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”Vi har i sæson 2021/22  
dedikeret Studio til det affektive. 
Det sanselige, det nærværende, 
stemninger og lyden er i fokus  
sammen med den intense fest og 
det fællesskab, vi længtes efter i 
nedlukningen.”  
 
 
Teaterdirektør Aarhus Teater 
Trine Holm Thomsen 

 
Artikelserie om Det affektive rum 
 
“Det affektive rum i NÅR VI DØDE VÅGNER” er den 
første artikel i en artikelrække om det affektive rum på 
Aarhus Teater. De to følgende artikler vil omhandle fore- 
stillingerne EN FORTÆLLING OM BLINDHED og TIL 
DE LYSE MORGENER. Artiklerne skrives alle af Erik Exe 
Christoffersen og Ida Krøgholt, Institut for Kommunika-
tion og Kultur - Dramaturgi, Aarhus Universitet og  
udgives i samarbejde med Aarhus Teater.
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BEARBEJDELSE OG DRAMATISERING  
Christian Lollike & Sigrid Johannesen
ISCENESÆTTELSE Christian Lollike
LYDDESIGN Asger Kudahl
SCENOGRAFI Nathalie Mellbye
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               Forestillingen er produceret af Aarhus Teater i  
               samarbejde med Sort/Hvid og Teater Momentum 
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DET AFFEKTIVE RUM  
EN FORTÆLLING OM BLINDHED inddrager tilskueren i 
Studioscenens ’affektive rum’. Hvordan og hvorfor disku-
terer vi her. I forlængelse af artiklen følger et interview 
med dramatiker og instruktør, Christian Lollike, og drama-
turg Tine Voss Ilum, hvor de fortæller uddybende om bag-
grunden for at blinde tilskuerne til denne forestilling. 

FORESTIL DIG AT DU IKKE KAN SE 
Christian Lollike har iscenesat den por-
tugisiske forfatter og nobelpristager José 
Saramagos roman EN FORTÆLLING OM 
BLINDHED som en forestilling, der inviterer 
tilskuerne til en oplevelse som blind. Her 
undersøger forestillingen blindhed dels som 
metafor og dels som sensorisk tilstand.  

I tråd med romanen foregår forestillingen 
i en tid, hvor katastrofer udspiller sig. Det 
begynder med et enkelt tilfælde af blindhed, 
idet en mand, på vej til arbejde i sin bil, plud-
selig ikke kan se andet end et hvidt skæren-
de lys. Det samme sker for flere andre, 
pludseligt og uden varsel er man blind, ramt 
af en virus, der breder sig som en pandemi.

OPLEVET BLINDHED
- Der er ingen forskel mellem ude og inde, 
mellem her og der, mellem de få og de 
mange, mellem livet som vi lever det og 
livet som vi skal leve det. Og menneskene, 
hvordan er de, spurgte pigen med solbrill-
erne. De er som spøgelser, ja, netop sådan 
må det føles at være spøgelse, at vide at livet 
eksisterer fordi de fire sanser siger det, og 
alligevel ikke kunne se det.  
(citeret efter José Saramago,  
EN FORTÆLLING OM BLINDHED).
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Som tilskuer tager man del i blindhedens 
tilstand. Scenerummet består af brikse, som 
er fordelt i hele rummet. Man tager plads på 
hver sin briks og ifører sig et par hovedtele-
foner, hvorigennem forestillingen udspilles i 
3d-lyd. På briksen ligger også et par beskyt-
telsesbriller med hvid belægning, som man 
bliver bedt om at påføre sig.  

Fortælleren fremmaner tilskuerens indre syn 
og den kaotiske verden, man befinder sig i 
uden synet med formuleringer som: ”Lad os 
sige at… ” og ”Forestil dig at…” Der tales 
direkte til tilskuerne og til det indre blik, 
der skal bringe dem til at forestille sig den 
blindes perspektiv. Hvordan kan man fores-
tille sig verden, hvis man er blind? Man hører, 
hvordan de blinde famler sig frem. En hvisker 
helt nær, en anden snubler og falder med et 
brag, noget skramler og knuses mod gulvet. 
På et tidspunkt mærker man noget, som stre-
jfer én - er det et dyr, måske en rotte, som 
suser forbi?

