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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

Sigrid Strøm Reibo
Målretta, ungt regitalent

Schiller og
Goethe

Eit vennskap som for alltid
kom til å forandre litteraturen

Prøysen

Eit diktarjubileum

Fedra

Gjertrud Jynge i ei av dei største og mest
krevjande rollene i verdsdramatikken

premierer
MENS VI VENTAR PÅ
GODOT

DEI UGUDELEGE

FEDRA

DET MERKELEGE SOM
HENDE MED HUNDEN
DEN NATTA

Tekst og musikk av Asklepios Hane

av Jean Racine

av Samuel Beckett

Premiere 17. januar på Scene 2

Omsetjing Halldis Moren Vesaas

Omsetjing Åse Marie Nesse

Treng vi gudar igjen? Ein far som
mister sonen sin, finn ingen stader å
sørgje. Religion finst ikkje i den verda
han lever i. Han tek oska til sonen med
på ei vakker reise til alle dei stadene
han gjerne skulle vist han medan han
levde. Teaterkompaniet Asklepios
Hane har improvisert fram eit stykke
som blandar element av dans, nyskriven musikk og tekst.

Premiere 14. februar på

av Mark Haddon

Hovudscenen
Ein av verdsdramatikkens mest kjende
og aller mest gripande tragediar.
Racines meisterstykke blir sett i scene
av den unge regissøren Sigrid Strøm
Reibo, som har utmerkt seg med eigenarta iscenesetjingar i inn- og utland,
og med Gjertrud Jynge i hovudrolla
som Fedra. Og sjølvsagt i Halldis
Moren Vesaas´ prislønte gjendikting
frå 1960.

dramatisert av Simon Stevens

AV MÅNESKIN GROR
DET INGENTING

RØVARANE

SPELEMANN
PÅ TAKET

Oslopremiere 9. januar på Scene 3

Bjørn Sundquist har med hell stige
ned frå rolla som Gud i Bibelen og
tatt plass i registolen. Mens vi ventar
på Godot er ein av dei mest kjende
titlane i verdsdramatikken og har blitt
ei standardformulering for langt fleire
enn dei som har sett skodespelet. I
Riksteatret og Det Norske Teatret sin
versjon har skodespelarbrørne Jan og
Stein Grønli hovudrollene, og tredje
bror Pål er inspisient.

TJUE TUSEN SIDER

av Lukas Bärfuss

Omsetjing Jon Fosse
Premiere 13. mars på Scene 3

Når Christopher bestemmer seg for å
etterforske drapet på naboens hund,
kjem han på sporet av sanninga om
sin eigen familie. Ei rørande forteljing
om ein annleis gut, basert på Mark
Haddons bestseljar-roman frå 2003. Vi
er stolte av å ha noregspremiere på stykket, som har fått heile 7 Olivier Awards i
Storbritannia og som for tida går for fulle
hus på Betty Nansen Teatret i Danmark.

Av Friedrich Schiller

Omsetjing Ragnar Hovland

av Torborg Nedreaas

Omsetjing Ragnar Hovland

Noregspremiere 10. januar på

Dramatisert av Ragnhild Hilt

Premiere 21. februar på Scene 2

Originalmusikk Jerry Bock

Hovudscenen
Kva hender når Tony får ein ask
med bøker midt i planeten? Jo, på
mirakuløst vist lagrar desse sidene
seg, tjue tusen i talet, i hjernen hans.
Den nye og uønskte kunnskapen gjer
at han kjem opp i både underlege
og komiske situasjonar. Ein samtidssatire som vekslar mellom fiksjon og
dokumentar.

Omsetjing Haldis Moren Vesaas

Innfallsrik regi møter tysk klassikarmateriale når den omdiskuterte regissøren Jonas Corell Petersen går laus på
Schiller. Petersens vågale omgang
med Goethes Unge Werthers lidingar i 2010 gjorde stoffet tilgjengeleg
for eit yngre publikum og var utgangspunkt for ein større teaterdebatt. Vi er
spende på om Røvarane av Schiller
kan skape same engasjement blant
publikum.

Omsetjing Hartvig Kiran
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Premiere 13. februar på Scene 3

Ei vakker historie om å få brukt
seg sjølv og kjærleiksevna si, om
kjærleikssorg, pengemangel, erotikk,
ekteskapsbrot og mykje meir. Ragnhild Hilt speler denne monologen for
tredje gong her på teatret: Først sette
ho han opp som 30-åring, så som
50-åring og no når nærmar ho seg dei
70. Kva gjer dette med teksten?
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av Joseph Stein

Premiere 21. mars på Hovudscenen

Verdas vakraste musikal? Spelemann
har nærast ikonisk status i repertoaret
vårt, og det er Pål Christian Eggen
som skal fylle Lasse Kolstad sine sko
når han trer inn i tittelrolla som Tevje.
Herborg Kråkevik skal spele kona
Golde. Det Norske Teatret tar mål
av seg til å lage ein oppdatert og
musikalsk frodig versjon av kjende og
kjære songar.

i repertoar
TROST I TAKLAMPA

SHOCKHEADED
PETER

av Alf Prøysen

STORT OG STYGT

ABRAHAMS BARN

av Olaug Nilssen
Sårt, varmt – og ikkje minst humoristisk – om kor angstfylt og lite
glamorøst småbarnstilveret kan vere.
Olaug Nilssens stykke handlar også
om korleis barnet ein set til verda,
ikkje alltid møter forventningane
foreldra har. «Om ikke Olaug Nilssen
allerede spilles på all verdens scener,
kommer hun til å bli det med Stort og
stygt», skreiv Aftenpostens kritikar.

av og med Svein Tindberg

Dramatisert av Kristin Auestad

av Julian Crouch og Phelim

Danielsen

McDermott

Premiere 28. mars på Scene 2

Originalmusikk The Tiger Lillies

Alf Prøysens kraftfulle skildring av
konflikten mellom by og land - i ny
drakt. I høve 100-års jubileet for Alf
Prøysen er den blitt nydramatisert av
Kristin Auestad Danielsen. Trost i taklampa er Alf Prøysens einaste roman
og blei ein enorm suksess både som
skodespel og som musikal på Det
Norske Teatret.

Omsetjing Are Kalvø
Groteskt humoristisk om slemme barn
– for snille foreldre. Ein heilt utanom
det vanlege barnemusikal for vaksne eit mørk og makabert univers der det
går riktig ille for barn som ikkje gjer
som foreldra deira seier. Ein etter ein
møter barna sin lagnad på hovudscenen – til vill jubel frå publikum.

WILLIAM I LYST
OG LAST

TONJE GLIMMERDAL

FAUST

FUCK MY LIFE

av Maria Parr

av Johann Wolfgang von Goethe
i ein versjon av Jon Fosse
Kvifor kjennest Faust som eit så viktig
stykke, så moderne? Er det fordi vi
kjenner oss igjen i tomheitskjensla hos
mannen som har all verdas kunnskap,
men manglar glede?
Eirik Stubø har ei stø hand om klassikarane. Denne gongen inviterer han
og eit leikent ensemble publikum til
å bli med på Fausts leiting etter det
sanne, og til å forstå Faust.

Brutalt ærleg: Oslo-ungdom fortel
sine eigne historier. På ein time får
publikum eit noko meir nyansert syn
på dagens ungdom enn det ein kan få
ved å lese avisene. Sterke skildringar
fortalde rett frå levra.

Sonettar av William Shakespeare

Dramatisert av Ivar Tindberg

Premiere 23. april på Scene 3

Fartsfylt og koseleg barneteater som
tar barns moral og sans for rettferd på
alvor. Dramatiseringa av Maria Parrs
prisløna barneroman har tatt både
publikum og kritikarar med storm.
Ei rørande og morosam historie om
Tonje, som ordnar opp når dei vaksne
ikkje tør.

Den mest spelte dramatikaren i verda
veit vi lite om, men i sonettane finst
spor av privatlivet hans. I 2014 er det
450 år sidan den største dramatikaren
i verda vart fødd, og på Det Norske
Teatret feirar vi Shakespeare med å
løfte fram sonettane hans til ny musikk
av Gisle Kverndokk. Framsyninga er
sett saman av Ola B. Johannessen.
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Omsetjing av utvalde tekstar Ola

E. Bø
Svein Tindberg åleine på scenen med
to bøker: Bibelen og Koranen. Med
framsyninga Abrahams barn har
Tindberg skapt dialog mellom kristne,
jødiske og muslimske tekstar og gitt
religionsdebatten nytt liv. Her blir over
tusen år gamle tekstar meir levande
og aktuelle enn nokon gong.

3

i repertoar gjestespel
HAUGTUSSA

0+0=4

bakteppet

reper

toara
vis

for d

et nors

ke tea
tret

vår 2 0 1 4
frå 7. januar av Arne Garborg

frå 4. mars

Omarbeidd av Ane Dahl Torp

Er det slik at 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. Korleis
kan ein bli så oppslukt og engasjert i
andres lagnad at alt anna blir uviktig?

Musikk Sjur Miljeteig

Musikalsk forteljarteater som flørtar
med mørkret frå rockescenen. Dette er
resultatet når Ane Dahl Torp har klipt
og limt i Arne Garborgs Haugtussa.
Ektemannen og komponisten Sjur
Miljeteig har laga ny musikk til. Det
handlar om det undermedvitne, driftene og villskapen i menneskesinnet.
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D e t N ors k e T e at r e t, Eri k U lfs by
R e d a k tø r
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I redaksjonen
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FORGET ME NOT
sponsorar

bikuben
31.01 1000 Solsikker

Sarah Camille med slampoesi, kreolske toner, musikk og historier
07.02 Janne Hea Svebakken

Rett-frå-hjarte-tekster som treff deg
midt i trynet
14.02 Espen elsker Judy

Ein hyllest til Judy Garland ved Espen
Bråten Kristoffersen.
Gjesteartist : Kåre Conradi
21.02 Ingrid Olava

med sitt siste kritikarroste album
Summer House

Oslopremiere 23. april
Teater som tek pusten frå deg. Framsyningane til Compagnie Philippe Genty
utspelar seg i eit leikent og poetisk
univers i kryssingspunktet mellom teater, dans og illusjonar. Forget Me Not
er som å oppleve at ei enorm biletbok
blir levande. Uttrykket er så spesielt at
publikum ofte sit og spør seg: Ser eg
verkeleg dette? Er det muleg?

28.02 Not Dark Yet

Nina Andreassen , Hanna Børseth
Rønningen og Ida Løken tolkar Bob
Dylan-låtar inspirert av Tsjekhovs Tre
systre.

1814 – EIN WESTERN
FRÅ VIDDA

21.03 Guren Salong

25.04 Åsbjørg Ryeng og Christina

Thingvold byr på fransk kabaret og
tangomusikk
02.05 Program kjem

09.05 Når musikken daler som snø
gjennom fremmende fingre

FÅ TE ATER I N F O
M e ld d e g på n y h e i t s b r e v e t vår t ! d e t nors k e t e at r e t. no
PA RKER I NG
S e n t rum P - hus , inn køy ring v e d M unchs g at e og
H a mm e rs b org t unn e l e n ( R ing 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
vis - à- vis N a sjon a lg a ll e ri e t i U niv e rsi t e t sg ata .

Twi t t e r : @ d e t nors k e t e at r e
frå 20. mai
What happens on Vidda, stays on
Vidda. Statsteatret held fram med å
skrive historia om landet vårt på nytt.
Etter at danskane har styrtsjappa i fleire
hundreår, står vi der trygt på ustø bein.
Heldigvis hadde vi ein solid kontingent
barske, kjekke cowboys som visste å
handtere trøbbel.

Lars Saabye Christensen, Ole Henrik
Giørtz og Heidi Gjermundsen Broch
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G I E I TE ATERG ÅVE
Kj ø p gåv e kor t på d e t nors k e t e at r e t. no e ll e r i b ill e t t lu k a .

fa c e b oo k .com / d e t nors k e t e at r e t

28.03 Young suffering Ensembla

Teatrets husband er tilbake!

I samarbeid med Norsk Skuespillersenter

OPN I NGST I DER B I LLETTLUK A :
E k s p e d e ring i fo a j e e n frå k l . 1 1 . 0 0 mån . – l a ur
( F rå k l . 1 0 . 3 0 d e i d a g a n e H ø g t o p p e i fj e ll e t går )

blogg

Helga Guren med musikalsk overskot

11.04 Monologbonanza 4

OPN I NGST I DER B I LLETT-TELE F ON :
M ån . : 1 0 . 0 0 – 1 7. 0 0
T ys . - fr e . : 1 0 . 0 0 – 1 9 . 0 0
L aur : 1 1 . 0 0 – 1 7. 0 0

F ØLG OSS

07.03 & 14.03 Program kjem

04.04 Elevframsyning frå Det Multinorske og KHiO

B I LLETT B EST I LL I NG
Kj ø p b ill e t t på d e t nors k e t e at r e t. no
e ll e r på t lf. 2 2 4 2 4 3 4 4 .
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FART
SJØLVTILLIT
Det er ei stor glede å kunne presentere dei første framsyningane
i Det Norske Teatrets neste hundre år! Eit breitt og svært allsidig
program, kjende klassikarar, ny europeisk og norsk dramatikk og
interessante eksperiment på alle tre scenane våre. Vi har lagt bak
oss eit fantastisk jubileumsår med den store folkefesten 6. oktober
som eit høgdepunkt. Rundt 10.000 i kø for å feire teatret som
feira seg sjølv og sitt publikum med mottoet: 100 år og like stri!
Treng eg å fortelje at vi var stolte! Det å sjå attende på teatrets
kunstnarlege sigrar, på kampen for å bli akseptert og å få teatret
etablert, fyller oss med forpliktande pågangsmot. Vi skriv gjerne
under på det friske mottoet til hovudscenens Tonje Glimmerdal;
Fart og sjølvtillit!
Det Norske Teatret har dei siste åra satsa tungt på å nå eit yngre
publikum og har langt på veg lykkast. Med gode rabattordningar som t.d. ungdomskortet, som gir ungdom heilt opp til 25
år teaterbillettar for berre 85 kr, har vi i dag eit mykje yngre og
meir samansett publikum enn for berre nokre få år sidan. Særleg
ungdom under utdanning bør merka seg dette gode tilbodet. Det
vi måtte tape i billettinntekter på kort sikt får vi att i energi og eit
publikum for framtida.
Institusjonsteatra blir livleg debattert for tida og vi deltar
meir enn gjerne i denne debatten. På den eine sida er ein svært
opphengd i publikumstal og det blir hevda at trass i dei siste åras
kulturløft så har publikumstala stått stille. For dei institusjonane som har vore omfatta av det statlege tilskotsløftet stemmer
ikkje det bildet, og slett ikkje for vårt teater. Vi har hatt stigande
publikumstal. Likevel vil eg åtvare mot eit slikt einsidig fokus,
diskusjonen om teatras oppdrag og kvalitet er både viktigare og
vanskelegare enn som så. Vi ser derfor fram til den evalueringa
Kulturdepartementet skal gjere, blant anna av vårt teater, det
neste halvåret. Der skal kvalitative prosessar vere det avgjerande.

Vi skriv gjerne
under på det
friske mottoet til
hovudscenens
Tonje
Glimmerdal;
Fart og sjølvtillit!

bygd av sterke krefter med eit brennande
engasjement for teatret.
I dag når Det Norske Teatret eit oppsiktsvekkande stort publikum med eit
repertoar som er meir variert og mindre
prega av store publikumsmagnetar enn
nokon gong. Det kjem av godt arbeid
på teatret over lang tid, og ei ambisiøs
omlegging til å ha mange produksjonar i
repertoaret til ei kvar tid.
Eg har eit inntrykk av at denne kritikken kokar ned til motstand mot musikalar. Den motstanden deler ikkje vi.
Dette teatret har tvert om vore med å
utvikle norsk musikkteater til det høge
nivået det har i dag, og det kan vi love
publikum at dei skal få oppleve også
denne sesongen.
Det Norske Teatret har slåst i hundre
år for å komme dit vi er i dag, og saman
med dykk, kjære publikum, skal vi bygge
eit enda sterkare Det Norske Teatret i dei
neste 100 åra.
Velkommen i teatret i hundre år til!

