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Introduktion
HENRIK IBSENS SIDSTE SKUESPIL, HVOR DEN PULSERENDE OG ALLESTEDSNÆRVÆRENDE NATUR 
ÆDER SIG IND PÅ DE FORSTENEDE EKSISTENSER

Billedhuggeren Arnold Rubek vender sammen med sin kone, Maja, hjem til Norge efter mange år i udlandet. 
De er rastløse og har ikke rigtig noget at sige til hinanden. De indlogerer sig på et kursted i bjergene – 
omsluttet af den klare luft, duftene på højfjeldet og ikke mindst den gennemtrængende lyd af stilhed. Men 
så dukker bjørne- og skørtejægeren Ulfheim op. Han vækker de slumrende længsler i Maja, og hun tager 
med ham på fjeldet for at fælde en bjørn. Samtidig på kurstedet møder Arnold sin tidligere muse, Irene. 
Hun stod model for ham til den skulptur, der gjorde ham verdensberømt. Men Irene konfronterer ham med at 
have stjålet hendes liv ved at vælge kunsten frem for kærligheden og et liv med hende.

Det norske dramatikerfyrtårn Henrik Ibsen skrev sit sidste stykke i 1899, få år inden sin død, og det centrale 
spørgsmål for Ibsen, hans hovedpersoner og mennesker til alle tider er: Har jeg gjort det rigtige? Har jeg 
egentlig levet nok? 

Skuespillerne Kasper Leisner og Patrick Baurichter gæster teatret i rollerne som henholdsvis Arnold og 
godsejeren Ulfheim, imens Irene og Maja spilles af henholdsvis Mette Døssing og Sofia Nolsøe fra Aarhus 
Teaters ensemble.

Den unge, gnistrende instruktør Amanda Linnea Ginman sætter i scene. Hun har tidligere høstet roser for 
Damphjerte og Klædt af på Aveny-T. Aarhus Teaters huskunstnere Nathalie Mellbye og Marie Koldkjær 
Højlund skaber henholdsvis scenografi og lyddesign, urovækkende og kalibreret med blik for katastrofen. 

KÆRE LÆRERE OG ELEVER!

Velkommen tilbage i teatret!
Studioscenen på Aarhus Teater er stedet, hvor vi i særlig grad udvider rammerne for, hvad scenekunst er og kan 
være. Her bringer vi tendenser i spil og udfordrer grænserne for, hvordan vi er sammen i teatrets rum.

I dette inspirationsmateriale kan I læse om forestillingen, få et indblik i skitserne til og tankerne omkring ko-
stumerne og læse mere om, hvad det er vi mener, når vi arbejder med at iscenesætte i det affektive rum. I får 
desuden en række nyttige links til videre læsning og undersøgelse.

Vi glæder os til at se jer i mørket igen – til en forestilling, hvor alle jeres sanser sættes i spil.
Venlig hilsen

Venlig hilsen 
Aarhus Teater Læring

Aarhus Teater – Studio
Spilleperiode: 16. sept. – 16. okt. 2021
www.aarhusteater.dk

http://www.aarhusteater.dk
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Det affektive rum 
AF TINE VOSS ILLUM, DRAMATURG PÅ AARHUS TEATER

Corona har (af nødvendighed) gennem det seneste år censureret teatrene formmæssigt, kun en type teater har 
været tilladt, når det har været tilladt at spille og det er den, hvor skuespilleren altid har to meters afstand til 
publikum. Hvor publikum sidder – alle med blikket i samme retning. STUDIO er stedet, hvor Aarhus Teater gerne 
vil helt tæt på publikum og udvide rammerne for, hvad scenekunst er og kan være. Her eksperimenterer vi med 
nye talenter og tendenser. Her spiller rummet en afgørende rolle for nye og unikke oplevelser, idet vi gerne vil 
udfordre, hvis ikke ophæve den konventionelle relation mellem scene og sal. Her vil vi publikum med hud og hår. 

