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Hva pønsker hun på? Hildegunn Eggen er den store stygge bestemoren som ikke vil sine barnebarn Kathrine Thorborg Johansen og Karl Vidar Lende bare
godt. FOTO: JOHANNES LAUKELAND FESTER SUNDE

Holder så det suser i skogen
Surrealistisk, apokalyptisk folkeeventyr der grandiose overdrivelser og øm poesi lever side
om side.
Publikum kommer til å mene mye,

likegyldig til stykket som er laget

DET ER BEDRE Å
KAPPE DET AV ENN
Å GÅ GJENNOM
LIVET

av Ole Johan Skjelbred og er

OLE JACOB HOEL

basert på tekster av Lisa Lie.

STED: Trøndelag Teater, studioscenen

og mye forskjellig, om «Det er
bedre å kappe det av enn å gå
gjennom livet». Men passe sikkert
er det at neppe noen vil stille seg

LES OGSÅ: Vilt språk og rare brøl
Skjelbred hadde høsten 2014 regi
på «Dager under» og «Moby Dick»

REGISSØR: Ole Johan Skjelbred
MANUS: Lisa Lie

Pluss +

Dette ville vært
fryktelig dårlig
teater, om det ikke
hadde vært så bra
Surrealistisk,
aapokalyptisktfolkeeventyr der
grandiose overdrivelser og øm poesi lever
side om side. Les mer

SKUESPILLER: Hildegunn Eggen, Kathrine

Thorborg Johansen og Karl-Vidar Lende.

på Studioscenen, ikke akkurat
tradisjonell teaterkost, og Lie har
hatt en rekke skrudde
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oppsetninger på friscener opp
gjennom årene, sist opplevd i
maratonforestillingen «Blue hotel»
på samme scene på Trøndelag
Teater.
I sammenligning til hva disse to
har gjort før, er dette faktisk et
ganske stramt og poengtert
stykke. Men altså, neppe noe for
alle.

Hårfine nyanser: Kathrine Thorborg Johansen er herlig som
tvillingen Rød på Studioscenen.
FOTO: JOHANNES LAUKELAND FESTER SUNDE

De siamesiske tvillingen Rød

eksuelle overgre
å nettet rammer
enda yngre barn
- Offentligheten vil snart se rettssaker om
seksuell utnyttelse på nett der alderen på
barna er lavere og omfanget mye større, sier
Fredrik Skoglunn, politioverbetjent i Kripos.
Les mer

Kathrine Thorborg Johansen og
Snø Karl-Vidar Lende blir skilt og
sendt i hver sin himmelretning,
lever harde liv hver for seg

før de

blir forent. Lykken varer ikke lenge,
tosomheten blir for begrensende
for den ene part. Forvirrende

nnskyld, snakker
De bot

kjønnsidentitet er ett av aspektene
ved de to, Lende er en herlig
utagerende prostituert jente,

Å snakke om maskiner er såååå 2015. I 2016
skal vi snakke med dem. Les mer

Johansen en blanding av en
iherdig og trygghetssøkende
ulvegutt og ei troskyldig Rødhette.
Bestemor Dø Hildegunn Eggen
minner strengt tatt mer om den
store slemme ulven. En brei
trønder, en intens bergenser og en
avslappet østlending utgjør en i

ivet i abylon

utgangspunktet vel sammensatt
skuespillertrio, men de er så
herlige og gode alle tre at dette er

Roper i skogen: Hildegunn Eggen er den skumle
bestemorheksen Død. FOTO: JOHANNES LAUKELAND FESTER SUNDE

glemt minutter ut i oppsetningen.

Reggae har hatt større betydning for rocken
enn de fleste er klar over, og sentral er
veteranen Lee Perry som mandag gjestet
Trondheim. Les mer

I det hele tatt. Håret garnet flommer over scenen og «Det er bedre å kappe det av
enn å gå gjennom livet» spiller på hårfine nyanser. Den utagerende stilen og manus
og spill totalt uten sikkerhetsnett kunne endte i kunstnerisk havari. Dette ville v rt
fryktelig dårlig, om det ikke hadde v rt så bra. Det er ikke genialt hvert eneste sekund
gjennom en og en halv time, langt derifra, men de geniale dryppene gjør at dette
holder så det suser i skogen. II hvert fallfor denne ppublikummer
I en effektiv og stilig sceneløsning dominert av en garnanretning i brunnyanser som
antyder både verdensveven, kunnskapens tre og skogens grunnleggende ensomhet,
uutspillesen frodig miks av ymse ffolkeeventyr oppfinnsomt fysisk teater og
sprudlende verbal sivilisasjonskritikk.

ar gift to måneder
for kort tid
Ole Stig Bjørhovde 39 mistet sin kone, mor
til sine barn og mangeårige samboer, Kjersti
Morseth 36 , i oktober. Han får ikke
ektefellepensjon. Årsak: De var gift bare ti
måneder, ikke ett år. Les mer

