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Ekstremsport:RegissørAnneMarit Sæther (øverst til høyre) er kjempefornøydmedgjennomføringen av forestillingen«Driv», alle forhold tatt i betraktning. På tross av kort
prøvetid og urpremiere i plaskregnbeholdt ensemblet humøret.Scenograf Gilles Berger (nederst) var ogsåmed somskuespiller.

- Det er galskap, det vi holder på med 



Sist helg haddeCirka Teater to spektakulære
forestillinger i TMV-dokkenpå Solsiden.
Scenograf Gilles Berger og verkstedmed-

arbeiderRichardVerley har brukt over ett år på
å bygge scenografien til forestillingen.«Driv»
var endel av 25-års-jubileet til Trondheim
Kammermusikkfestival i 2020,menble utsatt
på grunn avpandemien.
Det erAnneMarit Sæther, Gilles Berger og
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EspenDekko somhar jobbetmed tematikken
og skrevet dramaturgi.
Da de gikk i gang, studerte de historiske

bilder fra den gang TrondheimMekaniske
Verksted var i bruk.
Deble inspirert av store skipsskrogog reisverk,

somvarbygdmyeavrekvedogstolper.GillesBerger
bestemte seg for å bruke drivved og å lage kulis-
sene avmaterialer somegentlig var forkastet.

Dokken er blitt en sonehvor det har skjedd
noeubehagelig. Der ligger det vrakgods, en
smadret cello - rester av historien.
Alle somkommer inn i denne sonen er på

vakt og redde. Ingen vet omdet er trygt å bevege
seg inn i sonen.Det er somennaturkatastrofe
har herjet.
Komponist Ståle Storløkkenhar

komponertmusikken. Luftforsvarets
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musikkorps og TrondheimVoices er begge
sentrale i forestillingen.
- Rundt 50 aktører har vært i vannet samtidig.

Jeg ermest fornøydmed at alt har fungert
under prøvene, ogmed samarbeidetmed alle
aktørene på Solsiden, sier AnneMarit Sæther.
-Dette er jo ekstremsport, og innenfor ram-

mene vi hadde, er vi kjempefornøyde. Vanligvis
har vi god tid til å få sammendet tekniske.
Forberedelsenehar vært heftige. Teamet fikk

øve sammenbare tre dager før premieren, og

det er ikke vanlig. Lysdesignerenhadde bare én
kveld før generalprøve til å sette lys, det vanlige
er tre uker.
-Menvi blir drevet av utfordringene og av

interessen for dette faget, sier Gilles Berger.
- Jeg synes det er fantastisk å få jobbemed et

slikt godt, kreativt team.Vi blir inspirert av
andre i selve prosessen.Dansere, sangere og
musikere har troddpåprosjektet, ingenhar
sittet på bakbeina, sier Sæther.
For å skape bølger i vannet prøvde Espen

Dekko ogGilles Berger først gresstrimmere
under vann,mendet virket ikke, så de endte
oppmed endiger flymotor for å skape storm-
kast.
-Det har værtmye arbeid for å få alt til å

virke,menda vi fikk det til, var det bare et stort
«Yes!», sier Berger.
Forestillingenhar fått navnet«Driv».
-Det handler ombevegelse, drivkraft, det

handler omåbli drevetmed.Det handler omå
drive rundt. Formeghandler det allermest om

TrondheimVoices.

Våt scene.
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denmenneskelige drivkraften.Uansett hvilken
katastrofemanopplever, så prøverman å over-
leve, prøver å kjempe, prøver å finne et tørt sted
å være, sier AnneMarit Sæther.
ForGilles Berger handler det omat verden ser

ut til å gå i oppløsing ogmenneskene står ikke
imot, de bare påvirker i negativ retning.
Forestillingenble filmet og blir vist
påNRK2 31.10.

rune.petter.ness@adresseavisen.no

- For meg handler det aller mest om den
menneskelige drivkraften. Uansett hvilken
katastrofe man opplever, så prøver man å overleve,
prøver å kjempe, prøver å finne et tørt sted å være.
AnneMarit Sæther, regissør

Luftforsvarets
musikkorps.

Karoline Bergh
Ellingsen i
avslutningsscenen.