Nu er det vigtigere end nogensinde før, at vi kommer helt tæt på publikum, at vi sammen gen-lærer at være i store 
fællesskaber, dyrker intimitet og nærvær. Derfor vil vi i denne sæson på studio dyrke det affektive. Teater, der er 
fuld af stemninger, sanselige rum fuld af musik og lyd, der påvirker os emotionelt og fysisk. I psykologien anvendes 
affekt som et overordnet begreb, der blandt andet dækker over følelser og emotioner. Affekt forstås ofte som 
en kortvarig og intens reaktion på en vigtig stimulus. Men affekt i en scenekunstnerisk kontekst er ikke kun en 
jagt efter stærke emotionelle reaktioner, hvor publikum skal hensættes i en bestemt følelse. Det er en måde at 
tænke rum, dramaturgi, lyd, lys og interaktionen mellem skuespillere og publikum. Det vil være en undersøgelse 
af hvordan affektive atmosfærer, som ofte ikke er noget vi bevidst oplever/opfatter, stemmer os i en bestemt 
retning. Hvordan affektive atmosfærer er sanseligt funderede i fornemmelser og delt på tværs af kroppe og rum. 
Det affektive er en relationel kropslige evne vi alle har, til både at påvirke/røre (affect) andre og blive påvirket/
rørt (affected) af andre. Den affektive atmosfære findes kun i relationen imellem os, tingene og rummene, præcis 
ligesom en melodi konstitueres af relationen mellem toner og rytmer.

STUDIO skal i den kommende sæson være et laboratorium for tværæstetisk scenekunst med vægt på det visuelle 
og lydlige univers, der skaber nye formater og nye møder mellem scenekunsten og publikum. Det affektive teater 
vil ikke kun have os til at reagere med intellektet, men i høj grad også med kroppen. Og er der noget, der har følt 
sig understimuleret i lang tid, er det vores corona-lænkede krop. Så nu skal den vækkes til live. 

NÅR VI DØDE VÅGNER PÅ STUDIO

Man fornemmer at Ibsens aller sidste stykke er skrevet i en affektiv tilstand, som en status over en kunstners liv, 
hvor kunsten hele tiden blev sat over kærligheden. Ibsen tekst er højspændt og udfordrer scenekunsten idet den 
forlader realismen og bevæger sig ind i symbolismen. Teksten tematiseret det at ofre livet for kunsten og det at 
opleve en realiseret længsel efter livet, en selvransagelse af eget overmod:
Den aldrende billedhugger, Arnold Rubek er sammen med sin yngre kone, Maja, vendt hjem på sommerferie i 
Norge efter mange år i udlandet. De er rastløse, ægteskabet er ikke lykkeligt, og de har ikke rigtig noget at sige 
til hinanden: De befinder sig i en grundtilstand af søvn. 

De er på et kursted i bjergene omsluttet af den klare luft, duftene på højfjeldet og ikke mindst den gennem-
trængende lyd af stilhed. Her træffer de bjørne- og skørtejægeren Ulfheim. Han vækker de slumrende længsler 
i Maja, og hun tager med ham på fjeldet for at fælde en bjørn. Samtidig på kurstedet møder Arnold sin tidligere 
muse, Irene. Hun stod model for ham til den skulptur, der gjorde ham verdensberømt. Men Irene anklager ham 
for at have stjålet hendes liv ved at vælge kunsten frem for kærligheden og et liv med hende: 
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Både Arnold og Irene sidder fast en søvngænger-tilstand, men vækker hinanden undervejs i forestillingen. Deraf 
titlen: ”Når vi døde vågner”. 
Vi åbner den affektive sæson på studie i et fortættet drama, hvor den stoflige, pulserende og allestedsnærværende 
natur æder sig ind på alt og alle ved at lade naturen æde sig ind på scenografien og publikums tilstedeværelse i 
rummet: 

At være i denne her pandemi, men også bare at være menneske i denne tid, presser os til at forstå os selv, som 
en del af naturen på en ny måde: Naturen er allestedsnærværende og indflettet i alt hvad vi gør og vi er indflettet i 
naturen – påvirker os. Og naturkræfterne er ligeglade med os, sameksisterer med os og æder os, hvis det er det 
de biologiske processer foreskriver. Naturen rumsterer hele tiden lige bagved de mellemmenneskelige konflikter 
i ”Når vi døde vågner” og denne stemning vil vi styrke gennem et fokus på det affektive i iscenesættelsen.
Vi starter i den klare luft, duftene på højfjeldet og ikke mindst den gennemtrængende lyd af stilhed. Og langsomt 
intensiveres stemningen, lyden bliver påtrængende. En lyd af naturen i sin uskønhed og grimhed – men som vi 
kan mærke helt kropsligt. Rummet føles kæmpe stort og der bliver mere og mere plads til det irrationelle, det 
ulogiske. Til sidst opsluges rum og publikum i et lavineskred.

