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Geniale dilettanter
Revolusjonsvinden kommer stadig fra Øst-Berlin.
Av Henning Gärtner
Meine Damen und
Herren und Transsexuellen. Hvis dere er rammet av vinterdepresjon,
influensa, omgangssyke, syfilis eller bare fortvilelse over norsk teater, kan
jeg rapportere om at Berlin stadig har et og annet remedium å by på.
Den kriseerklærte tyske teaterscenen har så vidt jeg kan se stadig
potens, og om ikke alt er like grensesprengende, så er man likevel villig til
å drive teaterforskning på en helt annen måte enn i Skandinavia.
Den nye produksjonen til instruktør René Pollesch er et godt eksempel.
Tod eines Praktikanten (En praktikants død) omhandler den nye
"praktikantgenerasjonen": unge mennesker som håper å sirkle inn
drømmejobben gjennom å ta praktikantstillinger. Stykket utforsker i
typisk Pollesch-ånd (dekadent og pseudoakademisk) hvordan Den
Kreative Økonomien har maktet å få arbeidstakere til å koke kaffe og
arkivere papirer uten å få penger for det. Og dermed stilles spørsmålet
(ettersom alle vet at praktikanter egentlig ikke styrker sine muligheter på
jobbmarkedet): Har vi endelig begynt å arbeide for noe annet enn penger
– for fellesskap og for kjærlighet?
Stykket tar også opp spørsmålet om "Den andre": Kan dramatikere eller
skuespillere fremstille og leve seg inn i de marginalisertes (de gales, de
handikappedes, de etniske minoritetenes) liv, uten at det medfører en
form for parasittisk overgrep? Har man rett til å snakke på vegne av De
andre?
Det er mulig det er tilfeldig, men denne The Others-problematikken har
vært gjennomgående i alt jeg har sett i løpet av en ukes besøk i Berlin.
Det er som om det har utviklet seg en generell skepsis mot å bruke
profesjonelle skuespillere i tysk teater – kanskje mot innlevelsesspill
overhodet.
Kompaniet Rimini Protokoll benytter for eksempel kun arbeidere i sin
oppsetning av Karl Marx' Das Kapital. Og enda lenger bort fra det
"profesjonelle" går multidilettant Christoph Schlingensief i prosjektet
Kaprow City.
Sistnevnte verk er en liveinstallasjon på teaterhuset Volksbühne i
Øst-Berlin. Her inviteres utvalgte publikummere opp på selve
dreiescenen, hvor man kan bevege seg inn og ut av en rekke små
avlukker sammen med aktørene, som typisk er pensjonerte østberlinere,
menn med Downs syndrom, en bitteliten dronning Elisabeth som baker
nazi-kaker samt en mengde teknikere og scenearbeidere.
Kaprow City er faktisk nærmest komplett uforståelig. Som Allan
Kaprow-inspirert happening unndrar den seg enhver fortolkning: Snarere
enn å være et konsumtilpasset kulturprodukt, er Schlingensiefs
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installasjon en klaustrofobisk labyrint hvor jeg gradvis føler meg
innesperret, kvalm og desorientert. I tillegg blir man til enhver tid
bevoktet av overvåkningskameraer, som viser hva som skjer i
installasjonen for den delen av publikum som sitter i salen og betrakter
seansen live på storskjerm.
Som om ikke dette var nok reality-effekter, fikk jeg med meg en
oppsetning av Georg Büchners Woyzek med Rambazamba – et kompani
som etter sin egen definisjon består av normalbehinderten
("normalhandikappede"). Og sjelden var vel min tilstand av oppløftet
eufori sterkere enn sammen med disse spasserne, som fremviste en
spilleglede man sjelden ser i tysk teater – samtidig som den kunstneriske
kompleksiteten på alle måter er ivaretatt. You go, freaks! For også jeg er
en avviker som lengter etter medavvikere. Det er vel og bra med
Petronella Barker i Armani, men ingenting slår en sexy dverg i klovnekjole
som byr meg opp til headbanging.
Og skulle man få nok av folkelig livsutfoldelse, så kan alltids nachspielet
tas hos Volksbühnes nye enfant terrible, Jonathan Meese, som inkarnerer
det overmenneskelige prinsipp i linjen Caligula – Nietzsche – Ezra Pound.
I sin forestilling De Frau mixer Jonathan Meese middelalderestetikk
(kanoner og sverd) med ekstrem revolusjonspatos og postmoderne
homo-macho-hedonisme, og han spiller sin åttitalls-yndlingslåt You med
Boytronic på maks volum omtrent 20 ganger – helt til publikum tvinges
til å gå. Billedkunststjernen Meese (som ellers selger malerier for absurde
summer og som hevder at han er en av de fem store kunstnerne i
verdenshistorien) er den første teaterpersona jeg har sett som i en så
ekstrem grad dyrker sitt megalomane ego. Og han fanatiserer sitt
publium på en måte som fikk min sjenerte venn J.B. til å løpe opp på
scenen i teatral rus – bare for brutalt å bli sparket ned igjen av en
fotograf.
Det jeg prøver å si, er at Berlin stadig er verdt pengene (eller var det
kjærligheten?). Avgrunnen mellom et impotent norsk institusjonsteater
og et politisk-estetisk laboratorium som Volksbühne er forstemmende,
men setter samtidig kniven på strupen og gir oss en utopi å kjempe for.
For noe er tross alt i ferd med å skje i Norwegen: Vegard Vinge og Ida
Müller kommer snarlig med zombie-splatter på Black Box, Sons of Liberty
inntar Torshovteateret og Kate Pendry skal løfte pornosjangeren til nye
høyder. Avvikerne slår tilbake – blir du med på festen?
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Noe jeg fant: Sons of Liberty

