Brørne
Løvehjarte

Møt Jonatan og Kavring

Hamlet

Marie Blokhus og Frank
Kjosås på samme scene.
Ho er prinsen,
han er kjærasten.
p o r t r e t t

Peer
Perez Øian

På leit etter sanninga

Sirkusets
sosiale røyst
Tom Waits om
samarbeidet med
Robert Wilson

Are Kalvø
Slår seg til ro med
å fortelje vitsar

Haust 2014
Repertoaret

Hans Rønningen er den forpinte soldaten i Robert Wilsons,
Tom Waits' og Kathleen Brennans versjon av Woyzeck.

premierer
WOYZECK

INGENTING AV MEG

AV Georg Büchner
I ein versjon av Robert Wilson, Tom
Waits og Kathleen Brennan
OMSETJING: Jon Fosse
NOREGSPREMIERE 29. august på
Hovudscenen
Skittenvakkert og ekspressivt til
musikk av Tom Waits.
Blandinga av Tom Waits' musikk
og Büchners brutale klassikar
om soldaten Woyzeck som drap
kjærasten sin, var ein gigantsuksess i
København. No er det endeleg duka
for noregspremiere. Dei som hugsar
The Black Rider her på teatret, veit litt
om kva vi har i vente.

AV Arne Lygre

EIT HAV AV SLIKE
SOM KASPAR
HAUSER

PRØYSENS PERLER

AV OG MED Ragnar Dyresen

NOREGSPREMIERE 5. september på

Scene 2
Poetisk, opprivande og visuelt om
kjærleik.
Ei kvinne og ein mann har møtt kvar
andre på byen. Ho går ifrå ein annan
mann og barnet deira for å vere med
den nye – mykje yngre mannen. Men
det er ikkje lett. Arne Lygre har skrive
eit vakkert stykke om liv og kjærleik i
noko som liknar eit draumspel. Fram
syninga hausta flotte kritikkar, mellom
anna i The Guardian, etter urpremie
ren i Sverige.

PREMIERE 12. september på Scene 2
AV Felicia Zeller
OMSETJING: Runa Kvalsund
NOREGSPREMIERE 11. september på
Scene 3
Ein svart farse om overarbeidde
barnevernsarbeidarar fanga i eit byrå
kratisk system.
Bjørn er utbrend. Ingen veit kva tid
han vil komme attende på jobb.
Når dei tre kollegaene skal fordele
arbeidsoppgåvene hans, viser det
seg at han har 104 uopna barneverns
saker på pulten sin.

Ragnar Dyresen formidlar sin livslange
kjærleik til sambygdingen Prøysen.
Skodespelar Ragnar Dyresen har i
mange år formidla Alf Prøysens forfat
tarskap i heile sitt mangfald på mange
ulike scenar; viser, stubbar, noveller
og Teskjekjerringas hendingsrike liv.
No har han samla ein del av favorit�
tane sine med og utan melodi i eit
timelangt program.

HAV

BRØRNE
LØVEHJARTE

HAMLET

JEPPE

AV Jon Fosse

AV Astrid Lindgren

AV William Shakespeare

OSLOPREMIERE 26. september i

DRAMATISERING: Svein Sturla

OMSETJING: Edvard Hoem

Teatersalen til BUL
PRODUSERT av Bondeungdomslaget
i Oslo i samarbeid med Hordaland
Teater, Festspillene i Bergen og
Det Norske Teatret
Truleg det siste dramatiske verket frå
Jon Fosse. I Hav vender han tilbake
til tema som har vore viktige omdrei
ingspunkt i forfattarskapen hans. I eit
symbollada univers møtest menneske
som er ukjende for kvarandre, men
samtidig står kvarandre nær. På det
som kanskje er eit skip, i det uvisse,
opplever dei livssituasjonar om att,
gode minne, vonde minne.

Hungnes

PREMIERE 10. oktober på Scene 2

OMSETJING: Maria Tryti Vennerød

Kva er det med Hamlet?
Hamlet femnar mange tema. Her er
kjærleiksdrama, generasjonsmot
setnader, maktkamp og store
eksistensielle spørsmål.
Det handlar også om motsetjinga
mellom røyndom og roller, det som
er verkeleg og det som berre synest
slik. Dette blir understreka av at Marie
Blokhus spelar Hamlet og Frank
Kjosås både Ofelia og Horatio.

AV Lothar Trolle
etter Ludvig Holbergs skodespel
URPREMIERE 16. oktober på Scene 3
Ein Jeppe av i dag.
Da Ludvig Holberg skreiv komedien
om Jeppe paa Berget i 1722, var det
politiske systemet like kriseramma
som Europa er i dag. Tyranni, hykleri,
menneskeforakt, undertrykking, kunn
skapsløyse og heimlause soldatar.
Og sist men ikkje minst: rusen. Dette
suget etter ein døyvande rus. Alt dette
finst framleis. Den tyske dramatikaren
Lothar Trolle har flytta konflikten og
kjernespørsmåla til vår tid.
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PREMIERE 3. oktober på

 ovudscenen
H
Spektakulært og eventyrleg om liv og
draum og barnesinnets mørkare sider.
Astrid Lindgrens Brørne Løvehjarte er
ei av dei vakraste historiene vi har i
skandinavisk barnelitteratur. Regissør
Svein Sturla Hungnes har laga ei
nydramatisering av forteljinga om
brørne som ikkje ein gong døden
kan skilje. Draum og verkelegheit flyt
saman i eit fantasieggande scenerom
der det utspeler seg spennande og
eventyrlege historier.
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i repertoar
KALVØ

SENSURERT

DET MERKELEGE
SOM HENDE MED
HUNDEN DEN NATTA

AV OG MED Are Kalvø

AV Kim Atle Hansen

URPREMIERE 31. oktober på Scene 2

URPREMIERE 20. november på 

Ein time av livet ditt du aldri får tilbake.
Are Kalvø har saumfare statistikkane
frå den store Tidsbruksundersøkinga
til Statistisk Sentralbyrå og funne fram
til dei raraste ting vi bruker utruleg
mykje tid på. Han nyttar skamlaust seg
sjølv som eksempel, og leitar etter
teikn til store tankar i oppveksten,
vennekretsen, kvardagen, nyheitene,
politikken, i idretten. Noko må vel vi
som lever her og no vere skikkelig
gode til, betre enn alle andre i men
neskeslektas historie. Men kva?

Scene 3
Kva ytringar kan vi godta i 2014?
Ytringsfridomen er uproblematisk så
lenge han ikkje blir tydeleg utfor
dra. Det gjer Kim Atle Hansen i sitt
vinnarbidrag til Dramatikarforbundets
konkurranse om refleksjonar rundt
Paragraf 100 i Grunnlova, «Ytringsfri
dom skal det vere». Han har laga eit
tankeeksperiment, der hendingane
ikkje går føre seg på scenen, men blir
grundig omtalte og lufta.

AV Joseph Stein
AV Mark Haddon

ORIGINALMUSIKK: Jerry Bock

DRAMATISERT av Simon Stevens

OMSETJING: Hartvig Kiran

OMSETJING: Jon Fosse

FRÅ 21. august på Hovudscenen
Verdas vakraste musikal?
Pål Christian Eggen har vist seg å
ha meir enn store nok føter til å fylle
skoa etter Lasse Kolstad som Tevje.
Kritikarane har unisont hylla bass
røysta og den varme og personlege
tolkinga hans. Framsyninga grev
djupt i den jiddiske tradisjonen. Den
særeigne jødiske klezmer-musikken
gjer Spelemann på taket til ei fargerik
og frodig framsyning og understrekar
tematikken i stykket.

FRÅ 28. oktober på Scene 3

Når Christopher bestemmer seg
for å etterforske drapet på naboens
hund, kjem han på sporet av sanninga
om sin eigen familie. Emil Johnsen
hausta strålande kritikkar i pressa og
blei nominert til Hedda-prisen for si
tolking av guten C
 hristopher som er
litt annleis. Mark Haddons bestseljar
roman er blitt gripande teater og ein
publikumssuksess over heile Europa
– no også her heime.

OKSE OG ESEL

TROST I TAKLAMPA

AV Norbert Ebel

AV Alf Prøysen

OMSETJING: Carl Morten Amundsen

DRAMATISERT av Kristin Auestad
Danielsen
FRÅ 20. august på Scene 2
I si skarpe og humoristiske skild
ring snur Alf Prøysen den klassiske
konflikten mellom by og land. I
høve 100-års jubileet har Kristin
Auestad D
 anielsen dramatisert Trost i
taklampa på nytt. Det er eit s kikkeleg
lyskespark på storbønder som heldt
bygdeproletarane nede og på
åndsmenneska som gav si poetiske
velsigning.

NYPREMIERE 14. november på

Scene 2
Koseleg julestemning, musikk og
humor for små og store barn.
Alt er klart til jul i stallen hos punkaren
Okse med naseringen og den politisk
korrekte Esel med alle jakkemerka.
Dei er ferdige med dagens arbeid
og har akkurat nok høy til å ete seg
mette før dei skal sove. Men plutseleg
oppdagar dei at nokon ligg midt i
matfatet deira: eit lite barn. Kva skal
dei gjere med det? Med humor, mu
sikk og leik formidlar stykket ein varm
julebodskap om omsorg og kjærleik.

SPELEMANN
PÅ TAKET
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SHOCKHEADED
PETER

AV Julian Crouch og Phelim
McDermott
ORIGINALMUSIKK: The Tiger Lillies
OMSETJING: Are Kalvø
I Shockheaded Peter får trassige barn
straff som fortent. «Genial ondskap
fra monstergodt ensemble» meinte
Aftenpostens kritikar, medan VG
trilla 6 på t erningen. Dette er noko
så uvanleg som ein barnemusikal
for vaksne - eit mørkt og makabert
univers der det går riktig ille for barn
som ikkje gjer som foreldra deira seier.
Vidar Magnussen fekk Hedda-prisen
som beste mannlege skodespelar for
rolla som Seremonimeisteren.
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i repertoar

gjestespel

HAUGTUSSA

SKAFF MEG
EN SYNDER

REPER

BAKTEPPET

TOARM
AGASIN

FOR D
E

T NOR

AV Arne Garborg
OMARBEIDD AV Ane Dahl Torp
FRÅ 22. august på Scene 3

bikuben

ATRET

H AU S T 2 0 1 4

MUSIKK Sjur Miljeteig

Intenst og lyrisk om kjærleik og lengt.
Ane Dahl Torp har klipt og limt i
Haugtussa. Ektemannen og kom
ponisten Sjur Miljeteig har laga ny
musikk. Resultatet har blitt eit musikalsk
forteljarteater som flørtar med mørkret
frå rockescenen og som opnar Arne
Garborgs diktverk for nye generasjonar.
Det handlar om det undermedvitne,
driftene og villskapen i menneskesinnet.

SKE TE

GJESTESPEL Teater Innlandet
OSLOPREMIERE 21. oktober på
Scene 3
Prøysen og 50-talet i sår og romantisk
innpakking.
Vi følgjer Ragna, Ingeborg, Pær og
Hjalmar på sveitte danselokale, tvilsa
me måneskinsturar, med «hembrent»
og dagen derpå. Skaff meg en synder
er basert på noveller og viser av Alf
Prøysen og handlar om draumar,
lidenskap og sterke kjensler – på godt
og vondt.

A N SVA R L E G U TG J E VA R
D E T N O R S K E T E AT R E T, E R I K U L F S BY
R E D A K TØ R
IDA MICHAELSEN
I REDAKSJONEN
C A R L M O R T E N A M U N D S E N , O L A E . B Ø, I N G R I D W E M E N I L S E N ,
M A R I M O E N , Å S N E D A H L TO R P
R E D A K S J O N E N AVS L U T TA 2 1 . J U N I
REDAKSJONSADRESSE
D E T N O R S K E T E AT R E T, K R I S T I A N I V S G AT E 8 , 0 1 6 4 O S LO
D E S I G N KO N S E N T R E R T
TRYKK GRØSET OPPLAG 25 000
F R A M S I D E F OTO S I R E N H ØY L A N D S Æ T E R
SPONSORAR

BIKUBEKVELD
FREDAGAR KL. 22.30
12.09 OSLO KULTURNATT
– WOYZECK = WAITS

BILLETTBESTILLING
K J Ø P B I L L E T T PÅ D E T N O R S K E T E AT R E T. N O
E L L E R PÅ T L F. 2 2 4 2 4 3 4 4 .

19.09 HEIDI RUUD ELLINGSEN
26.09 WINTHER GAMES

med Kristian Winther

0+0=4

O P N I N G S T I D E R B I L L E T T-T E L E F O N :
M Å N . : 1 0 . 0 0 – 1 7. 0 0
T YS . - F R E . : 1 0 . 0 0 – 1 9 . 0 0
L AU R : 1 1 . 0 0 – 1 7. 0 0

03.10 NO. 4

med Emilie, Julia og Ingeborg

OPNINGSTIDER BILLETTLUKA:
EKSPEDERING I FOAJEEN FRÅ KL. 11.00 MÅN. – LAUR

10.10 PRØYSEN

G I E I T E AT E R G ÅV E
K J Ø P G ÅV E KO R T PÅ D E T N O R S K E T E AT R E T. N O E L L E R I B I L L E T T L U K A .

med Charlotte Frogner og Terje
Strømdahl

FÅ T E AT E R I N F O
M E L D D E G PÅ N Y H E I T S B R E V E T VÅ R T ! D E T N O R S K E T E AT R E T. N O

17.10 BEATLES-KVELD

med Hans Rønningen, Gjertrud
Jynge, Ågot Sendstad, Pål Christian
Eggen, Kjell Rønningen, Espen Leite
og Mats Grønner

PA R K E R I N G
S E N T R U M P - H U S , I N N KØY R I N G V E D M U N C H S G AT E O G
HAMMERSBORGTUNNELEN (RING 1).
PA R K E R I N G F O R F U N K S J O N S H E M M A
V I S - À- V I S N A S J O N A LG A L L E R I E T I U N I V E R S I T E T S G ATA .

24.10 TORBJØRN SLETTA JACOBSEN
31.10 GRESK KVELD

med Lakis Karnezis, Astrid Hellesen
og gjester

AV Thomas Bye og Aslak Moe

F Ø LG O S S

PRODUSERT ved Sogn og

Fjordane Teater

07.11 MONOLOGBONANZA 5

FRÅ 13. september på Scene 3

14.11 VOICE OVER, SØLVGUTTENE

Er det slik at vi alle kan bli dømde for
mord i Noreg, berre vi er på feil stad
til feil tid?
I denne monologen fortel Thomas
Bye si historie om korleis han blei
heilt manisk oppteken av å finne ut
alt om Torgersen-saka. Thomas fortel
med smittande engasjement om
Torgersen-saka, Fritz Moen-saka og
Liland-saka. Og kva kjennskapen til
desse sakene gjorde med han.

21.11 EIN MØRK TIME

med Bjørn Sundquist og Steinar
Albrigtsen
28.11 MIMMI TAMBA
01.12 JULEKONSERT

med Espen Bråten Kristoffersen og
Heidi Gjermundsen Broch

LUNSJ&LYRIKK
KVARDAGAR KL. 12.00

EVENTYRFORTELJE
TEATERSTUND
KVAR LAURDAG KL. 12.00

For dei aller minste
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FA C E B O O K : D E T N O R S K E T E AT R E T
T W I T T E R : @ D E T N O R S K E T E AT R E
I N S TA G R A M : D E T N O R S K E T E AT R E T
S C A N Q R - KO D E N
FOR MER INFORMASJON OG BILLETTBESTILLING

KVEN ER DU?
Og kvifor kjem du hit?
DET NORSKE TEATRET er eit stort teater i norsk målestokk. Vi har
eit breitt repertoar, vi er synlege, godt besøkte og vi er godt likte.
Derfor er vi også heile tida gjenstand for debatt, kritikk og evalu
ering. Dette er fint. Vi har eit mål om å strekke oss, vere i front, gi
publikum både det dei ønsker å sjå og det dei ikkje nødvendigvis
visste at dei var interesserte i. Derfor er vi sjølvsagt nysgjerrige på
kven som oppsøker oss. Kven er du som går i teatret og – i kkje
minst – kven er du som vel oss bort? No har det komme ein
rapport som lærer oss meir om deg som er brukar av offentlege
kulturtilbod. Meir viktig enn utdanning, postnummer og alder,
er folks verdiar og overtyding om kva for rolle kultur spelar i
liva deira. Alt passar ikkje for alle. Vi er støypte i ulike former
og det er mange grunnar til at vi tar ulike val. Kanskje oppsøker
du kunstfeltet for å få oppdage noko nytt, eller for å realisere
deg sjølv. Kanskje for å treffe venner eller for å høyre til ein stad.
Uansett kva motivasjonen er, trur eg Det Norske Teatret er staden
der nysgjerrigheita di blir stilt.

«Uansett kva
motivasjonen
er, trur eg Det
Norske Teatret
er staden der
nysgjerrigheita
di blir stilt!»

VI HAR EIN HAUST full av framsyningar som utfordrar. Både oss
som teater og deg som gjest. Frå Jon Fosses skjøre Hav, via ein
utforskande Hamlet til burleske Woyzeck med Tom Waits fantas
tiske musikk. Men sjølv om vi er stolte over det vi gjer, driv vi ei
form for kontinuerlig sjølvransaking for å bli betre og meir rele
vante. Vi vil møte forventingane til eit publikum som med rette er
kresne, sit på stor kunnskap og har klare preferansar.

blir ettergått og vurdert både eksternt
og internt. Dette gjer oss betre rusta til å
møte utfordringane vi står overfor og gir
oss samstundes eit godt utgangspunkt
for å utvikle oss, slik at vi kan gi eit enno
betre tilbod til dykk – publikummet vårt.
Vi er glade for at Det Norske Teatret blir
anerkjent for vilje til omstilling og for
eit ambisiøst repertoar. Vi er nøgde med
alle tilbakemeldingar vi kan få, anten det
er frå departementet eller frå deg som
publikummar. Det gir oss berre ekstra
energi til å dele haustens kunstnarlege
opplevingar med dykk alle.
Velkommen i teatret!