Erik Ulfsby
teatersjef

Andre debattantar hevdar at dei norske teatra blir meir og
meir kommersielle og at vi gjer oss meir avhengige av eigeninntekter enn liknande teater i andre europeiske land. Kritikarane
må også her gjere leksa si, dei må undersøke fakta. Påstandene er
gale. Det Norske Teatret si hundreårs-soge Trass alt fekk nominasjon til Brageprisen. Det er spennande lesnad, og ein ser at til
ulike tider har teatersjefar teke sine val for å styrke teatret med
dei føresetnadene ein da hadde. Sakte, men sikkert, er teatret
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ETIENNE PLUSS
Scenograf på «Tjue tusen sider». Fødd og
oppvaksen i Sveits, men bur i dag i Berlin.
Pluss har vore involvert som scenograf
og kostymedesignar ved ei rekkje av dei
største teatra i Europa. Han er i tillegg ofte
hyra til å lage rammene rundt visingane
for fleire av dei store motehusa (t.d. Boss,
Joop og Adidas).
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Å leite etter seg
sjølv i stykka
Etienne Pluss er ein ettertrakta scenograf med dei store
europeiske teater- og operahusa som arbeidsplass. Når den
tyske moteindustrien skal verkeleggjere catwalk-draumane
sine, er det han dei ringjer.
av

P

CARL MORTEN AMUNDSEN

luss er ein mann som veit å skape
magi i rommet, sist på Det Norske
Teatret med den monumentale Det
gode mennesket frå Sezuan.
– Det første eg leitar etter, er
det eg vil kalle grunngeografien i
teaterrommet. Kva for blikkvinkel har vi som
tilskodarar til det som utspeler seg på scenen?
Scenografen Etienne Pluss snakkar med entusiasme om korleis han går fram i møtet med eit
teaterstykke.Ta Det gode mennesket frå Sezuan
her på teatret (2012). Der handla det om makt
og avmakt. Små menneske i ei verd med store
hus og med tydeleg markerte vegar og stiar på
eit stort golv – menneska som maur på jakt
etter vegar i livet.
- No i Tjue tusen sider har vi ei slags kjempestor vippehuske som eit dominerande element
på scenen. «Huska» er som ei vekt. Eg ser på
det som eit sinnbilete på hovudpersonen Tony
som freistar å finne balanse i livet. Mange scenar i denne framsyninga er slike sinnbilete. Det
er som i eit mareritt: I det ein skal til å gripe
noko, blir det borte for ein.

foto

siren høyland sæter

Den store veggen av tre er ei forlenging av
teatersalen, både optisk og i materialval. Her er
ikkje scenerommet noko uendeleg, her er ingen
horisont. Tonys historie blir spelt ut i brokkar og
glimt av noko bak den store veggen, i det same
rommet som vi sit i. Tony går frå luke til luke
i veggen, og berre ein gong i stykket opnar det
seg eit rom innover mot det store uendelege. Då
kjem ein annan karakter luskande frå bak scenen. Han kjem liksom ut av historia, ut frå den
uendelege fortida og fram til Tony og oss.
For å gå tilbake til den grunngeografien eg
snakka om i stad: Publikum skal dele Tonys
ønske om å finne ut kva som skjuler seg bak
denne veggen.
Etienne Pluss er sjølv sveitsar, rettnok frå den
franskspråklege delen av landet, han synest Lukas Bärfuss har treft spikaren på hovudet med
skildringa av heimlandet.
- Vi er flinke til å halde ting skjulte, leggje lokk
på ting. Vi er flegmatiske. Far min kjem frå det
tyskspråklege Sveits, i området rundt Bern. Der
snakkar dei knapt i det heile. Det er ei ro i dette
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[ 1 ] På snekkarverkstaden har
dei hatt ein stor jobb med å lage
scenografien, og dei er begeistra for
Etiennes arbeid. [ 2 ] Etienne Pluss
sjekkar at sceneelementa sit saman
som dei skal inne på Hovudscenen.
Han meiner Det Norske Teatrets
verkstader er mellom dei med
høgast fagleg standard i Europa.
1
2

landet som er utruleg, men under overflata
kokar det. Det som kokar, kjem aldri fram.
I Sveits veit folk ikkje ein gong kven som er
president i landet. Eg bur i Tyskland no, men
ikkje ein gong mens eg budde der, greidde eg
å halde greie på det. Presidentvervet går på
rundgang kvart år, så det er ikkje lett å følgje
med. Ingen viktige debattar blir tekne i Sveits,
og at alt går vidare som før. Vi liknar kanskje
litt på dykk her i Noreg, vi ser også på oss
sjølve som ei humanistisk stormakt. De har
Nobels fredspris, og vi har Raude Krossen.
Men de er nok ikkje like konfliktsky.
- Då eg var 15 eller 16 besøkte eg Raude
Kross-museet i Genève. Og då eg gjekk derfrå, skreiv eg inn ei helsing i den elektroniske
gjesteboka. Eg skreiv noko om at bankane
som hadde sponsa museet, hadde fått kvitvaska blodpengane sine. Rett før eg skulle på
skolen neste dag, ringde telefonen. Direktøren for Raude Kross-museet var på tråden.
Han visste jo ikkje at det var ein 15-åring
som hadde skrive den kommentaren, men
det fortel litt om kor hårsåre vi er.
Etienne Pluss er son av ein arkitekt. Det er
faren som har lært han kjensla for rom.

8

Eg var på mange reiser
med far min, og vi traska
rundt i timesvis for å sjå
på bygningar.

- Eg var på mange reiser med far min, og
vi traska rundt i timesvis for å sjå på bygningar. I New York til dømes. Gate etter gate.
Far har elles aldri vore smålåten i prosjekta
sine. Litt Brasilia og Oscar Niemeyer, om du
skjønar.
Han var nesten i mål med ei bru over
Gibraltarstredet. Marokkanarane var for.
Kapital var reist, sør-koreanske entreprenørar stod klare. Alle grenser på jord skulle
kunne overvinnast med vakre former, meinte
far. Brua skulle dessutan bli verdas største
Duty-Free-butikk. Brua skulle ikkje berre
vere ei bru. Det skulle leggjast ut ei rad av
flytande øyar som beretårna skulle stå på.
Øyane skulle ha shoppingsenter og husvære.
Så skulle det vere fotgjengarbru; ein skulle
kunne gå frå Afrika til Europa eller omvendt,
i tillegg skulle ho vere for bilar, jernbane,
gass og olje. Spanjolane trekte seg, dei ville
ikkje når det kom til stykket.
Mor til Etienne er songarinne.
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[ 1 ] Frå framsyninga «Der jüngste Tag», Theater
in der Josefstadt, Wien 2008. [ 2 ] Etienne Pluss
blei glad da Peer Perez Øyan spurde om han ville
komme attende til Oslo. [ 3 ] Frå framsyninga
«Det gode mennesket frå Sezuan» på Det Norske
Teatret 2012. (Foto: Erik Berg.) [ 4 ] Scenografi til
catwalk'en for designaren Michalsky i Friedrichstadtpalast under moteveka i Berlin i 2009.
Oppdragsgjevar Nowadays - Creative
Production. [ 5 ] Scenografi til catwalk'en for
Boss Orange i Hallen Rathenau, moteveka i Berlin i 2009. Oppdragsgjevar Nowadays - Creative
Production. [ 6 ] Frå framsyninga «Orestien»,
Oper Hannover 2013

4
5

6
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- Slik kom det masse musikk inn i familien, og eg song i kyrkjekor og operakor. Det
var i operakoret eg fekk sansen for teater.
Særleg for alt bak scenen. Eg var fascinert av
koret som trengde seg saman i kulissane og
skapte illusjon og effekt.
- Det verkar som det var din lagnad å bli
scenograf.
- Alle rekna med at eg skulle bli arkitekt,
overta kontoret til far, men eg ville ikkje
det. Først starta eg saman med nokre vener
eit galleri i Genève. Då var eg 18. Mellom
anna laga vi installasjonar. Vi freista å
undersøkje kor ulikt eit einskilt rom kunne
vere. I tre og eit halvt år heldt vi på med
det. Så sprakk eit rør i taket, og lokalet blei
vass-skada og eigaren ville ikkje meir. Så
sende eg meir eller mindre tilfeldig inn ein
søknad på scenografiutdanning i Berlin. Og
kom inn. På Hochschule der Künste under
Achim Freyer si leiing. Dette var i 1992.
Berlin var ein utruleg spennande by i dei
åra. Muren var nett fallen, og det skjedde
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veldig mykje. Vi gjekk på Volksbühne og
Deutsches Theater. Vi lærte å leite etter oss
sjølve i stykka, kva ville vi fortelje? Stykka
skulle alltid stå i forgrunnen. Ikkje vi sjølve.
Vi måtte arbeide raskt og teikne mykje. Vi
hadde hurtigteikning og «blindteikning»,
vi hadde vårt eige vesle teater på skolen der
vi bygde alt sjølve. Det handla mest om å
dyrke fram idear. Vi hadde ikkje tilgang på
så mykje teknisk utstyr, det var lite teknisk
teikning for å seie det slik.
Det skulle eg lære på Burgtheater i
Wien. Det var den harde skolen. Dårleg
betalt, og eg måtte gjere alt. 24 timar i
døgnet. Den legendariske scenografen
Karl-Ernst Herrmann arbeidde der då.
Han sende skisser, og så måtte eg omsetje
dei til modellar, arbeidsteikningar og slikt.
Eg blei med sjefen, Claus Peymann, til
Berlin, men frå 2000 har eg vore frilansar
og har fått arbeide mange ulike stader og
med særs ulikt stoff.
Etienne Pluss avsluttar intervjuet med å
rose verkstadane ved Det Norske Teatret.
– Det er utruleg høg standard på arbeidet her,
seier han. Som oftast må vi kompromisse. Slik
er det ikkje her.

Kunsten å
fortrenge
Mattis Herman Nyquist spelar hovudrolla i
vårens første framsyning på Hovudscenen,
Tjue tusen sider. Vi tok ein kort prat med han
om rolla og om tema i stykket.
av

ida michaelsen

- Du spelar ein ung mann som får ei kasse bøker i hovudet. Dersom du skulle fått
20 000 sider med kunnskap kasta på deg,
kva skulle det ha vore?
- Som ein definitiv førsteprioritet:
manuset frå dette stykket, i nynorsk drakt
sjølvsagt. Hadde spart meg for søvnlause
netter.
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foto gisle

bjørneby

Oppå der ville eg dryst eit lag av historiske
hendingar frå tida år 0-1000. Der ligg det
eit uforløyst potensial for meg. Skulle blitt
min quiz-nisje.
- Det viser seg at det er sensitive sider som
folk ønskjer å fortrenge. Har du vanar
eller kunnskap du gjerne skulle ha vore
forutan?
- Mykje porøst å velje i der. Men la gå;
dødslengten. Og eit ufint overforbruk av
diverse produkt med iskrem.
- Kva for historier saknar du i den
offentlege samtalen?
- Har ikkje noko nasjonalt tema å melde
inn på ståande fot, men som konsept: At
det får plass. Dei såkalla offentlege samtalane forsvinn ofte i larmen av alt søl som
inntil det absurde pregar nyheitsbildet.
- Dette handlar om eit mørkt kapittel i
Sveits si historie. Har Noreg liknande saker som vi kanskje kollektivt stuar vekk?
- Det har eg ikkje kompetanse til å svare
på. Men det ligg jo nokre openberre familiære parallellar her, mellom anna i at dei
er to økonomisk privilegerte utpostar i eit
meir kaotisk Europa, og at begge landa
driv med ei ganske konsekvent marknadsføring av seg sjølv som fredsnasjon, osv.
Ikkje utan ein liten pussig ettersmak. Også
historisk sett.
- Tony får kvardagen brått snudd om. Kva
gjer dette med ein ung mann?
- Det det burde gjere med ein ung mann,
er at han lærer noko skilsetjande av det.
Det det nok faktisk gjer med han, er at
han gjentar alt på nytt ved neste vegskilje.

11

TJUE TUSEN SIDER
av Lukas Bärfuss Omsetjing Ragnar
Hovland Noregspremiere 10. januar
på Hovudscenen.
Kva hender når Tony får ei kasse bøker
midt i hovudet?

Vi er jo
alle Tony

Hovudscenen opnar i vår med ein samtidssatire.
Lukas Bärfuss, ein av dei fremste dramatikarane i Europa, blandar
fiksjon og fakta i Tjue tusen sider.
av

12

Carl Morten Amundsen ||

foto

BERTIL ERICSON / TT / NTB scanpix
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g har avtalt å intervjue forfattaren
av Tjue tusen sider på Skype. Den
42 år gamle dramatikaren har
nett kome ut av forfattarhola si etter ein intens skriveperiode. Han
er ein av dei leiande nolevande
tyskspråklege dramatikarane. Sveits er heimlandet hans, ein alpestat som vi andre ikkje
forbind med så mykje anna enn hemmelege
bankkonti, sjokolade, ur, Wilhelm Tell og
Raude krossen.
Klokka er 1500. Eg trykkjer på ringeknappen. Han svarar med ein gong. Eg merkar eg
må venne meg til den sveitsartyske aksenten
hans. Han spør korleis det går med prøvene.
Han gler seg til premieren, seier han. Første
gong utanfor Sveits og på Hovudscenen. Han
har blitt spelt i mange land før. Men dette er
eit nytt stykke. Også i Noreg! Ein gløymer
så fort at også berømte menneske blir glade
for slikt. Tjue tusen sider hadde urpremiere i
fjor i heimbyen hans, Zürich. Dresden kjem
nokre veker etter oss. Vi blir ferdige med
småpraten, og eg spør:
- Korleis kom du på dette med å la ein
mann, Tony, få ein kasse med bøker – tjue
tusen sider – i hovudet og så lagra i skallen,
tjue tusen ubehagelege sider?
- Det er to nøkkelhendingar som ligg til
grunn. Det første var ein klok artikkel i Neue
Zürcher Zeitung. Skribenten reflekterte over
at den siste delrapporten om Sveits under
den andre verdskrigen, den såkalla Bergier-rapporten, var lagt fram. Han skreiv at
han rekna med at ein med dette ville vere
ferdig med spørsmålet. – Ferdig? Tenkte eg,
vi er då ikkje ferdige med denne rapporten,
det er no debatten skal byrje.
Men kommentatoren fekk rett. Ingenting
skjedde. Nokre år seinare fekk eg tilfeldigvis
eit band av denne rapporten i handa inne på
sentralbiblioteket i Zürich.
Eg såg jo straks at boka var jomfrueleg, ho
hadde aldri vore opna.
Korleis kan det ha seg, tenkte eg. Sentralbiblioteket er eit av dei viktigaste i landet,
det er eit universitets- og forskingsbibliotek.
Viss ingen her har lese dette verket, kven har
då lese det?
Eg fekk ein nagande mistanke om at ingen
hadde lese rapporten. Eg tok bandet med
heim og las. Eg trudde at eg hadde ganske
god oversikt over krigshistoria.
Eg var innforstått med at det vesle nøytrale
landet måtte gjere kompromiss for å halde
på nøytraliteten sin. Det var trass alt ei mørk
tid, og Sveits kunne ikkje halde på uskulda.
Men det som kom for ein dag, var jo ikkje
kompromiss, men omfattande kollaborasjon.
- Det var verre enn du hadde trudd?
- Det var mykje verre enn eg hadde trudd.

