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teateranmeldelse

Fri figur-festivalen 2013 ble en stor suksess, med
flere besøkende per forestilling enn noen gang
før. I tillegg til forestillingene ble det avholdt
«figurdryss» utenfor teateret, med innsats fra mange
av våre figurspillere, til glede både for oppmøtte
og for forbipasserende. I løpet av festivalen ble
det også holdt to inspirerende workshops og et
fagseminar. Festivalkroen på fredagen og festen
på lørdagen var begge fullstappede og ble forum
både for å hygge seg og for å treffe andre fagfolk
– noe som er blant de viktigste grunnene til å
avholde festival.

Lotta Nevalainen

    

Foto forside:
Fra gateteaterforestillingen
La femme blanche
av kanadiske Magali
Chouinard, sett på Festival
Mondial des Theatres de
Marionettes i Charleville,
Frankrike i september
Foto: Karen Høie

Takk for en
vellykket festival!

FIGURVERKSTEDET
Annie Dahr Nygaard

Ansvarlig redaktør:
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REDAKSJON:
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Som festivalansvarlig snakket jeg med alle gruppene
som besøkte festivalen vår, både de utenlandske
og norske, og alle var imponerte av måten de
hadde blitt tatt imot på, og over avviklingen av
hele festivalen. At det hele gikk så knirkefritt, er
i stor grad takket være vår nye daglig leder Kirsti
Ulvestad som bar hele logistikken for festivalen på
sine skuldre. Derfor vil jeg rette en stor takk til
henne på vegne av hele UNIMA Norge.
Stor takk rettes også til UNIMAs styre som
gjorde en kjempeinnsats både før, under og

Kenneth Dean
Styreleder i
UNIMA Norge

etter festivalen. Takk også til de frivillige
arbeidsgruppene som programmerte, dekorerte,
var vertskap for gruppene, arrangerte fest,
monterte og demonterte til de små nattetimer,
og til redaksjonen av Ånd i hanske for det flotte
programnummeret.
UNIMA Norge retter en spesielt stor takk til
Oslo Nye Teater avdeling Trikkestallen og deres
utrettelige stab, uten hvilke det ikke ville ha vært
mulig å arrangere festival overhodet.
Så: som leserne av denne lederen forstår, har
arrangeringen av Fri figur hvilt på en fantastisk
innsats fra frivillige. Det har vært kjempemoro
og inspirerende å oppleve så mye arbeidsglede og
innsatsvilje under festivalen og å møte mange nye
mennesker både bak scenen og som publikum.
Vi er allerede igang med forberedende planlegging
av neste Fri figur, og vi håper å se enda flere både i
arbeidsgruppene og som publikum!
Takk til alle for denne gangen og velkommen til
neste Fri figur i 2015.
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leder

Engasjement etterlyst
Hedda Fredly
Ansvarlig redaktør
Ånd i hanske

Hvor går veien videre for Fri figur-festivalen?
Det kan være lurt å la seg inspirere av større
og mer etablerte festivaler, og i dette Ånd i
hanske-nummeret gir vi innblikk i hvordan
«gigantfestivalen» i Charleville-Meziers og Festival
of Wonder i Danmark arrangeres, hvilke typer
forestillinger de vektlegger og hvilke forventninger
de måler seg opp mot.
Denne utgaven av tidsskriftet er altså dominert av
høstens festivaler. Først og fremst har vi ryddet
plass til en nokså fyldig dekning av UNIMA
Norges egen Fri figur-festival, som var (nesten
overraskende) godt besøkt. Etter å ha ligget brakk
i tre år, kan det virke som figurteaterinteresserte
var glade for festivalens «gjenoppståelse». Alle
forestillingene og alt utenomprogram var preget av
fulle benkerader og stor entusiasme. Frida Odden
Brinkmanns deltakelse på Fri figur var hennes
første på en ren figurteaterfestival. På side 10
kan du lese om hvordan hun opplevde festivalen,
programpost for programpost.

plass igjen i dette nummeret: I «Figurverkstedet»
får du innblikk i prosessen med å lage bunrakudukken Elvira (denne dukken var også sentral på
en av Fri figurs workshoper). I «Slik begynte det»
forteller leder for Dukkoppteatret Brit Steinsvik
om øyeblikket som vekket hennes interesse for
figurteater.
Til slutt et lite hjertesukk: Det er utrolig krevende
å finne skribenter til Ånd i hanske. Hva kan dette
skyldes? Publisering i tidsskriftet er en ypperlig
anledning til å promotere eget arbeid, reise
debatter rundt og kvalitetssikre figurteaterkunsten
i Norge. I tillegg er ikke terskelen høy – du får god
skribentveiledning fra redaktøren, tekstene trenger
ikke sendes inn fiks ferdige. Vi i Ånd i hanskes
redaksjon ønsker oss flere tips til og gjerne kritikk
av innholdet i bladet og flere aktive skribenter i
2014! Nøl ikke med å ta kontakt med en av oss.

Glimt fra
Fri figur
Stor oppslutning og fullsatte benkerader preget årets
Fri figur-festival, som ble avholdt på Oslo Nye Teater,
Trikkestallen 25. - 27. oktober.
På de neste sidene kan du lese om noe av det
festivalen hadde å by på.
Foto: Ilona Sawicka

Til da: Ha ei riktig god jul, og et fabelaktig
figurteaterår 2014!

Videre er noen av Ånd i hanskes faste spalter på
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glimt fra
fri figur 2013

Performancetruppen
Robsrud & Dean ga publikum
«cutting edge teater i 3D»
fra sitt Forskningsprosjekt VI:
Den Nakne Sannheten
på festivalåpninga
25. oktober

Dukke og
dukkefører
fra forestillinga
Transit

Valeria Guglietti
flørtet med Fri
figur-publikummet i
sin finurlige
skyggeforestilling
Don’t Touch
My Hand

Festivalkro
på Mr Pizza

- Forbered dere
på å bli fortryllet!
UNIMA Norges styreleder
Kenneth Dean åpnet
festivalen.

Publikum
fikk møte
dukkene etter
forestillingen
Transit
6

Oslo Nyes
teatersjef
Cathrine Telle

Torill Næsheim
hadde laget
forunderlige deko
rasjoner til hele
festivalområdet.
7

glimt fra
fri figur 2013

Frøken Elefant
hilser på Elvira
(se presentasjon
side 14-17) under
Figurdrysset

Workshop
deltakere på
Bunrakuworkshopen
søndag.

UNIMA Norges
Henriette Blakstad
innledet til
Figurdrysset på
festivalområdet
lørdag i festivalen

Scenografi
forbedring
på festival
området.

Frøken Elefant
og Anteros første
møte, under
Figurdrysset
lørdag.

Figurmaker Stephan
Østensen fortalte
om sitt arbeid under
figurteaterseminaret
«Figurteater fra tre
innfallsvinkler»

Stor interesse
for å se nærmere
på scenografien til
Teater Fusentasts
Den store
finalen

Alfred (og kompaniet
Skromlehjulet) underholdt
stort med sin tragikomiske
kjærlighetshistorie
Because I Love You, spilt i
baren under festivalfesten
lørdag kveld.
8
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fri figur 2013

Frida Odden Brinkmann
jobber frilans som sirkusartist, scenekunstner og produsent.
Utdannet ved Académie Fratellini (F) , Cirkuspiloterna (SE) og Akademiet for Utæmmet Kreativitet (DK).

LILLE MANN: Frida
Odden Brinkmanns
figur Antero opptrådte
både på Figurdrysset og
festivalfesten på Fri figur

Figurer i fri
utfoldelse

FINGERFERDIG: Frida
Odden Brinkmann lot
seg begeistre av Valeria
Gugliettis skyggeteater.

Frida Odden Brinkmann var førstereiskvinne på en ren
figurteaterfestival. Det ga mersmak.