Erik Ulfsby
teatersjef

VI ER NYLEG evaluert av eit panel oppnemnt av Kulturdeparte
mentet der vi er målt og vurdert på ei rekke punkt, både økono
miske, kunstnarlege og organisatoriske. Vi kom svært godt ut av
denne evalueringa, men kanskje like viktig – i denne prosessen
gjorde vi også ei grundig eigenevaluering. Vi er glade for at vi

I N N H A L D
06	MØLLEHJULET
Lukas Bärfuss gir ei innføring i Woyzeck.
10	SIRKUSETS SOSIALE RØYST
Frode Grytten har ein livslang kjærleik til Tom
Waits. Her skriv han om korleis Waits fann
vegen til scenen.
12	KVINNE I MANNSUNIVERS
Silje Storstein om kvinnerolla i den klassiske
dramatikken.
14	PORTRETT: PEER PEREZ ØIAN
Møt Det Norske Teatrets nye husregissør.
20	FENOMENET HAMLET
Marie Blokhus og Frank Kjosås i det største
verket av dei alle.
22	TIL NANGIJALA!
Astrid Lindgren er ein meister i å skrive om det
barn vil lese om.

24	DEI TO BRØRNE LØVEHJARTE
Emil Johnsen og Oddgeir Thune blir brør på
scenen til hausten.
26	FANTASIMAKAREN
Scenograf Even Børsum vil skape magi og
meddikting i scenerommet.
28	URTESAKSA ER EI STOR OPPFINNING
Are Kalvø spør seg om han kan slå seg til ro
med å fortelje vitsar og la forfedrane stå for
storverka.
30	YTRINGSFRIDOMEN MÅ UTFORDRAST
HEILE TIDA
Sensurert er bidraget til Grunnlovsjubileet i
2014. Er det visse ytringar vi ikkje toler?
32	KVA SEIER VI, KVA VISER VI?
Den unge danske stjerneregissøren Maria
Kjergaard-Sunesen om forholdet sitt til Arne
Lygres forfatterskap.
|| HAUST 2014 ||

34	EIN KANTATE FOR
BARNEVERNSARBEIDARAR
Offentleg forvaltning og menneska bak
papirbunkane kjem fram i lyset i Eit hav av
slike som Kaspar Hauser.
36	MINNE FRA EIN FIASKO
Lothar Trolle om teatersensuren i DDR. Hans
versjon av Jeppe får urpremiere no i haust.
38	EKSPORTARTIKKELEN
Arne Lygre er vårt nye internasjonale
dramatikarnamn.
40	SKODESPELARAR PÅ DET NORSKE
TEATRET HAUSTEN 2014
42	MEIR ENN TEATER
Møt menneska som skreddersyr teater
opplevinga for deg.
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WOYZECK
AV Georg Büchner
I ein versjon av Robert Wilson, Tom Waits
og Kathleen Brennan
OMSETJING Jon Fosse
REGI Lasse Kolsrud
PREMIERE 29. august på Hovudscenen.
I SENTRALE ROLLER Hans Rønningen,
Silje Storstein, Ingrid Jørgensen Dragland,
Joachim Rafaelsen

Hans Rønningen har
hovudrolla i haustens store
musikkteaterframsyning
på Hovudscenen. Han har
tidlegare utmerka seg som
ein framifrå Smiths-tolkar
i Bikubesong. No er han
klar for å kaste seg ut Tom
Waits´utfordrande og
skranglete musikalske
univers.
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l u k a s b ä r f u s s o m w oy z e c k

MØLLEHJULET
Leipzig sommaren 1821. Soldaten Woyzeck drep kjærasten
sin. Det blir undersøkt om han er tilrekneleg og han blir sidan
ført til torget og halshogd. Med denne historia som bakgrunn
skriv Georg Büchner ein av dei største klassikarane i tysk
dramatikk. Den kjende tyskspråklege dramatikaren Lukas
Bärfuss gir oss her ei innføring i dette myteomspunne verket.

|| HAUST 2014 ||
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D

en greske forfatteren Sallust
definerte myten som det som
aldri har skjedd, men som alltid
gjentar seg.
Siste leddet av denne defini
sjonen gjeld for «Woyzeck» av
Georg Büchner. Kvar gong denne historia
blir lesen eller spelt, gjentar det same seg:
Om igjen og om igjen står han der i buskane
saman med venen Andres og spikkar stok
kar, høyrer stemmer, seier noko uforståeleg.
Om igjen og om igjen slår Woyzeck på jorda
og påstår at ho er hol. Om igjen og om igjen
må stakkaren stå der og sjå på at kjærasten
Marie driv og har seg med tamburmajoren.
Endå ein gong går han til jøden for å kjøpe
seg kniv – ein kniv han nok ein gong skal
stikke inn i Maries kropp. Alt skjer alltid på
same vis. Det er eit mareritt som aldri tar
slutt.
Endå meir urovekkande er det at denne
myten, i motsetnad til definisjonen til forfat
taren, faktisk har hendt. I Leipzig sommaren
1821. Ein viss Johann Christian Woyzeck tok
livet av brura si, som visstnok heitte Johan
ne Christiane Woost. Lækjarar undersøk
8

te mordaren. Ein ville jo vite om han var
sinnsjuk eller ikkje. Om han høyrde heime
på galehuset eller på skafottet. Dei snakka
med han, dei eksaminerte han, og så skreiv
dei ein rapport. Deretter vart Woyzeck ført
til torget i byen og halshogd. Rapporten blei
offentleggjort i eit tilleggshefte til Tidsskrift
for Rettsmedisin utgjeve i Erlangen i 1825
under tittelen «Ei drøfting av om mordaren
Woyzeck var strafferettsleg tilrekneleg i høve
dei rettsmedisinske protokollane skrevne av
herr hoffråd doktor Glarus.»
Det var sjølvsagt løgn. Heller ikkje herr
hoffråden fann ut av det. At Büchner har
kjent til denne rapporten, er elles sannsyn
leg. Far hans var lækjar i Hessen – også han
skreiv liknande rapportar om brotsmenn.
På mange måtar er dette stykket ein kri
tikk av vitskapen, eller iallfall eit brot med
ideen om det kan finnast noko gyldig svar. I
stykket fôrar legen Woyzeck med erter, han
får ikkje anna enn erter å ete. Vil legen, nett
som det verkelege førebiletet hans, Justus
Liebig, finne ut om mennesket kan leve av
planteprotein aleine? Følgjene av slik kost
skal vere åndeleg forfall og hallusinasjonar.
|| HAUST 2014 ||

Er det kanskje dette som utløyser Woyzecks
vanvit?
Men spørsmålet som stykket stiller, er meir
grunnleggande enn som så. Det handlar om
den menneskelege tilstanden i det heile. Kva
er eit menneske, kor eineståande er det, i kva
grad skil det seg frå dyra? Og sjølvsagt svarar
stykket like lite på det som vitskapen. Berre
nye spørsmål dukkar opp. Og med fleire
spørsmål blir gåta berre større.
Stykket er jo i seg sjølv ei gåte. Ei gåte slik
forfattaren var det. Han var revolusjonær,
filosof, lege, universitetsdosent, flyktning,
politisk pamflettmakar. I så kort eit liv. Han
døydde 23 år gammal i Zürich av tyfus ein
februardag i året 1837. Likevel har han late
etter seg nokre av dei mest urovekkande
tekstane i heile den tyske litteraturen. Den
draumliknande komedien Leonce og Lena,
revolusjonsdramaet Dantons død, diktar
novella Lenz. Alle desse tekstane kikkar ned
i den same avgrunnen, den avgrunnen som
Büchner oppdagar i menneska. Han gjer
det nådelaust og utan utsikt til trøyst. Ofte
blir det sagt at han nyttar same skalpellen
når han undersøkte cellevevsprøver som når
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[ 1 ] Silje Storstein speler kjærasten til Woyzeck,
Marie, og dyretemmarske. Her på kostyme
prøve for sistnemnde rolle i lag med Tamburmajoren, Pål Christian Eggen. [ 2 ] Kari Gravklev
har skapt frodige kostyme inspirert mellom
anna av gamle militæruniformer og sirkus. [
3 ] Hans Rønningen som den plaga soldaten
Woyzeck. [ 4 ] Apekatten er eit symbol på det
militærets tankelause idioti. [ 5 ] Silje i sminkestolen. Det tek ikkje lang tid å få på seg parykken, men å lage han, kan ta opp mot to veker.
Foto 1-5: Siren Høyland Sæter. [ 6 ] Robert Wilson
og Tom Waits på prøvene til urpremieren
av denne versjonen av Woyzeck ved Betty
Nansen Teatret i Danmark. Foto: Betty Nansen
Teatret. [ 7 ] Jens Jørn Spottag som Woyzeck og
Kaya Brüel som Marie på Betty Nansen Teatret
i 2003. Foto: Hansen-hansen.com
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han i tekstane sine rykker dei menneskelege
vilkåra inn på livet. Han fann ikkje noko der
i det menneskelege vevet, berre nye avgrun
nar, fleire gåter. Og ved alt han undersøkte
blei spørsmålet ståande: Kvifor?
Menneske aksepterer ikkje å bli sitjande
att med spørsmål. Dei vil alltid leite etter
svar. Og så finn dei seg ein leikeplass der
dei kan finnast. Til dømes i kva rekkeføl
gje scenane i Woyzeck skal stå. Büchner
har ikkje ein gong gjeve eit hint om det.
Hans W
 oyzeck var aldri noko anna enn eit
fragment, ufullendt, nokre lause blad blant
dei etterlatne tinga til den døde. Eit halvt
hundreår var skriftstykket forstått som
umogleg å dechiffrere. Heilt til ein auster
riksk forfattar med namn Franzos prova det
motsette og publiserte teksten som drama.
Seinare heldt ein fram med å gjere nye
forsøk på å dechiffrere verket og bringe det
i logisk rekkefølgje. Grunngjevingane er
kanskje blitt betre, men teoriane var og vart
påstandar, tvilsame og reviderbare.
Det var som sjølve filologien leid under
ei krenking. Med alle middel hadde ein
forsøkt i det minste å finne fram til rekke

følgja Büchner hadde planlagt. Og sidan dei
filologiske metodane ikkje strekte til, tok ein
i bruk røntgenundersøking. Ein undersøkte
både papir og blekk, og kom til slutt til den
konklusjonen at Büchner hadde byrja på

Kva er eit menneske,
kor eineståande er det,
i kva grad skil det seg
frå dyra?

stykket i Strassbourg og hadde arbeidd på
det til kort før han døydde i Zürich. Noko
meir kunne ein ikkje seie noko sikkert om.
Bak kvart spørsmål fann dei to nye – og
prova dermed også det som Büchner allereie
hadde prova i diktinga si, og som han gjorde
seg lystig på. Uansett med kva for metode og
uansett kor ærgjerrige menneska er når dei
nærmar seg sjølv, noko svar finn dei ikkje.
|| HAUST 2014 ||

I ein scene barberer Woyzeck kapteinen
sin. Han ber han om ikkje å skunde seg og
seier: «Eg får angst når eg tenkjer på æva
(…) Woyzeck, eg skjelv ved tanken på at eg i
løpet av ein dag sviv vi rundt heile verda. For
ei bortkasta tid, kva skal det vere godt for; eg
kan ikkje sjå eit møllehjul lenger utan å bli
melankolsk.»
Møllehjulet sviv. På nytt elskar og drep,
lir og nyt vi. Men kva er det som driv dette
hjulet? Kor ligg det som ligg bak det alt
saman? Ligg det hjå ein rasande gud? I ei
forbanning som kviler over menneska? I
galskapen? I dårleg kosthald? Alt ligg laust.
Ikkje ein gong tida skaper orden. Det finst
ingen kronologi, ingen samanheng mellom
årsak og verknad. Det eine følgjer det andre.
Menneska er fanga i krinsløp. Mennesket lid
og gjer brotsverk, det kjenner sjalusi og vald.
Men det kjenner også songar og venleik og
kjærleik. Alt skjer i eitt stykke, i ein figur, i
eitt menneske, i ein Woyzeck. Difor forban
nar vi han, difor les vi han, og difor spelar
han. Om igjen og om igjen.
Teksten er omsett frå tysk av Carl Morten Amundsen.
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Foto: Jay L. Clendenin/Los Angeles Times/Contour by Getty Images.

TOM WAITS
Eigenarta industriell rockestil som er influert av
blues, jazz og vaudeville. I 1988 blei han kontakta av regissøren Robert Wilson om eit musikalsamarbeid. Resultatet The Black Rider blei òg
vist på Det Norske Teatret i 1998. Dei kalla konseptet «Art musicals», og dette blei starten på ein
trilogi som også består av framsyninga Alice og
Woyzeck. I haust er dei aktuelle med Death Car
på Det Kongelige Teater i København.

«For ein edru p
 erson
som meg, er det å
samarbeide med Robert
Wilson det nærmaste eg
kjem til å ta narkotika»

Sirkusets sosiale røyst
Tom Waits om korleis han blei involvert i Robert Wilsons
teaterversjon av Woyzeck: – Ok, ok, du hadde meg på kroken
då du sa: «så kuttar han strupen på ho»!

D

en amerikanske artisten mis
brukar sjeldan sjansen til å drive
sjølvmytologisering. I intervju
fortel Waits at han fikk oppdra
get av Robert Wilson over nokre
egg og sigarettar på ei kaffisjappe
i Boston. Han kjente ikkje historia om den
ulykkelige, tyske soldaten. Men forteljinga
verka som skapt for han: ein mann som seljer
kroppen sin til medisinske eksperiment, som
blir gal og kuttar strupa på utru elskerinne,
som druknar i forsøket på å hente opp mord
våpenet og som har ein son som blir tatt hand
om av landsbyidioten.
Desperasjon og drit og død og undergang.
Jo, heilt perfekt for Tom Waits. Klart han var
med. Det finst likevel ein annan resonanskas
se som må ha vore vel så viktig for den stadig
meir politisk uttalte Tom Waits: Skildringa
av ein mann frå arbeidarklassen som blir
utnytta på det grovaste av dei mektige, anten
dei tilhører militærvesenet eller legestanden.
Woyzeck utforskar mekanismane som ligg i
fornedringa og dehumaniseringa av folk, slik
Tom Waits konsekvent har gjort i sitt eige
tekstunivers.

DET MÅTTE ALTSÅ ein Tom Waits til for å
lokke ut dei sympatiske sidene i Robert
Wilson. Med Waits på laget blei Wilson ein
humanist, ein som ikkje bare nytta folk som
brikker på ei diger scene. Dei to amerikana
rane er utvilsamt ulike i stilen, songaren har
ein emosjonell og sosial og skranglete stil, re
gissøren lagar forestillingar som er abstrakte
og fjerne og stilreine. Men Tom Waits hadde
sett Wilsons Einstein On The Beach og var
stor fan, så då han våren 1989 fikk spørsmål
om å skrive songar til prosjektet The Black
Rider, heiv han seg på flyet til Hamburg og
blei med.
– For ein edru person som meg, er det å
samarbeide med Robert Wilson det nærmaste
eg kjem til å ta narkotika, har Tom Waits sagt.
Han var først avventande til å bli del av Wil
sons team, han følte seg liten og underlegen,
Wilson var trass alt ei teaterlegende. Men han
må også ha oppdaga noko av seg sjølv i Wilson,
det kolossale drivet, den totale involveringa,
vilja til å kontrollere alle delar av ein kunstna
risk prosess. Og som Waits konkluderte med;
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to personar som skal samarbeide, bør ikkje
vere for like, då blir alt samarbeid uinteressant
og unødvendig.
Så langt har Wilson & Waits jobba saman
på The Black Rider (urpremiere mars 1990 på
Thalia Theater i Hamburg), Alice (urpremiere
desember 1992, same stad) og Woyzeck (urpre
miere november 2000 på Betty Nansen Teater
i København). No har dei ein ny produksjon
på trappene, ein musikal basert på historia om
gangsterparet Bonnie and Clyde. Death Car får
premiere i november på Det Kongelige Teater,
København.
MANGE KRITIKARAR HAR peikt på at Tom
Waits alltid har hatt noko Kurt Weill-aktig
over seg. Amerikanaren verkar som ein natur
lig evolusjon av den tyske teaterkomponisten.
Begge har ein ekspresjonistisk stil som er vilter
og humoristisk, eit uttrykk som inkorporerer
store dosar folkelig musikk som tango, balladar
og skillingsviser.
Men Tom Waits kjem eigentlig frå ein
annan kant. Lenge var han ein singer-songwri
ter som lagde sine neonlysande komposisjo
nar sitjande ved pianoet og med ein drink
innan rekkevidd. Han var ein slags avansert
barpianist med strykeseksjon og litt for stort
budsjett, ein bakfull Sinatra, ein Howlin’ Wolf
med kjappe replikkar. Han var klisjeen om
USA pakka i ein person, litt Edward Hopper,
litt John Steinbeck, ein dæsj Kerouac, ein dose
Ethel Merman, litt Dylan, litt Ginsberg. Halvt
Chaplin, halvt beatnik.
Endringa i stil og uttrykk kom med Kathle
en Brennan frå Johnsburg, Illinois (hør den
romantiske songen om ho på albumet Sword
fishtrombones). Dei to møtte kvarandre på
settet til Francis Ford Coppolas spelefilm One
From The Heart. Tom Waits skreiv musikken,
Kathleen Brennan jobba som dramaturg.
Snart blei dei kjærastar, snart blei dei ektefeller,
snart blei dei trebarnsforeldre. Snart blei dei eit
klassisk låtskrivarpar.
Med sine irske røter og sin teaterbakgrunn
bidrog Kathleen Brennan til å opne Waits sine
auge for europeisk kulturtradisjon, for Brecht/
Weill, for tysk teater, for film og litteratur frå
Frankrike og Italia og Irland. Sjølv om Brenn
an har halde ein særs låg profil i det offentlige,
har ho vore sentral for sporskiftet hos Tom
|| HAUST 2014 ||

Waits, hans modige veg frå crooner til karne
valist, frå ballademeister til ekspresjonist, frå
amerikanar til europear.
TOM WAITS REISTE seg frå pianoet og greip
megafonen. Han bytta ut den smygande sakso
fonen med eit heilt batteri av rytmeinstrument.
Nye motiv kom krypande inn i songtekstane,
der han tidligare hadde sunge om gutungar
på kyrkjegarden og om gamlekjærastane sine,
gav han oss no skarpe blikk på krig og liding og
profittmakeri, på fattigdom og klasseproble
matikk.
Som ein sirkusdirektør i ei postmoderne
oppsetning har han dei siste tiåra med ujamne
mellomrom slynga ut sine perfekt utforma
tekstar om menneskelig dårskap, urettvise og
hjartets mysterier, ikledd ei musikalsk form
som er både forlokkande og avskrekkande,
vakker og vill, ein type songar som oppsumme
rer opp hans ideal: – Alle elskar dårlig nytt som
kjem ut ein tiltalande munn.
Songsyklusen frå Woyzeck står trygt i ein
stor produksjon, kanskje er desse melodiane
tørrare og endå meir inn-til-beinet enn mykje
av det han elles har gitt ut. Songane kom ut på
plate i 2002 under tittelen Blood Money, som
den stygge av eit merkelig tvillingpar, musik
ken frå Alice blei gitt ut samstundes, ei plate
som er langt meir poetisk og drømmande. Men
som alltid er det djupt menneskelige historier
som blir fortalt.
GJENNOM EI LANG karriere har Tom Waits
skapt sin eigen scenekarakter, han gjømmer
seg bak ein figur skapt med skrudd humor
og dramatisk talent, ein outsider som no og
då kjem til oss for å gi den sanne versjonen.
Tom Waits™ er eit skrømt som serverer mørke
songar om kvinnetårer, blodpengar, opphald i
kvalens buk og lekkasjar i maskinrommet.
Men om Gud gjerne er vekke på forret
ningsreise, er Tom Waits alltid på jobb. Han
har oss i kikkerten, han ser oss 24/7. For vi gjør
ein tabbe om vi tenker at det er dei andre Tom
Waits syng om, at hans tema er dei som ikkje
fiksar dette livet, dei som har det sosiale neder
laget stempla i panna, dei som ikkje er slik som
oss. Det er alltid oss han syng om. I kvar song. I
kvart refreng. Våre liv. Vår misere. Oss.
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- Sexy er ikkje noko du kan spele, det er noko andre synest du er, seier Silje Storstein. I
år har ho vore gjenstand for menns begjær på scenen. Likevel – eller kanskje nettopp
derfor – har ho vore heilt sentral for handlinga i Røvarane og no i Woyzeck.

