
THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII I Hersinki Nov 1B-22 2B'e

Dear Baktruppen!

Thank you for parlicipating at the Baltic Circle- festival.
We are sending you the articles that have been written of you in our local papers. There is a copy of
the original article and a translation of the most essential parts.
The Baktruppen parl of the radio programme is written in Swedish, exept for the inteview that is in
Norwegian.

P.s. Your part starls approximately at 16 min

With kind regards,
the Baltic Circle Team
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H elsi ngin Sa nomat zl. t t .z0}g
Baktruppen

Light metal,  heavy subject

Sound was not lost in the performance made with pure joy by the Norwegian performance group

Baktruppen. The groups'eccentric costumes make the staging: stuff found in everyone's backyard.
The best th ing about the performance is i ts l ightness, as says the name. Their  costumes are
harnesses against  capi ta l ism that everyone wears dai ly in the f ight  against  consumption. The show
is dominated by a strong Kafka- l ike mood.



Yle radio Vega @ Tomas Jansson

Kulturmagasinet, Pro gram Teaters alon gen, intervj u med Ayv ind B er g

Forestrillningen handlar om den globala ekonomin frin stenildern till dagens spekulationsekonomi,

om hur pengar styr utan att ens existera fysiskt. Det kunde jag ltisa, jag vet inte om jag kunde se det

i forestrillningen, h6r fanns visserligen tre stycken s6dana har 40 sekunder linga utpriiglade

forekisningsavsniit som handlade om ekonomi. Men annars var det ju mest musik, spelad di delvis

pi de hrir hembyggda rustningarna som fungera som slaginstrument, lite sketch-aktigt. Och hiir fick

jag den hdr improvisatoriska feelingen faktiskt, det kdndes som att de har gitt upp pi scenen och

bestdmt att vi har de hzir foreldsningsavsnitten, och sen skall det vara mycket musik, och si ser vi

vad som hrinder.

Jo, bland annat si fick vi ju veta altbara tre (3) o/o av de pengarna som vdstvdrlden rtiknar med, de

finns i sinnevdrlden, resten drbara en <iverenskommelse och existerar inte i sedlar och mynt. Det

fanns nog liksom en historia diir med gruppen som forsoker ta sig in i den fabrik ddr alla europeiska

sedlar och mynt tillverkas, dit skipptes de inte in, de forsokte ta in sig i en bank som icke europe6r,

dit slzipptes de inte in. Men sen i den hdr sjrilva forestdllningen si fanns det nog ett visst glapp

mellan det talade och ndr de borjar spela och sjunga, ftir att, jag menar att. det har dr inte menat si

elakt som det nu liter, men jag undrar i mitt stilla sinne att ndr de varken kan sjunga eller spela,

varfor sjunger de o spelar de? Ursdkta nu Baktruppen.

- Hon som spela trumpet tycke jag kunde spela trumpet.

- Det dr sant, jo.

- Men det var det, faktiskt jo.

- Den finska publiken zir ju vanligtvis alltid tyst och artig och lyssnar, och jag tyckte mig se frin

scenen att de undrade att "Hall8 var dr ni?". Di undrar jag hurudant mottagande fir i andra lzinder

och i andra kontexter. For nu var jaghelt overens med den ganska buttra finska publiken. Jag kunde

inte liksom kasta mig med i den hiir forestrillningen.

Efter den hdr torsdagsforestdllningen trdffade jag en av dem. Det hiir 2ir di en 20 Er gammal grupp,

och en av originalmedlemmarna trdffade jag, @vind Berg, for atttala om vad vi just hade sett. Di

sade han forresten att dA hade de haft en annan foresttillning kvdllen innan, och den publiken, enligt

honom, hade varit helt annorlunda. Och han talade om publik ocksi si dtir i allmiinhet, att det dr

inte si att i det landet upptrtider man si hdr, och i det landet si hdr, utan inom ett och samma land si



kan det vara vdldigt olika. Att hdr dr det inte skillnad mellan leinder utan skillnad mellan kvdllar och

publiksegment, si at att sdga. Di jag intervjuade honom si borjade vi med den formuleringen frin

intervjun med Annika Thudel, det vill sdga hur och med vad inleder gruppen ett nytt projekt.

@yvindberd.ttar att, 'Jo vi borjar ocksi med ett tomt rum, visserligen miste man beskriva nlgon id6

ndr man soker projektunderstod, men den florsoker vi sedan alltid ldmna si fort som mojligt."

Nu floljer fyra minuter pi norska, men jag iterkommer efterit med sammanfattning.

Sammanfattning av intervjun:

Som gdllande arbetsprocess talade vi om brainstorming som leder till en massa id6er och sen

forkastar man de goda.

Vad gziller musiken si sade han att minga i gruppen tillhor punkgenerationen, det hiir dr vad vi kan

si fir det bli vad det blir. Och om att ni fram till en perfomance ovan publik, ja sjiilv dr han ocksi

inblandad i traditionella teaterprojekt, men Baktrtuppen zir flor otilig for att bygga upp dramatiska

kurvor. Vi vill att saker ska hdnda nu, och sen snabbt till ndsta ogonblick och ndsta. Mottagandet dr

viildigt varierande, vad folk ftirstir, missfiirstir, tolkar, tdnker. Det viktiga dr vdl att kunna slappa

ndr man sitter ddr som publik, yara oppen for det som kommer frin scenen. Si lingt alltsh @yxind

Bers.

