I Cloni, av og med Lisa Lie/PONR. Black Box teater 2016. Fotograf: Kjell Ruben Strøm.

Mens den ene kvinnen spruter med
morsmelk, spises den andre. Helga Kristine
Edvindsen forteller om en voldsforbrytelse
som ender med hennes egen død (noe som
indikerer at vi også denne gangen, som i Lisa
Lies siste forestilling, Blue Motell, befinner oss
i dødsriket eller på veien dit). Men cluet med
denne scenen er at det Edvindsen forteller
oss i fortid, skjer i nåtid. De tre andre aktørene
(Kenneth Homstad, Ivar Fure Aam og Lisa Lie)
kommer bort til henne i løpet av fortellingen
og gir seg ut for å være slektninger. Med
dette påskuddet begynner de å spise innvoller fra kroppen hennes. Og selv om det bare
er spagetti, er assosiasjonene så sterke at jeg
blir litt kvalm. Scenen er et høydepunkt.

Visuelt nirvana

Den hellige
narren
Lisa Lies nye forestilling
foregår på et galehus –
eller? I virkeligheten er det
narrenes skip. Et zen-buddhistsisk tempel. Nirvana.

I en syk scene, der hun både er det vakreste
vesen og det mest tilbakestående, tilbyr hun
tilfeldige publikummere sjenert og nervøst
kjeks og banan. Men da en strekker hånden
ut for å ta imot, vil hun allikevel ikke gi fra seg
snacksen. Ikke til oss. Den gamle mannen
derimot, får kjeks. De forsvinner sammen bak
de gjennomsiktige teltene. Men idet man
forventer at han skal forgripe seg mot henne,
er hun ikke like hjelpeløs som hun ser ut som.
Hun forsvarer seg med å sprute morsmelk i
trynet på den maskerte mannen.

AV JULIAN BLAUE

Paradokser

I Cloni
Tekst, konsept og regi: Lisa Lie / PONR
Scenografi og kostymer: Maja Nilsen. Lysdesign:
Kerstin Weimers. Lyd: Christoffer Karlsson.
Produsent: Aurora Kvamsdal. Med: Ivar Furre Aam,
Kenneth Homstad, Helga Kristine Edvindsen og
Lisa Lie. Dramaturg: Elin Amundsen Grinaker.
Statist: Sissel Lie.

G

alskapen er helt konkret. I teltene
på scenen tar en ung mann på seg
en grotesk maske og forvandles til
gammel; han holder sin penis – som ikke ser
ut som en penis, og heller ikke er festet til
kroppen – i hånden.
Kvinnene er ikke mindre gale. Sånn som
den sexy brilleslangen med indiske smykker
i håret og ettersittende klær, spilt av Lisa Lie.
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Scenekunstnerne er ikke redde for å integrere sine egne liv; morsmelken vitner om
Lisa Lies virkelige ammetid, og alle aktørene
opptrer under sine virkelige navn. Klæsjet
mellom representasjon og virkelighet spiller
på mange måter en rolle. Få vil bli tilfredsstilte av å rulle en avlang plastikk-dings over
sitt begjærsobjekt, slik mannen med masken
gjør, i stedet for å penetrere objektet. Den
seksuelle scenen blir på denne måten mer
abstrakt, bedre fordøyelig og den symbolske merverdien øker. Den manglende overenstemmelse mellom det tenkte overgrepet
og den faktiske realiteten, gjør at dette også
kan være en tematisering av en voldtekt som
ikke egentlig er det.
Dette er bare et av utallige interessante
paradokser forestillingen byr på.

