
B A K T E P P E T

Vår 2016
Under mottoet «No fear Shakespeare» kan vi love fantasi, humor, musikk, 

konfetti og kanskje litt blod når Romeo og Julie kjem på Scene 2.

R E P E R T O A R M A G A S I N

Europa
premiere

Tenk om  
– Når eit enkelt val får 
store konsekvensar.

Teater 
på natta

Andre verdskrigen 
–  Eit mørkt kapittel 

i verdshistoria.



||  VÅR 2016 ||2

≈ [TILNÆRMA LIK]

AV Jonas Hassen Khemiri
OMSETJING: Maria Tryti Vennerød
NOREGSPREMIERE 30. januar på Scene 2
Kor mykje tener du? Kor mykje er 
vi verde? Får vi valuta for pengane? 
≈[Tilnærma lik] er ein brutal komedie 
der vi møter personar som på ulikt 
vis strevar med å tilpasse seg eller 
sabotere marknaden og det økono-
miske systemet. Dei er oppfinnsame, 
iherdige, desillusjonerte og destruk-
tive. Nokon søker jobb andre søker 
hemn. Og på scenen gir dei alt for å 
gje publikum valuta for pengane. For 
kva skjer eigentleg når marknaden 
styrer alt?

JOHNSEN OG 
JOHNSEN I LIVE

AV Will Eno
OMSETJING: Marita Liabø
NOREGSPREMIERE 23. januar på Scene 3
Viss ein kan kalle teater å tjuvlytte på 
folk som snakkar saman, så har ein 
mange underhaldande, skrudde og 
tankevekkande samtalar å sjå fram til 
i denne absurdistiske sit-kom-trage-
dien. Med skarpe og humoristiske 
portrett av to tilsynelatande vanlege 
ektepar skildrar den amerikanske dra-
matikaren Will Eno i eit nyskrive stykke 
korleis vi på ulikt vis taklar kvardagen 
med sine opp- og nedturar, med våre 
utbasuneringar og våre forteiingar. 
Rett og slett: Korleis vi tar livet som 
det kjem. 

TRILOGIEN

AV Jon Fosse
11., 12. og 13. januar på Scene 3
I samarbeid med Det Norske 
 Samlaget presenterer vi heile Jon 
 Fosses prislønte trilogi Andvake, 
Olavs Draumar og Kveldsvævd i ei 
iscenesett lesing. Hausten 2015 fekk 
Jon Fosse Nordisk Råds Litteraturpris 
for trilogien om Asle, Alida og son 
deira. I sin særeigne, poetiske prosa 
skildrar Fosse livsnære tema som 
kjærleik, skuld og forsoning. Over 
tre kveldar framfører skodespelarar 
dei tre ulike tekstane i tilrettelagde 
opplesingar på Scene 3.

TENK OM

AV Brian Yorkey og Tom Kitt
OMSETJING: Ola E. Bø og Erlend Loe
EUROPAPREMIERE 16. januar på 
Hovudscenen
Dei små, enkle vala du gjer kvar einas-
te dag kan få avgjerande følgjer for 
resten av livet ditt.  Musikalen Tenk om 
handlar om ei kvinne – med to ulike 
skjebnar under to ulike namn, to paral-
lelle liv. Mariann, nyskilt byplanleggar 
på 38 år, har nett flytta tilbake til Oslo. 
I Birkelunden møter ho to venner og 
ut frå to tilsynelatande ubetydelege 
avtalar der i parken, tar livet hennar 
to heilt ulike retningar. Kjærleik, 
miljøkamp – og moderne byplanleg-
ging – er tema i denne ferske New 
York-musikalen, som er blitt til ei ekte 
Oslo-historie.

FRUKOST I DET 
GRØNE

AV Fernando Arrabal
OMSETJING: Odd Jan Sandsdalen
PREMIERE 20. februar på Scene 3
Krig er både kjedeleg og meinings-
laust - kva med ein piknik i staden? 
Medan bombene regnar ned over 
slagmarka, får ein ung soldat besøk av 
foreldra sine. Dei tenkte det ville vere 
hyggeleg med ein piknik. Dei dukar 
seg til med god mat, vin og musikk. 
For krig er jo kjedeleg i lengda, 
og dessutan er det slik ein herleg 
søndag. Når ein soldat frå fienden 
dukkar opp, blir han invitert med. Om 
fienden ikkje vil krige, og du ikkje vil 
krige, kvifor krigar vi da?

ROMEO OG JULIE

AV William Shakespeare
OMSETJING: Edvard Hoem
PREMIERE 5. mars på Scene 2
Romeo og Julie handlar kort og 
godt om at kjærleiken overvinn alt. 
Også døden. I verdas mest kjende 
kjærleiksklassikar møter vi familiane 
Capulet og Montague. Dei har lege i 
krig så lenge nokon kan hugse. Ingen 
veit lenger kvifor. Men midt i valden 
og blodsutgytinga finn dei to ung-
dommane frå kvar sin stridande familie 
kjærleiken. Forelskinga blir ei flukt frå 
den harde og uforståelege verkeleg-
heita. Men ei tragisk misforståing får 
fatale følgjer og snur kjærleiksrus til 
ulykke. Men ulykka gjer inntrykk og 
manar til forsoning. 

ANDRE VERDSKRIGEN 
– NATT I VERDA

AV Lukas Bärfuss, David Grieg, Oleg 
Bogaev og Maria Tryti Vennerød
OMSETJING: Carl Morten Amundsen, 
Maria Tryti Vennerød og Ingrid  
Weme Nilsen
URPREMIERE 27. februar på 
 Hovudscenen
Gjennom åtte nattetimar vil tolv 
skodespelarar fortelje og spele ut 
hendingar og lagnader knytt til 2. 
verdskrigen. Historier du ikkje har 
høyrt før. Fragment og heile teater-
stykke. Krigen er ein del av identiteten 
vår, han har forma kva for reglar og 
lover som gjeld i verda. Det handlar 
om natt i verda og det er natt på tea-
tret, men vi håper publikum vil gå ut i 
morgonen med nye tankar i hovudet. 
Framsyninga vil òg bli spelt på dagtid.

HERR MARMELADE

AV Noah Haidle
OMSETJING: Gunstein Bakke
NOREGSPREMIERE 9. april på Scene 3
Lucy på fire år er stort sett åleine, mora 
er på byen. Heldigvis har ho to fan-
tasivenner. Herr Marmelade, ein for-
retningsmann med hang til kokain og 
grov porno, som heller ikkje har tid til 
henne, og assistenten hans, Bradley, 
som berre får bank. Mor til Lucy kjem 
ofte seint heim med forskjellige menn. 
Ho har aldri møtt Herr Marmelade. 
Ikkje så rart, for både Bradley og Herr 
Marmelade er produkt av fantasien 
til eit barn som har fått oppleve dei 
mørkare sidene ved vaksenlivet alt for 
tidleg.

p r e m i e r a r :
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SOLARIS KORRIGERT

AV Øyvind Rimbereid
TILRETTELAGT FOR SCENEN AV  
Ane Dahl Torp
MUSIKK: Sjur Miljeteig
FRÅ 17. januar på Hovudscenen
Kva held vi på å gjere med jorda vår? 
Kor vil dette føre oss? Øyvind Rim-
bereids framtidsdikt er blitt eit storstilt 
kunstprosjekt på Hovudscenen. 

KVEN ER REDD?

AV Carl Frode Tiller
FRÅ 7. januar på Scene 2
Kvifor er det så vanskeleg å leve i 
lag? Og kvifor kjennest det som om 
alle glir frå deg medan du prøver 
å lage sjukt god osso buco? Med 
humor og drepande replikkvekslingar 
skildrar Tiller den moderne mannen i 
 midtlivskrise.

DET MERKELEGE SOM 
HENDE MED HUNDEN 
DEN NATTA

AV Mark Haddon
DRAMATISERT AV Simon Stephens
OMSETJING: Jon Fosse
FRÅ 2. januar på Scene 3
Når Christopher bestemmer seg for å 
etterforske drapet på naboens hund, 
kjem han på sporet av sanninga om 
sin eigen familie. 

FULLE FOLK

AV Ivan Vyrypajev
OMSETJING: Sigrid Strøm Reibo
FRÅ 6. januar på Scene 2
Fulle folk er seg sjølve. Berre litt meir 
enn vanleg. Eit knippe vidt  forskjellige 
menneske prøver under ei real 
fyllekule å komme nærare kvarandre, 
og å løyse livets store gåte: Kva er 
meininga med livet? Og snakkar Gud 
til oss gjennom fulle folk?

ABRAHAMS BARN

AV OG MED Svein Tindberg
FRÅ 2. januar på Scene 2
Svein Tindberg ser nærare på 
dei verdiane som femnar om og 
sameiner alle truande i dei tre store 
verds religionane – jødedommen, 
islam og kristendommen. Meir enn 
nokon gong blir det i det offentlege 
ordskiftet mana til forsoning, forståing 
og auka kunnskap om ulike levesett, 
verdiar og religionar. 

FUGLETRIBUNALET

AV Agnes Ravatn
DRAMATISERT AV: Ingrid Weme Nilsen
FRÅ 13. januar på Scene 2
Kan ein sone seg fri frå ein sjølvpåført 
skandale? NRK-kjendis Allis Hagtorn 
rømmer offentlegheita og tar seg 
jobb som «husmor» hos ein einstøing 
på bygda. Men einstøingen gjer ikkje 
livet enklare for henne. Marie Blokhus 
fekk Heddaprisen 2015 for beste 
hovudrolle for innsatsen som Allis.

KVITEBJØRN KONG 
VALEMON

AV Ola E. Bø og Mari Moen 
Etter norske folkeeventyr
URPREMIERE 16. april på Hovudscenen
Kvitebjørn Kong Valemon er ei drama-
tisk forteljing om å følge hjartet sitt. Vi 
skal inn i den kjende historia om prin-
sessa og kvitebjørnen. Han er bjørn 
om dagen og menneskeprins om 
natta, forheksa av ei trollkjerring som 
òg vil ha han. I vår versjonen møter 
vi ei vanleg jente som får ein uvanleg 
strengeleik av far sin og ein magisk 
melodistubb , som ho berre kan litt av. 
Og ho får han ikkje ut av hovudet. Ein 
dag møter ho kvitebjørnen, og saman 
finn dei heile melodien; sjølve livets 
melodi.

KRAPPS SISTE SPOLE

AV Samuel Beckett
OMSETJING: Bjørn Endreson
FRÅ 5. januar på Scene 3
Kor blei livet av? Becketts stykke re-
flekterer over konsekvensen av vala vi 
tek og ikkje tek, lengt etter kjærleik og 
smerten ved å leve. Han sit igjen ein-
sam, isolert og bitter. Med bandopp-
takaren som sin einaste venn.

i  r e p e r t o a r :

HO MØTER MOE

AV Ingrid Jørgensen Dragland og 
Lasse Kolsrud
BASERT PÅ dikt av Ingvar Moe
OSLOPREMIERE 5. mai på Scene 3
Ein teaterkonsert med Ingvar Moes 
tekstar. Dette er skodespelar Ingrid 
Jørgensen Dragland, musikar Ole 
Christian Wetten og regissør Lasse 
Kolsruds kjærleikserklæring til den 
allsidige forfattaren. Produksjonen 
hans omfattar både vaksen- og bar-
nelitteratur, dikt, noveller, lærebøker, 
kåseri, revytekstar og popsongar. I 
framsyninga vil Dragland, Wetten og 
Kolsrud male eit mangfaldig portrett 
av den opprørske og satiriske diktaren 
i ord og tonar.

TONJE GLIMMERDAL

AV Maria Parr
DRAMATISERT AV: Ivar Tindberg
FRÅ 9. januar på Hovudscenen
Ei fabelaktig forteljing om vennskap, 
mot, ein sur campingplasseigar, 
skumle hundar og om å køyre veldig, 
veldig fort på rattkjelke. Det Norske 
Teatret laga ein ny barneklassikar med 
Tonje Glimmerdal, og jenta full av fart 
og sjølvtillit turar fram på Hovudsce-
nen ut over våren. 

HALVE KONGERIKET 
NORSK POLITIKK 
– THE MUSICAL

AV Are Kalvø og Ingrid Bjørnov
FRÅ 2. januar på Hovudscenen
Er politikk eigentleg veldig roman-
tisk? Sit det nokon i ein komité på 
Stortinget som er varme forsvarar 
av romantikken i politikken, og som 
til sjuande og sist berre ønsker meir 
plass til kjærleiken? 



||  VÅR 2016 ||4

VIDAS EXTREMAS 
– EIN DANS PÅ LIVETS 
YTTERKANTAR

URPREMIERE 5. februar på Scene 3 
GJESTESPEL FRÅ Det Samiske 
 Nasjonalteatret Beaivváš.
Ein rå og poetisk hyllest til kor vakkert 
det er å leve. Dette blir ei framsyning 
ulik alt du har sett før. Guatemala 
City og Guovdageaidnu, Sápmi – to 
ekstremt forskjellige kulturar – møtast. 
Resultatet er ei unik blanding av hip 
hop, scenekunst, mayakultur og 
samisk kultur. Kan beatboxing, joik og 
poesi gå opp i ei høgare eining?

FØR FRAMSYNING I 
BIKUBEN

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg 
som er interessert i bakgrunnsstoff og 
utdjuping i sesongens repertoar. 
Som oftast er arrangementa knytt til 
kveldens framsyning, og det kan vere 
 ntroduksjonar, samtalar eller aktuelle 
debattar. Gratis inngang!  Følg med 
på detnorsketeatret.no for program.

LUNSJ OG 
LYRIKK

Lunsj&Lyrikk er eit populært puste-
hol og har blitt ein fast møtestad for 
mange. Her blir det servert smørbrød, 
kaffi og heimebakte kaker frå kl. 11.00 
kvar vekedag. Lyrikken blir servert kl. 
12.00. Her stiller kunstnarar frå teatret 
med korte opplesingsprogram.

KALVØ

AV OG MED Are Kalvø
FRÅ 7. mai på Scene 2
Kva bruker vi tida vår til? Visste du at 
vi nyttar om lag tre og eit halvt år av 
liva våre til å pusse tennene og stelle 
oss? At vi søv i gjennomsnittleg 27 år? 
Ikkje det? Are Kalvø har saumfare tala i 
Statistisk Sentralbyrås Tidsbrukunder-
søking frå 2012. Nyttar vi tida vår rett 
eller gale?

KVAR FREDAG FRÅ 29. JANUAR I BIKUBEN

Fredagar kl. 22.30 inviterer vi til kveldsshow i bar-setting i Bikuben. Du kan få 
servert ein konsert, eit gjestespel, open mikrofon, eller musikalsk nachspiel med 
ensemblet frå ein av framsyningane våre – eller noko heilt anna! Cc: 100,- 
Følg med på detnorsketeatret.no for program.

FRÅ LANDEVEGEN

AV OG MED Gjertrud Jynge
FRÅ 10. mars på Scene 3
Gjertrud Jynges tippoldefar, Jakob 
Walnum, var sokneprest og stiftar av 
Omstreifarmisjonen. Dette var ein sosi-
al misjon som skulle «bringe hedninge-
folket taterne fra landeveien tilbake til 
de hjem de hadde forlatt». Gjennom 
tekst, song og bilde ser Gjertrud Jynge 
på denne historia på nytt.

ODIN-veke

26. til 30. april
Teater Prospero inviterer i samarbeid 
med Det Norske Teatret, Danse- 
og Teatersentrum og det norske 
scenekunstmiljøet til konferansen 
Kunstneren på stedet - kan scenekunst 
forandre en by? Der vil ein sjå nærare 
på korleis kan ein kan nytte kunstnarle-
ge ressursar for å få ein meir dynamisk 
kulturpolitikk.
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i repertoar: gjestespel:

HAUGTUSSA

AV Arne Garborg
MANUS: Ane Dahl Torp
MUSIKK: Sjur Miljeteig
FRÅ 15. januar på Scene 3
Garborgs kjende diktsyklus er ei 
forteljing om lengt, kjærleik og 
svik.  For tredje året på rad skal dette 
musikalske forteljarteateret kaste 
nytt lys over den mystiske Veslemøy, 
det undermedvitne og villskapen i 
menneskesinnet.
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KRIG OG FRED
DET ER UROLEGE TIDER I VERDA. Vi har ikkje opplevd ein meir alvorleg flyktningsituasjon sidan 
2. verdskrigen, ein vedvarande situasjon med bakgrunn i stormaktspolitikk langt attende. 
Den siste tida er flyktningkrisa blitt tilspissa av den kaotiske og tragiske situasjonen i Syria. 
I Midtausten er det òg liten grunn til optimisme for alle som håper på ein rettferdig fred. I 
dette urolege farvatnet fiskar den ekstreme islamistiske organisasjonen ISIL. FN har endeleg 
klart å samle medlemslanda bak ein felles handlingsplan for å oppnå fred i Syria, ein heilt 
nødvendig føresetnad for å ramme denne organisasjonen. Høgreekstreme er på frammarsj i 
Europa, Utøyatragedien let oss aldri gløyme det. At unge europeiske menn og kvinner, også i 
vårt eige land, blir radikaliserte og utfører handlingar vi knapt trudde var moglege, manar til 
ettertanke om integreringspolitikken her heime. 