T

o store tyske klassikarar har vore
Silje Storsteins kvardag denne se
songen. I Schillers ungdomsstykke
Røvarane spelte ho aristokratiske,
dydige og trufaste Amalia i eit rått
og brutalt manneunivers. I Büchn
ers Woyzeck, som får premiere på Hovudsce
nen 29. august, spelar ho Marie; ei fattig kvin
ne av folket, mor til eit barn utanfor ekteskap,
kjærasten til soldaten Woyzeck og objektet for
alle mannfolks attrå. Dei er to svært ulike kvin
nefigurar. Felles for dei er at dei er skapte av
unge menn, og at dei er plasserte i mannetunge
omgjevnader. Dei er relativt små i omfang,
men rollene deira er heilt avgjerande omdrei
ingspunkt i handlinga.
- Sjølv om Büchner skreiv Woyzeck då han
var veldig ung, berre 22 år gammal, så kjende
han kvinnene. Det merkar eg veldig godt. Han
hadde hatt sine erfaringar med dei på godt og
vondt, hadde vore forelska. Blitt dumpa. Det er
noko heilt anna med Amalia hos Schiller. Ho er
så idealisert og dydig, men så blei ho også skapt
av ein mann som ikkje såg ei kvinne i ungdoms
åra sine. Han fekk ikkje lov til å ha kontakt med
menneska utanfor militær- og kunstakademiet
der han studerte. Han fekk ikkje eingong sjå
mor si dei fem åra han gjekk på den skulen.
Amalia er som ein slags draum, mens Marie er
ei motsetningsfylt kvinne av kjøt og blod. Eg har
enno ikkje heilt funne ut av kven ho er, men ho
er ekte og levande, seier Silje om forfattaranes
bakgrunn for å forme karakterane.
Amalia og Marie er representative for den
klassiske dramalitteraturen der kvinner ofte
har ein heilt spesifikk funksjon i stykket. Den
dramatiske oppgåva til kvinna er å vere objekt
for mannleg lengt og strev. Anten er ho sjølve
problemet eller så er ho forsoningsinstrumen
tet. Det er flust med døme frå verdsdrama
tikken: Gretchen i Goethes Faust, Solveig i
Ibsens Peer Gynt, Amalia hos Schiller, Marie
hos Büchner og mange andre. I høg alder
skapte desse dramatikarane, med unntak av
12
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Büchner, som døydde 24 år gammal, også sto
re kvinnelege hovudroller. Men den vesle, litt
tilbakehaldne kvinnerolla som viktig motor
for handlinga er eit fenomen. Årsaka til den
tradisjonelle utforminga av kvinneroller kjem
frå eit gjengs syn på mannen som aktiv og
handlande og kvinna som passiv og famnan
de. Den moderne fortolkingstradisjonen har
i ulik grad valt å gjere desse kvinnene anten
meir synlege eller meir usynlege. Ein kritikk
mot desse kvinnefigurane har vore at dei ikkje
er representative for kvinner, slik dei mannle
ge rollene i mykje større grad er det for menn.
- Kor på behovspyramiden er ho, det lurar
eg på? seier Silje på spørsmål om rollefigurens
motivasjon.
- Ho blir karakterisert som utruleg vak
ker og rå frå utsida. For eit kvinnfolk, seier
tamburmajoren. Skapt for å forplanta gardis
tregiment. Og auga, svarte, som om ein såg
ned i ein brunn eller i ein skorstein. Ho er sexy
og har sterke drifter, og akkurat det er utfor
drande å spele: Sexy er noko andre synest du
er, men du er sjølv eit seksuelt vesen. Marie
er natur. Ekte. Og i det ligg det noko reint og
uskuldig, noko som ikkje er poserande og kal
kulerande. Når Woyzeck drep henne på slutten
av stykket, er det på eit metaforisk plan også eit
drap på uskulda.
Silje Storstein smiler, lukkar auga og held eit
par sekund inne før ho begynner å nynne:
Every night she comes, to take me out to
dreamland, when I`m with her, I`m the richest man in the town. She`s a rose, she`s the
pearl, she`s the spin of my world, all the stars
make their wishes on her eyes.
- Det er dette Woyzeck syng om Marie i
songen «Coney Island Baby», ein gjennom
trengjande og sår song signert Tom Waits og
Kathleen Brennan. I det skitne og øydelagde
universet er det trass alt eit eller anna reint
og uskyldig over Woyzeck og Marie. Eg trur
dei er ein slags tvillingsjeler, dei to, men
at det på vegen er noko som har gått gale.
|| HAUST 2014 ||

Kvart menneske er ein avgrunn; det svimlar
for ein når ein ser ned i han, seier Woyzeck
ein plass. Det har kanskje blitt for vanskeleg
å leve? Dei er fattige. Dei har fått eit barn.
Woyzeck er manisk. Og Marie vil leve. Og
så forelskar ho seg i ein tamburmajor. Er
utru. «Kvifor er verda slik? Alt går til helvete,
mann og kvinne.» Sitatet som Silje hentar
frå Woyzeck, kunne like gjerne ha vore frå
Røvarane, der ho spelte rolla som Amalia.
Ho står på utsida av eit Kain og Abel-liknan
de oppgjer mellom brørne Karl og Franz.
Amalia er Karls trufaste kjærast, jamvel når
han vel røvarbanden framfor henne. Ho
er objekt for begge brørnes strev og lengt,
men i ei verd av vonde freistingar held ho
seg rein. Utan vitende og vilje har ho utløyst
konflikten; ved å vere objekt for Karls lengt
har ho fått han tilbake og dermed forårsaka
tragedien: Franz sitt sjølvmord, slottet som
løyser seg opp i flammar; ho har henta Karl
til røynda. Og den blir for mykje for han.
- Teksten eg framførte på scenen i framsyninga
vår av Røvarane, stamma ikkje frå stykket til
Schiller. Medan greven av Moor låg einsam på
senga og åt druer, såg porno og onanerte, song
eg nostalgisk If I only could show how my heart
breaks and the memory flow frå låta «Where
did all our dreams go?» til Bill Calahan. Eg sa
eigentleg nesten ingenting i stykket. Først og
fremst var eg var ein aktiv betraktar i framsy
ninga. Eit auge utanfrå. Aktiv passiv. Eg gjekk
nok meir inn som meg sjølv og var tilstades
som ei kraft i framsyninga ved berre å vere der,
som den eg er. For meg er det faktisk slik at rol
la, mi rolle, ikkje er så viktig. Eg har til dømes
inga draumerolle, eg har aldri hatt det slik at eg
har drøymt om å spele Hedda Gabler. Eg har
alltid vore interessert i teater som prosess. Det
som gir meg kick, er når ei form for lagkjensle
oppstår. Når fokuset er på oss. Ikkje meg, av
sluttar Silje Storstein, som saman med åtte av
Det Norske Teatrets fremste skodespelarar skal
forme det skakke universet som utgjer livet til
soldaten Woyzeck.

Silje Storstein spelar Marie,
kjærasten til Woyzeck og
mor til deira felles barn.
Ho står i med Tambur
majoren og da Woyzeck får
vite dette, drep han henne.
Her er Silje i kostymet til
ei anna rolle, som dyre
temmarske. Kostyma er
ved Kari Gravklev.
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Peer Perez Øian har regien i denne
Hamlet-versjonen der Marie Blokhus
spelar rolla som Hamlet og Frank
Kjosås spelar Ofelia og Horatio. Perez
Øian debuterte på Nationaltheatret
i 2010 med den kritikarroste Hedda
Gabler-framsyninga som blei vist i tre
år. På Det Norske Teatret har han sett
opp Sjuk ungdom, Fundamentalisten
og Antichrist. I januar hadde han
enorm suksess med den sveitsiske
samtidssatiren Tjue tusen sider på
Hovudscenen.
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HAMLET
AV William Shakespeare
OMSETJING Edvard Hoem
REGI Peer Perez Øian
PREMIERE 10. oktober på Scene 2.

«Det er når
maska sprekk,
ein finn kjernen
av sanning»
Det Norske Teatrets unge husregissør, Peer Perez Øian, har alt sett spor
etter seg i norsk teater. No held Hamlet han vaken om nettene.
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[ 1 ] Ein lystig gjeng på veg til
BillyBonkers på Grünerløkka
for å lage eit uttrykk som skal
fronte framsyninga. Frank
og Marie er ferdig styla og
i kostyme frå livet og opp.
[ 2 ] Cathrine og Dag hos
BillyBonkers ser etter om
dei er nøgde med bilda dei
har tatt. [ 3 ] Peer teiknar inn
auge på maska av Maries
ansikt. Seinare skal gjengen
på BillyBonkers manipulere
ansiktet hennar oppå maska.
[ 4 ] Tøysebilde må ein alltid
ta! Her poserer Peer faderleg
med skodespelarane sine på
fanget. [ 5 ] Peer i samtale med
Aftenposten Ks journalist.

1
2

3

Eg er i ferd med å finne
plassen min og er litt
mindre redd i dag enn til
å begynne med, trur eg.

E

g må vedgå at det ikkje er så lett
å kople heilt av for tida. Hovudet
mitt er fylt av Hamlet, om det no
er Hamlet eg tenkjer på eller noko
heilt anna. Det siste eg tenkjer på
før eg sovnar, er Hamlet, det første
eg tenkjer på når eg vaknar, er…
Regissøren smiler lettare oppgitt og fortel tan
kefullt at han no har gått til det avgjerande steget
å fjerne notisblokk og skrivesaker frå nattbordet
slik at han ikkje får fiksert bilda og ideane som
svevnen og det umedvitne kjem opp med, slik
han har hatt for vane å gjere heilt sidan åra som
registudent ved Kunsthøgskolen i Oslo.
– Eg tenkjer at det som er verdt å halde på,
kjem til å bli sitjande og kjem til overflata
igjen i det konkrete arbeidet med skodespe
larane på scenegolvet. I utgangspunktet har
eg alltid vore ein kontrollfrik, men eg arbeider
stadig for å vere meir open, også for det som
16

ikkje er gjennomtenkt når eg går inn i prøva
ne, det som berre kan oppstå i rommet med
skodespelarane. Det handlar om regissørens
evne til improvisasjon, til å risikere noko. Det
handlar sikkert òg mykje om erfaring og ikkje
minst den tilliten eg blir møtt med av men
neska rundt meg i teatret. Eg er i ferd med å
finne plassen min og er litt mindre redd i dag
enn til å begynne med, trur eg. Treng ikkje å
bevise så mykje, kan vere meir fri.
Det har gått nesten fire år sidan han var
ferdig utdanna regissør frå KhiO og gjorde
diplomoppgåva si i regi ved Nationaltheatret.
Året etter hanka han inn ein Heddapris for
beste regi med Sjuk ungdom på Det Norske
Teatret. Kritikken har møtt han med rosande
ord sidan.
– Er regigjerninga barndomsdraumen som
har gått i oppfylling?
– Som liten gut ville eg faktisk bli dirigent.
|| HAUST 2014 ||

Far min er fiolinist i filharmonien, og som
barn var eg ofte med på prøvar og konser
tar og sat og dirigerte sjølv nede i salen. At
mor mi, som var ballettdansar, ikkje prøvde
hardare på å få meg til å danse, det synest eg
i ettertid er synd, eg er fascinert av dans som
uttrykksform og trur at det hadde vore ei
nyttig erfaring for meg. Men eg vaks opp i eit
rom av ulike kunstnarlege uttrykk, og det har
heilt klart påverka meg.
– Til å velje teatret og regien?
– Eg ville bli skodespelar. Det starta med at
eg dubba i barne-tv som liten gut, og at sko
despelaren Rolf Sand tok kontakt med meg
og ville ha meg med i eitt av prosjekta sine.
Eg var 8 år den gongen, og dei gode tilbake
meldingane eg fekk på ting eg gjorde, var med
på å gjere at skodespelardraumen vaks. Då eg
var ferdig med vidaregåande og dramalinja på
Rud vidaregåande, var eg klar for å verkeleg
gjere den draumen. Spele teater på dei store
scenane, gå inn i roller, bli ein annan. Eg
søkte på skodespelarutdanning både i Noreg
og i USA med god hjelp av Rolf Sand, som
framleis las med meg. Eg kom inn i USA og
var der i fire år og tok bachelor i Performing
Arts ved Emerson College.

4

Og kom heim til Noreg som skodespelar?
For å vere ærleg: Nei. Eg følte ikkje at
eg vart ein god skodespelar. Eg var ikkje
nøgd med meg sjølv, og i løpet av dei åra eg
studerte, skjønte eg at eg fyrst og fremst var
opptatt av det store bildet og ikkje av rolla eg
skulle spele. Eg var på feil plass. Eg ville helst
sitje i registolen og ikkje stå på golvet og vere
ein annan. Då eg kom heim igjen til Noreg,
var eg eigentleg veldig frustrert. Eg hadde
brukt mange år av livet mitt på noko som
ikkje kjendest rett. Eg hadde rett nok funne
ut at det var regi eg ville drive med, men eg
opplevde det som ei uoverstigeleg hindring å
skulle studere 5 nye år. Men så let eg det stå til
og søkte likevel
Og kom inn gjennom det tronge nålau
get – og det er eg veldig glad for no. Eg lærte
utruleg mykje dei fem åra på KhiO. Men det
var også maniske år. Det var skole 24 timar i
døgnet. Punktum. Og det var ei brytingstid i
forhold til leiinga av regilinja. Dei første tre

5
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åra mine var dei siste tre åra til den russiske
professoren og pedagogen Irina Malochev
skaja, og eg vart undervist i den Stanislav
skij-baserte metoden hennar, metoden for
handlande analyse. Åra med Irina gav meg
eit verktøy, eit fundament eg er veldig glad
for å ha i botnen. Det kjennest som ein stor
ressurs, at eg kan eit fag. Samtidig kan det lett
bli styrande, spesielt for ein relativt uerfaren
registudent som eg var. Derfor var det heldig
for meg at det var Hans Henriksen som tok
over som professor på masterutdanninga. Det
blei på mange måtar eit slags kalveslepp. No
skulle vi i større grad dyrke vår eigen identi
tet. Utvikle det som gjorde at vi kom inn på
studiet til å begynne med. Hans opna mellom
anna opp for fleire samarbeid med skolar og
metodiske retningar i inn- og utland, eg vart i
større grad merksam på at det er mange vegar
som fører til Rom.
– Har du nokre førebilde du strekker deg
etter i teaterkunsten?
– Heilt fram til i dag har Rolf Sand vore ein
viktig rollemodell. Han har vore min desidert
viktigaste læremeister, frå eg var ein gut på åtte
18

fram til eg vart vaksen. Kanskje fordi han i vår
arbeidsrelasjon aldri behandla meg som eg var
eit barn, men som ein framtidig kollega. Han
er eit varmt og engasjert menneske som vekte
respekt og nysgjerrigheit for arbeidet i meg, og
han behandla meg alltid som ein likeverdig.
– Kva tankar gjer du deg om stykket?
– Hamlet rommar jo alt, men først og
fremst tenker eg på alle rollespela! Det er
ikkje mogleg å vere berre eit individ, ei ut
gåve av seg sjølv, »spele ei rolle» av seg sjølv.
Det finst ingen klar kjerne, eller ein einaste
»sann» kjerne, og det set heile tida Hamlet,
og oss, ut av spel. Han klarar ikkje å finne
noko konsistent i seg sjølv, og paradokset er
at den fiktive figuren Hamlet oppdagar at han
må gå vegen om fiksjonen for å kunne nå san
ninga. Gjennom eit filter av roller, spel og løgn
vil han prøve å avsløre og påverke røynda.
Gapet mellom det vi forventar av oss sjølve og
livet og det vi faktisk erfarer og maktar å leve
ut, er sjølve drivkrafta i stykket og det eg vil
utforske scenisk.
– Du har jo valt ei kvinne til å spele Hamlet,
Marie Blokhus. Kvifor det?
|| HAUST 2014 ||

– Eg er ikkje blind for diskursen rundt
kjønnsroller når det gjeld valet av skodespelarar
til både Hamlet og Ofelia, som jo skal spelast av
ein mann, Frank Kjosås. Men det er ikkje det
som interesserer meg mest. Problematisering av
kjønnsroller og identitet går som ein raud tråd
gjennom heile Shakespeare sitt forfattarskap,
for ikkje å snakke om framføringshistorikken
til akkurat dette stykket. Det er sånn sett ikkje
noko nytt eller særleg uvanleg i å la Hamlet bli
tolka av ei kvinne. For meg handlar det om å ha
dei rette personane å utforske dette materialet
saman med. Som skodespelar har Marie har
eit gen for det kompromisslause – for å gestalte
menneske i kamp mot større overmakt, både på
eit konkret plan, men også med den store filo
sofiske overbygninga. Marie er ekstremt modig,
nysgjerrig og sjølvutleverande; ho søker alltid
etter ekstreme erfaringar, og det er interessant
for meg som regissør.
Peer er raus med skodespelarane sine. Og
han får gode attestar tilbake.
– Han er genuint kreativ og arbeidsam.
Peer kjem godt førebudd, har stor arbeidska
pasitet og er ikkje redd for å lytte til skodespe
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Oljemaleri, portrett av William Shakespeare.
Kunstnaren er ukjend.

