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nærmer seg tidvis det orkestrale. Det lyder 
stort og forseggjort, tross de minimale ele-
mentene. Eteriske droner og svevende 
synther leder an, mens gitar og trommer 
for det meste er fraværende.

Hovedpersonen bruker stemmen godt. 
Fra ren diktopplesning til vakre melodier 
i det som nesten må kalles croonerstil, som 
i refrenget på «Waiting for You». Tekstene 
beveger seg rundt religion, fabler og nære 
relasjoner slik de pleier, men er hakket 
mer direkte denne gangen. 

Noen bilder går igjen, som solen, sko-
gen og barna. Tapet av sønnen henger over 
det hele. Et slags følelsesmessig vakuum 
som både bearbeider inntrykk og leter et-
ter veien videre. Det er både mytisk og all-
ment, slik bare Cave kan.

«Sun Forest» lyder massivt, og som tit-
telen tilsier, bruker den mange av disse 
metaforene for å fortelle om tap og håp. 
Sammen med nydelige «Ghosteen Speaks» 
er den et høydepunkt fra albumets første 
del.

Konseptalbum
Ifølge Cave er sangene i del én barna, mens 
del to er foreldrene. Den delen er to san-
ger på om lag et kvarter hver, med et spo-
ken word-spor i midten. Her kommer vir-
kelig de eksperimentelle låtstrukturene til 
sin rett. To mastodontspor som utfolder 

seg sakte med flytende lydbilder.
Avsluttende «Hollywood» imponerer 

med en pulserende bassgang som skaper 
et medrivende driv. Også teksten stikker 
seg ut, med bilder fra moderne byliv og 
dets frykt satt mot fabelen om Kisa, hvor 
moralen er at alle mister noen. Et sterkt 
punktum.

Samtidig må det sies at dette er et slikt 
album som nesten virker som én lang sang. 
Det kan fremstå som noe monotont, men 
når man gir seg over til musikken og po-
esien, er det lett å bli oppslukt.

Nye takter
Cave har beveget seg vekk fra bluesdeko-
nstruksjoner og støyete gitarer. Skal man 
tro kommentarfeltet fra Youtube-premie-
ren, er dette splittende for mange fans som 
heller ønsker seg mer rock. Jeg liker det. 
De gamle platene finnes fortsatt, og disse 
nye taktene er vel så interessante hvis man 
er villig til å gi dem tid.

Følelsene her er tyngre enn de mest 
beinharde riff.

Den profilerte artisten er fremdeles ikke 
redd for å gå sine egne veier, og godt er 
det. Ghosteen tar oss med i en svært per-
sonlig sorgprosess og markerer samtidig 
slutten på nok et sterkt tiår for dette ban-
det.

Samenes historie  
stemoderlig behandlet
å Anmeldelse
Per Christian Selmer-Anderssen

Kathrine Nedrejords nyskrevne 
teaterstykke Human Zoo blir 
presentert som en begivenhet i 
Nationaltheatrets historie. For første 
gang samarbeider de med Det 
samiske nasjonalteateret, Beaivváš, 
og ikke bare det, premieren er på 
nordsamisk.

Dessverre behandler Nationalthe-
atret både dramatikken og begiven-
heten stemoderlig. 

Human Zoo skal bare spilles tre 
dager etter hverandre, en helg i 
høstferien. Forestillingen skal 
riktignok ut på turné med Beaivváš, 
men dette blir ikke engang opplyst 
på Nationaltheatrets nettside. Det er 
synd festtalene er lenger enn 
spilletiden, for Human Zoo passer 
særdeles godt i en europeisk 
hovedstad.

Svært godt drama
Stykket handler om de levende 
utstillingene fra starten av 1800-tal-
let til 1930-tallet, der samer ble stilt 
ut i dyrehager over hele Europa. I 
Nedrejords første stykke som 
husdramatiker på Nationaltheatret, 
snur hun perspektivet fra den som 
betrakter, til den som blir betraktet. 

Hvordan er det å være en levende 
museumsgjenstand? 

Human Zoo følger en familie på 
fem gjennom flere måneder på en 
utstilling i Frankrike. Historien blir 
fortalt i retrospekt av de to døtrene, 
som veksler mellom å være barn 
inne i utstillingen og å reflektere 
over hendelsene som voksne. 

I Nedrejords tekst går disse 
nivåene sømløst sammen, og gjør 
den ikke bare dramatisk spennende, 
men også poetisk og tydelig. 

Rotete regi
Selve situasjonen er også som skapt 
til å lage teater av. En familie stengt 
inne i en utstilling, mens vi i salen 
ser og hører tankene deres. Det 
åpner opp for at vi som publikum får 
en dobbel rolle. Vi er dem som går 
på verdensutstilling ved århundre-
skiftet, og vi er nåtidens velmenende 
teaterpublikum.

Jeg synes dette er en ganske 
tydelig idé hos Nedrejord, men den 
er lite til stede i regissør Bård Lie 

Thorbjørnsens oppsetning.
Scenografien er riktignok selve 

utstillingen. Tepper med påmalt 
vidde, et reinsdyr på hjul, treski og 
bål som rekvisitter. Som åpningsbil-
de er det sterkt, særlig ettersom 
karakterene på scenen er stengt inne 
av et museumsbånd, men etter hvert 
blir virkemidlene brukt omtrentlig. 

Lydbildet veksler mellom tivoli-
lyd, en urovekkende bakgrunnsstøy 
og klukkende, stemningsskapende 
musikk. Dette er ganske forvirrende 
i seg selv, ettersom regien ikke 
bestemmer seg for om den skal ha 
filmatisk stemning til replikkene 
eller en realistisk opplevelse av å 
være utstilt. At tivolilydene også 
virker billige og generiske, gjør at 
utstillingssituasjonen aldri blir 
spesielt ubehagelig.

Regien klarer heller ikke å forvalte 
Nedrejords ulike nivåer i teksten. 
Noen steder går skuespillerne i frys 
når vi er i nåtid, andre ganger er ikke 
skillet mellom før og nå markert. 
Handlingens vendepunkt og 
konflikter kommer også dårlig til 
syne i både spill og regi. 

Hva skjedde med debatten?
De siste årene har Nationaltheatret 
satset stort på å være en del av 
samfunnsdebatten. Noen ganger 
lykkes de, mens andre ganger virker 
det påklistret. Rundt oppsetningen 
av Human Zoo savner jeg både debatt 
og historisk kontekst. Cathrine Baglo 
har forsket på levende utstillinger i 
15 år og har med sin bok, På ville 
veger?, fra 2017 kommet med et mer 
nyansert syn på utstillingene.

Kathrine Nedrejord forholder seg 
ikke direkte til forskningen, men 
fortsetter samtalen på dramatikkens 
premisser. Nationaltheatret burde 
tatt opp denne tråden og åpnet opp 
for en debatt om samisk representa-
sjon i norsk offentlighet før og nå. 

Isteden pakker de ned kulissene 
så snart høstferien er over, og bruker 
sine knappe ressurser på 13 intervju-
er med Liv Ullmann. 

Marte Fjellheim Sarre og Anitta 
Suikkari spiller svært godt som 
bestemor og barnebarn i Human 
Zoo. Bak: Eila Ballovara Varsi. 