I TEATRET ER vi òg med på å skape haldningar til og reflektere over slike spørsmål.   
I Abrahams barn legg vi vekt på det som er felles og ikkje det som skil i verdsreligionane.  
Over 90 000 har vore nysgjerrig på denne spennande framsyninga til Svein Tindberg. 

NÅR VI NO IGJEN søker det store formatet på Hovudscenen, slik vi gjorde med Bibelen, er det 
nok alvoret i no-situasjonen som gjer at vi vil sjå nærare på den største menneskeskapte 
katastrofen i moderne tid; nemleg Andre verdskrigen, som framleis definerer så mykje av 
dagens tenking og politiske geografi. Men dette blir ikkje tradisjonell krigshistorie med 
avgjerande slag, kjende krigsherrar og politikarar. Fire europeiske dramatikarar, Lukas 
Bärfuss, David Greig, Oleg Bogaev og Maria Tryti Vennerød har heilt ulike og personlege 
inngangar til dette store temaet; små historier, lite kjende historier, daglegdagse hendingar, 
brev, fantasiar, fortid og ettertid. Kven skriv krigshistoria, korleis blir ho fortalt og er det 
dilemma i historieskrivinga som vi kan vere med på å gjere meir forståelege? Det blir ei 
lang natt på teatret men hugs at når du går ut ved morgongry, stig sola og håpet blir tent på 
ny. Vi spelar òg antikrigsfarsen Frukost i det grøne på Scene 3 som «ei komisk motvekt til 
tragedien», for å låne absurdisten Arrabals eigne ord om stykket. 

I VÅRENS NYE MUSIKAL Tenk om, er ei New York-historie av den same duoen som laga 
suksessen Next to Normal, blitt til ei ekte Oslo-historie om livets tilfeldigheiter, kjærleik 
og moderne byplanlegging. Fjordbyen og utbygginga på Filipstad blir eit brennbart 
musikaltema. For dei yngste byr vi på ei heilt ny dramatisering av det spennande 
folkeeventyret Kvitebjørn Kong Valemon, om ei ung jente som blir dregen mot ein stor kvit, 
fortrolla bjørn. På dei to mindre scenane blir det både Shakespearsk romantikk med Romeo 
og Julie og heilt ny amerikansk og svensk samfunnsengasjert dramatikk. Det er berre å følgje 
med på nettsidene våre, for med vår nye repertoarspeling går framsyningane av og på heile 
tida slik at det alltid er noko nytt å velje i. 

Erik Ulfsby
teatersjef

KVEN SKRIV KRIGSHISTORIA, 
KORLEIS BLIR HO FORTALT? 
ER DET DILEMMA I HISTORIE-
SKRIVINGA SOM VI KAN  
VERE MED PÅ Å GJERE MEIR 
FORSTÅELEGE?

INNHALD
6  TENK OM 

Skodespealarane om det 
 avgjerande valet.

8  OSLO BLIR TIL MENS DU GÅR 
Dynamikken i byutviklinga.

10  SCENESKIFTET 
Jon Bleiklie Devik om sitt livsval.

14  Å PRATE ELLER IKKJE PRATE? 
Tør du å la vere?

16  MØRK NATT I VERDA 
Estetikken under naziregimet.

20  SVEIN TINDBERG 
Aktuell i Andre verdskrigen - natt i 
verda.

21  BILDET SOM 
INSPIRERTE MEG 
Erik Ulfsby om eitt av Robert Capas 
mange krigsfotografi.

22  LIKSKAP & KLASSE 
Om det klassedelte samfunnet.

24  EG VIL SKAPE FORSTÅING OG 
FORVIRRING 
Jonas Hassen Khemiri om sitt siste 
stykke ≈Tilnærma lik.

27  SIMON REVHOLT 
Aktuell som musikalsk ansverleg i 
Tenk om.

28  KVIT BJØR I SVART VERD 
Les om den nye store familie-
framsyninga vår, Kvitebjørn Kong 
Valemon.

31  SILJE LUNDBLAD 
Ny skodespelar i ensemblet.

32  DESPERAT FORELSKA 
Axel Gehrken Bøyum og Kjersti 
Dalseide er Romeo og Julie.

34  MAREN BJØRSETH 
Aktuell som regissør for 
Romeo og Julie.

36  NEDRYKKAR 
Ola G. Furuseth med nok 
ei lite tiltalande rolle som 
Herr Marmelade.

40  GRENSELAUST OG VILT 
Fernando Arrabal om det 
 meiningslause med krig.

42  SKODESPELARGALLERI 
Ensemblet på Det Norske Teatret 
våren 2016.
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TENK 
OM….
Dei små, enkle vala du 

gjer kvar einaste dag, kan 
få avgjerande følgjer for 

 resten av livet ditt. Alle har 
ei «tenk om»-historie. 

Vi spurde ensemblet kva 
for val dei hadde gjort som 

har vore avgjerande for 
livet vidare.

JON BLEIKLIE DEVIK  Eg begynte å studere i Stock-
holm, og var usikker på om studiet var noko for meg. 
Så eg bestemte meg for å dra tilbake til Oslo for å jobbe 
eit år i staden. Eg pakka alt klart, men kvelden før eg 
skulle reise heim gløymte eg veska med togbilletten på 
T-banen. Det gjorde at eg fekk tenkt meg om ein ekstra 
gang, og blei i Sverige heile året. Dette gjorde igjen at 
både livet mitt og yrkesvalet mitt blei som det blei. 

HANS RØNNINGEN Eg var ung, og skulle flytte i kollektiv. Eg hadde blitt 
invitert til å bu i to ulike kollektiv; Eit i Bygdøy Allé og eit på Blommenholm. 

Varebilen var pakka, og eg køyrde nedover alléen. Da tenkte eg: Nei, eg tek 
Blommenholm i staden! Der møtte eg mange med musikkinteresse - som 

meg. Vi byrja å spele i lag, og eg blei dratt med i friteater og etter kvart ham-
na eg på Torshovteatret, og slik blei det til slutt eit teaterliv for meg.

JUDY NYAMBURA KARANJA Eg hadde ikkje vore med 
på å skrive norsk historie som den første med Afrikansk 

bakgrunn som har vore utdanna skodespelar ved Det Norske 
Teatret, eller vore ein del av ein gjeng dyktige kunstnarar ved 

landets beste teaterhus, dersom eg hadde tatt telefonen frå 
kjærasten eg hadde i mars 2012. Da hadde eg flytta til USA, 

gifta meg og blitt buande der.

JULIE MOE SANDØ I 2003 såg vi ein annonse i 
avisa frå barnevernet. Dei søkte etter nokon som 

ville ta ei lita jente på to år inn i familien sin som 
fosterbarn. Den annonsen svarte foreldra mine 

på. Hadde dei ikkje gjort det, hadde eg aldri fått 
veslesøstera mi, som er eit lys i livet mitt. 

TIRIL HEIDE-STEEN I 2004 skulle familien feire jul og nyttår i 
Thailand. Før vi reiste måtte vi bestemme oss for om vi skulle reise 

til Phi Phi Islands eller til ein resort på Koh Samui. Etter litt diskusjon 
bestemte vi oss for det siste alternativet, sidan mamma er så redd 

for slangar og trudde det ville vere færre slangar på Koh Samui. 
Andre juledag skylte tsunamien over store delar av Thailand og 

Phi Phi Islands blei hardt ramma. Da var vi sjokkerte, men trygge 
på Koh Samui, der det einaste vi merka, var forferdelege bilde på 

nyheitene. Vi sat alle fire igjen med “tenk om”-tankar…

JONAS FUGELVIK URSTAD  I 2009 skulle eg be-
gynne i sjøforsvaret, men kom samstundes inn på 
Bårdar Akademiet. Valet stod mellom å gå for ein 

karriere i Forsvaret eller på scenen. Eg valde Bårdar, 
og i dag lever eg ut draumen på Det Norske teatret.
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FRANK KJOSÅS  Eg hadde valet mellom å 
takke ja til eit halvt års engasjement ved  
Det Norske Teatret eller to års engasjement  
ved Den Nationale Scene i Bergen. Eg valde 
Det Norske Teatret, og resten er jo historie.

PAUL ÅGE JOHANNESEN  Eg var 17 år, og 
hadde droppa ut av vidaregåande. Bak min rygg 
hadde mor mi søkt om plass for meg på  musikk- 
og teaterlina på Follo Folkehøgskole. Hadde ho 
ikkje gjort det, hadde eg nok aldri fått eit liv innan 
musikk og teater. I dag er eg veldig glad for at 
mor var så handlekraftig!

HEIDI GJERMUNDSEN BROCH Eg hugsar ikkje 
heilt augeblikket, men eg studerte musikk på 
LIPA. Det var der eg bestemde meg for å jobbe 
med teater. Og så søkte eg teaterhøgskolen eitt 
år før eg var ferdig på LIPA for å finne ut kva det 
var. Og så kom eg inn. Og der møtte eg mannen 
min. Og det er jo heile livet. 

PÅL CHRISTIAN EGGEN  Eg fekk tilbod om ei rolle 
i studentteatret i Oslo, og hadde eigentleg tenkt til å 
seie nei. Men så sa eg ja, og der møtte eg ei jente som 
heitte Ingrid. I dag er vi gifte, har to barn og ein hund 
og er kollegaer her på teatret.

MORTEN SVARTVEIT  Eg skulle på audition 
i Århus, og skulle eigentleg bu på hotell. 
Men så hadde eg ein kompis som budde i eit 
kollektiv der, så blei det til at eg overnatta der 
i staden. Og i det kollektivet møtte eg den 
jenta som eg i dag bur med og har fått barn 
med. Og, ja, elskar.
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D
u står på gammal sagflis og 
spon, men det veit du knapt, 
der du vandrar langs den 
skinnande tanngarden – Bar-
code – og et byen med blikket. 
Denne byen som alltid veks, 

som alltid legg nytt land under føtene, denne 
byen er hovudstaden i landet og Noregs 
einaste by med ein eim av ei større verd. For 
Oslo er ikkje diger, men Oslo er likevel ein 
liten storby. Han har desse nye bydelane, dei 
som veks fram på gamle industritomter, og 
som målber tankane om det moderne, om 
evig transformasjon, om at pengar og folk 
treng kvarandre, og dei glinsande fasadane 
akkompagnerer draumane våre om ein by 
som alltid er ny. 

Men storbyen er også den gamle byen. Den 
som verkar så uforanderleg. Denne byen er 
ein estetisk konstant. Han er den same som 
i går, men samstundes ein heilt annan. Det 
ytre uttrykket er stort sett det same som for 
50 år sidan. Karl Johan, paradegata og målet 
for 17. mai-toget, ser forbløffande lik ut den 
Karl Johan som fanst i 1965, da Vålerenga 
vann serien framfor Lyn, mens Skeid tok 6. 
plassen og Frigg måtte nøye seg med 8. plass. 

Men Karl Johan er berre tilsynelatande lik, 
og det er berre utanpå, for inne i alle bygar-
dane, i alle bygningane, og under bakken og i 
sidegatene, er alt forandra. 

Etasjeskilja er fjerna og gardane er lenka 
saman i indre kjøpesenterstrukturar. Paleet. 
Eger. Slike ord på slike gamle bygningar 
poengterer at det einaste som er igjen, er 
fasadane. Og så står Slottet der. Med same 
funksjon, kongen er bytt ut med ein yngre 
ein, men elles ingenting å snakke om av 
endring. Akkurat som med Stortinget og 
Universitetet. Der er konstantar. I eitt og alt. 

Om vi spolar 30 år tilbake, så vil vi sjå at 
Oslo har gått gjennom svære endringar. Det 

budde ikkje meir enn 440 000 innbyggjarar 
i byen den gongen, no kan vi skrive 650 000 
innbyggjarar. Det vil seie at Oslo har vakse 
med nesten like mange menneske som det er 
innbyggjarar i Bergen. Det gjer Oslo til noko 
heilt anna enn alle andre norske byar – ikkje 
storleiken i seg sjølv, men den evna og viljen 
byen har til vekst, definerer han som ein 
by av ein heilt annan karakter enn Bergen 
og Trondheim. Veksten i Oslo har også ein 
særeigen karakter. Svært mange av innbyg-
gjarane kan definerast som innvandrarar, 
det vil seie at dei eller foreldra deira er fødde 
i eit anna land enn Noreg. Vel 30 prosent av 
befolkninga fell innanfor denne definisjo-
nen, med pakistanarar og svenskar som dei 
største gruppene. Oslo kjem ikkje til å slutte 
å forandre seg. 

Generasjonen endrar byen og byen endrar 
generasjonane. Dei samspelar, ofte falskt 
og kaotisk, andre gonger meir harmonisk, 
men poenget er at kvar generasjon som veks 
til, tek over byen på sin måte på si tid. Dei 
gjer det ikkje berre via demonstrasjonstog 
og pam flettar, men like mykje ved hjelp av 
kredittkort, bustadlån og lang utdanning. 
Og ikkje minst via handlingane, dei små 
heilt normale daglege handlingane. I dag 
responderer dei fleste under 30 rungande 
positivt på ideen om ein by der privatbilen 
har ei marginal rolle, og dei vil velje inn 
politikarar som meiner det same. I dag har 
kollektivtransport fått ei hegemonisk rolle. 
Mens streite menn for 30 år sidan ville køyre 
bil frå dør til dør, er draumen i 2016 ein rask 
og rein t-bane som går kvart femte minutt, 
heile døgnet.

Den draumen mange drøymer om Oslo i 
framtida, handlar om at det klassiske bylivet 
skal smelte saman med dei gode sidene ved 
forstadslivet – fred og ro – og at nye bydelar 
som blir utvikla, skal mime den klassiske 

byen, den som har gater og torg, plass til 
originalar og menneske som ikkje er så 
pene i tøyet. Draumen er akkompagnert av 
eit bilde av den evige syklisten som dyrkar 
tomatar på taket og som passar barna til 
naboen med glede. Det finst byar der bilda 
passar med draumane; den som har sykla 
rundt i Amsterdam, har møtt framtida. Men 
Amsterdam er ikkje paradis, jamvel om byen 
er paradisisk å sykle i. Toronto eller San 
Fransisco har eigenskapar Oslo manglar i 
stort monn, ei rekkje byer er vedunderlege på 
sine måtar. Men forskjellane mellom folk er 

Oslo blir til 
mens du går

Handlinga i Tenk om er lagt til eit framtids-Oslo,  
der bilfritt sentrum alt er ein realitet. Hovudkarakteren 

Mariann blir ein av dei som får påverke korleis byen 
skal utvikle seg. Men kva er eigentleg dynamikken i by-
utviklinga? Kvifor ser byen Oslo ut som den gjer i dag?

TEKST ERLING DOKK HOLM  FOTO STIG HÅVARD DIRDAL  
TIL NYNORSK VED ARNE TORP / BERIT HELENE DAHL
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stort sett større, og det er avgrunnar mellom 
det velpolerte sentret og dei ofte forfalne og 
slumaktige områda utanfor. 

I Oslo finst ingen slum. I Groruddalen 
regjerer burettslaga, og sosialdemokratiet 
og innvandringa er – ikkje minst i europeisk 
kontekst – vellykka. 

Men kva slags by er Groruddalen og alle 
dei andre forstadsstrøka? I alle fall ikkje ein 
by som representerer eit ideal. For i vår tid er 
dei klassiske bydelane som Grünerløkka og 
Torshov reetablerte som framtidsbilde. Den-
ne typen bygningsstruktur – storgardskvar-

tal – lar seg kombinere med idealet om den 
grøne og omsorgsfulle byen. Men kanskje 
er også den kombinasjonen av nostalgi og 
draum ein urealistisk utopi. For denne drau-
men skal heile tida leve skulder ved skulder 
med ønska hos investorane om avkastning 
og deira evne til å ta risiko, og talentet hos 
politikarane til å styre byen på ein slik måte 
at alle som vil ha ein del av byen, også blir 
tvinga til å tenkje på andre enn seg sjølve. 
Barcode i Oslo ligg i eit område der det fanst 
sagbruk, og no er denne grunnen realisert 
som dei dyraste tomtene i landet. Det er 

«beliggenhet» i nte potens. Det er tilgangen 
til havet, Operaen og Oslo S, flytoget og Karl 
Johan. Det er det meste sentrale området i 
landet. Like fullt er Barcode ikkje bygd på 
norsk granitt. Geografien har utkonkurrert 
geologien som premiss, og slik har det alltid 
vore. Byane veks fordi dei er åstad for møte 
mellom menneske, kapital, idear, varer og 
tenester. Det er det som er den evige store 
visjonen bak kvar einaste store by på denne 
kloden: Å halde på funksjonen som staden 
der alt møtest.

