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FORESTILLINGER

FORESTILLINGER

UT I
NAT U R EN
Meditativt om hinnen mellom
oss og verden
AV O L E J A C O B M A D S E N

De Utvalgte KUNSTEN Å BLI TAM Regi: Kari
Holtan. Scenografi: Carle Lange. Video: Boya
Bøckmann. Black Box Teater, 15. oktober

D

e Utvalgtes siste forestilling, Kunsten å bli tam, starter ved livets
slutt. Først et mørke. Så et sterilt,
hvitt scenerom med en eldre, hensunken
kvinne koblet til et intravenøst stativ, som
holder til i en sykeseng. En yngre kvinne
– utkledd som rødhette – entrer rommet
og forærer den anemiske kvinnen en rød
opptaker der en ornitolog pedagogisk introduserer forskjelligartede fuglekvitter:
svarttrosten, gulspurven, gråmeisen, bøksangen og kattuglen. Den eldre kvinnen
våkner med ett til liv: Naturen kaller.
Inspirasjon

Kunsten å bli tam er angivelig inspirert
av den norske veterinæren og miljøforkjemperen Bergljot Børresens bok Den
ensomme apen. Instinkt på avveie (1997),
der hun lanserer teorien om «jegerufølsomheten» som innebærer at når mennesket jakter så slås medfølelsen med
dyret av og overlevelsesinstinktet overtar.
Normaltilstanden er derimot innlevelse

Pelle Ask og Kari Onstad (bak) i Kunsten å bli tam, De Utvalgte 2011. Foto:
Ann-Iren Ødeby

(også med dyr), som er nødvendig for å
eksistere i et samfunn med andre mennesker. Børresens hypotese er imidlertid
at jegerufølsomhetinstinktet har manifestert seg i det moderne menneskets omgang med omverden, som et resultat av
at vi begynte med husdyrhold og dermed
omgås dyrene på kunstig vis hele tiden.
Jegerufølsomhetinstinktet er på avveie.
Vi stenger dermed affektene og empatien
ute, tar inn over oss bare en brøkdel av
virkeligheten gjennom intellektet, og blir
sterkt hemmet i vår omgang med andre.
Det moderne mennesket vandrer rundt i
en antiseptisk hyperrasjonalitet, med en
diffus lengsel, slik kvinnen på sykeleiet.
Familieskjebner

Fra den døende kvinnens oppvåkning, til
hun ånder ut igjen, får vi en meditasjon
over hennes liv, og menneskehetens forvisning fra Paradis og etterfølgende lengsel tilbake. Vi presenteres flyktig for det
som kan ha vært hennes familie på fire,
med mor, far, sønn og datter, eventuelt
yngre versjoner av henne, eller simpelthen
mennesket på forskjellige trinn i utviklingshistorien. Det spiller for så vidt ikke
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gjennom hele menneskets historie må
ødes, og det ble i arkaiske samfunn forløst
gjennom festivalen som innstiftet kosmos
på ny, mens det i det moderne på tragisk
vis skjer ukontrollert gjennom krigen.

som både narkoman og psykiatrisk pasient. Den moderne legevitenskapen har
imidlertid lite å tilby ham annet enn realitetsorientering: Noen er deprimerte hele
livet, konstaterer psykiateren nøkternt,
mens sønnen ligger naken foran ham i
skjelvende fosterstilling. Sønnen har likevel sine øyeblikk. Blant annet et vanvittig
dansenummer til Michael Jacksons «Bad»,
der vi får servert en dionysisk moonwalk
og han kun er iført gule sokker. Det tragikomiske er jo at Jackson selv endte med å
bli kanskje den fremste personifiseringen
av «hyperrealiteten» – det vil si menneskets tragiske, abstraherte omgang med
virkeligheten. Jackson gjorde opprør mot
sitt naturlige utseende, innkapslet seg i en
beskyttelsesdrakt mot atmosfæren, søkte
udødelighet via moderne vitenskaps nedfrysningsteknikker, og holdt seg inne med
en hel dyrehage av temmede dyr. I henhold til Børresens teori må jegerufølsomheten til Jackson med andre ord ha vært
svært høy.