Teater
Nationaltheatret/Det samis-
ke nasjonalteateret 
Beaivváš
Human Zoo
Av Kathrine Nedrejord
Regi, scenografi og kostyme: Bård 
Lie Thorbjørnsen 
Lysdesign: Steinar Lohne 
Komponist: Roger Ludvigsen
Med: Marry Sarre, Marte Fjellheim 
Sarre, Anitta Suikkari, Eila Ballovara 
Varsi og Nils Henrik Buljo. 
Spilles i Oslo t.o.m. søndag 6. 
oktober, deretter på turné med 
Beaivváš frem til 12. november. 
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Kulturimperialisme og kompleksitet

Når Nationaltheatret og Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš for første gang 
samarbeider om en urpremiere, er det med et stykke som handler om rasebiologi.

Fra starten av 1800-tallet til et stykke ut på 1900-tallet ble samer 
sendt på turné i Europa og USA. Til allmenn beskuelse sammen 
med urbefolkning fra andre deler av verden.

Når Nationaltheatret og Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš 
for første gang samarbeider om en urpremiere, er det med et 
stykke som omhandler dette sirkus-aktige fenomenet.

«Human Zoo» er skrevet av Kathrine Nedrejord, en norsk 
dramatiker som tidligere har gjort seg bemerket med stykker om 
interneringen av samiske barn i norsk skole på 1900-tallet, og 
om den brente jords taktikk i Finnmark under krigen. 

Del

Del

Del
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Nå er hun husdramatiker ved Nationaltheatret, og 
«Human Zoo» er det første stykket hennes som 
vises her.

Hjemme i reisa
«Human Zoo» handler om en samisk familie som 
blir med en engelsk agent på reise i Europa. Iført 
tradisjonelle klær som pesk og kofte og medbrakt 
redskaper og utstyr stilles de ut til allmenn 
beskuelse.

Det blir et stilisert og karikert bilde av samisk liv: 
Lassokasting, foring av utstoppet rein, «gåing» på
ski i Paris’ mange varmegrader og så videre.

Nedrejords tekst er interessant fordi den holder 
frem et nyansert bilde av denne ganske 
hårreisende situasjonen.

Å havne på utstilling innebærer ikke bare tvang 
eller lurende lokking, den harmonerer også med 
trangen til å være i bevegelse som ligger naturlig 
for et folk som er vant til å flytte på seg.
Derfor er det flere grunner til å dra ut og bli med 
på dette: Nysgjerrighet, å se andre deler av 
verden, å kjenne ro i å være på reise – og å få 
godt betalt. Opplevelsen av latterliggjøring 
kommer først når turnéen er i gang.
Oss og de andre
På Nationaltheatrets amfiscene blir scenografi og 
spillestil av dobbel betydning i denne 
sammenhengen.

FOTO: PER HEIMLY /
NATIONALTHEATRET

HUMAN ZOO

Nationaltheatret / Sámi
Našunálateáhter

Av Kathrine Nedrejord

Instruktør, scenograf og 
kostymedesign: Bård Lie 
Thorbjørnsen

Lysdesign: Steinar 
Lohne

Komponist: Roger 
Ludvigsen

Kostymemaker: Ann 
Majbritt Eriksen

Rekvisitør: Gerlinde 
Thiessen

Skuespillere: Nils Henrik 
Buljo, Eila Ballovara 
Varsi, Anitta Suikkari, 
Mary Sarre, Marte 
Fjellheim Sarre

Scenespråk: 
Nordsamisk. Tekstes til 
norsk/finsk
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«Human zoo» er et teaterstykke som skal turnere i Norge og Sápmi, og må derfor 
være flyttbar og enkel å håndtere. Samtidig må hele settingen, samefamilien på 
utstilling, også være lett å flytte på i stykkets univers.

Regissør og scenograf Bård Lie Thorbjørnsen har spent opp et stort lerret påmalt 
snø, vidde og himmel. Et utstoppet reinsdyr på hjul, et ildsted, en provisorisk lavvo 
skal skape opplevelsen av samisk liv og levnet.

Et sperretau langs fremre kant av scenen skaper skillet mellom oss og dem, de 
utstilte og betrakterne, og gjør publikum til dem som ser på. Men skillet mellom oss 
og dem nyanseres i Nedrejords tekst. Også fra scenen betraktes en rar og ukjent 
verden, også her vurderes og karakteriseres den som ser på.
I enkelte scener oppheves også dette skillet, som når den samiske moren holder 
opp sitt nyfødte barn og en kvinne på andre siden holder opp sitt, og de står og ser 
på hverandre.
Forestillingen formidler ikke bare opplevelsen av samer som undertrykte 
utstillingsofre, i stedet funderer den over denne merkelige praksisen.

Mangler friksjon

Iscenesettelsen mangler noe av tekstens friksjon. Den indre splittelsen i familien 
som stilles ut kommer mindre sterkt til uttrykk i forestillingen enn i teksten, kanskje 
særlig i konflikten mellom foreldrene. Det er moren som takker ja til oppdraget, far 
kvier seg og angrer.

Dermed oppleves stykket til tider som friksjonsløst tross denne uenigheten. Reisen 
er lang og noen opplevelser er vonde for familien, men heller ikke dette kommer til 
uttrykk på en måte som gir publikum opplevelse av kummerlighet.

Et gjennomgående frontalt spill harmonerer med stykkets og scenens form: 
Plassen på scenen er med vilje gjort liten slik at skuespillerne hele tiden må stå 
vendt mot publikum. Slik var det også å stå på utstilling.
Det gir et spillerom det er vanskelig å utnytte til noe annet enn frontalt spill. Det går 
greit den timen stykket varer, men «Human zoo» har likevel mer å hente når det 
kommer til variasjon både i spill og temperatur.
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HUMAN ZOO: Et sperretau langs fremre kant av scenen sk
FOTO: PER HEIMLY / NATIONALTHEATRET

Verden er en appelsin

Det er lite i stykket som viser publikum verden utenfor, den verdenen som 
kikker inn på kuriositeten den samiske familien i denne sammenhengen er.

Teksten beskriver til dels hvordan verden utenfor oppleves – men 
øyeblikket der familiens døtre belønnes med en appelsin (som de ikke aner 
hvordan de skal spise), er en visuell vinner.

Det runde fremmedelementet blant kofter og reinskinn, spenningen over å 
utforske frukten, hvordan jentene leker med og håndterer dette inntrykket 
utenfra – til sammen utgjør det en visuelt slående scene som også bærer i 
seg en kommentar til stykkets tematikk.

Urfolks kultur har til alle tider vært koblet til en overmakts utstillingsvindu. 
Lite kan forsvare sammenstillingen av rasebiologi og tivoli. Derfor er det 
interessant at stykket «Human zoo» også kobler inn stolthet, utferdstrang 
og selvfølelse i et stykke som tematisk handler om kulturimperialisme av 
den skjemmende sorten.