Foto: SuperStock / Getty Images

Shakespeare-
året 2014
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I 2014 er det 450 år sidan den
mest spelte dramatikaren i verda
blei fødd. William Shakespeare
(1564 – 1616) blir også ofte omtalt
som verdas beste dramatikar
gjennom tidene. Han skreiv
både historiske stykke, tragediar, k
 omediar og eventyrspel.
Mellom dei mest kjende stykka
hans er d
 rama som Romeo &
Julie, Macbeth – og Hamlet.
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larar. Men har likevel sjølvtillit til å halde på
sine eigne idear, seier skodespelar Ane Dahl
Torp. Ho har jobba med Peer både i Sjuk
ungdom og Antichrist, og har no rolla som
Gjertrud i Hamlet. Regissøren er heller ikkje
beskjeden når han koplar andre kunstnarar
på prosjekta sine, og av dette blir det ofte
spennande konsept. Til Hamlet har han hyra
den tyske scenografen Hendrik Scheel og po
partisten Lucy Swann. Telefonen hans ringer
plutseleg under intervjuet, og han får eit for
pint uttrykk i andletet når han ser nummeret
på displayet; eit entreprenørfirma for trelast
er på tråden. Dei står med ein lastebil og skal
levere, men ingen er heime:
– Å herregud, f…! Ja, når sant skal seiast
har eg vore ein av pådrivarane for ideen om
å byggje terrasse i burettslaget, men – det
passar dårleg å tenkje på slikt no, eg blir så
oppskaka av slike totalt uvesentlege ting. Å
måtte bry hovudet mitt med Maxbo og trelast
når eg eigentleg berre burde vore opptatt av
Hamlet… seier Peer Perez Øian med eit blikk
som seier alt, medan han ristar på hovudet og
flirer av seg sjølv.

ÅSNE DAHL TORP

S
[ 1 ] Mattis Herman Nyquist i Tjue tusen
sider på Hovudscenen i vinter. Framsyninga hausta strålande kritikkar i pressa.
Foto: Dag Jenssen. [ 2 ] For framsyninga
Sjuk ungdom på Scene 3 vann Peer
Heddaprisen i 2011 for Beste regi. Foto:
Dag Jenssen. [ 3 ] Hedda Gabler på Nationaltheatret i 2010 var diplomoppgåva i
regi etter utdanninga på KHiO. Framsyninga gjekk i tre år og enda med spele på
Hovudscenen. Foto: Erik Aavatsmark.
[ 4 ] En midtsommernattsdrøm 2012.
Foto: Den Nationale Scene. [ 5 ] Fundamentalisten på Scene 3 hausten 2011. Foto: Dag
Jenssen. [ 6 ] Peer blir beskrive som svært
leiken. Her på prøvene til Tjue tusen sider.
Foto: Dag Jenssen. [ 7 ] Ane Dahl Torp i
Antichrist på Scene 2 våren 2013.
Foto: Dag Jenssen.
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hakespeare var ein sann teatermann som
ikkje berre skreiv for scenen, han var
også sjølv skodespelar og medeigar i
to av dei største teatra i London i hans tid – The
Globe og Blackfriars. Verka hans overgår dei
fleste når det gjeld både språkleg rikdom og
tematisk almengyldigheit. I karakterskildringane
viser han eineståande psykologisk innsikt i den
indre kampen mellom det gode og det vonde,
mellom moral og lidenskap, kjensler og fornuft.
Han var ofte opptatt av eksistensielle problem
og universelle problemstillingar, som mennes
ket mot maktene i og omkring seg sjølv.
Han lånte gjerne stoff frå historisk materiale,
mytologi, legender, skjønnlitteratur,og frå andre
dramatikarar. Den karakteristiske poetiske dialo
gen vekkjer både kjensler, stemningar og idear
hos publikum, men gir også assosiasjonar ut
over den konkrete dramatiske situasjonen. Det
er ikkje vanskeleg å finne passasjar som lett kan
stå på eigne bein. Dette er nokre av grunnane til
at stykka hans overlever og blir spelte igjen og
igjen. Kvar tid speglar noko nytt i tekstane hans.
KJELDER: History of the Theatre, Oscar G. Brockett with
Franklin J. Hildy og Store Norske Leksikon ved Kristian Smidt.
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FENOMENET
HAMLET
Marie Blokhus har fått den mest ettertrakta rolla av
dei alle – Hamlet. Frank Kjosås er kjærasten Ofelia.
av

E

g blei utruleg glad da eg fekk vite
at eg skulle spele Hamlet, seier
Marie.
Og overraska?
– Ja, men ikkje fordi rolla er
mann og eg er kvinne. Eg likar å
tru at eg kan gestalte både menn og kvinner.
Men eg hadde ikkje våga å håpe på at ei så
krevjande rolle skulle bli mi allereie no. Eg
er veldig glad for tilliten og lykkeleg over det
sterke laget rundt meg.
Frank, som sjølv spelte Hamlet i ei oppsetting på Hålogaland Teater i 2012, gler
seg til å ta fatt på teksten på nytt frå eit anna
perspektiv.
– Ein skulle kanskje tru at eg kjenner teksten godt, men eg trur eg kjem til å oppdage
at det motsette er tilfelle. Utgangspunktet no
er så totalt annleis enn det var førre gongen.
Da eg spelte Hamlet, var vi opptatt av personen Hamlet. No er det det teatrale fenomenet Hamlet vi skal utforske.
– Kva vil det seie?
– Hamlet er eit verk som veldig mange veit
veldig mykje om, og som enda fleire trur
dei veit mykje om. Noko av ambisjonen
bak dette prosjektet er å forske i nett desse
«sanningane».
– For meg er det likevel eit personleg prosjekt, seier Marie. Sjølv om framsyninga som
heilskap tar for seg Hamlet som fenomen,
så vil eg prøve å finne mennesket Hamlet, og
fordjupe meg i han.
Marie, som ofte har samarbeidd med
regissør Peer Perez, fortel at han er ein særs
utforskande regissør.
– Peer er god til å setje opp stramme rammer som vi kan leike innanfor, seier ho. Når
det er nødvendig, detaljstyrer han, samstundes som han oppmodar til anarki. Han er
på ein måte presis og anarkistisk på same
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tid. Eg har ei kjensle av at vårt prosjekt med
denne framsyninga liknar Hamlets prosjekt:
Hamlet set i scene omgivnadene sine for å
prøve å komme nærmare noko som er sant
og ekte. Han testar verkelegheita, prøver å
undersøke kor grensene går. Innimellom
har eg inntrykk av at han er like spent på
korleis han sjølv vil reagere, som han er på
dei andre.
Frank nikkar.
– Eg likar å vere med på prosjekt der eg
kjenner at vi tar risiko, seier han.
– Det er ikkje slik at vi berre set opp eit
teaterstykke, vi går inn i prosjektet fulle av
spørsmål og kjem til å bruke masse tid på å
leite. Slik var det i Sjuk ungdom også, og det
er utruleg inspirerande. Sjølv er eg spent på
det å skulle gi liv til både Ofelia og Horatio.
Det er dei to som står Hamlet nærmast,
Ofelia er kjærasten hans, Horatio er hans
beste ven og studiekamerat. Dei representerer på ein måte fornuft og kjensler. Horatio
er ganske kompleks, han kjem i ein enorm
konflikt med ein gong stykket startar. Han
er ein mann som set fakta og vitskap høgt,
likevel er han nøydd til å gå til sin gode
ven og fortelje at han har sett eit gjenferd.
Ofelias problem er av eit heilt anna slag. Ho
er totalt utestengd av kjærasten sin. Han er i
djup sorg over tapet av faren, og ho når ikkje
inn til han. Ho gjer alt ho kan for å få tak i
hjelp, men blir misforstått av alle. Så blir ho
så desperat at ho tar sitt eige liv.
– Stykket opnar med at gjenferdet etter
Hamlets far bed Hamlet om å hemne han.
Hemnmotivet driv Hamlet gjennom heile
stykket. Kvifor er det så vanskeleg for han å
oppfylle denne heilage plikta?
– I våre dagar er blodhemn nesten utenkeleg, men på den tida Hamlet levde, var det å
hemne eit drap like sjølvsagt som sjølvmord
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var ulovleg. Hamlets tvil er det som gjer han
til eit moderne menneske. Han har vore i utlandet og studert, og når stykket opnar, har
han nettopp komme heim frå Wittenberg
der han har lese filosofi. Plutseleg kjenner
han avsky for den banale kulturen han sjølv
er ein del av, seier Marie.
– Men han drep jo Polonius?
– Ja, og det er ei scene eg gler meg til å ta
fatt på. Eg skjønar ikkje kva det er som

«Hamlet er eit verk
som veldig mange veit
veldig mykje om, og som
enda fleire trur dei veit
mykje om.»
skjer med Hamlet i den scenen, kanskje er
det ein slags emosjonell raptus, eller noko
anna – eg veit ikkje.
– Eg trur det er noko i situasjonen med
mora som framkallar det, seier Frank. Ho
trykker på alle dei rette knappane og får
fram det verste i han.
– Scenen er eit døme på at Hamlet ikkje
kan lite på si eiga verkelegheitsoppfatning.
Ingenting er slik han trudde det var. Og da
blir ein lett paranoid. Eg kjenner meg igjen
i Hamlets hang til kompliserte tankeeksperiment; eg hugsar ein gong da eg var lita og
spurde far min kva som var utanfor universet. Han svarte «ingenting», og det svaret
plaga meg i sikkert to år etterpå. Det plagar
meg framleis, faktisk, sukkar Marie.
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Til Nangijala!
Til ei tid med leirbål og eventyr! Det er dit ein kjem når ein døyr, fortel storebror Jonatan til veslebror Kavring som ligg og er så sjuk. Kavring undrar seg – kvifor må dei døy
sjølv om dei ikkje har rokke å bli ti år eingong? «Eg trur ikkje at det blir så fælt», trøystar
Jonatan. Og så f ortel han om Nangijala – om landet på den andre sida av stjernene.
av
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ondskap – godleik. Det svarte,
døde – det grøne, blomstrande.
Astrid Lindgren (1907–2002) er
kontrastanes forfattar. Ho er full
stendig klar over at det vonde finst
i alle menneske. I forteljinga om
brørne Løvehjarte manar ho likevel til klokskap
og godleik, til å kjempe for det som er rett, og
til å vera modig. For i alle liv finst det noko ein
berre må gjera, sjølv om det er farleg – elles er
ein ikkje eit menneske, men berre ein liten lort,
som Jonatan Løvehjarte så klokt uttrykkjer det.
Da romanen om brørne Løvehjarte kom ut
i 1973, hadde Astrid Lindgren alt rokke å gi
ut rundt sytti bøker for barn, unge og vaksne.
Ho var heilt på toppen av forfattarkarrieren.
I tillegg var ho i ferd med å bli Sveriges aller
fremste «opinionsbildare» - eit engasjert sam
funnsmenneske som kjempa for fridom, trygg
leik, rettferd og anti-vald både i familien og i
samfunnet. Så da var det kanskje høveleg med
ein anti-valds-roman med heltar som kjempar
for nett dei verdiane forfattaren sjølv stod for?

SOM DEI FLESTE bøkene til Astrid Lindgren
handlar forteljinga om brørne Løvehjarte om
det å vera menneske, og – ikkje minst – om
kor vanskeleg det kan vera å vera menneske.
Det er ei kompleks og allmenngyldig forteljing
som mellom anna tematiserer einsemd, sorg,
lengsel, død og dødsangst – men også kjærleik,
mot, og ei innsikt i kor dyrebart livet er. Det er
ei forteljing som barn og vaksne ofte les på ulike
måtar. Mange barn les boka som ei skummel,
men likevel lykkeleg forteljing om eit sjukt og
utsett barn som døyr, og som trass i all vond
skap i Nangijala får eit betre liv. Særleg slutten
– der Kavring blir helten som hoppar med
storebror Jonatan inn i ljoset i Nangilima – les
mange barn som ein lykkeleg og håpefull slutt.
Vaksne les i større grad boka som ein draum
som Kavring drøymer mens han ligg dødssjuk
på sofabenken. I den vaksne lesinga døyr ikkje
Kavring før på siste side i boka. Astrid Lindgren
sa sjølv at «den vaksne i meg veit at det er slik,
men barnet i meg aksepterer det ikkje».
NOKO AV DET skumlaste vaksne kan lese om, er
22

foto JACOB

kanskje barn som døyr. Nokre vaksne lesarar
har gått så langt som å påstå at romanen er ei
oppmoding til sjølvmord. Ein ung psykolog
Astrid Lindgren møtte ein gong, sa at han aldri
ville klare å lesa slutten av romanen for eit barn.
Han meinte det var så frykteleg å tenkje på
at brørne måtte døy to gonger. Da svarte den
slagferdige forfattaren dette: «Du forstår det,
at jo fleire gonger du døyr, desto meir venner
du deg til det.» Same kveld fekk Lindgren ein
telefon frå Lena Wisborg som spelte vesle Ida
på Katthult i Emil-filmane. Hennar reaksjon
var: «Takk for at du laga ein så lykkeleg slutt!»
Dei mange breva Lindgren fekk frå mellom
anna legar som behandla dødssjuke barn og
frå barn som sjølve var sjuke og redde for å døy,
tyder på at boka fungerer som trøyst. Endeleg
er det nokon som tar barn på alvor, som ikkje
berre glattar over og seier at alt skal bli bra, men
som tør å seia høgt at også barn kan døy. For
Astrid Lindgren meinte heilt alvorleg at ein kan
tala med barn om alt. Ein kan og skal tala om
vanskelege ting, men ein skal bruke ord som
barn forstår.
MANGE AV FORTELJINGANE til Astrid Lindgren
har starta med eit namn. Slik var det også med
historia om brørne Løvehjarte. «Nangi, nangi»,
sa Olle, barnebarnet som var to år i 1971. «Eg
la til ‘jala’, og så vart Nangijala funne opp,
landet med eventyr og leirbål», har Lindgren
fortalt. Men dette var berre ei av fleire kjelder
til inspirasjon. Ein vintermorgon i 1971 reiste
ho med toget langs innsjøen Fryken: «Det var
ein sånn fantastisk morgon med rosa ljos over
vatnet – ja, det var så overjordisk vakkert, og
da fekk eg plutseleg ei sterk oppleving, ein slags
visjon av menneskeslektas daggry, så eg byrja
mest å skjelve. Samstundes kjende eg korleis
noko vart tent i meg – det her blir det kanskje
noko av, tenkte eg.»
I FLEIRE INTERVJU har Astrid Lindgren fortalt
om korleis ho pleidde å streife rundt på kyr
kjegardar – det var faktisk ein favoritthobby
ho hadde. Noko av det ho la særleg merke til,
var jernkrossane på gamle barnegraver. Ein
slik kross fann ho på Vimmerby kyrkjegard,
|| HAUST 2014 ||

FORSELL

og på denne vakre krossen står det den dag
i dag: «Späda Bröderna Johan Magnus och
Achates Phalén, döde 1860.» Ho vart gripen
av dei «spede brørne», og dermed visste ho at
ho skulle skrive ei forteljing om døden og om
to brør. Men det var enda ein ting som leidde
fram til brørne Løvehjarte. Rett før den første
filmen om Emil i Lønneberget vart innspelt,
fekk Lindgren ideen til det berande temaet i
forteljinga – nemleg kjærleiken mellom dei to
brørne: «Det var da vi skulle velja ut Emil til
filminnspelinga. Det var ein veldig ståhei, og
fotoblitsen lynte rundt vesle Janne Olsson. Da
alt endeleg var klart, smaug han seg ned og set
te seg på fanget til storebroren. Han smaug seg
inn i famnen hans, og storebroren bøygde seg
fram og kyssa han på kinnet. Da såg eg brørne
Løvehjarte framfor meg.»
ASTRID LINDGREN ER ein meister i å skrive om
sånt som barn vil lesa om, og ikkje berre nor
diske barn. Nest etter Pippi-bøkene er boka om
brørne Løvehjarte den mest omsette og selde
boka av alle Astrid Lindgrens meir enn hundre
bøker. Det ikkje alle veit, er at Lindgren – etter
stort påtrykk og mange brev frå ivrige barnele
sarar som ønskte seg ein oppfølgjar til boka –
publiserte eit brev i avisa Expressen 26. februar
1974 der ho avslørte litt om korleis Kavring og
Jonatan har det i Nangilima. Og viss du ikkje
vil vita noko om det, så må du slutte å lesa nå,
for her er litt om livet i Nangilima: Brørne kjem
til Mattias og får bu i Mattisgarden som ligg i
ein stor frukthage. Dei klatrar i tre og drar på
lange turar og tenner leirbål og badar. Men dei
kjem alltid tilbake til Mattisgarden. Og ein dag
får Kavring sin eigen hund! Det er ein villhund
som kjem til menneska av heilt fri vilje. Han får
namnet Mecke og vil vera med Kavring heile
tida. Men den vonde Tengil, kva skjedde med
han? Jo, Tengil kom til ein plass som heitte
Lokrume. «Eg trur ikkje han fekk det så ille
der», skriv Astrid Lindgren, «men aldri meir
kunne han plage og undertrykkje noko menne
ske». Hos Astrid Lindgren blir ikkje vondskap
straffa med meir vondskap – i staden syner ho
at det er mogleg for det gode å vinne fram.