Jeg hadde ikke så veldig store forventinger eller
forhåpninger til Fri figur-festivalen, annet enn
at jeg ønsket å bli inspirert og stifte bekjentskap
med det norske figurteatermiljøet. Jeg har min
bakgrunn fra nysirkus og har vært på mange sirkusog gateteaterfestivaler rundt om i Europa men
aldri på noen annen ren figurteaterfestival, så jeg
har egentlig ikke noe å sammenligne med.
Jeg var på Fri figur alle tre festivaldagene og tilstede
på alle forestillingene (unntatt festivalåpningen,
og Snøhvit som jeg hadde sett fra før og
miniforestillinga Koseputa i Paris som jeg rett og
slett ikke rakk å se). (Jeg fikk heller ikke vært på
festivalkroa Mr. Pizza.)
Fredag så jeg Transit av Nederlandske Ananda
Pujik med sine vakre dukker og matchende masker
i større format. Denne kombinasjonen var meget
fascinerende! Men jeg skulle nesten ønske at de
holdt seg mer til dukkene og ikke hadde så mange
scener med den eldre damen i full størrelse med
maske, de syns jeg ble langtekkelige. Tematikken
var rørende og scenografien var med på å løfte
helheten. Det var også interessant å komme
fram og se på dukkene etter forestillingen; de
var laget av et annet materiale enn de så ut til.
Forestillingen var fin og av høy kvalitet faglig sett
etter min bedømmelse, men ga meg på ingen måte
bakoversveis.
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Lørdag deltok jeg på workshop i skyggeteater med
Valeria Guglietti, som jeg forøvrig var artistvert for.
Hun gikk fram i rasende tempo og plapret i vei på
spansk med en tolk på slep. Vi klippet figurer i papir
og lagde skyggeteater på lerreter og fikk absolutt
oppleve vanskelighetsgraden av hennes ferdigheter!
Det var en flott innledning til forestillingen hennes
Don’t touch my hand, som jeg så rett etterpå. Jeg,
med min sirkusbakgrunn, lot meg fascinere av
hvor imponerende fingerferdigheten, timingen
og rytmen var, særlig etter selv å ha prøvd å lage
skygger med hendene. En søt forestilling i kabaretform, der ulike små historier, gags og tablåer
fulgte etter hverandre til forskjellig musikk , uten
å ha noe med hverandre å gjøre (annet enn at alt
var skyggeteater). Valeirias sjarmerende vesen og
forestillingens lengde (rundt 30 minutter ) gjorde
at jeg som publikum aksepterte denne formen, selv
om jeg satt igjen med en liten lengsel etter å se de
fantastiske skyggebildene i en lengre historie med
dramaturgisk oppbygging.
Lørdag ettermiddag deltok jeg på «Figurdryss» i
regi av Henriette Blakstad, hvor jeg, med min figur
Antero, minglet med andre figurer på plassen foran
Trikkestallen. Et artig stunt hvor figuren min fikk
prøve seg på en utendørs arena for og i møte med
andre figurer for første gang. Stuntet varte kort
og jeg lengtet etter å holde på litt lenger. Et godt
tegn! Less is more...

Etterpå skyndet jeg meg inn på Annika Udos
(Teater Visuell) forestilling Krakkel Spetakkel. Jeg
var meget nysgjerrig ettersom jeg husker Annika
Udo fra ei fin Snøhvit-forestilling da hun gikk på
Dukketeater Akademiet i Fredrikstad på tidlig 90tall.
Krakkel Spetakkel var søt historie for barn fortalt på
en underfundig måte. Et meget underlig univers
og fine dukker med imponerende mobilitet.
Deilig å se teater for barn som var så rart og så lite
«typisk». Dessverre var det litt langtekkelig for meg
som voksen, men jeg hadde inntrykk av at barna
koste seg.
Lørdagskvelden så jeg Kefar Nahum med belgiske
Mossoux Bonté, en soloforestilling med live
elektronisk musikk. Dette var helt klart figurteater,
eller objektteater som det heter på fransk (theatre
d’objets), og ikke typisk dukketeater. Det var
ingen lagde dukker med i forestillingen, bare mer
eller mindre hverdagslige objekter som fikk liv og
personlighet når de på en sensitiv og meget dedikert
måte ble ført én etter én og noen ganger to og to
av Nicole Mossoux og i samspill med henne. Jeg
så forestillingen nesten som en danseforestilling
med objekter, transeaktig med suggererende intens
musikk. Det var en flott forestilling, men ikke helt
min kopp te.

Etter å ha opptrådt med Antero på festen om kvelden
så jeg Because I Love You med Skromlehjulet. En
søt, sjarmerende og morsom liten berettelse for
voksne. Jeg koste meg og lo. Den var fin! Og
festivalfesten var hyggelig og uformell.
Jeg deltok på seminaret søndag ettermiddag. Det
var spennende å høre om arbeidet til Mossoux
Bonté og arbeidet med Kefar Nahum. Men
for meg var det nesten enda mer interessant å
høre innledningen til de tre paneldeltagerne
Yngvild Aspeli, Stephan Østensen og Anne Mali
Sæther. Møtet og diskusjonen ble hederlig ledet
av Kenneth Dean, takk for det! Seminaret ble et
strålende innblikk i figurteaterverdenen i Norge,
de forskjellige deltagernes drømmer, meninger,
ambisjoner og utfordringer. Under seminaret kom
jeg i kontakt med Anne Mali Sæther som jeg nå har
arbeidet med i fire uker på mitt figurteaterprosjekt
1 ½. Et skjebnesvangert møte med andre ord!
Til sist på festivalen så jeg Den Store Finalen som
for meg, sammen med Don’t touch my hand ble
festivalens høydepunkt. Det var en flott kombi
nasjon av miniatyrdukker, video og fortellerkunst
på rim. Meget gjennomført og gjennomarbeidet til
minste detal; historien tok uventede og overraskende
vendinger og humoren var sort. En herlig avslutning
på en meget inspirerende og variert helg. Jeg gleder
meg allerede til neste Fri figur!

11

FIGURVERKSTEDET

Elvira

Laget i Cie Philippe Gentys verksted i Paris,
under veiledning av Sebastien Puech
Figurmaker: Annie Dahr Nygaard
Elvira var også sentral i Annie Dahr Nygaard
og Henrik Hoff Vaagens workshop i
bunrakustil under Fri figur-festivalen 2013

1. Jeg tegnet først opp Elvira i faktisk størrelse på gråpapir, og fikk jeg min første aha-opplevelse om dukkemakeri da
Sebastien gav meg en reprimande for å ha tegnet en dukke og ikke et menneske. Så klart; jeg kan ikke tenke på og
lage figuren-som-en-figur. Den må tenkes på og lages som et menneske. Dukken skal ikke etterligne dukker, den skal
etterligne mennesker, på samme måte som teateret ikke skal etterligne teateret, men livet.
Deretter klippet jeg ut kroppsfasongen i gjennomsiktig arkitekt-papir og overførte tegningen til en skumgummiblokk.

2. Jeg skar ut kroppen fra skumgummiblokken med sag.

Etter at Elvira ble levende,
viste hun seg å være en svært
intellektuell ung dame.

12

3. Så klippet og skar jeg til kroppen ble rund nok. Her
meldte det første problemet med at jeg hadde tegnet
henne som dukke seg: hun hadde ingen knær. Jeg
hadde ikke tenkt på at jeg måtte tegne knær hvis jeg
ville at hun skulle bli realistisk. Jeg løste dette ved å lime
på litt ekstra skumgummi på knærne.

4. Hodet ble modellert i leire og hendene i plastilina. Så
laget jeg gipsavstøpning av modellene, som først ble fylt
med et tynt lag latex, deretter etsende isolasjonsskum.
5. Elviras hud er av latex, hjernemassen av isolasjonsskum.
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INNLEGG FRA
FOREDRAGSHOLDERNE
TIL SEMINARET
«FIGURTEATER
FRA TRE
INNFALLSVINKLER»
FIGURTEATER SOM DRAMA
TURGISK NØDVENDIGHET:
Yngvild Aspeli var en av tre
paneldeltakere på Fri figurseminaret
6. Kroppen ble sagd i to, og skjelettet montert. Skjelettet
er laget av firkantede aluminiumsstenger.

