
»Min Fars Hus« har turneret i Europa, og 

forestillingen er blevet godt modtaget af både 

kritikere og et teatervant publikum på scener-

ne i de europæiske storbyer.

I begyndelsen af 1974 tager Odin Teatret 

imidlertid på en helt anden slags turné: Stykket 

skal vises uden for teatersalenes trygge ram-

mer. På Sardinien skal ensemblet opføre »Min 

Fars Hus« for et publikum som overhovedet 

ikke er vant til teater, i Orgosolo, en fattig 

bjerglandsby der engang var berygtet for at 

være lovløs.

Her, i afsides bjergegne og fattige landsbyer, 

er det som om tiden har stået stille. Landska-

bet og de små byer er uberørt af den industri-

alisering og effektivisering som Nordeuropa er 

præget af.

Det er nu ikke stilhed der præger Odin Te-

atrets besøg i landsbyen: Der kan kun være 60 

tilskuere i salen hvor forestillingen skal vises, så 

mange af landsbyens beboere kan ikke komme 

ind. Blandt de afviste tilskuere opstår der en 

truende stemning, og nogen begynder endda 

at kaste sten mod ruderne.

For at undgå tumult beslutter Eugenio sig 

til sidst for at fjerne tilskuerbænkene og lukke 

alle interesserede ind, så må de få plads hvor 

de kan.

Salen fyldes til bristepunktet. Tilskuerne 

sidder på betongulvet eller står op. De opfører 

sig ikke som et normalt publikum, her er ikke 

teatersalens andægtige stilhed: Da forestillin-

gen går i gang, er det under højlydt snakken, 

og de enkelte scener bliver drøftet undervejs. 

Nogen taber en kartoffel på gulvet hvor den 

triller lidt rundt, inden den lægger sig til rette 

for fødderne af en fårehyrde.

Det mest usædvanlige er dog at tilskuerne 

ikke går hjem, da forestillingen er færdig, som 

publikum plejer. De samler sig i stedet om 

skuespillerne og Eugenio og afkræver dem 

forklaringer. Hvad handlede stykket om? Hvad 

går det her ud på? Skuespillere og instruktør 

forklarer at det må hver enkelt menneske selv 

fortolke. »Nej«, siger indbyggerne, »det forstod 

vi ikke meget af«. 

IBEN:
»Pludselig hørte vi aggressive råb et sted i salen 

og løb derhen. Mændene, der havde samlet sig 

i en lille gruppe, skændtes ikke, men spillede 

morra. En slags væddemål, huggen med hæn-

derne, som akkompagneres af intense, kraftful-

de stemmer. De små hår på mine arme rejste 

sig. Nu sang en anden gruppe firestemmigt. 

Det lød som brægende får, som skærebrænde-

re, nej, som kirkesang. Det var kirkesang. Den 

rungede mellem de grå vægge.

Nogle gik hjem – og kom tilbage med 

harmonikaer. De dansede for os, de indrog os 

i dansen, der bugtede sig i en lang kæde med 

deres og vores kroppe – helt tæt på hinanden. 

Salen bølgede og kogte.«

Odin Teatret har præsenteret en forestilling 

som stillede spørgsmål i stedet for at komme 

med svar.

Og landsbybeboere i den lille by har faktisk 

svaret på spørgsmålet: De har givet tilbage 

med samme mønt. De har byttet med deres 

musik, sange og fortællinger, med deres traditi-

on og historie.
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Turnéen bliver skelsættende. 

I maj 1974 flytter hele Odin Teatret til Carpignano, en lille by i Syditali-

en. Her skal de bo og arbejde i et halvt år med en ny forestilling.

Den slags fysiske forandringer er typisk Eugenio. Gruppen skal rystes for 

at teatret ikke stagnerer eller stivner i et bestemt udtryk eller vane.

Her i den støvede landsby hvor befolkningen stadig lever af småhånd-

værk og tobaksproduktion, kan skuespillere og instruktør arbejde koncen-

treret og isoleret på den nye forestilling. 

Gruppen flytter ind på Slottet, en herskabelig, men let forfalden villa i 

udkanten af byen.

Eugenio har indskærpet at skuespillerne skal holde lav profil og ikke indla-

de sig med de lokale – al kontakt skal gå gennem ham og hans kone. Ingen 

lårkorte nederdele og ingen løssluppenhed – intet som kan provokere 

landsbybeboerne. 