BRØRNE LØVEHJARTE
AV Astrid Lindgren
DRAMATISERING OG REGI Svein Sturla

Hungnes

OMSETJING Maria Tryti Vennerød
PREMIERE 3. oktober på Hovudscenen.
Spektakulært og eventyrleg om liv og
draum og barnelivets mørkare sider.
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Storebror og
veslebror Løvehjarte

Historia om Jonatan og Kavring er den sterkaste og såraste skildringa av søskenkjærleik i barnelitteraturen. Ho rommar alt: sorg, mot, eventyr, kjærleik og
håp. Emil Johnsen skal spele Kavring, Oddgeir Thune er storebror Jonatan i
den store familieframsyninga på Hovudscenen denne hausten.
av
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Kven er Kavring og Jonatan?
EMIL: Åh, dette er eit skikkeleg brother-lo
ve-stykke. Dei er to brør som elskar kvarandre
veldig høgt og som viser omsorg, styrke og
kjærleik for kvarandre. Kavring er sjuk – og
synest sjølv han er stygg! Han har skeive
bein. Jonatan er veldig pen, han er helten til
Kavring, ein fyr som alle likar godt, og som
Kavring ser opp til.
ODDGEIR: Jonatan elskar Kavring. Og gjer alt
for veslebroren sin. Men begge veks gjennom
forteljinga. Dei får testa seg sjølve og motet sitt.
Undervegs skiftar dei roller, og det er Kavring
som tar spranget til slutt.

var ikkje typiske for strøket. Vi flytta inn frå
landet. Pappa er frå Oslo, men mamma er frå
England og visste ikkje kva for nabolag dette
var. Så vi var den rare familien, med to hestar i
garasjen, rotete hage og uflidd hekk. Naboane
var ikkje berre begeistra. Dei klaga over at det
lukta hestebæsj i oppkøyrselen, og vi måtte til
slutt omplassere dyra.
ODDGEIR: Eg er sånn flyttebarn. Fødd i Bergen,
i eit studentkollektiv, så å seie. Eg har flytta my
kje rundt i oppveksten, og det tok ei stund før
vi slo rot på Vestlandet. Eg har måtta tilpasse
meg mange nye miljø, nye omgjevnader og
skifta mellom mange dialektar.

Ja, kan ein kjenne seg igjen i dette?
ODDGEIR: Eg har søsken, men eg har ingen bror,
så det er eg glad for å få no. Men eg trur ikkje
eg har vore så mykje saman med søstrene mine
som Jonatan har vore med Kavring. Og eg trur
kanskje heller ikkje eg var så snill med dei.
EMIL: Medan eg er minstemann. Vi er til saman
seks søsken. Da eg las boka igjen, hugsa eg på
nytt frå barndommen kjensla for søskena mine.
Korleis eg elska storesøster mi, såg opp til henne
og ville vere saman med henne heile tida.

Så de veit at verda kan vere komplisert, at
barndommen kan ha skuggar?
EMIL: Ja, og det er styrken i Astrid Lindgrens
forteljing at ho er så direkte og så ærleg om
at verda og tilveret kan vere vanskeleg. At det
finst vonde menneske som ikkje vil deg godt,
at døden kan komme for tidleg og at somme
ting er farlege. Jonatan fortel jo veslebroren
om livet etter døden, og sjølv om det er som
eit eventyr, utelet han ikkje det som kan vere
skummelt.
ODDGEIR: Dei døyr jo, og eg synest det er heilt
forferdeleg trist. Første gongen er det verst. Alt
er eigentleg fantasi, og likevel er det verkeleg.
Eit kult grep, men botntrist.
EMIL: Offeret Jonatan gjer, er så stort. Det
er nesten sånn at ein synest det er synd når
Jonatan ofrar seg for Kavring og døyr. Kavring
skulle jo liksom døy snart i alle fall.

De er med andre ord riktig gode val for desse
rollene? Storebror og veslebror…
ODDGEIR: Ja, og så vil ein jo alltid vere der for
dei. Eg stilte alltid opp, viss dei trong meg. Det
var jo ingen andre som fekk oppføre seg slik
mot søskena mine.
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EMIL: For søskenkjærleik er jo annleis enn
annan kjærleik. Han er heilt utan vilkår. Noko
anna enn med kjærestar.
ODDGEIR: Den går jo ikkje over. Den sluttar jo
aldri.
EMIL: Men eg kan òg hugse korleis det var når
søskena mine blei unge vaksne, fekk ting som
var viktigare enn meg. Når dei gifta seg, fekk
eigne barn og berre kom innom heime. Det var
rart, nesten som å bli slått opp med.
ODDGEIR: Ja, kor blei det av søskenforholdet,
liksom?

Kor voks de opp da?
EMIL: Eg voks opp på Montebello og i
Botswana. Eit stort hus på Montebello, for det
måtte vi jo ha til den talrike familien. Men vi
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dalen og alle eventyra var jo slik eg håpa det
skulle vere. Men da eg fann ut at sjølv der var
det farar, syntest eg det var utruleg kjipt og
skummelt.

Men er det berre trist?
ODDGEIR: Nei, det triste er jo også vakkert. Når
ein får sjå kva ein er laga av. Og det er jo eit
stort eventyr som utspelar seg. Dessutan er det
noko fint over vågemotet til brørne, at ein må
tore, elles er ein ikkje noko menneske, berre ein
liten lort.

ein brann og bror min hadde vore der inne,
hadde eg gått inn. Men kanskje berre om
det ikkje var så stor brannfare, eller eg veit
ikkje…
ODDGEIR: Eg trur eg ville ha gjort mykje, om
ikkje alt. Det er mykje å be om, ein kan ikkje
heilt fylle ut eit skjema om desse tinga.

Hadde de våga det same – for søskena dykkar?
ODDGEIR: Det er no det er kjipt å seie nei! Men
samstundes trur eg ikkje at ein veit slikt før ein
er i situasjonen.
EMIL: Eg veit ikkje. Men om det hadde vore

Kva hugsar de frå Brørne Løvehjarte som
barn?
EMIL: At det var trist, men samstundes akkurat
slik eg ville at det skulle vere etter døden. Det
lurer ein jo mykje på som barn, og Kirsebær
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Men ungar i dag, korleis trur de at dei ser på
Brørne Løvehjarte?
ODDGEIR: Eg trur dei opplever boka ganske likt.
Ho kom jo etter bøker som Ringenes Herre og
Narnia der ein lagar ei fantasiverd, opphevar
reglar og der mot og kjærleik trer mykje tyde
legare fram.
EMIL: Og så er det jo eit svar på det ungar til
alle tider grublar over: Kva skjer etter døden?
Som barn har ein jo eit sterkt ønske om at det
er noko meir etter døden. I Brørne Løvehjarte
er det jo eit fantastisk eventyr som ventar. Men
same kva ein kjem opp med av leikne, fantasi
fulle og spektakulære forteljingar, vil ein aldri
kunne oppklare det. Heldigvis. Døden blir
verande det evige mysteriet.
25

EVEN BØRSUM
Blei fødd ein ekstremt varm sommardag
på Akershus sjukehus i 1975 og voks opp
på Grefsen. No er han ein av Noregs travlaste scenografar med oppdrag over heile
landet. På Det Norske Teatret har han
laga scenografi til fleire store suksessar,
som til dømes Jungelboka og Next to
Normal.
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FANTASIMAKAREN

Even Børsum, scenografen på haustens storsatsing
Brørne Løvehjarte, har som tommelfingerregel at publikum
skal miste pusten minst ein gong i løpet av framsyninga.

E

av
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g ser på meg sjølv som ein maksimalistisk minimalist. Eg
likar godt tanken om minimalisme, men samstundes er eg
veldig glad i alt som glitrar… Det viktigaste er å lage bilete
som kan ta pusten frå den som ser på. Da har eg gjort
jobben min.
Scenografien til Brørne Løvehjarte er laga av stoff, lys,
video pluss massevis av respekt og kjærleik. Even fortel at han og dei
andre bak framsyninga har jobba saman for å skape ei draumeverd
med ein eigen puls.
Universet i boka er fantastisk, med ville hesteritt gjennom skogen,
ein drake som sprutar eld, menneske som ramlar i elva og blir fiska
opp igjen. Min første intuisjon var at eg måtte prøve å dra scenografi
en bort frå det konkrete og heller appellere til barnas fantasi. Eg ville
prøve å lage eit anslag, skape bilete på scena som set i gang noko inne
i dei som ser på.
Astrid Lindgrens roman om dei to brørne
Kavring og Jonatan er i seg sjølv ein hyllest til
fantasien. Jonatan trøystar den sjuke vesle
broren sin ved å dikte opp ei spennande
eventyrverd som heiter Nangijala. Krafta i
fantasien er utruleg sterk, så sterk at ho hjelper
Kavring i møte med det han er aller mest redd
for, nemleg døden.
Brørne Løvehjarte har alt. Historia er utruleg
spennande, samstundes som ho handlar om
noko ordentleg, noko som det er vanskeleg
å snakke med barn og unge om, men som
vi veit at dei tenkjer mykje på. Dermed blei
oppgåva også utruleg vanskeleg. Regissøren
hadde tidleg ein ide om å bruke tøy og stoff, og mi oppgåve har vore
å finne ut korleis, og kva vi kunne få ut av det. Eg har brukt masse
tid på å leite etter løysingar som eg har leika meg med, prøvd å våge
å vere barnsleg og open og unngå å begynne å konkurrere med dei
inntrykka barna er vane med frå tv-spel og film. I filmversjonen av
Brørne Løvehjarte er det ei stor snigel-liknande sak som skal førestille
draken. Det fungerte sikkert godt på 70-talet, men barn i dag er vane
med ein heilt anna visualitet. Eg vil leike med bilete, leike med fanta
si, inspirere, og aldri undervurdere.

foto

AGNETE BRUN

eg har sett for lenge sidan som plutseleg kjem tilbake med full kraft.
Eg har eigentleg ingen favorittkunstnar eller favorittsjanger, det er
det eg jobbar med der og da som opptar meg. No har det vore bilete
av organiske, mjuke former, stoffleg kunst, lys og video. Vidare er det
ein del teknisk arbeid, for å prøve å finne ut kva for moglegheiter og
grenser ideen har. I arbeidet med Brørne Løvehjarte har eg brukt my
kje tid på å leite etter tekniske hjelpemiddel som kunne gjere stoffet
levande. Eg såg føre meg ein scenografi der alt skulle kunne komme
ut av ingenting, ei verd med bilete i stadig forandring. Eg fann ut at
eg kunne få fallskjermsilke til å røre seg på dei utrulegaste måtar ved
hjelp av punkttrekk i taket. Så bygde eg meg eit punkttrekk i minifor
mat som eg har leika med heime. Det er over 30 punkttrekk som kan
røre seg samstundes, men eg greier jo berre å trekke i to av gongen, så
eg fekk ikkje akkurat sjå det fulle potensialet. Det var først da vi laga
ein test på hovudscena for nokre veker sidan at eg fekk stadfesta at vi
var på rett spor. Da kjende eg lukta av magi.
Even fortel korleis han ser føre seg hesteritt og
fossefall med bruk av stoff, løftebord, og vind
maskiner. Mykje tid går med til å prøve å finne
ut korleis ein kan få mest mogleg ut av tekniske
effektar.
Eg har aldri laga ein scenografi som fyller så lite
i volum samstundes som han kan bli så enormt
stor. Eg kan mykje om mange materialar, men
stoff er framleis litt ukjent for meg. Det er som å
gå inn i ei ny verd – eg veit ikkje heilt korleis stof
fet kjem til å oppføre seg når vi manipulerer det
på forskjellige måtar. Ideelt sett skulle eg hatt to
månader aleine på Hovudscenen med berre meg
og stoffet og teknisk stab til stades for å utforske alle moglegheitene
i ro og fred. Men sånn er jo ikkje røyndommen. Derfor gjelder det
å vere godt førebudd, sånn at vi ikkje kastar bort tida når vi endeleg
kjem inn på scenen.
Dei siste åra har Even fått god trening i å ikkje kaste bort tida.
Etter at han blei far for nokre år sidan, har arbeidskvardagen blitt
snudd på hovudet.
Tidlegare jobba eg mykje på kvelden og utover natta. No legg eg
meg tidleg og set vekkeklokka på halv fem. Da har eg eit par timar
heilt for meg sjølv der eg sit på kjøkkenet og jobbar med modellen,
før den eldste dottera mi kjem tuslande. Somme gonger held arbei
det fram sjølv om ho har stått opp. Ho synest modellen er utruleg
spennande og er full av ærefrykt viss ho får lov å leike med han. Sjølv
leiker eg heile dagen. Det er noko av det beste med jobben min. Eg
var guten som leikte i sandkassa til eg var 16 år, og somme gonger
tenkjer eg at eg sit der framleis.

Min første intuisjon
var at eg måtte prøve
å dra scenografien bort
frå det konkrete og
heller appellere til
barnas fantasi.

Korleis jobbar du når du får eit nytt manus mellom hendene?
Eg er opptatt av å finne stemninga i teksten. Eg prøver å møte teksten
så rein som mogleg og stole på den første kjensla, dei første ideane eg
får når eg les. Eg har oppdaga at det ofte er dei som er dei beste. Så
blar eg i kunstbøker og leiter etter bilete som eg bruker som inspira
sjon. Av og til kjem bileta til meg heilt ut av det blå, det kan vere noko
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Urtesaksa er ei
stor oppfinning
Are Kalvø leitar etter stordommen i vår tid. Kor finst den? I kalde strabasiøse
skiturar, banebrytande oppfinningar, eller er det meste gjort? Kan han slå seg til
ro med å fortelje vitsar og la forfedrane stå for storverka?

E

r vi som lever her og no i stand til
å gjere noko stort? Eller har vi rett
og slett for mykje anna å gjere?
Det får vi kanskje svar på i Kalvø
– Ein time av livet ditt du aldri får
tilbake. Are Kalvø nyttar skamlaust
seg sjølv som eksempel og leitar etter teikn til
stordom i oppveksten, vennekrinsen, kvarda
gen, nyheitene, politikken og idretten.
– Ein tittel brukar jo å fortelje ein del?
– Ja, og der har eg ikkje funne på noko
storslått, det blei rett og slett Kalvø, med ein
svært utdjupande undertittel.
– Musikk
– Eg skal ha med meg musikarar, ja, men der
er ikkje noko spikra, briljante skal dei vere og
så skal eg ta meg av praten.
– Og med musikarar følgjer det gjerne tekstar i og utan bunden form?
– Ja, eg har alt skrive nokre, både til kjende
melodiar og utan musikk, men det blir fram
tidige slagarar, ein del av songskatten som
skal terpast og dyrkast.
– Og folk får synge med, du høyrer ikkje til
dei som hatar allsong?
– Nei, på ingen måte, her kan det nynnast og
syngast av full hals. Eg likar i grunnen det

– Ein kan vel ikkje
akkurat hevde at det å
fortelje vitsar er det mest
samfunnsbyggande ein
kan ta seg til.
meste folk gjer i fellesskap. Og så likar eg
godt at folk gyngar fram og tilbake, da blir eg
i godt humør.
– Eg forstår temaet ditt slik at du vil finne ut
om det meste og beste alt er gjort, om det er
noko att for oss?
– Ja, det opptar meg ein del dette om vi
28
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faktisk er ferdige, om det er greitt å berre
lene seg tilbake no. Vi er i mål, no fungerer
ting, eller står det noko att? Og så vil eg finne
ut om vi som lever no, rett og slett har i oss
det som skal til for å få til noko stort eller om
vi er for late eller har for mykje anna å gjere
eller rett og slett ikkje er interesserte. Så eg
går ganske djupt både i meg sjølv og andre
for å finne spor av storheit.
– Betyr det at du opnar for problemstillingar
av typen om me er komne til det punktet at vi
er begynt å rive ned det som farne tider har
bygd opp?
– Det er sjølvsagt ei mulegheit, for noko skal
vi jo drive på med. Det er jo ein måte å vere
konstruktiv på det òg, å rive ned for at andre
skal ha noko å bygge opp, omsut for ettertida
rett og slett.
– Ligg det ei grunnstemning av pessimisme
på lur, ein skjult anklage i dette prosjektet?
– Det ligg ei opning for slike tankar, men
mitt inntrykk er no likevel at folk ikkje er så
verst, og det finst jo verre samfunn enn det vi
lever i nett her og nett no. Men eg stiller som
sagt med ei open undring til om folk har to i
seg til å komme seg vidare.
– Betyr det at du har nokre ideal frå fortida
som du vil måle oss mot?
– Eg prøver å måle meg sjølv mot mine eigne
forfedrar, som var dyktige gardbrukarar og
ordførarar heile gjengen. Eg kjem jo ganske
dårleg ut då når det gjeld samfunnsbyggan
de verksemd, men til gjengjeld så trur eg nok
at eg har det mykje morsommare, og det skal
heller ikkje undervurderast.
– Så du set moromannen under bønder,
lærarar og ordførarar på rangstigen?
– Ein kan vel ikkje akkurat hevde at det å
fortelje vitsar er det mest samfunnsbyggande
ein kan ta seg til.
– Ein god latter forlenger livet?
– Du vil vel kanskje hevde at vi har nok av
livsforlengande prosjekt?
– Ja, noko slikt… På kva område er det særleg du ser eit håp for vår tid?
– At vi fram til no har fått til så mange bra
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ting at vi kan ta det litt meir med ro og hygge
oss litt meir med godt samvit. Det ligg eit
håp i det. Det er svært få krigar som har
starta fordi folk har tatt det med ro og hatt
det hyggeleg.
– Ja, gamle Marx meinte vel at målet var å
jobbe nokre få timar og så komme seg på
fisketur.
– I følgje tidsbruksundersøkingar er det om
lag der vi er no!
– Dei klassiske storverka knyter vi ofte til
strev og strabasar i streng kulde, har du
nokre slike i sikte?
– Det er jo mykje større å finne opp t.d.
internett enn å gå lange turar og fryse på
føtene. Eg for min del kjøpte meg urtesaks
for ei stund sidan, da skjønte eg at det ikkje
var så mykje att å finne opp. Når du har urte
saks og ananasskrellar på kjøkkenet, kan du
verkeleg falle i stavar over det tekniske nivået
på samtida.
– Edward Snowden har jo gjort eit storverk?
– Ja, og uansett kva ein måtte meine om det,
så kunne han ikkje fått det til utan internett.
– Det store i vår tid ligg kanskje i det små?
– Der trur eg du er inne på noko, ta seg ein
tur ut, ete litt på ein bryggerestaurant, sjå på
fjorden osb.; det er vi blitt mykje flinkare til.
– Og urtesaksa brukar du flittig?
– Ja, seinast i går, på kortreiste urter frå
eigen terrassekrok; persille, sitronmelisse,
graslauk, dei gode gamle. Dette har eg stor
glede av. Det er jo fantastisk at nokon har
sett seg ned og funne opp ei saks med fem
blad til å klippe opp urter med.
– Eg hadde ei liknande oppleving da eg oppdaga morellsteinuttakaren!
– Ja, der ser du. Her ein dag var eg på ein
festival på Blindern, universitetet altså, og
der var det to advokatar som sto fram og
fortalde at dei reiste verda rundt og laga fon
tener ved å sleppe Smarties ned på Colaflas
ker, og det levde dei godt av.
– Du meiner det er eit framsteg?
– Ja, når ein tenker på at dei tidlegare var
advokatar så!