BLINDE GESPENSTER

Saramagos roman omhandler blindheden 
i et samfund, som i høj grad er baseret 
på synet. Personerne er beskrevet uden 
identitetens detaljer: en taxachauffør, en 
pige med mørke solbriller, et barn, øjenlæ-
gen, lægens kone. For at begrænse smitten, 
isoleres de smittede på et nedlagt psykiatrisk 
hospital, og her bliver de adskilt fra samfun-
dets almindelige orden. Berøvet synssansen, 
overlades de til føle-, høre- og lugtesans. 

Der opstår nye relationer og en form for 
afhængighed mellem de blinde, men også 
en indbyrdes kamp, hvor blindheden frem-
mer eksistentielle følelser af ensomhed. De 
blinde føler sig som spøgelser, udenfor livet, 

selvom de kan fornemme at livet stadig 
findes, og de går i opløsning som personer, 
bliver rå, amoralske og sygelige.  
 
I forestillingen fungerer blindhed som en 
sensorisk obstruktion, og fra denne udsatte 
position, oplever man som tilskuer blind-
hedens vidtrækkende konsekvenser. Som vi 
ved spiller synet en både sanselig praktisk og 
metaforisk rolle i vores samfund. Vi kender 
alle til det ikke at kunne se i mørke, og vi ved 
hvordan dette kan påvirke både andre sanser 
og følelser. Men synet spiller også en rolle i 
dannelsen af viden og klarsyn. Videnskab er 
en synliggørelse af skjulte kræfter, og idealet 
for al videnskab er transparens: hvorfor og 
hvordan ved vi det, vi ved? Blindheden truer 
den sociale logik og menneskelige relationer. 
Der er viden, som bliver ubrugelig, og som 
langsomt glemmes: hvad betyder skønhed 
for den blinde? Hvad er orden? Hvornår 
er det dag eller nat? Hvordan aflæser man 
retninger og afstande i rum?  

For den blinde er hørelse, lugtesans, det 
taktile og fornemmelsen af afstande cen-
trale for den sansemæssige orientering. Det 
er til en vis grad underkendte værdier i den 
vestlige civilisation, og det er disse som 
tages under behandling i EN FORTÆLLING 
OM BLINDHED. 

FORTÆLLEMÅDEN
Forestillingen er, som romanforlægget, 
bygget op omkring en alvidende fortæller. 
Her er fortælleren placeret ved en bar midt i 
rummet. Han er hvidklædt og sminket hvid i 
ansigtet og på den kronragede isse. En sand 
trickster, den hvide klovn eller en udgave af 
Jokeren, og når tilskuerne er på plads, tager 
han dem med ind i den skæbnesvangre 
begivenhed.

Den virtuelle reality-lyd, hvor recordede 
stemmer og lyde mixes med fortællerens 
live-stemme og reallyde fra rummet, skaber 
et kaotisk og skræmmende virkelighedsnært 
univers. Lyde og stemmer er skiftevis gan-
ske nær, længere borte i rummet, skingert 
skrigende og intimt hviskende i øret, og 
oplevelsen af at være til stede i det hede 
centrum af katastrofen er åbenbar. Fores-
tillingen indfører i den blindes perspektiv 
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ved at arbejde med forskellige styrker af 
hvidhed og mørke. Man ligger på ryggen 
og ser gennem de hvide briller op i loftet. I 
begyndelsen opleves rummet som hvidt og 
så at sige uden grænser, men efterhånden 
begynder man at ane nuancer og skygger. 
Samtidig berøres ens briks fra tid til anden, 
så man bliver yderligere opmærksom på det 
konkrete rum. 