2021/22 PÅ STUDIO
NÅR VI DØDE VÅGNER 16. SEPT. – 16. OKT.
Henrik Ibsens sidste skuespil, hvor den pulserende og allestedsnærværende natur æder sig ind på de 
forstenede eksistenser.

EN FORTÆLLING OM BLINDHED 26. OKT. – 20. NOV.
En voldsom og sanselig oplevelse, der skræller huden af din menneskelighed.

TIL DE LYSE MORGENER 27. JAN. – 19. FEB. 
Sammen med dig suser vi ind i festens intense nærvær, intimitet og fællesskab – alt det, vi har savnet 
allermest.

MERMAID SHOW 1. – 4. JUNI
Internationalt gæstespil fra Ann Liv Young

Skånselsløs performance om havfruen som havuhyre
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Kostumerne
Nathalie Mellbye er scenograf på forestillingen og herunder kan I se hendes skitsetegninger til  kostumerne. De 
fire karakterer, der optræder i stykket, har hver deres særlige kendetegn, der tager afsæt i menneskets forhold til 
naturen. Det kommer bl.a. til udtryk ved det dyr, der karakteriserer dem.

• Hvad siger karakterernes kostumer og ’dyrebilleder’ umiddelbart om dem? Hvilke forventninger skaber det hos 
 jer som publikum? Hvilke karaktertræk dominerer i farvevalg og dyr?

BILLEDKUNSTNEREN ARNOLD RUBEK SPILLES AF KASPER LEISNER OG HANS DYR ER ULVEN

Skitse: Nathalie Mellbye
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ARNOLD RUBEKS KONE MAJA SPILLES AF SOFIA NOLSØE OG HENDES DYR ER HAREN

Skitse: Nathalie Mellbye
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Skitse: Nathalie Mellbye

ARNOLD RUBEKS MUSE OG MODEL IRENE FRA TIDLIGERE I HANS LIV SPILLES AF METTE DØSSING. 
HENDES DYR ER KRONHJORTEN
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Skitse: Nathalie Mellbye

BJØRNEJÆGEREN ULFHEIM SPILLES AF PATRICK BAURICHTER. 
HANS DYR ER EN NATURGUDDOM: FAUNEN
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Naturalisme og symbolisme
Henrik Ibsen (1828 – 1906) var den væsentligste naturalistiske dramatiker, der som noget nyt arbejdede med 
skjulte hentydninger – undertekster – og var en mester i at karakterisere den menneskelige psyke. Hans logik og 
psykologiske underbygning af hver replik påvirkede skuespillerne til at anvende den moderne psykologi, og hans 
fornemmelse for at lade sine personers psyke, sociale tilhørsforhold m.v. afspejle sig i replikker og dekorationer 
er uovertruffen. Bl.a. udnyttede han den nye lysteknik, som blev mulig med det elektriske lys, til at skabe skiften-
de stemninger, samtidig med at han fastholdt at arbejde med den traditionelle sceneteknik, udskiftelige side-
kulisser, bagtæpper og sætstykker. Hans regibemærkninger er minutiøse, både inden for skuespillernes mimik, 
bevægelsesmønstre og selve dekorationen, ligesom han var særdeles bevidst mht. brug af farver. Hans skuespil 
opføres overalt i verden og har haft enorm betydning for udviklingen af det naturalistiske og symbolistiske drama.