Dagene følger den lokale rytme, så arbejdet starter klokken fem om 

morgenen og fortsætter det meste af dagen med fysisk træning og for-

beredelser til den planlagte forestilling der skal handle om europæernes 

møde med indianerne.

Meget af træningen foregår på en udendørs gårdsplads fordi betongul-

vet i den gamle villa er for hårdt at springe på. 

En dag kommer en gammel mand forbi gårdspladsen, slår sig ned på en 

bænk og overværer træningen. Næste dag kommer han tilbage. Et par dage 

efter har han en dreng med. Efterhånden er der flere og flere, som kommer 

og overværer træningen. 

Det er svært at arbejde efter planerne. At de kønne, unge skandinaviske 

skuespillere ville vække opsigt i den lille by var forudset. Men at deres ar-

bejde ville vække så stor opsigt, havde ingen tænkt på. Landbyens beboere 

er nysgerrige: Hvad laver dette teater? Hvor er deres teaterstykke? Hvornår 

bliver det vist? 

Det er spørgsmål som kræver svar.

At træningen kan være interessant at overvære for et publikum, er nyt

149



Eugenio får en idé: De kan fastlægge dele af træningen som numre i en cirkusfore-

stilling for landbyens børn. Jan Torp, en af skuespillerne, har arbejdet som assistent 

for en klovn og har lært en del af numrene. Så Jan, Iben og en anden af skuepillerne, 

Odd Strøm laver en klovneforestilling . 

Træning og forestillinger har hidtil været to skarpt adskilte områder, og elemen-

ter fra træningen er ellers bandlyst i arbejdet med et nyt stykke. Men det udendørs 

arbejde og det lokale publikum får det til at fremstå i et nyt lys.

Folk er fattige, og gruppen vil ikke kræve penge i entré. I stedet skal børnene »be-

tale« med en gammel avis som kan bruges til papmache. 

Klovneforestillingen »Johann Sebastian Bach« bliver en succes – hos både børn 

og voksne, og teatret bliver bedt om også at optræde i andre landsbyer. De er ved at 

drukne i gamle aviser og må finde på en anden betalingsform. Løsningen ligger lige 

for: At bede de lokale om at betale tilbage ved også selv at optræde – som befolk-

ningen i lamdsbyen Orgosolo spontant havde gjort det tidligere på året.

Dette princip kommer til at hedde en »byttehandel«. Det bliver snart en fast 

forankret arbejdsmetode for Odin Teatret og fører i de kommende årtier teatret til 

de fjerneste steder på kloden.

I tiden i Syditalien optræder Iben ofte som Den Hvide Figur: en androgyn skik-

kelse med maske og tromme. Hun har fundet figuren kort inden afrejsen. Nogle 

af Ibens figurer er roller som er bundet til en enkelt forestilling, mens andre har et 

selvstændigt liv som rækker ud over hver enkel forestilling. Den Hvide Figur kom-

mer til at følge Iben i mange år fremover. Nogle gange er den en stilfærdig iagttager 

eller en nysgerrig fremmed, nogle gange en udfarende trommeslager eller opråber i 

gadeparaderne.

IBEN:
»Træningen var inde i en rivende udvikling. Farvestrålende træningstøj afløste det 

kedelige, sorte tricot-antræk, pigerne ellers brugte, og drengenes shorts. Vi var be-

gyndt at arbejde med trommer, xylofoner, tamburiner, fløjter, kulørte flag, vimpler 

og nogle lange bemalede kæppe, der var blevet døbt Bushmen. Sang ledsagede også 

træningen.«

De nye elementer i træningen bliver til gadeparader og forestillingen »Dansenes 

Bog«. Sammen med klovneforestillingen er disse forestillinger noget nyt og anderle-

des for Odin Teatret. De er udadvendte, kulørte og morsomme.

På »Slottet« syder det med aktiviteter: Udendørs optrædender, parader og bytte-

handler – men arbejdet med den »rigtige« nye forestilling ligger stille.
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En af dem, der nogle år senere møder Odin Teatret gennem en byttehandel, 

er en ung, argentinsk skuespiller ved navn César Brie. Som 22-årig er han 

flygtet fra militærdiktaturet i sit hjemland, hvor venner og kolleger bliver 

arresteret og nogle gange tortureret, hvis de ikke forsvinder helt. Nu har 

han slået sig ned i Norditalien, og det er her han møder Odin Teatret.

