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«VIDAS EXTREMAS»
 •Manus: Tekster av Sigbjørn Skåden, 
Veronica Salinas, Rosa Chávez, 
Angel “Kame” Canas Ambrosio, 
satt sammen av Jon Tombre
 •Regi: Jon Tombre
 •Regiassistent: Nicolai López
 •Scenografi og kostymer: Even Bør-
sum
 • Lysdesign: Bernt Morten Bongo
 • Video, foto og tekstprojeksjon: 
Andreas Ausland
 •Med: Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu 
Gaup, Nils Rune Utsi, Mercedes 
Francisca Garcia Ordonez, Ludwing 
Isaac Chicohay Mejia, Wilson Otto-
niel Puac Joj, Carlos David Catun 
Quintana, Luis Ricardo Cumes Gon-
zales
 •Det samiske nasjonalteatret 
Beaivváš og Hætta Production 
(Christina Hætta og Nicolai López), i 
samarbeid med gruppene Sotz’il og 
Guatemaya, begge fra Guatemala
 •Hålogaland Teater, Scene Øst, 13. 
februar

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš 
våger å slippe fortellinga og tar i stedet 
publikum med seg inn i en tilstand, en 
stemning med forestillinga «Vidas extre-
mas».

Det er kanskje nettopp det som 
må til når historiene blir for 
sterke – når det som hender 
med et samfunn er så ekstremt 
at fortellingene blir vanskelige 
å forstå – når det nesten utro-
lige blokkerer vår evne til å gå 
inn i den virkeligheten denne 
teateroppsetninga ønsker å si 
noe om.

Da gjør man som Beaivváš 
og går til poesien.

17 dikt om forsvinning
I 2010 gjesta kunstneren Lisan-
dro Guarcax Riddu Riddu-fes-
tivalen i Kåfjord. Bare noen 
uker etter at han var tilbake i 
Guatemala, ble han kidnappa, 
torturert og drept. Saka ble 
henlagt, men man regner med 
at han ble drept på grunn av 
sitt arbeid for mayaindianer-
nes rettigheter.

Christina Hætta, som var 
festivalsjef for Riddu Riddu i 

2010, reiste to år senere til Gua-
temala sammen med sin sam-
boer, danseren Nicolai López. 
De ville ta et siste farvel med 
Guarcax, som de hadde fått god 
kontakt med under besøket i 
Nord-Troms, og samtidig 
besøke andre venner i landet. 
Under besøket ble de inspirert 
av å se hvordan mayaindia-
nerne bruker kunsten til å ytre 
seg om sine livsvilkår. Det 
tente ideen til det som nå er 
blitt «Vidas extremas».

Under borgerkrigen i Guate-
male ble rundt 200.000 men-
nesker drept. Nå, etter freden, 
preges samfunnet fortsatt av 
forsvinninger og drap. Og det 
er disse forsvinningene som 
danner utgangspunktet for de 
17 diktene som utgjør det tekst-
lige utgangspunktet for denne 
forestillinga.

De er skrevet av forfatterne 
Veronica Salinas, Rosa Chávez 

og Angel «Kame» Canas 
Ambrosieo fra Guatemala og 
tromsøforfatteren Sigbjørn 
Skåden.

Hip hop og joik
Også på scenen er mayakultu-
ren og den samiske kulturen 
representert. Her er det tradi-
sjonell urfolkskultur, men også 
urbaniserte ungdommer som 
tar i bruk vår tids uttrykk; rap 
fra den samiske artisten Nils 
Rune Utsi, beatboxing og ikke 
minst gjennom hip hop. Det 
hele blandes sammen til et nytt 
og visuelt uttrykk der både 
strupesang, joik og hip hop 
inngår i en ny helhet.

Fortelling er linje. Den beve-
ger seg gjennom dramaturgi 
som skaper dynamikk på veien 
fra A til Å. Poesi er et punkt, en 
tilstand eller ei stemning som 
vi settes i. Selv om de 17 dik-
tene som tar oss med gjennom 
denne forestillinga er ulike i 
uttrykk, så danner de likevel til 
sammen et stort organisk 
punkt.

Her inngår tekstenes framfø-
ring, enten det er gjennom tale, 
sang, joik, rap eller projisering 
på lerret. En del av det poetiske 
universet som skapes, er også 

den enkle men effektive sceno-
grafien og lyssettinga som gir 
oss et blått sceneunivers som 
bare brytes av bildene som rul-
ler på bakteppet og også fanger 
inn aktørene på scenen. De 
fysiske uttrykkene, enten de er 
som urgamle ritualer eller som 
friske og moderne, smelter inn 
i poesien og gir et vesentlig 
bidrag til den tilstanden vi set-
tes i.

Lønn for motet
Det skal mot til for å skape ei 
teaterforestilling som «Vidas 
extremas». Fallhøyden er uen-
delig. Når regissør Jon Tombre 
lykkes så godt, så er det flere 
grunner til det. For det første 
har han tatt vare på ektheten i 
de forskjellige uttrykkene, 
både de tradisjonelle og de nye, 
og satt dem sammen på en 
måte hvor de får jobbe både 
hver for seg og sammen. Dette 
gir forestillinga den nye helhe-
ten som blir både et tidløst og 
universelt møte med livet, 
døden og sorga som følger de 
meningsløse forsvinningene og 
drapene og forsøkene på å kne-
ble et folks kultur.