Wiingaard, Jytte: Henrik Ibsen i Gyldendals Teaterleksikon på lex.dk. Hentet 6. august 2021 fra https://teaterleksikon.lex.dk/Henrik_Ibsen

NATURALISME – uddrag
Naturalisme, radikal fælleseuropæisk bevægelse i de sidste tiår af 1800-tallet med et kunstsyn, der hviler på 
et positivistisk (natur)videnskabeligt ideal, på Charles Darwins evolutionslære og Auguste Comtes’ teori om, 
at mennesket er determineret af arv og miljø. Naturalismens vigtigste manifest, Emile Zolas Le Naturalisme au 
Théâtre 1881, er først og fremmest et opgør med sen romantikkens og idealismens teaterkonventioner. Zola 
kræver i stedet troværdige virkelighedsmiljøer og provokerende skildringer af det tabubelagte på scenen. Især 
skal underklassens livsomstændigheder skildres med videnskabelig præcision. Andre betoninger finder man 
fx hos Strindberg, der i forordet til Fröken Julie 1888 – et andet vigtigt naturalistisk manifest – lægger vægt på 
den sammensatte karakter og få, men virkelige ting på scenen. Samtidig vidner kritiske samtidsdramaer af Ibsen, 
Strindberg og Tjekhov om Naturalismens sammenhæng med realismen i et bredere europæisk perspektiv.

Andersen, Elin: Naturalisme i Gyldendals Teaterleksikon på lex.dk. Hentet 6. august 2021 fra https://teaterleksikon.lex.dk/Naturalisme

SYMBOLISME – uddrag
Symbolisme, voksede frem i Frankrig i 1890'erne som en reaktion mod naturalisme, som den dyrkedes på fx 
André Antoines Théâtre Libre. Symbolisterne var inspireret af Richard Wagner og hans tanker om et Gesamt-
kunstwerk, der smeltede kunstarterne sammen i en mystisk syntese. Stéphane Mallarmé anbefalede digterne 
at skabe et totalkunstværk, der gav lyrikken den forrang, som Wagner havde givet musikken. Symbolisterne, 
hvis dramaer erstattede ydre konflikt med mental krise og drøm, ønskede at overføre la poésie pure (den rene 
poesi) til scenen, men interesserede sig også for ikke-litterære teaterformer som japansk nō, skyggespil, 
commedia dell’arte, marionetteater og pantomime.

Symbolismen var ikke begrænset til Frankrig. Ibsens og Strindbergs sene dramatik øvede en ikke ringe indflydelse 
på det franske modernistiske teater.

Kvam, Kela: symbolisme i Gyldendals Teaterleksikon på lex.dk. Hentet 6. august 2021 fra https://teaterleksikon.lex.dk/symbolisme

Ibsen har altid været en mester i menneskebeskrivelser og karaktertegninger og med Vi døde vågner bevæger 
han sig væk fra naturalismen over mod symbolismen.
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Links til videre arbejde 
og undersøgelse:

OM NÅR VI DØDE VÅGNER:

Manuskriptet er tilgængeligt her: https://www.ibsen.uio.no/DRVIT_NV%7CNVht.pdf 

TV-optagelse af stykket fra NRK (1973): https://tv.nrk.no/serie/fjernsynsteatret/1973/FTEA00001572 

I IND I NATTEN, Seks kapitler om Ibsens sidste skuespil (SDU 2004) fremlægger Jørgen Dines Johansen tre 
forskellige læsninger af Når vi døde vågner:

1. En sandsynlig beretning, der omhandler karakterernes håb og længsler gennem deres medmenneskelige relationer

2. Mytens troværdighed eller mangel på pålidelighed

3. En – ikke særlig fortrøstningsfuld – mandlig fantasi

OM HENRIK IBSEN:

Det norske nationalbibliotek, som lover ”Alt om Ibsen” på http://ibsen.nb.no/ 

Danske opslagsværker online:
https://teaterleksikon.lex.dk/Henrik_Ibsen 
https://denstoredanske.lex.dk/Henrik_Ibsen 

https://www.ibsen.uio.no/DRVIT_NV%7CNVht.pdf 
https://tv.nrk.no/serie/fjernsynsteatret/1973/FTEA00001572 
http://ibsen.nb.no/ 
https://teaterleksikon.lex.dk/Henrik_Ibsen 
https://denstoredanske.lex.dk/Henrik_Ibsen 