Sveits dreiv omfattande samarbeid med
Det tredje riket. Den andre nøkkelhendinga
var at eg blei kjend med ein medlem av ein
annan kommisjon. Vi er flinke til å setje ned
kommisjonar i Sveits når noko er ubehageleg. No handla det om sveitsiske bankar og
Sør-Afrika i apartheidtida. Utan varsel fekk
denne kommisjonen beskjed om at alle arkiv
var stengde, at kommisjonen sitt arbeid var i
strid med sveitsiske interesser.
Denne medlemmen var så frå seg av sinne
at han tok kontakt med sør-afrikanske
styresmakter – heilt på kanten av landsforræderi. Men svaret derifrå var det same. Dei
fekk ikkje innsyn, sidan det kunne skade
Sør-Afrikas interesser.
- Eg byrja å spørje meg om dette med
gransking og oppgjer med historia berre var
ein venstreorientert klisjé, og at alle var betre
tente med å la fortid vere fortid.
Dette blei drivkrafta mi. Meininga med eit
kollektivt minne. Oppe i ein fjelldal heime
kjem det nesten kvart år eit stort snøskred.
Sist gong tok det sju – åtte menneskeliv. Den
einaste måten desse menneska kan bli ved
med å bu akkurat der på, er ved at dei fortrengjer, for elles ville dei ha flytta. Spørsmålet blir då kvifor vi på og liv må minnast. Kva
skal vi med historie? Humaniora er jo under
stort press i den marknadsliberale tida vi
lever i. Det er fleire som seier det rett ut at vi
ikkje treng slikt. Det er ikkje nyttig. Men det
som er nyttig i dag, kan vere skadeleg i morgon. Nytte er heile tida avhengig av tidsånda,
av det som verkar viktig i augneblinken.
Men då manglar ein heilt referansepunkt.
Bärfuss drikk av noko eg trur er eit yoghurtbeger. Han kjem ut med ein roman
på nyåret og skal så byrja å skrive på eit
nytt teaterstykke. Han har nett kome ut av
skrivehola si. Eg hadde fått klar beskjed om å
venta til 2. desember med å ta kontakt.
- Er det mørkt alt hos dykk, spør han.
Eg måtte medgi det, klokka er nærare
15.30, og det er vinter. Sola skin framleis
inn i skrivehola til Lukas Bärfuss. Han går
vidare.
- Sveits har fått endra den gamle posisjonen sin. Nøytralitetspolitikken er ikkje
viktig lenger. Ikkje slik han var det i den
kalde krigen eller i dei to verdskrigane før
det. Men diplomatiet har ikkje fått det med
seg. Hemmeleghald av bankinformasjon har
vore der så lenge, og held fram av gammal
vane. Common sense har endra seg, men
institusjonane våre hugsar ikkje. Det må vere
teatret si oppgåve å hugse, men som sagt: det
er ikkje akkurat «in». Dette er paradoksalt
i ei tid då evna vår til å lagre informasjon er
formidabel.
Vi snakkar om evna til å reflektere over
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dei brokkane av informasjon og data vi kjem
over.
- Eg underviser på kunsthøgskolen i Zürich. Ein dag gav eg meg til å reflektere over
eit ord og etymologien (opphavet) til dette
ordet. Eg hugsar ikkje kva ord det var. Eg ville berre ha studentane med på refleksjonen,
på resonnementet. Ikkje før var eg i gang,
før ein av studentane hadde nytta smarttelefonen sin og googla opp svaret. Men det var
jo ikkje det som var poenget! Schopenhauer
seier ein stad at det er fordummande å lese
fordi det fører til reproduksjon av gamle idear. Han har eit poeng der. Iallfall om lesinga
ikkje blir filtrert gjennom lesaren eller ein
ikkje byggjer opp ei haldning til det ein les.
Tony har fått alle desse informasjonsbitane

«Schopenhauer seier ein
stad at det er fordummande
å lese fordi det fører til
reproduksjon av gamle idear.
Han har eit poeng der.»
inn i hovudet, og han byrjar å lese det han
har fått lagra i hjernen. Han får ein relasjon til det han les. Han utviklar ein etikk,
ei medkjensle, endå han ikkje anar kva han
skal gjere med alt saman. Han manglar eit
alfabet for kjenslene sine. Samfunnet er like
mykje kjensleanalfabetar.
- Er skilnaden mellom Tony og samfunnet
rundt han at han i det minste kjenner ein
mangel?
- Ja, han veit i det minste at han har fått
desse tjue tusen sidene prenta inn i minnet.
Men vi er alle som han, sjølv om vi ikkje nett
har fått ei kasse bøker i skallen. Alle biblioteka er opne. Alle moglege arkiv er tilgjengelege på nettet. Det er jo berre å begynne å lese
det vi har tilgang på. Vi er jo alle Tony.
- Kor morosamt synest du dette stykket er?
- Eg synest det er riktig så morosamt. Ingenting er så morosamt som andre si ulukke.
- Er det andre notidsdramatikarar du kjenner deg i slekt med?
- Veit du, eg interesserer meg meir for det
som ikkje endrar seg enn for det som gjer
det. Eg er fascinert over at eg forstår Sofokles
som levde for 2500 år sidan. Derfor relaterer eg meg meir til Büchner, Shakespeare,
grekarane. Det er tida og ikkje rommet det
handlar om. I rommet herskar framsteget.
Rommet kan vi reise i, erobre, forbetre. Men
tida kjenner ingen framsteg. Det som bind
oss saman, er at vi er dødelege.
13

Sigrid Strøm Reibo
I 2010 gjekk Sigrid Strøm Reibo ut av
regilinja på Det Russiske Akademi for
Scenekunst GITIS i Moskva. Diplomframsyninga hennar blei hedra med
nominasjon til Heddaprisen for beste regi.
To år seinare blei Sigrid nominert igjen,
og vann. I år regisserer ho «Fedra» på Det
Norske Teatret.

14
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p o r t r e t t

Med eit mål
for auget
Om vegen til registolen ikkje har gått rett
fram, så har den i alle fall vore målretta.
Sigrid Strøm Reibo er ikkje ein som vinglar.
av Ingrid

Weme Nilsen

foto

siren høyland sæter

D

et var lite å finne på for ungar i
Steigen i Nordland, der Sigrid
Strøm Reibo budde da ho var
lita.
– Eg gjorde ikkje anna enn
å lese. Eg var medlem i fleire bokklubbar og slukte alt eg kom over.
Tidlege teaterminne har eg ikkje mange av.
Men eg hugsar godt den gongen eg var med
i Steigen Sagaspill. Da var eg seks år og for
ung til å få ei rolle, men eg fekk lov å vere
statist sidan mor mi var med. Det var stort.
Nokre år seinare var Sigrid igjen for ung,
iallefall trekte ho den slutninga sjølv. Som
18-åring var det lite sannsynleg å komme inn
på regilinja.
– Eg hadde vore eit år i Litauen og tatt
regi der. Alle lærarane mine var utdanna på
GITIS, så eg blei nysgjerrig på den skulen.
Men sidan eg var så ung å begynte eg på
skodespelarutdanninga medan eg venta.
GITIS i Moskva er det eldste teater
akademiet i Russland. Undervisninga er
tufta på arven etter den russiske teaterteoretikaren Stanislavskij. Skulen har ”filialar”
i ulike delar av verda, mellom anna i Århus i
Danmark. Dit drog Sigrid.
– Det siste året på skodespelarutdanninga
drog klassen min til GITIS i Moskva for å
vise framsyningar for eit panel der. Det var
vår eksamen, og ei markering av at utdanninga snart var ferdig. Men eg hadde andre
planar. Lærarane mine hadde skjønt det for
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[ 1 ] I 2012 fekk Sigrid
Heddaprisen for beste regi
for «Misantropen» ved Rogaland Teater og «The Black
Rider» ved Hålogaland
Teater. (Foto: Gisle Bjørneby)
[ 2 ] Første leseprøve på «Fedra». [ 3 ] Sigrid fortel at alle
skodespelarane må danse
ballett i framsyninga. Til
venstre sit Ingrid Weme Nilsen, dramaturg for «Fedra».
[ 4 ] Paul Ottar Haga blei
nominert til Heddaprisen
for rolla i «Dødsdansen» på
Det Norske Teatret 2012.
(Foto: Dag Jenssen) [ 5 ]
Frå «The Black Rider» av
Robert Wilson, Tom Waits
og William S. Burroughs ved
Hålogoaland Teater. (Foto:
Gisle Bjørneby)
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lenge sida. Eg hugsar at eg
gjekk rundt i gangene på
denne framande skulen i
Moskva og tenkte på korleis
det skulle bli å gå der. Eg
måtte berre heim å lære meg
russisk først.
Medan klassekameratane frå Århus
begynte å jobbe på forskjellige teater rundt
om i landet satt den nyutdanna skodespelaren Sigrid Strøm Reibo og pugga russisk på
Blindern.
– Eg såg på det som eit friår. Eit friår med
russiskstudie på full tid. Eg skjønar at det
kanskje kan virke litt rart frå utsida, men for
meg var det naturleg. Det var regi eg hadde
lyst til å halde på med, og i Moskva hadde eg
funne ein skule eg hadde lyst til å gå på og
ein lærar som eg hadde lyst til å lære av. Eg
hadde oppdaga ein meister, Zjenovatsj, da
eg var i Moskva, og det var først og fremst på
grunn av han at eg ville gå nett der. Så da var
det berre å gjere det.
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Våren etter drar Sigrid
tilbake til Moskva og gjer
opptaksprøve for Zjenovatsj. Studentane hans går
allereie i andre klasse, men
Sigrid får lov å hoppe inn. Fire
2
års regiutdanning er i gang.
– Det var ei intens tid. Skulen
stengde klokka 23. I løpet av semesteret
hadde vi til saman fire fridagar. Ressursane
var knappe. Til dømes måtte vi vaske klasserommet vårt sjølv. Men undervisninga var
topp. Annan kvar veke hadde vi visning for
alle pedagogane.
Det russiske systemet er slik at læremeisteren knyttar til seg dei pedagogane han eller
ho ønskjer for sine studentar.
– Pedagogane mine var sjølv aktive scenekunstarar på forskjellige teater, og dei var
veldig ulike. Det blei ofte heftige diskusjonar.
Eg skjøna etterkvart at eg måtte velje kven eg
hadde mest tillitt til. Det var ein utruleg fin
måte å lære på.

Det var regi eg hadde
lyst til å halde på med,
og i Moskva hadde eg
funnet ein skule eg
hadde lyst til å gå på og
ein lærar som eg hadde
lyst til å lære av.

3
4

I Norge knytter ein gjerne Russland til
strenge system, stram disiplin og lite leik.
Korleis er di erfaring?
– Det er mange fordommar mot russisk teater, at det er kjedeleg og strengt. Eg opplevde
det motsett. Utdanninga eg gjekk gjennom
er basert på Stanislavskijs teoriar, men eg blei
kjend med ein heil haug av andre gode teoretikarar i tillegg. Alt ein lærer er dessutan meint
som inspirasjon, det finst ingen fasit. Pedagogane mine var varme, rause og profesjonelle og
dei tok meg alltid dønn seriøst. Eg hugsar ein
gong vi jobba med Shakespeare, og eg skulle
lage ei scene som handla om sex. Eg fann på
at skodespelarane skulle ete masse frukt. Ein
kunne ha gjort det smakfullt, men eg tok lett
på det og tenkte at eg skulle prøve å vere litt
morosam. Eg hugsar med gru korleis det var
å møte pedagogane etterpå; der satt Moskvas
teaterelite på rekke og rad og analyserte driten
eg hadde presentert for dei. Det er noko av det
flauaste eg har opplevd. Da lærte eg at viss ein
skal rølpe må ein gjere det med stil.

5

Sigrid kjem rett frå premiere i Moskva til
Det Norske Teatret. I Moskva har ho sett opp
eit nytt stykke av den russiske dramatikaren
Ivan Vyrypaev.
– Faktisk fekk eg ikkje med meg premieren
ein gong. Det var ei merkeleg kjensle. Heile
prosessen var dramatisk denne gongen, for
vi hadde berre seks veker på oss, noko som er
heilt uvanleg i Russland. Eg kjem til å reise
ned til våren igjen og jobbe vidare. I Russland er det ikkje slik at premieren er alt, tvert
|| vår 2014 ||
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imot forventar ein gjerne mindre av premieren enn ein gjer av ei framsyning som har
gått ei stund. Det er vanleg å fortsetje å jobbe
etterpå, og både kritikarar og publikum kjem
ofte tilbake seinare for å sjå korleis framsyninga har utvikla seg.
Du går rett frå russisk samtidsdramatikk
til fransk klassisisme. Meir ulike stilartar
kan ein vanskeleg tenkje seg. Fins det ein
raud tråd i di regigjerning?
– I utgangspunktet er eg open for alle
tekstar. Eg likar godt å bli kjent med nye forfattarskap, eg kjenner at det fornyar meg. Eg
begynner alltid med å prøve å finne ut kva forfattaren har meint. Det gjer ingenting om eg
ikkje er einig, eg er til dømes ofte i opposisjon
til Racine. Tematisk er eg opptatt av kva det
vil seie å vere menneske. Det fascinerer meg
at nokre menneskelege mekanismar ikkje
forandrar seg. Fedra er eit godt døme; Racine
brukar ein eldgamal formel frå antikken for
å skrive eit stykke om moderne menneske i si
samtid. Vi set det opp over 300 år seinare, og
så viser det seg at Fedras sårheit og kjærleik,
og sjalusien der ho ser for seg at den ho elskar
har sex med ei anna kvinne, maktspelet mellom arvingane - er lett å kjenne igjen. Det er
det som er det vakre.
Sigrid er enno i startfasen, men ho har ikkje
spilt tida. Når ein ser på merittlista hennar
18

[ 1 ] Den som selger sin sjel til djevelen gjør
en dårlig handel. Den som kjøper billett til
«The Black Rider» har gjort et godt kjøp,
skreiv Dagbladet om «The Black Rider».
(Foto: Gisle Bjørneby) [ 2 ] Sigrid har, trass
sin unge alder, ei lang merittliste og fleire
suksessar å vise til. (Foto: Åsne Dahl Torp)
[ 3 ] «Vente på Godot» ved Hålogaland
Teater var Sigrids regidebut i 2010. (Foto: Ola
Røe) [ 4 ] I fjor sette Sigrid opp «Når enden
er god er allting godt» av William Shakespeare ved Rogaland Teater. Det var første
gongen stykket blei sett opp i Noreg. (Foto
Stig Håvard Dirdal)
2
3

er det ikkje lett å tru at ho berre er 31 år
gamal. Kva er drivkrafta?
– Dei lukkelegaste augneblinkane har eg
når eg greier å inspirere slik at vi saman når
lengre enn eg hadde trudd var mogleg. Eg
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jobbar hardt med å finne det eg kallar ”den
litle tonen” i stykket. Det er den rette vegen.
Målet er å komme så nær ”den litle tonen”
som mogleg. Heilt fram kjem ein aldri, men
ein må aldri gi opp å freiste.

foto: ntb/scanpix

Fransk riddar og
aleksandrinanes diva
I september 1991 vart Halldis Moren Vesaas slått til riddar Chevalier de
l’Ordre Nationale du Merite (den franske statens fortenesteorden) for sine
omsetjingar av fransk dramatikk. Hennar første franske klassikar var Fedra.

