Sexy mountain av Agder Teaterlaboratorium

Rapport

Innledning
Agder Teaterlaboratorium Sexy Mountain ble gjennomført fra 24. juli til 8. august 2021. Til
tross for utfordringer i planleggingen som følge av korona-restriksjoner samlet 13
scenekunstnere fra Norge och Sverige i alderen 23-33 år i Arendal og arbeidet sammen for
første gang. Under ledelse av regissøren Olof Runsten utforsket gruppen tematikker tilknyttet
landskapsromantik og fjellets attraksjonskraft. Utforskningen endte med arbeidsvisningen
Sexy mountain som ble vist gratis for publikummere på Fløyheia i Arendal 6. august 2021.
Åpen utlysning
Til laboratoriet Sexy Mountain mottok vi 50 søknader fra 45 utdannelser. Nedenfor er diagram
på søkermassen ut fra nasjonalitet. Dette var største søkermasse laboratoriet har hatt så langt,
og den store interessen vitnet om et behov for nordiske møteplasser for scenekunstnere.

Den åpne utlysningen var blitt distribuert til kunsthøgskoler og relevante utdannelser i

Skandinavia. Deltakerne ble plukket ut på bakgrunn av motivasjon og bredde i erfaring og
utdannelser for å skape bred representasjon av kompetanser. Dessverre ble det en del
usikkerheter og utsettelser som følge av covid-19, og flere deltakere endte med å trekke seg.
Som følge av innreiserestriksjoner kunne heller ikke de danske scenekunstnere delta.
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Prosess
Laboratoriet ble ledet av Olof Runsten sammen med Patsy Lassbo og Christoffer Lloyd. Alle
relativt nyutdannede fra Stockholms konstnärliga högskola. Arbeidet tok utgangspunkt i
samtaler hvor gruppen i fellesskap satt ord på interesser knyttet til menneskers relasjon til
fjell. De første dagene leste gruppen tekster som relaterte til temaet, før de gikk i gang med å
skrive en felles tekst-score som inneholdt både replikker, sanger, referanser og sceneanvisner.
Denne teksten ble utgangspunktet for en visuell og musikalsk undersøkelse i rommet.
Gjennom referanser, eventyr, senkapitalistiske fiksjoner, kulisser, branding, land art,
naturromantikk og andre visuelle bildespråk ble det skapt en stor mengde scenisk materiale.
Arbeidet sentrerte seg i stor grad rundt en visuell arbeidsmetode hvor gruppen delte
erfaringer og praksiser gjennom å utvikle materiale i fellesskap.
Parallelt med det praktiske arbeidet hadde gruppen løpende “prosessrefleksjoner”. Dette var
egne øvelser arrangert av prosjektlederne for Agder Teaterlaboratorium, hvor deltakerne fikk
tid til å evaluere og reflektere over arbeidsmetoden. Disse øvelsene var en viktig del av
laboratoriet, da det ble en påminnelse om forskningsfokuset på arbeidet.
Mot slutten av arbeidsperioden ble publikum invitert inn til en åpen visning av materialet som
var blitt skapt og dramatisert av gruppen sammen med Olof Runsten. Arbeidsvisningen spilte
en nødvendig rolle i laboratoriet, ikke bare for å tilgjengeliggjøre erfaringsutvekslingen og
utforskningen, men vel så mye for at publikums møte og assosiasjoner med verket ble en del
av undersøkelsen.
Forandringer som følge av Covid-19
Sexy Mountain gjennomgikk mange endringer som følge av covid-19. Allikevel opplevde vi
at vi endte med et vellykket laboratorium hvor essensen av laboratoriet fremdeles sto sterkt utvekslingen blant en bred gruppe scenekunstnere, det sosiale fellesskapet og den felles
utforskningen av en scenekunstnerisk metode.
I utgangspunkt skulle laboratoriet ha blitt gjennomført på Fjæreheia Amfiteater sommeren
2020. Som følge av pandemien ble laboratoriet utsatt til 2021. Denne beslutningen ble tatt
etter at utlysning var blitt distribuert og søknader mottatt.
I løpet av våren hadde vi løpende kontakt med deltakerne og den kunstneriske ledelsen av
Sexy Mountain. Vi er veldig glad for at vi fikk gjennomført med norske og svenske deltakere,
selv om det dessverre ble en mindre gruppe enn først planlagt pga. innreiserestriksjonene fra

Danmark. Arbeidet med Sexy Mountain ble flyttet til aulaen på den nedlagte Sjømannsskolen
på Fløyheia i Arendal, da Fjæreheia Amfiteater var stengt sommeren 2021 og Kilden Teater
dermed ikke hadde mulighet til å forlenge intensjonsavtalen.
Som følge av restriksjoner hadde vi et begrenset publikumsantall ved visningen. Til tross for
stor interesse for prosjektet kunne vi bare tillate 20 personer i publikum. Vi valgte derfor som
et tillegg til visningen å trykke opp en libretto med teksten, så laboratoriets undersøkelse
kunne deles med flere enn det besøkene publikummet.

Utdrag fra libretto (Design: Tiril Haug Johne)

Håndbok
Parallelt med det praktiske arbeidet med Sexy Mountain ble det utviklet en håndbok over
prosessen, som senere vil trykkes og distribueres til kulturaktører og utøvere i Norden. I
håndboken reflekterer deltakerne, den kunstneriske ledelsen og Agder Teaterlaboratorium
sammen om prosessen, metoder og ny kunnskap som ble samlet inn i løpet av arbeidet.
Ønsket med håndboken er at den skal kunne tilgjengeliggjøre den praktisk kunnskapen og
erfaringsutvekslingen, og bli en del av en større samtale innom det nordiske scenekunstfeltet.
Evaluering
Evalueringer fra deltakere viser til en lærerik prosess, hvor nye arbeidsformer ble utprøvd og
et nytt nettverk skapt. Vi er glad for å se at nye samarbeid oppstod allerede i løpet av
laboratoriets to uker. Vi håper på å se ringvirkningene av de nye bekjentskapene og
erfaringene i det nordiske scenekunstfeltet fremover. Samtidig er vi stolt over å se hvordan
den sosiale utformingen har påvirket og blitt speilet i den kunstneriske prosessen. Nedenfor
følger et par sitat fra deltakere der de selv reflekterer over hva de undersøkte i laboratoriet:
“Jeg undersøker hvilke motiv/tema/setninger fra vår tid sammen utenfor Fløyheia flyter inn i
Fløyheia.”
“Jeg undersøke hvordan en gruppe kan utvikle et verk/eller arbeide sammen gjennom
metoden å arbeide i skalaen 1:1 i alle sorters materiale ut fra et gitt konsept og alles kompetanse og
erfaring.”
“Jeg undersøker hvordan visualisere eller lydgi et materiale som ikke kommer fra en idé men
fra en metode.”
“Jeg undersøker den simultane skissen som en felles praksis.”

Dokumentasjon
Videodokumentasjon av prosessen: https://vimeo.com/586422110
Agderposten: https://www.agderposten.no/kultur/lager-teater-i-sjomannsskolens-aula/
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