KONFLIKTEN
I Saramagos historie følger man en kvinde, 
lægens kone, som er den eneste, der stadig 
er seende, hvilket hun holder hemmeligt. 
Det er hende, som organiserer de blinde, 
men hun lider også under dette ansvar. På 
et tidspunkt er der en gruppe blinde som 
danner en slags bande og kræver værdier 
og i sidste ende kvinder for mad. De nærmer 
sig et dyrisk stadie, de vil have kusse og 
voldtager i flæng flere af kvinderne omkring 
sig. Her har den seende en trumf, for det 
lykkes hende midt i et orgie af voldtægt, at 
snige sig ind på bandelederen og stikke en 
saks i halsen på ham. Hun befrier de blinde, 
men forrykker også en etisk balance. Hun 
har dræbt, og er nu selv kommet et skridt 
nærmere mod civilisationens opløsning.

FORESTILLINGENS AFFEKTIVE GREB

I forestillingen er kampen om maden, 
voldtægten og den seende kvindes dilemma 

skildret endnu mere nådesløst og intenst 
end i romanen. Man er som tilskuer install-
eret som blind midt i fiktionens rum, men 
liggende på en briks med en vis afstand til 
andre tilskuere, er man også afsondret fra de 
andre, og man glemmer dem måske, eller de 
optræder måske kun svagt i ens bevidsthed. 
Forestillingens konkrete blinding vil sandsyn-
ligvis lede til, at man som tilskuer kommer 
på et relativt stort sansemæssigt arbejde, og 
også får vanskeligere ved at overskue dra-
maets udvikling, som man selv er situeret i. 

Da man dels er forhindret i at aflæse rummet 
visuelt, og dels er placeret midt i forestill-
ingen med en livagtig 3d-lyd i ørerne, kan 
situationen opleves skræmmende realistisk, 
ja måske ligefrem klaustrofobisk. Uden synet 
bliver det vanskeligere at læse intentioner og 
motiver i fortællingen, og det bliver derfor 
også sværere at forudberegne forestillingens 
dramaturgiske forløb. Den usikkerhed, 
tilskueren er placeret i, forstærkes af den 
måde, forestillingen arbejder med lydniveau-
er: man lytter til flere lydlag, den afspillede 
3d-lyd som modtages gennem hovedtele-
fonerne, og lydlaget som produceres i det 
faktiske rum rundt om tilskueren. 

Det er nærmest umuligt at skelne disse lag 
af lyde fra hinanden, og den distance, som 
et lydunivers i hovedtelefoner normalt ville 
etablere, bliver her overgået af, at der sker 
noget i rummet rundt om en, som man ikke 
kan se men fornemmer i kraft af strejf og 
lyde. Man får derved skærpet opmærksom-
heden mod rummets stemning, mens det 
er sværere at holde styr på dramaets per-
soner og stemmer, der blander sig mellem 
hinanden. Som tilskuer er man på den måde 
placeret i en sansemæssig og fortolkning-
smæssig usikkerhed, og det at være blindet 
og ude af stand til at orientere sig med 
hørelsen, kan på den måde opleves som en 
form for kontroltab. Når noget i rummet stre-
jfer én eller en skygge i rummet anes, vil man 
være ekstra opmærksom og vagtsom. 

Selv om tilskuerne er bevidste om teatersi-
tuationens fiktion, kan forestillingens måde 
at nedsænke dem i det blinde perspektiv, 
altså både gøre dem usikre på dramaets 
udvikling, og på hvordan deres krop og per-
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son vil indgå i denne. På den måde arbejder 
forestillingen med tilskuernes sansemæssige 
beredskab og tilstræber med disse greb at 
skabe bevidsthed og sensitivitet i forhold til 
rummet, og idet tilskuerne er lukket inde i 
deres egen lille lydboble, at lede dem mod 
at lytte til egne kropslige fornemmelser. 
Dette er alt sammen med til at kendetegne 
forestillingens affektive greb.