Cyrano de Bergerac. Men det kom endå ei
stor klassisk omsetjing frå fransk i versemålet alexandrinar, som ho hadde gjort
til ein spesialitet. Store delar av arbeidet
med den romantiske komedien Cyrano de

E. Bø

Bergerac gjorde ho på Sjømennenes helseheim i Bærum der ho kvilte ut etter slitsame
kreftbehandlingar. Der kom ho seg, men
orka ikkje skriva på maskin, så Berit Blindheim reinskreiv det handskrivne manuset,
Cecilia Ölveczky og eg skreiv kommentarar
og slik pendla vi fram og attende til manuset
var ferdig. Halldis kom seg på beina att og
på premieren var ho det midtpunktet vi alle
ønskte at ho skulle vera. Mindre
enn eit år seinare var ho død.
fedra. Hennar første franske
klassikar var Fedra. Oppdraget
fekk ho av Tormod Skagestad
så tidleg som i 1953 og heldt på
med det i tre år. Først hadde dei
snakka om at å halda seg til det
opphavelege versemålet kanskje
vart for vanskeleg, men dess
meir ho gjekk opp i arbeidet
dess sikrare vart ho på at det var
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slik det måtte vera. Men det var Radioteateret som fekk førsteframføringa i 1959, etter
at Halldis hadde gått ein ny, stor runde med
rim og jambetrav. På Det Norske Teatret
kom stykket opp først i 1960, sju år etter at
ho omsette dei første sidene og for omsetjinga fekk ho Bastianprisen og svært rosande
omtale av dei aller fleste kritikarar. Mest varma kanskje rosande ord frå kollegaer i heile
Norden, som diktarvenninna
Inger Hagerup: ”Jeg er fantastisk imponert over ditt arbeid!
Det var jo å sitte og høre på et
eneste langt dikt, fullt av poesi
og klart som krystall. Akkurat
som jeg liker. Jeg begriper ikke
hvordan du har klart det!” Vi er
mange som ofte har undra oss
over det!
foto: sturlason

D

et er dagen før premieren på
Molières Tartuffe med sjefen
på det franske nasjonalteatret
Comédie Francaise, Jacques
Lasalle, som instruktør. Ei tøff
prøvetid, ikkje utan gnissingar
og ein pirkete instruktør som ville ha ei meir
ordrett omsetjing, ”Veldig etterarbeid! Heile
juni gjekk med til det, (….)…Og så vart det
den sigeren! etter alt slit og all misstemning”.
Det var Det Norske Teatrets mest røynde og
mest feira omsetjar som i slike korte dagboksnotisar oppsummerte ein av sine store
omsetjarbragder, ein av dei over 50 ho gjorde for dette teatret frå midt på 1940-talet og
fram til det siste leveåret.

av Ola
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FEDRA
av Jean Racine Omsetjing Halldis
Moren Vesaas Premiere 14. februar på
Hovudscenen.
Ein av verdsdramatikkens mest kjende og
aller mest gripande tragediar.
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Besett av kjærleik

Ein tidleg vårdag i 1990 sat ein ung filosofistudent på toget frå
Trondheim til Oslo og pugga ein monolog frå Fedra. Ho heitte Gjertrud
Jynge, og ho var på veg til opptaksprøve på Statens Teaterhøgskule.
av Ingrid

E

g las med Svein Tindberg, han jobba på Trøndelag Teater på den tida.
Etter opptaksprøven sa Bente Børsum, som var rektor og juryleiar, at
det eg gjorde var «trangt, smått og
statisk.» Men eg kom inn.
Rolla som Fedra er ei av aller største og
mest krevjande i verdsdramatikken. Korleis
førebur ein seg til ei slik oppgåve?
Eg tar tak i det som fascinerer meg og det
eg kan kjenne igjen. Noko av det som fascinerer meg mest med Fedra, er at menneska
er så ufrie. Fedra gjer alt ho kan for å rømme
unna straffa som er kasta på ho, men det blir
berre verre og verre. I det siste har eg tenkt
mykje på om det finst liknande krefter som
styrer mitt liv. Her i Noreg trur vi at vi er så
frie, at alle vala våre er resultat av vår eiga
fornuftige vurdering. Det er nesten så det
å vere eit moderne menneske er synonymt
med det å ta frie val. Og på ein måte er det
noko i det; eg har til dømes kunna ta friare
val enn det mor mi og mor hennar kunne
gjere. Men eg trur framleis at eg òg lar meg
styre av krefter utanfor meg sjølv. Eg synest
det er interessant å prøve å finne ut kva dei
kreftene er og korleis dei verkar på mine val.
Eg trur i alle fall ikkje at det er menneska
som sit på toppen.

Gift med kong Tesevs som ho òg har ein son
med, dronning av Troitsen, og sanselaust forelska i sin eigen steson, Hippolytos. Handlinga i Fedra går føre seg i ei kongeleg verd som
er veldig privilegert og lukka. Maktspelet er
sentralt i konflikten.

Weme Nilsen

foto

Stig Håvard Dirdal

Eigentleg meiner eg at det at Fedra forelskar seg i Hippolytos, ikkje er så ille i seg
sjølv. Det er ikkje noko biologisk slektskap
mellom dei, og reint maktpolitisk ville eit
ekteskap mellom dei to ha vore ein genistrek.
Rett nok ville eit kjærleiksforhold mellom
Fedra og Hippolytos ha vore eit svik mot
Tesevs, men føresetnaden for at Fedra i det
heile begynner å drøyme om å gjere noko

Fedra gjer alt ho kan for å
rømme unna straffa som er
kasta på ho, men det blir
berre verre og verre.
med dei forbodne kjenslene sine, er at ho
trur Tesevs er død. Dessutan har Tesevs sjølv
hatt eit utal damer, han har til og med hatt
seg med Ariadne, søstera til Fedra. Det som
gjer Fedras situasjon umogleg, er at kjærleiken hennar ikkje er ein naturleg kjærleik.
Akkurat som mor si, som fekk den forferdelege og utruleg nedverdigande straffa at ho
blei forelska i ein okse, så er Fedra og besett.
Ho er ei brikke i gudanes spel.
Finst det i det heile eit menneske frå verkelegheita med ein lagnad som kan måle seg
med Fedras ?
Ikkje i si fulle gru, trur eg. Men Lady Di,
Grace Kelly og Jackie Kennedy har noko
Fedra-aktig over seg. Dei manglar det overjordiske, men dei kompenserer med alle rykta som
har oppstått i kjølvatnet av tragediane sine.

veldig mange lag. Oinone har ofra mykje for
Fedra, drege frå mann og barn, og ho har
vore der for Fedra heile tida. Eg trur dei to
kvinnene har ein djup kjærleik til kvarandre
og er svært avhengige av kvarandre. Oinone
har berre gode formål, og det er derfor det
er så forferdeleg at det er nett ho som lokkar
Fedra ut på glattisen. Eg gler meg veldig til
å jobbe saman med Jorunn Kjeldsby, som
skal gjere si avskjedsframsyning i rolla som
Oinone.
Fedra har berre blitt spelt ein gong tidlegare på Det Norske Teatret. Det var i 1960. Det
var til denne framsyninga at Halldis Moren
Vesaas leverte si prislønna gjendikting, som
no skal nyttast igjen. Den gongen var det
Tordis Maurstad som spelte Fedra. Kva for
tankar har du om å gjenta suksessen?
Eg tenkjer at det er store sko å fylle. Tordis
Maurstad var ein heilt fantastisk skodespelar. Sjølv er eg glad og audmjuk for oppgåva.
I den grad eg har hatt ei draumerolle, så er
det nok rolla som Fedra. Eg laga til og med
eit lite show om det ein gong, da eg skulle
lese Halldis Moren Vesaas-tekstar på Lunsj
og Lyrikk. Eg tok på meg kostymet til den
gamle kjerringa frå Evig ung, las ein monolog frå Fedra med stor innleving og avslutta
med å skjelle ut teatersjefane som aldri
hadde late meg spele henne. Så gjekk det
visst troll i ord.

Kvinnene i tragedien har mindre spelerom
enn mennene, men dei står kvarandre nær
– i alle fall somme av dei.
Forholdet mellom Oinone og Fedra har
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SPELEMANN PÅ TAKET
av Joseph Stein
Premiere 21. mars på Hovudscenen
Verdas vakraste musikal?

1

Å nynne på nynorsk
Ein gong sloss Oslofolk mot eit nynorskteater i hovudstaden.
Sidan har dei nynna på nynorsk.
av Alfred

Fidjestøl

Då Det Norske Teatret opna i Kristiania
for 100 år sidan, utløyste det eit vekelangt
teaterslag, med pipekonsertar på galleriet,
slagsmål i teatersalen og titusenar demonstrerande menneske i gatene. Mange var sinte og frustrerte over at nynorsken gjennom
Det Norske Teatret fekk ein ambassade midt
i hovudstaden, og så seint som i 1958 svor
den førande teaterkritikaren Odd Eidem at
”en landsmålsscene er forlovet med døden i
en by som Oslo”. Men fjorårets hundreårsjubileum viste at teateret for lengst har
vunne hjarta til det teaterinteresserte Oslo.
22

foto

Marcel Leliënhof og sturlasson/arkivet det norske teatret

Og vegen inn til Oslo-publikummets hjarte,
har framfor noko gått gjennom musikalane.
Oslo har lært seg å nynne på nynorsk.
Det avgjerande skrittet mot å bli eit
leiande musikalteater kom alt i 1949, då Det
Norske Teatret sette opp Broadway-suksessen Oklahoma!. Som i New York strøymde
òg folk i Oslo til Oklahoma!, og denne eine
framsyninga bidrog til å endre Det Norske
Teatrets karakter og sjølvforståing for alltid.
Allereie Arne Garborg hadde hevda at teateret òg måtte satse på lettare ting, syngespel
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og liknande, slik at nynorsken lett og umerkeleg kunne syngast inn i folket. I teaterets
fjerde tiår lukkast den listige strategien til
gagns. For første gong fekk nynorsken slagerar. «Å, for ein strålande morgon», «Ut or
min draum» og «Allting er som ein draum i
Kansas City» blei reine landeplager sommaren 1949. Teatersjef den gongen, Hans Jacob
Nilsen, som levde med songane på jobben,
blei fullstendig galen av at heile Oslo hadde
desse melodiane på hjernen, og heime forbaud han barna sine å synge på dei.

2

3

[ 1 ] I 2014-utgåva av «Spelemann på taket» er
det Pål Christian Eggen som skal fylle skoa
etter Lasse Kolstad i rolla som Tevje. Herborg
Kråkevik er kona hans, Golde. [ 2 ] Rolf Daleng
som Spelemannen og Lasse Kolstad som Tevje
i framsyninga som hadde premiere i 1968.
[ 3 ] Rolf Just Nilsen spelte òg rolla som Tevje i
1968-versjonen.

som gjengrivalisering mellom ein svart og
kvit gjeng i New York. Og dette klarte Det
Norske Teatret å presentere på nynorsk på
ein liten scene i ein fredeleg sosialdemokratisk og etnisk homogen utpost av verda. Alt
var visst mogleg.

Oklahoma! i 1949 var gjennombrotet, men
det var først på 1960-talet at musikal-satsinga blei systematisk og profesjonalisert. I
1963 kom den dramatiserte Alf Prøysen-romanen Trost i taklampa som musikal med
nykomponert musikk av Finn Ludt og den
populære revyskodespelaren Sølvi Wang i
si første hovudrolle på Det Norske Teatret.
Mannen hennar, den 35 år gamle komponisten og dirigenten Egil Monn-Iversen,
fekk parallelt sitt første oppdrag ved teateret
då han blei beden om å dirigere orkesteret
under framsyningane. Egil Monn-Iversen
hoppa ned i orkestergrava – og blei der resten av karrieren sin.

Saman med Tormod Skagestad som var teatersjef frå 1960 til 1979 bygde Monn-Iversen
Det Norske Teatret opp til å bli det leiande
musikalteateret i Norden. Dei drog stadig til
Broadway og studerte dei største suksessane
der, og insisterte på at det skulle vere mogleg
å setje opp dei same stykka, like profesjonelt
og fengande og realistisk på nynorsk i Oslo.
Beviset på at det var mogleg kom i 1965 då
Skagestad og Monn-Iversen valde seg sjølve
«atomalderens musical», West Side Story.
Mens musikalar tradisjonelt hadde søtlåtne
og romantiske tema, var dette ein røff og
brutal musikal bygd over same plot som
Shakespeares Romeo og Julie, men gjenskapt
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Ein sentral faktor for desse suksessane var
omsetjingane. Hartvig Kiran var mannen
som gjorde gjengopprør i New York til smidig nynorsk. Teatersjef Tormod Skagestad
meinte det nynorske språket hadde ein føremon på grunn av alle einstavingsorda i preteritumsforma av verb, som ofte harmonerte
med dei engelske originalane: «Bokmålet
stiller med handicap, med sine tostavelsesformer. På sett og vis har nynorsk ’beat’, og
går strålende sammen med moderne musical
med dens preg av jazzrytmer,» spekulerte
Skagestad. Hartvig Kiran blei ein del av
det profesjonaliserte musikalapparatet ved
teateret, og stod òg bak omsetjinga av det
kunstnarlege og kommersielle høgdepunktet
i denne fasen av teaterets musikalhistorie:
Scholom Aleichems Spelemann på taket i
1968. Amerikanaren Tom Abbott iscenesette
etter mønster av Jerome Robbins’ originalversjon på Broadway, som var blitt spelt
utan avbrot sidan premieren i 1964. Den
store musikalstjerna ved Det Norske Teatret
Lasse Kolstad spelte hovudrolla Tevye, Sølvi
Wang spelte kona Golde. Igjen fekk nynorsken melodilinjer som heile landet lærte seg,
som «Om eg var ein rik mann dudidudidudi
dudidudidudidudidå».
No skal dei same melodiane igjen nynnast i
Oslo-gatene når folk strøymer ut i natta etter
framsyning, i dei same gatene der folk ein
gong slåss mot den forakta nynorsken.
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Barn av i dag
Utdrag frå Sholem Aleichems
Tevye the Dairyman and Motl the Cantor’s son,
skrive i 1899.

Sholem Aleichems Tevye the Dairyman and Motl the Cantor’s son er utgitt av Penguin Books 2009,
omsett frå jiddisk av Aliza Shevrin, og omsett frå engelsk ved Alf Kjetil Walgermo.

