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Fagertun

Åpen dag
Leder i Nøtterøy historielag, Sven Erik Tholander, håper
på stor oppslutning om Åpen Dag på Fagertun førstkommende søndag. Arrangementet er et samarbeid mellom
Nøtterøy husflidslag, Stiftelsen Fagertun og Øyene
knivlag. Det vil være et lokalt marked med mer enn 20
salgsboder for grønnsaker, håndverk, hageprodukter og
selvsagt nystekt brød fra Fagertuns steinovn. Omvisninger arrangeres flere steder og nytt av året er vevloftet
med barneværelset og soverommet i annen etasje i
hovedbygningen. Nytt er også skomakerverkstedet i

bryggerhuset. Tradisjonen tro stiller Nøtterøy
musikkorps opp og øker stemningen. Aktiviteter
for barn blir det i smia og skolestua. Historielaget
minner om smittevernreglene og oppfordrer folk
til å registrere seg av hensyn til eventuell smittesporing.

Anne Helgesen har doktorgrad i figurteater

Premiere med dukker
I morgen har Katta
Figurteater premiere
på sin jubileumsforestilling. Teaterkompaniet er 20 år og
feirer med «Nyfødt
Andersen og Rampegutt» skrevet for
figurteater av AnneCath. Vestly.
sven otto rømcke
red@oyene.no

Bak forestillingen står ikke
minst teatersjef og instruktør
Anne Helgesen og animatør
Tuva Synnevåg. Helgesen er
født og oppvokst på Teie og bor
nå i Tønsberg. Synnevåg bor på
Ormelet og er tredje generasjon
på Tjøme.
Anne Helgesen har doktorgrad i figurteater. Hun er kunstnerisk leder for Kattas Figurteater på halvtid og statsstipendiat, forsker og forfatter på halvtid. Tuva Synnevåg har en bachelorutdanning i animasjon fra
høgskolen i Volda og har tatt videreutdanning i skyggeteater
ved Teatro Gioco Vita i Italia.
Sønnen, Ask Synnevåg, bor
også på Tjøme. Han er tømrer
og bistår forestillingen med
viktig trearbeid.

Reiser verden rundt
Øyenes medarbeider fikk være
til stede under prøvene på siste
del av den én time lange forestillingen. Sammenlignet med
en teaterprøve fremsto det som
det rene kaos. Det var det ikke,
for Anne Helgesen hadde full
kontroll.
Det er bare det at det er fundamentale forskjeller mellom
en skuespillerforestilling og en
dukketeaterforestilling. Skuespilleren kan spille med mimikk, små gester eller små bevegelser med kroppen og et
helt register av følelser. Det kan
ikke dukken. Med et ansikt
uten mimikk og med et stilisert
bevegelsesmønster, må figuren
spille på andre effekter enn å etterligne et menneske.
– For å gi følelse av å være på
reise, bruker vi bevegelige elementer på forscenen og et lerret
med animasjonsfilm som bakgrunn, sier instruktør Helge-

DUKKETRUPP FRA ØYENE: Teatersjef Anne Helgesen (t.v.), animatør Tuva Synnevåg og tømrer Ask Synnevåg. Dukkene heter
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Rampegutt (t.v.), Alenepiken og Nyfødt Andersen. 
sen. Hun forteller at Tuva Synnevåg har skapt animasjonsfilmen som vises i bakgrunnen,
og som lar figurene reise rundt i
verden. Valget av mange ulike
dukketyper skaper også dynamikk.
I dette intervjuet veksler Øyene friskt mellom begrepene
dukketeater og figurteater. Slik
Anne Helgesen gjør. Forklaringen er enkel.
– Alle sier dukke- eller dokketeater, men innenfor faget sier
de fleste figurteater, for å få
med de mange variasjonene av
figurer, sier statsstipendiaten.

Sigrid Undset
– I motsetning til tradisjonen
har vi frigjort oss fra dukketeaterets historie og bruker mange
typer dukker i samme forestilling. Det betyr dukker som
skuespillerne bærer på kroppen, tradisjonelle dukker med
synlig dukkefører og hanskedukke, forteller instruktøren,
som da har hoppet over dukker
styrt med tråd ovenfra, pinner
nedenfra og de flate pappdukkene som også ble styrt med
pinne.
En historisk detalj er at for-

fatteren Sigrid Undset (1882–
1949) hadde med seg varianten
med flat pinnedukke fra sitt fødeland Danmark, da hun kom
til Lillehammer. Der skrev hun
små teaterstykker for dukketeater.
Anne-Cath. Vestly (1920–
2008) vokste opp i nabohuset
på Lillehammer og ble etter
hvert med i forestillingene. Det
er mulig å se en sammenheng
her.

… fortsatte på Chat Noir
Mens vi er inne på historie, er
det relevant å nevne at dukketeateret har røtter tilbake til det
gamle Egypt, Hellas og Italia.
Den katolske kirke brukte tidlig
dukketeater i forkynnelsen. Og
den spanske forfatteren Miguel
de Cervantes (1547–1616) skrev
i storverket «Don Quijote» om
ridderens møte med en dukketeatertrupp.
Den første profesjonelle norske dukketeaterforestillingen
fant sted på Chat Noir i Oslo i
1915. Da fremførte skuespiller
Bokken Lasson Høyfjellsmonologen fra Ibsens «Peer Gynt»
som bildeteater med tegninger
av kunstneren Sverre Halvor-

sen.
Så Anne Helgesen og Tuva
Synnevåg er bærere av en stolt
tradisjon når de i helgen viser
Rampegutt i spissen for et
spennende lag av dukkeførere
og figurer på Papirhuset i Tønsberg. Etter hvert flytter forestillingen til øyene. Der vises den
på Nøtterøy kulturhus, som del
av Den kulturelle skolesekken.
Anne Helgesen synes det er
flott at barn og unge på øyene
blir kjent med dukketeatertradisjonen. Men hun skulle ønske
at den eldre generasjon kunne
få en tilsvarende mulighet til å
bli kjent med denne tradisjonsrike formidlingsformen.

Brenner for saken
– Det kan jo tenkes at de som leser denne artikkelen, får lyst til
å se «Nyfødt Andersen & Rampegutt». Det er neppe mange
som har sett mye dukketeater.
Hvordan vurderer du om en
dukketeaterforestilling er god
eller ikke?
– Det viktigste er at det er en
god historie som griper meg fra
begynnelse til slutt. Det er fint
om det er morsomt, men det
kan like godt være en sterk in-

dre lengsel eller fortvilelse.
Dårlig dukkespill distraherer
meg. Jeg blir også distrahert
hvis dukkene og scenografien
er sjuskete, hvis det ikke er et
poeng i seg selv, sier hun. Men
Anne Helgesen legger samtidig
vekt på at en amatørforestilling
som er skikkelig gjort, kan engasjere sterkt.
Nå skal hun se mye dukketeater fra hele landet. Hun er
kunstnerisk leder for Figurfestspillene, en nasjonal dukketeaterfestival som finner sted i
Tønsberg i januar neste år. Og
hun brenner for saken.
– Det er viktig for meg å bidra til å ta det jeg kan videre til
nye generasjoner. Det er mye
figurteater gjør bedre enn vanlig teater. Masse. Dukkene er
ikke bundet til de ordinære naturlovene. De kan sveve, vri
hodet to ganger rundt og bevege seg på annen måte enn et
menneske.
De kan ha en fasong og et utseende som en skuespiller ikke
kan få til. Og for å sitere en dukketeaterveteran: «Det er i denne kunstarten vi mennesker
kan føle oss lik Gud. Vi skaper
liv.»

