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Alle familier har en hemmelighet

Skammelig godt

TEATER: Dramatiseringen
av «Forvandlingen» av Franz Kaf-
ka er teater du vil bli imponert av.
Og du er ikke alene: Oppsetnin-
ger av denne forestillingen har
gått sin seiersgang verden rundt.
Dette er emosjonelt sterkt, fysisk
imponerende og visuelt slående
teater.

– Ingen må vite
Forvandlingen er Franz Kafkas
fortelling om Gregor Samsa, den

unge mannen som en dag våkner
og oppdager at han er i ferd med
skapes om til et insektliknende
vesen. I teaterversjonen er vekten
lagt på familiens skam: Ingen må
se Gregor Samsa, ingen må vite
hva som skjer.

– Kraftprestasjon
Gisli Ôrn Gardarsson er et av
talentene som gikk tapt for
norsk teater da han ikke kom
inn på teaterhøyskolen. Siden
har karrieren bare pekt opp-
over. Han har bearbeidet Kaf-
ka, regissert stykket og spiller
selv rollen somGregor Samsa.
Bruddet mellom hans virkelig-

het og verdens ligger fysisk i sce-
nebildet, han våkner i et rom
vridd nitti grader på resten av ver-
den: Vegg er blitt gulv. Fanget i
dette rommet leverer Gardarsson
en scenisk kraftprestasjon; Illu-
sjonen lar tyngdekraft og naturlo-
ver nærmest opphøre, der han

romsterer på tvers av vår virkelig-
het.

I etasjen under ham kjemper
familien for å beholde normalite-
ten og skjule skammen: Ine Jan-
sen og Gisken Armand er søste-
ren og moren som gradvis frem-
medgjøres fra Gregor, deres for-
trengning fratar ham gradvis
menneskelighet og livsvilkår.
Christian Skolmen gjør en sterk
rolle som den påtrengende livs-
dyktige butikksjef og hybelgjest,
med en normalitet som umulig-
gjør Gregors eksistens.

– En opplevelse
Denne forestillingen er en
opplevelse som sterkt visuelt
teater, men det er også en god
fabel om skam og hemmelig-
hold, annerledeshet og nor-
malitet. Med Nick Caves mu-
sikk under den mørke hand-
lingen er dette en forestilling
som bør oppsøkes.
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STERK FABEL: En dag våkner handelsreisende Gregor Samsa (Gisli Örn Gardarsson) og er blitt et
innsekt. Og ingen må få vite noe. Foto: L-P Lorentz