TENK OM
AV Brian Yorkey og Tom Kitt
OMSETJING Ola E. Bø og Erlend Loe
EUROPAPREMIERE 16. januar på Hovudscenen
REGI Marit Moum Aune
I SENTRALE ROLLER Heidi Gjermundsen Broch, 
Jon Bleiklie Devik og Frank Kjosås

Kjærleik, miljøkamp og moderne 
 by planlegging er tema i denne ferske  
New York-musikalen, som er blitt til ei ekte 
Oslo- historie.
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Sceneskiftet
Skodespelar Jon Bleiklie Devik (41) veit kor han 

ville vore dersom han hadde valt annleis. 
TEKST LASSE LØNNEBOTN FOTO SIREN HØYLAND SÆTER  STYLING OSKAR ANDREAS PASK STEEN/YME/PALEET

E
g såg ikkje meg sjølv som ein ty-
pisk skodespelar. Eg var ein vanleg 
fyr, som likte å lese bøker og ikkje 
var spesielt utettervend. Lenge 
heldt eg draumane for meg sjølv. 

Jon Bleiklie Devik har sett seg i 
skodespelarfoajeen på teatret, med sitt eige 
kaffikrus og eit digert skjerf rundt halsen. 
Han tenkjer tilbake på gutedagane i Fana i 
Bergen, da han voks opp med lærarforeldre 
og var ein talentfull fiolinist. Han elska fil-
mar som ET og Ronja Røvardotter, og tenkte 
at skodespelarane hadde den beste jobben i 
verda, men det var knapt noko for han. 

Så blei han beden om å spele dverg i 
 Snøkvit og dei sju dvergane på barneskolen, 
og eit frø blei sådd i han. Det var noko med 
lyset på scenen, mørket rundt, sceneteppet, 
forventingane. Så kom tankane: «Kanskje 
det er mogleg for meg også?»

– Den kjensla fekk eg ganske tidleg, men 
eg heldt det hemmeleg, seier han. 

– Du våga ikkje seie at du drøymde om å 
bli skodespelar?

– Nei, det var vanskeleg å seie. 
Han får eit lunt smil.
– Det var vanskeleg å seie jamvel da eg var 

ferdig på Teaterhøgskolen. 

HAN SPELER LUKAS i Tenk om, ein musikal 
som handlar om alle dei små vala som be-
stemmer retninga på livet. For Jon var sko-
despelarlivet lenge noko fjernt, livet handla 
om musikk. Han var ein lovande fiolinist, 
øvde fleire timar om dagen og spelte med 
store orkester i ung alder. Da han var 18, sa 
musikklæraren til han: «No må du ta valet, 
Jon: Skal du bli musikar eller ikkje?»

– Ikkje for å skryte, men eg var veldig god. 
Eg hadde spelt sidan eg var sju år og likte 
det. Eg var ingen Vilde Frang Bjærke, men 
eg kunne blitt retteleg god om eg hadde satsa 
på det, seier han. 

Etter ein speletime i Grieghallen tok han 
den alvorlege praten med seg sjølv. Han såg 
for seg eit liv på hybel, med øving seks timar 
om dagen, og tenkte: «Er det dette eg skal 
gjere resten av livet?» Svaret låg tydeleg for 
han: «Nei, det går ikkje».

 – Eg ville jobbe meir med folk, lage noko 
saman med andre. Eg likte både musikk, his-
torieforteljing og biletkunst, og ville oppleve 
meir. 

På den tida gjekk han på Fana Skoleteater, 
som har fostra mange kjende skodespelarar. 
Mot slutten av gymnaset spelte han hovud-
rolla i skolerevyen, Jens Bodd – med lisens til 
å steppe. Han var agent 0017, mannen som 
måtte redde Bergen da ein skurk laga ei mas-
kin som gjorde at regnet forsvann. Det var 
ein revy som hausta applaus langt utanfor 
skolens rekker. 

– Da sat eg med kjensla av at dette var 
noko eg ville gjere meir av, og eg fekk mykje 
skryt av instruktøren. Det blei avgjerande for 
vegen vidare. 

Men enkelt skulle det ikkje bli. Han måtte 
søkje fire gonger før han kom inn på Teater-
høgskolen.

– Det var aldri snakk om å gi meg. Eg job-
ba hardt for å klare det og har aldri fått noko 
gratis. Eg kom ikkje lett til det, men det skal 
du ikkje heller. Det er av dei harde kampane 
du lærer mest. 

ETTER UTEKSAMINERINGA RETURNERTE han 
til heimbyen Bergen og Den Nationale Sce-
ne, der han blei i fem år. Han spelte i ei rad 
store stykke, før han bestemte seg for å prøve 
lykka i Oslo. 

– Eg ville vidare, prøve ut nye ting. Det 
begynte med éin stykkekontrakt her på tea-
tret, så gjekk det fort. Det ble fleire jobbar og 
spennande utfordringar. 

På Det Norske Teatret fekk han roller i 
suksessar som Next to Normal, Shockheaded 

Peter, Brand og Tjue tusen sider, og etter 
kvart fast tilsetjing. Men somme gonger ten-
ker han: Kva om eg blei verande i Bergen?

– Det kunne skjedd, og det hadde sikkert 
vore fint, det. Men eg tenker meir på valet 
om å dra tilbake til Oslo. Når eg ser på dei 
sjansane eg har fått her, ser eg tilbake på fem 
fine år. Eg har fått gode venner, tatt eit steg 
vidare og opplevd ei heilt ny tid i livet. 

– Har vala vore meir analyserande enn 
spontane?

– Ja, sjølv om eg prøver å vere spontan. 
Heldigvis er eg ikkje like ille som Marianne i 
Tenk om, som må analysere eit så enkelt val 
som å ta ein kaffi eller ikkje. Eg går ofte etter 
ein intuisjon, eg blir dregen mot noko. Det 
skjedde da eg flytta til Oslo. 

– Trur du på lagnaden? Eller at ting skjer 
tilfeldig?

Han tenker seg om, klør seg i skjegget. 
– Kanskje litt begge delar. Eg trur ikkje på 

Gud  
Akkurat da, faktisk AKKURAT da, går 

lyset i rommet. 
– Hallo! Det var magisk! Det er nok lys-

sensoren i rommet som gjekk av, seier han og 
sprett opp av sofaen. 

Han mumlar noko for seg sjølv: «Hmmm  
trur ikkje på Gud. Er det riktig?» Han set 
seg igjen og held fram med tankerekka:

– Eg liker å tru at eg bestemmer min eigen 
lagnad gjennom eigne val, men somme 
gonger kan du lure på kvifor du møter same 
personen på gata tre gonger i løpet av éin 
dag. Er det nokon som prøver å seie deg 
noko? Vi er berre menneske og kan ikkje 
styre alt, vi blir nok også råka av krefter vi 
ikkje kjenner til. 

I TENK OM  vel hovudpersonen – Mari-delen 
av Marianne, det livsbejaande og spontane, 
med mann og barn, til fordel for karrieren, 
mens Anne vel jobb og får ein kometkarriere. 

TENK OM
AV Brian Yorkey og Tom Kitt
OMSETJING Ola E. Bø og Erlend Loe
EUROPAPREMIERE 16. januar på Hovudscenen
REGI Marit Moum Aune
I SENTRALE ROLLER Heidi Gjermundsen Broch, 
Jon Bleiklie Devik og Frank Kjosås

Kjærleik, miljøkamp og moderne 
 by planlegging er tema i denne ferske  
New York-musikalen, som er blitt til ei ekte 
Oslo- historie.
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Det får Jon til å tenke på sine 
val.  

– Eg er ein som har gått 
for karrieredelen. Eg har 
jobba veldig mykje, og 
jobbane er krevjande 
og har tatt mykje tid. 
Eg har ikkje stifta eigen 
familie, eg har ikkje 
funne plass til resten av 
livet, kan du seie. 

– Er det eit bevisst val?
– Eg trur eg er blitt dradd 

med. Av natur er eg pliktoppfyl-
lande, engasjert og vil at det eg jobbar 
med, skal bli bra – ekstremt bra. Ikkje berre 
for meg sjølv, men for heilskapen. Dei bevis-
ste vala tek eg heller når eg vel ut jobbar. Og 
eg har valt å jobbe ein stad med høgt fagleg 
nivå, der føler eg meg heime. 

– Men det har gått ved å gi avkall på den 
store kjærleiken?

– Ja, kanskje. Men eg angrar ikkje på dei 
vala eg har tatt. Det hender eg tenker «kva 
om» i visse tilfelle, men eg angrar sjeldan.

– Kva for draumar har du for livet nå?

– At eg får halde fram å leve 
draumen, for det gjer eg no. 

INGEN SKAL SKULDE 

Jon for å vere ein fyr 
som gjer seg større enn 
han er. Det er lite jåleri, 
lite prat om kunsten og 
sjela. Det einaste han 

gøymer seg bak, er hardt 
arbeid og å vere stolt av 

det. Han har valt dette livet 
og elskar det. 

MEN SOMME GONGER kan han 
tenke: «Kanskje eg skal endre kurs? 

Berre for ein periode? Gjøre noko anna, 
hente overskot?».

– Da må eg få ei konkret utfordring. Som 
å bli spurd om å arrangere ein konsert, pro-
grammere noko eller vere med å skape noko 
frå botnen, noko som ikkje er blitt gjort før. 
Det kan vere sunt å gjere noko anna, men 
noko kreativt måtte det bli – utan alltid å 
vere den utøvande parten. 

Han tenker seg kort om.
– Det hender iblant at eg tenker: «Kor ville 

eg vore i dag om eg hadde tatt ei rolle eg ein 
gong sa nei til?»

– Ja?
– Og eg har konkludert med at det ville 

sendt meg i ei retning eg ikkje ville likt. Det 
ville gjort livet lettare, men eg er glad for at 
eg valde ein meir krevjande veg. For i ettertid 
ser eg at det har lært meg mykje meir. 

– Du har bevisst valt ein vanskelegare veg?
– Ja, somme tider. Men kanskje betyr det 

ikkje så mykje. I Tenk om handlar det om at 
vala ikkje er så viktige, for sluttresultatet blir 
uansett det same. Det er ikkje vala undervegs 
som avgjer om du blir lykkeleg eller ei. Sånn 
tenker eg også. 

Han smiler. 
– Derfor kan du heller slappe av og la deg 

flyte med. Så blir det spennande å sjå kor 
livet tar deg. Sjå på meg, eg er blitt oslogut. 
No kan alt skje. 

[ 1 ]  Et dukkehjem, Oslo Nye Teater 2008 i rolla som Helmer. Foto: Marit Anna Evanger.   [2 ]  Frå musikalen Compa-
ny av Stephen Sondheim ved Den Nationale Scene i 2011. Foto: Fredrik Arff.   [ 3 ]  Next to Normal, 2011. Foto: Fredrik 
Arff.   [ 4 ]  Som Peron i Evita på Det Norske Teatret i 2012. Foto: Erik Aavatsmark.   [ 5 ]  Som Peer i Peer Gynt, Oslo Nye 
Teater, 2009. Foto: Tine Poppe.   [ 6 ]  Robert Wilsons Peer Gynt, 2005. Foto: Lesley Leslie-Spinks.   [ 7 ]  Tjue tusen 
sider, 2014. Foto: Dag Jenssen.

1

4

2

5

6

3

7



13||  VÅR 2016 ||

A K T U E L L

HEIDI 
GJERMUNDSEN 

BROCH
SKODESPELAR

Aktuell som 
Marianne i Tenk om

Tenk om handlar om oss alle, om livet vårt. Det 
snedige er at vi får historia i fleire versjonar. 
Stykket skyt på ein måte i to retningar, der vi, 
banalt sett, følgjer ei slags kjærleikshistorie 
i den eine historia, og i den andre ei slags 
karrierehistorie. Dessutan er det ei enorm fart 
og framdrift i stoffet. Det er ikkje så vanleg i 
musikkteater, der musikken ofte dvelar ved ei 
kjensle. Eg såg ein tidleg versjon av musikalen 
i Washington DC for om lag to år sidan. Det 
var ei oppleving som rørte meg, sette i gang 
tankar. Det er ei forteljing som opnar for at ein 
kan bli sitjande og gruble over eigne val, og 
kva vala har gjort med oss. 

Rolla som Marianne er ei ekstra moro og 
utfordrande rolle. Vanlegvis prøver eg å vere 
veldig godt førebudd til prøvestart. Denne 
gongen har eg prøvd noko heilt nytt, eg lærte 
teksten og songane, men stilte ganske plank 
på prøvene. Og det er litt skummelt. Ein gir 
liksom slepp på eit tryggingsnett. Men Marit 
Moum Aune har ein frigjerande måte å arbeide 
på. Eg blir ikkje ferdig med å forstå Marianne til 
premieren. Eg trur nok aldri eg blir ferdig. 
Marianne seier at ho har ein tendens til å 
fortape seg i det som kunne vore. Eg er nok 
litt lik, og bruker lang til på å bearbeide ting. 
Eg har tenkt på det, at dei siste åra har alt gått 
så fort. Rolle etter rolle, den eine oppgåva 
avløyser den andre. Eg har vore heldig, og hatt 
mange store roller. Men før tok eg meg ikkje 
tid til å tenkje over det, setje pris på det. Eg 
tok ikkje inn over meg det privilegiet det er å 
få gjere det ein synest er mest moro, og ha det 
som jobb.

F
O

T
O

 S
IR

E
N

 H
Ø

Y
L

A
N

D
 S

Æ
T

E
R



||  VÅR 2016 ||14

Å prate 
 eller ikkje 

prate
– det er spørsmålet

TEKST MARITA LIABØ  FOTO BÅRD GUNDERSEN
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Å
kor lei ein kan bli av prat – orda folk lirer 
av seg. Popstjerner. Eigedomsmeklarar. 
Sjefen. Kona. Naboen som seier ‘ikkje 
sant’ heile tida. Kollegaen som alltid 
overdriv. Dei som rakkar ned på andre. 
Nettrolla. Å, kor folk gnålar. Politikarar. 

Journalistar. Forfattarar. Will Eno, for eksempel, pak-
kar veldig mange ord inn i eitt stykke.

Men vi heng med. Vi les. Vi lyttar. Vi responderer. 
Det er det som gjer oss til folk: Teier vi, blir vi ikkje 
kjende med kvarandre. Lyttar vi ikkje, blir vi ikkje 
venner. Held vi ikkje ut i lag med folk som bablar i 
utide, snakkar for høgt, mumlar eller held kjeft på feil 
plass, blir vi sittande igjen aleine. 

Will Eno blir samanlikna med Beckett og Pinter; det 
som skjer og blir sagt på scena, kan verke irrasjo-
nelt og meiningslaust. Eno har sagt at då han skreiv 
Johnsen og Johnsen i live, ville han skape noko heilt 
realistisk og naturalistisk. Dialogen, der fire personar 
pratar forbi kvarandre meir enn med kvarandre, blir 
til tider absurd. 
JOHN: Eg er ikkje den som er opptatt av detaljar.
JENNINER: Før var eg ikkje det. Eg liker huset dykkar.
JOHN: Nei, det gjer du ikkje. Har du lyst til å gjere det 
der, der ein tenker på eit tal mellom éin og ti?
JENNIFER: Greitt.
JOHN: Har du nokon gong hatt ein bror?

Samtidig har Johnsen og Johnsen i live eit plot og 
karakterar vi kan identifisere oss med. Jennifer, Bob, 
Ponny og John prøver, slik vi alle gjer, å sette ord på 
tankar og kjensler. Vi bruker orda vi har lært fordi vi 
ikkje har andre måtar å uttrykke oss på, men ofte er 
dei berre forstyrrande. Og når ein prøver å reflektere 
over kor vanvittig det er at ein (1) lever og (2) evnar 
å tenke, ytre seg og bli forstått, blir ein så ør at det er 
betre å våse om vin og interiør. 

Som John seier:
Du skjøner ikkje kva eg seier. Ikkje din feil. Ord 

hjelper ikkje lenger, uansett. Det er berre kroppar og 
lys. Folk seier det er død og avgifter, og det er sjølvsagt 
vel og bra, men, nei, for meg er det kroppar og lys. 
Til syne, ute av syne, det er det heile. Veit du kva eit 
klystofom er? 

Livet går sin gang, same kva du seier, og så døyr du.

Orda du les no, på denne sida, blei til i eit møterom 
i Libanon, like ved grensa til Syria. Scena ser slik ut: 
Rundt tretti personar – vaksne og ungdommar – sit 
på benkar rundt ein kakkelomn. I eit hjørne står eit 
juletre pynta med raude kuler. I eit anna hjørne står 
eit fjernsyn. Fjernsynet står på; vi ser ein såpeopera. 