Kompleksiteten i stykket er interessant, det at det ikke bare handler om å 
bli redusert til dyr i bur, men også om nysgjerrighet fra begge sider av 
gjerdet.
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Jeg må innrømme det var lite 
som igangsatte iveren min i 
starten, for etter et par raske 
googlesøk og noen youtube-
klipp, fester det seg et inntrykk 
av nok en pratsom amerikaner, 
nisselignende, komisk og frit-
talende på inn- og utpust. Nå er 
det likevel slik at Lawrence 
Weiner var en av de sentrale 
skikkelsene i konseptkunsten i 
USA på sekstitallet, og er det 
fortsatt. Eller med kunsthisto-
risk teskje; en representant for 
postminimalismens konseptu-
elle kunst som vokste frem i 
kjølvannet av minimalismen i 
USA, som i sin tur var en reak-
sjon på den abstrakte ekspre-
sjonismen, også med rot i USA.

Tre punkter. Til å begynne med 
er det vanskelig å se verkenes 
tankeutvidende potensial. De 
vokser seg interessante først 
når en dykker inn i alt han gjør 
og har gjort. Da er det best å 
begynne med intensjonserklæ-
ringen hans fra 1969, listet opp 
i tre punkter som fortsatt er 
premisset for kunsten hans:

1. Kunstneren kan konstru-
ere verket.

2. Verket kan bli fremstilt.
3. Verket behøver ikke bygges.
Enkelt forklart jobber han

med å sammenstille ord til enkle 
setninger, flatt oppmalt på vegg, 
trykket eller støpt. Det spesielle 
er at han konsekvent omtaler 
verkene som skulpturer. Flyttes 
kan de sjelden, men kjøpes der-
imot, det går fint an. Da får man 
et sertifikat med de nødvendige 
opplysninger om skrifttype, far-
ger, og så videre. Det er verdt å 
nevne at Weiner formga sin egen 
likefremme skrifttype, som han 
alltid benytter med store bok-
staver: Margaret Seaworthy Got-
hic. Han føler avsky for skrift-
typer som Helvetica, som han 
mener kommuniserer en «kul-
turell, intellektuell og intelligent 
overlegenhet», noe han mener 
ord nettopp ikke bør formidle. 

Kjøper du et Weiner-verk, 
kan du oppføre det hvor du vil. 
Men bare ett sted, som en tato-
vering, på siden av tankskipet 
ditt, eller på låven din, du bestem-
mer. I utstillingen Long ago far 
away på OSL Contemporary 
møter du tre verk som også kan 
leses som én setning, både på 
norsk og engelsk, her på norsk:

Skulptur 1: Lenge siden langt 
vekk

Skulptur 2: Steiner beveget 
lengre og lenger bort en to tre 
ganger

Skulptur 3: Vridd og vendt 
inntil løst

Han har vært vist tidligere en 
rekke ganger i Norge, blant annet 
på kunstfestivalen LIAF i Lofo-
ten, og nå for tiden på Kode 4 i 
Bergen, og dette er hans andre 
utstilling på OSL Contemporary. 
Jeg får ikke hakeslepp inne i gal-
leriet, men det fine med fyrens 
kunst generelt og etter hvert som 
en graver, er at den vokser tilsva-
rende i hodet. Det er lite spekta-
kulært, med et formspråk vi 
omgås til daglig gjennom reklame 
og design, men likevel fylt med 
en underfundig lekende humor 
og like mye alvor. For selv om han 
hevder det ikke finnes noen bak-
enforliggende skjulte meninger 
i ordene, er de likevel svært åpne 
og kan tolkes i utallige retninger; 
selvrefererende eller universelt, 
for å nevne to ytterpunkter. Til 
syvende og sist handler det mye 
om hvor verket blir plassert.

Tankegjenstander. Weiner pir-
ker i noe av det mest sentrale 
ved oss mennesker, noe vi tar 
for gitt og på sett og vis glem-
mer. Nemlig ordene, ikke bare 
som noe muntlig og skriftlig, han 
viser oss dem som tankegjen-
standene de faktisk er, hvordan 
de som objekt forholder seg til 
objekt, utsprunget fra tegningen 
og presentert som bevisstgjø-
rende skulptur. Og derfra igjen 
er det bare sinnet som setter 
begrensningen.

Men hold på hatten, for med 
en pris på et par millioner per 
verk, kompliseres sakene og blir 
samtidig ustyrtelig festlig. For 
med markedet på den ene siden 
og skulpturenes trivielle frihet 
på den andre, (alle kan jo kopi-
ere og male opp dette hjemme 
om de vil), utfordrer han vår 
stillingtagen, og det hele blir så 
absurd komisk og fandenivoldsk. 
Avlevert fra en snart åtti år gam-
mel gubbe som kjennes helt 
nødvendig i tiden. Med de høye 
prisene poengterer Weiner vår 
samtidige markedstilpassede 
virkelighet målt opp mot vår 
frihetstrang. 

Lawrence Weiner balanserer 
i kunstmarkedet og minner 
egentlig litt om Julenissen, med 
verk som gjør seg like godt i 
hodet. Han gjør således et alde-
les nydelig og perfekt nedslag, 
for sikkert n’te gang. Jeg tar 
gjerne en Weiner til, takk.

Aleksi Mannila

Lawrence Weiners verk vokser jo mer en graver.

Én Weiner, 
takk!

K U N S T

Bokstavkunst: Snart åtti år gamle Lawrence Weiner jobber enkelt forklart  
med å sammenstille ord til enkle setninger. 
FOTO: OSL CONTEMPORARY / MOVED PICTURES ARCHIVE

Lawrence Weiner
LONG AGO FAR AWAY
OSL Contemporary 
13. september -19. oktober

Flyttes kan de 
sjelden, men 
kjøpes derimot, 
det går fint an.

«Vi er ikke hjemme i hjem-
met, men i reisen», sier Beste-
mora i dramatiker Katrine 
Nedrejords Human zoo. Beste-
mor befinner seg et eller annet 
sted i Frankrike, sammen med 
dattera og hennes mann og to 
barn, og de utgjør (bokstavelig 
talt) et lite hjørne av en utstil-
ling av mennesker. Human zoo 
tar utgangspunkt i et doku-
mentarisk materiale, et min-
dre kjent kapittel i norsk his-
torie: Om samer som ble stilt 
ut og sendt ut på utstilling i 
dyrehager.

På scenen er det montert en 
hjørnekulisse, påmalt snødekte 
vidder og blå himmel. Foran 
denne står reisverket til en 
gamme, en pulk, noen reinsdyr-
skinn, et par ski og et lite bål. I 
kulissene står de fem familie-
medlemmene, iført luer og tunge 
pelskofter. De minner om utstil-
linger man finner på naturhis-
toriske museer, hvor utstillings-
dukker er plassert i ulike habi-
tat. Men her er de altså levende 
mennesker, utstilt som dyr, til 
andre menneskers forlystelse.

Historieformidling. Human 
zoo hviler på at den forteller 
om en bit av norgeshistorien 
som er ukjent for de aller fleste, 
og det er sannhetsgehalten i 
dette som blir bærende for fore-
stillingen. På sett og vis er tek-
sten ellers et kammerdrama 
hvor vi møter en kjernefami-
lie, der forholdet mellom mor 
og far er noe anspent. For selv 
om Bestemor trøster seg med 
at hun hører hjemme i selve 
reisen, så er det ikke alle i fami-
lien som er overbevist. Det er 
moren som har takket ja til at 
familien skal medvirke i utstil-
lingen, ettersom det er hun som 
snakker flere språk, mens faren 
mener de burde blitt igjen 
hjemme på vidda. At det er 
moren som tar avgjørelsene gir 
også forestillingen en feminis-
tisk dimensjon.

