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 Henriette Pedersen er en koreograf med en frodig, visuell fantasi. I tidligere 
forestillinger har hun benyttet seg rikelig av kunstverdens tradisjoner og skikker i 
harselaser med gallerier og vernissasjer. Siden har hun tilnærmet seg teatrets 
konvensjoner med den samme befriende frekkheten. Det gjør hun ved å skape 
fargerike verdener befolket med snodige, burleske og nokså uforståelige figurer. I 
«Hamburger Allee» jobber hun igjen med sine merkverdige rolleskikkelser, 
denne gangen ispedd en solid dose Wagner i sang, musikalske bruddstykker og 
elektronisk støyversjon.  
 
All farge er borte i den skittenbrune, desolate verden som er «Hamburger Allee». 
Fire vanedyr oppholder seg her, mennesker med pelskledde kroppsdeler som 
virker opptatt av lite annet enn å tilfredsstille sine primale, sanselige behov. 
Drevet av basale lyster, hengivenhet overfor Wagner og en hang til heroiske 
positurer er de på jakt etter berøring og fornøyelse. Deres lyster skaper 
utgangspunktet for noen av de mest utrolige stillinger som tenkes kan mellom to 
eller flere menneskekropper. Enten de er bakoverbøyd, opp ned eller på siden, 
slengt over, under eller i løft, er de i stadig berøring.  
 
Atferdsritualer og instinkter kjennetegner den dyriske oppførselen skikkelsene 
viser. Samtidig kommer referanser til fedreland og stolthet snikende, samt 
samhold og arbeiderånd - godt hjulpet av Wagner og uniformaktige kostymer.  
 
Forestillingen er enkel på en mekanisk, analog måte. Wagner spilles på lo-fi, 



bevegelsene er funksjonelle, lyssettingen er filmatisk. I sine koreografier prøver 
Pedersen å pirke borti det unormale i det tilsynelatende normale, og se hva som 
ligger under påstått naturlig oppførsel og vaner. Pedersen har fortsatt et lite 
stykke å gå før hun virkelig klarer å suge oss inn i sine vrengte verdener, men 
det nærmer seg.  
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