Modig teater fra Beaivváš
VIDAS EXTREMAS: Fra forestillinga «Vidas extremas» som lørdag ble spilt i Tromsø.  Foto: Aslak Mikal Mienna
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O KUNSÎ]{ERTØTE:
' Etter skoleforestitlingen i Lat<setv fikk at<tørene iVidas Extremas se/skap av en impqneft
o Mari Boine. (Foto: Erlend Skjetne)
a

AKROBATIKK¡
Hiphopdanserne fn Guatemala holder meget høyt nivå.

(Foto: Aslak Mikal Mienna)

HELE EI{SETBLET:
En uvanlig sammenætning av kunstnere.

ALVORLIG TEI|ÂTIKK:
Døden og forsv'inningen er aldri langt unna íVidas Extremas.

(Foto: Aslak Mikal Mienna)

(Foto: Aslak Mikal Mienna)o
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O Forestillingen V¡das

Extremas er noe så sjeldent
som et samarbeid mellom
Sápmi og Guatemala, og har
høstet meget positive om-
taler både i nasjonale og
lokale medier. Tirsdag var
ungdommer i Porsanger så
heldige å få se forestillingen
i skoletida, gjennom sats-
ningen Den kulturelle skole-
sekken.

ERLEND SKJETNE

Mdas Extremas er en samarbeidspro-
duksjon mellom Det samiske nasjonal-
teatret Beaiwáð, Hætta Productions ved
Christina Hætta og Nicolai López, og
gruppene Sotz:il Jay og Guatemaya fra
Guatemala. Støtte til prosjektet har kom-
met både fra Dramatikkens hus i Oslo,
Fritt ord og Den norske ambassaden i

Guatemala.

Tiagisk bakteppe
ldeen til prosjektet har rot i den triste his-
torien om Christina Hættas vennskap
med Lisandro Guarcax fra Guatemala.
Sommeren 2010 kom han som represen-
tant for mayakulturen, óg som leder for te-
atergruppen og kultursenteret Sotz'il Jay,
til urfolksfestivalen Riddu Ridciu i Kåfjord.
Der var Christina Hætta produsent, og hun
ble snart en god venn av Guarcax.

Men en måned etter hjemreisen til
Guatemala,'ble Guarcax kidnappet på vei
til skolen han var rektor for. Forhandlinger
viste seg forgjeves: Noen timer senere ble
han funnet i en veikant, torturèrt og drept,
og med en lapp på brystet hvor det stod:

"De som lølger i hans fotspor vil lide sam-
me skjebne." Han var den tredie aktøren
fra Sotz'il Jay som ble drept, og det er in-
gen tvil om at alle disse drapene hadde
til hensikt å kneble dem som arbeider for
mayaenes sak i Guatemala.

Et flertall av Guatemalas innbyggere hdi*
rdrlter i mayakulturen, men det betyr ikke
at mayaene har de rettighetene de bur-
de hatt i landet. Det kom særlig til uttrykk
gjennom den lange og gr"usomme borger-
krigen, som otfisielt varte fra 1960 til 1996:
Blant de 200.000 drepte og 45.000 som

ble stående som "forsvunnet", var over 80
prosent mayaer.

tange slags forsvinning
Nettopp forsvinning er et nøkkelord i fore-
stillingen Vidas Extremas, som har under-
tittelen .17 dikt om forsvinning". Hva v'l
det si å forsvinne?

Umiddelbart tenker man vel helst på
døden. Det er unektelig mye død i Vidas
Extremas, for det var det i Guatemala un-
der borgerkrigen, og det er det ennå, i et
samfunn der mange mørke krefter forsø-
ker å stoppe en demokratisk utvikling. I

det samiske samfunnet er forholdene mye
bedre, man har kommet lenger i kampen
for urfolksrettighetene. Men samtidig tru-
er andre skygger. Blant annet er selv-
mordsproblematikken voksende blant un-
ge samer, noe som også tas opp i Vidas
Extremas: Mens en maya faller for en bar-
barisk fiendes maskingevær, faller en sa-
'msÏor et skudd han selv fyrer av. Slike
tragedier skjer ikke ut av det blå, noe må
ligge bak Hva er det egentlig som dreper?

Man aner konturene av en annen form
for forsvinning, som ikke er fysisk, men
mental: Ens egen identitet kan forsvinne
i møte med storsamfunnets normer, ens
selvrespekt kan forsvinne i møte med nød

og brutalitet, ens gode evner kan forsvinne
uten å ha kommet til anvendelse.

Ekstreme møter
Vidas Extremas er en forestilling som
favner vidt, som inkorporer mange uli-
ke uttrykk. Det er ikke bare Sápmi og
Guatemala som møtes, ikke bare den
arktiske kulturen og den latinamerikan-
ske: Her granskes også ilet universelle
møtet mellom land og b¡ mellom tradi-
sjon og modernitet. Gamle mayaseremo-
nier veksler med fonykende breakdance
utført av unge hiphopere. Tradisjonell joik
får aweksling 4v rap på samisk og norsk.
Sjangrer overskrides; de 17 diktene er
ikke bare ord, de er også musikk og dans.
Barrierene mellom tidsaldrer, språk og
mennesker brytes ned.

Vidas Extremas hadde premiere i Oslo
på selveste samefolkets dag, men i slut-
ten av februar var det altså skoleungdom
i Finnmark som fikk se forestillingen. Fra
Lakselv fortsatte den så å si hjemover, da
den onsdag ble vist i Kautokeino kulturhus
for ungdommer fra Kautokeino og Masi.

avisa@sagat.no
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