8. Armene er laget på sammen måte som kroppen,
og har også skjelett av aluminium. Armene er festet til
ryggrad-båndet med tykk snor. Elvira har et håndtak i
ryggen til dukkeføreren, og dette håndtaket er festet i en
treplate som er limt inni ryggen.

10. Skar ut bakhodet og monterte styrepinne. Pinnen
har en liten hank hvor ryggrads-båndet festes. Hendene
festes på samme måte, i båndene som stikker ut fra
arm-skjelettet.

14

fakta

7. Foten, med ledd-mekanisme.

9. Kroppen er limt sammen, og leddene skåret ut med
kniv og forsterket med elastisk stoff.

Yngvild Aspeli
Utdannet ved Ecole Jacques
Lecoq i Paris og ved den
franske figurteaterhøgskolen
Ecole Nationale Supèrieure
des Arts de la Marionnette
i Charleville-Mézières,
Frankrike. Hun er bosatt i Paris,
og arbeider som regissør,
figurspiller, skuespiller og
figurmaker for ulike kompanier
i Frankrike og England.

«Uten figurene kan ikke historien
formidles slik jeg ønsker»
«Figurteater befinner seg i krysningspunktet mel
lom teater og visuell kunst, og gir oss mulighet
til å konkretisere det abstrakte. Det å velge figur
teater som form, er for meg først og fremst en
dramaturgisk nødvendighet; historien kan ikke
formidles slik jeg ønsker, uten figurene.

11. Så var det bare å male ansiktet og hendene, lime på
en grønn parykk, kjøpe klær på H&M, og vips!: Elvira er blitt
levende, og avventer i spenning en framtidig produksjon
skreddersydd henne og hennes maritime personlighet.

Jeg jobber hovedsakelig i et visuelt språk, hvor
historien formidles gjennom situasjoner, bevegelse
og bilder. Ord og stemme brukes, men det er ikke
teksten som formidler historien. Valg av materialer,
farger og type figurer, er dermed avgjørende for
publikums forståelse av forestillingen. Scenografi,
lys, kostymer - og ikke minst musikk, er viktige
fortellerelementer, selv om det likevel alltid er
forholdet mellom figur og figurspiller som er
viktigst.

I en prosess fram mot ei forestilling begynner jeg
alltid med en arbeidsperiode hvor jeg prøver ut
figurer og ideer. Det å ha tilgang på et verksted er
nødvendig slik at vi raskt kan lage ulike prototyper
på figurer for å teste om noe fungerer eller ikke.
Slik blir man raskt kvitt ideene som var skikkelig
gode i hodet, men som overhodet ikke fungerer
på scenen.
Med utgangspunkt i grunnideen skrives scenene
hovedsakelig ut fra improvisasjoner. Forestillings
materialet skapes på scenen - i spillet mellom figur
og skuespiller, og utvikles deretter videre helt til
forestillingen finner sin form.»

Aspelis første forestilling
Signaux er en
figurteaterforestilling for
voksne basert på en novelle
av Bjarte Breiteig. Signaux
er en visuell forestilling,
hvor forholdet mellom
en menneskestor figur,
skuespillere og tegninger står
sentralt.
Skyggeteater er et vesentlig
element i skrekk-kabareten
Opera Opaque. Forestillingen
er laget for barn fra 8 år og
oppover. Vi møter den gamle
operette-divaen Madame Silva,
hennes to assistenter og en
liten «samling mareritt».
Hennes nye forestilling for
voksne, basert på Gaute
Heivolls roman Før jeg brenner
ned har premiere i oktober
2014.
www.plexuspolaire.com
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INNLEGG FRA
FOREDRAGSHOLDERNE
TIL SEMINARET
«FIGURTEATER
FRA TRE
INNFALLSVINKLER»

«Jeg opplever det fantasi-eggende
at mennesker og menneskers
eksistensielle sider kan representeres
av noe annet enn mennesket selv.»

fakta

ANNE MALI SÆTHER
Anne Mali Sæther er
kunstnerisk leder for Animalske
Produksjoner, som har Under
Barnehagen og Av dyr er du
kommet på repertoaret. Hun
arbeider også som frilans
instruktør og vært instruktør
blant annet ved Dramatikkens
Hus, Den Nationale Scene,
Teater Ibsen, Oslo Nye
Dukketeater, Akershus Teater,
Østfold Teater, Rikskonsertene,
Cirka Teater - og har vært en
ettertraktet instruktør i det frie
scenekunstfelt. Hun er kjent for
sin kvalitet: sitt alvorlige, lekne
og eksistensielt søkende arbeid
med scenekunst for et ungt
publikum og har høstet flere
priser for sitt arbeid.
Hennes arbeider i 2013
har blant annet vært med
Cirka Teaters forestiling
Tankelaboratoriet, Animalske
Produksjonerss Av dyr
er du kommet, Haugen
Produksjoners Tygg og Frida
Brinkmanns 1 1/2
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«Mine erfaringer med figurteater har jeg blant
annet fått fra arbeid med Petrusjka, Teater Figur,
Cirka Teater, Oslo Nye Dukketeater, Anki Udo,
Norsk Dukketeater-Akademi, Akademi for
Scenekunst og Claire Heggen. Erindringsbilder
jeg refererer til nedenfor er fra arbeid med flere
av disse
Når jeg ser tilbake på mitt arbeid med figurteater,
ser jeg to hovedretninger:
Den ene hovedretningen vil jeg kalle
figurteater med drømmens visualitet og
tillatende logikk.
I denne type figurteaterarbeid lengter, lurer og
filosoferer jeg ofte over eksistensielle spørsmål. Her
søker jeg å gjøre figuren så levende at publikum
glemmer at mennesket er representert av en figur.
Jeg lar meg ofte inspirere av surrealistisk poesi,
bildekunst og filosofiske spørsmål. Her tar jeg
utgangspunkt i et annet formspråk enn dagens
realistiske, rasjonelle fortellerlogikk. Sceniske
situasjoner og bilder som kan dirre videre i
undringsrommet, slik drømmene følger oss inn
i dagen, uten at vi forstår dem med vår våkne
fornuft.
Erindringsbilde fra regi:
En ensom mann begynner å lekke
Lekker sand
Figuren oppløses
Mannen blir til en frakk og en svevende hatt
som

faller sammen
til en sanddekket kleskrøll.
Den andre retningen i mitt arbeid vil
jeg kalle et lekent eller performativt
figurteater.
Her kan performeren plutselig befinne seg midt
i en scenisk lek med en objekt eller en figur på
grunn av sin innlevelsesevne. Både hun og objektet
/ figuren kan bli til alt hun forestiller seg. Hennes
innlevelse kaster henne og objektet / figuren inn
og ut av spillet / leken.
I denne spillestilen oppstår det gjerne en mer
brutal og komisk bruk av figurer. Uttrykket blir
mer direkte og åpent.
Her kan jeg ønske å fremheve at figuren er en
gjenstand. Jeg kan forsterke det komiske ved å
åpenbare det ufullkomne ved figuren. Det blir
utøverens lekenhet som driver den eksistensielle
undersøkelsen. Barnets lekdramaturgi har inspirert
meg i denne typen arbeid. Her undersøker jeg
eksistensielle problemstillinger gjennom utøvers
innlevelse / ved å leke og å «bli lekt av leken».
Unike tekniske muligheter
Jeg er opptatt av figurteatrets helt spesielle fysiske
og tekniske muligheter. At figurer kan fly, spaltes,
fordobles, mangedobles , transformeres, vrenges,
ese, skrumpe eller forvitre.
Erindringsbilde fra regi:
En dukke drømmer om å være en sann stuper,