Bak ein staseleg skrivepult står ein eldre, dresskledd 
ordstyrar. Temaet er samarbeid og kommunikasjon 
– fred, meir eller mindre. Libanon, som består av 
kristne, sjiamuslimar og sunnimuslimar i halvskjønn 
foreining, iblanda flyktningar frå Palestina og Irak, 
har nemleg tatt imot 1,5 millionar flyktningar frå 
Syria, og no er Libanon, som ikkje er større enn 
Rogaland, nær ved å kollapse. Søppelet flyt, fengsla er 
overfylte, skulesystemet hanglar, regjeringa sjanglar 
og folk manglar vatn og straum. Enno er det vanleg 
å ha slaveliknande hjelp frå Etiopia eller Filippina-
ne i huset, men prisane stig og folk mistar jobben. 
Dei syriske flyktningane får ikkje lov til å jobbe, så 
dei utkonkurrerer libanesarane ved å jobbe svart for 
luselønn. Husleiga er høg, sjølv i teltleirane. Skulen 
kostar, legehjelp kostar og syrarane får uansett lov til 
å flytte på seg; kvar veg blir kontrollert. Libanesaren 
i gata seier: ‘Send dei tilbake til Syria. Hjelp dei der – 
ikkje her.’ Syraren i flyktningleiren seier: ‘Vi mista alt, 
men her er det verre. Vi må til Europa.’ Søreuropearen 
seier: ‘Vi kan ikkje ta fleire. Nord-Europa må ta dei.’ 
Nordeuropearen seier: ‘Dei må då for faen kunne ryd-
de opp sjølve nedi der.’ Nordmannen på julegåvehan-
del seier: ‘Gud, det er hektisk. I dag er det julebord, i 
morgon er det teater, og eg berre ... Nei. Snakkast.’)

Eg burde lytte, alvorleg, til alt som blir sagt om krig, 
fred og samhandling, men nei, eg rablar: Alt som blir 
sagt på arabisk, blir omsett til engelsk og vice versa, 
og tolken eg har ved sida av meg, trur at eg noterer 
kva som blir sagt, men det eg er opptatt av, er kva som 
skjer på fjernsynsskjermen: Ei vakker, nydusja kvinne 
får besøk av ein vakker mann. Dei kranglar. Han går. 
Med eitt slåst han med tre menn. Så er det reklame. 
Ei nydeleg, blond kvinne skiftar bleie på eit spedbarn. 
Ein mann joggar. Ein mobiltelefon er fantastisk. 
Rundt meg blir det snakka og kviskra. Enkelte gomlar 
på eit eller anna. Det pip i telefonar. To nye menn 
kjem inn i rommet. Det blir helst høglydt, hjarteleg. 
Eg høyrer sirener. Mannen i dress taler igjen. Eit slags 
vil-du-bli-millionær-program tar over for såpa. Eg er 
svolten; eg tenker på mat. Og så må eg uttale meg om 
eg veit ikkje kva. Eg seier noko om midnattssola. 

Eg veit ikkje korleis det er med deg, men eg er 
Ponny i Johnsen og Johnsen i live: ’Eg prøver å utvide 
horisonten,’ seier ho. ’Eg prøver å sjå ting i auga. Eg 
meiner, ikkje alt.’

Livet går sin gang, og så døyr vi.

JOHNSEN OG 
JOHNSEN I LIVE
AV Will Eno OMSETJING Marita Liabø
NOREGSPREMIERE 23. januar på Scene 3 
REGI Anders T. Andersen
I ROLLENE Marit Adeleide Andreassen, Per 
Schaanning, Ulrikke Hansen Døvigen, Svein 
Roger Karlsen

Det er mange under haldande, skrudde og 
tankevekkande samtalar å sjå fram til i Will 
Enos absurdistiske sit-kom-tragedie.

HELD VI IKKJE UT I LAG MED FOLK 
SOM BABLAR I UTIDE, SNAKKAR FOR 
HØGT, MUMLAR ELLER HELD KJEFT 
PÅ FEIL PLASS, BLIR VI SITTANDE 
IGJEN ALEINE.
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A
ndre verdskrigen var ei mørk 
tid i europeisk historie. Det var 
ein periode prega av mørke, 
elende, liding og grufulle hen-
dingar.  
   I åra før krigen var mørkret 

ikkje berre ein metafor for den menneskele-
ge kvardagen og lidingane i denne tida, og, 
men eit effektivt og gjennomtenkt estetisk 
verkemiddel.  

Den nazistiske ideologien var prega av ein 
omfattande estetisk praksis. 

LYS OG MØRKE 
Dei ideologiske uttrykka i Tyskland under 
nazistane var prega av ein kultisk og teatral 
estetikk, der natta, mørkret og døden var sen-
trale element. Dette gjorde at dei ideologiske 
uttrykka fekk ei kvasireligiøs orientering som 
vi kan sjå som eit uttrykk for ein eigen nazistisk 

teatralitet. At nazistane mellom anna nytta 
teaterverkemiddel i propagandaen, var langt 
frå tilfeldig. Regimet hadde ein eigen propa-
gandaminister, Joseph Goebbels. Han var ut-
danna dramaturg og skreiv fleire skodespel, eit 
utdrag frå stykket Vandringsmannen er med i 
framsyninga Andre verdskrigen. Nazistane tok 
i bruk gamle kjende symbol, som solkorset og 
vikingsymbolikk, og gjorde dei til sine eigne. 
Estetiske og teatrale grep blei nytta for å styrke 

MØRK NATT I VERDA 
– OG LYSET ETTERPÅ

Den nazistiske ideologien var prega av ein eigen estetikk. 
Denne estetikken fokuserte på det mørke som symbol på lidingane 

det tyske folk hadde gått gjennom, men gav også høve til effektiv bruk av lys. 
Ut av natta og døden kunne ein ny verdsorden stige fram. 

TEKST JULIE ROGNVED AMUNDSEN

Frå 1927 til 1938 blei det halde 
store partikongressar for NSDAP 
i Nürnberg. Etter Hitler kom til 
makta i 1933 blei desse kongres-
sane til store propagandahen-
dingar. Foto: DPA / NTB scanpix
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den nazistiske ideologien og tilhøyrsla til den. 
Denne nazistiske teatraliteten breidde om seg, 
og vi kan sjå at den fanst både i sceneteateret 
og i andre ideologiske hendingar. 

TEATER SOM PROPAGANDA
Adolf Hitler var ikkje spesielt glad i teater. Det 
er godt kjent at han var oppteken av Richard 
Wagner og romantisk opera, men dramatisk 
teater blei aldri hans favorittsjanger. Det blei 
likevel gjort forsøk på å gjere dramatisk teater 
til ein sentral nazistisk sjanger. Til den fyrste 
offisielle feiringa av bursdagen til Hitler, 20. 
april 1933, blei skodespelet Schlageter vist i 
München. Schlageter var skrive av dramati-
karen Hanns Johst, og handla om Hans Otto 
Schlageter, ein tysk offiser som blei arrestert 
og drepen av dei franske okkupasjonsmaktene 
i Ruhr-området i 1923. I avslutningsscena 
av skodespelet blir Schlageter drepen på ei 
mørklagd scene av ein fransk soldat medan 
han skrik: Tyskland!!! Vakne! Tenn flammen! 
Brenn og brenn uhyrleg!!

Skodespelaren som spelte Schlageter stod i 
denne oppsetjinga med ryggen mot publikum, 
og mot han og publikum blei det stråla eit kraf-
tig lys. Etter skrika løfta dei franske soldatane 
geværa og skaut. Her kan ein sjå korleis kon-
trasten mellom lys og mørker var direkte knytt 

til døden. Moralen var at Schlageter døydde 
for ei større sak, og denne saka blei symbolisert 
gjennom mørker, død, lys og liv. Det mennes-
kelege offeret blei her viktig som symbol på 
den framtida den nazistiske revolusjonen skul-
le skape, og vi kan sjå byrjinga av ein kultisk 
estetikk som skulle bli sentral for nazismen.

FOLKETEATER
Ein av dei viktigaste sjangrane for denne 
estetikken i Tyskland i mellomkrigstida var det 
nye, men kortliva Thingspiel. Thingspiel blei 
lansert av propagandaminister Goebbels kort 
tid etter maktovertakinga i 1933. Dette var sto-
re, folkelege og populære arrangement. Mange 
tusen menneske, både amatørar og profesjo-
nelle, deltok i kvar framsyning. Store amfisce-
ner, kalla Thingplätze, blei reist rundt om i 
heile Tyskland, etter mal frå amfiscener frå den 
greske antikken. Berre ny dramatikk blei spelt, 
og alle handla om situasjonen i Tyskland etter 
første verdskrigen og lidinga i perioden som 
følgde. Dei handla altså om død, atterføding og 
det tyske folket. Dei blei spelte i mørkret, og lys 
var eit viktig scenografisk trekk. Eit anna viktig 
element var det dei på tysk kalla Sprechchor, 
talekor, henta frå dei greske tragediane. 

Etter ein kort og hektisk periode blei sjange-
ren lagd ned, og ordet Thingspiel blei forbode 

allereie i 1935. Årsaka til at dei blei lagde ned, 
er uklar. Det er blitt foreslått at årsaka låg på 
politisk nivå, og at det kom av at Hitler sjølv ik-
kje likte sjangeren fordi den ikkje tok inn over 
seg den store førarkulten som Hitler ville eta-
blere. Thingspiela var kultiske teaterhendingar 
der det tyske folket spelte hovudrolla utan ein 
klar førarskikkelse. Hitler ønskte seg heller ein 
teatralitet der han sjølv var i hovudrolla, i kon-
trast til folket som antagonist. Denne forma for 
kultisk teatralitet kan vi sjå klarast i dei årlege 
partidagane i Nürnberg, der Hitler kunne vere 
føraren med guddommelege kvalitetar. 

FØRAREN SOM GUD
I dei årlege partidagane i Nürnberg var det 
forholdet mellom folk og førar som var tema. 
Nazistane byrja med desse samlingane allereie 
før maktovertakinga, men det var først etter 
at Hitler blei førar at samlingane fekk enorme 

ANDRE VERDSKRIGEN 
– NATT I VERDA
AV Lukas Bärfuss, David Grieg, Oleg Bogaev og 
Maria Tryti Vennerød
OMSETJING Carl Morten Amundsen, Maria Tryti 
Vennerød og Ingrid Weme Nilsen 
REGI Erik Ulfsby
URPREMIERE 27. februar på Hovudscenen
MED Svein Tindberg, Paul-Ottar Haga, Gjertrud 
Jynge, Geir Kvarme, Joachim Rafaelsen, Kaia 
Varjord, Oddgeir Thune, Frode Winther, Grethe 
Ryen, Kadir Talabani, Renate Reinsve
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dimensjonar. Ei av årsakene til at partidagane i 
Nürnberg er blitt godt kjende, er at filmskapa-
ren Leni Riefenstahl lagde ein storslagen film 
frå hendinga i 1934, der Hitler i byrjinga av 
filmen kjem flygande inn til byen som ein gud 
som vitjar jorda. I Nürnberg blei det bygd store 
arenaer for å huse arrangementa, og alle var ut-
smykka med nazistiske symbol som hakekros-
sar og ørnar. I fleire av arrangementa var det 
store talar av fleire av dei nazistiske leiarane. 
Kontrasten mellom den talande og folket var 
openberr. Særleg var dette tydeleg då Hitler 
tala, og folket blei presentert som undersåtta-
ne hans som jubla beundrande på ein nesten 
seksuell maner som respons. Denne respon-
sen er å forstå som irrasjonell og basert på 

kjensler, medan Hitler blei framstilt som 
urokkeleg, hard, rasjonell og klar.  

Også i Nürnberg var mørker og eld i fokus. 
Fleire av arrangementa gjekk føre seg etter 
at det hadde blitt mørkt, og det blei nytta 
faklar og fyrverkeri. Det heile handla om 
styrke og dugleik, og fokuset på fysisk styrke 

og kroppens evner gav heile arrangementet 
ein seremoniell karakter. Den fysiske kroppen 
som element i ein kult av død, skapte kon-
trastar mellom det levande og det døde, og 
styrkte opplevinga av offer som igjen gav kraft 
til den kvasireligiøse politiske handlinga. Det 
er her det kultiske aspektet er mest merkbart. 
Mørker, natt, offer, lys og frelse er estetiske 
element brukte i eit forsøk på å likne religiø-
se ritual og slik gje seg sjølve ein posisjon ut 
over den aktuelle hendinga og legitimere ei 
styreform. 

SYMBOL FOR ETTERTIDA
Propagandaen i Tyskland under nazistane 
fekk mange former. Gjennom den kultiske 

Nazistane hadde utstrakt bruk av symbol. Det viktigaste var riksvåpenet med ein ørn med utslåtte vingar ståande på ein krans av eikeblad med hakekrossen i midten, og 
sjølvsagt krossen åleine. Ein kan gjerne lese symbolbruken som eit kraftig teatralt verkemiddel. Her brukt under ein militærparade i Berlin i høve Hitlers 50-årsdag i 1939. 
 Foto: DPA /NTB scanpix

NÅR DET NORSKE TEATRET 
TEK ANDRE VERDSKRIGEN 
TIL SCENEN, ER DET EI ÅTTE 
TIMAR LANG FRAMSYNING 
SOM OGSÅ SKAL VISAST 
OM NATTA. 
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EIN KRIGS-
MASKIN 
AV LYS

Ø yvind Wangensteen skal bokstaveleg 
talt setje lys på krigen. Det er ei opp-
gåve han går til med stort mot og ein 

draum om at det skal opplevast som storslått, vak-
kert og poetisk, Men òg brutalt og ubehageleg. 
Inspirasjonen har han fått frå Hitlers faste arkitekt, 
Albert Speer, som var ein meister i å forføre folket 
og massane ved hjelp av lys. Wangensteen har 
henta mykje frå dei stormannsgalne nazistane og 
har like godt bygd ein ny lysrigg som skal hengje 
under den opphavlege riggen på Hovudscenen.

– Eg ser ikkje på lys som noko teknisk. Eg igno-
rerer alt som handlar om teknikk til eg har funne 
ideen min, inspirasjonen min og eit gjennom-
gåande konsept for den særskilte framsyninga. 
Speers lyssetjing av praktbygg og bruken av sterke 
luftvernslys var laga for å imponere. Han forsterka 
omgjevnadene gjennom lysstrålar og – søyler som 
verka både suggererande og massive. Riggen eg 
har laga, kan minne om det han dreiv med, seier 
Wangensteen. 

– Når alle kastarane er tende vil dei gi ei kjensle 
av eit stort krigsmaskineri. Lyskastarane er festa på 
ulike trosseriggar og gjer at eg kan styre lysriggen. 
Slik kan eg senke taket under framsyninga og 
skape eit meir klaustrofobisk og trykkande scene-
rom. Lyskastarane heng symmetrisk, som soldatar 
oppstilte på rekkje. Kvar kastar er kopla separat, 
som gjer at eg kan lage tallause kombinasjonar i 
scenografien, seier Wangensteen.

I denne produksjonen vil lysdesignet bli ein del 
av det scenografiske konseptet. Milja Salovaara 
har skapt eit lukka rom der skodespelarane er 
fanga gjennom heile framsyninga. Det er berre 
ein utgang, og heile atmosfæren kan bli nokså 
klaustrofobisk. 

– Eg vil jobbe med lyset grafisk og er glad for at 
scenografien er så stram. Det er enklare å jobbe 
med kontrasten mellom lys og mørke. Eg ønskjer å 
bruke veggene til å skape skuggespel og golvet til 
nye rom. Eg har tru på at det vil gi framsyninga eit 
eige uttrykk og ei eiga stemning. Og denne stem-
ninga vil eg skal gå igjen i alle scenane gjennom 
dei åtte timane som framsyninga varer.

teatraliteten oppnådde dei nazistiske styres-
maktene å knyte folk til seg ved å gjere dei 
delaktige og å gje dei ei fysisk oppleving av 
regimet. Etter dei første åra, der det kultiske i 
all hovudsak handla om folkets fortid, framtid 
og atterføding, utvikla det seg i åra fram mot 
krigen. Etter kvart skulle folket vere subjekt 
i lys av kjærleiken og makta utstråla frå føra-
ren. Med eit folk som aktivt dyrka ein førar 
som guddom i ideologiske ritual, var makta 
konsolidert.

Mange av dei monumentale bygga som 
blei oppførte, kan ein framleis sjå rundt om 
i Tyskland, men fleire står til forfall. Este-

tikken det tyske regimet nytta under andre 
verdskrigen, skulle overtyde folket og verda 
om det nazistiske regimets legitimitet og 
styrke og løfte Adolf Hitler som den sterke 
føraren for det tredje riket. Når Det Norske 
Teatret tek Andre verdskrigen til scenen, er 
det ei åtte timar lang framsyning som også 
skal visast om natta. No er mørkret blitt eit 
symbol for krigen og terroren som ramma ei 
heil verd, som ei lang, utmattande natt. Når 
krigen var slutt i 1945, stod menneska igjen 
med ei verd i ruinar. Men morgongry og lyset 
i slutten av framsyninga symboliserer også 
håp og ein ny start.

