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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
















