisk frigjørende gruppe 
som et teaterkompani er. Strukturen er flat, ideene 
mange og demokratiet tyrannisk. 

Vi velger oss ut situasjoner og historier fra boka, 
klipper, limer, skribler og svetter. Leverer utkast 
til scenografen, spiller forslagene med kosedyr, 
penner og sko for å vise frem hva vi mener. 

For oss som har studert ved HiOA, hvor vi lærer at 
alle kan gjøre alt og hvor «gjørdetsjælfilosofien» 
er høyt skattet, er det på DAMU skarpe skiller 
mellom dukkespiller og scenograf. Vi får tydelig 
beskjed om at scenografen har som hovedoppgave 
å utforme det sceniske, dukkespillerne skriver 
historie, tenker dramaturgi og helhet. Disse 
skillene viskes ut etter hvert som gruppa blir 
mer sammensydd sosialt og kreativt, og etter en 

stund flyter verksted og skrivestue i hverandre. 
Skuespillerne syr, scenografen tenker på historie. 

Vi holder på et eller annet vis orden i kaoset, og 
etter hvert får forestillingen sitt estetiske uttrykk. 
Drivved, gamle blikkbokser og slitt panel utgjør en 
stor del av det estetiske. Ispedd ballonger, godteri 
formet som larver og noen merkelige isopor
rekvisitter, sitter vi i november på verkstedet med 
en samling hjemmesnekrede sjarmerende objekter. 

Vi blir FerDige – og starter på’n igjen
I noen hektiske desemberuker syr vi sammen 
forestillingen. Frokost, lunsj og middag inntas 
på skolen, vi drømmer om øyer, snakker om sjø, 
spiller ut historiene om disse forlatte øyene – og 
kanskje har vi blitt en forlatt øy selv også. Isolert 
fra annet sosialt liv er vi i januar klare for å vise fram 
det som har blitt forestillingen Islands. 

Overraskende går forestillingen for fulle hus, og 
vi får gode skussmål fra tsjekkiske medstudenter 
og lærere. I begynnelsen av februar bestemmer 
vi oss for å ta med oss tilbakemeldingene – både 
de positive og negative – og plukke fra hverandre 
forestillingen. Målet er å ha en ny versjon klar i 
mai. Dette fordi vi ser et potensial i stykket som 
ikke kom på plass hundre prosent i første runde, 
siden oppstartsprosessen i all hovedsak hadde form 

Boken Atlas of Remote 
Islands
Av Judith Schalansky
Utgitt 2012, Forlaget Press. 

Atlas of Remote Islands 
(norsk: Atlas over fjerne 
øyer) er en hyllest til den 
imaginære reisen, til 
verdens små og fjerne 
steder, til de isolerte øyene 
og små koloniene, de som 
ikke teller eller synes på 
verdenskartets etablerte 
virkelighet. Schalansky 
løfter fram fantasien og 
oppdagertrangen – og 
presenterer gjennom femti 
forlatte øyer en verden 
av mysterier, eventyr og 
glemte helter. 

fakta

av en innkjøring i sosialt samspill og kunstnerisk 
samarbeid. 

hjemmeteater
Vi bruker to nye uker på verkstedet, lager ny scene, 
syr seil, brekker planker, spikrer og pusser oss 
igjennom tiden det tar å bygge et portabelt nautisk 
univers. Når vi har snekra fra oss tar vi trikk gjennom 
byen med tre kofferter fulle av dukker, planker og 
spiker. Det hele blir satt opp hjemme i stua – og i en 
måned fremover forsvinner skillet mellom privatliv 
og øvingslokaler. Vi tjuvlåner lyskastere fra skolen, 
plugger dem i stikkontaktene hjemme, demonterer 
taklampa og setter sofaen i gangen. 

Vår tsjekkiske scenograf spør om vi vil spille på 
Zlomvaz – en festival som omfavner det beste av 
det som har blitt produsert på de ulike avdelingene 
av DAMU igjennom året. Og vil vi kanskje spille 
på en integreringsfestival? Eller hva med en 
barnefestival? Vi takker ja til alt, øver på spreng 
og sovner med vondt i hendene, dukkehoder i 
skuffene og spiker i lomma. 

Slutten av mai er slutten på vårt obligatoriske 
skoleopphold, men starten på den mest lærerike 
perioden i Praha. Ved hjelp av sosiale medier og 
entusiasme i gangene på skolen skaffer vi publikum, 
får lov til å ha ekstraforestillinger, setter opp en 

plastboks til inngangspenger og tjener akkurat nok 
til å komme i null for videre forestillinger. Vi spiller 
på en alternativ kunstfestival i Plzen, sover på harde 
betonggulv i et nedlagt fabrikklokale og hutrer i 
morgentimene at «det er for kunsten». 

bratt læringskurVe
I juni hadde vi spilt på tre festivaler, hatt 
ekstraforestillinger og blitt booket til en uke med 
forestillinger på The Wardrobe Theatre i Bristol, 
England. Kozel on the Roof – et internasjonalt 
teaterkompani ble stiftet i hui og hast på 
modelleringsrommet på DAMU. I september 
2013 spiller vi på ulike scener i Oslo og omegn. 
Det portable, nautiske universet får reise rundt og 
vise seg frem. 