PANELET PÅ SEMINARET:
(F.V) Moderator Kenneth
Dean, Anne Mali Sæther og
Stephan Østensen. (Tredje
panelmedlem Yngvild
Aspelid er presentert
på side 15) (Foto: Ilona
Sawicka)

trekker så pusten, begynner å sveve over sin egen
stol, flyr, dukker så under vann for å møte sin egen
dobbeltgjenger - et talende hode på havets bunn.
Som tilskuer/publikum kan vi i figurteatret også
oppleve ulike former for sansebedrag: Forvirring
av dimensjoner og avstand, lysganger usynliggjør
dukkespillere som får figurer til å fly, etc.
Fri representasjon
Jeg opplever det fantasi-eggende at mennesker og
menneskers eksistensielle sider kan representeres
av noe annet enn mennesket selv.
Erindringsbilder fra regi:
- Et menneske representeres av dypt pustende
ugjennomtrengelige vegger som sakte nærmer seg...
Erindringsbilde 2:
- Den «overgenerøse» blir representert av en
tevarmer som trenger seg på alle og enhver for å
varme dem opp...
Enkelhetens magi
Jeg fascineres av enkelhet i arbeid med figur
teater. At publikum kan bli dypt beveget av en
utøver som levendegjør en enkel gjenstand.
Det unike
Jeg leter etter situasjoner som egner seg for å
bli utført av figurer fremfor levende skuespillere.
Teknisk sett kan en figur dobles, mangedobles,
ese, vrenges, etc, men utover dette tekniske
aspektet er jeg opptatt av stemningene, magien
og metaforene som figurteatret kan kommunisere.
I selve figurteatrets fysiske premisser ligger det
spekket med eksistensielle og filosofiske metaforer.

Utøveren
Det mer eller mindre usynlige ved figurteater
utøveren berører meg i arbeidet som instruktør
for figurteater.
- at tre dukkespillere kan føre samme dukke
- at de sammen prøver å hente ut dukkens iboende
hemmeligheter
- at utøverne gjør seg usynlige for å synliggjøre en
figur

DET ENKLE OG UNIKE: - Jeg
fascineres av enkelhet i mitt
arbeid med figurteater, sier
Anne Mali Sæther

Dette hengivne, dette uselviske og usynlige
ved figurspillerens absolutte nærvær, fascinerer
meg. Her er det flust av pirrende eksistensielle
paradokser...
Figurteaterets utøver er oftest en skuespiller med
visuell intelligens:
- en utøver som er interessert i å undersøke
hvilke meningsbærende muligheter og innebygde
dramatikk som finnes latent i materialet, i objektet,
i en figur eller i et roms form. Utøveren skaper
gjennom det fysiske/visuelle fortellerspråk et
uttrykk som er likestilt det verbale språket.
Fabulering
Vi lever i en tid med store politiske og økologiske
globale utfordringer, som krever vårt alvor og
engasjement.
I vår ironiske tid, med vår redsel for å være
patetiske, sakrale eller banale, kan vi kanskje trenge
en håndstrekning fra figurene.»
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Anne Helgesen
Sjef for Kattas Figurteater Ensemble.
Dr i teatervitenskap. Forfatter

«Marionettene er god
distriktspolitikk.»

Snublende gigant

Som vanlig var det mange vidunderlige forestillinger på
Festival Mondial des Theatres de Marionettes i Charleville.
Men i år ble det også tydelig at gigantfestivalen har blitt
slitt mellom alt for mange og ulike forventninger.

På Place Ducale venter folk på at giganten skal
reise seg. Hele familier er benket rundt restaurant
bordene langs plassen. Man kan telle både tre og
fire generasjoner som feirer den 51. figurteater
festivalen i Charleville-Mézières.
Mørket har senket seg, klokka nærmer seg ti, snart
starter forestillingen. Menneskene siger fremdeles
inn på torget, trykker seg sammen rundt den store
figuren som snart skal settes i bevegelse. Ennå sitter
den livløs og ventende. En figurspiller klatrer opp
bak kjempens rygg. Så slås lyskasterne på, musikk
og en fortellerstemme gjaller gjennom høytalere.
Folkemengden tier forventningsfullt.
fakta

Festival Mondial
des Theatres de
Marionettes
Grunnlagt i 1961
Finner sted annet hvert år i
Charleville-Meziers, Frankrike
Festivalen varer i 10 dager
30 nasjoner, 130 companier,
150 forestillinger er
representert, og møter hvert år
et publikum på over 150.000
I tillegg til forestillingene
er det møter, utstillinger,
gate-opptredener og andre
festligheter
Siste festival ble avholdt 20.29. september i år

Forventninger i alle retninger
Jeg var også full av forventning. Dette var mitt
fjerde besøk på Festival Mondial des Theatres de
Marionettes. Men det var første gang jeg skulle
oppleve den sagnomsuste åpningsfesten, den som
er så høyt elsket av det lokale publikum og som
består av spektakulære show med gigantiske figurer.
Folkefesten som utspant seg rundt meg, rørte
meg. Jeg hadde allerede hatt et par dager til å se
hvordan salgsboder og dukkescener ble bygget
opp langs gater og på torg, hvordan alle byens
butikkvinduer ble dekorert med teaterdukker.
Det gjaldt ikke bare i selve Charleville. Alle de
omkringliggende landsbyene deltok i hyllesten

til den verdensomspennende figurteaterfestivalen
som nå finner sted hvert annet år. På åpningsdagen
ankom den franske kulturministeren for å kaste glans
og vise hvor viktig festivalen er. Ardennene er en
region som sliter med fraflytting og arbeidsløshet.
Marionettene er god distriktspolitikk.
Men i år ble det tydelig at Festival Mondial des
Theatres de Marionettes ble slitt mellom alt for mange
og ulike forventninger. Tilbudet av forestillinger
var tilsynelatende uendelig. Gateforestillingene
var oppstilt med under tjue meters mellomrom i
sentrum. Innendørsforestillinger spilte on og off
i alle saler som kunne oppdrives, dessuten i telt,
campingvogner og overbygde portrom. Mengden
av tilbudet innebar selvfølgelig store variasjoner
i kvalitet, slik har det alltid vært. Men de store
høydepunktene manglet.
Tidligere var Charleville-festivalen stedet der alle
de verdensberømte stjernene i figurteatret viste
sine nyeste forestillinger. Mange av de beste var
fraværende denne gangen. Overraskelsene innen
figurteatret pleier også vanligvis å dukke opp - de
nyskapende, de geniale som ingen har hørt om
før. Festivalen har i mange år vært et must for
alle kunstnere som vil bety noe i internasjonalt
figurteater. De som slår gjennom med sine
forestillinger i Charleville, har siden kunnet reise
verden rundt på turné.

UTEN RETNING: Giganten fra Compagnie de l’homme debouts forestilling
Venus kunne gjøre lite annet enn å reise seg og forlate spilleplassen.
Anne Helgesen håper det ikke er symptomatisk for den store
figurteaterfestivalen i Charleville-Mézières. (Pressefoto fra festivalen)
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DE VANDRENDE:
-Eller skal vi si ridende
gateforestillingene? – ga alle
publikummere anledning til å
se figurteaterpåfunnene
(Foto: Karen Høie)

TRE SØSTRE: Den israelske
kabaretforestillingen
Huset ved sjøen var
blant festivalens beste
(Pressefoto)

DET STORE I DET LILLE: Av
og til byr det lille formatet
på det mest storslagne.
Barneforestillingen La
Nuit var et godt eksempel
på dette (Pressefoto fra
festivalen)