KALVØ
AV OG MED Are Kalvø
REGI Erik Ulfsby
URPREMIERE 3. oktober på
 ovudscenen.
H
Kva nytter vi tida vår til? Velkommen til ein
time av livet ditt du aldri får tilbake.
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Ytrings
fridomen må
utfordrast
heile tida

Sensurert er Kim Atle Hansens bidrag til grunnlovs
jubileet. Tittelen seier kanskje noko om korleis enkelte
opplever det offentlege ordskiftet.

K

av

OLA E BØ

foto

SIREN HØYLAND SÆTER

im Atle Hansen er ein av dei mest
aktive og uføreseielege aktørane i
det norske scenekunstlandskapet.
No samarbeider han med ein an
nan «frikar» i feltet, den rutinerte
instruktøren Kai Johnsen. Saman
utfordrar dei både oss som publikum, tea
tret som institusjon og ytringsfridomen som
grunnlovsfesta prinsipp.
- Dette begynte med at Dramatikarforbun
det i 2011 utlyste to stipend i samband med
grunnlovsjubileet, og ein valde seg ut §100 i
grunnlova, «Ytringsfridom skal det vere», som
tematisk ramme, seier Kim Atle Hansen.
Han har det siste tiåret hatt mange produk
sjonar med ulike roller som både dramatikar,
skodespelar og instruktør. I haustens oppset
jing Sensurert på Scene 3 er det dramatikaren
Kim Atle Hansen vi har med å gjere.
- Eitt av stipenda gjekk til meg, produsert av
Det Norske Teatret. Det høyrer med til histo
ria at midt i søknadsprosessen kom tragedien
på Utøya, som naturleg nok endra prosjektet
noko. Eg fekk behov for å gjera påstandane
mindre bastante, slik at alle har sine ulike mei
ningar, og alle tar feil, seier Hansen.
Kai Johnsen, som har regi på Sensurert, har
følgd Kim Atle Hansen heilt sidan Dramati
karforbundets pilotprosjekt til ny dramatikar
utdanning i 2001 og har samarbeidd med han
ved fleire høve.
- Kim Atle bad meg lesa eit utkast av Sensurert, som det stod ein viss strid om. Eg likte
stykket – både fordi det var modig og interes
sant langt ut over den vanlege festtaleretorik
ken ein møter så alt for mykje av når det gjeld
30

spørsmål om ytringsfridom, men ikkje minst
fordi han evnar å bruka teatret som medium
til å undersøka, utfordra og nyansera problem
stillinga, så eg blanda meg rett og slett inn i
debatten om stykket og på eit tidspunkt vart eg
spurd om å setja det opp.
- Korleis tenkte du i utgangspunktet at du
ville gå laus på problemstillinga, det er jo visse
motsetningar også her hos oss som ligg opne i
dagen?
- Ein er jo nesten redd for å bli for plump når
ein tar opp møtet mellom sider av den muslim
ske kulturen og det norske samfunnet. Kven
er det som blir støytt av kva, og kva og kven er
det vi krenker når vi tar opp slike spørsmål?
Religiøs krenking og blasfemi, med si forhis
torie også her i Skandinavia, er spørsmål som
ligg opne i dagen, men som òg er vanskelege å
ta tak i. Men samtidig tenkte eg at dersom det
er dette folk først og fremst tenkjer på når det
gjeld ytringsfridom, så må eg prøve å finne ein
annan innfallsvinkel enn den ein gjerne møter
i media og nettdebattar.
- Ja, du passar godt på å kalla stykket ein
hypotese, svekker det det teatrale stoffet?
- Eg vil jo gjerne at publikum skal reagera
emosjonelt på historia, ikkje berre intellektuelt.
Stykket handlar jo veldig mykje om korleis det
emosjonelle kjem i vegen for rasjonelle val, så
eg vil jo at ein skal ta del og føla litt på det. Det
er mitt ideal i teatret at sjølv om ein veit at det
er oppdikta, så gjer det noko med deg, seier
Kim Atle Hansen.
Regissøren er ikkje udelt samd.
- Eg synest tvert om at det ligg ein ironi i det
som signaliserer at det er visse ting ein berre
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Ein er jo nesten redd
for å bli for plump
når ein tar opp møtet
mellom sider av den
muslimske kulturen
og det norske
samfunnet.

kan snakka om via omvegar. Samtidig meiner
eg at det dramatikaren gjer, er å legga like
mykje vekt på konteksten som sjølve saka. Vi er
jo alle samde om at vi skal ha ytringsfridom, ja
reint bortsett frå at Aftenposten for eit år sidan
kunne melda at det berre var 50% som meinte
det, men stort sett kan vi vera samde om det.
Likevel er det heilt avgjerande å sjå på dei
samanhengane debatten oppstår i, og teatret
er eit svært veleigna medium for å skapa slike
ulike kontekstar. Her arbeider Kim Atle svært
medvite og interessant, det er i konteksten,
samanhengen, at hunden ligg gravlagd. Når
ei ytring ikkje berre er eit trykt ord, men blir
framført av ein kropp i eit rom, da oppstår det
mange andre samanhengar og nye «meinin
gar», det er dette som er teater, og som gjer at
vi teaterfolk heile tida må utforska og nyansera
vår måte å uttrykka meining på. Det er denne
spenninga Kim Atle på ein fin måte set i spel.
- Krenking er jo eit viktig tema i stykket, og
svært kjenslelada, og ikkje heilt enkelt å rasjonelt ta tak i verken for juristar eller teaterfolk?

SENSURERT
AV Kim Atle Hansen
REGI Kai Johnsen
PREMIERE 20. november på Scene 3.
I ROLLENE Eivin Nilsen Salthe, Espen
Reboli Bjerke, Oddgeir Thune, Charlotte
Frogner, Birgitte Larsen
Kva ytringar kan vi godta i 2014?

Det Norske Teatrets dramaturg Ola E. Bø (frå venstre) i samtale med dramatikar Kim Atle Hansen og regissør Kai Johnsen.

- På den eine sida har ein ytringsfridom og
på den andre eit juridisk system som skal regu
lera dette, seier Kai Johnsen.
- Stykket til Kim Atle handlar om det rom
met som ligg mellom. I våre dagar er det jo
mange som kjenner seg krenkte, i alle leirar og
ustanseleg. Og dette stiller oss på store prøvar
som samfunn. For på den eine sida skal vi
sjølvsagt respektera det å vera ulik og annleis,
på den andre sida må vi òg føra ein sakleg
diskusjon som ikkje berre er emosjonell når det
gjeld ytringar vi ikkje likar eller som vi synest
er problematiske.
- Ein ting er kva lova tillet eller ikkje tillet og
korleis ein tolkar intensjonen med lovteksten,
og spørsmålet om kvifor ein ville regulera med
lov. Ein annan ting er kva som bør vera lov i eit
breiare perspektiv; er lova fornuftig? Ytrings
fridomsparagrafen er jo meint å forsvara den
svake parten, vil eg tru, dei som elles står i fare
for å bli krenkte fordi dei blir tagde i hel, seier
Kim Atle Hansen.
- Men paragrafen er der òg for å sikra at

ein har rom for kritiske mottenkjarar, kritiske
røyster som kan utfordra fellesskapet og dei
vedtekne verdiane, jussen medrekna. Det
te er ein viktig del av dynamikken i eit sunt
samfunn. Og det er jo her diskusjonen ofte
står. Vi blir lett samde om ytringar vi forstår
som konstruktive; det som kan vurderast som
destruktivt, er det mykje vanskelegare å reisa
eit forsvar for. Slik oppstår det nyansar og nye
problemstillingar dess lenger inn i problema
tikken ein grev seg, og slik er dette stykket til
Kim Atle konstruert.
- Utan å gå alt for tett inn på sjølve historia,
kan vi vel røpa at det her finst ein berande konflikt mellom ein kunstnar, installasjonen hans
og eit muslimsk miljø som kjenner seg krenkt,
er ikkje det nokså forutseieleg?
- Det er sjølvsagt litt skummelt å skriva eit
slikt stykke; det er eit farefullt område, og
ein må passa på å halda tunga beint i mun
nen, men samtidig må det vera så kvast at
dei hendingane som blir omtalte, utfordrar
grensa for det lovstridige. Å ikkje plassera dei
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viktigaste motsetningane i denne konteksten
ville òg vera søkt, det ville vera å vika unna dei
samanhengane der ytringsfridomen verkeleg
blir diskutert, seier Kim Atle Hansen.
- Kim Atle nemnde at 22. juli kom midt
i skriveprosessen. 22 juli er utenkjeleg utan
11. september og 11. september er utenkjeleg
utan å sjå på stormaktspolitikk som går tiår
attende med vestens kolonisering og utbyt
ting osv. Etter 11. september vart det skapt eit
demoniserande bilde av islam, med nyansar,
ja, men slik er det. Det Kim Atle gjer er at han
går inn der diskusjonen om ytringsfridom i dag
er mest krevjande. Og det han gjer, er at han
grip fatt i personlege val som heng nøye saman
med denne bakgrunnen og med ulike politiske
og institusjonelle val i samfunnet elles. Det er
t.d. uråd å diskutera 22. juli utan å ha med
seg dette. Samtidig har vi hatt slike utslag som
karikaturstriden, der kunstnarar nesten har
måtta bøta med livet, og det aktualiserer rolla
til kunstnaren og motstemmene på ein svært
dramatisk måte, avsluttar Kai Johnsen.
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INGENTING AV MEG
AV Arne Lygre
PREMIERE 5. september på Scene 2.
Poetisk og visuelt om kjærleik og det å
knyte seg til andre menneske.

KVA SEIER VI,
KVA VISER VI?

Den unge danske regissøren Maria Kjærgaard-Sunesen utforskar
livsval og drifter hos menneska i Arne Lygres Ingenting av meg.
av
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MARIA
KJÆRGAARDSUNESEN
født

1985
utdanning

Utdanna regissør ved
Statens Teaterhøyskole i
Danmark i 2011. Hennar
eksamensframsyning
var Så stille av Arne
Lygre.

– Lagar du noko på scenen som ikkje finst i teksten, noko
– Korleis kom du over Arne Lygre?
som på sett og vis spring ut av teksten, men som er over– Eg var på ei lesing på Husets Teater i København med
oppsetjingar
skridande?
nordiske dramatikarar i 2009. Der høyrde eg Jeg forsvinMaria Kjærgaard-Su
– Det er det som skjer. Det er nett slikt tekstane hans kan.
ner, og så hadde eg like før sett Dager under i Odense.
nesen er alt kjend i
Dei verkar på eit assosiativt plan. Orda som blir ytra, og
Eg likte den framsyninga veldig godt. Eg skulle finne ein
Danmark for sitt fysiske
dei handlingane vi skaper på scenen, gjev framleis store
tekst til avgangsframsyninga mi på Teaterskolen i 2011.
teateruttrykk og har
rom for publikums eigen fantasi. Det oppstår noko som
Så eg fekk tilsendt nokre av Arne sine tekstar, og eg valde
ry på seg for å vere
nabolandets nye regis
krev at publikum sjølv tek stilling til det dei ser og høyrer.
Så stillhet. Eg hadde stor glede av å arbeide med den
sør-stjerne. I fjor vann
Det er masse rom, sjølv om retninga ligg så fast. Det er
teksten, og eg hadde same scenograf som her, Mie Riis.
ho den høgthengande
ganske lekkert.
Vi gjekk ut av skolen saman.
teaterprisen Reumert
– Det heng vel saman med den minimalismen du snakka
– Kva var det som fascinerte deg?
for framsyninga Æblet
om?
– For det første er det ein sterk tekst. Eg likar måten han
ved Mammutteatret i
København. Mellom
– Ja, og med det stiliserte. Han har jo eit opphøgd språk,
skriv på. Sjølv om det verkar litterært, og teksten fyller
andre oppsetjingar ho
presist ordval. Kvar replikk er forma. Samtidig er teksten
så mykje og er så sterk, skriv Arne tett på teatret. Han
har gjort er Idioterne
ganske open. Det er ein slags moderne absurdisme her
forstår teaterleiken. Det «magiske viss». Han tar orda på
og Tigerhjerte ved
som fascinerer meg. Menneska når ikkje fram til kvaran
alvor. Når noko er sagt i Lygres tekstar, ja så blir det som
Det Kongelige Teater i
dre sjølv om dei er artikulerte. Hovudpersonen seier det
er sagt, til røyndom. Skodespelarane kan komme opp
København.
rett ut: «Det er ikkje alltid ein greier å seie det ein ten
med nye omstende, situasjonar, spele det, og så blir det til
aktuell med
kjer.» Dette er karakteristisk for Arne: Eg kan ikkje vite at
sanning. Det synest eg er interessant.
Regissør for Ingenting
du forstår det eg seier – slik som eg kjenner det, eller slik
– Kor like synest du dei to stykka er: Så stillhet og Ingenav meg, premiere 5.
september på Scene 2.
eg tenkjer det. Eg klarar ikkje alltid tenkje det eg kjenner,
ting av meg?
og eg klarar ikkje alltid seie det eg tenkjer. Det er mange
– Dei er ikkje så like. I Så stillhet er det ti ulike scenar
I framsyninga møter
vi ei kvinne som nett
lag her. Det er smerte i at orda formar røynda, men at vi
eller situasjonar. Det er eit nullpunkt som dei tre medver
har forlate mann og
samstundes ikkje alltid greier å gjere oss forstått. Derfor
kande alltid vender attende til. Dei startar alle dei ti bileta
barn for å vere med
er også einsemda så sterk.
på same måte. Ingenting av meg er mykje meir lineært.
ein mykje yngre mann.
– Arne Lygre seier her i magasinet at han ikkje ser det for
Dette trass i at det episke laget gjer at vi tek sprang i tid.
Det er både poetisk,
seg når han skriv. Ser du det for deg?
Det er mykje meir av ein kausalitet og ein psykologi i
visuelt og vondt om ein
tematikk dei fleste vil
– Eg ser ein heil del for meg. Det gjer eg, men det er man
dette siste stykket.
kunne kjenne seg igjen
ge hol også. Eg ser for meg situasjonane, eg ser eit univers
– Men det er tydeleg same forfattar?
i, anten ein har vore i ein
for meg, og så kjem dei levande inn der etter kvart. Arne
– Ja, han har ein særs presis og konsekvent språkbruk.
liknande situasjon sjølv,
kjem med eit skjelett, og så legg eg kanskje musklar på, så
Det er interessant med minimalismen hans, fordi han gir
eller kjenner nokon som
gir skodespelarane karakterane liv, og så kler Mie på dei.
plass til publikum på ein heilt annan måte enn vanleg.
har vore det. Stykket
har hausta flotte kritikkar
Arne skriv for å gi det vidare. Det er det eg meiner med at
På ein moderne måte tykkjer eg, publikum blir aktivisert.
både i svensk og
han skriv for teatret. Ver så god, de kan gjere med det som
For ein merkar, når ein arbeider med desse tekstane, at
utanlandsk presse etter
de vil. Det er fridom under ansvar. No handlar det om å
det ikkje går å gjere alt det ein seier. For då blir det fort
urpremieren i Sverige,
erobre det og gjere det til vårt eige. Derfor arbeider vi også
ein til ein og fort for smått. Så utfordringa som skode
mellom anna i The
veldig kollektivt med dette, undersøker korleis dei påver
spelar og instruktør – også i det visuelle arbeidet – er å
Guardian.
kar einannan. Det er detektivarbeid. Vi jaktar på spor for
avgjere kva karakterane seier og kva dei gjer?
å finne liv til menneska på scenen.
– Det spørsmålet: Kva seier dei, kva gjer dei? er ein vari– Trur du Arne Lygre kunne ha skrive eit stykke så metta
ant av det klassiske spørsmålet i dramatikken: Kva seier
av dramatiske hendingar – kjærleik, lagnad, død – om det ikkje var for
ein og kva ser ein? Om eg forstår deg rett, så er det slik at teksten her
denne minimalistiske forma?
ikkje gir svar på kva ein må vise og kva ein skal seie.
– Nei, det er nettopp den som gjer det mogleg. Nettopp fordi forma ikkje
– Ja, og det er det som er så interessant. For dei seier jo nesten allting.
er naturalistisk, så kan ein vere i desse store kjenslene. Det kan eg iallfall.
Dei seier underteksten sin, dei seier kva dei tenkjer, og dei seier kva dei
Det er ein måte å halde det ut på.
trur at andre tenkjer.
– Det er sterke kjensler i eit sekulært univers.
– For tjue år sidan ville vi ha sagt at det der var feil. Sånn kan ikkje karak– Det finst ikkje nokon gud her. Lagnaden er lagd på menneska sjølve.
terane uttrykkje seg.
Samstundes finst det ein lengt etter forsoning. Det er dette med den
– Det er interessant. Fordi det tillèt publikum å komme endå lenger inn
store kjærleiken. Han skal innehalde alt, og så er han fort slutt. Desse
i karakterane, inn i tankane deira, og også fordi ein må spørje seg kva det
menneska krev at forelskinga skal vare evig. Men dette blir fort eskapis
betyr at ein seier det ein tenkjer, eller det ein gjer, eller det ein kjenner.
me, sidan desse menneska ikkje vil ta fortida med seg. Dei insisterer på
Kva for dramatisk konsekvens har det? Det er interessant å leite etter kva
at alt skal vere nytt. Men det går jo ikkje. Fortida og sorga innhentar dei.
ein skal vise, kva ein kan seie, kor mykje ein berre skal antyde.
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KVEN VAR
KASPAR HAUSER?
«Her ligg Kaspar Hauser, ei gåte i
si tid, opphav ukjent, mystisk var
hans død i 1833» står det på gravsteinen til Kaspar Hauser.
av

