
10 NYHETER HAMAR DAGBLAD · Torsdag 21. februar 2013

I stykket «Oh mein
Papa» rører Sarah og
Andreas Jaggi ved
temaer som barn og
voksne eier
sammen, men som
det voksne språket
ikke nødvendigvis
har ord for. Hvordan
vil barn bli sett? Og
hvordan opplever de
atskillelse?

Datter og far Jaggi har med
seg Thomas Holtermann
Østgaard på manus- og
regidelen og Philipp
Stengele som scenograf
mens barneteaterforestil-
lingen «Oh mein
Papa”«videreutvikles fram
til premieren i slutten av
mai i år.

Rammefortellingen klar
Hun er sirkusprinsesse og
har en pappa i utlandet. En
som attpåtil er klovn?!? Det
er vel bare barnefantasi?
Nei, det viser seg å være
sant. Ei campingvogn
kommer trillende, og ut
stiger klovnepappaen …

Det er bra at faren til
sirkusprinsessa er nettopp
klovn; det gir spillerom for
at alvorlige, dystre ting kan
behandles i ei litt tøysete
ramme. Blant anna får
dattera mulighet til å spille
fram overdrevne framstil-
linger av hva hun synes om
å vokse opp uten en far
gjennom hverdagene, år
etter år. Hun kan sprute
vann på ham og “ta igjen”
for eksempel!

Barn MÅ takle det
Det er legitimt for voksne å
tørke vekk ei tåre i
øyekroken mens de synger
«Vem kan segla förutan
vind? Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen
sin utan att fälla tårar?»
Hvorfor er de da ikke ekstra
oppmerksomme på barns
uttrykk for savn og sorg når
de skilles fra noen de er
sterkt knytta til?

«Oh mein Papa» tar for
seg måter vi mennesker
takler følelsene atskillelse
vekker, særlig hvordan barn
takler dem. Det er en etter
hvert kjent sak at barn tar
enormt ansvar for voksnes
følelser hvis de må. De
skjerper seg, fortrenger
savn, svik og sinne og går
inn i roller for å bli elsket.

– Foreldre bli bedre til å
forhindre at barna må spille
roller for å få kjærlighet.
Barn må ses som de
menneskene de er. Heldig-
vis kan humor kan være en

viktig hjelper, sier Sarah
Jaggi.

Bakgrunnen
Den direkte bakgrunnen for
forestillingen som er under
utvikling, er adskillelsen
Sarah Jaggi sjøl opplevde
som tiåring da faren flytta
fra Norge og hun bare
kunne besøke ham til jul og
om sommeren. Historie
beveger seg i spennings-
feltet mellom tragedie og
komedie for å få tydeligst
mulig fram hvor viktig det er
at barn blir sett og opp-
muntra til å uttrykke seg.

– Jeg håper å finne ut om
det å speile et allment tema
gjennom dokumentarisk
teater, finner gjenklang i
barna. Jeg vil undersøke
hvilken rolle humor har i
bearbeidelse av vanskelige
ting. Hvorfor ler vi mest av
det som har en tragisk
undertone, ting som går
galt? Hvorfor er det så godt å
le av det vi ikke får til? spør
Sarah Jaggi

Slapstick-alvor
– Temaene jeg tar opp, kan
virke alvorlige og dystre,
men dette skal bli en tøysete
forestilling, lover Sarah Jaggi
på vegne av seg sjøl og sin
sveitsiske far som bor i
Tyskland.

Nylig var han her ei uke
for å begynne å jobbe med
“Oh mein Papa” sammen
med dattera. I slutten
avapril kommer han tilbake
for å øve inn stykket til
premiera fem uker senere.

– Fram til da fortsetter vi å
lete fram et rått, bråkete og
slapstick-aktig uttrykk der
vi veksler mellom
klovnenumre og en miks av
fortellerteater og
dialogteater med rom for
improvisasjon. impro-
visasjon. Vi kan for
eksempel spørre publikum
om noe for å få dem til å ta
parti mot den andre
klovnen, slike ting, forklarer
Sarah Jaggi.

Det er mye som er tillatt
når noen vil drive med ærlig
utforsking og hovedmål-
gruppa er første- til
sjuendeklassinger.

De kan som regel fortsatt
kunsten å ta seg sjøl på alvor
uten å ta alt så høytidelig.

– Vi ønsker at vårt teater-
stykke skal gi næring til
barns egen stemme, sier
Sarah Jaggi.

Teaterprosjektet får støtte
fra Fritt ord, Spenn, Fond for
utøvende kunstnere, Fond
for frilansere, Fond for lyd
og bilde og Hedmark fylkes-
kommune.

Hvordan vil barn bli sett?

UVANLIG YRKE: Det er ikke så vanlig å ha en pappa som er ekte yrkesklovn. For Andreas og Sarah Jaggi er det
en stor fordel når de skal utforske hvilke følelser atskillelse kan vekke hos barn og hvordan de takler de følelsene
som dukker opp. De vil nemlig utnytte det spennet som de kan spille på mellom slapstick og teater med og uten
dialog. FOTO: THOMAS HOLTERMANN ØSTGAARD

STÅR SAMMEN: Sarah og Andreas Jaggi bruker sin sjølopplevde atskillelseshistorie med sterkt ønske om å nå og
gi næring til barns egen stemme i saker som er vanskelige – som sorg og savn. FOTO: PHILIPP STENGELE

«Hvorfor ler vi mest av det som har en
tragisk undertone, ting som går galt?»
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