D

u snakka om barn i dag. Dette er kva Jesaja sa:
Barn har eg fostra og oppdrege – du set dei til verda, dei gjer livet ditt miserabelt, du ofrar deg sjølv
for dei, du slavar i veg dag og natt, og kva kjem ut
av det? Du skulle tru at ting ville ordne seg på eitt
eller anna vis, når du oppdreg dei med det vesle
du har. Eg prøvar ikkje å samanlikne meg med Brodskij, sjølvsagt. Men eg vil ikkje snakke meg sjølv ned, heller. Eg er ikkje
berre ein kven-som-helst. Som den kjære kona mi seier, vi klarer oss, og vi slektar verken frå skreddarar eller skomakarar. Eg
er sikker på at det vil ordne seg for døtrene mine. Kvifor? Først
og fremst, fordi Gud har velsigna meg med vakre døtrer, og som
du har sagt sjølv, eit vakkert ansikt er halve medgifta. Dernest,
med Guds hjelp, fordi eg i desse dagar ikkje er den same Tevje
som før. Eg kan til og med gjere det stort i Yehupetz*. Kva seier
du til det?
Men det finst ein nådefull og miskunnsam Gud i denne
verda, og han openberrar sine store undergjerningar og gjer
sommar til vinter for meg, han lyfter meg opp og kastar meg
bort. Han seier til meg: «Tevje, du må ikkje byrje å tenke som
ein tosk. La verda styre seg som ho sjølv vil!»
Høyr på alt som kan hende i denne store verda. Og kven trur
du har alt hellet med seg? Ulukkesfuglen Tevje. Tevje schlimazel.
For å gjere ei lang historie kort – kvifor skulle eg tute øyret
ditt fullt? – så hugsar du truleg kva som hendte meg hjå fetteren min, Menachem-Mendl, som tok seg så godt av forretningane våre i Yehupetz, investerte i alle desse aksjane, obligasjonane
og gullmyntane – måtte namnet og minnet hans viskast ut. Eg
tapte alt – måtte det same skje alle mine fiendar. Eg var sikker
på at det var slutten for Tevje og mjølkeverksemda hans! Eg var
verkeleg motlaus.
«Din tosk!» sa kona mi til meg. «Slutt å henge med hovudet!
Det gjer det ikkje noko godt! Hjartet ditt blir fullt av sorger, så
hald opp! Fortel deg sjølv at det er som om røvarar angreip oss
og tok pengane. Kvifor dreg du ikkje ein liten tur til Anatevka,
til slaktaren Lazar Wolf? Han vil snakke med deg om noko.»
«Vil han snakke med meg? Dersom han trur at han skal kjøpe
mjølkekua vår, kan han like godt ta ein kjepp og banke den
ideen ut av hovudet sitt.»
«Kva er det som er som vedunderleg med mjølkekua vår?» sa
ho. «Er det all mjølka vi får frå henne, og osten og smøret?»
«Nei,» sa eg. «Det er berre tanken på det. Det er ei skam å
selje henne til slakting, det er synd for ein levande skapning.
Det står skrive i den heilage toraen ...»
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«Din tosk!»
sa kona mi
til meg.
«Slutt å henge
med hovudet!
Det gjer det
ikkje noko godt!
Hjartet ditt blir
fullt av sorger, så
hald opp!
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«Å, hald opp med den toraen, Tevje! Alle
veit du er ein toraens mann. Høyr på meg,
kona di. Dra til Lazar Wolf. Kvar torsdag,»
sa ho. «når Tzeitel kjøper kjøt hjå han, lar
han henne ikkje i fred. ’Sei til faren din,’ seier
han, ’at han må komme og besøke meg. Det
er viktig at eg får snakke med han.’»
Vel, nokre gonger må ein høyre på kona.
Eg lét meg overtale og drog til Lazar Wolf i
Anatevka. For ein heldig mann denne slaktaren var! Ikkje berre var han rik, men dei to
barna hans var gifte, og han var enkemann i
tillegg. «Allmektige Gud, herr Tevje,» sa han
til meg. «Kvifor er det så vanskeleg å få tak i
deg? Korleis er det med deg?»
«Korleis kan eg ha det?» sa eg. «Eg går og
går, men er berre så vidt byrja å kome noko
stad. Som toraen seier, verken stikket ditt
eller honningen din – ingen pengar, dårleg
helse, det er så vidt eg held liv og lemmar i
hop.»
«Du syndar, herr Tevje,» sa han til meg.
«Samanlikna med slik du eingong var, måtte
det aldri skje igjen, er du no – bank i bordet
– ein rik mann.»
«Det eg framleis manglar på å vere ein
rik mann,» sa eg, «kan vi begge få eingong.
Uansett, eg takkar Gud for det eg har. Det
står eit ordtak i gemara: Verken frå stikket
ditt eller frå honningen din.» Men i hjartet
mitt tenkte eg: Du kan ha det så godt om du
trur det finst ei setning som dette i gemara,
min fine slaktargut ...
«Du står alltid klar med ei setning frå
gemara,» sa han til meg. «Du er heldig, herr
Tevje, som klarer å lese den vesle skrifta.
Men kvifor kaste bort tid på all denne lesinga
og alle desse sitata? La oss heller snakke om
dei nære forretningar. Sit, herr Tevje,» sa
han, før han ropte ut: «La oss drikke te!»
«Slik er situasjonen: Eg har ønskt å snakke
med deg, herr Tevje, i lang tid no. Eg har
spurt dotter di mange gonger om å be deg
vere så venleg og komme og snakke med
meg. Du forstår, eg har eit godt auge til ...»

Sholem Aleichem skreiv
historiene om mjølkemannen
Tevje over ein periode på tjue
år. Desse korttekstene er det
litterære forlegget for musikalen «Spelemann på taket».
(Foto: Rue Des Archives / Writer
Pictures / NTB Scanpix)

«Eg veit at du har hatt ei godt auge til henne, men det går ikkje,» sa eg. «Det går ikkje,
Lazar Wolf, det går ikkje!»
«Kvifor ikkje?»
Han såg overraska ut.
«Eg har tid til å vente,» sa eg. «Det brenn
ikkje.»
«Kvifor vente,» sa han, «når vi kan finne
ut av dette med ein gong?»
«Eg gav deg nettopp ein grunn,» sa eg.
«Dernest er det rett og slett ei skam. Synd for
ein levande skapnad.»
«Høyr kor overlegen du er!»
Lazar Wolf lo kort.
«Ein kunne ha sverja på at ho var den
einaste du hadde! Eg innbiller meg at du har
– bank i bordet – flust, herr Tevje!»

«La dei som misunner meg, ikkje ha noko
sjølve,» siterte eg.
«Misunne? Kven snakkar om å misunne?» sa han. «Tvert om, det er fordi ho er så
vakker – det er difor eg vil han henne, forstår
du ikkje det? Ikkje gløym, herr Tevje, alle
fordelane du kunne få av dette!»
«Heilt sikkert,» sa eg. «Eg kjenner velgjerningane dine, herr Lazar Wolf. Du deler ut is
om vinteren. Dette kjenner vi alle til frå før.»
«Pøh! Kvifor samanliknar du den gongen
med no?» sa han søtt som sukker. «Den gongen var då, i dag er det ei anna historie. Vi er
jo praktisk tala i slekt, ikkje sant?»
«I slekt?» sa eg overraska.
«Ja, inngifte!»
«Kva meiner du?» sa eg. «Herr Lazar
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Wolf, kva snakkar vi om?»
«Tvert om,» sa Lazar Wolf. «Kan du fortelje meg, herr Tevje, kva vi snakkar om?»
«Kva anna?» sa eg. «Vi snakkar om mjølkekua du vil kjøpe frå meg!»
«Ha ha ha!» braut han ut i latter. «Det er litt
av ei ku å bringe inn i forhandlingane, ha ha
ha!»
«Kva tenkte du, herr Lazar Wolf? Fortel
meg det, så eg òg kan le.»
«Eg tenkte på dotter di,» sa han til meg.
«Eg snakka om Tzeitel heile tida! Eg ser
henne kvar torsdag i slaktarbutikken. Eg
har snakka med henne fleire gonger, og ho
verkar som ei stille jente, slett ikkje verst. La
oss ta kvarandre i hendene på det – ein, to,
tre – forstår du kva eg meiner?»
Først tenkte eg: Lazar Wolf? Tzeitel? Han
har barn på hennar alder. Men så minna eg
meg på at dette var eit lykketreff for henne. Eit
lykketreff! Ho kom til å få alt ho ønskte seg!
Men han var ikkje den mest generøse mannen.
I våre dagar er ikkje det den største dygda.
Som rabbiane sa: Ein mann er seg sjølv aller
nærmast – om du var god mot andre, var du
vond mot deg sjølv. Han hadde ein feil – han
var nokså ordinær. Vel, vel, kunne vel alle vere
høgt utdanna? Det fanst mange rike menneske, fine folk i Anatevka, Mazepevka og til
og med i Yehupetz som ikkje kunne skilje ein
bokstav frå ein annan. Like fullt, om det var førebestemt, hindre det dei ikkje å bli møtte med
stor respekt. Som det står skrive: Der det ikkje
finst brød, finst ingen tora – som tyder: Toraen
ligg i kista, og visdommen i pengepungen.
«Vel, herr Tevje,» sa han. «Kvifor seier du
ikkje noko?»
«Vil du at eg skal rope?» sa eg, som om eg
vurderte forslaget ytterlegare.
«Du forstår, herr Lazar Wolf, at dette er
eit delikat spørsmål som må vurderast frå
alle sider. Det er ikkje noko å spøke med. Det
første barnet mitt!»


* Yehupetz er eit fiktiv namn for Kiev.
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Sholem Aleichem gjorde
jødisk humor og forteljartradisjon til sitt levebrød.
(Foto: The New York
Times / NTB Scanpix)
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Skaparen av Tevje
Da Sholem Aleichem døydde i 1916 samla det seg 100 000 menneske
i gatene i New York for å ta farvel. Han var den store litterære super
stjerna i dei jødiske miljøa, både heime i Ukraina og blant dei mange
som hadde utvandra og slått seg ned over heile verda.

D

en jødiske forfattaren Scholem
Aleichem (det verkelege namnet hans var Scholem Nahumovitsj Rabinovitsj) var ein
av dei største forfattarane som
jiddisch litteratur nokon gong
har fostra. Han var eit umåteleg talent med
ei uvanleg interessant livssoge og ein svært
rik produksjon der det er mykje å setje pris
på i tillegg til Tevje, som var høgdepunktet i
forfattarskapen hans.

Rabinovitsj vart fødd i Ukraina i 1859, og
vart kjend med den mørkare sida av livet alt
i tidleg alder: Far hans vart slegen konkurs
av ein skruppellaus forretningskompanjong
og mor hans døydde av kolera. Ei omsynslaus stemor vart delvis blidgjort av den
unge Scholem sin alfabetiserte katalog over
forbanningane ho brukte mot borna, noko
som kanskje var eit første steg på vegen mot
å gjere personlege traume om til komediekunst, og sleppe ut noko av trykket på vegen.
Det var ei lekse som skulle kome til å gjenta
seg i seinare år, då motgang måtte vike for
medgang og tilbake att. Den antisemittiske
lovgjevinga i tsarriket hindra han i å dra full
nytte av dei utdanningsvegane han søkte.
Han vart i staden huslærar for dottera til ein
av dei mest velståande jødane i Aust-Europa – som han deretter gifta seg med. Seinare
arva han faren hennar sin formue – som
han seinare tapte på spekulasjon på børsen
i Kiev.
Han omdanna sine eigne personlege prøvin-

gar til gull då han skapte sin første store komiske figur: den mislukka forretningsmannen Menakhem-Mendl, som var konstant
full av planar som garantert skulle gjere han
rik, men som aldri gjorde anna enn å ende i

tekst

Jeremy Dauber

dundrande fiasko. Figuren vart eit munnhell
mellom austeuropeiske jødar. To år etter
at Menakhem-Mendl var til, tok Scholem
Aleichem (eit pseudonym som på nesten
alle måtar vart identisk med forfattaren sitt
vesen) eit møte med den lokale meieristen
på staden der han var om sommaren og omskapte det til den første forteljinga om Tevje.
Historiene om Tevje vart skrivne over ein
periode på tjue år, frå 1894 til 1914 – ein stor
del av forfattaren si skrivande karriere. Dei
starta med å gjenspegle Scholem Aleichem
sine pengeproblem, men vart snart ein måte
å reflektere over dei massive samfunnsomveltingane som jødane undergjekk i møtet
med moderniteten.
Metoden: Tevje sine døtrer og kjærastane
deira (og berre det at det handla om romantisk kjærleik markerte ei djup endring
frå den meir tradisjonelle tilnærminga med
arrangerte ekteskap) representerte nye og
annleis politiske og filosofiske trendar.
Tevje gjennomlever dei store historiske
hendingane i tida, og forfattaren vart også
dregen med i dei: Han var i aukande grad
begeistra for utsikta til ein transformerande
revolusjon som ville avsetje tsaren og etablere ei form for likskap for jødar i hans elska
Russland, og han måtte ha kjend seg knust
når revolusjonen i 1905 vart oppløyst i vald
og antisemittiske pogromar (han var vitne til
ein av dei frå eit vindauge i eit hotell i Kiev,
der han og familien hadde teke tilflukt).
Scholem Aleichem skulle aldri kome til
å bo fast i Russland igjen. Han og familien gjorde ein avbroten freistnad på skyte
gullfuglen i det jiddische teateret i Amerika,
og etter kvart som han flytta rundt i Vest-Europa (der han ofte budde på sanatorium, i
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ein freistnad på å kurere tuberkulosen som
til slutt skulle ta livet av han), heldt han heile
tida fram med å skrive.
Nokre av verka hans var forteljingar frå
den jiddische småbyen, eller shtetl, som
vart eit uttrykk for ein jødisk levemåte som
han allereie på si tid såg var i ferd med å bli
borte, ikkje minst gjennom den mekanismen
som var symbolisert av ein annan av dei store
figurane hans, ein foreldrelaus gut med namnet Motl, sonen til ein kantor som emigrerer
med familien til Amerika.
Motls konstante optimisme og glede i
Amerika – som ungdom ville landet ha vore
ope for han – måtte ha stått i skarp kontrast
til skaparen av denne figuren sine siste dagar: Han var i Tyskland som «russar» då den
første verdskrigen braut ut.
Han og familien vart tvinga til å flykte
tilbake til Amerika (mellom anna via Oslo,
som han fryda seg over å vitje – han var ein
stor beundrar av Hamsun og Ibsen).
Der døydde han i 1916, fattig, sjuk, sorgtyngd over ein son som døydde av tuberkulose, og – i ein ironi som han sikkert kunne ha
sett litt pris på – djupt i tvil om verket hans
nokon gong ville gjere lukke på teateret.

Jeremy Dauber er professor i jiddisk
litteratur og direktør for Instituttet for Israel
og jødiske studiar ved Columbia University
i USA. I 2013 kom biografien hans THE
WORLDS OF SHOLEM ALEICHEM. The
Remarkable Life and Afterlife of the Man
Who Created Tevye.
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Livleg om
sorg og tru

I eit samfunn som har forlate alle gudar, mistar ein
mann sonen sin i ei ulukke. For å hanskast med sorga
si leitar han etter noko å tru på. Men kva er tru?
av

E

Anna Valberg

foto Gisle

Bjørneby

in gjeng unge skodespelarar frå
frigruppa Asklepios Hane jobbar
for tida ved Det Norske Teatret.
Dei vil skape teater av tema som
opptek dei, og tru og religion er
blant desse. Framsyninga Dei
ugudelege er improvisert fram av gruppa
i lag med den irske regissøren Caroline
McSweeney.

alle religionar og gudar. Samfunnet ventar
at mannen gir slepp på sonen og sorga – det
er som det er, får han høyre. Han forlèt det
ryddige, byråkratiske samfunnet sitt og legg
ut på ei ferd der han møter att dei gløymde,
sovande gudane. Dei vaknar, og følgjer han
på reisa der han treffer på ei rekkje ulike
figurar og går igjennom mange fasar av sorg.

Rom for sorg, behov for tru

– Det er når ein står på slike plassar i livet at
ein kan stille seg desse verkeleg store spørsmåla, seier regissør McSweeney.
– Sjølv om tematikken vi tek opp, kan
verke tung og djup, er denne framsyninga

Lystig om mørke

I stykket mistar ein mann den vesle sonen
sin i ei fiskeulukke. Når han skal vinne over
sorga si, leitar han etter noko å tru på. Men
samfunnet han lever i, har kvitta seg med
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først og fremst fysisk, held ho fram. McSweeney har lang erfaring med å jobbe med fysisk
teater i tradisjonen devised theatre.
– Kroppen står meir sentralt enn hovudet,
forklarer skodespelar Marie Blokhus.
– Vi tek i bruk tekst, rørsle og musikk. Scenografi, lys og det visuelle uttrykket er også
ein viktig del av denne framsyninga.
Visuelt skal Dei ugudelege bli storslått, der
ein tek i bruk heile scenerommet på Scene
2. Framsyninga skal bli både poetisk og humoristisk, og gruppa lagar sjølv all musikken
som blir brukt i stykket.
– Det å komponere musikk og å skrive
tekst er utfordrande, og det er også ei øving

DEI UGUDELEGE
Tekst og musikk av Asklepios Hane
Premiere 17. januar på Scene 2
Treng vi gudar igjen?

Fysisk
teater
Innanfor teatertradisjonen devised theatre er det vanleg at framsyninga ikkje tek utgangspunkt i
ein eksisterande dramatisk tekst,
men blir improvisert fram av eit
kollektiv, ei teatergruppe. Denne
forma for arbeid krev at aktørane
er opne for kvarandre sine idear,
syn og erfaringar. Når premieren
kjem, er manuset spikra.

å balansere når teksten og rørslene skal vere
med og drive historia, eller når nokre av
dei andre elementa skal formidle det som
hender.

var mange gode grunnar til å setje opp Dei
ugudelege på Det Norske Teatret.
– Skodespelarane i gruppa er positive kreative krefter som tilfører huset mykje godt.