Men hvorfor kalte jeg I Cloni et zen-buddhistisk tempel?
I Japan neier og bukker man en hel del.
Det er ingenting i forhold til krypingen og
kravlingen Lisa Lie foretar når hun gjennomfører sin te-seremoni for resten av ensemblet. Men også de andre, myke og velkomponerte scenene har noe zen-buddhistisk
over seg. Lisa sitter for eksempel på gulvet
hos bestemoren sin – samt de mange imaginære kattene som «alle heter Lisa» – og slår
på en tromme. I mange minutter er dette
det eneste som skjer. Rytmisk. Meditativt. I
transe. Så begynner en typisk Lisa Lie-dialog
med massevis av harmoni på overflaten,
og mørk humor og katastrofer i ordenes
backstage-område.
Referansen til det zen-buddhistiske er
også relevant av andre årsaker. For cirka i
midten av forestillingen forvandles hele narreskipet til et visuelt nirvana. Opplysningen
er like konkret som galskapen. Fra veggen
bak scenen lyser en rekke prosjektører opp
hele salen og scenerommet. Aktørene er nå
ikledd hvite kjoler som rammer inn ansiktene deres. De virker selvsagt ikke mindre
vanvittige av den grunn; men konteksten
gjør at de nå kan beskrives som hellige narrer. For lysestetikken har noe sakralt over seg,
vi hører klangen fra kirkeorgelet i Annika
von Hausswolfs Mountains Crave. Og stemningen er alvorlig. Scenen er på sitt vis Lisa
Lie-universets hellige gral. Både i denne
forestillingen og i Blue Motell jakter aktørene
etter en esoterisk sannhet. Og det er mulig
at opplysningen vi helt konkret blir vitne til

i denne scenen var det som de hele tiden
letet etter. Jakten er langt mindre patosfylt
enn hos Wagner, men Lies invielseskandidater er like maksimalistiske og fantasirike
som hos den klassiske åndelige allkunstneren fra 1800-tallet. At det ironiseres i
hytt og gevær over new age-kulturen, står
ikke i veien for at I Cloni-aktørene virkelig er
interessert i esoterisk opplysning. For som
i all stor kunst, er det slik at det som tas på
kornet samtidig tas på alvor (en ambivalens som også gjelder for zen-buddhismen
der den spøkefulle omtalen av nirvana er
mer karakteristisk for den i sannhet opplyste enn de respektfulle ordene). Det
er tydelig at ensemblet har satt seg inn i
noen av de spirituelle metodene som vises
frem på scenen. Ambivalensen gjør bare at
den parareligiøse dimensjonen virker mer
overbevisende, for kritikken av det religiøse er integrert i verket. At ironiseringen
aldri bikker over i kynisme skyldes aktørenes sarte selvutlevering og forestillingens
ydmyke crazyness.

Nærværende skjønnhet
Jo mer jeg tenker over det, desto mindre
overbevist blir jeg om at forestillingen er
ren parodi på new age-kulturen, slik jeg
overhørte mange publikummere på premieren si.
Kan det være at det er en hel annen
tradisjon som aktiveres? At det ikke gjøres
narr av det hellige, men tvert om at det er
den hellige narren som feires? I alle religioner, men spesielt i tibetansk buddhisme
og innenfor den russisk ortodokse kirken,
fantes og finnes det mennesker som praktiserer sin tro ved å ta på seg narrens rolle.
Enten for å sette spørsmålstegn ved det
sekulære livet, der mennesker er opptatt
av materielle goder og status. Eller fordi
man tror den enfoldige narren er nærmere det hellige enn rasjonelle mennesker med sine kategorier og systemer. En
tredje grunn til at det i disse tradisjonene
tulles med det helligste, er at de praktiserende ikke skal ta etablerte sannheter og
dyder for gitt; da ville de bli for skråsikre
eller selvhøytidelige og miste det hellige
av synet. Det guddommelige innfanges
bedre av det sprøe paradokset enn av det
dogmatiske begrepet. Disse mennesker
uttrykker sin hellige dårskap f.eks. ved å