Forfall

Avskygninger

Forestillingen når sitt høydepunkt i sivilisasjonskritikken. Den ordløse sønnen
får bokstavelig talt passet sitt påskrevet da
han kommer hjem med karakterboken: I
den cerebrale moderniteten betyr intellektet alt. Som ulykksalige utslag av hans
utakt med verden, later han til å ende opp

Forestillingen følger årstidenes nyanser av
grønt present i Boya Bøckmanns nyskapende videobruk tilskuerne topografisk
kan persipere gjennom utdelte 3D briller. Til slutt er vi tilbake der kretsløpet
startet. Outroen er minneverdig. Først
et mesterlig fingerskyggespill, der sønnen

De Utvalgte tar opp ett av de
største tabuene i vår tid; den selvforsynte, liberale individualismens
meningsfattigdom.
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Randi Rommetveit i Kunsten å bli tam. Foto: De Utvalgte

så stor rolle. De Utvalgte presenterer oss
uansett for menneskeskjebner som i ulik
grad streber med adskillelsen fra naturen.
Sønnens tragedie er hans tilstivnede eksistens – han gir et bilde av seg selv som en
fugl frosset fast under isen, ute av stand
til å bli fugl føniks. Faren er derimot en
aktiv jeger som lever i ett med årstidene,
og eksisterer i en større overensstemmelse med en naturlig syklus av liv, død og
gjenfødelse. Etter han har skutt en hjort
og gravd med begge hendene dypt inne i
dyrets oppsprettede buk, blir hans jegerufølsomhet forløst i en vill brøling som en
ekstatisk løve. Denne tematiseringen av
lengselen etter å bli en del av immanensen
(det som eksisterer i den skapte verden, og
ikke står over og utenfor den) minner en
hel del om den franske religionsosiologen
rundt Collège de Sociologie på 1930-tallet, og transgresjonspolitikken hos George
Bataille. Bataille beskrev nettopp løvens
jakt på byttet, der begge var del av immanensen, slik som krefter av vann som
bryter med vann. Interessant nok er det
i Børresen sin teori om jegerufølsomheten rasjonaliteten som er unntakstilstand, og det dyriske permanent, mens
det hos Bataille forholder seg omvendt.
Overfloden mennesket har produsert

Torbjørn Davidsen i Kunsten å bli tam. Foto: Ann-Iren Ødeby
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tar oss gjennom ulike dyreavbildninger,
attpåtil med naturlig atferdsmønster, til
Louis Armstrongs trøstende «What a
Wonderful World». Så feider jordkloden
mer og mer bort under en tankevekkende
monolog der den fremste koblingen mellom oss og naturen i dag diagnostiseres
med skarp presisjon. Vi stapper i oss alskens vitaminer, naturprodukt og tang for
å få nok oksygen i blodet. Det gjelder å
ta vare på helsa for å overleve. «Spis derfor fett – og aller helst fiskefett.» Stykket
slutter. Vi hensettes tilbake til den hyperrasjonelle virkelighetsforståelsen, der koblingen vår til naturen kun kan skimtes
som en iboende lengsel mot trær og dyr i
ernæringsvitenskapens fattigslige elendighet. Bokstavelig talt et kalorifattig liv.
Kunsten å bli tam fungerer utmerket
som kontemplativt teater, som innbyr
tilskueren til frie assosiasjoner rundt store
temaer som liv og død, kultur og natur,
menneske og dyr. Hvis jeg skal innvende
noe er det at utvalget kanskje kunne vært
mer kresent, enkelte av tablåene fremstår
som litt mer ufokuserte enn de andre.
Ikke desto mindre har De Utvalgte åpenbart lykkes i å skape en fascinerende og
original meditasjon rundt det moderne
menneskets ensomhet, der de våger å ta
opp et av de største tabuene i vår tid, nemlig den selvforsynte, liberale individualismen meningsfattigdom.