Nedrejord er for tiden hus-
dramatiker ved Nationalthea-
tret, og Human zoo er første 
gang Nationaltheatret og Det 
samiske nasjonalteatret Beaiv-

vás samarbeider om en forestil-
ling. Nedrejords tekst utspiller 
seg i flere tider, og det er de to 
døtrene som er historiens for-
tellere. De veksler mellom å 
snakke ut fra et nå som befinner 
seg i utstillingsperiodens avslut-
tende fase, og i en fremtid hvor 
de som voksne ser tilbake og 
snakker om opplevelsen. Det 
lar dem kommentere og reflek-
tere over egne og andres reak-
sjoner, og de betviler tidvis hver-
andres versjoner av historien. 
Det vi får innblikk igjennom 
dem er deres opplevelse av rei-
sen, samt hvor monotone og 
lange utstillingsdagene arter 
seg for to små barn.

Samisk-norsk historie. Fore-
stillingen er veldig tydelig tea-
ter. Alt fra scenografien – gjen-
skapelsen av en samisk avde-
ling i en verdensutstilling – til 
den eksplisitte teatraliteten; de 
høye stemmene, den markerte 
sminken og den tydelige regien. 
Samtidig er forestillingen for-
ankret i det samiske, blant annet 
ved at skuespillerne snakker 
samisk (med norske tekster pro-
jisert på veggen bak dem), noe 
som også gir forestillingen en 
realistisk eller historisk kvali-
tet. Slik blir også Nationalthea-
tret en ramme for forestillin-
gen; som et museum som prak-
tiserer og repeterer historien 
på én spesifikk måte.

«Det er flaut at jeg ikke kjen-
ner til dette», sier min venninne 
når vi forlater Nationaltheatret 
etter forestillingen. Og jeg skjøn-
ner hva hun mener; det er rart 
at samisk språk, historie og kul-
tur er så lite forankret i øvrig 
norsk offentlighet. Human zoo 
synliggjør hvordan det samiske 
fortsatt representerer noe ukjent 
– samen er fortsatt ‘den andre’ 
nordmannen – i store deler av
norsk offentlighet.

Anette Therese Pettersen

Med Human zoo iscenesettes et lite stykke  
stygg,og for de fleste ukjent, norgeshistorie 

som avslører hvor lite  
integrert det samiske er i det norske.

Samisk som det 
fremmede

T e a t e r

Samer på utstilling: Katrine 
Nedrejords Human zoo.  

Katrine Nedrejord
HUMAN ZOO
Det samiske nasjonalteater
Beaivvas / Nationaltheatret
På Norgesturné frem til (og med) 
12. november
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Anmeldelse
Kjersti juul 
kultur@vl.no

Viljen til å sette søkelyset 
på den viktige historien 
er til å heie på. Vi følger 
en samisk familie fra 

vide vidder til inngjerdede om-
råder, og en tilværelse som stadig 
føles mer klaustrofobisk. Med ko-
lonialismens overgrep som bak-
teppe viser Nationaltheatrets nye 
husdramatiker, Kathrine Ned-
rejord, mange fine tilløp i tek-
sten. Evnen til å sette konkrete, 
illustrerende bilder på den mørke 
forhistorien: Fra 1800-tallet til 
langt ut på 1900-tallet, ble same-
ne sendt på turné rundt i verden 
med sine «kuriøse» livsrekvisit-
ter. Urfolket på utstilling for nys-
gjerrige tilskuere. 

Eksotisk stempel. National-
theatrets amfiscene er kledd som 
et slikt utstillingsvindu: Et ustop-

pet reinsdyr, treski, lavvo, ildsted 
og et knippe pesk-kledde samer. 
Grepet der vi som publikummere 
med ett tar del i historien, og blir 
de nysgjerrige skuelystne, er godt 
tenkt. Som om historien et øye-
blikk kommer tettere på. 

Nedrejord dreier inn på følel-
ser av utenforskap og leng-
sel. Fra spedbarnets enkle savn 
etter melk og varme, til savnet 

ikke lenger er så enkelt å finne ut 
av. Teksten poengterer urfolkets 
trang til å være ute i det fri, i natu-
ren og i bevegelse. Og hvordan de 
mellommenneskelige relasjonene 
lider under det eksotiske stempe-
let og snevre rammer. Når tilvæ-
relsen er så kunstig at selv det å 
puste, føles som man later som. 

Statisk. Forestillingen er en 
historisk samproduksjon mel-
lom Det Samiske Nasjonalteatret 
Beaivváš og Nationaltheatret. 
På sitt beste bærer teksten med 
seg poetiske kvaliteter, man kan 
smatte videre på, men som tea-
ter mangler den fremdrift. Når 
utgangspunktet er et tablå, står 
forestillingen i fare for å bli sta-
tisk. Her klarer heller ikke regien 
å gå noen veier utenom, og åpne 
historien opp for oss. Stillstanden 
– og skuespillerne som står rett
opp og ned foran oss og fortel-
ler – oppleves tidvis mer som en 
pedagogisk skoleforestilling, enn 
et stykke dramatikk som griper.

Samer på utstilling
I Human Zoo blir fremstillingen av samene mer pedagogisk enn dramatisk.

Teater

NATIONALTHeATreT, Amfiscenen
Human Zoo 
Av: Kathrine Nedrejord 
Regi og scenografi:  
Bård Lie Thorbjørnsen 
Med: Nils Henrik Buljo, Anitta  
Suikkari, Eila Ballovara Varsi,  
Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre 

Samproduksjon mellom Det  
Samiske Nasjonalteatret Beaivváš  
og Nationaltheatret

Mangler fremdrift og vilje til regi.

U Når utgangs
punktet er  

et tablå, står  
forestillingen i fare  
for å bli statisk.

VIndU: Nationaltheatrets amfiscene er kledd som et utstillingsvindu: Et ustoppet reinsdyr, treski, lavvo, ildsted og et knippe pesk-kledde samer, skriver vår anmelder. Foto: Per Heimly

URANIENBORG KIRKE     

Konserter  
Onsdag 9. september kl. 19.30

KORKONSERT
Bremen Knabenchor og Sølvguttene

Torsdag 10. oktober kl. 18.00

SALMEFOSS
– En hyllest til Svein Ellingsen 90 år.
Kirkemusikkstudenter ved Norges
musikkhøgskole synger, spiller og
dirigerer. Oslo orgelfestival

Fredag 11. oktober kl. 22.00

NATTKONSERT 
med Oslo orgelfestivals styre.

Fri entré på alle konserter

www.uranienborgkirke.no

vårt land tirsdag 8. oktober 2019
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Anmeldelse «Human Zoo», Beaivvas og 

Nationaltheatret: 
Teateranmeldelse: Enkel innsikt 
Spørsmål og svar er enkle og selvfølgelige i «Human Zoo». 