Kreative krefter

Ensemblekjensle

Den førre framsyninga til teatergruppa, Du
er Knut, vann i 2011 Torshovteatrets Venners
pris i kategorien Årets forestilling. Då Asklepios Hane fortalde teatersjef Erik Ulfsby
om planane sine, nølte han ikkje med å ta
gruppa inn i den institusjonelle varmen.
– Eg har sett det dei har gjort før og veit
kva dei er gode for. Eg har sans for prosjekta deira, seier han, og understrekar at det

Tryggheit og intimitet pregar arbeidet til
ensemblet, som står kvarandre svært nær.
– Da vi avslutta skuletida, hadde vi vorte
utruleg godt kjende, noko som er ein styrke
i arbeidet. Det fører til godt samspel, seier
Marie Blokhus om ensemblekjensla deira.
Dei deler alt eit felles språk, men har ulike
innfallsvinklar til materialet.

Asklepios Hane vart starta i
2010, og Dei ugudelege er den
andre produksjonen deira. For
framsyninga Du er Knut (Black Box
Teater) vann dei i 2011 Torshovteatrets venners pris for Årets
forestilling. I dag jobbar mange av
medlemmene som skodespelarar
ved Det Norske Teatret. Gruppa
består av Janne Heltberg, Sigurd
Myhre, Marie Blokhus, Herman
Bernhoft og Ingeborg S. Raustøl,
og i denne produksjonen har dei i
tillegg med seg Marius Næss.

Før Sokrates vart tvinga til å
tømme giftbegeret, bad han barndomsvennen Kriton om å ofre ein
hane til medisinguden Asklepios.
Sokrates ser på døden som ei
forløysing, ikkje som noko vondt.
Oppmodinga står som Sokrates
sine «famous last words».
Framsyninga er støtta av
Kulturrådet, FFUK og Fond
for frilansere.
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Diktarparet
og heltane deira

Ein vennskap som var så sterk at den eine knapt nok kan nemnast
utan den andre. I vår står både Goethe og Schiller på repertoaret.
av Helge

F

ramfor Nationaltheateret i
Weimar står ein bronseskulptur,
kanskje den mest kjende i Tyskland. Til venstre tronar Johann
Wolfgang Goethe i snippkjole,
med venstre hand på aksla til
sidemannen, Friedrich Schiller, kledd i ein
dobbeltspent, fotsid frakk. Med høgre handa
rekkjer Goethe vennen laurbærkransen, diktarfyrstens krone. Schiller tek imot han, men
vender seg samstundes halvt vekk, som om
han ikkje vil vedkjenne seg han. I den andre
handa held han ein skriftrull. Ingen av dei
ser på den andre, men stirer stivt framfor seg
– den eine, Goethe, ut på plassen han står
på og bygningane rundt, den andre, Schiller,
litt høgare, over hustaka, inn i himmelen.
På sokkelen, under bronseføtene deira,
står: «Til diktarparet Goethe og Schiller frå
fedrelandet».

Diktarparet? Ein vennskap som var så
sterk at den eine knapt nok kan nemnast
utan den andre – og samtidig ein litterær
samkjensle, ein fellesskap, som for alltid kom
til å forandre verdslitteraturen. Det finst
ikkje mange slike.
Goethe og Schiller i same andedrag. I
bronse ser dei jo også like ut. Det er mest så
ein gløymer dei 10 åra som skilde dei. Men
det er ikkje tilfeldig at Goethe ser inn mot
byen, medan Schiller rettar blikket mot ho-
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Jordheim

foto
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risonten: Goethe vart utnemnd til minister
i hertugdømmet Sachsen-Weimar, Schiller
til æresborgar av den franske revolusjonen.
I ettertid har dei unge, elskande, lidande,
kjempande søkt seg til Schiller, han med
ørnenasen og ørneblikket, mens apostlane
for kunnskap og danning, som leitar etter
harmoniar, samanhengar og evige sanningar,
har valt Goethe, totalgeniet med tusenårsblikket.
Som opphavsmennene sine, så også heltane deira: Karl Moor er ein vakker, høgreist
idealist som må rømme frå hoffet og frå far
sin, greven, på grunn av renkespelet til den
vonde og stygge broren. Han sluttar seg til
ein røvarbande, blir snart leiaren deira og
endar som ein – rett nok motvillig – mordar
og brannstiftar, med mange uskyldige liv
på samvitet. Til slutt kreperer den gamle
greven av fortviling over det sonen har blitt,
mens Karl drep sin kjæraste etter innstendig
oppfordring frå henne og overgir seg deretter
til ein fattig arbeidar som kan bruke dusøren
som er sett på hovudet hans, til å fø dei elleve
barna sine. Truskapseiden sin til røvarbanden bryt han aldri.
Faust, derimot, er ein gammal, skrøpeleg
og avstumpa vitskapsmann, ein allvitar, som
Goethe sjølv, som likevel er kronisk utilfreds
og sel sjela si til djevelen for ein lovnad om
å lære å kjenne alle dei inste løyndomane i
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livet og i verda. Første stopp, den vakre og
uskyldige Gretchen.
I begge stykka er det kvinnene som hamnar under hjula når den nye tids brunstige
menn skal utfordre det beståande. Sturm
und Drang blir perioden i tysk litteraturhistorie ofte kalla da Schiller skreiv Die Räuber
og Goethe begynte arbeidet med Faust. Både
Karl Moor og Faust stormar og trengjer
– trengjer seg ut, inn, opp eller gjennom.
Trongen synest ikkje å ha nokon ende.
Skulptøren har gjort det han kan. Men det
er ikkje mye ein bronseskulptur kan seie om
Goethe og Schiller, vennskapen deira eller
den rolla dei hadde i verdslitteraturen. For
det dei har felles, er ikkje stivheit og stillstand, men oppbrot. Opprøret mot samfunnsordenen, verdsordenen – mot alt som
blir heva opp og sett på ein sokkel, anten det
er fyrste, gud eller kunnskap. Etter kvart blir
begge dempa, temde – dei blir klassikarar,
med laurbærkrans og snippkjole. Men slik vi
møter dei i desse stykka, høyrer dei framleis
til fortroppen, avantgarden, som banar veg:
Schillers Die Räuber blir eit nøkkelstykke i den dramatiske bearbeidinga av både
Oktoberrevolusjonen og 1968-opprøret,
mens Goethes Faust blir sjølve symbolet på
vitskapens permanente samliv med djevelen.
Det er teaterscenen som viser oss livet og
historia, ikkje bronsesokkelen.

I haust går to stykke av Sturm und
drang-kompanjongane Johann Wolfgang
von Goethe og Friedrich Schiller på Scene
2. «Røvarane» er eit av dei første stykka
Schiller skreiv, medan «Faust» var eit
stykke Goethe skreiv på heile livet, men la
siste handa på i alderdommen.
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Svein Tindberg (t.v.)som
Mefisto i samspel med
Lasse Kolsrud som Faust.
(Foto: Erik Berg)

I spagat mellom
Gud og Djevelen

I meir enn to år har Svein Tindberg stått aleine på scenen og fortalt ei historie
om tre religionar. Av og til lengta han etter nokon å leike med på scenen. Det fekk
han i fjor. I rolla som Mefisto – Satan sjølv – i Faust.

M

ed framsyningane Markus
evangeliet, Apostlanes
gjerningar, Som skrive står
og Abrahams barn har skodespelar Svein Tindberg og
regissør Kjetil Bang-Hansen
fornya forteljarteatret, for ikkje å seie at dei
har skapt ein ny sjanger innan norsk teater.
At Tindberg tok steget ut frå ensemble-spel
til solo-spel, er eigentleg inga overrasking.
Han voks opp omgitt av uvanlege forteljarar.
Far hans, Snorre Tindberg, scenograf ved
32

av

Astrid Sletbakk

Det Norske Teatret, var vaskeekte nordlending, ein dyktig forteljar med solide røter
i den nord-norske lygar-tradisjonen. Og hos
farmor si, islandske Sigríður Sæmundsdóttir, fekk vesle Svein høyre mange, lange og
fantastiske historier.
Skodespelaren må ikkje stille seg i vegen
for historia, seier han. Sjølvsagt bruker ein
det ein kan av skodespelarhandverket, men
historia må alltid vere meir synleg enn skodespelaren, seier han og legg til: – Men no er
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eg jo heldigare enn dei fleste, for eg har ein
hjelpar ikkje mange andre har, nemleg Kjetil
Bang-Hansen.
Alt tidleg på 90-talet begynte dei å samtale
om å skape ei framsyning tufta på ei av dei
store forteljingane. Resultatet kom med
Markusevangeliet i 1994. Ein suksess så formidabel at han undra både opphavsmennene
og norsk teater.
No har ikkje Svein Tindberg levd i tjue år
i opphøgd einsemd på scenen. Han har sidan
1994 vore å finne i eit tjuetals roller.

SVEIN TINDBERG
Han gjekk elevskolen ved Det Norske Teatret
og sidan Teaterhøgskolen (1974-76). Han
er i dag fast tilsett ved Det Norske Teatret.
Rollelista hans femnar om Romeo, Hamlet,
Gregers Werle og Figaro. Han har m.a.
vunne Teaterkritikerprisen, Oslo Bys Kunstnerpris, Brobyggerprisen, Årets Peter Dass
og no sist Heddaprisen 2012 for «Abrahams
barn».

Det var med ein snev av skrekkblanda fryd
eg atter nærma meg eit ensemble og rolla
som Mefisto i Faust. Men med mest glede,
for her snakkar vi verkeleg om den store historia. Tenk berre på opningsscenen der Gud
og Satan inngår veddemål! Det gode mot det
vonde. Det er stort.
Likskapar – eller for den saks skyld ulikskapar – mellom solo- og ensemblespel?
Teater handlar om ei forteljing vi vil gi eit
publikum. Altså: Kommunikasjon. Og vil
du formidle noko, må du vere lydhør. Står
du aleine på scenen, er publikum motspelaren. Kvar kveld er det eit nytt publikum, og
reaksjonane er forskjellige. Ikkje to framsyningar er like. Kjem ikkje gjensvaret, er det
di oppgåve å justere spelet slik at publikum
kjem med inn i historia igjen. Du bruker
handverket, skaper variasjonen ved å variere
utspelet, sterkt mot svakt, hardt mot mildt.
Alt du ønskjer, er å få publikum med i ei
historie du synest er viktig å fortelje.
Og når du er omgitt av medspelarar?
Også her er kommunikasjon eit stikkord.
Publikum er like viktig, men no skal du også
kommunisere med medspelarane. Når eg
speler i Faust, kan eg ikkje skape ein Mefisto

som ein ikkje-person, som ei flik av hjernen til
Faust. Dei to er så tett knytte til kvarandre, og
derfor må min Satan vere verkeleg. Eg tenkjer
meg han som den uartige og litt masete sonen
som er kasta ut av familien.
- Regissøren, Eirik Stubø, legg meir vekt
på forståing og formidling av ordet enn på
fysiske arrangement, det vil seie kor ein står
og går.
Derfor må eg kvar kveld ha Lasse Kolsrud
som speler Faust tett og klart inne på min
radar for å kunne kommunisere med han.
I Abrahams barn er tekstmengda enorm.
Nervøs?
- Tenkjer eg på mengda før ei framsyning,
kjem angsten.
– I staden konsentrerer eg meg om den
første vesle forteljinga. Det skal eg klare. Og
når den er fortald, begynner eg på den neste
vesle historia. Da kjem roa – og konsentrasjonen.
Ved sida av Faust og Abrahams barn»
ventar ingen nye roller på Svein Tindberg
denne våren. Det blir ein vår med Mefisto og
Abrahams barn.
Men til sommaren ventar rolla som Knappestøyparen i Peer Gynt på Gålå.
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I Abrahams barn står Tindberg åleine på scenen i over
to timar. (Foto: Dag Jenssen)

Vel, ny og ny. Eg anar kanskje ein liten
slektskap mellom Knappestøyparen, Mefisto
og forteljingane i dei tre religionane.
33

RØVARANE
Av Friedrich Schiller
Premiere 21. februar på Scene 2
Innfallsrik regi møter tysk klassikarmateriale når den omdiskuterte regissøren Jonas
Corell Petersen går laus på Schiller.

Selfien er kanskje det mest dominerande ungdomsuttrykket idag. Her ved Oddgeir Thune, Joachim Rafaelsen og Kyrre Hellum som gjer eit anna type opprør mot det
beståande i «Røvarane».

Ungdomsopprøret
som forsvann
Friedrich Schillers stykke Røvarane skildrar eit typisk moderne ungdomsopprør. Det begynner med ein far/son-konflikt, og endar med eit forsøk på å styrte
det beståande samfunnet. Har ungdommen i dag noko å lære?

A

lle samfunn står overfor utfordringa å «temme» ungdommen: syte for at dei får seg jobb,
pensjonspoeng, bustad, bustadlån, ektefelle, barn og barnehageplass. Men ungdommen har
gjerne andre planar. Dermed er det duka for
generasjonskonflikt og ungdomsopprør: «dei
unge» mot «dei gamle».
Vi har ein lang tradisjon for ungdomsopprør i etterkrigs-Noreg. Gerhardsen-generasjonen reagerte på klasseforskjellar og
byggverket velferdsstaten. 68’arane reagerte
på autoritære institusjonar og reiv ned hierarki på arbeidsplassar, skolar, universitet og
i familien. Endeleg gjekk ironigenerasjonen
til åtak på dei to føregåande generasjonane
sine «store» redde-verda-prosjekt og erstatta
dei med eit mylder av «små» individuelle
livsprosjekt.
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av

gunnar Colbjørnsen aakvaag

Dagens unge, fødde på 1980- og 1990-talet,
er den første etterkrigsgenerasjonen som
ikkje gjer opprør. Dei gjør heller som mor og
far seier. Dei drikk mindre, røykjer mindre,
bruker mindre narkotika, trenar meir, stemmer i mindre grad på dei politiske fløypartia
og tar meir og «fornuftigare» utdanningsvegar enn generasjonane før. Derfor har eg
kalla dei Generasjon Lydig.
Det er lett å skjøne at dei unge i dag
ikkje gjer opprør. Dei har arva økonomisk
tryggleik frå Gerhardsen-generasjonen,
antiautoritære institusjonar frå 68’arane og
livsstilsfridom frå ironigenerasjonen. Dei
har slik sett all grunn til å vere nøgde. All fridommen gjer også at dei opplever eit sterkt
sjølvrealiseringspress: Dei må fikse trening,
kropp, kjærastar, venner, skole og sosiale
medium. Dette legg beslag på tid og energi.
Og dei veks opp i ei meir truande verd der
finanskrise, miljøproblem og trugsmål mot
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velferdsstaten gjer det lurare å vere streit enn
opprørsk.
Mangelen på ungdomsopprør er likevel
eit problem for dagens unge, som ikkje får
sett sitt preg på samfunnet. Det er også eit
problem for demokratiet, som treng impulsar og engasjement frå ungdommen. Og det
er eit problem for samfunnet, ettersom det
er dagens ungdom som skal handskast med
utfordringane i det 21. hundreåret: global
oppvarming og velferdsstatens uvisse framtid i møte med eldrebølgje, migrasjon og
tomme oljefat. Vi treng derfor meir opprørsk
ungdom med eit kollektivt generasjonsprosjekt.
Forsking viser at vi menneske angrar meir
på det vi ikkje har gjort enn det vi har gjort.
Det ligg an til tidenes 40-årskrise når Generasjon Lydig blir vaksne og ser tilbake på
ungdomsopprøret som forsvann.