Klassekampen fredag 22. oktober

Hun minnes «tamme» siviliserte episoder som
når Torbjørn Davidsen som streng mor
bebreider sønnen sine dårlige karakterer mot
et gyllent interiør der det brenner lystig i
«Kunsten å bli tam» er nyskapende
scenekunst på høyt nivå.
peisen, eller som når hun selv, nå en ung og
uopplevd Rødhette (Randi Rommetveit),
avIdaLou Larsen
uttrykker sin livsglede musikalsk i en klassisk
For litt over ett år siden var
slottshage der naturen blir holdt i sjakk, før
videoprojeksjonene til Bøya Bøckman et
hun på en benk i samme hage lar seg
bærende element i De utvalgtes Drømmen, og omfavne av en beleven frier – i disse to
jeg konkluderte den gangen med at nettopp
opptrinnene seirer kulturen over naturen.
de gjorde oppsetningen «til en sjelden
Men hun minnes også skjønnheten og gleden
kunstnerisk opplevelse». Med Kunsten å bli
over livets urkrefter i scenene der den unge
tam går De Utvalgte videre i sin utforskning
mannen (Pelle Ask) kler seg naken mellom
av samspillet mellom teksten og det visuelle.
høns og ender, og først tilfredsstiller seg selv,
Også denne gangen har gruppen valgt å la oss deretter drømmer om deilige kvinner før Han
til en viss grad se scenen fra oven, men nytt
og Hun møtes, og som Adam og Eva lever ut
er det at det ligger 3D-briller på alle setene.
sin lidenskap i en idyllisk og romantisk Edens
Denne tredimensjonaliteten gjør forestillingen hage.
til en ny, helt annerledes og fascinerende
Den blodige scenen der hennes ektemann
opplevelse. Betegnelsen «nyskapende»
(Torbjørn Davidsen) roter i tarmene til hjorten
scenekunst er virkelig på sin plass.
han har skutt og ender med å brøle som den
I utgangspunktet er scenen tom, med en
mens gaupa snuser i bakgrunnen, gir derimot
uoppredd seng til venstre. Midt på scenen
et heslig bilde av mannen som primitiv jeger,
står en kvinne (Kari Onstad) og støtter seg til og forklarer Kvinnens redsel for de dype
et infusjonsstativ, men snart befinner hun seg skoger.
på en bratt sti med trappetrinn som snor seg
Farlig og skummelt er det når den unge nakne
ned mot et vann, mens hun konstaterer at
kvinnen langsomt blir slukt av Slangen hun
dette «er begynnelsen på slutten», det
nettopp har kjærtegnet. Men Kunsten å bli
svimler for øynene hennes, hun føler først at
tam har også sansen for det humoristiske,
hun faller, men til slutt at hun flyr og ser en
som når Pelle Ask driver et utrolig vittig
ny jord. Så vandrer hun, fremdeles støttet til
skyggespill til tonene av «What a wonderful
stativet sitt, bort til sengen. Hun legger seg
world», eller når den døende kvinnens aller
til rette, og der blir hun liggende.
siste ord er et ironisk à propos til dagens
I programmet skriver De Utvalgte at
lavkarbodiett, og attpåtil utsies mens hennes
oppsetningen «foregår i et ekspressivt
unge «jeg» står på samme fjellsti som i
billedunivers med frie assosiasjoner til det
åpningsscenen, denne gangen med et helt
vakre og det grusomme, til lengselen etter
stjernetindrende univers som lokker henne
det ville, og til behovet for å temme og
bort fra denne verden og over i en annen.
temmes».
Boya Bckmans rike, varierte og mangfoldige
Jeg kan ikke se bort fra at min personlige
billedspråk åpner for uendelige mange ulike
tolkning skyldes et ønske om å forstå det jeg assosiasjoner, alt som skjer kan tolkes igjen
ser med fornuften, ikke bare gjennom fysisk
og igjen og få nye og uventede betydninger,
opplevelse, men, slik jeg oppfatter Kunsten å samtidig som det visuelle hele tiden utfyller
bli tam, gir den oss en billedsterk skildring av og levendegjør en tekst som under sin
hvordan kvinnen på dødsleiet gjenopplever
tilsynelatende enkelhet, likevel ofte er
sitt liv gjennom mytiske vekselspill mellom
gåtefull.
det ville og det tamme.
Dette er original scenekunst på høyt nivå.

Scenekunst på høyt nivå

Oppsummering av teateråret 2011
Årets høydepunkt:
«Kunsten å bli tam»
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orsdag, den 20. oktober 2011

Gjennom Muren
Kunsten å bli tam:
Regi: Kari Holtan.
Video/lysdesign: Boya Bøckman.
Dramaturg/Produsent: Anne Holtan.
Produsent: Maya Liu Bøckman.
Scenografi: Carle Lange.
Kostymedesigner: Gjøril Bjercke
Sæther.
Lyddesign: Merete Mongstad.
Lyd: Jon Platou Selvig.
Skuespillere: Kari Onstad, Randi
Rommetveit, Torbjørn Davidsen og Pelle
Ask.
Tekst: De Utvalgte, Kari Onstad, Randi
Rommetveit.
Støttet av Norsk Kulturråd.
Co-produksjon: Black Box Teater,
Comédie de Caen og BIT
Teatergarasjen.
Spilles på Black Box til og med søndag
23. oktober og på BIT Teatergarasjen i
Bergen 28. og 29. oktober.