Noe var annerledes i år. Kanskje det skyldes at
festivalen nå arrangeres hvert annet i stedet for hvert
tredje år, slik at tilfanget av nye forestillinger ikke var
stort nok. Overraskelsene manglet i hvert fall.
Pengemangel og nasjonalpatriotisme
Kanskje handlet festivalens noe slitne framtreden
om økonomiske problemer. Det ble i hver fall
snakket mye om penger; om at det var mye
festivalledelsen ikke hadde råd til. Dessuten ble
det klaget over at teaterbillettene var for dyre.
Selv presten som velsignet marionettene under
gudstjenesten i åpningshelgen snakket ustoppelig
om penger. Alle forestillinger burde være gratis
mente han, sånn at lokalbefolkningen hadde råd
til å ta del i alt de ønsket å se. Skoleforestillingene
var også redusert i omfang. I stedet vandret horder
av skoleklasser til de største gateforestillingene.
De ankom gjerne en time før forestillingsstart
for å få de beste plassene. Å stoppe spontant ved
gateforestillinger ble dermed en umulighet.
Festivalen var dessuten oversvømmet av franske
forestillinger. De franske har selvfølgelig alltid
utgjort hovedtyngden, men denne gangen var de
overrepresentert. Det gikk på kvaliteten løs. Altfor
mange av de franske forestillingene var pinlig
selvhøytidelige samtidig som utøverne manglet et
handverksmessig minimum av trening og kunnskap.
Den franske vrien skyldtes kanskje et ønske om
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større folkelighet og om at absolutt alt som ble
presentert skulle kunne forstås av lokale tilskuere.
Også de internasjonale forestillingene måtte innfri
kravet om å kommunisere med et publikum
som kun behersket fransk. Dårlig fransk, franske
fortellere eller digital fransk oversettelse forstyrret
rytme og konsentrasjon på flere forestillinger.
Festivalens internasjonale preg var svekket i år.

figurspillerne kom fram og tok i mot applaus,
startet de likegodt stykket på nytt. Men denne
gangen uten dukker og foran skjermbrettet. De
spilte lenge og demonstrerte den samme presisjon
som de hadde hatt med dukker. Barna i salen kunne
puste ut. Det var jo dette de hadde skjønt … nesten
hele tiden: at den underlige verden de hadde levd
seg inn i, var skapt av menneskehender.

Min favorittforestilling
Selvfølgelig fikk jeg også se mange fine forestillinger.
En enkel liten hanskedukkeforestilling for barn
fra 3 år og oppover ble min absolutt største
teateropplevelse på festivalen. Théâtre sans Toit
het gruppa, forestillingens tittel var La Nuit. Den
handlet om hvor utrolig nifst alt kan bli når det
er natt og mørkt. Hovedpersonene var to enkle
stiliserte hanskedukker, den ene hadde oransje
kittel, den andre blå. For øvrig var de til forveksling
like. Bak dem og rundt dem svevde uformelige
monstre og en ulv med spisse tenner. De to
hanskedukkene sprang, snublet, falt i imaginære
hull, arbeidet, sloss og var venner.

De morsomme forestillingene
Så var det de morsomme forestillingene, de som
underholder og sørger for at lattermusklene
jobber uavbrutt. Bob Théâtre med Fin de série…
stilte i toppklasse innenfor denne kategorien.
Denis Athimon brillierte som skuespiller når han
parodierte Sean Connery i rollen som James Bond.
Her var hemningsløse biljakter med lekebiler, intens
flørting med små papirdukkedamer og slåsskamper
i løse luften. Aller morsomst var det da agenten
havnet på panseret av en bil i fart, det vil si, den
imaginære bilen var hans eget skrivebord, farten
ble illudert ved at han holdt seg selv i kontinuerlig
risting, mens han klamret seg fast og stadig holdt
på å skli av panseret – jeg mener skrivebordet. Jaaa!
Bob Théâtre vil jeg gjerne se igjen.

Først var det drømmeaktig og absurd, så tok
marerittfornemmelsen over. Alt var utført med
presisjon, rytme og nydelig dukkeføring. Det
skremmende i forestillingen balanserte på en
knivsegg mot hva de små tilskuerne i salen kunne
tåle, men falt aldri ned på gal side. Da de tre

Britiske Blind Summit med The Table hører
selvfølgelig også med til de morsomme. En enkel
småstygg tabletopfigur, et bord og tre eminente
og samkjørte figurspillere, mer skal det ikke til.

Figuren var av det selvbevisste slaget som holdt
foredrag om seg selv som teaterfigur og om bordets
egnethet som scene. Han mobbet sine figurspillere
og var småfrekk med publikum. Selv det faktum
at forestillingen måtte ha fransk språkdrakt, ble
harselert med på en kaudervelsk blanding av fransk
og engelsk. Bare morsomt, men veldig morsomt.
De store og kompliserte oppsettingene
Sterkt følelsesmessig engasjement og poetisk
bildebruk preget to av de største oppsettingene som
jeg gledet meg over. La Maison prés du lac (Huset
ved sjøen) var en kabaret med Hazira performance
art arena fra Israel. En jødisk sangerinne ser tilbake
på barndomsminner fra andre verdenskrig. Da
måtte hun gjemme seg på et loft sammen med
sine to søstre. Søstrene lekte og sloss og så med
lengsel ut av vinduene og ned på menneskene som
vandrer rundt i frihet. Søstrene ble spilt av tre svært
dyktige skuespillere. De ble castet slik at storesøster
ble spilt av en nesten uvirkelig høy kvinne,
lillesøster var uvanlig liten, mens hovedpersonen
var av middels høyde. Slik var det som om hennes
minne forstørret og forminsket det som en gang
hadde vært. Figurteaterelementene i forestillingen
bidro i samme retning. Historien endte med at
skjulestedet ble oppdaget. Den yngste og den
eldste søsteren ble brakt vekk av nazistene. Den
mellomste, historiefortelleren, klarte å gjemme seg
og overlevde.
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Fransk-kinesiske Yeung Faï
regnes som en kommende
stjerne i fransk figurteater.
Han presenterte pseudodokumentaren Blue Jeans
(Pressefoto)

«Altfor mange
av de franske
forestillingene
var pinlig
selvhøytidelige»

Det var store forventninger til Blue Jeans med
kinesisk-franske Yeung Faï. Eliten av UNIMAs
tilskuere flokket seg om denne forstillingen. Yeung
Faï er sønn av en kinesisk hanskedukkespiller og
kjenner slik spillteknikk fra sin barndom. Han bor
nå i eksil i Paris. Mange forventer at han skal den
nye verdensstjernen innen figurteater.
Forestilling var halvdokumentarisk og fortalte om
fattigdommen på den kinesiske landsbygda og om
barnearbeidere i en kinesisk fabrikk som produserte
jeans for eksport til vesten. Historien ble fortalt
med skuespillere, figurer og film. Filmen utgjorde
det dokumentariske innslaget. Den ble projisert på
en rekke skjermer som ble flyttet rundt på scenen
i et skinnesystem. Slik kunne filmen dukke opp
på ulike steder og i ulike formater i scenebildet.
Filmbitene var svært vakre, særlig de som gjenga
kinesisk natur. De voksne ble spilt av skuespillere,
barna var dukker. Under det hele lå en rasende
anklage både mot kinesiske myndigheter og mot
vestlige kapitalinteresser som kjøper de billige
varene og dermed gjør utbyttingen mulig. Alt ved
produksjonen var fremragende, når noe likevel
buttet i mot, var det fordi teaterdukkene nærmest
motsatte seg det dokumentære grepet. Det var
dukker, ikke barn, og de insisterte på å være i sin
egen poetiske verden.

allerede ved festivalåpningen. Når røykmaskinene
legger sitt slør rundt gigantdukkens føtter,
når høytalerne drønner og en stor gruppe
amatørdansere visstnok danser for kjempen. Ingen
har spandert en opphøyd scene på danserne, de blir
bare sett av dem som står helt inntil spilleplassen.
Så reiser figuren seg endelig. I følge programmet er
den over sju meter høy. Den beveger seg framover,
ut av plassen og inn i ei gate som leder ut av Place
Ducal. I følge programmer skulle vi oppleve en
forestillingen om å være på reise, om å gå og falle
og krype for å komme seg videre, om at man ikke
skal se seg tilbake. Men jeg ser bare en enorm
teaterfigur som går sin vei, som forlater oss. Farget
lys flasher opp gata og de tilliggende husveggene
i det figuren forsvinner. Og når giganten er helt
vekk, skytes et par små raketter opp. De blir så vidt
synlige over hustakene før de daler ned igjen. Så er
det ikke mer. Jeg kjenner meg snytt. Rundt meg
hersker en matt stemning. Folk venter. Var dette
alt? De venter ennå en stund, men må til slutt
erkjenne at dett var det hele. Publikum snur seg
nølende og forlater plassen.
Jeg nøler meg ut av fortellingen om årets Festival
Mondial des Theatres de Marionettes. Jeg vet at
jeg kommer tilbake. Men mine forventninger vil
muligens være lavere enn de var i år.