MARI MOEN
Mary Evans Picture / NTB Scanpix

foto

A

lt han kunne seie då han dukka opp
frå ingenstad i Nürnberg i 1828, var
dette: «Eg vil bli ryttar, ryttar som far
min» og «eg veit ikkje». Ein gjekk ut frå at han var
omkring 16 år gamal, og da han lærte å snakke,
fortalde han at han hadde vore åleine i eit lite
mørkt rom heile livet med ein liten trehest på
hjul som einaste selskap. Vatn og brød hadde
nokon sett inn til han når han sov. På kort tid blei
guten namngjeten over heile Europa og opphav
til eit vell av spekulasjonar og teoriar. Då han
blei myrda av ein maskert mann i ein park fem
år seinare, blei historia enda meir gåtefull. Om
Kaspar Hauser verkeleg fortalde sanninga, veit
ein ikkje fram til i dag. Han har blitt stempla som
ein svindlar og bedragar som berre fann opp
historia for å bli lagd merke til. Det finst også
ein teori om at han var den førstefødde sonen
til den tyske storhertugen Karl Beauharnais,
og at han blei kidnappa etter fødselen, sperra
inne og slik forhindra frå å føre krona vidare. I
1982 blei det funne eit nake, gjenmurt rom på
slottet Pilsach i Oberpfalz. I rommet låg det ein
øydelagd trehest på hjul. Seinast i 2002 vart det
gjort DNA analyser av leivningar frå Hauser og
ein nolevande kvinneleg etterkommar av kona
til storhertugen. Analysane kan ikkje stadfeste
teorien. Men heller ikkje avsanne dei. Opphavet
hans er og blir ei lukka bok. Myten Kaspar Hau
ser har inspirert fleire poetar og forfattarar opp
gjennom åra, mellom anna Paul Auster og Peter
Handke. Historia har og blitt filmatisert, mellom
anna av Werner Herzog. Innanfor psykiatrien
snakkar ein i dag om «Kaspar Hauser-syndro
met» som samleomgrep for ungar som har vorte
utsette for omsorgssvikt i den grad at dei har
utvikla psykisk og fysisk dysfunksjonalitet.
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Ein kantate for
barnevernsarbeidarar
– Felicia Zellers stykke, Eit hav av slike som Kaspar
Hauser, slepp til folk som til vanleg ikkje har høve til å
fortelje om arbeidet sitt. Det gjer det viktig, seier
regissør Hilde Brinchmann.
tekst

ÅSNE H. DAHL TORP

V

i les jo stadig i avisene om
barnevernssaker som ikkje
er følgde opp, eller der det er
gjort feil. Ofte blir framstillin
ga veldig eindimensjonal og
svart-kvit. Det blir gjerne eit
spørsmål om kven som har gjort feil og kven
som har skulda, seier den unge regissøren,
utdanna for tre år sidan frå Dramatiska
Institutet i Stockholm. Ho har alt markert
eit sterkt samfunnsengasjement med fleire
produksjonar – no sist med Folkestyre 2014
ved Riksteatret. Før denne framsyninga drog
ho land og strand rundt for å finne ut kva
det norske folket meinte om nettopp dette –
samfunnsengasjement
og demokrati. Denne
gongen er det offentleg
forvaltning og men
neska bak papirbun
kane som skal fram i
lyset.
Den som søkjer in
formasjon om arbeids
tilhøve for dei som
jobbar i barnevernet,
finn raskt medieklipp om tilsette som blir
sjukemelde på grunn av høgt arbeidspress.
Som ikkje torer å seie ifrå om kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen av frykt for kon
sekvensane. Lista over bloggar og nettstader
som henger ut og svertar namngitte personar
i barnevernet, ser nærmast ut til å vere uen
deleg. Brinchmann meiner tilsette i barne
vernet må ha nokre av dei tøffaste jobbane i
landet.
– I avisene blir folk som arbeider i dette
systemet ofte framstilte som anten gode eller

foto
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vonde. Eg håpar vi kjem til å lage ei fram
syning som kan nyansere dette bildet noko.
Vi får eit lite innblikk i kva dei som jobbar i
barnevernet opplever på jobb, og korleis dei
taklar dette. Når dei prøver å hjelpe barn og
familiar som er i ein vanskeleg situasjon, kan
dei like gjerne ende opp med å få skulda for
den tragedien dei forsøkte å rette opp. Og på
grunn av teieplikta får dei aldri mulegheit til
å svare på kritikken som råkar dei.
Ho understrekar likevel at det ikkje er
ei glorifisering av barnevernsarbeidarar vi
får servert i stykket. Vi møter tre gjennom
snittlege damer i eit typisk lågtløna yrke som
prøver å gjere så godt dei kan. Og dei veit at
dersom dei gløymer
eit papir, gjer ein liten
feil, eller berre tar
røykepause, så er det
barn der ute som må
lide litt lenger.
Manuset er skrive
etter at dramatikaren
Felicia Zeller over ein
lengre periode obser
verte og snakka med
tilsette ved eit barnevernskontor i Tyskland,
men Brinchmann meiner tematikken er
like aktuell for norske forhold. Stykket viser
ein kvardag prega av å stadig henge etter,
alltid ha for mykje å gjere, vere redd for å
gjere noko gale, endelause rapportar, stress,
omstruktureringar og effektiviseringspro
sessar. Regissøren er opptatt av å involvere
publikum i stykka ho set opp, men ikkje for
ein kvar pris. I denne samanhengen er det
meir naturleg å involvere ressurspersonar i
ein utforskingsfase. Ho har oppretta kontakt

I avisene blir folk som
arbeider i dette systemet
ofte framstilt som anten
gode eller vonde.
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EIT HAV AV SLIKE SOM
KASPAR HAUSER
AV Felicia Zeller
REGI Hilde Brinchmann
OMSETJING Runa Kvalsund
PREMIERE 11. september på Scene 3.
I ROLLENE Charlotte Frogner, Kikki
Stormo, Elisabeth Sand

Hilde Brinchmann håpar alle som jobbar i offentleg forvaltning vil kunne kjenne seg att i Felicia Zellers stykke.

med eit barnevernskontor i Oslo, som ho
og skodespelarane kan besøke for å høyre
direkte frå dei som jobbar ved eit slikt kontor
korleis kvardagen er, gjerne også lese teksten
i lag med dei.
I framsyninga får publikum høyre både
det karakterane seier til kvarandre, det dei
tenkjer og brokkar av saker dei held på med
– alt på ein gong – i ein herleg kakafoni av
galgenhumor og kvardagsrealisme.
– Teksten er veldig spesiell, Zeller jobbar
med ulike fiksjonslag i teksten. Den er som

ein slags ordstraum og kan minne om Elfride
Jelinek, berre litt lettare. Karakterane snak
kar med kvarandre, men midt i replikken
kan det bli skrive med store bokstavar. Som
om dei plutseleg klikkar inn i ein diskusjon
dei har hatt med ein klient eller byrjar sitere
frå eit sakspapir. Eller du kan få innblikk i
kva dei eigentleg går og tenkjer på medan dei
snakkar med kvarandre. Det er høgt tem
po, og den teatrale leiken i teksten er veldig
sterk. Det er utfordrande, men eg gler meg
veldig til å løyse dette med skodespelarane
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på golvet. Det minner meg om musikk.
Hilde Brinchmann prøver også å vere be
visst på makta ein har som historieforteljar:
– Kven får fortelje si historie i offentleghei
ta? Og korleis? Teatrets styrke er at publi
kum får ein emosjonell identifikasjon som
ein ikkje får gjennom avisartiklar. Overskrif
ter blir menneskelege og personlege. Eg trur
noko av det viktigaste teatret kan gjere er å
skape auka empati og forståing for andre.
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JEPPE
AV Lothar Trolle
etter Ludvig Holbergs skodespel
OMSETJING Carl Morten Amundsen
REGI Uwe Cramer
URPREMIERE 16. oktober på Scene 3.
I SENTRALE ROLLER Kyrre Hellum og
Nina Woxholtt

Minne frå ein

Altså, til å begynne med sat ein kvinneleg dramaturg
med utgråtne auge heime hos meg på sofaen og kunne
ikkje halde opp med å grine: «De kan slett ikkje sjå for
Dykk kva denne regissøren gjer med stykket Dykkar.
Jeppe på Bjerget er jo verkeleg eit morosamt stykke,
men alle innfalla til regissøren i stykket Dykkar er til å
gremmast av. Berre korleis han formar karakteren til
diktaren, ja, det forstår eg i alle fall ingen ting av. Eller
meinte De verkeleg, at denne diktaren er alkoholikar?»
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V

ed sida av henne på sofaen sat den om lag
16 år gamle dotter hennar – også ho med
raudsprengde auge – og nikka bifallande
idet mora sa: «Dotter mi har sikkert sett
fem prøvar av denne oppsetjinga og er like
oppskaka som meg over det ho har sett».
Og så gjekk det vidare med «men vil De ikkje sjølv
komme til teatret vårt i … og gjere Dykk opp ei meining
, teatersjefen vår ville i alle fall setje pris på det, så kun
ne vi ha diskutert det heile med Dykk sjølv.»
Og slik hadde det seg at eg to dagar seinare steig ut av
toget i … og med det same, ved enden av perrongen, såg
eg dramaturgen, som stod og venta på meg. «Teatersje
fen helsar, eg skulle berre få sakene mine på hotellet, og
i mellomtida ville han finne ut av når han hadde tid for
meg.» Og så sat forfattaren og dramaturgen (veskene
mine stod no oppe på hotellrommet) i meir enn to
timar i hotellfoajeen, vi hadde alt drukke den tredje
koppen med kaffi og venta framleis på ein telefon frå
teatersjefen.
EG SPURDE DRAMATURGEN om eg kanskje alt i dag,
ifall regissøren ønskte det, kunne gå på ei prøve, og ho
svarte: «Ja, men først etter samtalen med teatersjefen».
I det dramaturgen endeleg blei ropt bort til telefonen i
resepsjonen, var klokka blitt snart sju, og det var visst
nok teatersjefen som ringde. Han ville berre seie kor
glad han var for at eg var kommen, men hadde dessver
re enda eit par avtalar som han på ingen måte kunne
skyve på, men han skulle innrette det slik at eg kunne
komme til kontoret hans i morgon tidleg rundt klokka
ti. Han foreslo igjen at eg kunne drikke kaffi med dra
maturgen i byen, og da kunne vi jo også gjere oss nokre
tankar om Lazzi (som eg hadde tilført stykket) verkeleg
var naudsynt, og om ikkje stykket ville tene på at ho
berre blei stroken.
Og så var klokka blitt halv elleve, og eg sat framleis
med dramaturgen (og dotter hennar som seinare var
kommen til, men som ikkje med eitt ord deltok i samta
len, berre nikka stille no og da, når mora sa at ho òg var
av den oppfatninga at den tilførte Lazzi var fullstendig
overflødig, og at ho ved nok ei gjennomlesing tydeleg
hadde lagt merke til korleis ho berre fekk handlinga
til å «stoppe opp») på denne kafeen i byen, og drama
turgen heldt det gåande: «Sjølv ville eg ha skrive inn
ei heilt anna Lazzi i stykket, Lazzi, ei som ikkje hadde
nokon riktig samanheng med handlinga, mykje vittiga
re, Lazzi om tema som «kva gjer ei gruppereise når ho
aldri kjem til målet, noko moro i den duren».

EG SÅG HO igjen neste morgon, da eg ville gå til frukost
salen på hotellet; da stod ho ved resepsjonen og venta
nettopp på meg. «Teatersjefen hadde visst no først tid
til å treffe meg på ettermiddagen, men hadde foreslått
at ho i mellomtida skulle vise meg rundt i byen». «Men
da kunne vi jo gå på ein prøve, i tilfelle det var mogleg».
«Det er dessverre ikkje mogleg, i dag er det dessver
re ingen prøve, det er vanleg på teatret vårt, dersom
skodespelarane kvelden før har hatt framsyning i ein
annan by.» Og så sat eg på nytt igjen med dramaturgen
på denne kafeen, det var no snart middagstid og ho
hadde plutseleg eit heilt anna problem. «Det plagar

meg at De har skapt diktaren Holberg slik at ein kan
få det inntrykket at denne diktaren er alkoholikar.
For kva gjer vel eigentleg ein alkoholikar på scenen?
Kanskje bør ein heller ikkje kalle diktaren for Holberg?
Det finst jo mange diktarar som har skrive slike eller
liknande stykke, og kven er det vel som kjenner Ludvig
Holberg i Tyskland?» Klokka var no snart halv tre, da
dramaturgen blei ropt bort til telefonen i kafeen. Igjen
var det teatersjefen på tråden, men denne gongen ville
han snakke med meg. «Hyggeleg at De har kome og at
vi endeleg kan bli kjende med kvarandre, og har De no,
slik det var avtalt med dramaturgen, skrive ei ny Lazzi
til stykket? Eg les gjerne om henne sjølv. Eller trur De
at det kjem eit stykke på teatret mitt der ikkje eingong
eg, teatersjefen, veit kva som skjer i fleire av scenene?
Har ikkje dramaturgen vår fortalt Dykk det? Og kva er
i det heile meininga med den passasjen der ‹Holberg
oppmodar publikum om å bygge eit soverom for ein
baron av i dag saman med scenearbeidarane›? På kva
måte ein regissør ville tolke det, kunne han jo berre
tenke seg. – Men er det ikkje betre da, om vi diskuterer
det heile med regissøren? – Veit De ikkje, at vi allereie
har utsett oppsetjinga ein gong, at regissøren reiste sin
veg i går, de burde jo eigentleg ha møtt kvarandre på
jernbanestasjonen. Og elles; diktar-karakteren seier
meg ingen ting. Kven er i det heile denne Ludvig Hol
berg? Er det kanskje De sjølv? Altså, De får ha ei god
heimreise. Og sei til dramaturgen at ho skal følgje Dykk
til jernbanestasjonen, og at eg ventar henne på kontoret
mitt etterpå!»

Dramatikaren Lothar
Trolle fortel her om
korleis det gjekk til at
stykket han hadde
skrive for Volksbühne
og som dei var godt i
gang med å prøve ikkje
fekk premiere. Ikkje i
det som enno heitte
DDR. Det var vel eit år til
muren skulle falle, og alt
var ved det same i den
austtyske republikken.
Det var eit tingingsverk
dette. Ein ny versjon av
syttenhundretals diktaren Holbergs Jeppe. Det
burde vere ukontroversielt. Rett nok var Trolle
ein avantgarde-forfattar,
men no skulle det jo bli
klassisk komedie. Vel,
det skulle vise seg at
den framsyninga dei
såg konturane av, slett
ikkje var ein uskuldig
syttenhundretals
komedie, og alle dei
innlagde improviasjonane i dialog med
publikum gjorde prosjektet uberekneleg, og
slik sett farleg. Slik jobba
teatersensuren i DDR,
i det stille og ganske så
ansiktslaust. Trolle fortel
her kvifor urpremieren
skulle komme meir
enn 25 år seinare på eit
norsk teater.

Teksten er omsett frå tysk av Ida Michaelsen.
|| HAUST 2014 ||
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INGENTING AV MEG
AV Arne Lygre
REGI Maria Kjærgaard-Sunesen
NOREGSPREMIERE 5. september på Scene 2.
I ROLLENE Gjertrud Jynge, Eivin Nilsen Salthe,
Glenn André Kaada, Marianne Krogh
Poetisk og visuelt om kjærleik og det å
knyte seg til andre menneske.

