– Intenst!
Les Tenembres går rett
inn på listen over mine
sterkeste kunstopplevelser. Bare så synd jeg
ikke kan røpe hva jeg
har vært med på.
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ANMELDELSE:
Les Tenembres
Av og med: Liv Kristin Holmberg (født 1980)
Tromsø Domkirke
Vårscenefest

Det er Vårscenefest i byen – en
arena for de små teatergruppene og de ikke-institusjonelle
kunstnerne.
Det er alltid verdt å følge med
på hva som skjer på slike festivaler, for ofte peker de på nye
tanker, nye bevegelser, nye virkemidler og nye måter å nærme
seg kunst og kunstnerisk kommunikasjon på. Måter som gjerne implementeres i de mer tradisjonelle teatrene seinere – i
større eller mindre grad.
I så måte er det verdt å merke
seg organist og performancekunstner Liv Kristin Holmberg
som gjester Tromsø med forestillingen Les Tenembres.
Tittelen kan best oversettes
til «medlemmene» og er en per-

formance
som
involverer
kunstneren selv, en assistent,
mye orgelmusikk, og deg som
eneste publikummer.
Det hele finner sted i domkirka, det er langt på vei nonverbalt, det er svært sanselig, det
er svært personlig, og både publikummeren og døden er en
sentral del av verkets kjerne.

Sterk interaksjon
Jeg har vært publikummer på
mange interaktive scenekunstproduksjoner gjennom årene.
Jeg har blitt dratt opp av stolen
og ut på gulvet, jeg har blitt kjeftet på og dyttet på av ekspressive
skuespillere, jeg har hoppet og
danset, tømt saft i hvite kopper
og måttet framsi replikker.
Og etter alle disse erfaringene
har jeg utviklet et svært ambivalent forhold til sterk interaksjon
mellom scene og sal.
Men denne gangen var det
helt annerledes. Denne gangen
lignet ikke på noe annet jeg har
vært med på. Denne gangen berørte det meg dypt og gjennomgripende, og jeg tror hvert
eneste sekund av den timen det
hele varte, sitter spikret fast i
kroppen og minnet mitt.
Jeg har møtt meg selv på en
måte jeg aldri før har gjort.

Les Tenebres er en rituell opplevelse med bare én publikummer av gangen. 
:

Gjennomreflektert
Det vil ødelegge opplevelsen for
alle andre som måtte ønske å bli
med på Holmbergs verk om jeg
avslører hendelsen i detalj, men
jeg kan si så mye som at det har
et sterkt rituelt preg, at det involverer hele kroppens sanseapparat og en stor del av følelsesregistrets mørkere deler.
Men Holmberg maktet å ta
meg dit helt uten å trenge seg
på, uten å krysse min intimsone og uten at jeg følte meg eksponert. Tvert imot har jeg sjelden følt meg så alene.
Det er akkurat her Holmberg
avdekker store kunstneriske

ferdigheter. Hun beveger seg på
en grense og i et teatralt landskap der det er svært vanskelig
å operere uten at det blir påtatt,
påtrengende, pinlig eller overdrevent. Men Holmberg bruker
scenekunstens verktøykasse så
bevisst og så gjennomreflektert
at det imponerer stort.

Uforutsigbart og intenst
Her er ingenting overlatt til tilfeldigheter, det er ikke for mye,
ikke for lite, ikke for kort og ikke
for lenge. Det er variert og uforutsigbart og intenst. Denne
svært nennsomme måten å skape kunst på, setter i sving publi-

kums egne og helt personlige refleksjoner, men innenfor en ramme som avgrenser og styrer akkurat dit Holmberg vil: Deg, livet og døden.
Hvis kunstens funksjon er å
rykke oss ut av det vante, tvinge
oss til å tenke på en annen måte,
forvirre, åpne, slå sprekker i
fastlagte forestillinger om virkeligheten og snakke til oss på
en måte som ingen andre kan,
så har Holmberg lyktes stort.
Ja, ikke bare det. Hun har
minnet oss på at det bare er
kunsten som kan ta oss akkurat
dit.

Anki Gerhardsen
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