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«The Problem Has No Name» Koreografi, tekst, scenografi, 
kostymer: Henriette Pedersen Komponist: Lars Petter Hagen Meteor 
2007 DNS Lille Scene Fornøyelig riff på Pinter fra Pedersen og 
hennes medvirkende

Scenekunst drama

I herlig 70-talls estetikk utspiller det seg bruddstykker av et 
menneskelig drama. Forhistorien er ukjent for oss, men det er blod 
på veggen, to anspente mennesker på scenen og erotikken ligger i 
luften.

Handlingens vendepunkt er uuttalt, men koreograf/regissør 
Henriette Pedersen byr på forførende glimt på forholdet mellom 
disse skikkelsene. Hun benytter gjentakelse og dialog uten 
sammenheng eller inndeling i roller for å avdekke kryptiske spor. 
Men hun tilslører mer enn hun avslører. Med inspirasjon fra Harold 
Pinters skuespill «Ashes to Ashes» lar hun fortiden hjemsøke 
nåtiden mens handlingen forblir uklart. Alt som skjer er 
megetsigende og intetsigende på samme tid.

Pedersen liker å grave under samfunnets overflate og hente opp 
undertrykkede sider ved mennesket som ligger og ulmer. Hun er 
kjent for å bruke referanser til dyr, og her anvender hun brunstlyder 
og uraffinert bevegelse og oppførsel for å peke på kjønnsdrifter i 
høy gir.

Pedersen har knyttet til seg et flott lag som tydeligvis er med på 
leken. Siri Jøntvedt og Gisle Hass har begge tøyelig ansiktsmimikk 
og komiske evner så det holder. Samspillet er ladet med energi og 
spenning. De har gjort det som kunne ha vært ensidige roller til 
nyanserike karakterer. Lars Petter Hagen setter stemningen med en 
komposisjon som minner om kjenningsmelodier fra gamle tv-
serier, ispedd Elvis-låter og dyrelyder.
«The Problem Has No Name» er noe av det beste Pedersen har 
levert på en stund. Hun har laget en verden som er gjenkjennelig 
men like fullt snudd på hodet. Forestillingen hviler imidlertid ikke 
på det absurde, noe som tidligere har vært tilfellet i enkelte 



forestillinger. Pedersen er i ferd med å få et godt grep på sitt 
kunstneriske univers.
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