Eksport
artikkelen
Vårt nye store internasjonale dramatikarnamn
kjem frå Bergen og gler seg over å få opp stykket sitt,
Ingenting av meg, i heimlandet.
av
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CARL MORTEN AMUNDSEN
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foto

SIREN HØYLAND SÆTER

A

v og til saknar eg å vere ein
del av fellesskapen på teatret.
Eg har lyst å vere med på ein
heil prøveprosess igjen snart.
Det er lenge sidan.Arne Lygre
har opplevd å bli sett opp på
scenar over heile Europa. Skodespela hans er
omsette og utgjevne i ei rekkje land. Han er
blant dei norske namna som kanskje vekkjer
større gjenklang der ute enn her heime. Vi
ville gjerne høyre litt om korleis arbeidet
artar seg.
- Eg har nyleg vore i Stockholm på
seminar. Dei svenske dramatikarane eg
snakka med der, gav uttrykk for frustrasjon
over at dei ikkje fekk dyrke si eiga dramati
karrøyst. Dei er gjerne opptekne i fleire år
framover, men det er temastykke og reine
oppdrag frå teatra. Dei blir sikkert gode
handverkarar, men dei får ikkje høve til å
dyrke eigenarten sin. Når eg har kome over
noko i eit stykke, så ønskjer eg å føre det
vidare i eit nytt. For meg handlar det som
oftast om det formale, til dømes fortelje
perspektivet. Eg freistar å reindyrke måtar å
fortelje på. Eg skriv fritt, nett slik eg gjer når
eg skriv prosa. Ingen på forlaga kjem med
tema til deg. Der handlar det om forfat
tarskapen. Slik synest eg det burde vere i
teatret òg.
- Det er nok riktig at dei fleste urpremierar
kjem på bakgrunn av tingingar frå teatra.
Vi på Det Norske Teatret freistar å finne ein
mellomting. Dei fleste av våre tingingsverk
stiller dramatikaren fritt. Han eller ho får
ein kontrakt, og så er det dramatikarane
sjølve som avgjer kva dei vil skrive om. Viss
dei vil diskutere med oss, er vi opne for det,
sjølvsagt, men vi legg oss ikkje opp i stoffvalet. Eg trur det er rett for ein institusjon som
vår. Vi har eit språkleg føremål i tillegg til det
kunstnarlege. Å dyrke nynorske forfattarskapar er ein viktig del av mandatet vårt.
- Det verkar fornuftig. Det blir lett berre
brødstykke elles. Eg skjønar at det av og til
er naudsynt å gi reine oppdrag, men det må
ikkje berre bli slik. Alle snakkar om at vi må
finne den nye røysta, og då må det finnast
rom for å leite etter henne. Eg trong fleire år
etter Brått evig (Nationaltheatret 2000) for
å komme vidare som dramatikar. Det var ein
tung periode, men eg var tålmodig, og eg er
også glad for at dramaturg Cecilia Ölveczky
her på Det Norske Teatret følgde meg opp,
og at eg så fekk premiere på Prøvesalen i
2006 (Skugge av ein gut). Men eg trudde jo
alltid at det skulle gå seg til.
- Det er som du skifta sjanger etter dei
første stykka dine Mamma og meg og menn
og Brått evig?
- Eg har aldri tenkt så mykje på sjanger
spørsmålet. Eg såg jo heller ikkje på dei
stykka som så morosame som regissøren

gjorde (Catrine Telle). Viss eg blar i tidlegare
versjonar av Mamma og meg og menn til
dømes, er det ein kyrkjegard der, og karakte
rane er døde. Det er eit element som liknar
på dei seinare stykka.
- Eg var vel einig med Catrine Telle den
gongen. Det alvorlege tippa over i noko
sentimentalt. Det kledde stykka at dei var så
burleske. No synest eg du har funne dekning
for alvoret, du finn smertepunkt, men styrer
unna det sentimentale. Eg syntest ikkje det
var sånn då.

«Sjølvsagt
opplever eg også
humor når
eg skriv.»
- Det trur eg du har rett i. Men eg meiner
at det var noko anna enn det komiske i dei
stykka òg. Eg har sett iscenesetjingar i utlan
det av Mamma og meg og menn som har vore
langt mørkare i tonen.
- Då snakkar vi om heilaftansversjonen og
ikkje einaktaren?
- Nettopp. Poenget mitt er vel at eg ikkje
tenkjer sjangrar slik de teaterfolk gjerne gjer
det.
- Er det fordi du ikkje treng ta stilling til
den konkrete tolkinga: Skal vi le her eller
kjenne på kjenslene?
- Det der er veldig interessant. I Stock
holms-oppsettinga av Ingenting av meg som
går no, er det ein slags undertrykt humor
som boblar opp av og til. Kritikarane nemner
det ikkje, men det er ein del av framsyninga.
Maria Kjærgaard-Sunesens (regi på DNTs
Ingenting av meg – red. merkn.) oppsetting
av Så stillhet var hylande morosam, men
ikkje mindre alvorleg av den grunn. Produk
sjonane gjer desse vala, eg treng ikkje ta stil
ling til det. Sjølvsagt opplever eg også humor
når eg skriv. Då handlar det mest om noko
underliggjande, noko med situasjonen som
er rar, snarare enn at eg medvite går etter
latteren. Eg nyttar jo ofte det at karakterane
snakkar om seg sjølve.
- Utan at det blir verfremdung av det…
(Brechts omgrep om avstand til rolla).
- Eg er jo inspirert av verfremdungseffek
ten. Eg lærte om det på teatervitskap sånn
om lag tretti år etter alle andre. Men eg blei
veldig fascinert av det verkemiddelet.
- Det eg meinte var at karakterane dine
ofte seier kva dei gjer i staden for å utføre
handlingane. Handlingar blir til talehand
ling, men då ligg det ikkje nokon avstand i
det?
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- Det har du rett i. Skal eg sjå attende på
forfattarskapen, så finst det ei linje der heile
vegen. Det er det dramaturg Silja Løvik
kallar «det andre forteljarperspektivet». Det
byrjar med element av episke tekst i mono
logane i dei to første stykka, så tar eg inn
episk tekst i dialogane, så byrjar eg å skifte
frå tredje til første person når karakterane
snakkar om seg sjølve. I Ingenting av meg
prøver eg å smelte alt dette saman.
- Men du har ikkje slept karakterane slik
mange andre postdramatiske dramatikarar
har?
- Nei, det er karakterane som snakkar,
sjølv når dei snakkar i tredje person. Det er
ikkje skodespelaren som kommenterer rolla
si.
- I kva grad set du sjølv teksten din i scene
i hovudet når du skriv?
- Det gjer eg ikkje. Eg har meir eit abstrakt
bilde av det heile i arbeidssituasjonen. Det
er mykje meir knytt til språket, til rytme,
til språklege kvalitetar. Eg ser det ikkje føre
meg. Ikkje skodespelarar, eg ser nesten ikkje
rommet. Rommet er abstrakt, og det kan
endre seg undervegs. Eg har aldri fastlås
te meiningar om korleis det skal sjå ut på
scenen.
- Då blir det kanskje lettare å takle at
realiseringane av tekstane dine blir så for
skjellige? Det er ikkje ei dør til venstre, ein
kommode til høgre, ein kjøkenkrok og tre
stolar…
- I Ingenting av meg har eg jo ei kjensle av
ein båt eller noko havaktig.
- Meir ein atmosfære?
- Ja. Eg kallar det abstrakt. Det bildet eg
har når eg skriv, det er ikkje fast. Det kan
verte andre bilde etter kvart.
- Det er jo eit kraftig brot med tradisjonen,
der dramatikaren styrer alt.
- Eg synest ikkje det er så interessant.
Mange som kjem frå prosaen, trur dei skriv
dramatikk, men dei gjer ikkje det. Som lese
tekst kan det vere skikkeleg spennande, men
kva skal dei andre instansane i teatret by
på? Eit skodespel skal opne opp for mange
medskaparar.
- Dramatikaren har mista makta. Men det
er berre tilsynelatande. Det er som regissør
dramatikaren har mista makta. Samstundes
er det ein stadig sterkare litterarisering på
gang i teatret. Paradoksalt nok.
- Det at eg altså ikkje ser det føre meg, gjer
at kvar oppføring fører til at eg får auga opna
for stadig nye sider av teksten, det er spen
nande å sjå kor mykje han kan innehalde.
Nyleg blei eg spurd korleis eg kom til teatret.
Eg synest det er viktigare å spørje kvifor
eg vert verande. Og det har vel med dette å
gjere.
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SKODESPELARAR

ESPEN
BERANEK
HOLM

ØYVIN
BERVEN

TUVA
BJØRNSKAU

JON BLEIKLIE
DEVIK

MARIE
BLOKHUS

SIGVE
BØE

ESPEN
BRÅTEN
KRISTOFFERSEN

THOMAS
BYE

MARTE
GERMAINE
CHRISTENSEN

ANE
DAHL
TORP

INGRID
JØRGENSEN
DRAGLAND

RAGNAR
DYRESEN
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PÅL CHRISTIAN
EGGEN

CHARLOTTE
FROGNER

HEIDI
GJERMUNDSEN
BROCH

JAN
GRØNLI

NIKLAS
GUNDERSEN

PAUL-OTTAR
HAGA

KYRRE
HELLUM

RAGNHILD
HILT

UNN VIBEKE
HOL

HALLVARD
HOLMEN

ELVIRA
HORVEI

PAUL AAGE
JOHANSEN

EMIL
JOHNSEN

JAN MARTIN
JOHNSEN

NILS
JOHNSON

GJERTRUD
JYNGE

GLENN ANDRÉ
KAADA

ARE
KALVØ

BARTEK
KAMINSKI

SVEIN ROGER
KARLSEN

SARA
KHORAMI
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FRANK
KJOSAAS

LASSE
KOLSRUD

HERBORG
KRÅKEVIK

MARIANNE
KROGH

GEIR
KVARME

BRITT
LANGLIE

BIRGITTE
LARSEN

TRINI
LUND

ESPEN
LØVÅS

VIDAR
MAGNUSSEN

KAJSA
MØRK MOE

SIGURD
MYHRE

EIVIN
NILSEN
SALTHE

JUDY
NYAMBURA
KARANJA

MARIUS
NÆSS

INGUNN BEATE
ØYEN

HILDE
OLAUSSON

THOMAS BIPIN
OLSEN

MADS
OUSDAL

ELLEN DORRIT
PETERSEN

JOACHIM
RAFAELSEN

BERNHARD
RAMSTAD

INGEBORG
SUNDREHAGEN
RAUSTØL

ESPEN
REBOLI
BJERKE

IREN
REPPEN

HILDEGUN
RIISE

HANS
RØNNINGEN

HEIDI RUUD
ELLINGSEN

GRETHE
RYEN

ELISABETH
SAND

PER
SCHAANNING

INGVILD
SIVERTSEN

GARD
SKAGESTAD

KIKKI
STORMO

SILJE
STORSTEIN

MORTEN
SVARTVEIT

KADIR
TALABANI

ODDGEIR
THUNE

SVEIN
TINDBERG

KAIA
VARJORD

ZOE
WEISSMANN

NINA
WOXHOLTT
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Velkommen til

SKOLAR
& UNGE

– Det Norske Teatret vil opne teaterverda for barn og
unge. Det første teaterbesøket er ekstremt viktig!
Eg legg forholda til rette for lærarar som vil ta med elevar
eller studentar på teater. Vi arrangerer teater- og skrive
verkstader der ein får vere med på ei arbeidsøkt med
fagpersonane som jobbar her med lyd, lys og scenografi.
Vi tilbyr også pedagogisk materiell til fleire av framsynin
gane. Dette er gratis å laste ned på nettsidene våre.
For unge mellom 15 og 25 år kan vi tilby Ungdomskor
tet. Dette er eit fordelskort som ein kan få gratis. I tillegg
til ein fantastisk låg billettpris gir kortet ein inngangsport
til teatret og dei som jobbar her, invitasjon til konkur
ransar og snik-kikkar på teaterframsyningar som kjem.
Bestill ungdomskortet direkte på detnorsketeatret.no.

FÅ TEATERINFO & TILBOD!
Meld deg på vårt nyheitsbrev
detnorsketeatret.no

Har du spørsmål eller ønskjer å bestille teaterverkstad
eller billettar – kontakt meg!

FØLG OSS

MAIA STRAND

facebook – detnorsketeatret

PEDAGOGISK ANSVARLEG
maia.strand@detnorsketeatret.no
tlf: 22 47 38 22

twitter – @detnorsketeatre
instagram – detnorsketeatret

BILLETTAR, OMVISING &
PUBLIKUMSSERVICE
Vi som jobbar i billettluka og blant publikums
personalet ønsker at alle som kjem til Det Norske
Teatret, skal ha ei så god teateroppleving som
muleg. Vi gir informasjon om framsyningane som
går, vi hjelper til med bestilling og kjøp av billettar
og program. Vi hjelper folk med kor dei skal sitje,
med høyrebøylar eller teleslynger, tilrettelegging
for rullestolar, og syter for tryggleiken medan du er i
teatret. Vi organiserer også omvisingar for større og
mindre grupper. Mange lurer på om dei må pynte seg
for å gå på teater. Det kan du gjerne, men det er ikkje
nødvendig. Kom som du er!

LONE NORDLØKKEN
SERVICELEIAR

For spørsmål om omvising kontakt oss på
omvising@detnorsketeatret.no
For andre spørsmål kontakt oss på
publikumsservice@detnorsketeatret.no
For bestilling og kjøp av billettar
www.detnorsketeatret.no eller 22 42 43 44
Billettluka er open
Mån. kl. 11-17, tys.-laur. frå kl. 11 og til siste framsyning startar.
Telefontid
Måndag kl. 10-17, tysdag - fredag kl. 10-19, laurdag kl. 11-17.
Når du kjøper på nettet, kan du velje e-billett/print@home
og skrive ut billettane sjølv.

42

|| HAUST 2014 ||

BEDRIFTSARRANGEMENT & KONFERANSAR
I Det Norske Teatret kan ein ha ein heilaftan med til
dømes omvising, god mat og drikke før og etter
framsyninga, kulturelle innslag og møte med skode
spelarar. Eg hjelper bedrifter og organisasjonar
med å skreddarsy eit opplegg som passar nett
for dei. Det Norske Teatret eignar seg godt for alt frå
julebord og mottakingar til VIP-middag, jubileum, kurs
og sommarfest.
Vi leiger ut scenene våre og foajéområda til store
konferansar, events, kick-off og kundearrangement.
Vi har mange nøgde kundar, mellom andre sponso
rane våre Making Waves, OBOS og Det norske

oljeselskap, i tillegg til Spekter, KPMG, Nasjonalfore
ningen for Folkehelse, Noregs Forskingsråd, Statoils
haustkonsert og mange fleire.
Meir informasjon på nettsidene til Det Norske Teatret.
Ta kontakt med meg for ein prat om kva vi kan finne på
for din arbeidsplass eller organisasjon!

KIRSTI ERVIK

STORKUNDEANSVARLEG
kirsti.ervik@detnorsketeatret.no
Tlf: 22 47 38 20

MAT & DRIKKE
I Kafe Løve tilbyr vi publikum mat og drikke før, under
og etter framsyninga. I restaurantdelen i 1. høgda
kan du bestille ein 2-rettars teatermeny dersom
du kjem 2 timar før framsyninga tek til. Vi tilrår
å bestille bord, det er ofte ganske fullt. Dersom du
vil ha noko enklare, til dømes rundstykke, kake eller
berre drikke, er du velkommen i Bikuben i 2. høgda.
I baren i 1. høgda er det også drikke og kaffi. Dersom
du vil ete eller drikke i pausen, er det lurt å bestille
dette på førehand hos personalet når du kjem til
teatret, så vil det stå klart.
I Kafe Løve baserer vi kjøkkenet vårt på norske råvarer
og god rustikk mat som kler Det Norske Teatret og
repertoaret her. Men vi kan også skreddarsy menyar og
tilpasse opningstider etter eige ønske for større selskap.
Sjekk meny og opningstider på detnorsketeatret.no.
For bestilling av bord eller for spørsmål om menyar,
kontakt meg!

LARS HELGE RØD
KJØKKENSJEF
post@kafelove.no
Tlf: 22 47 39 70

|| HAUST 2014 ||

43

hovudscenen
WOYZECK REGI LASSE KOLSRUD
BRØRNE LØVEHJARTE REGI SVEIN STURLA HUNGNES
SPELEMANN PÅ TAKET REGI ERIK ULFSBY
SHOCKHEADED PETER REGI ERIK ULFSBY

scene 2

scene 3

INGENTING AV MEG REGI MARIA KJÆRGAARD-SUNESEN
PRØYSENS PERLER REGI CARL MORTEN AMUNDSEN
HAMLET REGI PEER PEREZ ØIAN
KALVØ REGI ERIK ULFSBY
OKSE OG ESEL REGI KIM SØRENSEN
TROST I TAKLAMPA REGI MARIT MOUM AUNE

EIT HAV AV SLIKE SOM
KASPAR HAUSER REGI HILDE
BRINCHMANN
JEPPE REGI UWE CRAMER
SENSURERT REGI KAI JOHNSEN
DET MERKELEGE SOM HENDE
MED HUNDEN DEN NATTA
REGI TRINE WIGGEN
HAUGTUSSA REGI ERIK ULFSBY
0+0=4 REGI ASLAK MOE
SKAFF MEG EN SYNDER
REGI MORTEN JOACHIM

D E T N O R S K E T E AT R E T
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BILLETTBESTILLING
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E L L E R PÅ T L F. 2 2 4 2 4 3 4 4
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Lukas Bärfuss

Intervju med ein av Europas
leiande dramatikarar

Sholem Aleichem
Den jiddiske litteraturens store
forfattar og skaparen av Tevje

p o r t r e t t

Peer Perez Øian
Målretta, ungt regitalent

Schiller og
Goethe

Eit vennskap som for alltid
kom til å forandre litteraturen

Prøysen

Eit diktarjubileum

Hamlet
Mos eaquat ommossedis mo tem que minimentios quis magnimusda neces ea qui volut quam essit atus culpa.

Lukas Bärfuss

Intervju med ein av Europas
leiande dramatikarar

Sholem Aleichem
Den jiddiske litteraturens store
forfattar og skaparen av Tevje
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p o r t r e t t

Peer Perez Øian
Målretta, ungt regitalent

Schiller og
Goethe

Eit vennskap som for alltid
kom til å forandre litteraturen

Prøysen

Eit diktarjubileum

Woyzeck
Mos eaquat ommossedis mo tem que minimentios quis magnimusda neces ea qui volut quam essit atus culpa.

