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Hun leker med barna, og dreper dem skånsomt, først den ene, og så den andre, vakre 
tvillingbarn, en jente og en gutt. For å skåne dem fra en sorgtung tilværelse. Det er 
konklusjonen det legges opp til, i Sasha Waltz´Medea på Staatsoper i Berlin. Å 
illustrere Medea som en kjærlighets-avansert, kreativ kvinne, med definerte behov, 
meninger og handlinger.

Waltz´Medea, er bygget på  Müllers tekst Medeamaterial, fra 1982, og på 
komponisten Pascal Dusapins opera Medeamaterial fra 1991, som igjen er sterkt 
inspirert av Paolo Pasolinis film fra 1969, med Maria Callas i hovedrollen. Waltz´ 
tolkning synes i tillegg åpenbart forankret i feministen Christa Wolf´s gjendiktning 
(1996), som uforbeholdent hyller en Medea fritatt for en hver skyld, i motsetning til for 
eksempel stoikeren Senecas mer rigide gjengivelse, som i stedet reflekterer et klart 
misforhold til kvinnen. Pasolinis Medea-film igjen, er fritt gjengitt etter Euripides. 
               I likhet med Heiner Müller, levde og virket også Christa Wolf, i det tidligere 
Øst-Tyskland. I Heiner Müllers tekst, innveves fragmenter fra Euripides og Senecas 
versjoner av myten. Hans orginaltekst, skrevet mellom 1950 og 1982, med tittel 
Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten (1982),  
består av tre deler: Plyndret kyst,  Medeamaterial og Landskap med 
Argonauter.  
             I Medeamaterial beskrives langt på vei Medeas indre monolog, hvor hans 
Kolchis kan oppfattes som et symbol på det tidligere DDR. Han re-tolker og 
videreutvikler den klassiske myten radikalt.  De to hoved-tema som Müller utforsker i 
sin tekst, er svik - både seksuelt og etisk, og kolonisering. Den fysiske og 
intellektuelle kolonisering av fremmed land, og av kvinnen, gjennom kulturell 



maktutøvelse. Teksten viser at en dominerende mannsrolle kan virke selvødeleggende. 
Medea fremstår i hans verk, som den som representerer et håp for fremtiden. 
              
             Assosiasjonene som knyttes til Pasolinis filmverk,  forsterkes videre, også PR-
messig, ved at Radialsysteme arrangerte Medeamorphosen-festival åpningsaften 
samme aften som  Waltz´ Tysklands-premiere av Medea, 16.september i år,  parallelt 
med Maria Callas-markeringen i Berlin, på dagen 30 år etter at hun levde.  Mens Ovids 
Medea i Metamorfose ikke lenger finnes tilgjengelig,  leder festivalnavnet 
Medeamorphosen likevel nettopp til Ovids versjon av myten, som regnes som en av 
de fremste, klassiske Medea-versjonene. 

(Etter operaforestillingen inviteres gjester til en mottakelse, med Callas i Medea-rollen 
som billed-kulisser.)  (Filmens Hus, i Oslo, viste også Pasolinis Medea tidligere i høst, i 
forbindelse med hans bortgang nylig.)
            
                  Jason, den mannlige protagonisten, er ikke tildelt en sang-karakter her i 
Staatsoper Berlin, hans væren er kun poengtert ved en ekkofisert båndopptaker-røst, 
som tidvis runger skyggefullt i scenerommet.  Tidvis danses fragmenter av en mannlig 
skikkelse, som kan ligne Jason. Dette kommer særlig frem i duetten med Jasons nye 
kone, for øvrig nydelig danset av Liza Alpizar Aguilar.
                  De to barne-danserne, Medeas barn, er håndplukket fra 
Kinderntanzkompani Sasha Waltz, det er spennende å se så unge 
samtidsdansere, det gjør inntrykk, de løftes høyt av voksne dansere, og springer 
kultivert, fritt rundt, leker koreografert sammen, og sjarmerer publikum med sitt 
ukompliserte forhold til materialet.  Den lille gutten er den samme som danset i 
hennes første operaoppsetning av foreløpig to i antall,  Dido og Aeneas (forkortet: 
Dido), Laszlo Sandig, her med sin lille kollega Luna Scharnt.

       Det skriker litt i bindingene, når Medea, i person av koloratursopran 
Caroline Stein, sitter på de mannlige dansernes skuldrer. Hun tvinges ved den
fysiske øvelsen det er å sitte på noens skuldre, til å gjøre et valg, mellom å sitte 
tilsynelatende uanfektet, eller å synge den høye tonen med den kraft som fordres, hun 
velger det første. Det er en ytterst fascinerende situasjon, og det rører ved selve 
balansepunktet mellom det å anvende koreografi for stemmeutøvere, regissøren 
tvinges til å foreta kunstneriske prioriteringer, mellom kunstartene.