kle seg naken i det offentlige rommet. Slik
kan de slå to åndelige fluer i et smekk: å
vise at de ikke er avhengige av materielle
goder og at allmenn aksepterte konvensjoner ikke har religiøs relevans. Noe annet
den hellige narren kan finne på å gjøre
er å drikke seg full, selv om det finnes et
avholdenhetskrav, eller å ødelegge en
buddhastatue, selvom den representerer
det høyeste. I begge tilfeller kan det dreie
seg om å protestere mot dogmatisme og
stivnet religiøsitet.
Muligens rommer I Cloni alt dette. Den
hellige narren i opprør mot borgerlige verdier og sin egen selvhøytidelighet. Narren
som har en irrasjonell kontakt med det hellige og utøver sin tro på en så paradoksal
måte, at det motsatte av det som egentlig
skal oppnås, manifesteres.
Kun med denne lesningen kan jeg for
eksempel forklare min opplevelse av jenta
med briller og indiske gullsmykker. Brillene
er et symbol på livsfjernt nerderi, og de
indiske gullsmykkene et tegn på svevende
lengsler etter det eksotiske. Likevel er hun
innbegrepet av sårbar vitalitet og nærværende skjønnhet. At hun deler ut kjeks og
banan mens hun stammer «æ har itj det
nå bra æ» gjør at man føler medlidenhet
med henne; noe hun samtidig ikke trenger
fordi hennes opptreden er en sjarmoffensiv av en annen verden, bokstavelig talt.
Kun når jeg oppfatter aktørene som
hellige narrer, gir det jeg har vært med
på som tilskuer mening. For galskapen
er aldri frastøtende og ondskapen aldri
ondskapsfull. Hvis livet etter døden så ut
som denne forestillingen, ville jeg ikke
sagt nei til det. Den intelligente scenografien er, hvis man oppfatter forestillingen som narrens hellige messe, fabelaktig sakral-arkitektur. Den simulerer et
lukket rom, og er samtidig transparent.
Transcendensen ligger rett rundt hjørnet.
Det er ikke ugjennomtrengelig stoff, men
mange frynser som danner teltveggene.
Her er det lett å se skjulte, kanskje høyere
dimensjoner. Et prinsipp som også gjenspeiles i aktørenes, og spesielt Lisa Lies
måte å performe på. Det er det reneste
vanvidd som fremføres, men på en så
åpen, ydmyk og gjennomsiktig måte, at
noe tredje oppstår: En hellig narr, anno
2016.

Grenselandet
(BERGEN): Interessant om
lov, rett og moral i den virtuelle virkeligheten, men ikke
utpreget spennende teater.
AV INGVILD BRÆIN
Underlandet
Av Jennifer Haley. Oversetter og regissør:
Victoria Meirik. Scenograf og kostymedesigner:
Katja Ebbel Fredriksen. Videodesigner: Nils
Fridén og Velourfilm. Komponist: Gaute Tønder.
Medkomponist: Olav Waastad. Lysdesigner:
Norunn Standal. Med: Bjørn Willberg Andersen,
Siren Jørgensen, Jon Ketil Johnsen, Kamilla
Grønli Hartvig, Ole Martin Aune Nilsen. Den
Nationale Scene, 10. mai 2016

D

a vi var små: Fikk vi spise desserten
før middagen? Nei, desserten kom
til slutt, hvis vi hadde spist opp hele
middagen – og potetene også. Fikk vi ligge
og lese Donald hele natten? Nei, ved et tidspunkt skulle lyset være slukket. Fikk vi godteri hver dag? Nei, bare på lørdager.
Det er mulig ikke alle har hatt de samme
reglene, men rammer, begrensninger og
selvdisiplin lærer de fleste av oss noe om fra
tidlig av. Man kan ikke bare gjøre som man
vil hele tiden, det kan ikke være julaften hver
dag, og hvordan skulle verden sett ut om
man ga etter for alle sine impulser og behov,
uten tanke for andre? Sa de voksne.

