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Nej, problemet har sällan det specifika namn man söker, inte det som 
motsvarar känslan. Siri Jøntvedt, dansare och Karstein Solli, 
skådespelare, rör sig på den röda heltäckningsmattan ryckigt och ibland 
till synes okontrollerat. De befinner sig (eventuellt) på ett hotellrum, på 
okänd plats vilket bidrar till det främlingskap som i stunder uppstår 
mellan dem. Formella meningar uttalas statiskt, monotont och varvas 
med en fysisk lek som ibland för dem närmre då deras kroppar tar stöd 
av varandra. De växer samman men fortfarande som främlingar, vilket 
ibland också når deras medvetande. Senare övergår de i en uppvisning 
var och en på sitt håll, där hon står på alla fyra med trosorna nedhasade 
till fotlederna, ackompanjerad av ett brölande koläte och han i andra 
hörnet poserande med sin styrka.  
 
Deras relation kränger sig in och ur emotionella tillstånd tills de 
utagerats och förlorat sin verkan. Exempelvis när han snurrar stolen 
hon sitter på alltmer våldsamt så att hon flängs hit och dit samtidigt som 
de i kör artikulerar meningar som understryker deras distans och 
alienation.  
 
“The problem has no name” är så Betty Friedan förklarar, i The 
Feminine Mystique, kvinnors missnöje under femtiotalet, hur deras 
självförverkligande omöjliggörs eftersom det ädlaste man kunde bli var 
mor och fru. Ett problem, som enligt Friedan, till stor del orsakades av 
medias framställning av femininiteten. Den norska koreografen 
Henriette Pedersens föreställning med samma namn, är kvar i ett 
femtiotal men här har problemet förflyttats till en annan dimension av 
maktrelationen könen emellan. Både man och kvinna liknas vid 
varierade djurläten som alterneras med glad musik av bland andra 
Elvis. Populärmusiken gestaltar de stunder då de lyckas glömma 
motståndet i relationen men det gör sig snart påminnt och hon är åter 



hoppandes på alla fyra.  
 
Som marionetter spritter de inkletade i brunkräm. På skillda håll, liksom 
ovetandes om att det fanns ett möjligt alternativ till kontaktlöshet, 
stapplar de runt i rörelser som till en början känns främmande men som 
så småningon förenas med just det som inte går att säga, som inte har 
ett namn. Det är detta förkroppsligande som är nyckeln till en förståelse 
av att konflikter vi inte kan verbalisera trots allt existerar och kräver ett 
språk, yttre som inre. Detta lyckas Henriette Pedersen lyfta fram i all 
dess otydliga tydlighet. Scenkonst på Kulturhuset har börjat starkt i år, 
två av två möjliga säger jag.   
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