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Et overflødighetshorn av tekst og hendelser
-Verden er som en liten cornflakeseske. Med en liten død mus inni. Tapet på brystvorten, sier
Lisa Lie i solo-produksjonen SKOGSUNDERHOLDNING – Talk Softly But Carry A Big Stick.
Et overflødighetshorn av tekst og hendelser og eksistensielle spørsmål, mener vår anmelder,
Elisabeth Leinslie.
Anmeldt av Elisabeth Leinslie
Anmeldt av Elisabeth Leinslie
Forestillingsnavn: SKOGSUNDERHOLDNING – Talk Softly But Carry A Big Stick
Spillested: Grusomhetens Teater
Av og med: Lisa Lie
Scenografi: Erik Tidemann
På Grusomhetens Teater foregår det i disse dager et obskurt eksistensialistisk-politisk-satirisk
stand-up-rituale. Eller skal vi kalle det en tragikomisk tur inn i menneskesinnets dypeste
skoger? Eller en underholdende stand-up-performance som kritiserer vårt kjedelige
hverdagsliv? Det er ikke alltid lett å sette forestillinger inn i kategorier – spesielt ikke
hybridverker som dette. Og det er nettopp det som er så befriende å oppleve; at kunstnere
sprenger konvensjonene for hva scenekunst er og kan være.
Frådende slampoet
Lisa Lie heter kvinnen bak prosjektet og på scenen (akkompagnert av assistenten Carlos).
Tidligere har vi sett henne sammen med Stina Kajaso i duoen Sons of Liberty. Et kompani
som fra første stund viste en egen form for tilnærming til og uttrykk i scenekunsten. Lie tar
med seg mye av estetikken fra Sons of Liberty i sin solo-produksjon, men pøser i tillegg på
med tekst. Lie er nemlig også lyriker, og i Skogsunderholdning fråder slampoeten i Lie.
Kontinuerlig utsettes vi for hennes kolossale tekstrikdom av paradokser, aforismer,
fragmenter fra filmer og sanger, og fortellinger om (TV)spillopplevelser. Tekstfragmentene
vris og vrenges og sammen med objektene og de tallrike hendelsene som foregår på scenen,
går de til syvende og sist opp i en slags høyere fragmentert enhet. En enhet som vanskelig
lar seg beskrive i enkle ordelag, men som absolutt forholder seg til virkeligheten anno 2007.
Vår reptilvert
Lie er vår reptilvert for kvelden. Iført lang brun parykk som også dekker ansiktet, røde
cowboystøvler og en grønn reptilkjole med et dyrehode på skulderen (som tidvis brukes som
maske) hypnotiserer hun oss. Deretter bærer det av sted utenfor scenisk allfarvei, på en reise
inn i skogen, til et sted som vekker forestillinger om gamle rituelle gravplasser og mytiske
samlingspunkt for all verdens fabeldyr og romvesener.
Syv store grantrær henger i en ring opp-ned fra taket. Et flere meter langt fabeldyr hviler
dovent bakerst på scenen. Carlos rører i blodgrytene. I dette rommet blandes det mystiske,
rituelle og mørke med det lette og dagligdagse – i høyt tempo og alltid med humoristiske
under- og overtoner. Mye av fokuset retter Lie mot romvesener og deres interaksjon med
mennesker. Vertinnen har selv en rekke erfaringer med og teorier om romvesener. Hun
forklarer det meste i verden med romvesenenes konspiratoriske kontroll over mennesket og
vår verden.

(forts. scenekunst.no)
Tvangstanker
Jeg kan ikke stoppe tankene mine fra å vandre til Jannicke (Gry Jannicke Jarlum). Hun fylte
min barndom med låta "Svake mennesker" (1981), og for noen år siden hevdet hun at hun
har opplevd nærkontakt av femte grad. Det resulterte i at hun i ettertiden er betraktet som
temmelig sprø. Lies karakter minner meg om Jannicke i den forstand at hun fremstår som lite
tilregnelig i sin tvangspregete holdning til romvesener. Karakteren har også flere, mer vanlige,
tvangstanker – som for eksempel det velkjente fenomenet at man ikke kan gå på streker på
gaten.