Elegante og sjokkerende onelinere hagler, og stykket kan nok kritiseres for at
opplegget kan fortone seg delvis som en uforpliktende lek og samtidig som
ggrunnleggendepessimistisk. Det er «Keep on alking Johnny
m

på Royal Garden,

alker» og «Bli med

e en trollmann med kuken» det ene øyeblikket og « om
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verden er ond så skal jeg faen ikke sitte og v re god i en krok» og «fremtiden er for
de blinde» det neste.
De popul rkulturelle referansene er fiffige. Hvem kan mislike en oppsetning som
inkluderer en avslappet og fin versjon av «Everybody s Talkin » modellert etter Harry
Nilssons versjon , doo- op med The Marcels, «Sitting On The Dock Of Dubai» og
trønderengelsk resitering av Prince?
LES OGSÅ: Teater som ekstremsport
Vi blir med på rapekurs med en fintrøndersk sjaman, ler foraktfullt bedrevitende av
måteholdsfanatikere, l rer betydningen av slektens ripssaft og at du først er trygg
når du ikke lenger lever.

elvsagt har
kvinner ansvar for
å redusere faren
for å bli voldtatt
Selvsagt har kvinner ansvar for å redusere
faren for å bli voldtatt. Som de har for å
holde to tanker i hodet samtidig. Les mer

Alt dette handler vel strengt tatt mest om å tørre å slippe taket, og den som prøver
hardt nok får sikkert til å tolke slutten happy. Men uansett. Keep on alking, Johnny
alker.
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Det er nok nå,

VIS DEBATT

Mer å lese på adressa.no:

Nytt fra Adressa Pluss:

Norsk idrett har fått en klar melding fra sin
viktigste økonomiske bidragsyter, staten.
Med offentlige penger følger det en større
forventning til åpenhet knyttet til økonomi
enn det som har v rt praktisert til nå.
Kronikk

Bruttern overrasket
over Svenssons
terping: Det visste
eg faktisk ikke om

Som å bo i isteria
Lane i Frustrerte
Fruer, bare uten
dramaet

Inger Beate får T e
Boss i agen

minutter som
endrer kulturbyen
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Dette er verdens raskeste kabriolet
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Takket ikke for kampen - fikk rødt kort

12:53

Roar Strand etter comebacket i toppfotballen: - Man har jo savnet miljøet

12:41
12:33

+ Dette ville v rt fryktelig dårlig teater, om det ikke hadde v rt så bra
Her har tyver stukket av med RBK-flagget

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert før publisering. Debatten er åpen kl 07 08 - 24. Vi forbeholder oss retten til å
forkorte, redigere og fjerne innlegg. Ditt fulle navn må enten gå fram av epost-adressen eller oppgis som brukernavn/Facebook-profil. Debattregler
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Karl-Vidar Lende "Snø" og Kathrine Thorborg Johansen "Rød"

Et uventet univers
AV FINN O. FOSMO DEN 18/04/2016

"0

TRØNDELAG TEATER

Forestillingen «Det er bedre å kappe det av enn å gå gjennom livet» hadde urpremiere på Trøndelag Teater
sist fredag.
Stykket er basert på Lisa Lie sine tekster og tar publikum med til et underlig univers. Et univers fullt av referanser til
den virkelige verden, til eventyrverden og til noe abstragt, noe underlig og udeﬁnerbart.
Men; det er på en god og, unnskyld uttrykket, en jævlig bra måte.
De tre skuespillerne på scenen skyter replikker fra hofta, så det er en fryd. Innholdet i tekstene og konklusjonene
som dras er surrealistiske, men får en slags logikk likevel.

http://malviknytt.no/2016/04/18/uvantet-univers/
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Selv om historien om Rød, Snø og bestemor ikke er en vanlig historie med en tydelig start og en klar slutt, er den
likevel en historie om noe vi muligens drar kjensel på. Kanskje ikke noe håndfast, ikke noe konkret og ikke noe
tydelig tegn på hvor vi skal og hvor vi kommer i fra. Det er en lengsel etter noe, noe som ikke lengre er, eller
eksisterer, eller ﬁnnes, men som har vært.
Men så tar tekstene en, eller mange, uforutsette svinger og vi havner et helt annet sted enn vi hadde trodd. Vi blir
med inn i noe vi ikke visste fantes. Det er uventet, det er underlig, det er «rart» – men på en god og ﬁn måte.
Til tross for alle disse brudd på teaterets normer og regler er det godt teater. Det er tempo, det er morsomt og det
er underholdende, men det er også utfordrende og det er framfor alt et eget univers som ikke ligner på mye annet
som er servert fra en scene.
Sagt på en kort og konsist måte; forestillingen anbefales!
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Rød og Snø i unikt univers
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Topp tur til Bunnlinja
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Marianne på Bunnlinja
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