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Stykket.
Teksten er en satire over Christiania bohemen, men gir og et nærbilde av sentrale tematikker i
Munch´s liv og kunstneriske virke i perioden rundt 1904. Tekstens hovedperson, Sangeren, er en
fattig kunstner som oppsøker «Den fri kjærlighets by» for å få uforpliktende kjærlighet og lykke.
Her treffer han noen kvinner - med "penger, makt og frihet", blant annet "Dollarprinsessen" og
"Sportselskerinnen" som forbarmer seg over den fattige kunstneren. Disse kvinnene er kanskje for
frie, de vil kjøpe ham, eie ham, så sangeren blir syk og klarer ikke å elske (med) Dollarprinsessen.
Dette fører til at han forfølges, ikke bare av kvinnene, men av resten av samfunnet, politi og
rettsvesen. Sangeren fengsles og anklages for å ha brutt seg mot kvinnen, og for diverse
"Gadeuorden". Teksten slutter med en disputt mellom dommer, lovgivere og den anklagede.
Munch skrev stykket etter en turbulent periode i sitt liv og kunstnerskap, hvor han blant annet
hadde et dramatisk oppgjør med Tulla Larsen, hans forlovede, lett gjenkjennelig som dollarprinsessen. «Den fri kjærlighets by» er en forestilling som ikke krever forkunnskaper om Christiania
bohemen, men som selvfølgelig skal kunne berike et publikum som allerede har en viss kunnskap
og interesse om epoken og kunstnerskapene.

Tema
Hva innebar denne drømmen om fri kjærlighet som bohemene hadde, og hva kunne konsekvensene av denne friheten være? Den frie kjærligheten var en kampsak som etterlot mange
blodige og forslåtte. “Sangeren” og Munch selv fikk smake den fri kjærlighets bitre frukter.

Forestillingens formspråk
Munch kjente godt til satiren, som regel som offer, i form av latterliggjøring av hans arbeid og liv i
landets aviser. Når han skriver denne satiren over Christiania bohemen for å hevne seg på dem,
så sparer han ikke på kruttet. Vi har laget en forestilling som henter impulser fra kabaretene ved
århundreskiftet. Dukkene, av forskjellig format, er samlet rundt bordet, som er «scenen». Skuespillerne er ikke bare dukkeførere, de tar i bruk rommet på mange måter. Komponist og pianist Rolf
Gupta leker seg med musikalske impulser fra epoken.

Dukkene :
Dukkene er utformes ut fra Munch´s tegne-estetikk, men fokus på hans karikaturtegninger/skisser.
Stykket har et stort persongalleri, noen av dukkene er 3- dimensjonale med store artikulerings-muligheter, andre 2-dimensjonale papirfigurer. Figurene er i forskjellige skala.

Utøverne :
Vi har fire utøvere, som mestrer flere dukketeknikker, men som samtidig er selvstendige skuespillere. Dukkene og utøverne er i samme univers, likestilte. Deler av teksten vil bli sunget, eller
det vil bli musikalske innslag. Musiker/pianist/sanger vil være svært tilstede på scenen.

Medvirkende :
Tormod Lindgren som er regissør, dukkedesigner, scenograf og produsent på forestillingen har
jobbet som scenograf på 90 oppsetninger for frigrupper og institusjonsteatre i inn og utland. Han
fikk bl.a heddaprisen for @lice, på Riksteateret og Rikskonsertene.
http://www.sceneweb.no/nb/artist/351/Tormod_Lindgren
Dramaturg og dramatiker : Aina Villanger. Hun debuterte på oktober forlag med teksten
«Langsang» . Aina skriver både skjønnlitteratur og scenetekster.
http://oktober.no/Boeker/Skjoennlitteratur/Lyrikk-dramatikk/langsang
Komponist : Rolf Gupta. Utdannet komponist og dirigent. Tidligere sjefdirigent for kringkastingsorkesteret og Kristiansand symfoniorkester. http://www.uia.no/kk/profil/rolfag
Utøvere :
Gisle Hass - Figurteaterskuespiller, danser og skuespiller.
http://www.sceneweb.no/nb/artist/1098/Gisle_Hass
Tessa Lepistö - Finsk dukkespiller som har jobbet lenge med Kattas figurteater, Anne Helgesen.
http://www.sceneweb.no/nb/artist/26333/Tessa_Lepistö
Christina Ørbekk Nikolaisen -Skuespiller med bakgrunn fra Akademiet i Fredrikstad.
Cecilie Solberg Knudsrød - Skuespiller med bakgrunn fra bl.a Krutt og Kamfer
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