Men Lie bruker sin karakter til å formidle noe langt mer eksistensielt enn å stille spørsmål om
det fins romvesener og hvilken betydning de eventuelt har for livet på jorden. Hun setter
snarere opp en rekke treffende betraktninger om hvordan vi lever de kjedelige livene våre, og
hvordan vi forholder oss til og tar vare på omverdenen.
To går
Det er ikke alle i salen som har sans for Lies maksimalistiske og ville uttrykk. Halvveis i
forestillingen forlater to tilskuere rommet. Jeg kan forstå at Lies uttrykk kan bli for mye for
enkelte – forestillingen er både konsentrasjonskrevende, utfordrende og rimelig utmattende.
Men, for meg er dette mest berikende. Det er utrolig spennende å bli kastet hit og dit, rundt i
Lies verden av assosisasjoner og intelligente betraktninger. Dessuten kjenner jeg igjen en
rekke referanser fra min egen virkelighet, og når de settes i et større perspektiv som her,
begynner tankene å rulle. Det er også et stort pluss at Lie formidler en solid porsjon skarp
humor. Vi vil jo alle underholdes - selv i teatret.
De som har vært på Grusomhetens Teater vet at vi, for å kunne forlate teatret må gå over
scenen. Det kreves stor irritasjon over forestillingen og guts for å forlate dette rommet midt i
en forestilling, med andre ord. Lie takler dette med knusende ro. Hun stopper spillet, der hun
sitter sammenkrøpet og neddynket i blod, ser på dem og sier: "Tja. Ha det. Kino i dag igjen…"
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Den eksperimenterende teatergruppen Sun of a Gun fører publikum med seg inn i en drømmeaktig
scenisk skog. Gruppen gjester Grusomhetens Teater forige helg.
FOTO: THOMAS SØRGÅRD
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"Son of a Gun" kaller gruppen seg som gjester
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helgen. Scenekunstner og forfatter Lisa Lie, komponist
Trygve Brøske og scenograf Erik Tidemann skaper med
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Skriv ut

Soloforestillingen hadde première på Teaterhuset Avant Garden i Trondheim i forrige uke. Dette er
annerledes teater et sted mellom surrealisme, stand-up, kabaret, foredrag og opptrinn. Lisa Lie er den
eneste skuespilleren på scenen. Gjennom en drøy time tar hun oss med på en underlig skogstur
gjennom et ganske absurd, skremmende og helsprøtt landskap.
Scenograf og billedkunstner Erik Tidemann plasserer henne i et stramt definert rom med syv svære
furutrær hengende opp ned fra taket. Det er enkelt, fantasieggende og frodig. Han har også ansvaret for
dyremaskene og -skikkelsene vi presenteres for underveis. Dette er en slags "Alice i underverdenen"
for voksne. I denne drømmeskogen er ingenting det man tror det er. Det meste endevendes,
billedmessig, tekstlig og symbolsk. Noen egentlig handling finnes ikke. Lisa Lie er ikledd en grønn
skogslignende kjole, har meterlang parykk og bærer et dyreansikt på skuldrene. Hun presenterer seg
selv som publikums reptilvert og hypnotiserer oss inn i drømmen. Hun har mye på hjertet. Der
ordstrømmen og påfunnene står i fare for å trette publikum ut, trår skuespilleren til med nye løsninger.
Hun setter stadig i gang nye tankerekker og skaper assosiasjoner og konspirasjonsteorier. For verden
er slett ikke som vi tror. Virkeligheten er en illusjon, og ifølge Lisa Lie har de fleste av oss vært bortført
av utenomjordiske vesener. Teksten er full av tanker og ideer om fabeldyr, UFO'er, psykoser og
nattlige fantasier.
"Skogsunderholdning" har ingen regissør. Kanskje hadde en utenforstående ytt den energiske
scenekunstneren litt motstand underveis. Men dette er hennes show og hennes stil. Den firer hun ikke
på. Det gjør skogsturen til en underfundig opplevelse for spesielt interesserte.