Jag kan inte l6ta bli lite att reagera pA det hdr attman kan skylla pi publiken om det inte fungerar.

Jag vet att jagnu 6r ute pi tunn is ndr det glller performance, men jag tycker att det iind6 pA nigot

sritt ska finnas ett kontrakt med tittaren. Och om jagfir en kdnsla av att det finns virtuositet

nigonstans som till exempel det f,rnns i dans eller musik, det har man gjort i minga 5r och det kan

man, si di har jag pi siitt och vis ldtttare atlvara oppen och bara ta emot. Men om det kryper in en

misstanke hos mig att de inte riktigt bryr sig, si dl rir det svirt attvara oppen. Har du nilgra

motsvarande erfarenheter?

Milt sagt jo, nu kan vi ju tilliigga att vi diskuterar med en hel del teatererfarenhet i baggaget men

med viildigt lite performance-erfarenhet, si det kan vi ju faststdlla med utg6ngspunkt for virt

resonemang. Det iir viildigt svSra och kringliga frigor egentligen det hdr, for jag misstdnker att

mycket inom den hrir konstformen ocksl handlar om att rasera saker och ting, rasera kontraktet med

publiken och se vad som hdnder, rasera virluositeten och se vad som hdnder. Man undersoker

viildigt mycket, och det hdr undersokandet i sig skall vara vdfi nigonting. Och di trinker jag val"ja"

och "nej", som jag sade om det hdr festivaloppnande projektet (50 Lovely Ways to Die) att visst det

dr intressant som laboratorie-experiment, si ddr som d5 folk blandar kemiska losningar och ser vad



som hdnder, men det iir inte nodviindigtvis intressant for nigon annan dn den som befinner sig i

laboratoriet och vill undersoka. Sedan kan det leda till saker som i sin tur kan vara intressanta. Jag

tdnker ocksi pi det hdr som Ayvind sade om punkgenerationen, som ju jag ocksi dr, och di var ju

uttryckligen en grej med punken att protestera mot den tidigare perfektionismen inom

populiirmusik, den progressiva rocken och att visa att jag behover inte kunna spela gitarr for att gora

musik, behover inte kunna spela gitarr for att kunna uttrycka det som jaghar. Jag kan gora det fast

jag inte kan. Och det var viildigt spdnnande ofta, men di fanns det en annan energi dhr ocks6, det

var inte bara det har"jagkan inte spela gitarr si spelar jag", utan det fanns en vtildig energi dtir

bakom, och det var intressant.

Det dr svirt att formulera sina krav som tittare, ocksi forst6s med det i baggaget att jag inte heller zir

vzildigt performance van. Men det miste finnas en angeldgenhet och jag miste kunna se nigons

jobb diir bakom. Och det hrir rir nu mitt baggage, men all publik kommer med baggage. jag rnenar

det kan man inte som performancekonstndr boftse, och det tror jag i och fijr sig att inte de gcir, men

iiven om man vill granska kontraktet med tittaren sA hur lingt kan man sli sonder det diir kontraktet

och zindi vdnta sig att motparten finns kvar?

Det finns ju pi nigot siitt ett krav pi att man skall nollstiilla sig inlor en forestzillning som publik

och bara vara oppen, se vad som hdnder. Men di tir ju frigan ocksi att vems dr egentligen ansvaret,

[r det de pi scenen som skall skota om att jag kan nollstdlla mig, att det bli intressant for mig att

nollstrilla mig eller rir det mitt ansvar att jag skall komma in i salongen och vara nollsttilld?

Ja, de miste ju kommunicera med dig lor ditt alternativ blir ju irritation. Varfor ens sitta ddr om du

si att sdga inte ens dr inbjuden? Hrir tycker jag nog att vi cirklar kring det hdr besvdrliga begreppet

kvalitet. Det rir ju inte si enkelt att om allabitar dr vrilgjorda och att alla som har gjort det har gjort

det i minga 6r och dgna stor del av sitt professionella liv 6t det, om man seitter alla sidana bitar ihop

si 6r det en jrittebra forestzillning. Utan det kan ju hiinda att den mest lost sammansatta gruppen som

har triiffats nhgra ginger kan kommunicera en id6 som gor att det som hdnder hdr och nu blir storre

rin det hdr ogonblicket. Det rir vril dit som alla strdvar, hoppas jag, antar jag, men vdgarna dit iir ju

mingahanda.



Det kan ju hrinda inom teatern ocksi att jag som recensent har suttit i publiken och tyckt att allt

egentligen ar jdttehra, skidespelarna ar bra, regin dr rdtt, texten iir okej och dndi dr det bara fel och

man inte sdtta fingret pi vad det zir som inte fungerar, men det fungerar inte. Och si dr det ju siikerl

i all konst.

Di miste man som kritiker ocksi gatill sig sj?ilv och friga atI dr det nu nAgonting med mig som gor

atL jag inte kan ta emot det hdr. Det dr ingen ldtt match att faktiskt forsoka granska alla bitar och

f;illa ett omdcime.

Fastzin jag siiger att jag iir viildig performance ovan si kan jag tilliigg att jag absolut har fitt "kickar"

av performance uppsdttningar .

Vi ska sjtilva hjiilpa till att overraska oss sj61va, genom attbryla ner vir forvdntan


