KRUKKEN - kunstfilm og performance

En vakker poetisk kunstfilm som er en reise i et drømmeaktig landskap. En mann stiger
opp fra havet, han kommer opp på stranden, og ser en dør i strandkanten. Vi følger ham i
en reise gjennom ulike rom, i en poetisk og visuell verden med dans og musikk, som
formidler ulike stemninger. Filmen er uten dialog og musikken er komponert spesielt til
filmen.
I 2000 ble film og performance Krukken, presentert på performancefestivalen
BASTARD, ved Teaterhuset Avant Garden i Trondheim.
Aktører opptrådte i et visuelt og musikalsk samspill med filmvisning hvor Krukken ble
presentert for publikum. En varm performance i frosne Trondheim i januar og mars.
Utendørs , ‐ for spesielt inviterte, for tilfeldig forbipasserende ble performancen Krukken
presentert. En interaktiv forestilling hvor aktørene opptrådte både før og under film‐
visning.
Vi ønsket å bryte filmlerretets ”avsondrede virkelighet” og fiksjon, og skape en ny
dimensjon ved å opptre fysisk i samme rom som filmen vises. Aktørene fra filmen ‐ var
også med i peformancen. Performancen startet med at alle aktører satt i en gammel bil
og lyste opp kveldmørket med lykter, hvor de etterhvert steg ut av bilen og utførte
performancen mot samme vegg som noen av scenene i filmen var tatt opp ved.
TaraTeateret har drevet med teater‐ performance og performance siden 1992. Vi
jobber i grenselandet mellom absurd teater og billedkunstnerens performancetradisjon.
Utgangspunktet er ofte en visuell idè som omformes til levende bilder i form av en
forestilling. Non‐verbalitet står sentralt og tolkningen er ikke opplagt.
Vi forteller ingen entydig historie uten den publikum er med og fantaserer frem.
Stikkordet er improvisasjon : Vi eksperimenterer med installasjoner, kostymer, lys, lyd,
stemme og bevegelse. Hensikten er å skape stemninger og en atmosfære som publikum
kan draes inn i. Humor og seriøsitet blandes uten hensyn til sted og tid.