PÅ UTSTILLING: Samefamilien i zoo. Foto: Per Heimly, Nationaltheatret 
5. oktober 2019 kl. 12.00

illian Bikset 
TEATER: Familien er på utstilling. «Human Zoo» finner sted for ett til to hundre år 
siden, i den tid da urfolk - samer iblant dem - ble framvist side om side med dyr i 
dyrehager. 



«Human Zoo» 
Hvor: 

Beaivvas og Nationaltheatret 

Regi: 

Bård Lie Thorbjørnsen 

Kathrine Nedrejord 

Med: 

Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Anitta Suikkari, Eila 
Ballovara Varsi og Marte Fjellheim Sarre 

«Blikket innen ra å blikket uten ra» 

Uenighet 
En fødsel og ett dødsfall til tross er der liten utvikling og lite bevegelse i «Human Zoo». 

Det er den samme konflikten, de samme argumentene og de samme innsiktene det 

dreier seg om dramaet igjennom. 

Mor (Mary Sarre) ser mulighetene i å takke ja til reisen på utstilling, far (Nils 
Henrik Buljo) ser ydmykelsene og det nedverdigende i å delta. Hans følelse av å 
bli undertrykket blir sterkere av at det er kona som står for kontakten med 
arrangørene. Det er hun som kan språk og forhandling, og han som må adlyde 
henne. Dette forskyver maktbalansen mellom dem og gjør ekteskapet vanskelig. 

Døtrene (Eila Ballavara Varsi og Marte Fjellheim Sarre) speiler foreldrenes ståsted, og 

stiller samtidig spørsmål ved det de blir fortalt av foreldrene at de skal. 



Tilbakeblikk 
I stor grad er handlingen fortalt som tilbakeblikl5 gjennom døtrene, som på 
fortellertidspunktet er blitt voksne. Skuespillerne står vendt med ansiktene mot 
publikum, og forteller i en forklarende tone. De er i rolle, som om de minnes 
opplevelsene fra turneen, men de opptrer samtidig som om de er salens publikum 
bevisst: Vi skal lytte og lære av dem, og vi skal se dem som subjekter og ikke objekter. 
Det er forskjell mellom å bli stirret på som dyr og å bli sett som mennesker, og denne 
forskjellen skal publikum forstå. 

Stort dypere enn dette går ikke «Human Zoo», og det gir preg av selvfølgelighet. 
Denne innsikten er det jo ikke vanskelig å nå. 

Valget av spillestil gjør det som er av samspill, i konfrontasjoner eller trøst, desto mer 
virkningsfullt. En av de fineste scenene i forestillingen finner sted når bestemor (Anitta 
Suikkari) synger jentene til ro en kveld. I den mest forstyrrende scenen gjenskapes en 
skallemåling der de tre voksne blir målt. 

Utstillingsnært 
Bård Lie Thorbjørnsen, som står ansvarlig for så vel kostymedesign og scenografi som 
regi, har valgt en sceneløsning som ligger utstillingen nær. Skuespillerne befinner seg 
foran malte lerreter med bilder av vinterfjell og vidde. De er kledd i pesk og kofter, med 
tradisjonelle luer og skotøy. Rundt seg har de reinskinn, en utstoppet rein og en slede, 
samt - i starten - skjelettet av en lavvo. Etter hvert blir området trangere og ubehaget 
ved det sterkere. 

Kathrine Nedrejords tekst framføres på samisk, med norsk teksting på skjerm. 
Situasjonene som beskrives er sannsynlige, og språket er enkelt og hverdagslig. 
Teksten veksler mellom rollefigurenes tanker og refleksjoner, og den rene, 
nøkterne gjengivelse av hva som skjer. 
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«Human Zoo» 
Det Samiske Nasionalteatret Beaiwas 1 
samarbeid med Nationaltheatret 
Skrevet av: Kathrine Nedjord 
Regissør: Bård Lie Thorb1ørnsen 
Med: Eila Ballovara Varsi, Anitta 
Suikkari, Mary Sarre, Marte Fjellheim 
Sarre og Nils Henrik Buljo 
Forestillingen spilles på nordsamisk, 
med norsk tekst 
Stykket er på turne flere steder i Norge, 
Sverige og Finland frem til 12. 
november. 

ANMELDELSE 

Når folk ser ned på 
deg, ser du ned 
eller tilbake? 
Før stykket begynner ser vi en 
litt skoleteater-aktig sceno
.gra.fi. En snøhvit vidde er malt 
opp på lerretet. Det hele ser 
amatørmessig ut. Det er da 
også poenget. For handlingen 
foregår ikke på vidda, men i et 
tablå som skal bringe vidda og 
folkene som bor der til byen. 

På begynnelsen av 1900-tal
let var det populært med 
etnologiske utstillinger i 
Europa og USA. Eksotiske 
mennesker fra Afrikas jungel, 
indianere frc:). reservater i USA 
og kosakker, fra de russiske 
stepper ble skipet til byene og 
fremstilt i tablåer som skulle 
forestille deres dagligliv 
hjemme. Samtidig skulle de 
bekrefte en evolusjonær 
hypotese om at den hvite rase 
var kommet så mye lenger 
enn alle andre. 

Her stod også samer med 
kofter, reinsdyr og ski. I 
«Human Zoo» møter vi en slik 
utstillingsfamilie, bestående 
av mor, far, to døtre og en 
bestemor. De reiser gjennom 
Europa og blir vist frem av en 
viss herr Daly. 

«Human Zoo» behandler et 

KULTUR&MEDIER KLASSEKAMPEN 

ømtål�g tema om den typen 
rasisme og nedverdigelse 
urfolk har blitt utsatt for i 
møte med majoritetsbefolk
ningen. Den kunne helt 
berettiget vært en forestilling 
som oste av sinne og oppgjørs
trang, som sendte teaterpubli
kummet hjem med en klu:inp i 
magen. Kanskje ville det til og 
med ansporet til en kort prat 
over kveldsmaten om verdens 
urettferdighet. 

Stykket er desto bedre fordi 
det nekter å gjøre akkurat det. 
Naturligvis får vi se ting som 
minner oss på hvor nedlaten
de familien blir behandlet. 
Men det meste av dialog og 
dramatikk er knyttet til hvor 
ulikt møtet med disse andre 
påvirker familiemedlemme
nl:!, og forholdet dem imellom. 

Moren og faren er ytterpunk
tene i møte med de som 
stirrer. Faren (Nils Henrik 
Buljo) ser ned. Han vil hjem. 
Han misliker å late som han 
står på ski midt på sommeren 
og påpeker, når de ikke får gå 
fra utstillingsområdet, at de 
har havnet i et slags fengsel .. 

Moren (Mary Sarre) møter 
istedenfor de fremmetles 
blikk. Det var hun som ville 
reise, drevet av en utferds
trang og skuelyst, og hun 
forsøker å holde motet oppe 
selv når forholdene blir 
dårlige. Hun er ikke naiv, vet 
godt at de fremmede anser 

· dem som underlegne, men
samtidig anser hun seg for å
stå i en slags mellomposisjon.

Når hodene skal måles for å
skaffe empiri til datidens
vitenskapelige teorier avslø
rer hun seg nesten, ved å
smått protestere at hun nok
kanskje ikke er et like godt
forskningsobjekt som de
andre.