ELISABETH RYGG
Denne artikkelen er hentet fra oslopuls.no
http://oslopuls.no/kunst/article1786204.ece
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Gått meg vill i skogen
onsdag, februar 20, 2008 av Rullerusk
Lett dryssende grantrær henger ned fra taket. Industrielt skogssus og fuglekvitter i lufta. Lett tåke (røyk?) langs bakken. Et
kadaver/kosedyr satt sammen av mangfoldige raser ligger med hodet rett mot oss. En butler med maske, kledd i dyrepels
står bak en komfyr og koker blod som han jevnlig serverer til vår reptilvert. Reptilverten hypnotiserer oss og tar oss med
inn i en annen dimensjon. Hun forteller oss om marerittene våre, de tingene vi ikke har lyst til å tenke på, om hvordan
Area 51 finnes og at Europas kongefamilier er reptilaliens. Så tar hun av seg masken (et villsvinfjes?) og klatrer opp på et
provisorisk podiet. Hun er en blodig Peggy Lee og synger “Is that all there is?”
Dette fant sted på Black Box Teateret under forestillingen “Skogsunderholdning – Talk softly but carry a big stick”,
skrevet og framført av Lisa Charlotte Baudouin Lie. Lie har hatt stor suksses under navnet Sons of Liberty hvor hun
samarbeider med Stina Kajaso. De kunne sist bli sett på Torshov Teateret under samtidsfestivalen med forestillingen
“Swamped in sensation”.
“Skogsunderholdning” er Lies soloprosjekt hvor hun operer under det passende navnet Pony of no return. Jeg synes navnet
viser til Lies vilje til å gi blaffen i grenser i sine prosjekter. “Skogsunderholdning” er en drøy time hvor vi går oss vill i
skogen sammen med vår reptilvert i Lies skikkelse. Å se en av Lies forestillinger er faktisk litt som å tre inn i en annen
dimensjon. Lie blander det groteske, surrealistiske, absurde og paranoide med humor og populærkultur. Og hele tiden
prater hun i vei, hopper fra det ene til det andre, får deg til å le, grøsse, blunke vantro med øynene. Det er morsomt og
underholdende, men også urovekkende. I strømmen av sammensatte og kontrasterende inntrykk fanger jeg opp noe som
finnes inne i meg selv. Jeg kjenner meg igjen i “Is that all there is?” og i hvordan hun hater fabeldyr. Fordi de ikke finnes.
Når du er liten tror du eventyr, nisser og alver. Så innser du at alt er løgn og fanteri. Du blir voksen. Og så finner du en ny
voksen eventyrverden full av konspirasjonsteorier, alienbortførelser og radiomottakere i hodet. Noe må man jo tro på. Men
hva med gapet i mellom disse fantasiverdenene? sier reptilverten. Lisa Lie aka reptilvert sier hun sover 50 prosent av tida.
de 50 prosentene hvor hun er våken prøver hun så godt hun kan å bedrive virkelighetsflukt.
For meg er Lisa Lies forestillinger en form for katarsis. Hun er mye drøyere enn jeg noen gang vil tørre å være. Hun gjør
ting jeg kanskje synes er litt ekkelt. Hun bruker fysisk humor på en måte jeg aldri gjør av redsel for å drite meg ut. Hun har
de skarpe formuleringene som får hodet mitt til å lyse opp og si “aha!”. Jeg får litt den følelsen man får av å se på
skrekkfilm. Man føler på det farlige, samtidig som man vet at man er helt trygg. Men “Skogsunderholdning” er også
katarsis på grunn av humoren og uhøytideligheten som ligger til grunn for det vi ser. Lies veksling mellom dansenummer
og skrekk og blod gir en komplett sjelelig befrielse .
For de som ikke fikk med seg denne oppsetningen av Skogsunderholdning vil jeg anbefale å bruke tida fram til neste gang
med å lese Lies roman Armløs slår tilbake (Oktober, 2005) og diktsamlingen Forbausende få katastrofer (Gyldendal,
2000).
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