Et liv uten konsekvenser
I fremtidsfabelen om Underlandet, «tidligere
kjent som Internett », møter vi personer som
ikke lenger holder seg med de mest vesentlige, regulerende rammene. De tilbringer det
meste av sin våkne tid i et virtuelt rom der
uhyrligheter utøves som «samtykkende rollespill», og hvor nettopp det «ikke gjør noe»,
fordi det ikke er «virkelig». Det er ikke godt å
si hva som er virkelig og hva som er fiksjon,
når det virtuelle rommet oppleves like sanselig som virkeligheten. Når man sågar ønsker
å «krysse over» fordi man har fått smaken på
et liv uten konsekvenser.
Det pågår en etterforskning, der blant
andre herr Sims (Bjørn Willberg Andersen)
blir beskyldt for voldtekter, pedofili og mord i
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Å skape bilde

KVITT: Ikkje kledd i svart, for dette er vel ei feiring av døden
FOTO: KJELL RUBEN STRØM

«I CLONI»
Black Box teater
Anmeldt av Amund Grimstad
Tekst, konsept og regi: Lisa Lie/PONR
Scenograf og kostyme: Maja Nilsen
Med: Ivar Furre Aam, Kenneth Homstad, Helga Kristine Edvindsen og Lisa Lie.
Styrken i denne oppsetjinga er først og fremst evna til å skape bilde.
To urpremierar med tekstar av Lisa Lie på mindre enn ei veke. Først var det
Trøndelag Teater som førre helg i regi av Ole Johan Skjelbred presenterte «Det er
bedre å kappe det av enn å gå gjennom livet», og torsdag hadde Black Box teater
premiere på Lisa Lies eigenproduserte «I CLONI». Lie har etter kvart ein
mangfaldig produksjon bak seg, og i meir eller mindre hennar eigen sjanger der
ho hentar referansar og inspirasjon frå eventyra, naturen og den klassiske
kulturarven i ei herleg blanding av performance, trash og ei grunnleggjande
mistillit til menneska. For tre år sia sette ho og produksjonsselskapet hennar,
Pony of No Return, opp «Blue Motell», eit på same tid gruvsamt og humoristisk
møte med ventestaden før heisen til dødsriket. Det var ei burlesk og frodig
oppsetjing som i fjor fekk Heddaprisen for særleg kunstnarleg innsats. Med «I
CLONI» er Lisa Lie attende med nøyaktig same casting og scenograf, og på mange
vis held ho fram der ho slapp for tre år sia.

Denne gongen spør ho retorisk om det er ein død etter livet, og i mangt og mye
dreier denne produksjonen seg om døden i den grad ein kan seie at han i det
heile tatt dreier seg om noko. Som i det meste hjå Lie, er det inga handling, men
ei rekkje tablå utan annan samanheng enn at dei alle føyer seg inn i det spesielle
universet ho har skapt, og at dei blir avbrotne av noko heilt anna slik at
framsyninga heile tida skiftar retning. Det startar med at Ivar, Kenneth, Helga
Kristine og Lisa (dei spelar alle seg sjølve) ligg i ein samanfltra kroppssalat medan
statisten (Sissel Lie) sit i på sida og steikar krumkaker. Den møljeliknande
opningsscena slår på mange vis an tonen, for i tillegg til døden, er her mange
referansar til erotikk og pornograf, og når Helga Kristine fortel med stor innleving
om då ho døydde, smeltar referansane saman til det mange vil kunne oppfatte
som nekrofli. Men frå dette tablået, som kan stå som ein representant for
styggheitas estetikk, greier Lie med eitt å lage ein diametralt motsett situasjon
ved å sprute ekte brystmjølk, ein metafor for noko av det mest livgivande vi har, i
andletet på Kenneth.
Og vil du freiste å tolke dette, må du gjere det sjølv. For du skal ikkje gå på ei
framsyning av Lisa Lie for å få ei forteljing eller å bli opplyst. Du må godta
premissa og universet og la deg føre inn i eit assosiasjonsrike der kontrastane er
feire enn samanhengane. I programmet fortel Lie at denne staden er endå lenger
inn i hjartet av landskapet enn vi var i «Blue Motell», og i den utsegna ligg både
produksjonens styrke og problem. Høgdepunkta er kanskje større denne gongen,
men vegen fram er lengre, og sjølv om det er meir humor enn tidlegare, går nok
framsyninga tidvis litt på tomgang. Styrken ligg for meg i oppsetjingas evne til å
skape bilde og med den leikne og naivistiske omgangen med sceniske
konvensjonar og det teatrale. Og så er Lisa Lie ein framifrå lyrikar. Når ho lågmælt
og åleine framfører sine små tekstar, er det berre å spisse øyra.
(Meldinga stod i Klassekampen tysdag den 26. april 2016.)
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IKKE KLONET, NEI: Lisa Lie og Pony of No Returns «I cloni» er ingen klone av noe en har sett før. Det er noe eget. Her er Kenneth Homstad, LisaVIS
Lie,RESTEN