      Det er en kontraøvelse, å presse mavemusklene, slik sangeren gjør,  for å 
holde seg fast, noe som står i motsetningsforhold til det å synge uanstrengt.

      Som en konsekvens av at mavemusklene kontraherer, svekkes sangens 
eminens og kraften forsvinner, stemmen utstøter et tilbakeholdt skrik, både på 
generalprøven to dager i forveien, og på selve tysklandspremieren. Den ellers 
vidunderlige fortolkningen får en brist, det er underholdende, og samtidig sårt.

      Valget er selvsagt tiltenkt, at det skurrer litt i kantene illustrerer det brutalt 
hverdagslig kontemporære tilsnittet, som her kommer til uttrykk. En form for 
autentisk samtidighet legitimeres, slik sett kan det være et vellykket grep. 



Det matsjer på et vis de skurrende, tungt maskinelle viftene som settes i gang 
mot slutten. Viftene skal symbolisere vind som blåser vekk de 3 dødes klær, rekvisitter 
og regigrep som metafor for Medeas motstridende krefter.

Kostymene av Christine Birkle, er Prada-høst-2007 lignende; batikk-farvede antrekk i 
ull og silke, høyst oppdatert og samtidig  tidløst klassisk. Det er i dette tilfellet 
vanskelig å påpeke om det er Prada som er inspirert av Medea, eller omvendt, for så 
vidt et kompliment til begge produksjonene.

Medea som verk, gjøres gjennom enkle regigrep mer troverdig, nært og tilgjengelig. 
Man oppnår en eksklusiv stemning, som indikerer at ved å gi  stemmeutøverne fysiske 
bevegelsesutfordringer, i tillegg til at de fremfører tekst, musikk og sang, 
tilgjengeliggjøres selve myten om Medea ytterligere.  Teksten aksentueres annerledes 
-- den synges på dansens rytmiske premisser, i kontrast til musikkens atonale 
holdetoner, og derav åpnes teksten, den formelig blør ut av stemmebærernes kropper, 
selv musikken høres på en annen måte, enn uten fortolkningen gjennom bevegelsen.

Ut over disse øyeblikkene av tydeliggjort hjelpeløshet, fungerer det knirkefritt 
med dans og bevegelse til det tunge tekstmaterialet skrevet av  Heiner Müller, til 
Pascal Dusapins kreative musikalske tablå. 
            Alt fungerte denne premieredagen, danserne danset gjennomgående 
drømmerisk perfekt, deres talent foldet seg ut, som blomster i det dunkle drama foran 
oss. Enkeltprestasjonene er formidable. Maria Marta Colusi, er super, hun skilte seg så 
sterkt ut med sin kraft og sitt engasjement at hun ble selve Medea-danseren, helt 
suverent. 
             Ensemblet er som føyelige prinser og prinsesser. Så finstemt har jeg ikke sett 
dem tidligere.  Presist, musikalsk, poetisk sensibilitet, lyrisk sceneutstråling. Når 
danserne danser energifylt, fungerer koreografien godt.
             
               Sensasjonsfylte åpningsscener a la Waltz,  er en oppskrift hun benytter her, 
som i åpningsscenen i Dido – som inneholdt den etter hvert så berømte 
akvariescenen, som vist på  NRK, Hovedscenen, 19.august i år. Det skal sies at 
sceneversjonen av verket oppnådde en meget kjølig mottakelse i britisk presse 
generelt, mens filmversjonen vant en bronse-pris av prestisjetunge NY Festivals, 
helhetlig sett et omdiskutert verk, til musikk av Henry Purcell. Sasha Waltz er nylig 
kåret til beste koreograf av det tyske teatermagasinet Die Deutsche Bühne,  og 
hun  er blant de nominerte til Årets Europeiske Teaterpris, for det som kalles 
Prisen for nye teatervirkeligheter. Når det er nevnt, det er tydeligvis ingen lett 
oppgave å skulle introdusere tysk regi-danseteater i kombinasjon med  Englands 
eldste opera-verk av Henry Purcell, til et London-publikum. The Times slengte aller 
nådigst et terningkast 1, til henne, etter Sadler´s Wells opptredenen. Noe av kritikken 
går ut på at teksten til Nahum Tate, basert på Vergils orginaltekst, ikke kommer tydelig 
nok fram, og at Sasha Waltz´ personlige signatur forsvinner i visuell staffasje, samt at 
bassengscenene er langt mindre sensasjonelle på scenen,  enn det filmen og 



forhåndsomtalene tilsier. Medea er tekstet på orginalspråket, meget tydelig over 
operascenen, slik at det tekstlige ikke byr på problem. 