MERE END LYTNING
Ved forestillingens begyndelse er der måske 
en vis tryghed i den lyttende position, man 
som tilskuer er placeret i på briksen. Man 
stilles i udsigt at overvære forestillingens 
begivenheder som vidne men uden at 
inddrages som medaktør, i stil med at lytte 
til en podcast. Men forventningen til tilskuer-
en gradueres undervejs. I forbindelse med 
voldtægtsscenen sker der det, at fortælleren 
pludselig rejser et spørgsmål direkte til til-
skuerne: Man bedes række hånden op, hvis 
man som kvinde ville melde sig til at give 
sin krop for mad. Her må man som tilskuer 
undre sig: er dette et retorisk spørgsmål 
eller et reelt? Dette placerer tilskueren i et 
dilemma: bør man svare og reagere ud fra 
egne personlige værdier, eller som én af de 
blinde? Og hvad sker der, hvis man markerer 
– og hvad, hvis man ikke gør det? 

Som tilskuer bliver man her indfanget i for-
estillingens fiktion på en ny måde, dog uden 
mulighed for at ’gøre oprør’ mod ubehaget, 
endsige forstå, hvad det er for en rolle i 
dramaet, man forventes at reagere fra. Di-
lemmaet intensiveres ved at man er frarøvet 
den viden, som normalt gør kommunikation 
mulig, og som blindet kan man ikke tjekke, 
hvordan meddelelsen leveres, og hvordan 
de andre tilskuere modtager og forstår den: 
forventes jeg at skulle agere her? Og er der 
mon nogen af de andre, der rækker hånden 
op? Det kan ses som et taktisk fortællegreb, 
som underbygger forestillingens produktion 
af fysisk og fortolkningsmæssig usikker-
hed. Som tilskuer kan man blive i tvivl om 
fortællerens koder og om kontrakten, og 
man kan da også diskutere, om dette skal 
ses som en uklarhed i iscenesættelsen eller 
en ubestemmelighed i værket. Under alle 
omstændigheder er den forståelsesmæssige 
usikkerhed, tilskueren her konfronteres med, 
et af forestillingens affektive greb.

ET MØDESTED

Fortælleren har en ironisk distance, som 
også signaleres gennem hans hvide trick-
ster-maskering. Det vækker næsten en form 
for nydelse at lytte til fortællerens stemme 
og til den rædsel, der rulles ud for ørerne af 
én. Verden er allerede et teater, forstår man, 
men man er måske også i tvivl om fortæller-
figurens status, ikke mindst i det øjeblik, hvor 
forestillingen forventes at være til ende, hvor 
tilskuerne tager brillerne af og ser fortælleren 
stå midt i rummet, jonglerende med en pis-
tol, som han tager ladegreb på. Hvad mener 
han med denne gestus? Sådan kunne man 
forestille sig, historien kunne slutte, siger han, 
og mens han smiler diabolsk, slentrer han ud. 
Lollike har valgt at fokusere på tilskuernes 
oplevelse af anonymitet og isolation. Men 
her i forestillingens sidste øjeblik, er de over-
ladt til hinanden og til stemningen i rummet. 
De sidder på briksene, ikke som anonyme 
tilskuere række på række, men fordelt i hele 
rummet, der danner et mødested, hvor man 
kan se på hinanden, læse hinandens ansigter 
og langsomt rejse sig og forlade fiktionen 
sammen. 
  
BLINDHED I PESTENS PERSPEKTIV
Den komplekse iscenesættelse af Saramagos 
roman åbner en række interessante perspek-
tiver i forhold til en remediering fra roman til 
teater.  

