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Danseteater fra Norge – gjestespill på Island Nasjonalteater.
Dansere: Inger Cecilie Bertrán de Lis og Tinna Grétarsdóttir
Komponist: Karoline Rising Næss
Musikere:Karoline Rising Næss ( cello ), Andreas Bratlie(perkusjon), Tale M. Mydske( sang)
Kostymedesigner / rekvisitter: Hilde Elisabeth Brunstad
Lys:Elisabeth Kjeldahl Nilsson og Gunnva Meinseth
Produsent:Inger Cecilie Bertrán de Lis
Fra grått og smått til fargerik frihet
Scenegulvet er en sirkel, og en lav rund vegg følger gulvets bue. Få farger. Enkelt lys. Her regjerer den
grå tone som er så kjedelig grå at den nesten er hvit. Soppen på gulvet er i samme farge, tre tuer med
samme farge, en større tue like utenfor ringen, like fargeløs og stygg. En bitteliten marihøne ligger der
ene og forlatt og kjeder seg. Slik kan ikke tingene være for lenge – og da ser vi en grønn alv !
Og hun er så enestående skøyeraktig med sitt røde hår og hun begynner å danse og gi fra seg rare lyder
– ikke høye – og hun lytter – . Og tenk, da hører vi det samme som henne: Naturlyder som fuglesang
og insektsumming. Og alven leker med den lille marihøna, drar den etter seg som et barn drar en
leketøysbil. Drar den ut av scenen, og da begynner magien!
Et øyeblikk senere kommer nemlig en gigantisk marihøne inn på scenen. Har den lille blitt så stor –
eller er alven blitt så mye mindre?
Litt etter litt blir alt mer eventyrlig og mystisk. Alven og marihøna utforsker hverandre, først med en
viss mistenksomhet - og erting fra alvens side, men så kommer de overens. Og etter som tiden går og
kontakten mellom dem blir sterkere og dansen deres blir mer samkjørt, blir forestillingen så fargerik at
det grå er nødt til å tape – og det taper. Munterheten og skjønnheten seirer, fargene seirer, samhold og

harmoni seirer og blir fullkomment når alven begynner å ligne på marihøna - til glede for både dem og
teaterpublikum. Til slutt får så de unge teatergjestene delta når alven låner bort fargerike tørklær til å
vifte med og feire fargenes seier over det gråe.
Danserne er fantastiske. Tinna Grétarsdóttir er marihøna, hun har arbeidet med bevegelsene og utfører
alt av inspirasjon og eleganse. Koreografen, Bertran de Lis, danser alven og gjør det av samme kvalitet
og glede. Musikk og lyd og kostymer har stor betydning i forestillingen, og sammen med den enkle
lyssettingen gjør det sitt til at dette blir en fantastisk forestilling for de aller yngste!
Jeg vet ikke hvorfor – men jeg kom til å tenke på ordet “befriende” der jeg satt og så på dette enkle og
vakre eventyret.
Denne forestillingen fanger det kompliserte samspillet mellom det enkle og det vakre så det neppe kan
gjøres bedre – det er beregnet på de yngste barna, og de yngste barna likte det uten tvil– det så ut som
jo yngre jo bedre likte de det. En 10 måneder gammel baby satt like foran meg. Han forsto ALT, og
tok inn ALT, og med et ekstremt kroppsspråk fra det ordløse barnet jublet han hver gang han likte det
som skjedde på scenen og han jublet hele tiden!
Dette var en befriende forestilling!