Bestemoren virker på sin side
nærmest helt uaffisert av hele
opplegget. Hun støtter sin
datter i møte med mannen, gir
barna sang, kos og varme, og
ser på utstillingslivet som nok

· en reise. Rollen er mindre
kompleks enn de øvrige,
nesten litt for endimensjonal,
men Anitta Suikkaris tolk
ning gir bestemoren et ansikt
og et kroppsspråk som
fungerer bemerkelsesverdig
godt. Alle som har hatt en slik

TEATER I 
�WSEIAMPEN: 
Gjennom hele året anmelder 
Klassekampen aktuelle 
premierer på norske scener. 
Våre kritikere kan kontaktes på 
teater@klassekampen.no. 

Vi trykker også essays og 
intervjuer om norsk scene
kunst. 

Tips til våre teatersider kan 
rettes til Sara Hegna Hammer: 
sarah@klassekampen.no 

ktjnne i familien, vil kjenne 
igjen noe i Sukkaris uttrykk, 
og det er vanskelig å ikke bli 
beveget av henne. 

De to barna (Ella Ballovara 
Varsi og Marte Fje]llJ.eim 
Sarre) formes av d@ tre 
voksenpersonene. Men også 
utstillingsreisen gjør et sterkt 
inntrykk. De må se andre 
barns pekefingre og flirende 
ansikter, men oppdager også 
fremmede land og folk. De 
opplever at foreldrene kran-

Bergensk festaften 
Folk med aversjon mot bergensk selvskryt bør 
ligge unna Den Nationale Scene de nærmeste 
månedene. Lørdag 2. november inviterer nemlig 
teatret til urpremiere på teatersjef Agnete G. 
Haalands <<Å Bergen, Bergen>•. Her blir gamle 
slagere og nye hits løftet fram «i en herlig hyllest 
til alle som befinner seg mellom de syv fjeU», 
heter det i en pressemelding. Her får man høre 
tolkninger av alt fra «Nystemten» til «Ring 
meg», fra Medaas til Vaular. Bendik Wold

gler om hvorvidt det som 
skjer med farr).ilien er under
trykking eller en godt betalt 
jobb. Samtidig utforsker 
barna hvem de selv er, og ser 
faren, moren og bestemoren i 
hverandres tanker og holdnin
ger. 

Forfatter Kathrine Nedjord 
skal ha honnør for å klare å 
flette en oppvekstfortelling 
inn i stykket uten at det 
virker tilgjort eller overflødig. 

0 

I scenen med hodemålin
gen er det også Varsi og 
Fjellheim Sarre som glir inn 
og ut av rollen som de kjølige 
vitenskapsmennene. Effekten 
er slående, da det forsterker 
inntrykket av at det er disse 
barna og deres etterkommere 
som nå må håndtere, forstå og 
granske hva som skjedde. 

Familiene som sto i tablå
ene er blitt historiske hendel
ser, som igjen forskes på og 
studeres. 



KLASSEKAMPEN 
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ME O AMA: «Det er blitt ei altfor 
lang, ganske monoton og lågmælt fram
syning der c{et ikk/e er skilt mellom likt og 
uHkt. Det blir ufriviljug melodramatisk, og 
når monotoniens.tundom blir brote, er det 
med høgrøysta sk.rib>, skreiv Amund 
Grimstad om I Kristin Lavransdatter>i ved 
Trøndelag Teater. 

ELDING I KI.AS.SEKAMPEN 
MÅNDAG 38, SEPTEMBER 

LØYNDOM: Kva kan skjule seg bak lukk 

PÅ ltEISE: Forfatter Kathrine Nedjord skal ha honnør for å flette en 
oppvekstfortelling inn f stykket uten at det virker tilgj rt, .skriver vår 
anmelder. Her de to barna {Marte FJe:Uheim Sarte og Eila Ballovara 
Varsl) samn en med be emor (Anitta til kar i). Forn: PER r Mtv 

Den mm te datteren sier
hun-husker dag �t.> I.arge ·,
}:ljem ar aJt i en.kle og
dunkle. t . gge farger. Minnene
fra utstillingsture11 er erunot
en 1-eg lbue, m tydelige 
kontraster. Kan kj e1 det en
rnåte å få fl-em at turen var�

op levelse som gav helt ye 
farger til tilværelsen, el ro 
o leve!sen var dyre.kjøp .

vis du r i en trv byene
lang forestillingens turne1·ute, 
bør u få den med deg. 

Karl Kristian Bekeng 
kultur@klassekampen.no 

Magisk 

«Den hemmeUge hagen» 
Trøndelag Teater, Gamle scene 
Av· •an es H dgson Surner 
Omsett av: Hege Mi'!hren 
Oramat,s tin ug reg . ··er ti HaugenSa! og fi g kostyme: Katrin 8 mbeKomø n t O!} lyddesTgnar: Magnus
80,rnark 
Koreografi: Svetlana Stokke
Lysde$ign: E vind Myren 
Videodes n: ,;tein lørgen Øieu 
M d: Maria marsdom, il.u�tguleo,
Jlle Lundblad, lve ti.i etlJ, Malia,11 

Meløy. fo11 lowcert Rohde, Trond fittertam ø Munt h og Natal Bier 
Roland 

MELDING 
---------

Ei lågmælt og uvanleg
vakker framsyning. 

Eln trur gJerne at barn skal 
ha fat1 ga I.ion g a1 dei 
ikkje har !::()lrnod til låg ælt 
og lit ak åande teater 
som krev konsentrasjon og 
undring. Godt då at det finst 
regi-s øi:ar m erstt 
Haugen som st les· på både 
forteljinga og pu lilru og 

en lag fo lag let uli 
med inn i ei verd full av 
magi, men også av både død 
og humor. 

Den britiske barnebokfor
fattaren Frances Hodgson 
Burnett skreiv «Den hem
melige hagen» i 1911. Boka 

hane 
Mar� 
Aust 
i brit 
Ette1 
i kolt 
ukjei 
Arch 
Peter 
Engl, 
hand 
devo 

Medl, 
ogde 
oghy 
Martl 

De1 
og eir 
etter i 
for ti i 
er løyi 
hagar 
fårko; 
alle b, 
nyfl.ke 
ulovle 
litt lok 
herop 
båder 
kvart. 

Mar 
arroga 
til Eng 
Marth: 
hennai 
Rohde 
folk av 
DickoI1 
Løseth 
eksent 
utforsk 
ulovleg 
etterk, 
gjere w 
menne: 

Saman, 
Bombe. 
�ørmar 
Myren, 
Stokke 



12 

<< 

PÅ PREMIERE: Johs Kalvemo og Gørild Mauseth var begge på urpremieren til «Human Zoo». FOTO: ERIK BRENLI 

GOD �LEM: De to teatersjefene Hanne Tømta og Rolf Degerlund gir hverandre en god klem. FOTO: ERIK BRENLI 

TAKKET: Skuespillere, forfatter og regissør får applaus etter forestillingen. FOTO: ERIK BRENLI 
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uman· 
Beaivvas fikk for første 
gang spille et samisk 
stykke på National
theatret i Oslo da de 
fredag hadde premiere 
på «Human Zoo». 