Giganten
Jeg må tilbake til stemningen som preget meg

VENTENDE: Festivalen presenterte også en rekke interessante
utstillinger. Utstillingen Personne(s) av Marguerite Bordat og Bérangère
Vantusso besto av 19 figurer fra Meaterlincks og Jon Fosses skuespill.
Denne figuren er fra Fosses Kant. (Foto: Karen Høie)
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Knut Alfsen
Leder i Levende dukker.
Tidligere leder av Figurteatret i Nordland

INTERNASJONALT
PRODUKSJONSSENTER I
LOFOTEN:
I år gjestet 170
teaterarbeidere Figurteatret
i Nordland. I 2014 må
teatret redusere aktiviteten
betraktelig.

Seigpining eller
henrettelse?    

Figurteatret i Nordland lever i disse dager et farlig liv på
grunn av det nye statsbudsjettet og en radikal økning i
innkvarterings- og produksjonsutgifter det siste året.         

Figurteatret i Nordland (FIN) ble stiftet i 1991.
I løpet av de 23 årene som har gått har teatret
blitt en sentral institusjon for figurteaterkunsten –
både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Boken som ble utgitt av Orkana forlag i forbindelse
med 20-årsjubileet dokumenterer en imponerende
produksjon av forestillinger som har blitt vist over
hele verden. I år (2013) hadde Figurteatret 15
aktive co-produksjoner. Disse ble spilt i alt 400
ganger, for til sammen 40.000 publikummere på
verdensbasis. Produksjonene ble vist i 11 land.
Under UNIMAs internasjonale kongress i Kina i
fjor sommer fikk Tinker Tings forestilling Hunger
pris for beste forestilling. Wakka Wakka fikk en
annen pris på kongressen for sin Baby Universe. I år
vant Wakka Wakka Broadway-teatrenes bransjepris
Drama Desk Award i New York for sin nyeste
forestilling Saga. Alle disse var (jeg hadde nær sagt
selvfølgelig…) produsert ved FIN i Stamsund.
Likevel lever FIN et farlig liv disse dager på grunn
av statens budsjettrutiner og Statsbudsjettet til den
nye regjeringen.         
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Etter å ha vært drevet som et prøveprosjekt
av Nordland fylkeskommune med støtte fra
Norsk kulturråd og Vestvågøy kommune, fikk
teatret støtte over Statsbudsjettet fra 1995.
Dette var en stor seier, fordi det sikret gode og
stabile rammebetingelser. Imidlertid hadde ikke
figurteatret en egen post på budsjettet, pengene
ble bevilget over en sekkepost som også dekket
andre teatertiltak, blant mye annet også tilskuddet
til UNIMA Norge.
          
På slutten av 1990-tallet ble hele «sekken»
overført til Norsk kulturråd, som overtok
jobben med å fordele pengene. Dette hadde få
praktiske konsekvenser, med unntak av én ting:
Institusjonenes bevilgninger på Statsbudsjettet vil
normalt stige litt hvert år som kompensasjon for
såkalt pris- og lønnsvekst. «Sekkebevilgningen» til
Norsk kulturråd har imidlertid stått helt stille.  
  
Det har imidlertid ikke kostnadene gjort. FIN
baserer produksjonen på tilreisende scenekunstnere
som innlosjeres i rorbu. (I år gjestet 170
teaterarbeidere
Figurteatret
i
Nordland!).
Rorburekka i Stamsund fikk nylig nye eiere som

økte husleien betraktelig. Dette har ført til at
teatret må redusere noe av den planlagte aktiviteten
i 2014.
Teatrets hovedvirksomhet er produksjon og
turne
er. Det som i første omgang kuttes (i
2014) er «frynsetjenester» som teatret kan til
by lokalsamfunnet i og med at teatret driver
produk
sjons-/turnevirksomhet. Dette er bidrag
til Stamsund Teaterfestival, åpne kveldstilbud,
forprosjekter, workshops etc.
Årsaken til at rammevilkårene har forverret seg er
altså: Manglende pris-/lønnsjustering fra Statens
side, inntil videre for perioden 2012-15, og en
progressiv økning i husleie, innkvartering og
produksjonsutgifter de siste årene.
Hvis den nye regjeringen kutter ytterligere i
tilskuddet vil FIN måtte kutte ned på hoved
virksomheten «produksjon og publikumstil
bud
(turnedrift)».     

innstramming i denne budsjettposten. Norsk
kulturråd er klar i sin dom over den nye regjerings
budsjett: «For Kulturfondet, post 55 / 56,
innebærer forslaget i realiteten en reduksjon av
rammene for 2013.» (kulturrad.no) Foreløpig er
signalene fra den nye regjeringen en reduksjon av
post 56 på 2.2 mill, men hvilke konsekvenser dette
vil få for hvem er foreløpig usikkert.
Storparten av de frie gruppene/prosjektgruppene er
ikke sterke nok til å operere på egenhånd. De trenger
den infrastrukturen som co-produsenter kan tilby.
Får Figurteatret i Nordland trangere handlingsrom
og rammevilkår vil dette først og fremst gi dårligere
vilkår for prosjektskaperne (frilansere, frie sceniske
grupper, også de som utøver figurteater).
Ånd i hanske vil følge utviklingen i denne saken i
kommende utgaver av tidsskriftet.

Figurteatret er i dag på post 56 i Norsk kulturråd. I
Statsbudsjettet for 2014 har regjeringen gjort en
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Lotta Nevalainen
Bravo! Festival, International Theatre Festival
for Young Audiences, Finland

- An important
platform

- Festival of Wonder in Denmark reflects the current trend
in puppetry: Experimenting with tradition and expression,
says Lotta Nevalainen who visited the festival from Finland.

It was a great pleasure and joy for me to be invited
as an international guest to the Silkeborg Puppet
Festival - Festival of Wonder 2013. I brought
back to Helsinki with me some of the wonders
I experienced during the festival. I had the most
inspiring and enjoyable time in Silkeborg.

fakta

Festival of Wonder,
Silkeborg International
Puppet Festival
Takes place every other year
in November, in Silkeborg,
Denmark
This year’s festival was held
from the 7th until the 10th of
November 2013.
The festival has an
international program with
more than 100 performances
for both children and adults.
In addition comes exhibitions,
films, workshops and Master
Classes.

The Festival of Wonder is the largest and most
important international festival specializing in
puppetry, object and visual theatre in the Nordic
countries. I would like to thank Ulla Dengsøe for
her excellent work with the festival program which
was a fantastic choice of highly artistic international
and Danish productions for children and adults. As
a festival programmer for the young audiences I
was also happy to experience a large selection of
first-rate Danish performances for children and
young people in the festival program.
This year’s festival theme was «Animation Theatre:
Experiments Based on Unique Traditions». From
my opinion the theme reflects well the current
trend in the field of puppetry: Experimenting
with tradition and expression. Looking back
into traditional forms of expression from a
contemporary point of view.
The international festival programme included

puppet masters and new performers and groups,
new and fresh styles, breaking down of boundaries,
performances with amazing visual worlds,
fascinating experiments and also traditional good
puppet acting. Among the highlights of the festival
was the exhibition by Czech Forman Brothers
Theatre in collaboration with the Silkeborg Arts
Centre. I felt privileged to the have the chance to
experience this large exhibition representing the
work of one of the most interesting companies
in the field of performing arts in Europe, and to
have a close look at the work that combines old
and new puppet tradition in a unique way in their
performances.
The festival acts as an important platform for
the professionals in the field of puppetry and
performing arts to create and develop the
international collaborations and networks, find
new ways to develop this specific field of per
forming arts as wells as make cultural exchange.
To exchange experiences and inspiration across
borders. And to take part in several meetings,
seminars, presentations and discussions held by the
Danish and international professionals from the
field of puppetry and performing arts. And you get
new inspiration and experience the diversity of this
special form of performing arts.