Antonin Artaud skrev i 1937 om teater som 
en pest, der direkte og konkret griber ind i 
vores sansning og perception. Han så teatret 
som en genopdragelse af sanserne og kaldte 
dette ’Det dobbelte teater’ og ”Grusom-
hedens Teater”. En af pointerne i Saramagos 
roman er, at blindhed går ud over evnen til 
kommunikation. Sproget går i opløsning og 
mister betydning. Der indtræder en form for 
anonymitet, hvilket breder sig til et angreb 
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på hele civilisationen. I iscenesættelsen har 
Lollike valgt at forstærke denne pointe, dels 
ved faktisk at lade tilskueren mærke, hvordan 
kommunikationen kollapser, når man er 
berøvet synet, og dels ved at skitsere de 
blindes identitetstab gennem stemmer, som 
tilskuerne vanskeligt kan skelne fra hinanden. 
Stemmerne væver sig stadigt mere sammen, 
efterhånden som den blinde masse råber, 
sulter, kæmper om føden og slår hinanden 
ihjel. Tilskuerne mærker de konkrete effek-
ter af blindhed på egen krop. På den måde 
griber fiktion og realitet ind i hinanden, og 
forestillingen fungerer både som metaforisk 
billede af en verden, hvis orden bryder 
sammen, og som konkret æstetisk genop-
dragelse af tilskuernes sanser. Måske bring-
es tilskueren til at reflektere: hvad ville jeg 
gøre, hvis en af mine nærmeste blev ramt 
af virus, som skilte os fra hinanden? Lollike 
har gjort dette spørgsmål yderst relevant 
ved at lade fortællingen få en mere radikal 
udgang end i Saramago’s forlæg. Lægens 
kone, den seende blandt blinde, hende, 
der nærmer sig civilisationens afgrund ved 
at slå voldtægtsforbryderen ihjel, foretager 
et medlidenhedsdrab, idet hun giver bar-
net, som er alene tilbage og har mistet sine 
forældre, en nådefuld død ved at kvæle det.

I AFFEKTERNES VOLD
EN FORTÆLLING OM BLINDHED viser, hvor 
skrøbelig civilisationen er, og forestillingen 
lader tilskuerne mærke, hvad vores sans-
er betyder for os selv og for samlivet med 
andre. Det er noget de fleste kan genkende 
efter den lange coronapandemi med mund-
bind og uden mulighed for at kramme og 
give hånd.  
 
Forestillingen spejler disse konkrete behov 
og begrænsninger men forstørrer også 
katastrofen, som pludselig ikke længere fore-
kommer utænkelig. Forestillingen forholder 
sig på den måde både bekræftende og 
kritisk til affekt-dyrkelsen i samfundet. Kritisk, 
fordi den beskriver, hvordan det affektive kan 
føre til misbrug, mishandling og forførelser. 
Bekræftende, fordi den peger på, at det affe-
ktive også er et potentiale og et vitalt behov, 
som det er vigtigt at udvikle og italesætte, 
netop for at forhindre at det affektive bliver 
til destruktion. På baggrund af forestillingen 

kan det være super interessant at arbejde 
med blindhed som en teaterpædagogisk 
strategi: blinding tvinger kroppen til at finde 
nye måder at udtrykker sig, kommunikere og 
skabe relationer på gennem bevægelser og 
reaktioner. 

I teatret befinder vi os normalt sammen 
med andre, hvis reaktioner, vi også sanser. 
Dette har denne forestilling vanskeliggjort, 
og frataget blikket, skabes en mulighed for 
at mærke verden og få nye blikke på virke-
ligheden. 

Lad os sige, at vi lever i en tid, hvor katast-
rofer hver dag udspiller sig. Om ikke lige for 
øjnene så i hvert fald tættere på end nogen 
siden før – Lad os sige det er i sådan en tid vi 
lever, og lad mig så fortælle jer en lidt usæd-
vanlig historie. Forestil dig, at du står ved et 
lyskryds, en bil holder stille: Jeg kan ikke se, 
råber manden i bilen. Forestil dig at du ikke 
kan se … ” 
Fra manus til EN FORTÆLLING OM BLINDHED 
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EN FORTÆLLING OM BLINDHED provokerer vores bevidsthed ved at gribe ind i forhold til vores vante 
sansninger, emotioner og dermed forståelse for, hvad der sker med os. 

Vi har talt med Christian Lollike, der har dramatiseret og iscesat José Saramagos roman og Aarhus 
Teaters dramaturg Tine Ilum om de valg, de har gjort i iscenesættelsen med henblik på at sanseliggøre 
tilskuerhenvendelsen. 

INTERVIEW MED INSTRUKTØR 
OG DRAMATIKER CHRISTIAN 
LOLLIKE OG DRAMATURG 
TINE ILUM

Dramatiker og instruktør Christian Lollike (foto Emilia Therese)  
og dramaturg Tine Ilum (foto Rumle Skafte)
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Tilskuerne til En fortælling om blindhed 
kan ikke se forestillingen, og det er vanske-
ligt helt at sanse, hvad der faktisk foregår 
i rummet, og hvad der fx er recordet lyd. 
Hvordan har I arbejdet med denne dob-
belthed?

