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Rammen for forestillinga Blue motell er det klassiske motivet «reisen til Dødsriket og tilbake».
Dette kan være en slags dannelsesreise. I Lisa Lies univers møter vi referanser til høy- og
lavkultur. Klassiske fortellinger og populærkulturelle historier resirkuleres og vris og vendes på.
Ingenting er for stort eller for smått til å være med. Det er et herlig virvar av pekere hit og dit –
nesten alt er presentert med god komisk timing. Denne forestillinga som også tidligere
forestillinger av Lisa Lie, opererer med en slags overraskelsens eller det uforutsigbares
dramaturgi. Det er det befriende og livsbejaende å oppleve.
Homo ludens – det lekende mennesket
Arne Næss tok til orde for at vi burde leke mer og ikke ta oss selv for høytidelig. Han mente at
leking kunne føre til at vi tenkte nye tanker og fikk noen interessante ideer. Blue Motell utfordrer
virkeligheten gjennom en slags scenisk lek. Vi trenger mye oftere å bli minnet på at teater har
svært mye med lek å gjøre. På islandsk heter teater nettopp «leikhus»! Og skuespillere heter
«leikari». På engelsk heter et skuespill «a play».
Ingen eller ingenting er helt pålitelig i denne forestillingas univers. Det meste flyter.
Forestillinga rommer store mengder tekst. Lies scenetekst er fabulerende og ordrik. Den består
av lange linjer eller vifter av reflekterende assosiasjoner over verden. Språkbildene er sære,
smarte og lekende. De fester seg ikke så godt hos tilhøreren fordi teksten er så omfattende. Og
som forestillinga selv spriker den i alle retninger samtidig. Vi følger teksten som om vi satt i en
båt på ei tekstelv – vi lar oss rive med og flyte av gårde til helt nye og uforutsette steder.
Alt flyter

Scenerommet preges av en trash-estetikk som ligner på den vi har møtt i tidligere forestillinger
av Lie. Hvite forheng dekker inn scenen. Et lite hus på hjul står i rommet. Et slags trestativ står
til høyre på scenen. Det henger modeller av føtter i det.
Forestillinga rommer en strøm av karakterer. Alle sidestilles, her er det flat struktur,
ingen er øyensynlig mer viktig enn en annen. I den første scenen holder fire karakterer i
rysjekostymer på med en slags rituell og noe surrealistisk te-seremoni. De flytter rundt på
porselensnips og pyntekobberkjeler – pynteting som hører til en kanskje forgangen tid, men som
får nytt liv her i det hinsidige Blue Motell. Tankene går også til Alice i Eventyrland og til et
barndommens univers. Den komiske timingen til skuespillerne er perfekt.
Eventyrfigurene Hans og Grete kommer inn. De bærer på en plastdunk som kanskje
inneholder hjemmebrent. De er groteske og maser på publikum om å få låne telefoner og om å
bli kjørt til byen. En grevling dukker opp. Så kommer en mann i indiskinspirert kjole og snedig,
lys parykk. Det er tilløp til folkedans. En gutt sitter utenfor huset på scenen og stapper en pinne i
en kobberkaffekjele mens han blar nonsjalant i tre pornoblad han har liggende foran seg. Ei
utstoppa kråke eller en ravn står på en påle. – «No kjem eg med smørgåsa mi!» ytrer en av
aktørene. Det blir mer tilløp til folkedans og parykkskifter. Tre karakterer i svarte kjoler framstår
som kokette og kåte nonner. De har skjelmske blikk mot publikum og virker ikke til å stole på.
De har et fantastisk ritual der de stikker hodet inn i en slags lampe som ser ut som en bikube. De
blir til orakler. I en annen scene danser en mann i lærbukser for dem mens de sitter og noterer
eller tegner med fjærpenner før de nærmest voldtar ham. Det er slike scener og opptrinn
forestillinga er et overflødighetshorn av. Det er liksom ingen ende. Etter denne karnevalistiske
festen dabber forestillinga noe av, men fortsetter og fortsetter, slik en god fest kan gjøre det. Det
er tid for nach-spiel.
I all evighet
Når forestillinga varer og rekker og scener uten noen helt klar rød tråd følger på hverandre, men
bare drar oss videre og videre, begynner perspektivet å forandre seg. Vi reflekterer mer over vår
egen situasjon uten at vi speiler forestillinga. Hva er et menneske? Hva er et minne? Hva er
kultur? Hva er et liv? Nach-spielet er groteskt og komisk. Det spilles nachspiellåt etter
nachspiellåt. Spillet er seksualisert. Det klines og jokkes og sprutes spenol. En av aktørene blir
klint i hjel.
En publikummer blir tatt opp på scenen. Han blir med på en slags båtferd med hjul-huset
til bak scenen. Han kommer tilbake like hel med en kokosnøtt han har fått. Kaskader av bilder
følger på hverandre etter en surrealistisk logikk. Bildene er uforutsette, originale, groteske,
fornøyelige, smertefulle, barske, sexy, pinlige, overraskende, åpnende, forvirrende, befriende og

mye mer. Det er nettopp dette at forestillinga ikke kan omformes til tekst som er dens styrke.
Dette er genuint teater. Den sklir unna alle sjangre og forsøk på å definere den som noe annet
enn det den er: Ei teaterforestilling skapt av levende, lekende mennesker for et interessert – og
forhåpentligvis lekende – publikum.
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