UNUSUAL PERFORMANCE: The common
denominators in Figurentheater Tübingen’s
Hotel de Rive are the sculptures and drawings
of Giacometti.
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Svein Gundersen
Studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Utveksling ved
europeiske
institusjoner
Nye utvekslingsmuligheter for figur- og maskestudentene
ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
I forrige utgave av Ånd i hanske beskrev Ida Frisch
året hun og Lars Erik Lyngstad tilbrakte som
Erasmus-studenter ved anerkjente Theatre Faculty
of the Academy of Performing Arts (DAMU) i
Praha. Som Erasmus-studenter fra HiOA, avdeling
for drama- og teaterkommunikasjon, fikk de
innvilget et års opphold ved DAMU på akademiets
avdeling for figurteater.
HiOA kan nå, ved siden av utvekslingen med
DAMU, tilby Erasmusutveksling for sine studenter
fra figur- og maske-studiene på ytterligere to av
Europas mest kjente utdanningsinstitusjoner for
figurteater: Institut International de la Marionette
i Charlesville-Mezierés i nord-vest-Frankrike, og
på Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch»,
abteil Puppelspielkunst, i Berlin.
Ved instituttet i Charlesville-Mezierés arbeider
studentene både med å lage og spille med dukker,

mens Ernst Busch ikke har dukkemaking på
timeplanen. Der konsertrerer de seg om den ut
øvende kunstneren, og utdanner skuespillere/
dukkespillere.
Det er høyst aktuelle utdanningsinstitusjoner det
er snakk om. I før nevnte nummer av Ånd i hanske
omtaler skuespiller/dukkespiller Benno Lehmann i
Anne Helgesens artikkel «Dukke blant mennesker»
sin utdanning ved nettopp Ernst Busch, og på Fri
figur-festivalen som ble avviklet i oktober fikk
vi møte Yngvild Aspeli, som nylig avsluttet sin
utdanning ved instituttet i Charlesville-Mezierés.
Bachelorforløpet i drama- og teaterkommunikasjon
ved HiOA består av et grunnutdanningsår, der
studentene blir kjent med grunnleggende teater- og
dramapedagogiske teknikker. Etter dette basisåret
må de ta et halvt års fordyping i Dramaturgi,
før de selv bygger resten av bachelorforløpet.

AKROBATISK: Figurteaterstudentene ved HiOA opptrådte på
torget i Charleville-Meziers under Le Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes (foto: Karen Høie)
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SKOLEBYGNINGEN:
Institut International de la
Marionette i CharlesvilleMezierés i nord-vestFrankrike (foto: Karen Høie)

De kan da velge mellom flere halvtårsstudier:
Fortelling, Maskespill, Figurspill, Regi, Teater i
undervisningen.
Studentene våre går etter endt studietid ut i mange
forskjellige yrker, noen til undervisning, andre
søker seg til media, bibliotek, muséer, noen også til
film- og teatervirksomhet.
Ved flere av Europas figurteaterutdanninger
undervises det i maskespill. La oss si at en student
etter det første grunnåret, fulgt av et halvt år med
drama
turgistudier, velger henholdsvis maske- og
figurspill, og supplerer dette med et halvt år i Praha,
Berlin eller Charlesville-Mezierés. Studenten vil da
kunne oppnå en brukbar fordyping i figurteater i
sitt bachelorforløp.

eventuelt utenlandsopphold. HiOA tilbyr også
en master i drama- og teaterkommunikasjon, og
dette kan være en fordyping i Figurteater, dersom
studenten velger det.
Dette er per dags dato eneste utdanning som tilbys
innen figurteater i Norge. Vi må glede oss over at
HiOA har gitt oss denne muligheten. I skrivende
stund signeres også en avtale om Erasmusutveksling
for figurteaterstudentene våre ved Kunstakademiet
i Turku.

«Studenten vil da
kunne oppnå en brukbar
fordyping i figurteater i
sitt bachelorforløp.»

Høgskolen går i tillegg med planer om å tilby
Figur II i bachelorforløpet, slik at det kan bli mulig
å velge et helt års fordyping i figurteater, før et
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Slik begynte det

Brit
Steinsvik
Jobber som:

Figurteaterprodusent og kunstnerisk leder i
Dukkoppteatret
Min interesse for figurteater ble vekket av:

Tromsø dukketeaters forestilling
Ringelihorn i 1984

I det gamle vakre museet i Tromsø steg jeg inn i
dukketeatrets scene og satte meg forventningsfull
ned i mørket. Min datter Silje på 11 år skulle spille i
stykket Ringelihorn av Regine Normann. Jeg ventet
spent, fordi Silje hadde vært med på å lage dukkene og
Randi Nilssen, leder for teatret, hadde jeg aldri møtt.
På 60-tallet startet Nilssen Tromsø dukketeater, som
var en av de eldste dukketeaterscenene i landet på den
tida.
Ringelihorn var sjarmerende og nydelig fremført, og
ungenes glede over dukkespillet gjorde forestillingen
til en ren lykkestund. Etterpå fortalte alle barna om
sine karakterer og hvordan dukkene var laget.
Der og da innså jeg at jeg hele min barndom hadde
lekt teater, men uten et fast scenerom.
Hele det lille stedet jeg vokste opp på var scenen,
og folket på Melbu visste godt når vi var i gang: Vi
lagde live gateteater, hemmelig og åpent på samme
tid. Jeg var kjent for ukelange dramatiseringer med
lekedukkene mine, utenfor butikkvinduer og under
kaiene - lik Balteater. Med undulater, mus, hunder
og sykler i forestillingene eide vi publikum. Vi var
inspirerte av Sirkus Løwe som kom nordover i båter
hver sommer fra Danmark og lastet av sine elefanter,
hester og klovner.

Tilbake til 1984 og framsyningen av Ringelihorn,
hvor min fascinasjon for dukkene bergtok meg
på nytt: Etter forestillingen kontaktet jeg Randi
Nilssen. Tromsø dukketeater fikk oppdrag for TV til
barneprogrammet Halvsju og Randi spurte om jeg
kunne lage kulisser til Den lille larven Aldrimett. Silje
var med som dukkefører. Noen fine, artige og lærerike
år med flere oppsetninger fulgte.
I 1988 sa jeg opp stillingen som bioingeniør. I en
alder av 40 la jeg meg i sengen og tenkte;
«Nå kan jeg bli hva jeg vil!» Etter tre måneder var
jeg klar: Jeg ville bli profesjonell dukkespiller! Dermed
kontaktet jeg Riksteatret og teatersjef Anne Gullestad,
så var jeg i gang- og fullførte snart Riksteatrets dukke
teaterutdanning. Randi Nilssen og jeg ble komp
anjonger og Tromsø dukketeater fikk i 1991 en prof
esjonell del med støtte fra Norsk kulturråd.
I 1994 startet jeg Dukkoppteatret, som jeg leder i
dag.

