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Tuller de?
Stillhet, usikkerhet
og langsomhet kan
beskrive

handlingen på scenen.
Fort er det tydelig at de leker med publikum. Dette er ingen ”drama”, men et spill. Alle
beveger seg rolig rundt på scenen i en konstant spenning. Publikumet begynner å
reagere med sporadisk latter. En pianist (Mathias Halvorsen) spiller Mozart. De ser på
publikum og smiler. Sånn gikk det i tre timer.
Permanent bevissthet Er begrepet Nikolaus MüllerSchöll (teaterforskeren) bruker for å beskrive
Chétouanes regiform. Han mener at skuespillerne alltid
står ved siden av rollen de spiller. De fremfører en tekst
de ikke eier, noen andres ord.
-Hei Nikolaus, permanent bevissthet som et
relevant verktøy i Chétouanes verk

-The actor is in some way torn in between a double task: To
show something... and to show his or her awareness of being
here and now on stage in front of an audience which is
watching, the actor or actress never forgets that people are
looking.
One is always aware of the fact that whatever is represented is both shown and kept in distance
from the one who shows it … comical insofar, as it is just a representation and not the “real” thing.

-Hvordan tror du dette er politisk relevant?
I think because it opens up both for the actor as well as for the spectator other possibilities. We see
something but we realize that this is just one possible way. Thus one might speak of a theatre of
potentiality … the political in theatre, namely the showing of the changeability of things.

Hei Jonas Strand Gravli (spiller Peder Eriksen)
Om ditt møte med Chétouane og Holberg?

-I utgangspunktet likte ikke Chétouane stykket, og forsto ikke hvordan dette kunne være så
komisk. Så snakket vi om viktigheten av å spille en komedie, i den verden vi lever i. Vi har
ikke noe fast arrangement... og det blir viktig å signere en kontrakt med publikum, at vi er

sammen i rommet, og at det som skjer den kvelden blir til der og da på grunn av dem og
oss, sammen.
-Hvorfor er det viktig for deg?

-Teater drar seg ut i feil retning, når man i dag måler underholdningsverdien i stykket
etter hvor langt, eller hvor konsist det er. Det er jo nettopp det som blir tatt opp i denne
teksten. Vielgeschrey(den stundesløse) har ikke noe å sysselsette seg med. Han stresser
rundt uten å ha noe mål eller mening med det han gjør. På mange måter speiler mye av det
samfunnet vi har i dag.
Denne permanent bevisstheten resulterer i noe ganske tilfredsstillende i dette tilfelle, noe
fengende.
De holder et hemmelig spill, de ser på hverandre og prøver å ta hverandre ut av spillet,
de ler av hverandre og utfordrer publikum til å gjøre det samme. Kyrre Hellum som
Leander og Thorbjørn Herr som Oldflux er høydepunktene, de fniser og må ta seg
sammen, så ser de på publikum og drar oss inn til øyeblikket, ler med dem. Denne
kommunikasjonen bevisstgjør publikum om handlingen. Publikum gjør en lek ut av å
avsløre det hemmelige dobbeltspillet mellom skuespillerne.
Terninkast 3
Teaterkritiker Mona Levin gir et begrunnet terningkast 3 til Den Stundesløse.
3 er ganske i midten, hun likte det ikke men hatet det heller ikke, rett og slett middels.
En kritikk om mangel på kvalitet? Kanskje de ikke siktet mot en spektakulær opplevelse;
en terningkast 6. Heller ikke til noe dårlig; langsomt og kjedelig, men til noe middels, litt
morsom, litt aktuelt, litt utfordrende. Kanskje et ganske modig terningkast 3.
“Men Herren arbeider paa intet,
det er intet og det blir til intet.”

Det er relevant å bruke Holbergs tekst som Chétouane foreslår, for å spille, for å finne
intet. Fordi det kan være slik at det i dag er intet Holbergs tekst kan bidra med i
samfunnet. Men i situasjonen som oppstår i møtet mellom en utløpt tekst og en
teaterform som tilbyr changeability og dialog med publikum, med teksten kun som
verktøy.
Av Arturo Tovar