               Müllers Medeamaterial starter først i det Jason svikter Medea med kong 
Creons datter. I den klassiske gjengivelsen av myten, legges det vekt på at Jason er 
frarøvet sin rett til tronen av onkelen, som ikke vil gi den tilbake med mindre han 
finner Det gylne skinn. Jason reiser over havet på jakt etter skinnet, og slik møter han 
Medea, den øverste religiøse autoritet i et arkaisk jordbrukssamfunn. Medea forelsker 
seg, og hjelper Jason med å få tak i skinnet, ved å svikte eller drepe sine nærmeste.  
               I Waltz´ Medea er Det gyldne skinn, symbolisert ved en antikk, gresk friese 
vist i begynnelsen, med klare likhetstrekk til bassenget som åpningsscenen i hennes 
første opera Dido,  like rektangulært, horisontalt utformet. Et scenografisk element 
alene på scenen, en strengt formet installasjon, som ramme for mennesker,  i abstrakt 
bevegelse. Et tableaux vivant, som i Medea illustrerer mennesker som sakte beveger 
seg fra det forstenete uttrykket av den gang hverdagslige gjøremål, i leirebrune  
positurer, filmatisert i sakte film, viser det seg. En plakat av denne friesen, i grått og 
brunt, binder inn det rød-permede programmet.

For spesielt interesserte kan mine umiddelbare assosiasjoner nevnes, 
referanser som kan være verdt å studere, som amerikanske Bill Violas video- og lyd 
installasjon Five Angels for the Millennium og Departing Angel  fra 2001,  og 
svømmebassengscenene i hans banebrytende 54 minutter filmverk The passing, fra 
1991, samt japanske Min Tanakas koreografiske iscenesettelse av operaen  Mozart´s  
Tryllefløyten, for Neue Muziekteater i Amsterdam, allerede i 1995.

Når Jasons nye kone sakte utånder - av giften påført henne gjennom smykkene 
som Medea lot sine to barn overrekke henne i bryllupsgave - presses giften inn i 
kroppen hennes ved Jasons berøring, og deres duett er utformet som en av de mer 
makabre, blodet flyter. Det er kvalmende grotesk og vakkert, i en vill blanding som 
skaper empati for Medea, samtidig som jeg som tilskuer fastholder en avstandtaken 
overfor hennes handlinger og besettelse. 

Skjønnhet på sitt beste, og samtidig mest groteske. 
Som Dusapin selv sier i en artist-talk tidligere på dagen, handler 

Medeamaterial videre om Irak-krigen, slik det for ham tidligere, ved ur-fremførelsen 
i Brüssel i 1992, handlet om Bosnia krigen. 

For Waltz handler det i hovedsak om å gjøre Medeas  handlinger forståelige, 
gjennom å vise til at hennes drap av barna illustrerer en form for omtanke,  ved at  
hun lar dem dø,  skånsomt i lek. Waltz sier selv i samtalen at hun ønsker å skape 
forståelse for Medeas kreativitet, og healing-egenskaper i kraft av å være kvinne og 
mor, og å fokusere på at hun ble sviktet.

-Ich bin Medea, synger hele koret til slutt, -Mine hender har gjort dette, 
resiterer Medea, mens alle danserne samstemt viser sine hender. Det er virkningsfullt 
og vakkert,  ikke ulikt  Mary Wigmans Vårofferet (1957), slik det er gjengitt 
fotografisk. 



Tyske Wigman iscenesatte selv hele operaen Orpheus and Eurydice i 1947, av 
Christoph Gluck, og senere også andre operaverk.

 Det er som om Medea her  avslutningsvis ber om alle krigers forlatelse,  det er 
en dyptgående erkjennelse av tristhet som avdekkes her.  Som om Medeas nær 
katolske skrifte-rituale, unskylder - på vegne av all verdens feilaktig maktutøvelse. 
                 
              Tilbake, står en sterk, uendret Medea, som lyser av selvrealisering og ingen 
anger. Hun formelig eier scenen, i den grå soloppgangen. Det er ubehagelig. -Kennst 
du dieser Mann, Amme? synger Medea i siste stund, hun resiterer det med uttalt 
forakt, ypperlig formidlet via Heine Müllers tekst Medeamaterial.

Slik avsluttes det.
Og hun gir slik hele skyldbildet over på sin manns aksler. Kan vi akseptere det?
Som en frihetsgudinne står hun triumferende lengst bak i rommet mot en grå 

horisont. Det er betagende. En følelse av fred senker seg.
Hun har gjennomført sin bragd, hun er harmonisert.
Det er igjen balanse i verden, etter en renselse.

    