Tilbake til «hvordan i all verden?» fra innledningen: 
Det krever lange dager, et høyt frustrasjonsnivå og 
stor menneskelig tålmodighet når man jobber så 
tett sammen over lengre tid. Jeg har lært at med 
flat struktur og fem sjefer tar ting den tiden det tar 
– om man presser den kreative prosessen maler man 
seg fort inn i et hjørne og mister oversikt. Å skape 
en forestilling sammen krever at alle er på samme 
forståelsesnivå av prosess og videre framgang. Dog 
kan resultatet bli spennende og annerledes, det er 
med iver og engasjement vi går inn i en høst med 
to uker full spilleplan. 

TO NORSkE OG TO 
FRANSkE: (F.v) Pierrick 

Lefevre, Lars Erik Lyngstad, 
Maelane Auffray og Ida 

Frisch har sammen utviklet 
forestillingen Islands.

LEkENT: kozel on the 
Roof brukte boka Atlas 
of Remote Islands som 
utgangspunkt for å velge 
ut øyene som interesserte 
dem mest.
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«Vi drømmer om øyer, 
snakker om sjø. kanskje 
har vi blitt en forlatt øy selv 
også»

«Vi takker ja til alt, øver på 
spreng og sovner med vondt 

i hendene, dukkehoder i 
skuffene og spiker i lomma»

helhjertelig engasjement og kalDe låVer 
En viktig erfaring vi har gjort oss er at det finnes 
– om man leter godt nok og mailer en tilstrekkelig 
mengde mennesker – mange spennende arenaer 
å vise frem sine forestillinger på. Vi har, ved å 
spille i regn, kalde låver og i gamle fabrikker, 
sett at kunsten kan møte menneskene der de er, 
at teknikk, lys og lyd er underordnet om bare 
kommunikasjonen er tilstede. Og den er kanskje 
enda mer tilstede når man må basere seg på 
simplifisert engelsk/tsjekkisk/fransk/norsk? Vi har 
erfart at den språklige barrieren i en kunstnerisk 
prosess fremtvinger handling fremfor diskusjon, 
noe som i mange situasjoner har vært en stor 
fordel. Nå er vi snart samlet i Norge, så i England, 
og hvem vet hvor turen går neste gang?

Vi hoppet over gjerdet, fant hverandre og et 
midlertidig hjem, for så å dra hjem til våre 
respektive land igjen. Litt klokere? Eller bare like 
grønne? 

GJENBRUk: drivved, gamle blikkbokser og slitt panel 
utgjør en stor del av det estetiske uttrykket i Islands.
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Oslo Nyes forestilling i Trikkestallen presenterer 
den lett gjenkjennelige historien om prinsessen 
som forsøkes drept av sin onde stemor, og som så 
søker tilflukt hos syv dverger. I følge programmet 
er forestillingen basert på eventyret av brødrene 
Grimm, men innflytelsen fra Disneyklassikeren 
fra 1937 er merkbar. Elementer som snakkende 
vennlige dyr, dverger med ulike personligheter 
og en heks som forårsaker sin egen plutselige og 
beleilige død ble først introdusert mange årtier 
etter brødrene Grimms originale utgivelser. En 
kynisk tunge ville nok kunne hevde at Snøhvit på 
Torshov er mer inspirert av Disney enn Grimm.

Forestillingen er godt og presist utført av 
utmerkede skuespillere og dukkeførere som 
mestrer faget sitt. Når figurteaterforestillinger 
velger å bruke mikrofonforsterket lyd, kreves 
det ekstra mye presisjon fra dukkeførerne for at 
publikum skal forstå hvilken dukke som snakker, 
ettersom all lyd kommer fra samme retning. 
I dette tilfellet går det stort sett bra, med noen 
unntak, særlig når alle dvergene er på scenen 
samtidig. Som regel er samspillet mellom figurer 

og mennesker godt og naturlig.

Handlingen på scenen foregår i et forrykende 
tempo. Energinivået holder seg på et konstant høyt 
nivå, det er ikke tid til pusterom eller refleksjon. 
Rollene stormer ut på scenen, formidler sine enkle 
budskap og forsvinner igjen, eller beveger seg til 
neste scene ved hjelp av innovativ scenografi og 
lyssetting som gjør det mulig å forflytte handlingen 
til et helt nytt rom uten at utøverne trenger å 
bevege seg stort. Forestillingen blir aldri kjedelig, 
men det spørs om tilskuerne er i stand til å følge en 
handling som aldri setter et eneste punktum eller 
komma. Barnestemmer fra publikum som spurte 
om forestillingen var ferdig etter noen av de større 
sangnumrene kan ha vært uttrykk for at historien 
gikk litt for fort for de minste.