CESAR BRIE:
»Jeg arbejdede i et besat hus i Milano, i en bydel 

overladt til sit eget forfald og beboet af immigranter 

og arbejdere. Vi lavede teater for kvarterets indbyggere, 

kulturelle aktiviteter og fester i solidaritet med menne-

sker i den tredje verden.

Odin Teatret ankom til Milano omgivet af en vis mystisk (og 

mytisk) aura. Skuespillerne var berømte og fremstod for os som 

store – ekstraordinære i deres brug af krop og stemme – og som 

usædvanlige dansere.

Vi gik hen for at spørge om de ville besøge vores sociale 

center for at arbejde med os og opføre en forestilling. Vi havde 

foreslået at vi ville få en indtægt ved at tage entré ved indgangen. Det 

ønskede Barba ikke. Han fortalte at to skuespillere ville komme og lave et 

seminar med os, og at teatret ville præsentere en klovneforestilling. Mønten 

– betalingen – skulle ikke være penge, men at folk fra kvarteret skulle betale 

tilbage med deres egen kultur. – Intet kunne være lettere, tænkte jeg. – Jeg 

opsøger folk og spørger hvem der vil være med.«

»Det var først da jeg gik min runde hos beboerne i kvarteret, 

at jeg begyndte at forstå, hvad det hele gik ud på. Jeg fandt 

vildt forskellige verdener, kun adskilt af mure på tyve centi-

meter. Sardere, sicilianere, folk fra Puglien, alle immigreret nordpå 

i håbet om at finde en bedre skæbne. Rodløse og fremmede for 

hinanden. Jeg fornemmede mistroen grupperne imellem: ‘Kommer 

der også syditalienere? Dem vil jeg ikke have noget at gøre med.’

Det var en mærkelig fornemmelse at nærme sig folk for at spør-

ge: ‘Hvad kan du? Hvad vil du gerne sige? Har du et eller andet, du 

vil vise?’ Dybest set er det spørgsmålet som kunstnere og elskende 

hver dag stiller sig selv og hinanden.«

»Dagen for byttehandlen oprandt. Odin Teatrets skuespillere havde 

optrådt, og bagefter sagde Eugenio Barba: ‘César, nu er det jeres tur’.

Og ‘vi’ begyndte. En lastvognschauffør proklamerede digte på 

dialekt. En murer fortalte vovede vittigheder, en gruppe unge sardere 

spillede energisk og falsk forskellige sange på elektrisk guitar. Til slut sang 

en gammel kvinde med rystende stemme en vuggesang der kaldte gåsehu-

den frem på min krop. Mens hun sang, tænkte jeg for første gang i mange 

år på min egen situation, og på hvor langt jeg var hjemmefra: min familie 

og Argentina.

Jeg husker ikke alle personerne, men mens jeg iagttog dem, oplevede 

jeg resterne af deres forskellige, oprindelige kulturer passere revy. Jeg så det 

blændværk som gør det muligt for mennesker at flygte fra deres daglige 

elendighed. Jeg så den dominerende kultur blive efterabet af nogle stakkels 

eksistenser og den sult efter poesi som havde tvunget dem til at hugge tæn-

derne i lånt og fordærvet gods. I løbet af den lille time, byttehandlen 

varede, oplevede jeg et oversvømmet og glemt Italien, en halten-

de, desperat og grinende menneskehob.«

»Det var den pris, Odin Teatret havde bedt om. Da forstod jeg at 

Barba og hans skuespillere, på trods af min mistro, var mestre. De 

havde fremkaldt det, vi havde inden i os. De havde spurgt hvem 

vi var, og havde krævet et svar. Ikke vores personlige data, men en 

enkelt handling, kluntet, præcis. Jeg så til og med mig selv. Jeg var 

endnu ikke bevidst om at jeg i den periode også tilhørte den tredje 

verden med dens rodløse flygtninge. Vi var fordrevet fra vores egne 

lande, nogle på flugt for diktatur og vold, andre af sult og elendig-

hed. Den dags byttehandel var afgørende for mit liv.«

I september 1974 vender Odin Teatret hjem til Holstebro – uden 

indianerforestilling, men med nye vigtige opdagelser i bagagen: 

klovneforestillingen, en gadeparade og en helt ny teaterbegivenhed: 

byttehandlen.

Odin Teatret har fået en udadvendt side, og begge slags arbejde, 

det indadvendte, tætte arbejde i teatersalens lukkede rum og det 

udadvendte arbejde med gadeparader og byttehandler, kommer til 

at kendetegne teatret i fremtiden.

 

153152