I en alder av 40 la jeg meg i
sengen og tenkte:
«Nå kan jeg bli hva jeg vil!»
TROMSØ DUKKETEATERS FØRSTE LOKALER: Tromsø
Kunstforening huset tidligere Tromsø dukketeaters scene i
kjelleren. Bygning fra 1892, nyklassisk stil
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teateranmeldelse
Forget me not

Anne Helgesen
Sjef for Kattas Figurteater Ensemble.
Dr i teatervitenskap. Forfatter

Norsk – fransk
suksess
fakta

Forget Me Not
Med
Compagnie Philippe Genty
Regissør:
Philippe Genty og
Mary Underwood
Forestillingen er et samarbeid
mellom skuespillerutdanninga
ved Høgskolen i NordTrøndelag (HiNT)
og Compagnie Philippe Genty,
Frankrike.
På scenen
Ánne Mággá Wigelius
Annie Dahr Nygaard
Morten Anda Berg
Lena Kvitvik
Henrik Hoff Vaagen
Benedikte Karine Sandberg
Sjur Marqvardsen
Maja Bekken
Stine Fevik
Se også Ånd i hanske
nr 2-2012

Jeg gikk glipp av noe viktig på figurteaterfestivalen
i Charleville; det var nemlig umulig å oppdrive
billetter til Compagnie Philippe Gentys forestilling
Forget Me Not. Ekspertene blant festivalgjengerne
hadde sikret seg denne godbiten måneder i
forveien. Gentys navn og oppsettings glitrende
anmeldelser fra turneer i store deler av Europa +
nominasjonen til teaterprisen Palmarès du Thèâtre
i Frankrike, gjorde utslaget.
Men jeg var heldig likevel, for jeg er norsk. I
begynnelsen av november kom Forget Me Not til
et kulturhus nær meg, Nøtterøy Kulturhus. Dette
er nemlig ikke bare Philippe Gentys forestilling.
Hans utøvere er ni tidligere studenter fra
Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag. Forget Me Not
var studentenes avgangsforestilling i 2012. Siden
har de turnert Gentys navn.
Opprinnelig var dette en Genty-forestilling som
hadde premiere i 1992, men ettersom Philippe
Genty underviser i Nord-Trøndelag tok han
opplegget med som et pedagogisk verktøy. Det
ble kunst. Studentene har tilført forestillingen
en norsk omgangsform, et snølandskap, mini-ski
og et tett, tett ensemblespill. Massescenene der

hver av dem bærer rundt på sin egen animerte
men
neskekopi, beveger seg i en uendelighet av
gruppekonstellasjoner, og stadig tar man feil av
hvem som er dukke og hvem som er menneske.
Ømhet, kjærlighetslengsel, fellesskapsfølelse, mis
unnelse, ensomhet, utestengelse, dumhet, kom
ikk – alt rekker de innom, intet menneskelig
er dem fremmed, og det er kanskje ikke så rart.
De er menneskedyr sett gjennom apen Clarisses
undrende øyne.
Det er ikke godt å si hvem som skal ha æren for
de ferdigheter i bevegelseskunst og figurspill som
disse nyutdannede spillerne presterer – skolen eller
mesteren Genty. Men jeg tipper begge deler, og
kan dermed bringe to viktige meldinger:
Det er søknadsfrist for opptak ved teaterlinjen
på Høgskolen i Nord-Trøndelag høsten 2014
allerede 6. januar. Søk før det er for sent!
Forget Me not kommer tilbake til Norge, nærmere
bestemt til Det Norske Teatret i Oslo 23. og 24.
april. Billettene er allerede lagt ut. Løp og kjøp før
det er for sent!

ØMHET OG DUMHET: Intet menneskelig er de
unge utøverne fremmed i Forget Me Not, skriver
anmelder Anne Helgesen.
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teateranmeldelse
Stilleben

RANDI LERVIK
Frilansskribent.
Leder, kunst og kulturformidling, Nordland fylkeskommune

ASSIASJONSLEK
Forestillingen Stilleben tar mål av seg å være en
ordløs og visuell lek om tingenes hemmelige liv og
hverdagslivets absurditet. Med grønne plastkasser
som materiale etablerer og reetablerer de tre
aktørene sceniske rom som utgangspunkt for
gjenkjennbare situasjoner. Noen ganger tydelige
og nesten karikerte - andre ganger oppfattes de
som mer åpne for egne assosiasjoner. Det bygges
og flyttes. Som med store legoklosser.
fakta

Stilleben
Regi: Kenneth Homstad
Scenografi: Inge Roseboom
Medvirkende:
Ida Holten Worsøe,
Anne Guri Tvedt,
Anne van Dorp
Lysdesign: Isak Bjørn
Lyddesign: Solveig Heilo
Teknikk: Kjell Vestermo
Foto: Mark Weemen
Produksjon: Figurteatret
i Nordland/Worsøe
Produksjoner
Premiere Figurteatret i
Nordland, Stamsund
29. november 2013
Passer best for voksne, men
kan fint sees av alle.

Innenfor disse rammene som de selv skaper,
utspiller scenene seg. De er som små kammerspill,
hvor spillet bæres av skuespillernes evne til mimisk
samspill. Og det er nok her jeg synes prosjektet
viser sine beste kvaliteter; i det menneskelige spillet.
Tingene som vesener med egne hemmelige liv når
ikke gjennom. Jeg blir mer fascinert av menneskene
som former og bruker tingene. Assosiasjonen går til
en arketypisk figurtradisjon, bare at her spilles det ut
gjennom ansiktsuttrykk i en nærmest underspillende
60-tallsestetikk. Assosiasjonene går lett videre til såpereklamen med den perfekt poserende husmoren. Og
forsåvidt til dagens TV-reklame - med poserende
familielykke i mengder. Konflikten og utfordringen
med å passe inn i det gjennomhyggelige bildet. Det
smertefulle ved å måtte holde den perfekte «pose» stilleben. Noe må skje. En går ut - og vi får et nytt
bilde - en ny situasjon.

I en scene mot slutten av forestillinga tas enkle
pappmasker på. De er i svart-hvitt med aggressive
tenner. Lydbildet endres med en tung bass, vi
kjenner det rister under oss på benkene. Men våre
tre damer på scenen hentes ganske snart inn igjen,
og kommer tilbake, like fine i tøyet, og ikke minst
på håret, og runder det hele av.
Da jeg så forestillingen på premieren i Stamsund, var
det sammen med et først og fremst godt voksent og
godt trent publikum. Kompaniet ønsker å komme
ut i Den kulturelle skolesekken, til videregående
skoler, og de har spilt en prøveforstilling for denne
målgruppa. Om forestillingen utvikles videre, og
kanskje strammer inn noen steder kan dette bli
spennende møter for målgruppa.
Forestillingen er produsert på Figurteatret i
Nordland sine fasiliteter i Stamsund. Denne scenen
har etterhvert blitt et viktig og spennende sted for
nyskapende produksjoner. Også som grenseløst
sted med samarbeid på tvers av oppgåtte grenser for
hva figurteater kan være. Er Stilleben figurteater?
Tja, kanskje ikke, men verdt å se for en fin stund
for refleksjon - med litt latter innimellom.

LEGOÅPENHET: Assosiasjonene går
til en arketypisk figurtradisjon, skriver
anmelder Randi Lervik.
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notis

Riksteatret med to
figurforestillinger
To figurteaterforestillinger reiser på
norgesturné med Riksteatret våren 2014:
Wakka Wakkas Saga og samarbeids
produksjonen mellom Oslo Nye Teater
og Riksteatret, Snøhvit.
Dukketeaterkompaniet Wakka Wakka
er kjent for sitt overdådige og under
holdende figurteater som får selv voksne
menn til å gråte av latter. Kompaniets
nyeste produksjon, Saga, ble belønnet
med årets Drama Desk Award og
omtalt som «wonderfully theatrical (…)
fantastical» i The New York Times. Saga
har turnépremiere i Sandnes 27. februar
2014
Når Riksteatret og Oslo Nye Teater
børster støv av eventyret om Snøhvit
tar de fram teatrets hemmelige triks og
morsomste skuespillere, og inviterer hele
familien til å oppleve dette fantastiske
eventyret på nytt. Turnépremieren er i
Hammerfest 23. januar 2014.

Over: Snøvhit
Under: Saga
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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 interessevekkende 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 litteraturreferanser 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 blokkbokstaver, 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 dukketeaterforening. 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
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