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Kjølig splatterteater

Mat slenges veggimellom og begrepet splatterteater synes uunngåelig i Sons of Libertys «Pre Sang Real». Foto: Thor
Brødreskift/Black Box Teater

Sons of Liberty har gått under jorda og er endelig i sitt rette element.
ANETTE THERESE PETTERSEN 27. april 2009, oppdatert 26. april 2009 18:43

Det er over to år siden Sons of Libertys forrige forestilling, «Svamped in Sensation» hadde
premiere på Torshovteatret. I mellomtida har både Lisa C.B. Lie og Stina Kajaso rukket å
ha sine respektive soloforestillinger, og når de nå gjenforenes er det i Oslo Jazzklubbs
kjellerlokaler.
Kompaniet henter navnet sitt fra en undergrunns motstandsbevegelse bestående av
amerikanske patrioter på midten av 1700-tallet, som blant annet var motstandere av den
britiske kronens skatter. I dagens USA eksisterer det flere etterfølgere av disse sønnene,
som «Sons of Liberty Now» – motstandere av regjeringens løse omgang med
skattebetalernes penger. Scenekunstkompaniet Sons of Liberty har elementer fra alt dette i
seg, men bakt inn i populærkulturelle referanser og presentert i kompaniets særegne
teaterform. Som tidligere forestillinger er også «Pre Sang Real» en lek med trashkultur.
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Det er ingen åpenbar kronologisk rekkefølge på situasjonene som utspiller seg i
scenerommet, ei heller en samlende narrasjon. Forestillingen kan snarere beskrives som en
lek med ulike referanser til filmer, musikk, TV og nettsteder. Alt utført av to
scenekunstnere som har en beundringsverdig tilstedeværelse og autoritet i scenerommet.
Både form og innhold preges av en slags zappekultur. Akkurat som man zapper mellom
ulike TV-kanaler, surfer flere sider på internett samtidig og spoler fram og tilbake i filmer
eller youtube-klipp – akkurat slik strukturerer Sons of Liberty sine forestillinger. Det er
røde Ku Klux Klan-drakter, hvite kjoler og klovnekostymer. Der jentene tidligere har lånt
en del fra pornofilmer, er det denne gangen mer mainstream-trash-TV og film som
benyttes. Fra slasherfilmer som «Skrik» via «Matrix» til popmusikk og Heil
Hitler-posering. Ketsjup, sjokoladesaus og syltetøy slenges veggimellom og begrepet
splatterteater synes uunngåelig. Men maten er som regel av det billige First Price-slaget,
så her trenger ingen være redd for sløsing av statlige midler.
Sangtekster som «Bruises» og «Enjoy the silence» illustreres, men i likhet med resten av
forestillingen gjøres alt uten innlevelse eller engasjement. Det er en slags resignasjon over
det hele. Det kan minne litt om en form for improteater, men framført mekanisk og uten
tilsynelatende glede eller energi. Tematikken omkring døden og viljen til å leve er å finne i
mange av sekvensene, men det er som jentene selv sier i forestillingen: «vi avleverer
ingenting, vi tappar tråden.»
Det ligger likevel noe skremmende under denne kjølige overflaten, og budskapet kunne vært
det samme som hos noen av USAs nye sønner av friheten: «You should never sleep easy for
you never know when you may wake up in the middle of the night with a Columbian necktie
and us standing over you, laughing, while you take your last breath.» Under Sons of
Libertys blaserte distanse ligger det noe skumlere og lurer, og tanken på et samfunn hvor
Sons of Liberty regjerer er både skremmende og pirrende.
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