[ 1 ]  Thingspiel: Frå oppføringa av Das Frankenburger Würfelspiel i Charlottenburg i Berlin i 1936. (Foto: akg-images / 
NTB SCANPIX)  [ 2 ]  Idretten var også ein viktig del av nazismens propagandamaskineri. Den overlegne idretts-
mannen skulle vere eit kraftig symbol på ideologiens uovertruffenheit. (Foto: Hulton Archive /Getty Images) 
[ 3 ]  Hugo Boss blei hyra til å designe alle uniformene til de tyske nasjonalsosialistene. På bildet er mellom andre 
Reichsführer Himmler ulasteleg kledd. (Foto: akg-images / NTB SCANPIX)
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S V EI N 
T I N DBER G

SKODESPELAR

Aktuell i 
Andre verdskrigen – Natt i verda

Eg melde meg på sekundet da eg høyrde om 
dette prosjektet. Det å skulle framstille den nat-
ta som andre verdskrigen var, i eit visjonært og 
stort tenkt prosjekt som dette, er fasinerande. 
Åtte timar – også reint fysisk på natta. Teatret set 
inn det store maskineriet sitt for å verkeleggjere 
ein ide, det likar eg.

Teater er å følgje nokre draumar eller vyar. 
Det er å bruke lang tid, gå i djupna, tillate seg 
å følgje eit innfall, uansett kor rart eller smalt 
det er. Heile ideen; å nærme seg dette enormt 
vanskelege temaet gjennom å gi desse fire 
etablerte forfattarane fritt spelerom, er stort 
tenkt. Vi ber alle på historier som kvar er verd 
ein roman. Men i framsyninga tek vi ikkje sikte 
på å fortelje den historiske sanninga. Vi kan 
ikkje konkurrere med NRK eller Discovery på 
det dokumentariske. 

Teatret har ein stor føremon fordel ved at vi 
snakkar med hjartet. Vi vil aldri kunne vise det 
grufulle ved krigen, men teatret kan heilt klart 
vere nærare i å vise ein far som sørgjer over tapet 
av sonen sin. Det blir med andre ord ingen slag, 
tanks eller bomber på scenen. Vi skal trekkje 
opp etiske dilemma, diskutere vondskap og 
sjå på korleis grenser blir strekte i det godes 
hensikt. Dei som meiner det motsette av oss, kva 
for sanning sit dei med? Vi kan gå i djupna på dei 
reint menneskelege tinga som sorg, sakn, svolt. 
Samstundes er det jo viktig å hugse at det ikkje 
er slik at ingen lo dei fem åra krigen varte. 

Familien min har sjølvsagt også sine krigs-
historier. For min generasjon er dette framleis 
nært. Vi er ein splitta familie der det er lett å 
finne både landssvikarar og krigsheltar. Eg trur 
det er mange forteiingar og løyndomar som 
framleis pregar familiar. Det går i generasjonar; 
og samfunnet vårt er framleis forma av denne 
hendinga. Både i det små, men òg politisk, 
geografisk og økonomisk. 
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Bildet som 
inspirerte meg

D
et er ein stillferdig dramatikk 
i bildet, seier Erik Ulfsby 
om Robert Capas fotografi 
som har fungert som ei slags 
rettesnor i arbeidet med 
 Andre verdskrigen. Teater-

sjefen har gitt seg ei umogleg oppgåve, 
nemleg å setje i scene den mest omtala og 
valdelege hendinga i moderne historie.

- Forteljinga om andre verdskrigen er sett 
saman av tallause historier. Vi har alle ei 
historie frå krigen som er vår. Dette fotoet 
frå den spanske borgarkrigen, har festa 

ei slik krigshistorie til minnet vårt, og det 
opnar for mange tolkingar. Er det ein fami-
liefar som har nokre minutt på å formulere 
sine siste ord? Og er det ein medsoldat eller 
ein kamerat som har plukka opp pennen 
for å få dei ned på papiret? Og som veit at 
han no blir del av det andre dramaet, det 
som blir utløyst av at notatet kjem til dei 
den døyande er glad i? Det er mest eit heilt 
teaterstykke i seg sjølv. Fotoet talar for seg, 
men poenget er at den kollektive forteljin-
ga om krigen er oppbygd av fragment. Vi 
har laga eit landskap av fragment som blir 

vår forteljing. Fire dramatikarar frå ulike 
kantar av Europa har skrive på oppdrag 
frå teatret. Resultatet er blitt ei form for 
sceniske noveller som møter publikum. 
Ei oppleving av ei hending som framleis 
pregar verda og definerer kven vi er. Men vi 
blandar fakta med fiksjon, vi diktar oss inn 
i ein mørk epoke i verdshistoria, der det vi 
seier er like sant som noko anna. For kva 
er eigentleg sant i den augneblinken som 
Robert Capa har fanga? 

Frå fronten ved Aragon i Spania, 7. november 1938. Foto: Robert Capa © International C / Magnum / NTB scanpix 
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S
tykket ≈Tilnærma lik gir eit blikk 
inn i livet i dei nedre sjikta av eit 
skandinavisk klassesystem etter 
nyliberalismen. Samfunnsvitarar 
snakkar stadig oftare om preka-
riatet for å vise til sjiktet under 

den meir tradisjonelle arbeidarklassen eller 
proletariatet. Ordet legg vekt på det prekære 
– det usikre, vanskelege, utsette – ved 
livssituasjonen til stadig fleire i kapitalistiske 
samfunn. Det viser ikkje nødvendigvis til dei 
meir eller mindre permanent arbeidslau-
se, men til dei mange med svak og usikker 
«tilknyting til arbeidsmarknaden», som det 
heiter på sosialpolitisk; eit tilvære prega av 
uvisse om det er jobb å gå til og pengar til 
husleiga i morgon. 

Ein tenkjer ofte at dei skandinaviske landa 
er prega av eksepsjonell sosial likskap og 
utan markerte klasseskilje. Rett nok plasse-
rer Skandinavia seg trygt under OECD-snit-
tet i ulikskap, men også her er klasseskilja 
langt meir markerte enn mange trur. Spesielt 
i Noreg trur folk flest at ulikskapen er langt 
mindre enn han faktisk er. Dette kom klart 
til uttrykk i ei internasjonal undersøking der 
folk vart bedne om å anslå lønningane til uli-
ke yrkesgrupper. Her stakk nordmenn seg ut 
ved å overvurdere sterkt kor mye ufaglærte 
arbeidarar og ekspeditørar tener. Tilsvarande 
gjorde nordmenn også ei heftig undervur-

dering av inntektene til styreleiarar i store 
selskap. Nordmenn trur at dei førstnemnde 
gruppene tener over 50 % meir enn dei som 
regel gjer, mens vi tippar at styreleiarane 
tener berre ein fjerdedel av det dei faktisk 
håvar inn. (1)

I stykket ser vi at klasseskilja har ein dob-
belt eksistens, som objektiv røyndom utanfor 
oss, men også som erfaringar, minne, kjens-
ler og reaksjonar inne i oss. Vi møter klasse-
skilja både som eit sett med tilsynelatande 
gjevne eksistensvilkår og avgrensingar: lite 
pengar, vanskar med å finne arbeid, dårlege 
vilkår i jobben. Men vi møter også klasse-
skilja som kjensler, opplevingar, oppfatnin-
gar, tenke- og handlemåtar som avgjort er 
prega av personlege historier.
≈Tilnærma lik gir utfordrande skildringar 

av korleis livet i fattigdom og i randsonene 
av arbeidsmarknaden kjem til syne i måten 
ein føler og tenkjer på. Eit tydeleg døme er 
kva som skjer når Andrej serverer sjampanje 
for å markere eksamen frå kveldskurset sitt. 
Men å omtale dette som ei spegling er mis-
visande, fordi det gir inntrykk av at tankane 
våre er ein slags direkte refleksjon av dei til-
høva vi lever under. Snarare er det gjennom 
historia at samfunnsstrukturen pregar dei 
mentale strukturane våre. Stykket gir subtile 
innblikk i dette når det blir antyda korleis 
aktørane sine ulike historier eller vegar i 

klassesystemet gjer at situasjonar som er 
like å sjå til, fortonar seg vedlig ulikt: Å vere 
fattig er ikkje det same for den som alltid har 
vore det, som for den med pengar i familien. 

Mange prøver stadig å rettferdiggjere 
 sosial og økonomisk ulikskap. Kanskje er 
dette eigentleg rettferdige og rimelege utslag 
av forskjellar i innsats, talent eller ”risiko-
vilje”. Kanskje er det på sin plass at ein rein-
haldar tener gjennomsnittleg 316 000 i året, 
mens eks-Statoilsjef Helge Lund innkasserte 
140 millionar i året.

LIKSKAP 
& KLASSE

FLAX-loddet er håpet om å snu eigen lagnad. 
Du kan vere den heldige som trekk vinnarloddet,  

men sjansen er forsvinnande liten. I det klassedelte 
samfunnet går både fattigdom og pengar i arv.  

Flaks er sjeldan ein del av reknestykket. 
TEKST MAGNE FLEMMEN FOTO STIG HÅVARD DIRDAL 
TIL NYNORSK VED ARNE TORP / BERIT HELENE DAHL
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Men same kva ein meiner om dette, er 
det verre å rettferdiggjere dei ulempene og 
fordelane dette skaper for barna. Ulikskap 
i ein generasjon forplantar seg til ulikskap 
i neste generasjon. Avisene slår iblant opp 
at fattigdom går i arv, men det gir eit for 
snevert bilde. 

Realiteten er at klassebakgrunn pregar 
livssjansane over heile fjøla. Faren for å 
oppleve sosiale problem som å droppe ut 
av vidaregåande, bli tenåringsmor eller bli 
avhengig av trygd, heng nøye saman med 

inntektsnivå hos foreldra; di fattigare forel-
dre, di større risiko – di rikare foreldre, di 
mindre risiko. 

Omvendt er sjansane for å vinne pengar 
og prestisje større for dei med høgare klas-
sebakgrunn. Ein ting er at barn frå høgare 
klasser får betre karakterar på skolen. Ein 
annan er at barn frå høgare klasser oftare 
held fram i høgare utdanning, jamvel når 
dei har under middels karakterar. I tillegg 
ser vi at sjølv når folk har like mykje ut-
danning og av same type, så tener dei med 

høgare klassebakgrunn meir. (2)

Ofte blir dette kalla Matteus-effekten, etter 
Matteusevangeliet 25.29: «For den som har, 
han skal få, og det i overflod. Men den som 
ikkje har, skal bli fråteken jamvel det han 
har.»

≈ [TILNÆRMA LIK]
AV Jonas Hassen Khemiri  
OMSETJING Maria Tryti Vennerød
NOREGSPREMIERE 30. januar på Scene 2
REGI Peer Perez Øian 
MED Thomas Bipin Olsen, Sara khorami,  
Amell Basic, Marianne Krogh, Agnes Kittelsen, 
Bartek Kaminski, Espen Reboli Bjerke

Kor mykje tener du? Kor mykje er vi verde?  
Får vi valuta for pengane? 

1.  Sjå Gimpelson og Treisman’s 
Misperceiving Inequality.

2.  Ein del av desse resultata kan ein finne i 
Ljunggren og Dahlgren (red) Klassebilder: Ulikhet 

og sosial mobilitet i Norge (2010); og Korsnes, Hjell-
brekke og Hansen (red) Elite og klasse i et egalitært 

samfunn (2014). Begge Universitetsforlaget.
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V
i får følgje nokre personar 
som er på kollisjonskurs med 
marknaden. Dei synest å ha 
problem som er kopla til tal, 
prosenteiningar og rente. Dei 
prøver å finne ulike strategiar 

for å handtere kjensla av at noko er gale, 
seier Jonas Hassen Khemiri.

Det heile er litt komisk. Vi har avtala møte 
for å prate om stykket – om korleis pengar 
påverkar livet vårt – på ein kafé som viser seg 
å liggje på Sedelvägen. I kvartalet Valutan.

– Ja, alt er symbolsk, det er eit økono-
mikvartal, og der ligg Sparbanksvägen, seier 
Jonas Hassen Khemiri, nikkar i ei retning og 
smiler litt bakom solbrillene.

– Om ein først tek til å tenkje på kva tal 
faktisk kan styre, så dukkar dei opp over alt. 

Han kjem med døme:
– Vi investerer i eit forhold, stemmer med 

ein stemmesetel...
At det vart ei forteljing om menneskes 

kamp i ein kvardag styrt av marknaden, 
kjem av at Jonas Hassen Khemiri fekk ein 
førespurnad frå Dramaten om å skrive noko 
om Frankensteins monster, skapt av menne-
ske, men som dei mistar kontrollen over.

– Eg gjekk heim og las Mary Shelleys bok – 
det er ein fantastisk roman, superheftig – og 
tok til å tenkje på menneskeskapte fenomen 
som ein mistar kontrollen over. Tankane 
gjekk frå monster til økonomi, til robothan-
del og til kva som eigentleg hender når tal 

invaderer hjernar. Når menneske er omgitt 
av, men kjenner seg makteslause i møte med 
sifferverda.

No er den økonomiske sfæren ikkje ukjend 
mark for Jonas Hassen Khemiri. Han har 
gått på Handelshögskolan i Stockholm i to 
og eit halvt år, men hoppa av i samband med 
at debutromanen hans, Ett öga rött, kom ut.

– Å gå der var ei svært god førebuing for å 
kunne skape fiksjon. I mangt og mykje var 
det dét ein gjorde der. Den verda byggjer på 
ei mengd grunnføresetnader som er svært 
vanskelege å gi noko røynleg bevis for: om 
den menneskelege naturen og den påståtte 
rasjonaliteten, for eksempel.

– Da eg søkte meg til handelshøgskolen, 
tenkte eg omtrent slik: Pengar er kopla til 
makt, og eg er nyfiken på makt. Så eg stu-
derte noko eg mislikte, men framleis er svært 
fasinert av. Kva gjer kapitalen med oss? Det 
var verkeleg ei verd der rentesatsar, valuta og 
tal vart besjela. Dei var verkelegare enn Gud.

Pengar er ikkje berre kopla til makt, men 
også til klasse, ikkje sant?

– Pengar kan vere ei rulletrapp opp til 
overklassa, men dei kan også bli marerittet 
om ein blir  kasta nedover i hierarkiet, kon-
staterer Jonas Hassen Khemiri.

Eg spør han om hans eige tilhøve til pen-
gar. Ville han likt å vere økonomisk uavhen-
gig, ja rett og slett rik? Han svarar at han har 
ei grunnleggjande uro.

– Det går kanskje bra no, men kven veit 

kva som skjer om eit par veker? Pengar har 
aldri vore den største drivkrafta for meg; i så 
fall hadde eg framleis gått på handelshøg-
skolen. Men eg kjem aldri til å fordømme 
menneske som blir drivne av økonomi, for eg 
veit kor sterk den krafta kan vere. Draumen 
om å konsumere seg fri.

I stykket ≈ Tilnærma lik kjempar ei gruppe 
menneske med det økonomiske systemet. 
Éin vil knuse det, ein annan vil hemne seg på 
det, ein tredje vil gjere karriere innanfor det 
og ein fjerde komme seg ut av det.

– Alle personane er delar av meg; eg er også 
invadert av tal. Eg trur ikkje det er mogeleg å 
leve i vår tid utan å ha eit forhold til tal. Det er 

Eg vil skape 
forståing og 
forvirring
Frankensteins monster inspirerte Jonas Hassen  
Khemiri til å skrive stykket med den underlege tittelen  
≈ Tilnærma lik. Det handlar om eit anna menneskeskapt 
kraftfenomen: Kapitalen. Om pengars makt over livet vårt.
TEKST CARIN STÅHLBERG  FOTO MELI PETERSSON ELLAFI / DN / TT /  NTB SCANPIX
TIL NORSK VED ARNE TORP / BERIT HELENE DAHL

Teksten vart første gong trykt 18. september 2014 i Dagens Nyheter i samband
med den svenske urpremieren. Teksten er redigert.
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også fasinerande at det er så ekstremt vanske-
leg å stille seg utanfor systemet.

Tittelen ≈ Tilnærma lik viser til – ja, kva 
da?

– Mange menneske investerer mykje av 
sine sjølv- og verdsbilete i trua på at verda 
også er lik. At vi er like mykje verde, har like 
store sjansar og same føresetnader. At debet 
til slutt blir kredit. Dette stykket forsøker å 
bruke dette tilnærma lik-teiknet – ≈ – og vise 
kor mykjer som er tilnærma likt.

Etter den kritikarroste boka Ett öga rött 
har Jonas Hassen Khemiri skrive to romanar 
og fem teaterstykke, mellom anna Apatiska 
för nybörjare og Jag ringer mina bröder, 

som hadde premiere i 2013. Det sistnemnde 
var til å begynne med ein kronikk i Dagens 
Nyheter og vart skrive etter bombeåtaket 
på Drottninggatan i Stockholm i desember 
2010. Fleire av bøkene og teaterstykka hans 
er dessutan omsette og blir spela i utlandet. 

Kor nøye er du når det gjeld at ein skal 
følgje manusa dine?

– Eg brukar vere nøye med den første pre-
mieren. Korleis dei blir spela i utlandet, har 
eg ikkje kontroll over, og ein blir herda. Det 
er bra for egoet å bli mint på at teksten ikkje 
er min lenger. Tyske regissørar brukar vere 
ekstra flinke til å minne ein på det.