Snøhvit spilles på Oslo Nye Trikkestallen i høst, og 
skal senere ut på turné med Riksteatret. Den tilbyr 
en god estetisk opplevelse, teknisk godt arbeid, 
men er kanskje ikke den beste formidlingen av det 
klassiske eventyret. 

goD, men hektisk 
snøhVit

snøhVit 
På Oslo Nye Trikkestallen
Etter eventyret av brødrene 
Grimm 
dramatisert av Torfinn Nag 
Samproduksjon med 
Riksteatret.

Varighet: ca. 45 min.
Passer for: barn fra 3 år.

premiere 3. september 2013

Med: 
Malin Soli 
Helén Vikstvedt 
Marianne Edvardsen 
Jørn Morstad 
Per Skjølsvik
knut Wiulsrød
Suzanne Paalgard.

Regi: Torfinn Nag

Scenografi, kostyme og 
dukkedesign: Brage Jonassen 

komponist: kjetil Bjerkestrand 

Lys: Norunn Standal 

dukkekonsulent: 
Marianne Edvardsen 

Bilde/ video: Anders Åhslund 

dramaturger: Erik Schøyen/ 
Tine Thomassen 

Produsent Riksteatret: 
Christian Venge

Inspisient: John Ellefsen.

fakta

auDun lunga
journalistikkstudent, tidligere figurteaterstudent, 
Høgskolen i Oslo og Akershus

–Snøhvit i Trikkestallen på Torshov er godt  
gjenn omført, men kunne godt ha tatt noen 

pustepauser, skriver anmelder Audun Lunga.
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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: 920 80 587
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:
Marianne Edvardsen, 
Kristine Oftedal, 
Lise Hovik, ragni Halle , 
Henriette Blakstad 
Vara: Ilona Sawicka

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

ønsker du bli medlem av 
UNIMA Norge, ta kontakt.

UNIMA Norge
c/o daglig leder Kirsti Ulvestad
Fossveien 10B
0551 Oslo

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

UNIMA Norge er støttet av Norsk 
kulturråd

VinDstille 
presenteres av The Lunatics 
(Nederland) i samarbeid med 
Figurteatret i Nordland.
Målgruppe: Passer for voksne, 
ungdom. 
Premiere 22.okt. 2010 på 
Figurteatret i Nordland
Se turnelisté på figurteatret.no 
eller unima.no

Medvirkende:
konsept & design: The Lunatics
Skuespillere: Rutger Buiter, 
Eric Bakker, Erlend Hanssen
kostyme/kostymedesign: 
Linda Anneveld
Musikk: Bart Jan Oosting
Regikonsulent/sluttmontasje: 
Elien van den Hoek
Scenografi/konstruksjon/lys: 
Tim Lucassen
Administrasjon/produsent 
(NL): Cees van Gemert
PR i Nederland: Esther 
Lubberding

Forestillingen er co-produsert 
med Figurteatret i Nordland, 
i Stamsund, Norge med 
følgende stab og funksjoner:
dramaturgikonsulent: 
Preben Faye-Schjøll
Produsent: Geir-Ove Andersen
Teknisk produksjon: 
Jan Erik Skarby
Produskjonsassistent: 
Anne Sørfjell
Administrasjon: 
Ing Randi Johansen

Vindstille er støttet av 
Performing Arts Fund, City and 
County of Utrecht, Figurteatret 
i Nordland/ Nordland 
Fylkeskommune.

fakta

Nederlandske The Lunatics’ energibombe fore 
stilling er nå tilbake i Norge. Vindstille henter 
inspirasjon fra de mange mystiske beretningene fra 
kystbefolkningen. 

I forestillingen møter vi tre sjøfarere. En far, en 
sønn og en elsker. Alle bundet til en og samme 
kvinne. På en bølge av komiske, absurde og 
poetiske opptrinn slipper de tre sjøfarere løs en 
storm av minner.

Vindstille er en energisk musikalsk forestilling uten 
ord, for voksne og ungdom. Scenebildene er skapt 
av objekter og materialer funnet langs Lofotens 
strender og på Nederlands industriområder. Den 
er laget av nederlandske The Lunatics i samarbeid 
med Figurteatret i Nordland, og figurteatret 
samarbeider med Den Kulturelle Skolesekken i 
Nordland og i Møre og Romsdal om høstens turne.

the lunatics
The Lunatics har sin base i Utrecht, Nederland 
og har over mange år hatt internasjonal suksess 

med sine absurde utendørs teaterforestillinger. 
Forestillingene deres kjennetegnes av hyppig 
skiftende scenebilder, skapt for å aktivere fantasien 
til tilskuerne og frakte publikum inn og ut av de 
mest overraskende univers. The Lunatics’ verden 
er vill, hysterisk morsom og samtidig flyktig, 
der ingenting ser ut til å være det som det i 
utgangspunktet tar seg ut for å være. 

Les mer om The Lunatics: www.lunatics.nl 

turné meD 
sjøsprøyt
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