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SCENE 2
VISNINGEN VARER CA 1 ½ TIME
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VI BER OM AT DET IKKE BLIR
FOTOGRAFERT ELLER GJORT ANDRE
OPPTAK UNDER FORESTILLINGEN
MASTER TEATER, SPESIALISERING I
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HORSEACTS FOR BEGINNERS
Av og med Maja Clementsen Hansen & Mari Dahl Sæther

HORSEACTS FOR BEGINNERS
Prosjektet vårt er en refleksjon over menneskets og skuespillerens
gradvise separasjon fra naturen, og den sykdom det medfører. I et forsøk på å gjenfinne helligheten i verden, har
vi levd med hester på en avsidesliggende gård. Vi har
arbeidet med dem, meditert med dem, gått på tur med dem.
Erfaringene har vi komprimert til et helt nytt begrep; horseacts.
Dette er en drøm for fremtiden, en ny sjanse. Skal vi gripe den må
vi gjøre det som nybegynnere.
Horseact
/hå:ɹsækt/ Eng., subst.
• Handling som indikerer interaksjon mellom skuespiller og hest.
• Handling som indikerer snik-interaksjon mellom skuespiller
og publikum.
• (folkelig, eng.) ”A fool’s leap”, narresprang, handling som virker verdiløs/overflødig sett i forhold til den herskende samfunnsorden.
•

Helt ren handling som utføres uten frykt for å feile eller begjær
etter å lykkes.

•
•

En frihetsdans.
Paradigmeskift – en flodbølge av informasjon som skyller inn og
ut og koker over og endevender det

MYTEN OM IKAROS
Ifølge gresk mytologi ble Ikaros og hans far,
 ppfinneren Daidalos, holdt fanget i en labyrint
o
som Daidalos selv hadde bygget for kongen av Kreta.
For å unnslippe labyrinten, bygget Daidalos vinger
av voks og fjær, som de spente på ryggen. Under flukten advarte Daidalos sin sønn om ikke å fly for tett
på solen, for da ville voksen smelte og vingene svikte.
Men Ikaros, som var ung og oppildnet av tanken om å
fly, glemte f
 arens advarsler og svingte seg oppover
mot solen. Hans vinger smeltet, og han styrtet i havet
og druknet. Ikaros’ fall er konsekvensen av overmot og
mangelen på måtehold.

Veiledere: Bibbi Winberg og Kristin Ryg Helgebostad
Hovedveileder for masterprosjektene: Victoria Meirik
Tekst: Runa Skolseg (avgangsstudent på master i scenetekst)
Prolog: Sitat fra dokumentaren ”The Mindscape of Alan Moore”
Idé/konsept/rom: Maja Clementsen Hansen og Mari Dahl Sæther
Stor takk til resten av Teater Emma!
Hilsen Maja og Mari