Lisa Lie og Pony of No Return åpner
assosiasjonsrom i assosiasjonsrom
Surrealistisk forundringspakke.
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://www.dagbladet.no/2016/04/21/kultur/pluss/sceneanmeldelser/sceneanmeldelse/scene/43960864/?
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Publisert 21. april 2016, kl. 23:20
Av Lillian Bikset (mailto:lillian.bikset@online.no)

TEATER: Fire mennesker - Ivar Furre Aam, Kenneth Homstad, Helga Kristine Edvindsen og Lisa Lie ligger sammen ltret i en klynge på gulvet.
I et sidetelt sitter Sissel Lie og steker krumkaker. Statist, kalles hun av kompaniet.
Slik åpner «I cloni», og snart skal den gå videre inn i absurditeten.

Labyrint av rom
Noen av sekvensene er det lett å nne ord for, som regel ord som vanligvis ikke hører sammen.
Flere kan minne om malerier av Goya, slik de ville sett ut om de ble gjendiktet av Monty Python.
Noen kan gi følelsen av å være invitert inn i et annet menneskes feberfantasi. Andre unnslipper
de nisjoner helt og holdent.

Størst utbytte av «I cloni» får nok den som er villig til å la dem gjøre det, som aksepterer å gå inn i
fantasifrihet, i lydopplevelser og bilder, og bare godta at det som skjer, det skjer. Det nnes
sammenhenger her, noen klare, noen mer obskure, men dette er mindre en oppsetning for analyse
enn for opplevelse og egen meddiktning.
«I cloni» åpner assosiasjonsrom, og så nye assosiasjonsrom inni assosiasjonsrommene.
Lydeffektene bygger egne rom inni dem igjen, men oppsetningen blir ikke lenge nok i noen av
dem til at tilskueren kan kalle dem kjente.
Stadig tar «I cloni» nye retninger. Brått punkterer den sine egne stemninger og får tilskueren til å
revurdere det som allerede er blitt vist.
Surrealisme glir over i konkretisering og konkretisering glir over i surrealisme, latter i vantro og
vantro i latter. Deler er ordløse, deler ordrike.

Sanselig død
En handling? Et riss av det, i alle fall. Rammeverket for «I cloni» er et slags mellomstadium mellom
liv og død, eller kanskje en skal kalle det en samling tankesprang om å leve i døden, en eksistens i
en vekseltilstand der en på en og samme tid er levende og død.
Helga Kristine Edvindsen forteller oss i alle fall om måten hun døde, og som et slags medium
mottar hun budskap fra de levende i publikum. Er det noen som vil ha noe å drikke? Hun kan føle
at noen vil ha noe å drikke.
Om dette er døden, er det en sanselig livssulten død. Døden spiser appelsiner og drikker te, døden
får aldri nok te, og de døde fantaserer om seksuelle møter.
Det er en tilstand av opp nnsom uvirkelighet, lekne bevissthetsoverskridelser. «I cloni» er en
forundringspakke som fortsetter å vekke undring etter at den er åpnet.
i

«I cloni»
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