Hanne Tømta er i dag teatersjef på 
Nationaltheatret. Hun var .meget 
glad for å være den første teater
sjefen som kunne invitere Beaivvas 
inn på den største teaterscenen i 
Norge, og la selv til, at det også var
på høy tid. 

. 

Rørende opplevelse 
Kulturminister Trine Skei Grande 
(V) satt i salen på den første utsolg
te urpremieren av «Human Zoo».

- Det var en flott forestilling
og en rørende opplevelse å væ
re her. For det er første gangen 
at det fremføres på samisk på 
Nationaltheatret av et samisk tea
ter. Det er utrolig at det har tatt så 
lang tid, men nå kom det heldig
vis. Det var en flott forestilling og 
en flott opplevelse. Masse kred til 
Beaivvas og Nationaltheatret og de 
to teaterdirektørene som har fått 
dette her til, sa Trine Skei Grande til 
Sagat. 

Hun er selv kjent med historien 
omkring samer på verdensutstillin
ger rundt om, og mener forfatter 
Kathrine. Nedrejord leverte en fin 
tekst til forestillingen. 

- Kjempejobb
Kathrine Nedrejord er husdramati
ker på Nationaltheatret og står bak
teksten til «Human Zoo». Hun sy
nes det samiske nasjonalteateret
har gjort en flott jobb med stykket.

- Når jeg skriver bøker visuali
serer jeg gjerne hvordan ting skal 
være, men ikke når jeg skriver tekst 
til teaterstykker. Jeg syne's Beaivvas 
har gjort en flott johb med stykket, 
sier hun. 

Hun er også glad for å registrere 
at de tre forestillingene i Oslo gikk 
godt. To av de tre var utsolgte fre
dag, og den siste forestillingen på 
søndag, var det også solgt godt 
med billetter til. 
· - Det er fint å se at det er en

sånn interesse for samisk kultur, si
er hun.

Teatersjef Rolf Degerlund, er 
inne på det samme. 

- Tidligere har vi spilt på Det
Norske Teater og da i en sal som 
tar 100 stykker. I salen vi nå spiller 
på Nationaltheatret er kapasiteten 
200, og det er fullt. Det er godt å 
se, sier teatersjefen for Beaivvas til 
Sagat. 

Human Zoo 
Bakteppet til forestillingen 
«Human Zoo» er samer på utstil
ling. Fra begynnelsen av 1800-tal
let til et stykke ut på 1900-tallet 
ble utvalgte stammer og urfolk, 
deriblant samer, sendt på turne i 
Europa og USA i tradisjonelle klær, 
med lavvu og reinsdyr. Der ble de 
stilt ut i dyrehager for nysgjerrige 
skuelystne. 

I Human Zoo følger vi en familie 
-som reiser fra vidda til trange inn
gjerdede områder. 

Human Zoo er Kathrine 
Nedrejords første oppsetning 
i rollen som husdramatiker på 
Nationaltheatret, og det er også 
første gang Sami Nasunalateahter 
Beaivvas og Nationaltheatret sam
arbeider om en urpremiere. 

God tekst 
Teksten Nedrejord har laget til 
«Human Zoo» beviser bare det vi 
visste, at hun er en god forfatter. 

Gjennom teksten får hun med 
seg alle fasetter i en storfamilie 
som er plassert på utstilling. Det er 
både tragisk og morsomt, og sett 
med dagens øyne, veldig spesielt. 

Når mor-i stykket, spilt av Mary 
Sarre sier til far, spilt av Nils Henrik 
Buljo: 

«De raringene som kommer for 
å se på deg har ikke betalt for å se 
deg uten pesk», rommer det mye. 

Og da far sier til den eldste dat
teren, spilt av Eila Ballovara Varsi: 

«Skal du bare stå der på skiene. 
Du står jo stille», er det både mor
somt og tragisk. 

For hvor skulle hun gå, utstilt 
som hun var på et lite område. 

Det er når forestillingen blander 
både humor og tragisk alvor at den 
er best. 

Utover i stykket, når det å væ
re på utstilling tærer mer på fami
lien, går også forestillingen tregere 
frem, og er ikke like god som i den 
første delen. Det blir også overty
delig hvordan det går med ahkku. 
Allerede fra første host forstår vi at 
hun ikke vil overleve det å være på 
utstilling og flytte fra sted til sted. 

Savnet flere stemmer 
NRK Sapmis journalistveteran Johs 
Kalvemo, var en av mange som var 
på urpremieren fredag. 

Han likte stykket godt, men 
savnet dialogen med publikum 
som gjestet verdensutstillingene. 
Kalvemo har selv intervjuet noen 
av de siste gjenlevende som var 
med på utstilling. 

- Hvis jeg skal være litt kritisk
må jeg få lov til å si at jeg savnet 
litt dialog med det folket som be
talte penger og gjestet utstillinge
ne. Det kunne gjort seg. Foruten 
det likte jeg forestillingen godt, sa 
Kalvemo til Sagat. 

Sametingsråd Henrik Olsen var 
også på plass på urpremieren. 

- Det var en flott forestilling
med gode prestasjoner. Det var 
spesielt morsomt å se en ung de
butant på scenen som klarte seg 
veldig godt. Kathrine Nedrejord sin 
tekst har også gjort «Human Zoo» 
levende, og man får et innblikk i 
hvordan det kunne oppleves å væ
re på utstilling, sa Olsen. 

Han var også glad for at man får 
ut samisk kunst til flere scener, og 
da med et, for mange, ukjent styk
ke historie. 

- For mange er nok samer på ut
stilling relativt ukjent. Beaivvas bi
drar således med å gi oss folkeopp
lysning om et historisk tema, sier 
han. 

ERIK BRENLI 

erik@sagat.no 
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STERK HISTORIE: Mary Sarre, Anitta Suikkari (midten) og Eila Ballovara Varsi (til høyre) på utstilling. FOTO: PER HEIM LY 

- Storsla ent å debutere her
Eila Ballovara Varsi fikk 
sin teaterdebut for 
Beaivvås på National
theatret. Det synes 
18-å.ringen var magisk.

- Det var storslagent og vel
dig spennende å få sin debut på
Nationaltheatret av alle plasser.
Rett og slett en stor ære. Jeg er helt
oppe i skyene nå, fortalte tanajen
ta til Sagat rett etter premieren fre
dag kveld.

Imponerende 
Varsi har spilt teater i Tana siden 
hun var en neve stor, og har impo
nert lokalt på Miljøbygges scene. 
Nå har hun tatt steget opp med sin 
ettårs-kontrakt på Beaivvas, og det 
er lett å se hvorfor hun fikk den til
liten av teatersjef Rolf Degerlund. 

Hun var sikker og trygg i rollen 
som storesøster i familien på utstil
ling, og fikk skryt av mange i salen. 

- Alt gikk som planlagt. Vi har
jobbet med stykket lenge, og nå 
gleder jeg meg til å dra på turne. 
Akkurat nå lever jeg ut drømmen 
min, sier hun til Sagat. 

Satser på talenter 
Teatersjef Rolf Degerlund kaller Eila 
Ballovara Varsis debut for fantas
tisk. 