Da Jag ringer mina bröder blei sett opp i 

New York var han der og følgde arbeidet i ein 
månad.

– Det var spennande å sjå kva som hende 
med den teksten i New York. Folk i New York 
har jo eit komplisert forhold til trugsmål 
utanfrå, seier han.

Jonas Hassen Khemiris tekstar har ein 
musikalitet, ein rytme, dei er, meiner han 
sjølv, røystbundne.

– Alt som eg har produsert, har eg lese 
høgt minst éin gong. Øyret er smartare enn 
hjernen. Øyret veit kva som skal bort, kva for 
ord som er overtydelege.

Symbolsk møtestad: Jonas Hassen Khemiris nye stykke handlar om kapitalen og det det han gjer med oss alle.

≈ TILNÆRMA LIK 
AV Jonas Hassen Khemiri
REGI Peer Perez Øian
PREMIERE 30. januar på Scene 2
MED Thomas Bipin Olsen, Sara Khorami, Amell 
Basic, Marianne Krogh, Agnes Kittelsen, Bartek 
Kaminski, Espen Reboli Bjerke

Kva skjer når marknaden styrer alt?
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Som iblant har gitt meg stor tilfreds-
stilling – ja, ei kjensle av å vere udøyeleg – 

men stundom også fått meg til å kjenne meg 
framandgjord for verda.

Gjennom å skrive teaterstykke, dramatikk eller 
debattartiklar (som Bästa Beatrice, retta til justismi-
nister Beatrice Ask og publisert i Dagens Nyheter) 
kan Jonas Hassen Khemiri kople seg opp mot verda 
utanfor. Romanskrivinga kan vere isolerande. Må vere 
det i periodar.

Isolasjon eller i alle fall einsemd er også eit tema i 
forfattarskapen hans.

Føler du sjølv at du står utanfor, trass i at du har 
hatt framgang og blitt kjend?

– Det er litt vanskeleg å svare på. Det som går att i 
alt eg har skrive, er korleis enkeltindivid kjem på kant 
med kollektivet. Korleis dei prøver å forstå rolla si i 
ein kollektiv fellesskap. Det kan eg verkeleg kjenne att 
hos meg sjølv. Gjennom heile livet har eg vore skeptisk 
til grupper. Eg har ikkje vore så flink til å vere med 
i grupper. Dette er med i det nye stykket: Menneske 
som blir dregne til fellesskap, men seinare trekkjer seg 
ut.

Det står i programerklæringa til stykket ditt at de 
«vil gi publikum maksimal underhaldningsverdi pr. 
investerte krone».

– Underhalde… njaaa. Om eg har noko mål, så er 
det å skape forståing og forvirre på same tid. Forstå-
ing for personane og personleg forvirring for eigne 
fjellsikre meiningar.

Dei som et lunsj på den vesle kafeen der vi sit, held 
på å bli ferdige. Maten er oppeten, på tide å betale, 
pengar skifter eigar. Sola steikjer nådelaust  vidare.

Har du sjølv fått bra utteljing for den tida du har 
investert i teaterstykket ditt?

– Hahaha. Kjempeinteressant  spørsmål. Som i alle 
morosame prosjekt er ikkje timebetalinga så høg, men 
det er eit godt teikn. Det betyr at eg hadde det moro 
da eg brukte åtte veker på å lese dystopiske økonomi-
bloggar om gjeldsbobla.

– Nei, men eg står i den utruleg privilegerte  situa-
sjonen at eg kan leve av skrivinga mi. Det drøymde eg 
om da eg slutta på handelshøgskolen, og det kan eg 
gjere no når eg sit akkurat her på Sedelvägen i kvarta-
let Valutan, seier Jonas Hassen Khemiri.

Og kva skjer med denne rytmen ved 
 omsetjingar?

– Ein må ha ein omsetjar som likar å danse. 
Rytme og humor er viktig. Da har det fungert 
best, når omsetjaren forstår kva eg har vilja gjere og 
deretter våga å vere litt fri. Og det seier eg, som er den 
verste kontrollfriken i verda.

Forteljingane hans består oftast av fragment, røys-
ter, og han likar å endre perspektiv. Det heile får ein 
slags kaleidoskopisk effekt, med humor som eit fast 
innslag.

– Humor er eit effektivt middel for å sukre medisi-
nen. Humor er viktig, men for meg handlar det også 
om ærlegdom. Eg opplever livet som djupt tragiko-
misk. Det er så motbydeleg og så komisk, og oftast 
skiftar det raskt. Slik ser eg livet, seier han roleg, og 
legg til:

– Men humor har ingen verdi i seg sjølv. Han kan 
derimot brukast som flukt frå ein livssituasjon som 
kjennest for trong, avgrensa, farleg eller makteslaus. 
Det er ein... sikkerheitsventil.

Nokre dagar før vi møttest der på kaféen, har eg 
sett ei prøve på stykket ≈ Tilnærma lik, kjappe scener, 
raske identitetsbyte, situasjonskomikk, attkjennande, 
varmt og skarpt på ein gong. Her anar vi ei forståing 
både for den arbeidssøkjande rollefiguren som kjem 
til arbeidsformidlinga og verkeleg vil ha ein jobb, og 
for den utslitne arbeidsformidlaren som ikkje har 
noko å tilby.

Denne forståinga for ulike menneske, kor viktig er 
det for deg å vise eller formidle den?

– Det er min måte for å framstille korleis eg ser på 
verda. Eg har alltid hatt forakt for mi eiga evne til 
forståing. Det har gjort meg statisk. Eg forstår den og 
den og den og den...

Det kan kanskje kallast empati?
– Ja visst, forståinga kan bli ei handlingslamming. 

Men det ein kjenner skam for, kan ein leggje inn i 
skrivinga; det dukkar opp der. Når ein skriv, avslører 
ein mykje meir av seg sjølv enn ein forstår.

Han funderer ei kort stund.
– På same vis som tal spelar ei stor rolle for mennes-

ka i stykket mitt, så spelar bokstavane ei stor rolle for 
meg. Bokstavane har blitt eit system som eg har hengt 
verkelegheita mi på. 

 Jonas 
Hassen 

Khemiri 
FØDD 

1978

YRKE 
Forfattar, dramatikar. Har 

gått på handelshøgskolen 
och studert litteraturvitskap 

på universitetet.

BUR 
I Stockholm

HAR OGSÅ SKRIVE 
Ett öga rött (2003, debut), 
Montecore. En unik tiger 
(2006), Invasion! (2009), 

Jag ringer mina bröder 
(2012 ), Vi som är annorlun-
da (2012) og Apatiska för 

nybörjare (2013).

RASKE SVAR 

Dette ville du aldri 
 investere i: 
Mitt ego. 

Om eg seier økonomi? 
Maktkamp, prosent, grafar. 

Valuta? 
Hjernegymnastikk. 

Kvittering? 
Vitnemål. 

Ektepakt? 
Sorg.

Jonas Hassen Khemiri.  Foto: BALTEL/SIPA



27||  VÅR 2016 ||

A K T U E L L

SI MON 
RE V HOLT

TEATERMUSIKAR

Aktuell som 
musikalsk ansvarleg i Tenk om

Det kjennest jo litt som heime her sjølv om det-
te er min første jobb på Det Norske Teatret. Her 
heng portretta av oldeforeldra mine i foajeen, 
og bestefar helsar eg på dagleg – i glas og ram-
me, han også, rett nok. Men at eg er den fjerde 
generasjonen her på Det Norske Teatret, har eg 
ikkje tenkt på før eg blei gjort merksam på det. 
Ein merkar fort at musikalen som fag blir verdsett 
her på teatret. Både forståinga for arbeidet som 
ligg bak og respekten for denne sjangeren er høg. 
Berre det at det finst øvingsrom, er nytt for meg. 
Det er ei ære å setje den nyaste musikalen 
til Brian Yorkey og Tom Kitt inn i ei samtidig 
ramme. Vi må gjere stoffet personleg, tolke mu-
sikken og fortelje denne historia slik ho utspelar 
seg i Oslo i dag. Alle stemningar og alle fasar 
som eit liv rommar skal musikken lydleggje; det 
skal vere underhaldande, emosjonelt, ærleg, 
ekte og med mykje kjærleik. 
At Det Norske Teatret satsar på nye og moderne 
musikalar, gleder ein musikalentusiast som meg. 
Men det er også vågalt. Ukjend musikaldrama-
tikk er ikkje kvardagskost, så ein må ha stort mot 
for å gjere det. Det er mange gode utøvarar i 
musikalfaget i Noreg. Nivået er høgt her heime, 
og at Tenk om blir spelt for første gong i Europa 
her, og på Det Norske Teatret, er ikkje tilfeldig.
Om eg har ei Tenk om-historie? Eg takka ja til 
eit songoppdrag midt i første studieåret mitt 
i London. Det var snakk om ein turné med eit 
kor på Vestlandet, dei mangla ein bass, og det 
skulle berre ta 3 dagar. Eg heiv meg på, og der 
trefte eg ho som i dag er kona mi. Det blei altså 
ikkje eit fullt studium og eit liv i utlandet slik eg 
hadde sett for meg.  Ei tilsynelatande lita av-
gjersle som altså endra retninga på alt. Banalt, 
kanskje, men slik er jo livet.
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KVITEBJØRN 
KONG VALEMON
AV Ola E. Bø og Mari Moen, etter norske 
folkeeventyr
URPREMIERE 16. april på Hovudscenen
MED Silje Lundblad, Morten Svartveit m.fl.

Ei dramatisk forteljing om å følge hjartet sitt.  
Ein dag møter jenta kvitebjørnen, og saman 
finn dei sjølve livets melodi.
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Kvit bjørn i 
svart verd

Ein forheksa prins, ein duk som dekkjer seg 
sjølv, eit glasberg som veks fram av svarte 

natta og ein stor, kvit bjørn som bur i eit slott 
djupt inne i skogen. Det manglar ikkje på 

 tekniske utfordringar i eventyret om Kvite-
bjørn kong Valemon. Og nettopp derfor er 

det så spennande å setje det opp. 
TEKST INGRID WEME NILSEN FOTO SIREN HØYLAND SÆTER

K
vitebjørn kong Valemon er 
eventyret om prinsen som blir 
omskapt til ein kvit bjørn av ei 
trollkjerring, fordi han ikkje vil 
gifte seg med henne. Prinsen 
er bjørn om dagen og mann 

om natta, men om han klarer å leve i sju år 
utan at nokon ser han som menneske, så vil 
forbanninga bli oppheva. For å innfri dette 
kravet har bjørnen isolert seg i slottet sitt 
djupt inne i skogen. Men når han forelskar 
seg, blir det heile vanskelegare, for korleis 
skal han kunne krevje av kjærasten sin at ho 
ikkje får lov til å sjå han? Aldri har vel nokon 
kjærleik blitt prøvd så hardt som den mellom 
kvitebjørnen og jenta hans, og aldri har vel 
noko så reint og kvitt vore omgitt av krefter 
så mørke og skremmande. 

For å finne inspirasjon drog vi (det vil seie 
dei to dramatikarane, scenograf og regissør) 
til dei svenske skogane i Värmland. Og det 
var der, djupt inne i skogen, i skumringa, 
akkurat på den tida når stubbar blir til troll 
og bjørn blir til mann, at vi kom på ideen om 
å bruke svart teater. Det gjekk omtrent slik 
for seg: 
REGISSØR: Det eg lurar mest på, er korleis vi 
skal framstille alle dei magiske hendingane i 
eventyret. Korleis får vi for eksempel ein duk 
til å dekkje seg sjølv?
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DRAMATIKAR 1: Det blir ikkje lett!
DRAMATIKAR 2: (peiker ivrig)  Sjå, lupinar! 
Eg elskar lupinar!
REGISSØR: (ser seg rundt) Er det dei kvite? 
DRAMATIKAR 2: Nei, det er jo hundekjeks. 
Det er desse, dei høge, lilla. Er dei ikkje 
vakre? Eg vil plukke nokre. 
Dramatikar 2 og regissøren plukkar lupinar. 
DRAMATIKAR 1: (snur seg til scenografen 
medan han klør seg i hovudet) Og kva med 
denne flaska som aldri blir tom? Korleis i 
SVARTE skal vi løyse det?
SCENOGRAF: (med blikket festa på noko djupt 
inne i skogen) Der sa du det.
DRAMATIKAR 1: Kva?
SCENOGRAF: Eg veit kva vi skal gjere. (alle 
snur seg og ser på scenografen) Vi skal børste 
støv av en god, gammal teaterteknikk som 
kan få magiske ting til å skje på scenen. Vi 
skal bruke SVART teater!
DRAMATIKAR 1 OG 2: (i munnen på kvarandre) 
Sjølvsagt!/Sjølvsagt! Det er genialt!
REGISSØR: (forvirra) Svart teater?  Kva er det? 

Jo da, det skal eg seie deg, for eg har nem-
leg vore på kurs! 

Svart teater er ein teaterteknikk som 
spring ut frå pantomimen, og ideen er både 

latterleg enkel og herleg konkret. Eit kolsvart 
scenerom gøymer svartkledde menneske 
som fører gjenstandar, til dømes marionet-
tedokker, inn i ei smal gate med lys, slik at 
tinga blir opplyste, medan den som fører dei 
framleis er usynlege. Slik kan ein skape ein 
illusjon av at tinga rører seg av seg sjølv. 

Så er det sjølvsagt slik, som det jo er med 
det meste som gir seg ut for å vere leikande 
lett, at det er så uendeleg mykje vanskelegare 
å få til enn ein først skulle tru. Metoden krev 
nemleg den yttarste presisjon frå svært man-
ge ledd i produksjonen, og det skal lite til 
før det som skulle sjå ut som flygande kaker, 
sakser, dukar eller servise plutseleg liknar 
meir på ein gjeng svartkledde ninjasoldatar i 
treningskamp. 

Altså måtte vi lære meir. Medio desember, 
midt i julestria, benka vi oss i prøvesalen 
framfor ein levande legende i faget. Michael 
Meschke, marionette-designar og -førar, 
regissør, dramaturg, ”eksperimentør” og 
ekspert i svart teater, var kommen på besøk 
frå Stockholm for å inspirere oss og ause av 
sin visdom. Sidan svart teater er ein teknikk 
som hadde si storheitstid på 70-talet, er det 
slik at dei som er verkeleg gode på denne 
teknikken, er godt vaksne i 2015, og Michael 

Meschke er 84 år gammal. Heldigvis hindrar 
ikkje alderen han i å iføre seg den svarte 
teaterdrakta og demonstrere ulike teknik-
kar for nysgjerrige tilskodararar. Ein tur til 
malarsalen for å sjå på bjørnen vil han òg 
ha med seg, og vi er ikkje så reint lite stolte 
av rekvisittmakaren vår når den verdsbe-
rømte marionettedesignaren slår hendene 
saman og seier oppglødd: ”Oj, jag hade ingen 
aning… Magnifikt!” 

Kvitt mot svart. Vondt mot godt. Ei flaske 
som aldri blir tom. Ei kake som dansar gjen-
nom lufta. Ei saks som klipper dei vakraste 
klede heilt av seg sjølv. Kan ein verkeleg 
lage magi med svart teater? Tja, til det vil eg 
seie at teatret er ein stad der magi blir laga 
kvar einaste dag, med eller utan illusoriske 
teknikkar som svart teater. Men du verda så 
artig det er å trikse litt ein gong i blant.

SVART TEATER ER EIN TEATER-
TEKNIKK SOM SPRING UT FRÅ 
PANTOMIMEN, OG IDEEN ER 
BÅDE LATTERLEG ENKEL OG 
HERLEG KONKRET

På målarsalen står bjørnen som etter kvart skal bli kvit. Dei unge skodespelarane gler seg over møtet med medspelaren sin. Frå venstre: Eira Tyssø Lie, Clara Marie Lien 
 Sunde, Julie Heyerdahl Skagestad, Thea K. Killingmo, Ella Jørgensen Dragland og Janna Elton Proskurnicki.
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A K T U E L L

SI L J E 
LU N DBL A D

SKODESPELAR

Aktuell som 
Jenta i KVITEBJØRN KONG VALEMON, 

Liv i TENK OM og 
Esther i HALVE KONGERIKET.

Eg har eit stort hjarte for musikalar. Eg elskar 
miksen av musikk, teater og dans – den byr på så 
mange moglegheiter. Etter åtte år i Trondheim 
har eg fått bryne meg på mange musikalroller, 
mellom andre Sally Bowles i Cabaret og Maria i 
Sound of Music. No skal eg spele Liv i Tenk om; ei 
livsglad og utettervend jente med ei sterk skjeb-
netru. Ein artig kombinasjon!

Da eg var yngre, elska eg å drøyme meg bort 
i Disneys eventyrfilmar, og kanskje spesielt Skjøn-
heita og udyret  – eg må ha sett den minst hundre 
gonger. Det eventyret er faktisk basert på even-
tyret om Kvitebjørn kong Valemon, så no skal eg 
altså få spele sjølv i det eventyret eg har drøymt 
meg bort i så mange gonger – det blir stas!