AV MÅNESKIN GROR
DET INGENTING

Ikkje noko kjem
av seg sjølv
– Det er ei forteljing frå alle kvinner til alle kvinner om alle
kvinner til alle tider som Torborg Nedreaas har ført i pennen og som eg skal formidle frå scenen for tredje gong.
av

Carl Morten Amundsen

D

foto
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et er skodespelar Ragnhild Hilt
som seier dette om Av måneskin
gror det ingenting på Scene 3.
– Eg byrja å arbeide med stoffet allereie i 1974. Det var snakk
om ei fjernsynsframsyning, men
det blei ikkje noko av det. I staden omarbeidde
eg romanen til ein monolog, og i januar 1982
fekk framsyninga premiere på gamle Scene
2. Sverre Udnæs var instruktør, og Torborg
Nedreaas sat på første benk. Vi hadde jo lært
einannan å kjenne. Eg var til stades på fleire av
det ho kalla «heilaftans frukostar» - lange selskap som strekte seg frå morgon til sein kveld.
Midt på dagen talde ho kor mange som kunne
tenkje seg å bli til middag. «Eg må jo vite kor

mange lam eg skal ta opp av frysaren», skarra
den aristokratiske bergensarinna.
Ragnhild Hilt kan sjå tilbake på meir enn
42 år som skodespelar på Det Norske Teatret
og meir enn hundre ulike roller. Ho fortel
med stor glød om forfattarinna Torborg
Nedreaas (1906 -1987).
– Eg kjende henne litt frå før. Ho var kommunist, og eg voks opp i ein kommunistheim. Eg
hadde òg lese noko av henne før eg trefte henne;
noveller, Ved neste nymåne og Musikk fra en blå
brønn.
– Ho var skarp, hadde ein utruleg skarp
replikk, men ho var vennleg og utstrålte
rausheit. Ho var sjølvbevisst og kunne vere
rasande mot sine politiske motstandarar,
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av Torborg Nedreaas
Premiere 13. februar på Scene 3
Ei vakker historie om å få brukt seg sjølv
og kjærleiksevna si, om kjærleikssorg,
pengemangel, erotikk, ekteskapsbrot og
mykje meir.

beint fram nådelaus. Desse klassiske kommunistane hadde ei tru, veit du. Dei trudde at
fornuftig fordeling av ressursane var vegen å
gå, einaste moglege vegen. Dei var stolte fordi
dei hadde standpunkt som var viktige for
verda. Dette førte også til ein kunnskapstørst,
til interesse for kunst og litteratur.
– Ho lar jo kvinna i forteljinga vere stolt –
ho er nesten aristokratisk ho også?
– Ja, ho lar denne kvinna få eit språk og ei
røyst. Språket hennar har ei sensuell kraft.
Ho kan uttrykkje seg nyansert sjølv om ho
kjem frå små kår. Ein merkar Nedreaas sitt
politiske syn som ein slags praktisk humanisme. Den politiske dimensjonen er der
heile tida, men han er ikkje brautande. Det
er ingen moralsk peikefinger. Det er meir ein
energi, eit engasjement som driv boka fram.
– Trur du dagens ungdom vil kjenne seg att?
– Eg er snart sytti nå. Eg veit ikkje så
mykje om kva ungdom kjenner. Det kan vere
dei kjenner att noko, men det dei ikkje kjenner att, kan kanskje vere ei påminning om
at nokon har gått føre, kjempa ein kamp for
både kvinners rettar og for sosiale framsteg.
Ikkje noko kjem av seg sjølv.
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Bakom
Blåklokkevikua

To utflytta bygdejenter er hovudpersonane bak «Trost i taklampa»
anno 2014. Cecilie Mosli frå Malangen utafor Tromsø og Charlotte Frogner
frå Aurskog–Høland veit korleis det er å gå mot straumen.

I

bygda mi var det fotball som var det store.
Det at eg hadde lyst til å bli skodespelar,
var noko heilt framand, fortel Charlotte,
som skal spele Gunvor.
– Heldigvis kjem eg frå ei raus bygd.
– Eg har heller ikkje møtt bygdedyret,
seier Cecilie, som skal ha regi på framsyninga. – Men eg kjenner igjen mekanismane
Prøysen skildrar likevel. Ein blir så synleg på
ein liten plass. Det kan lett kjennast som ein
er nøydd til å forsvare utradisjonelle val.
Alf Prøysens einaste roman Trost i taklampa handlar om Gunvor Smikkstugun som har
flytta til byen, og som kjem tilbake til bygda
på sommarferie. På same toget sit og Lundjordet, som har vore tenar på Smikkstad og
no er blitt ein kjend diktar. Han skal heim for
å halde foredrag om avfolking av bygda. Romanen var sprengstoff da han kom ut i 1950,
men korleis verker han på lesarar i dag?
–Tida har nok vatna ut noko av skilnaden mellom by og land. Den teknologiske
utviklinga har hatt mykje å seie, no er folk
som bur på bygda like oppdaterte som dei
som bur i byen. Men eg trur publikum i dag
kjenner seg godt igjen i konfliktane frå boka
likevel. Eg har ein teori om at alle samfunn
på eitt eller anna vis er småbygder. Tenk berre på grupperingar som oppstår internt på
arbeidsplassar, i bygardar og på foreldremøte
i barnehagen: Straks ei gruppe menneske
samlar seg og begynner å snakke saman, så
plasserer vi kvarandre i båsar, og vi likar det
dårleg når folk ikkje vil halde seg i den båsen
der dei har blitt plasserte. Eg trur dette er
strukturar som ikkje berre utviklar seg på
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landsbygda, men overalt der det finst meir
enn eitt menneske, seier Cecilie.
Charlotte meiner Prøysens måte å fortelje på
er avgjerande for at boka framleis grip lesaren.
– Prøysen har ei unik evne til å løfte dei
små, kvardagslege tinga. Eg trur det er noko
av årsaka til at tekstane hans framleis er så
populære; det vesle finn sin eigen veg inn i
hjarta. Olaug Nilsen har noko av det same.
Det å vere skodespelar og få i hendene ein
tekst som å sjå til handlar om oppvask eller
turnipsplukking, men som viser seg å vere
ein djup, klok og ironisk tekst om menneskeverd, er noko heilt spesielt, seier ho.
Det er midt i «blåklokkevikua» når
Gunnvor Smikkstugun kjem heim. Det er
varmt og lyst heile døgnet, og det dirrar ei
eiga spenning i lufta. Men Gunvor rid mange
hestar den korte tida ho er heime. Kva for
slags heltinne er ho eigentleg?
–Gunvor er ein komplisert person, seier
Cecilie. – Ho har blitt trakka på heile livet, og
no er tida inne for å vise alle at ho har slått
ut i full blom. Taktikken hennar er moralsk
tvilsam, men ho har eit behov for å vise at ho
er vorten annleis.
Charlotte undrar seg over kor Gunvor
hentar styrken sin frå.
– Ho har ei beundringsverdig kraft. Ho
lengtar etter eit betre liv, men sidan ho ikkje
kan «gå bokvegen» som Lundjordet, så har
ho verken rett eller plikt til å reise frå bygda.
Likevel gir ho ikkje slipp på draumen. I
staden bruker ho det ho har: raud trut, rak
rygg og pågangsmot. Ho lagar seg ein veg
der ingen veg fanst.
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– På eit vis er det noko unorsk over Gunvor, seier Cecilie. – Vi er så flinke til å sutre i
dette landet. Men Gunvor er alt anna enn ein
sutrekopp. Det ligger i hennar natur å leite
etter det gode i livet, og ho gir aldri opp.
– Det er ein dualitet i henne som gir mykje
mat å jobbe med, seier Charlotte.
Trost i taklampa har ein lang resepsjonstradisjon bak seg, teksten har vore sett
opp både som musikal, teater og film. Kva er
ambisjonane for denne produksjonen?
–Eg har faktisk ikkje så sterkt forhold til
verken musikalversjonen eller filmen. Det
er boka til Prøysen som er mi inspirasjonskjelde. Det som slår meg, er kor sår historia
er. Ho er nesten traumatiserande. For meg
er det naturleg å leggje dette til grunn for
arbeidet, seier Cecilie.
– Det er ein mørk undertone i romanen
som vi vil ta på alvor, seier Charlotte. – Eg
meiner dessutan at humor er umogleg utan
djupt alvor. Det er først når personen verkeleg prøver hardt, elskar høgt og fell djupt, at
situasjonane blir morosame.

«Eg meiner dessutan
at humor er umogleg
utan djupt alvor.»
Charlotte Frogner

Dei har begge reist frå bygda; Ceilie Mosli
har regien på «Trost i taklampa», Charlotte
Frogner spelar Gunvor Smikkstugun; jenta
frå ein husmannsplass som drar frå bygda
for å søkje lukka i byen.
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TROST I TAKLAMPA
av Alf Prøysen
Premiere 28. mars på Scene 2
Alf Prøysens kraftfulle skildring av konflikten mellom by og land - i ny drakt.

Frå venstre: Lasse Kolstad, Jack Fjeldstad, Carl Habel og Tom Tellefsen som Snekkersvekara i Trost i taklampa i 1963 på Det Norske
Teatret.
(Foto: Arkiv/Det Norske Teatret)

Trost i taklampa
– før og no
I år er det hundre år sidan Alf Prøysen vart fødd. Det Norske Teatret
og den folkekjære diktaren har ei nær historie.

I

foajeen på Det Norske Teatret står det
ei lita statue av den store og folkekjære
diktaren Alf Prøysen. Det er ikkje tilfeldig
at det er nett han som tar i mot folk på veg
inn Hovudscenen. Han er ein av dei mest
spelte forfattarane i dette teaterets hundreårige historie, og i år ville han sjølv ha runda
100. Det markerer vi ved å la ein ung lovande
dramatikar ta tak i hovudverket hans.
Historia om Prøysen og Det Norske Teatret er ei slags kjærleikshistorie og initiativet
kom frå ein av skodespelarane, Asbjørn
Toms. På ein nyttårsfest hadde han lufta ideen om å dramatisera Prøysens einaste roman
Trost i taklampa (1950) som hadde hatt stor
suksess same året. Festdeltakarane applauderte ideen og alt dagen etter var han på veg
til Nittedal for å oppsøka Prøysen saman
med Johan Vestly, som kjende Prøysen frå
før. Prøysen var straks med på notene og
saman med Toms dramatiserte han romanen
som Toms sjølv sette i scene. Den 10. februar
1952 var det premiere på Trost i taklampa. Å
få Alf Prøysen inn på teatret var eit lykketreff
og eit scoop.
Prøysen hadde debutert i 1945 med 12
noveller i samlinga Dørstokken heme, i
1948, same året som han gifta seg, kom med
Drengstu’viser, eit lite hefte med 12 viser.
Sidan heldt han seg til talet 12 når han gav
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ut sine visesamlingar og kommenterte det
seinare i eit avisintervju; – Jeg liker å væra
så nær uløkka som mulig og så unngå den
likevel. Heftet selde bortimot 150 000 eksemplar dei første to åra. Dette var i radioens
gullalder og der var Prøysen alt blitt både
onkel og heilt konge. Og så kom Trosten,
personifisert som Gunvor Smikkstugun, eit
litterært opprør nedanfrå, eit lyskespark mot
bonderomantikk og røter, undertrykkande
skomakar bli ved din lest-filosofi og den gode
litterære smak, eit spark som også råka delar
av repertoaret på Det Norske Teatret. Fram
til 1988 var romanen Trost i taklampa det
mest selde litterære verket her i landet.
Alf Prøysen var stadig innom på prøvene
og skreiv fire nye viser til musikk av Finn
Ludt, som Harald Heide-Steen skulle synga,
men han blei sjuk, og slik gjekk det til at
Prøysen sjølv tok over. Han kom inn mellom
aktene, sette seg på scenen med føtene dinglande ned i orkestergrava og spelte nokre
drengstu’viser før han tusla ut att. Eit genialt
påfunn, OL-rus i byen (Vinter-OL 1952),
stormande jubel og fulle hus på teatret.
Og dette var berre byrjinga, Asbjørn
Toms og Alf Prøysen hadde funne tonen og
samarbeidde godt. Blei dei ikkje einige måtte
Prøysen spøkefullt minne om at «det er je
som er geni». Alt to år seinare (1954) kom
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det ein ny folkekomedie, To pinner i kors,
også denne gongen med ein kvinneleg helt
og med Asbjørn Toms som instruktør. Stykket var bygd over Prøysen-visa Kjerringkjeft,
om Matja Brattsveen som har ein latsabb av
ein mann som grublar over verdssituasjonen
medan frostrosene veks på glasrutene og
vedkassa er tom. Da må Matja trø til sjølv og
stå «på skire trass og ta en kabbe te».
Til jul same året laga dei òg barneframsyninga Sirkus Mikkeliski, med mange kjende
songar frå Prøysens populære barnetimar. I
1959 kom det eit nytt spesialskrive stykke for
teatret, Tingel-tangel i natt, som ein kritikar
karakterisrte som ein revy-operette, ei Hedemarks-historie med viser av Prøysen og den
svenske trubaduren Ulf Peder Olrog, Bjarne
Amdahl hadde det musikalske ansvaret.
I jubileumssesongen 1963 var det tid for
Trost i taklampa igjen, no fullt utbygd som
som musikal med nye viser av Prøysen til
musikk av Finn Ludt. Musical av Alf Prøysen og Asbjørn Toms stod det på plakaten,
musikal med c. Teatersjef Tormod Skagestad
hadde tenkt seg fjernsynskjendisen Erik Bye
og den populære revyartisten Sølvi Wang
i dei to hovudrollene. Han måtte nøya seg
med den siste, men ho kvitterte med å laga
landeplage av den nyskrivne visa Blåklokkevikua. Premieren blei ein braksuksess

Med nye auge
på Prøysen
Kristin Auestad Danielsen har nett fått Tanums
kvinnestipend for sin eigen forfattarskap og
lagt siste hand på dramatiseringa av ein annan forfattar; Alf Prøysens Trost i Taklampa.
av

Charlotte Frogner som Gunvor Smikkstugun i årets utgåve av Trost i taklampa.