Med ”Kunsten å bli tam” henvender
De Utvalgte seg til det ubevisste, og
klarer igjen å trenge gjennom Muren.
Anmeldelse.
Tekst: Chris Erichsen
Foto: De Utvalgte
De Utvalgte tilhører et eksklusivt men
langsomt voksende sjikt av frigrupper hvis
produksjoner spilles mer enn fire ganger
på Black Box. Verdensteatret og Verk er
blant de andre. Felles for disse
kompaniene er at de insisterer på et
prosjekt som de er tro mot, som man kan
kjenne igjen fra gang til gang. Men felles
for dem er også ”ekspandér eller dø”holdningen: Der mange av de etablerte
institusjonene gjemmer seg bak
resirkulerte klassikere, spillestil og

estetikk, er disse gruppene helt avhengige
av at de i hver eneste produksjon erobrer
nytt terreng.
Et gjennomgående tema i flere av
forestillingene til De Utvalgte kan
kanskje summeres i - den tidsriktige lengselen etter det autentiske.
Og likevel er det ingenting som tilsier at
dette tidsriktige er noe de tilstreber. I
forestillinger som ”Jimmy Young”, ”Bang
Bang Club” og ”Drømmen” trer de inn i
det sårbare feltet der mennesket møter
naturen - i vid forstand. Driften, moralen
og virkelighetsforståelsen blir satt på
prøve, bokstavelig talt og med til dels høy
personlig risiko.

Jegerufølsomhet
I ”Kunsten å bli tam” har De Utvalgte latt
seg inspirere av veterinæren og
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miljøforkjemperen Bergljot Børresens
begrep ”jegerufølsomheten” fra boka ”Den
ensomme apen”. Jegerufølsomheten er den
dyden av nødvendighet jegeren ustyrer seg
med for å være i stand til å drepe: en
mekanisme som skrur av empatien.
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sønn som, etter å ha gitt faren sin
karakterbok, fortvilt ender opp med å
forlate rommet etter på det groveste å
ha blitt fordømt av sin far.

I en annen scene ligger den samme
unggutten i hønsegården og runker. Han
I en sykeseng gjennom hele
ender opp med å kle seg naken og mime til
forestillingen ligger en kvinne, kanskje Michael Jacksons ”Bad”, komplett med
hun representerer selveste Moder Jord? moonwalk og jokking i løse lufta, alt mens
Fra den posisjonen betrakter og
høner og ender flakser omkring. Ubetalelig.
kommenterer hun det som skjer rundt
henne.
Men så var ikke jegeren så ufølsom likevel?
Han drar et av sine ofre inn på scenen og
Det åpner med en dystopisk framtidsfantasi går bokstavelig talt inn det, graver i dets
messet fram, med en naken yngre kvinne
innvoller, og ender opp med selv å utstøte
sittende midt i et overdådig vakkert Soria
dyrets dødsskrik. Et rituale som det smaker
Moria-aktig landskap i 3D! Teater er jo pr
evighet av.
definisjon tredimensjonalt, men her er det
selve videobildet som utgjør scenografien
og som derfor påkaller 3D-briller for
nettopp å bli tredimensjonal. Det i seg selv
var verdt dagens besøk på Black Box! Vi blir
tatt med inn i en rekke ulike landskaper og
scenarier i en slags tidløs fantasy-estetikk
som i sitt 3D-format kommer oss tett innpå
livet.

Døden
Snart får kvinnen i sykesenga besøk av en
hettekledd person som vi må anta er døden.
Men kvinnen gir ikke helt etter ennå. De
ender opp med sammen å lytte til noe som
låter som et Sverre M Fjeldstad-program på
radio, om fuglelyder. Og så strømmer
scenebildene på, det ene mer spektakulært,
arketypisk og drømmeaktig enn det andre:
En ung kvinne ligger i en eng mens en diger
slange snor seg på og rundt henne. En
rødkledd kvinne vandrer plystrende i en
slottshage mens en jeger med Robin Hoodlue sitter i bakgrunnen med et gevær på
fanget. Jegeren entrer den klassiske
tømmerhytta, med grove, brede, gulvbord
og ild på peisen.
Jegerens ufølsomhet blir smertefullt
illustrert i en scene der han kommer
hjem til sin blonde eventyrgutt av en
!