Det er magisk korleis barn blir oppslukte av 
teateropplevinga. Det kjem til å bli ei framsyning 
med vekt på visuelle element. Mykje av handlinga 
går føre seg i ein mystisk skog. Og vi skal nytte 
ein dokketeaterteknikk som blir kalla svart teater. 
Spesielt spennande blir det å spele mot ei dokke, 
altså bjørnen. Han er fantastisk fin! Og alle skal 
spele på instrument, song blir det nok også litt av. 
Håpar eg… 

I vår versjon er også den litt bortskjemde 
prinsessa blitt til ei tøff, uredd og nysgjerrig vanleg 
jente. Det er henne eg skal få spele. Ho må dra på 
leit etter sjølve melodien i livet. Det er eigentleg 
ganske filosofisk, det blir sikkert noko å snakke 
om med ungane etterpå. Eg trur livsmelodien 
kan vere det som er viktig i livet. Kjærleik, for 
eksempel
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Axel er 20 år og har ein 
TV-serierolle og to teaterroller 
bak seg. Kjersti gjekk ut av 
skodespelarlina ved KHiO i fjor 
og debuterte på Det Norske 
Teatret i fjor haust.
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Korleis var første møte med Romeo og Julie? 
KJERSTI: Oj! tenkte eg. Eg såg Baz Luhr-
manns filmatisering av Romeo og Julie 
første gongen ein gong på ungdomsskolen. 
Lagnaden deira trefte meg med det same. 
Det var så levande, liksom. 
AXEL: Kjempekjedeleg! tenkte eg. Vi brukte 
friminutta på barneskolen til å sjå filmen. Eg 
var kanskje litt ung, hehe. Eg såg han opp att 
nokre år seinare, og da var det ei god opple-
ving. Språket treffer meg spesielt. Det er jo 
så vakkert! Det blir ei stor oppgåve å setje 
seg inn i. Eg skal ikkje berre seie at ei jente 
er pen, men eg skal seie det med fyndige ord 
over ei halv side.
KJERSTI: Og det er jo heilt drygt det der 
med å bryte med familien for kjærleiken. 
Ekstremt modig. Dette er inga florlett 
forelsking. Romeo og Julie har ein enorm 
viljestyrke. Og Julie har skikkeleg bein i 
nasen! Personleg har eg aldri opplevd noko 
slikt. Men eg trur at det innanfor visse miljø 
kan skje liknande ting i dag. 

Dette er Romeo og Julies første ordentlege 
forelsking. Kva minne har de sjølve frå dyk-
kar første møte med kjærleiken? 
AXEL: Første gongen eg var forelska, var i 
barnehagen. Seinare blei kjenslene og forel-
skingane sterkare, og eg visste ikkje kva eg 
skulle gjere dersom det blei slutt. Men når 
du blir større, skjønar du at livet går faktisk 
vidare, sjølv utan den personen. 

KJERSTI: Eg var nok også mest avstandsfor-
elska i ungdomsåra. Og ein meister til å dag-
drøyme! Ein gong då eg var 16 år, sneik eg 
meg vekk frå ein nyttårsfest klokka tolv for å 
møte ein gut. Han var på ein annan fest, så vi 
møttest på halvvegen med kvar vår spark. Eg 
fikk mitt første nyttårskyss der i skogen, og 
sparka heim i lykkerus.
Familiane til Romeo og Julie er fiendar, der-
for kan dei ikkje få kvarandre, og derfor må 
dei gå i døden for kvarandre. Korleis hadde 
det gått dersom dei kunne fått kvarandre?
KJERSTI: Det er jo eit heilt nytt stykke! Men 
dei ville jo blitt betre kjende enn dei blir i 
dette stykket. Det kunne sikkert gått begge 
vegar. Men eg opplever at dei ser kvarandre 
veldig som menneske. Eg likar å tru at det 
hadde gått bra!
AXEL: Vi strevar jo alltid etter det vi ikkje kan 
få. Det som er forbode, blir ekstra spennan-
de. Det er vanskeleg å seie korleis det hadde 
gått dersom det ikkje var ein premiss...

Romeo og Julie møter kvarandre på eit ball, 
og det er kjærleik ved første blikk. I dag sjek-
kar folk kvarandre opp på Tinder, Sukker 
og match.com. Er moderne kjærleik meir 
overflatisk?
KJERSTI: Eg trur kjærleiken er like sterk, men 
kanskje sjølve sjekkinga er litt meir overfla-
tisk. Eg trur vi blir meir kritiske. Kjærleik 
har jo mest blitt ei kommersiell greie. Kan-
skje den neste personen ein møter er enda 

meir rett? Kanskje var det lettare å velje å 
«gå for» nokon før. Eg elskar for eksempel 
romantiske filmar som Notting Hill, eg for-
ventar den kjensla når eg møter nokon. Men 
det er vel ikkje alltid heilt slik i verkelegheita. 

Du er jo ein veldig ung Romeo. Sjølv om han 
skal vere ung, blir denne rolla vanlegvis spelt 
av skodespelarar som er langt eldre enn du...
AXEL: Ja, eg har jo ganske kort erfaring. Eg 
føler eg har snike litt i køen! Men derfor 
kjenner eg også at eg må jobbe desto harda-
re. Eg kjenner presset, for å seie det slik. Det 
er veldig spennande! Men eg er klar over at 
eg er heldig. Det er dette eg vil gjere, eg kan 
ikkje tenkje meg noko anna.
KJERSTI: Det er på ein måte som ei forel-
sking, dette med teater. Eg har prøvd å gløy-
me det. Men eg har måtta komme tilbake. 
Det kan vere vanskeleg å forstå kvifor ein blir 
forelska i ein person, og nett slik er det også 
med teater. Det er ein lidenskap, akkurat 
som kjærleiken. Her er jo Romeo og Julie ei 
stor inspirasjonskjelde. Dei tek vanskelege 
val, bryt med konvensjonane og går ekstremt 
langt for det dei trur på og følgjer hjartet 
sitt!

DESPERAT
FORELSKA
Axel Gehrken Bøyum er 20 år. Kjersti Dalseide 29.  
I vår er det dei to som skal spele det desperat forelska 
unge paret som vel døden framfor å leve utan kvarandre.
TEKST ÅSNE H. DAHL TORP FOTO SIREN HØYLAND SÆTER  STYLING OSKAR ANDREAS PASK STEEN/YME/PALEET  SMINKE KICKS/PALEET 

ROMEO OG JULIE
AV William Shakespeare 
OMSETJING Edvard Hoem 
REGI Maren Bjørseth
PREMIERE 5. mars på Scene 2
I ROLLENE: Axel Gehrken Bøyum, Kjersti 
 Dalseide m.fl.

Kjærleiken overvinn alt. Også døden. 
 Familiane til Romeo og Julie har lege i krig så 
lenge nokon kan hugse. Nokon må ofrast for 
freden. Men kjærleiken lever vidare.

EG TRUR DET LIGG I MENNESKE-
NATUREN Å BLI FORELSKA OG SØKE 

KJÆRLEIK. DET ER EIT EVIG TEMA.
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A K T U E L L

M A RE N 
B JØR SET H

REGISSØR

Aktuell som 
regissør for ROMEO OG JULIE

Mitt første møte med Romeo og Julie var 
sjølvsagt med Leo. Eg var vel 13 år, trur eg. 
Det var på Stjørdal Kino. Eit heftig møte, eg 
blei heilt slått i bakken! Reint bortsett frå at 
Leonardo di Caprio var veldig kjekk, så blei eg 
treft av at verda var så håplaus rundt dei. Det er 
nett slik det er når ein er ung. Alle kjenner seg 
på eitt eller anna vis utanfor, ingen forstår ein. 
Romeo og Julie er veldig unge og passar ikkje 
inn i samfunnet. Dei treng kvarandre for å bryte 
ut, for å flykte vekk frå den håplause verda og 
foreldrefeiden som ikkje har noko med dei å 
gjere. Byen dei bur i, blir halden saman av ein 
urgamal konflikt. Her er vald, maktkonstellasjo-
nar, vennskap og uvennskap og usynlege sam-
funnsstrukturar. Dei unge lid under forfedranes 
synder, kjempar i ein konflikt dei ikkje kjenner 
bakgrunnen for. Nokre må ofrast for freden. 
I dette tilfellet er det Romeo og Julie. Det er 
tragisk, men eg trur dessverre det ofte er slik 
også i den verkelege verda.

Romeo og Julie har potensiale i seg til å bli 
ei heilt eiga verkelegheit. Det har sin eigen 
logikk. Eg kan love fantasi, humor, konfetti og 
kanskje litt blod. Masse fest, magi, romantikk, 
fekting, bryllaup, eit brev på avvegar, tragedie, 
komedie, gift og død. Og musikk! På inspi-
rasjonslista finn du foreløpig ei relativt variert 
blanding: Mykje elektropop, ein del 80-talsmu-
sikk og sjølvsagt eit par kjende kjærleikssongar. 
Vi skal ta Shakespeare på alvor, men ikkje vere 
redde for å lage “vår eigen” versjon av stykket. 
Mottoet er: ”No fear Shakespeare”.
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Vi kan tilby flotte 

 lokale midt i Oslo 

sentrum med store 

foajéområde, godt 

eigna for alle typar 

arrangement.

Du kan  arrangerere 

kick-off, konferanse, 

julebord, sommar-

fest, mot taking, 

VIP-middag, jubile-

um,  teaterkveld, 

frukostmøte og 

 pressekonferanse.

Berre fantasien set 

grenser for korleis  

arrangementet ditt 

skal sjå ut!

Hotelllpakkar med 

teaterbillettar  finn 

du hos våre gode 

partnarar Thon Show 

& Scene og Scandic 

Showpakker.

ARRANGEMENT 

& SELSKAP Bli kjent med ein ny arena.

Få idear og inspirasjon!

KONTAKT 
KIRSTI.ERVIK@DETNORSKETEATRET.NO  

ELLER RING 22 47 38 20
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HERR MARMELADE
AV Noah Haidle
OMSETJING Gunstein Bakke
NOREGSPREMIERE 9. april på Scene 3 
REGI Glenn André Kaada
I ROLLENE  Ola G. Furuseth, Sara Khorami, 
Ulrikke Hansen Døvigen, Bartek Kaminski,  
Espen Reboli Bjerke, Amell Basic

Lucy på fire år er stort sett åleine, mora er på 
byen. Heldigvis har ho to fantasivenner.
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D
ersom rykta er sanne – eg tek 
atterhald om at dei ikkje er det, 
altså – så kunne ein sjå kor mange 
som slo av NRKs serie Kampen 
for tilværelsen under partnarbyte-
scena. Og eg veit ikkje, seier Ola G. 

Furuseth (40).
- Om det er eitt ord som slår meg da, så er det 

dobbeltmoralisme. Som om det var ein tanke 
ingen hadde vore inne på sjølv. 

Furuseth har spela ei mengd utiltalande, for 
ikkje seie fråstøytande personar i løpet av sitt 
meir enn ti år lange virke på scena – likevel har 
ingen vekt større harme enn den i overkant 
dyrekjære tannlegen Vidkun Rotevatn i Kampen 
for tilværelsen, som utspelar seg i ein kritkvit, 
besteborgarleg Ullevål Hageby.

- Eg meiner, drit i sexen; det er ikkje dét det 
handlar om. Det var jo noko heilt anna vi prøvde 
å seie noko om. Nemleg alle vi som lever vårt 
kvite middelklasseliv, der alle skal vere perfekte, 
skal lykkast på alle område i livet, skal ha dei 
sunnaste ungane, tene mest og trene mest – i 
det hele tatt, folk som går rundt og er fanga i 
eit klaustrofobisk tilvære. At somme ikkje ser 
dette, men hengjer seg opp i dyresex – eg synest 
det blir så smått og banalt. Dersom  det er det 
einaste du ser, da har du eit par andre problem, 
slik eg ser det. 

LIKSOM-UNIVERS
Dette verkar kanskje litt hardt og uforsonleg, 
men Ola G. Furuseth smiler meir oppgitt heller 
enn dundrar handa irritert i bordet, og det 
einaste han ønsker er at publikum skal reflektere 
litt meir over kva som blir presentert, ut over det 
første og mest openbare. På den andre sida: Han 
har lært seg at han liker seg best i utkanten, og at 
hans eigne preferansar i rolleval ikkje alltid fell 
saman med det som billettkjøparane vil ha.  

- Dei framsyningane eg sjølv har brydd meg 
mest om, og som eg har funne mest glede ved å 
spele i, er jo også veldig ofte dei som færrast folk 

Nedrykkar
Ola G. Furuseth (40) spelar rolla som 
herr  Marmelade i stykket med same 

namn, ein sadistisk og valdeleg fantasi-
figur som eksisterer berre i hovudet på 

den fire år gamle hovudpersonen. 
TEKST THOMAS KARLSEN FOTO SIREN HØYLAND SÆTER 

STYLING OSKAR ANDREAS PASK STEEN/YME/PALEET
TIL NYNORSK VED ARNE TORP / BERIT HELENE DAHL
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kjem og ser. Truleg har det litt å gjere med at ein 
som skodespelar ofte spelar litt for meinigheita 
– og å spille for meinigheita er eg litt lei av. Og 
dei som kjem, representerer ofte ei menigheit 
som ikkje alltid treng djupare innsikt.

Ho er ikkje akkurat utprega sympatisk, rolla 
Furuseth har i den amerikanske Noah Haidles 
Herr Marmelade, om ei fire år gammal jente 
som er overlaten til seg sjølv av foreldra og byg-
gjer seg eit liksom-univers der personane er fire 
og fem år gamle, men snakkar og oppfører seg 
som vaksne («eit slags ‘Alice i Eventyrland’ på 
sterke sentralstimulerande stoff», som Furuseth 
kallar det). Tittelfiguren er ein undertrykkande, 
valdeleg og kokainsnortande mannsfigur – men 
altså ein person som berre finst i fantasiverda til 
ei fire år gammal jente. 

- Han finst ikkje sympatisk; samtidig er han 
jo ein fantasiskapnad, og det gjer han uføreseie-
leg. Du kan gå så mange vegar med han, i tillegg 
til at det ikkje er råd å overspele han heller, 
sidan det ikkje fins noko som heiter overspel i 
hovudet på ein fireåring. I barnesinnet er det jo 
berre fantasien som set grenser, og der ligg det 
mykje fridom.

BLANKE ARK
Forfattaren, Noah Haidle, vil ikkje vere eit full-
stendig ukjent namn for teatergjengarar – hans 
Lucky Happiness Golden Express blei sett opp 
på Det Norske Teatret i fjor. Herr Marmelade 
blir derimot spela for første gong i Noreg denne 
våren. 

- Og det er det kulaste med å jobbe med ny 
dramatikk – det finst ingen fasit, fordi det ikkje 
finst noka forhistorie. Ingen bagasje. Ofte får du 
som skodespelar høyre, slik eg til dømes gjorde 
da eg spela Elling på Teatret Vårt i Molde, 
«korleis er det å hoppe etter Wirkola?» Her er 
det derimot blanke ark. Ingen kan komme og 
seie om herr Marmelade at «det er vel ikkje heilt 
sånn han er?».

- Dette er eit stykke som krev ein del - ikkje 
berre av skodespelarane, men også av oss som 
 publikum? Vi blir kasta rett inn i eit univers der 
alt er snudd på hovudet. 

- Mange vil nok oppleve dette som ganske 
utfordrande. Og samstundes blir eg nysgjerrig 
på kvifor så mykje av samtidskulturen vår 
handlar om barn og seksualitet. Eg lurer på 
om det har skjedd noko – at grensene mellom 
barn og vaksne er blitt meir utydelege. Eg 
tar meg for eksempel i å sitje og sjå på barn 
på Disney Channel som opptrer og snakkar 
til kvarandre på ein måte som få vaksne ville 
sloppe unna med.

Eit lite bakteppe: Ola G. Furuseth er fødd 
og oppvaksen på Skui i Bærum, like ved det 
som i ein periode etter krigen var verdas største 
hoppbakke (i dag freda og ikkje i drift). Etter 
vidaregåande gjorde han som mange andre as-
pirerande skodespelarar: Tok eit år på Romerike 

Folkehøgskole, søkte fire gonger på Statens Te-
aterhøgskole utan å bli innkalla til neste prøve, 
studerte i mellomtida dramateori i Trondheim 
før han kom inn på skodespelarutdanning i 
London. Sidan han kom heim for trettan år si-
dan har han jobba på Trøndelag Teater, Teatret 
Vårt i Molde, Oslo Nye og altså nå Det Norske 
Teatret. 