LOLLIKE:
Det er nyt for mig, jeg har ingen metode. 
Da vi afleverede modellen, skulle der være 
ting og sager med i midten, hvor fortælleren 
står, men ”tilskuerne kan jo ikke se” sagde 
teknikerne. Det var sværere, end jeg havde 
regnet med.  

Vi ville gerne inddrage tilskueren i rummet, 
så man ikke, ved hvad der er optaget og 
reelt. Vi er både i det konkrete teaterrum og 
et imaginært rum, som tilskuerne forestiller 
sig

Det var ikke alle lyde, man kunne 
fornemme, hvor kom fra. Er det en pointe, 
at det er svært at høre forskel?

LOLLIKE:
Helt klart, det har været strategien. Jeg har 
svært ved at afgøre, hvorfor det virker, og 
hvorfor det gør det gyseragtigt. Men vi har 
søgt en balance mellem fiktion og realitet.

ILUM: 
Ind i mellem bliver man faktisk reelt berørt i 
rummet. Virkelighedsfornemmelse og den 
emotionelle affekt påvirker hjernen, og der-
for er der en indbygget spænding mellem 
fiktion og realitet, og det bliver mere mærk-
bart. Man kommer måske i tvivl, om man fx 
skal reagere på de spørgsmål, som stilles i 
forestillingen. Skal man række hånden op i 
virkeligheden, eller er det i fiktionen? Det er 
sårbart at ligge der, og man er sikkert bange 
for at blive udpeget til et eller andet. Nogle 
rækker ikke hånden op, eller det er en forsig-
tig finger, som dukker op, når der spørges, 
om kvinderne vil sælge deres krop for mad. 
Men det er det dilemma, som er centralt. 
Hjernen kører, og man tænker, om der mon 
er der nogen, som ser det? Tilskuerne skal 
bare opleve det dilemma, som man konfron-
teres med som blind. 

LOLLIKE: 
EN FORTÆLLING OM BLINDHED er en 
post holocaustroman, som spørger: hvor 
godt kender du dig selv? Det er den 
usikkerhed og desorientering, vi forsøger 
at skabe. Coronasituationen gjorde, at de 
spørgsmål bliver konkrete. Kan det hele vir-
kelig gå i stå? Katastrofen er et potentiale, 
som gør, at det virker eksistentielt rigtigt at 
stille disse spørgsmål. Vi har også indført 
en sang, og publikum er måske i tvivl, om 
de kan synge med, men det gør teknik-
kerne, de synger, og så følger tilskuerne 
måske med.  

Jeg læste bogen for flere år siden som 
en historie, men i dag er det konkret og 
tilfældigt, at det i den grad svarer til situa-
tionen. Dramatiseringen var i gang længe 
før coronaen kom.

Vi har skruet op for det, men det skal helst 
ikke komme til at handle om, at folk er 
umoralske. Jeg vil hellere havde dem til at 
se indad og vurdere inde fra: Hvad er det 
der sker med os under en epidemi? 

Vi ville gerne være mere interaktive. Noget, 
jeg savner, er det fællesskab, som opstår 
ved at de blinde rører hinanden. Oprinde-
ligt tænkte jeg, at folk fra blindesamfundet 
skulle føre tilskuerne, men vi måtte ikke røre 
publikum, så man kan ikke blive ført rundt. 
Det er mange ting, man kunne gøre, for at 
give oplevelsen af blindhed.  

Det centrale fokus er, at vi mister oriente-
ringsevnen, det at vi ikke rigtig ved, hvem 
der siger hvad. Rollerne er ikke klare 
karakterer, der en måske en genkende-
lighed, men det er ikke som i bogen. 

Vi ved ikke, hvem der siger hvad. Der er en 
manglende orienteringsevne. Metaforisk 
og reelt. Det er kun barnet og den seende, 
som skiller sig ud, og som har en særlig 
funktion og evne. 
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Hvornår bliver det klart, at kvinden er 
seende? 