Shit
Kan vi bli blodsbrødre igjen?

Lisa Charlotte Baudouin Lie og Stina Kajaso kaller seg Sons of
Liberty og nå undersøker de noen romantiske forestillinger vi kan ha
om kjærlighet og pornoimpulser i Swamped in Sensation som går på
Torshovteatret noen få dager til.

Jeg er en kunstner
Da Sri var i Oslo
Det får en til å tenke
Sagrada og meg

Jeg likte forestillingen kjempegodt.

Magesekken min

Det gjorde ikke IdaLou Larsen.

Svalene flyr lavt du.
Det er all grunn til
Sur-museum

A RK I V

oktober 2005
november 2005
desember 2005
januar 2006
februar 2006
mars 2006
april 2006
mai 2006
juni 2006
juli 2006
IdaLou Larsens slakt av Sons of Liberty er nærmest en reklame for å

august 2006

gå på Torshovteatret for tiden slik jeg ser det.

september 2006
oktober 2006
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IdaLou Larsen skriver i Klassekampen som ikke legger ut mye på

november 2006

nett. De har ikke lagt ut en kultursak siden 3. september.

desember 2006

Det er jo irriterende nok, men i alle fall, hun skriver,

januar 2007
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februar 2007
"Det er selve teatrets forutsetning at utøverne behersker formen.

mars 2007

Danserne skal kunne danse, sangerne synge."

april 2007
mai 2007

Nei det syns jeg ikke
Noen ganger er nettopp det at et uttrykk likner veldig på det

juni 2007
juli 2007
oktober 2007

ikke-profesjonelle det som gjør det lettere å tro på.
Jeg syns de var deilig desperate, absolutt inderlige.
De la seg på bordet med innvollene rett frem:
Hvorfor er kjærligheten sånn?

G O D T S TA RT S T E D FO R Å FI N N E
B L O G G E R:

Sonitus

Hva er det med døden?

Dessuten var de jo kjempemorsomme med alle sine referanser til
MyLittlePony og transformers, med de veldig dempa dansetrinnene
sine og mimikken.
Hva er forresten dette, les hva IdaLou Larsen skriver:
"Enkelte er av den oppfatning at denne typen introvert,
selvdiggende teater er "hylende morsomt", og på premieren var det
da også en åtte-ti, mest kvinnelige, tilskuere som lo så de
bokstavelig talt hylte."
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Anmelderen minner meg om en streng fanatiker som vil påføre noen
skam for at vi moret oss. Kvinner som vi er?

De hadde en slags skittenferdig stil som jeg liker, omtrent som jeg
liker Torggata, rett nedi høgget.
"Vi velter oss i ekkelheter og elendighet så dere skal få en bedre
morgendag."
"Ambisjonen er å rense og rengjøre. Man skal få alt hva man vil ha,
intet mer, intet mindre: trøst, nytelse, kjærlighet, alkohol."
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IdaLou Larsen tror forresten at replikkene er improviserte.
Det syns jeg at jeg med sikkerhet si at de ikke var,
de var så fletta og presise.