- Du tar ofte dei rollene som mange andre skode-
spelarar helst ikkje vil ta i? Er det bevisst?
- Ja. Eller, det er litt rart, det der, men nokon har 
vel sett at eg har ei slags dobbeltheit i meg– på 
skolen i England, der dei er meir opptekne av 
typecasting enn her heime, hadde vi ein gong 
besøk av ein erfaren «caster» – om eg ikkje 
hugsar det heilt feil, blei eg plassert i kategorien 
professor-slash- massemordar. Det går litt på 
det ytre, alle ansikt har ei snill og slem side.

- Og regissørar blir tiltrekte av den slemme sida 
ved deg?
- Eg er nok mest tiltrekt av dei rollene sjølv, sjølv 
om eg jo ikkje alltid synest det er så hyggeleg, for 
eg kjenner jo at eg eksponerer nokre dritdårlege 
sider av meg sjølv, og somme menneske klarer 
ikkje å skilje mellom meg og desse forkvakla 
karakterane.

- Men gjer det noko med deg? Vaknar du enkelte 
morgonar og har litt det som vi andre kanskje 
kjenner som fylleangst? Denne kjensla av at ein 
har vore ein skikkeleg dritsekk kvelden før, utan 
heilt å kunne hugse kva ein sa eller gjorde? 
- Det er truleg ei ganske presis beskriving. Eg 
veit jo at folk rundt meg kan synast at det er litt 
ubehageleg. At det liksom må vere ein snev av 
meg i desse fråstøytande karakterane, må det 
ikkje? Akkurat det er veldig ubehageleg. Men 
det kan eg ikkje gjere noko med – det er jo job-
ben min, dette. Eg må jo berre erkjenne at det er 
noko ved meg som gjer at eg får desse rollene, ei 
blanding av ytre kjenneteikn og personlegdom. 
Men da du må verkeleg gå inn i deg sjølv og prø-

ve å halde på ei sjølvkjensle, vite med deg sjølv 
at du er ein heilt annan, seier Furuseth, som 
har fortalt at han ofte snakkar med psykologar, 
psykiatrar og anna fagpersonell når han skal inn 
i hovudet og under huda på dei mest utiltalande 
rollefigurane. 
- Slike usympatiske roller tiltrekker meg nok 
fordi eg ikkje synest det er så spennande med 
folk som heile tida er innanfor. Eg har aldri følt 
meg som ein av dei sjølv, eg er berre ikkje ein av 
gutta som sit på pub og synest alt er kult; har 
aldri vore det. Dessverre, hehe. Mange menn 
har sikkert drøymt om å spele kjekkas, sitje 
der med tredagars og ein sigarett i munnvika 
og myse ut over Gardasjøen – der har eg berre 
ikkje noko å bidra med. Men om rollene eg likar 
derimot er så mykje djupare eller betre, det skal 
eg ikkje påstå. 

- Har du takka nei til roller som du synest bikkar 
over i det heilt forkastelege?
- Njaei, det har nok ikkje skjedd. Det har skjedd 
at eg takkar nei til roller eg føler ikkje passar 
meg, liksom komme seglande nedover danse-
golvet med eit kjekkassmil i munnvikene, da 
blir eg heilt klodrian og får hetta, så det gjer eg 
ikkje. Ein del castrar blir litt overraska, for det er 
tradisjon for at norske skodespelarar har ei slags 
transformasjonsevne, at alle kan bli kven dei vil 
på ei scene …

- Det meiner ikkje du?
- Det meiner ikkje eg. Du må gjerne late som, 
men det ytre avslører deg alltid. Så da må du 
heller prøve å bli venn med at det er dei korta du 
fekk utdelt.

- Og det klarer du no?
- Det er ikkje lett, ikkje på nokon som helst 
måte. «Faen, er eg sånn?», liksom. Men eg må 
jo berre akseptere det. Og så er det jo ålreit der-
som folk der ute ser at det er noko uføreseieleg i 
det eg gjer.

I TV-serien Kampen for tilværelsen, som gjekk på NRK i 2015, spelte Ola tannlegen Vidkun. Han hadde ein heilt 
spesiell interesse for dyr.  Foto: Anne V. Erichsen/NRK
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F
ernando Arrabal er ein av dei store 
modernistane i teatret. Namnet 
dukkar kanskje ikkje opp så ofte 
som Beckett no for tida, men mot 
slutten av 60-talet var Arrabal 
ein av dei mest spelte dramati-

karane i Paris. Han var ekstremt produktiv 
gjennom 60-, 70- og 80-talet, og har gitt ut 
over hundre teaterstykke, fjorten romanar, 
så mykje som 800 poesisamlingar, essays og 
anna. 83-åringen er framleis aktiv, og i 2005 
gav han ut ei bok om Michel Houellebecq, 
som inkluderer ei samtale mellom dei to 
forfattarane. Der seier Arrabal blant anna: 
«Dei fleste av mine beste vener er døde. 
Beckett, Cioran, Ionesco og Topor, og du har 
ein spesiell plass i livet mitt.» Det er ikkje så 
rart at Arrabal har teke Houellebecq til seg 
som ein litterær adoptivson: Dei to deler eit 

talent for å provosere, ein sterk trong til å 
skrive om sex i alle slags former, og det 

å vere elska og hata av kritikarar og 
kulturfolk. 

KRIG OG ABSURDISME
Arrabal har sagt: «Eg trur eg 

har ein rett til å vere forfattar: 
Den retten som kjem av å ha 
ein biografi full av bisarre 
fenomen og slåande hen-
dingar.» Då han var fire år 
i 1936, braut den marok-
kanske borgarkrigen ut, og 
far hans vart dradd ut av 

senga av soldatar og 
forsvann ut av livet 

GRENSELAUST 
OG VILT

83-åringen Fernando Arrabal er ein ekstremt produktiv dramatikar 
som har levd gjennom fleire krigar og omveltingar, både personleg 
og kunstnarleg. Han skriv og lever fortsatt, og er råare enn dei fleste.

TEKST BÅR STENVIK FOTO LOUIS MONIER, 1987
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FRUKOST I DET GRØNE
AV Fernando Arrabal 
OMSETJING Odd Jan Sandsdalen 
REGI Catrine Telle
PREMIERE 20. februar på Scene 3
I ROLLENE: Eivin Nilsen Salthe, Jan Grønli, Hilde 
Olausson, Nina Woxholtt, Elisabeth Sand, Øyvin 
Berven.

Krig er både kjedeleg og meiningslaust - kva 
med ein piknik i staden? Om fienden ikkje vil 
krige, og du ikkje vil krige, kvifor krigar vi da?

hans. Mora snakka aldri om 
faren, og fjerna alle minne. 
Ikkje før Arrabal var 17 år, 
fann han ein bortgøymd 
koffert på loftet med brev 
frå faren og bilde av han. 
Etter det snakka han ikkje 
med mora dei neste fem åra.

Guten var tidleg fascinert 
av teateret, og oppdaga for-
fattarar som Lewis Carroll, 
Kafka og Dostojevskij. Dei litterære impul-
sane blanda seg med hans eigne erfaringar 
frå ein streng religiøs oppvekst og autoritær 
skulegang, mellom anna på militærskulen, 
og han byrja å skrive tekstar som var like 
bisarre og slåande som livet hans.

Frukost i det grøne (Los soldados, 1952), 
var det første stykket han fekk publisert, men 
har i seg mykje av det han skulle bli kjend 
for seinare: Den absurde samansettinga av 
barnleg naivitet hos aktørane og den grufulle 
krigen rundt dei. Den dominerande og 
overflatiske morsfiguren. Blandinga av leik 
og rituelle repetisjonar. Brutaliteten. Då han 
ikkje lenge etter dette var nær ved å vinne 
ein dramatikkpris for eit anna teaterstykke, 
Trehjulssykkelen (Le tricycle, 1953), sette ein 
av dommarane ned foten fordi stykket «lånte 
for mykje frå Beckett». Det skjøna unge Ar-
rabal ingenting av, for han hadde aldri høyrt 
om Samuel Beckett. Snart fór han til Paris 
for å ta teaterutdanning og såg oppsetjingar 
av Beckett og Ionesco, og det viste seg at 
tida var heilt rett for Arrabals draumaktige, 
absurde og surrealistiske tekstar.

PORNO OG PANIKK
I 1962 kom Arrabal inn i krinsen rundt den 
kjende surrealisten André Breton, og tok 
sjølv initiativet til ei ny kunstnarleg rørsle 
kalla «det paniske teatret». Ho skulle korkje 
ha dogme, medlemmer eller eit manifest, 
men «vere ei litterær manifestering av Den 
Store Guden Pan sine Gåver.» Eit grense-
laust, vilt, ekstremt teater. 

I eit kjent intervju han gjorde med seg 
sjølv i 1968 for The Drama Review, sa Arra-
bal: «Når det gjeld teateret mitt, er det for 
meg ein grei måte å oppnå orgasme på. Eg 
skriv for at eg kan gråte, le, onanere, oppleve 
visse eventyr som eg ikkje kan oppleve i den 
verkelege verda. Når eventyrferdene mine 
tek slutt, er eg den første til å bli verkeleg 

overraska over det litterære 
resultatet.»

Spørsmåla han valde å 
gje seg sjølv i «intervjuet», 
er kanskje vel så tydelege 
uttrykk for stilen hans som 
svara: «Er det sant at du vil-
le nyte å ete eit spedbarn?» 
og «Når byrja stormanns-
galskapen din?»

Etter kvart utvikla han 
seg i ei stadig meir rituell og «pornografisk» 
retning, og han spela ei viktig rolle da alle 
demningar brast, med happenings og opprør 
mot slutten av 60-talet. Han vart del av ei 
vending i teatret som ville ta opplevinga 
tilbake til noko meir «opphavleg». Saman 
med figurar som Jerzy Grotowski, Alejandro 
Jodorowsky og Peter Brook ville Arrabal fin-
ne tilbake til dei rituelle ur-formene. Publi-
kum skulle ikkje berre bli fortalt ei historie, 
dei skulle bli oppslukte av hendingane på 
scena. Ei oppsetjing av stykket Labyrinten 
(Le labyrinthe)  i London i 1968 er skildra 
som eit slags pornografisk sirkus: Skodespe-
larar som slengde seg i reip over publikum, 
onanerte, fekk orgasme og ramla nakne ut 
på gata utanfor, medan regissøren hang opp 
ned og dirigerte det heile.

POLITIKK OG BRUTALITET
Då Arrabal vitja Spania i 1967, vart han 
spurd om å signere ei av sine eigne bøker, 
og kvitterte med inskripsjonen «Eg skit på 
Gud, fedrelandet og alt anna». Nett som kvar 
god surrealist og «panikar» ville gjort. Men 
autografjegeren viste seg å vere ein utsend 
provokatør frå Franco-regimet, og den 
blasfemiske og antinasjonalistiske setninga 
sende Arrabal rett i fengsel. Han vart slept fri 
etter nokre veker med påtrykk frå folk som 
Beckett, Ionesco og Jean-Paul Sartre, men 
hendinga vart for Arrabal «ein andre fødsel», 
som forsterka både identifikasjonen med 
faren og det politiske engasjementet hans.

Saman med studentopprøra i Paris i 1968, 
som han sjølv deltok i, sende fengselsopp-
haldet skrivinga hans inn ei ny form som 
han kalla «gerilja-teater». Han ønskte at 
stykket … og dei sette handjarn på blomane 
(...Et ils passèrent des menottes aux fleurs) 
frå året etter skulle bli forstått som «eit rop». 
Tilskodarar som kom i lag, vart skilde frå 
kvarandre på veg inn og trakasserte av sko-

despelarane. Handlinga gjekk føre seg i eit 
spansk fengsel og inneheldt alt frå homofile 
som vart avretta med skot i rumpeholet, til 
prestar som vart kastrerte, og ei scene der 
Kleopatra gav Jesus munnsex. Arrabal var 
ein sterk tilhengjar av eit intenst teater. Og 
sjølv om det var tydeleg politisk, kunne det 
vere kaotisk og forvirrande. Som han sa 
sjølv: «Der det ikkje finst forvirring, finst det 
ikkje liv.»

TIDLAUS FABEL
Frukost i det grøne er framleis, over eit halvt 
hundreår etter utgjevinga, eit av dei mest 
spelte stykka til Arrabal. Sjølv forklarer 
Arrabal det med «krigens evige idioti», 
«den komiske motvekta til tragedien» og 
korleis stykket viser «likesæla i foreldre-
generasjonen». Den enkle, naive forma gjer 
det til ein tidlaus fabel om krig og kvardag. 
Samstundes har somme av scenene fått ny 
aktualitet med tida. Når den eine solda-
ten tek den andre til fange og poserer for 
 kameraet med foten på magen hans, vil dei 
fleste i dag tenkje på dei sjokkerande bileta 
frå Abu Ghraib-skandalen i Irak. Eit anna 
aspekt med ny aktualitet er det absurde 
 møtet mellom pikniken og slagmarka i 
 tykket. I dag er ei slik blanding av kvardags-
liv og krig noko vi alle kjenner, med terror-
handlingar mot fredelege gatekafear, krig 
rett inn i stua via Facebook, og soldatar som 
skypar med foreldra kvar dag frå krigssonen.

Arrabal sjølv seier at han ville gjort nokre 
ting annleis om han skulle skrive stykket i 
dag: «Dei krigane som føregår no, har eit 
anna ansikt. Eg kunne ikkje lenger berre 
skrive om soldatar – du må ta i betraktning 
den ”asymmetriske krigføringa” med bomber 
mot sivile. Og det ville vere eit problem å ta 
inn dei religiøse sidene av konflikten.»

Om det er noko han ikkje treng å endre, er 
det dei sentrale emna som går gjennom heile 
produksjonen hans, og som diverre er like 
viktige i verda no som nokon gong: Råskap 
og forvirring.

«EG DYRKAR SJØLVIRONIEN. 
EG LER AV MEG SJØLV, EG 
VIL STÅ FRAM SOM GROTESK 
OVERFOR EI GJENNOM-
ORGANISERT VERD.»

Fernando 
Arrabal

er spansk forfattar, fødd i 
1932. Han har skrive ei mengd 

skodespel, romanar og dikt 
og fått mange prisar, mellom 

anna Det franske akademiets 
teaterpris. Det første utgjevne 

stykket hans er Frukost i det 
grøne (1952). Det nyaste stykket 
han har skrive skal ha premie-
re i april 2016, med ei handling 
som går føre seg på Stortinget 
i Oslo, og medlemmene i den 

norske nobelpriskomiteen 
som hovudpersonar.
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HEIDI 
GJERMUNDSEN 

BROCH

PÅL CHRISTIAN 
EGGEN

NIKLAS GUNDERSEN

PAUL ÅGE 
JOHANNESSEN

FRANK KJOSÅS

SIGVE BØE

CHARLOTTE 
FROGNER

PAUL-OTTAR HAGA

GJERTRUD LOUISE 
JYNGE

LASSE KOLSRUD

MARIT ADELEIDE 
ANDREASSEN

MARTE GERMAINE 
CHRISTENSEN

TIRIL HEIDE-STEEN

BARTEK KAMINSKI

MARIANNE KROGH

AMELL BASIC

KJERSTI DALSEIDE

JANNE HELTBERG

JUDY NYAMBURA 
KARANJA

GEIR KVARME

ØYVIN BERVEN

JON BLEIKLIE DEVIK

PREBEN 
HODNELAND

SVEIN ROGER 
KARLSEN

TRINI LUND

ESPEN REBOLI BJERKE

INGRID JØRGENSEN 
DRAGLAND

OLA G. FURUSETH

UNN VIBEKE HOL

SARA KHORAMI

SILJE LUNDBLAD

MARIE BLOKHUS

ULRIKKE HANSEN 
DØVIGEN

JAN GRØNLI

HALLVARD HOLMEN

AGNES KITTELSEN

HILDE OLAUSSON

SKODE-
SPELARAR

VÅR 2016
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THOMAS BIPIN 
OLSEN

HANS RØNNINGEN

KADIR TALABANI

NINA WOXHOLTT

AKSEL MELKERSEN

THEA K. KILLINGMO

JOACHIM 
RAFAELSEN

EIVIN NILSEN SALTHE

ODDGEIR THUNE

INGUNN BEATE 
ØYEN

MAGNUS BJERKE 
HOFGAARD

JANNA ELTON 
PROSKURNICKI 

BERNHARD 
RAMSTAD

ELISABETH SAND

SVEIN TINDBERG

ARE KALVØ

MARKUS HJORTH-
JOHANSEN

ELLA JØRGENSEN 
DRAGLAND

RENATE REINSVE

AUDUN SANDEM

ANE DAHL TORP

AXEL GEHRKEN 
BØYUM

OLE JANSEN ULFSBY

IREN REPPEN

JULIE MOE SANDØ

JONAS FUGLEVIK 
URSTAD

MORTEN SVARTVEIT

JULIA HEYERDAHL 
SKAGESTAD 

HILDEGUN RIISE

PER SCHAANNING

KAIA VARJORD

RAGNAR DYRESEN

EIRA TYSSØ LIE

GRETHE RYEN

GARD SKAGESTAD

FRODE WINTHER

INGEBORG 
SUNDREHAGEN 

RAUSTØL

CLARA MARIE LIEN 
SUNDE 
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