• -Hun er en av Sapmis nye unge
begavelser. For meg som teatersjef 
er det kult å få rekruttere nye skue
spillere. Det er viktig for fremtiden, 
sier han. 

Han forteller at Eila Ballovara 
Varsi fikk rollen rett etter prøvespill. 

- Jeg ringte henne en tors
dag, og fredag kom hun hit til 
Kautokeino og holdt en monolog. 
Etter den sa jeg bare, velkommen 
til teateret. Hun trodde kanskje 
hun fikk kontrakt på en forestilling, 
men vi ga henne en ettårs-kon
trakt. Med det viser vi at vi øn
sker å satse på henne, roser Rolf 
Degerlund. 

FIKK ROS: Rolf Degerlund roste 
debuten til skuespiller Eila Ballovara 

Varsi. FOTO: ERIK BRENLI 
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Trangt rom, trang regi
Human Zoo forteller en viktig historie. Dessverre er det som om det trange rommet som den samiske
familien befinner seg i har forplantet seg i regien og hindrer mer enn den forløser potensialet.

KRITIKK | 7.10.2019
Chris Erichsen

I 1914, i forbindelse med hundreårsjubileet for Norges grunnlov,
ble det arrangert en stor utstilling i Frognerparken som skulle vise
Norges utvikling fra bondesamfunn til industrisamfunn. For å

trekke folk ble det etablert en egen fornøyelsesavdeling med berg-og dalbane, miniatyrjernbane,
karuseller, skytebaner og, ikke minst, bak en egen innhegning, en «negerlandsby». Der skulle det
«autentiske» livet i Afrika vises fram av ekte, svarte mennesker fra det myteomspunne Kongo, som
fram til 1960 var en belgisk koloni, men menneskene som ble utstilt var egentlig fra Senegal. Vi ble
ettertrykkelig minnet om Kongolandsbyen i det omstridte kunstprosjektet av samme navn, på samme
sted i 2014.

Fenomenet var del av en kolonialistisk europeisk og nord-amerikansk trend gjennom store deler av
1800-tallet og fram til 1930-tallet, med menneskelige dyrehager, eller human zoos. Der ble «primitive»
grupper av mennesker, kledd i autentiske drakter og utstyrt med sine hverdagslige bruksgjenstander,
sendt ut på turné til dyrehager, fornøyelsesparker, museer som underholdning og/eller en slags

+FAKTA
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etnografisk folkeopplysning. Dette gjaldt selvsagt også den samiske befolkningen, hvis del av denne
historien nå er blitt dramatisert av Kathrine Nedrejord med tittelen Human Zoo. Teksten er blitt utviklet
under vingene til Dramatikkens Hus og settes opp av Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš som
gjestespill, for første gang i historien på Nationaltheatret hvor Kathrine Nedrejord for tiden er
husdramatiker.

Lovende start
Scenograf og regissør, Bård Lie Thorbjørnsen, har med enkle midler; et utstoppet reinsdyr, skjelettet av
en gamme, et bål med en gryte over; designet en utstillingsleir for en samefamilie. Bak henger noe som
ser ut som datidas scenografiske fotobakteppe, et malt bilde med blå himmel, skyer og hvite vidder. I
disse omgivelsene, bak en enkel innhegning står en familie; mor, far, to døtre og en bestemor og stirrer
på publikum, som om det er vi som er på utstilling. En lovende start!

Human Zoo forteller historien om hvordan den ytre undertrykkelsen forplanter seg i familiens indre liv,
som en slags splitt og hersk-effekt, i en tenkt bevegelse fra det frie livet på den store, vide vidda til
presset og den konstruerte etterlikningen i den trange leiren. Jo trangere det blir, jo mer strides
familiemedlemmene. Mor (Mary Sarre) er et slags familieoverhode, og er den som har inngått avtalen
på vegne av familien, mens far (Nils Henrik Buljo) lunter apatisk, småprotesterende etter. Historien er i
stor grad sett med det åpne, naive og gradvis mer innsiktsfulle blikket til de to døtrene (Eila Ballovara
Varsi og Marte Fjellheim Sarre), fortalt rett fram, med ansiktet mot publikum, som en suksessiv
gjennomgang av minner om livet i leiren, i en veksling mellom fortelling og spill. Bestemor (Anitta
Suikkari) er den vise, eldre som rører rundt i gryta, roer ned barnebarna og får dem til å sove.

Utforskning av historien
Beaivváš fortsetter, i oppsetning etter oppsetning, sin utforskning av historien til den samiske
befolkningen som teatret er til for. Det er i seg selv et viktig, bevisstgjørende arbeid som tangerer
tilsynelatende mer brennende og aktuelle historier om rasisme og undertrykkelse av minoriteter. Sånn
sett angår disse oppsetningene oss alle.

Dessverre holder ikke resten av forestillingen hva starten lover. Det er som om det trange rommet som
den samiske familien befinner seg i har forplantet seg i regien og hindrer mer enn det forløser
potensialet i teksten og hos skuespillerne. Det Nedrejord gjør er jo på enkelt vis å fortelle den viktige
og komplekse historien om hvordan den undertrykte forvalter sin egen undertrykkelse. Men igjen er det
som om teksten tas bokstavelig, som tekst, og at man glemmer mye av det potensialet som ligger gjemt
i tomrommene bak og mellom ordene. I enkelte scener og i glimt viser skuespillerne hva som bor i
dem, men som det ikke ser ut til at de får rom til å spille ut.

Den prisbelønte scenografen Bård Lie Thorbjørnsen debuterte som regissør på Nordland teater i februar
i år med Tarjei Vesaas’ Fuglane som, ifølge Klassekampens anmelder Amund Grimstad, var «ei
velspela framsyning som borar djupt ned i sjelelivet til hovudpersonen». Jeg merker meg imidlertid at
Thorbjørnsen da hadde med seg to koreografer med røtter innen blant annet butoh-tradisjonen, Kyuja
Bae og Katarina Skår Lisa.

I dance you
Begge disse koreografene har i sine masteroppgaver utforsket ulike sider av samisk kultur. Bae
sammenlikner sin dansepraksis med joiken: «As the way, how Sami people Joik someone, something
or somewhere that they care for, I dance You». Skår Lisa forholder seg i sin oppgave til det landskapet
hennes forfedre kommer fra, i Varanger i Finnmark. Det er presis det Human Zoo mangler: en fysisk,
spirituell, koreografisk dimensjon som gir aktørene rom til å spille ut hvordan samefamiliens stadig
trangere tilværelse langt borte fra der de hører hjemme, setter seg i kropp og sinn. Dette blir ytterligere

http://amund.info/2019/02/fuglane/
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Operasjef - Den Norske Opera & Ballet (DNO&B)

Sceneinstruktør i Vesterålen - Scenekunst i Nordland (SiN)

aksentuert av den sensitive musikken til komponisten, Beaivváš-veteranen Roger Ludvigsen, som i
denne sammenhengen kunne ha fungert perfekt som lydspor. Dessverre blir heller ikke det potensialet
utnyttet. Her skal også Nationaltheatret arresteres for, på sin nettside, å ha utelatt Ludvigsens navn fra
oversikten over det kunstneriske laget.
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