og peikte framover mot ein eigen norsk
musikaltradisjon.
Mange har i ettertid vore inne på at
teaterversjonane av Prøysens hovudverk
Trost i taklampa tok brodden av den
tydelege sosiale tendensen i romanen, og
det er ikkje fritt for at ein òg har småminka Prøysen med ei offerrolle i møtet med
det kommersielle underhaldningsuhyret.
Men Prøysen var ein sjølvbevisst «narr»,
forfattarskapen hans utforska dei «låge»
stilartane, og han var svært aktiv, delaktig
og glad for dei teaterframsyningane som

kom opp på Det Norske Teatret i hans
levetid. Det ville da òg vore merkeleg om
han, den store beundraren av Torvald
Tu’s folkekomediar, ikkje hadde slått
til på teatereventyret da han først fekk
tilbodet, og tilsvar hadde han alt skrive i
si eiga Narrevise som kom på trykk året
etter den kjende romanen:
Dert er ofte sagt meg: Når je ska fara,
så har je tulle bort æill mi tid.
«Å langt ifrå,» vil je heller svara,
«je vart den nar’n som je måtte bli.»
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Ho har lese seg opp på Prøysen, hatt ein god samtalepartnar i bestemora si om diktinga hans, for sjølv
høyrer ho faktisk ikkje til den generasjonen som fekk
Prøysen inn med teskjekjerringa.
Danielsen er fascinert av figurane han skapte,
over klokskapen i skildringa av nederlag i alle livets
fasettar og kor sant han skreiv om flukta frå bygda
til byen. Den reisa kan ho for så vidt sjølv noko
om. Sjølv om ho har vendt tilbake igjen. Ho voks
opp i ein sauekommune i Rogaland, i eit gammalt
bondesamfunn 30 minutt frå Stavanger by, og forlét
heimbygda for å studere. Dikting. Først i Tromsø. Så
i Århus i Danmark, der ho gjekk på dramatikarutdanninga. Cecilie Løveid var rettleiaren hennar der, og
ho karakteriserer henne som ein viktig døropnar til
å sjå fritt på sjangeren dramatikk, «det er ingen ting
som ikkje er lov».
Tekstane til Kristin Auestad Danielsen ber preg av
stor fridom og originalitet. Om det er dramatikk ho
skriv eller dikt. Det er ikkje lenge sidan den tredje
diktsamlinga hennar Merk mine ord, åleinemor
kom ut til svært rosande omtale; ein kritikar skreiv
at diktsamlinga var som eit «lite drama» pakka «inn i
diktform».
Sjølv trur ho ikkje det er så mykje som skil desse
sjangrane, og skulle gjerne sett meir dikt sett iscene
på teatret. Det er godt mogleg ho kjem til å forske
meir i poesi som dramatisk sjanger no som ho er ein
av dei nye husdramatikarane på Dramatikkens hus
dei neste 2 åra. Så får ein berre håpe på regissørar
som tør å gje seg i kast med nybrottsland.
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Dei merkelege
menneska
Det aller merkelegaste med Det merkelege
som hende med hunden den natta er kanskje kor
normalt det er å vere merkeleg.
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unden Wellington er død. Nokon har drepe han. Christopher, 15 år, blir straks mistenkt.
Politiet synest han oppfører
seg rart. Men Christopher er
autist, og han oppfører seg
akkurat slik han plar. Han prøver å finne samanhengane i ei verd han ikkje heilt forstår.
POPULÆR CHRISTOPHER. Christopher begynte livet som romanfigur i ei bok som blei ein
uventa stor suksess. The Curious Incident
with the Dog in the Night-Time av Mark
Haddon kom ut i 2003. Sidan er boka blitt
omsett til nesten femti språk, også bokmål,
med tittelen Den merkelige hendelsen med
hunden den natten. Boka har fått ei mengd
prisar og i fleire land har ho nådd bestseljarlistene.
Over 200 000 menneske har så langt sett
teaterversjonen, som første gong blei vist
i juli 2012 i London. Den fekk sju Olivier-
prisar, og det er rekord: Beste nye skodespel,
regi, lyddesign, lysdesign, scenografi, mannlege skodespelar og kvinnelege birolle.
Og nå er altså Christopher på veg ut i verda.
I fjor blei framsyninga sett opp på Betty
Nansen Teatret i Frederiksberg i Danmark, og
13. mars opnar dørene på Det Norske Teatret.
UNGE HOVuDPERSONaR. Simon Stephens,
som har dramatisert boka, er ein av dei mest
produktive dramatikarane i Storbritannia. Ofte
har han valt tenåringar som hovudpersonar,
og han fleipar med at stykka hans er «like tett
befolka med 17-åringar som med alkoholikarar
og døde barn». Men målgruppa er aldri berre
tenåringar. Somme gonger viser det seg at dei
vaksne i stykka kan ha noko å lære av dei unge.
Andre gonger går det gale fordi dei vaksne
ikkje ser kva dei unge er opptekne av.
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Christopher er også tenåring. Ikkje ein
typisk tenåring, kanskje. Men verken Stephens eller Haddon er særlig interesserte i det
gjennomsnittlege. Om det er eitt spørsmål
som provoserer Haddon, så er det spørsmålet om Christopher gir eit korrekt bilde av
autistar.
«Vi ville aldri ha spurt om ein romanfigur
var representativ for cellistar eller lesbiske eller erkebiskopar», skriv Haddon i programmet til den britiske framsyninga. Han har
lånt Christophers vanar og uvanar frå folk
han kjenner, folk utan diagnosar. Og han
slår fast: «Christopher er ikkje så ulik resten
av oss. Det er talet på og kombinasjonen av
alle dei eksentriske sidene hans som lagar
problem for han».
ANGRaR DIAGNOSEN. Mark Haddon har ofte
sagt at han angrar på at han let orda «Aspergers syndrom» stå på omslaget da boka
om Christopher blei utgitt. Christopher sjølv
seier han har «åtferdsvanskar», «behavioral
problems». Haddon likar det langt betre.
«Eg likar den tørre humoren i desse orda.
Eg likar den måten det gjer mildt narr
av diagnostisk medisinsk språk. Eg likar
måten det inkluderer oss alle (kven har ikkje
problem med å oppføre seg?). Men eg likar
det mest fordi det er Christophers eigne ord.
Merkelappar fortel oss lite om personen som
ber dei og mykje om personane som gir dei.
Dersom du vil finne ut kven nokon er, berre
spør dei», skriv han.
Etter å ha sett historia til Christopher på
teatret blir det kanskje lettare å vite kva ein
skal spørje om. For om Christopher ikkje
heilt forstår verda, gjer Det merkelege som
hende med hunden den natta det ein god del
enklare for verda å forstå Christopher.
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DET MERKELEGE SOM
HENDE MED HUNDEN
DEN NATTA
av Mark Haddon
Premiere 13. mars på Scene 3
Når Christopher bestemmer seg for å etterforske drapet på naboens hund, kjem han
på sporet av sanninga om sin eigen familie.

«Merkelappar fortel
oss lite om personen
som ber dei og mykje
om personane som
plasserer dei.
Dersom du vil finne
ut kven nokon er,
berre spør dei.»
Mark Haddon.

I Det merkelege som hende med
hunden den natta er Christopher, 15 år
og autist, hovudpersonen. «Vi synest
alle saman at menneskeleg fellesskap
er forvirrande. Han er berre ærleg om
det», har dramatikar Simon Stephens
sagt. Emil Johnsen spelar Christopher,
Marie Blokhus har rolla som Siobahn,
lærarinna hans.
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WILLIAM I LYST
OG LAST
Sonettar av William Shakespeare
Premiere 23. april på Scene 3
Den mest spelte dramatikaren i verda veit
vi lite om, men i sonettane finst spor av
privatlivet hans.

Sonettemeisteren
I år er det 450 år sidan den største dramatikaren gjennom tidene vart fødd.
Shakespeares liv veit ein lite om, han har gøymt seg godt bak alle dei fantastiske
rollefiguraane sine. I sonettane derimot finst spor av privatlivet hans.

P

å Det Norske Teatret feirar vi
Shakespeare med ei framsyning på
Scene 3, der Ola B. Johannessen,
Ingrid Jørgensen Dragland og
Oddgeir Thune tek for seg sonet�tane hans.
I 1609 kom det ut ei lita bok av samtidas
suverent best kjende engelske dramatikar,
William Shakespeare, med tittelen Shakespeares Sonnets. Samlinga inneheldt 154
sonettar og det episke langdiktet A Lover’s
Complaint (Den elskandes klage). Knapt
noka poesibok har blitt så mykje omtalt,
slakta, lovprist og diskutert.
Utover på slutten av 1500-talet vart
kjærleiksdikt i form av sonettar (klangdikt),
14 linjer i femfota jambisk versemål, høgste
mote blant engelske diktarar. Mønsteret
var den italienske sonetten, som tidleg på
1300-talet nådde si høgd med Petrarcas
kjærleiksdikt til hans Laura. Shakespeare
spesialiserte seg på ei verseform med tre
kvartettar der 1. og 3., 2. og 4.–linja rimar og
som sluttar med eit linjepar som rimar, ein
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såkalla kuplett. Han hadde alt plassert sonettar i fleire av teaterstykka sine, og ein del
sonettar var spreidde rundt i avskrifter. Det
som no vekte mest oppsikt var at dei fleste
av sonettane hans var stila til ein ung mann,
ein smellvakker yngling, høgst sannsynleg
Henry Wriothesley, den tredje jarlen av Southampton. Når ein les desse dikta, som slett
ikkje berre handlar om bier og blomar, kan
ein godt skjøna at dei har sendt sjokkbølgjer
opp gjennom hundreåra. Men det er då lett
å gløyma dyrkinga av antikkens mannlege
vennskapsideal og at det homofobe hysteriet
nok vart sterkare nærare vår tid enn i det
lettliva Elisabethanske 1500-talet.
The Dark Lady

Sonettesamlinga til Shakespeare kan delast
inn i ulike bolkar, den første delen på 17 sonettar argumenterer for at ynglingen må gifta seg og formeira seg slik at venleiken hans
kan gå i arv. Vi kjenner alle nr 18 der den
tilbedne blir samanlikna med ein sommardag og kjem svært godt frå det. Frå sonette
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127 og framover kjem det ei dame, svartøygd
som ein ramn, inn i bildet, ei dyrisk forførarinne, ei skildring som ligg langt unna den
meir høviske dyrkinga av den vakre, unge
mannen. Ein konkurrerande poet blandar
seg også inn, så her har dramatikaren Shakespeare laga ein ekte trekant. Elles har mykje
av diskusjonen dreidd seg om ein mystisk dedikasjon og om utgjevinga var noko den godt
etablerte dramatikaren sjølv stod bak.
Omsetjingar

Det finst få fullstendige omsetjingar av
Shakespeares sonettesamling til nordiske
språk, til norsk berre to så langt eg kjenner
til; Ragnvald Skredes omsetjing til nynorsk
frå 1972 og Erik Bystads til bokmål frå 2004.
Mange har omsett nokre eller eit utval, t.d.
H.O. Christophersen (1945), Andre Bjerke
(1964) og Per Olav Kaldestad (2002). Mange moderne diktarar har òg nytta sonetteforma, det er nok å nemna at nokre av Olav H.
Hauges flottaste dikt er sonettar.

det
norske
teatret

Hardt
arbeid
Hausten 2012 starta Det Norske Teatret
opp den første utdanninga for skodespelar
studentar med multikulturell bakgrunn,
Det multinorske. Kva har dei lært så langt?
- Mykje! svarar Sara Khorami,
ein av dei fire studentane som
følgjer studiet. Ho kjenner
seg audmjuk over å få studere
ved eit teater som Det Norske
Teatret. – Men di meir eg lærer,
jo meir skjønar eg at eg har
mykje meir å lære. Før ho byrja
studia ved Det multinorske, var
ho oppteken av å prestere best
Sara Khorami.
muleg når ho gjekk til teaterprøve. Å bevise at ho var ein
drivande dyktig skodespelar. Ein viktig lærdom dette første
året har vore at det er uendeleg mykje viktigare å våge å vere
ein dårleg skodespelar. – For å bli god, må ein våge å drite
seg ut. Teste ut ting som kanskje er heilt feil. Eller som viser
seg å vere skikkeleg bra. Men det får ein ikkje vite om ein
ikkje vågar å prøve.
Ein vanleg dag for studentane ved Det multinorske startar
med trening i rørsle klokka kvart på ni. Dei har lært mellom
anna ballett, afrikansk dans, hiphop, halling og yoga. Dei
nytter sidan erfaringane frå desse timane i arbeidet med å
byggje ein karakter. Deretter kan dei ha ulike fag.
Timane varar gjerne til klokka fem eller seks på ettermiddagen. Da brukar Sara å tøye ut, deretter går ho anten på eit
øvingsrom eller til garderoben for å øve song. Til slutt brukar
ho om lag ein time på å gå gjennom tekst som skal øvast inn.
Om motspelaren ikkje kan, er det gjerne kjærasten heime
som må trø til. Dagen er som regel ikkje ferdig før klokka
åtte-ni på kvelden.
- Å vere skodespelar er også mykje hardare arbeid enn eg
trudde før. Ein må ofre mykje. Tid, venner og sosialt liv. Men
det er verdt det! Eg synest framleis det å vere skodespelar må
vere verdas kulaste yrke!

ønskjer velkommen til
flotte lokale, midt i Oslo
sentrum. Med store
foajeområde, er huset
godt eigna for alle typar
arrangement, som til
dømes kick-off, konferanse, julebord, sommarfest,
mottakelse, VIP-middag,
jubileum, teaterkveld,
frukostmøte, prisutdeling
og pressekonferanse.

VÅRE
SCENEROM

Vi har tre flotte scenar med
kapasitet på 120, 220 og
740 plassar, i tillegg til
kafé-scena vår Bikuben
med 120 stolar. Desse kan
ein leige når det ikkje er
prøve eller framsyningar.
Her får de nytte scenefasilitetar, utstyr og ikkje minst
vår teaterkompetanse for
større arrangement og
produksjonar.

LÆR
AV OSS

Få nye idear, glede og
inspirasjon på Det Norske
Teatret. Kompetanseoverføring frå teater til
næringsliv er spennande.
Lær til dømes skodespelarteknikkar når det
gjeld motivasjon, kreativitet, kommunikasjon og
samarbeid frå våre eigne
aktuelle skodespelarar.

Teater som
tek pusten
frå deg
Forget me not starta som eit samarbeid
mellom studentar frå Nord-Trøndelag og
eit prestisjefylt fransk teaterkompani og
enda opp i ein suksessrik verdsturne.
I april er dei endeleg i Oslo.
For nokre år sidan tok teaterutdanninga ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag kontakt med Compagnie Philippe Genty for
å gi studentane praktisk erfaring med teaterlivet. Resultatet
blei Forget me not, og resten er suksesshistorie. Hovudproduksjonen til 2012-kullet ved HiNT blei så vellukka at dei
bestemde seg for å jobbe vidare med stoffet og så ta framsyninga ut på turné verda rundt.
Framsyninga som kjem til Oslo er utvikla i samarbeid med
dei norske aktørane. Kvar dag gjennom prøveperioden
hadde dei improvisasjonar. Desse blei filma, og dagen etter
kunne dei jobbe vidare med det Underwood og Genty
syntest var verdt å ta med seg. På denne måten har mange
moment blitt til på rein slump eller som uhell. Det er deira
måte å skape unik kunst på.
Ekteparet Philippe Genty og Mary Underwood starta
Compagnie Philippe Genty for over 40 år sidan. Dei har
opparbeidd seg eit verdsomspennande renommé som eit
teaterkompani som lagar makelaust vakre og visuelle framsyningar der dei utforskar vårt indre liv, draumar, demonar
og fobiar. Dei blandar dans med teater, musikk, illusjonar og
dokker. Uttrykket deira er så spesielt at publikum ofte sit med
kjensla: Ser eg verkeleg det eg ser? Er det mogleg?
Forget Me Not er som å oppleve ei enorm bildebok bli
levande. Framsyninga tek publikum med på ei reise gjennom
ei eventyrleg verd av minne og draumar. Kompaniet skaper
eit spel av illusjonar der ein ikkje lenger veit kven som er
levande og kven som berre er ei etterlikning. Heile draumereisa utspelar seg i eit snødekt vinterlandskap der isfjell,
nordlys, ski og snømenn spelar ei sentral rolle.

HUSET
VÅRT

Er du nysgjerrig på korleis
eit av Noregs største og
mest moderne teaterhus ser ut frå innsida?
Kombiner ditt besøk med
ein inspirerande omvising
i vårt 27.000 m2 store
teaterhus. Vi organiserer
innhaldsrike omvisingar
der du får oppleve ein
travel og spennande teaterkvardag på nært hald.
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hovudscenen
TJUE TUSEN SIDER regi Peer Perez Øian
FEDRA regi Sigrid Strøm Reibo
SPELEMANN PÅ TAKET regi Erik Ulfsby
TONJE GLIMMERDAL regi Ivar Tindberg
SHOCKHEADED PETER regi Erik Ulfsby
FORGET ME NOT gjestespel med Compagnie Philippe Genty

scene 2

scene 3

DEI UGUDELEGE regi Caroline McSweeney
RØVARANE regi Jonas Corell Petersen
TROST I TAKLAMPA regi Cecilie Mosli
ABRAHAMS BARN regi Kjetil Bang-Hansen
STORT OG STYGT regi Marit Moum Aune
FAUST regi Eirik Stubø

MENS VI VENTAR PÅ GODOT
regi Bjørn Sundquist
AV MÅNESKIN GROR DET
INGENTING regi Terje Mærli
DET MERKELEGE SOM HENDE
MED HUNDEN DEN NATTA
regi Trine Wiggen
HAUGTUSSA regi Erik Ulfsby
FUCK MY LIFE
regi Per-Olav Sørensen
0+0=4 regi Aslak Moe
WILLIAM I LYST OG LAST
regi Ola B. Johannessen
1814 – EIN WESTERN FRÅ
VIDDA regi Yngve Sundvor
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