Det var vi meget i tvivl om. På et tidspunkt 
var hun endda skrevet ud af fortællingen.
Vi behøver ikke at have en bestemt sammen-
hæng, det er mere de eksistentielle spørg-
smål. Tilskuerens egen forestillingsevne og 
spørgsmålet om, hvad hvis det nu var mig. 
Den seende kvinde tænker, det er i orden, 
at manden har sex med den blinde, det er 
spændende, men holder den? Vi har ændret 
og forstærket et overgreb i romanen. Det er 
tydeligt, hvordan menneskeligheden forsvin-
der, men det var svært med den seende 
kvinde. Hun er central, som en slags kontrast 
til de blinde, men det var lidt den samme 
funktion som fortælleren. Vi tog hende ud 
på et tidspunkt, men så mistede vi noget, 
så hun kom ind igen, for vi ville gerne have 
tilskuerne til at tænke: Tænk hvis jeg var den 
eneste seende, hvordan ville det være? Inter-
essen i det spørgsmål skaber nogle forplig-
tigelser. Det ligger lidt op af Triers Dogville, 
som er en moralsk diskussion, som hoved-
personen skaber, som et eksperiment:  
Hvad er moral? I EN FORTÆLLING OM 
BLINDHED begår kvinden to drab, som 
hævn eller som medlidenhed. 

Hvordan oplever i, at tilskuerne reagerer på 
hinanden og påvirker hinandens sanser, når 
de ikke kan se og er berøvet fornemmelsen 
for de andre?

LOLLIKE: 
Har man samme fælles oplevelse? Det at 
man ligger som små øer er intimt, og man er 
i tvivl om de andre har hørt det samme. Der 
er et fælles åndedræt, men folk har måske 
lyst til at spørge om de også oplevede det 
eller det?

Hvad med applaus?

LOLLIKE: 
Det er en irriterende udfordring, hvordan 
slutter det? Vi har prøvet forskellige løs-
ninger: Fortælleren truer tilskuerne. Han er 
skamfuldt og går ud. Han lader pistolen og 
tager på sig, at han er fortæller. Handlede 
det om ham? Nej vi vil lade tilskuerne kon-
frontere sig selv og ikke ham. Vi opfordrer 

ikke til det, men hvis de klapper, går han 
ind og takker. Det er slut, men tilskueren 
tænker måske: skal jeg rejse mig? Det var 
ubehageligt og man har ikke lyst til at ap-
plaudere ubehaget. Det tager tid at komme 
ud af forestillingen, og man ved måske ikke, 
hvad man applauderer. Man har det som 
mulighed, men vi opfordrer ikke til det.
Det er klart, der er nogle ting, vi skal lære, 
det er noget af det centrale ved teater, at 
tingene kan ændre sig. Selvom scenerne 
er fastlagt, så er det live og i en dynamisk 
udvikling mellem fortæller og tilskuer.

Har samarbejdet være specielt?

LOLLIKE: 
Vi har samarbejdet med en gruppe studeren-
de på Universitetet. Jeg blev bedt om at lave 
et forløb på Nordisk, så jeg foreslog, at vi 
dramatiserede romanen, og de studerende 
skrev. Mange af de forslag er faktisk kommet 
med. Det er en måde at åbne den kreative 
proces. Det har været en lang proces, en 
kringlet vej, meget er også røget ud. Vi har 
haft mange deltagere i processen.

ILUM: 
Instruktøren er den kunstner som bestem-
mer og håndterer de mange forslag uden 
at miste sin egen idé. Generelt bruger vi på 
Studioscenen mange timer til at eksperi-
mentere. Rummet har været åbent, og der 
er forskellige deltagere. Lyddesigneren har 
spillet en kæmpe rolle sammen med lysde-
signeren. Der har skabt en vigtig dynamik i 
forhold til det, at vi er i mørket. Det vækker 
os, og det at være blind er også et indtryk af 
farver og lys.

Interview af Erik Exe Christoffersen og Ida 
Krøgholt, september 2020