Stina Kajaso og Lisa Charlotte Baudouin Lie har jobbet sammen
siden 2003 etter at de gikk på Akademi for Scenekunst i
Fredrikstad.
Sons of Libertys forestilling God hates Scandinavia ble kåret av
Morgenbladet til "årets beste forestilling" i fjor.
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Elisabeth Rygg i Aftenposten virker fortørnet over at den slags
teater, skal vi si alternativt, skal vi si to ganske unge kvinner ikke
er ydmyke nok i ressursbruken?
Er det mulig å overse at det kan være en villet kommentar til den
stadige diskusjonen om kjønn i teater-roller?
Slik sier hun det i alle fall selv:
"At teatret har ressurser til å hente inn gjestespillerne fra
hovedhuset, Rolf Arly Lund og Jan Gunnar Røise, er en gåte.
Førstnevnte sitter ensom på galleriet, anonym og replikkløs.
Sistnevnte har fått skokrem i ansiktet, kroppsmaling på magen og
danser en ellevill jungeldans på slutten. Den teatrale innpakningen
er voldsom, med en enorm Maria-figur sentralt plassert, og til slutt
er scenerommet blitt en ekte søppelplass dekket av skrot, druer og
potetgull."
Uffamei. Hvem skal rydde nå da, nå ble det ukoselig her.
Forestillingen går på Torshov neste tirsdag, onsdag og torsdag,
altså om en drøy uke.
Jeg vil gå en gang til, jeg er som et barn på denne måten.
Alt jeg liker vil jeg mer.
Andreas Wiese i Dagbladet er også glad.
Alle fotografiene har Kristine Jakobsen tatt.
MySpace-siden til Sons of Liberty
P O STE D B Y F R . MA R T I NS E N AT 2 2 : 0 1

1 0 CO M ME N T S :

Strekker: said...
Jeg ser ingen bilder! Jeg vil se! (Både bilder og forestilling.)
Og jeg vil gjerne reklamere litt for Ulrike Maria Stuart på
Amfiscenen på National, dersom du ikke er for streng på spammen.
Jeg så det selv forrige uke, men jeg er litt historie- og
dramareferanseløs, så jeg fikk ikke allverdens ut av det. Men jeg er
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med i studentkoret i stykket, så jeg må nesten anbefale stykket.
Man er da PR-kåt.
Jeg er forresten hun med de fine brillene, ja.
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 0 0 : 2 1

Strekker: said...
Altså, stykket er ikke kjedelig, selv om man måtte være litt sånn
gla'ignorant, som jeg er det. Det er lagt inn en masse sprell og leven
- for å more parketten, antar jeg. Men jeg tror stykket er enda
bedre hvis man har levd litt, og kanskje til og med har et forhold til
RAF fra ungdommen. Dette anslår jeg etter å ha lyttet til buzzen
fra stykkets middelaldrende tilskuere.
Og fr.martinsen: Hyggelig at røykepausen er over.
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 0 0 : 2 3

fr.martinsen said...
Pussig. Jeg ser bildene her jeg sitter i alle fall nå. Det betyr sikkert
at bilde-faen slår til slik at jeg ikke ser dem heller akkurat idet jeg
har forlatt min egen maskin og har gått til jobb i morra.
I såfall legger jeg dem inn på nytt når jeg kommer hjem.
Ja jeg tenkte på det stykket faktisk, Ulrike Maria Stuart, at jeg
skulle se det. Jeg har jo levd en stund og har et forhold til RAF fra
ungdommen.. Hvor mange dager har jeg på meg?
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 0 0 : 4 1

tb said...
... og der trodde jeg dere snakket om Royal Air Force... Hadde jo
et forhold til det RAF i ungdommen.. ;-) Så skjønte jeg at dere
snakke tom et anne RAF, som jeg vel også hadde et slags forhold til,
forholdt meg til i alle fall, litt senere i ungdommen.
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 1 5 : 2 2

fr.martinsen said...
Det ligger et hint i tittelen, Ulrike Maria Stuart.. he he.
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 1 5 : 4 2

tb said...
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tok det hintet, ja, men måtte faktisk tenke litt før det seig inn..
(og jeg som skrev indignert leserbrev (refusert, sjølsagt) til VG
etter å ha lest noen av RAFs pamfletter, for å fortelle avisen at de
måtte slutte å kalle RAF "anarkister", for det var de da så sannelig
ikke.. slikt man syntes var viktig å få sagt den gangen man var ung
og naiv.. av og til hadde det nesten vært gøy å være like ung og
naiv igjen, bare litt)
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 1 6 : 0 6

Skorpionkvinnen said...
Fint å finne deg på plass i bloggen igjen, Fr.Martinsen :-)
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 1 6 : 5 3

fr.martinsen said...
Takk for det Skorpionkvinnen, det er hyggelig å høre, og det var
hyggelig også å se at du lurte på hvor jeg var på bloggrollen din.
tb, jeg har noen ganger moro av å lese pressemeldinger fra en
anarkistorganisasjon fortsatt. Jeg tror de skriver hver gang det står
"anarkist" i avisen..
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 1 7 : 3 9

tb said...
Anorg, sikkert.. De syntes jeg til og med var litt latterlige, selv da
jeg var på mitt mest naive ;-)
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 1 7 : 5 5

Strekker: said...
Foreløpig ser det ut til at siste forestilling blir 29. desember, så du
har noen dager på deg.
1 5 OK T O B ER , 2 00 7 1 8 : 0 2

L E GG I NN E N KO M M E NT A R
L I N KS T O T H I S P O S T :

Siste nytt
Noe jeg fant: Soko
O P PR E T T E N K OB L I NG

<< Home
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