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Studentersamfundets interne teaters siste stykke denne høsten heter Under terapi. Og for en

sesongavslutning! Jeg lo hjerteligere enn jeg har gjort av noe i hele år, med et mulig unntak for

Pixars Innsiden ut. Mot slutten fant jeg til og med en tåre i øyekroken. Jeg skulle gjerne sagt at du

må skaffe deg billett, men allerede før andre forestilling spilles er samtlige forestillinger utsolgt.

Før jeg mister tråden for bare superlativer: Stykket handler om tre par som blir stengt inne i

samme rom av samlivsterapeuten sin. Før de kan slippe ut må de utføre noen oppgaver som

terapeuten har lagt igjen til dem i forseglede konvolutter. De blir blant annet bedt om å brette ut

private småkrangler, tidligere forhold og sexlivet sitt. Voksne blir altså tvunget til å tilbringe tid

sammen, og de blir stadig mer ampre. Lignende utgangspunkt har man sett i for eksempel Hvem er

redd for Virginia Woolf?. Jeg ble like rørt av Under terapi som Virginia Woolf, og det er det mange

grunner til.

Levende rolle�gurer

Som sagt navigerer stykket i velkjent farvann.

Men klisjéer er klisjéer av en grunn: Så lenge de

er gjort bra, funker de. Grunnen til at par-blir-

låst-inne-sammen-formelen gjør nytten er vel at

vi alle liker å bli godt kjent med folk. Å se dem på sitt verste og beste og elske dem for begge deler.

Rollefigurene i Under terapi er et variert knippe

mennesker: En frittalende karrierekvinne.

Hennes like frittalende, og like nebbete, mann.

En energisk livsnyter. Hans litt mer jordnære

kjæreste. Og et litt for harmonisk ektepar. De

fleste vil sikkert kjenne igjen seg selv eller

venner i noe hos hver av dem, desto mer fordi

SITs skuespillere gestalter dem med behersket

lidenskap. For en sjelden gangs skyld fikk jeg

glemme at det jeg så bare var «på liksom».

Utmerket regi

Det finnes mange feil som går igjen i amatørskuespill: Dårlig diksjon. Umotiverte forflytninger og

fakter. Overdrevent raseri og uekte gråt. En avbrytelse eller overraskelse der «offeret» vet altfor

godt at hen skal bli avbrutt eller overrasket, fordi det sto i manuskriptet. I Under terapi kan jeg

virkelig ikke plukke på noe slikt.

Skuespillerne har tydelig øvd så mye at de klarer å være frie enda de gjør åpenbart teatralske

handlinger, da i betydningen teatralsk riktige: Når de snakker med hverandre, tar de o�e så stor

avstand til motparten som mulig, et triks for å bruke hele scenerommet og dermed skape mer

spenning. Måten de beveger seg til disse plasseringene på er alltid naturlig og motivert.

Et ensemble med flere dialekter avleverer replikker omtrent så fort som man kan makte, tidvis i

munnen på hverandre og attpåtil uten mikrofon. Allikevel hører man alle tydelig hele veien. Det

eneste aberet er at jeg av og til måtte konsentrere meg for å høre hva som ble sagt under spontane

latterbrøl fra publikum. Siden skuespillerne neppe kunne tatt lengre pauser i dialogen uten å ta

illusjonen fra stykket, lar jeg det gå.

Skuespillerne skal selvsagt ha sin del av æren for at alt dette sitter så godt. Men jeg mistenker at

det også skyldes god ledelse, fra regissør, regiassistent og andre utenfor scenen. Det er åpenbart at

det ligger en felles tanke bak. Og mye arbeid. Og mye kjærlighet.

Nærmest upåklagelig manus og
oversettelse
Ennå har jeg ikke nevnt noe av det mest spesielle med stykket: Dette er tydeligvis første gang

Under terapi framføres noe sted utenfor sitt opprinnelsesland, Argentina. Stykket er oversatt for

anledningen av regissør Lars-Erik Moslått, som oppdaget det under et utvekslingsopphold i Sør-

Amerika.

Manuskriptet tar sin aller viktigste oppgave på alvor: Publikum skal aldri kjede seg. Dette sørger

det fint for ved å la følelsesmessige topp- og bunnpunkter avløse hverandre med samme eleganse

som enderim følger hverandre i et dikt: I ett sekund holder en rollefigur en gråtkvalt og ektefølt

forsvarstale. I neste øyeblikk, når det holder på å bli melodramatisk, kommer det en utmerket

taimet vits fra en annen figur, og dette drar stykket i en ny retning.

Da jeg leste at det var regissøren selv som hadde oversatt stykket, ble jeg litt bekymret. Når man

skal overføre et stykke fra én kultur til en annen, kan man o�e se sømmene, selv med en

profesjonell oversetter. Slikt er ikke tilfelle i Under terapi. Stykket er gjendiktet i ordets rette

forstand: Det er skrevet med de ord forfatteren, Matías del Federico, hadde brukt om han var

norsk. Dette merker man allerede i stykkets første minutt, når en av figurene vitser om at det er så

kaldt at «selv Snåsamannen hadde blitt kald på fingrene». Deler av de mannlige figurenes

kvinnesyn og deres tendens til å løse problemer med vold er kanskje ikke erkenorsk, men det

kunne vært slik. Dessverre.

Jeg har for så vidt én liten klage på et valg forfatteren har gjort. Den tar jeg etter anmeldelsens

slutt, tydelig markert med en spoileradvarsel.

Serr, SIT, sett opp ekstraforestillinger
Om jeg ikke i løpet av de foregående avsnittene har klart å vise hvor begeistret jeg var for Under

terapi, sier jeg det klart og tydelig nå: Jeg synes dette er SITs beste oppsetning i løpet av mine fem

studieår. Kanskje vil det til og med være deres beste dette tiåret.

Forestillingen er utsolgt nå. Jeg har sikret meg å få se den en gang til, men på vegne av den tause

majoritet: SIT, sett opp ekstraforestillinger, om dere ikke er blitt helt tullete i hodet. Om ikke for

underholdningens skyld, så for folkehelsens: For et par på dypt vann er to billetter til stykket

billigere – og sannsynligvis mer virkningsfullt – enn en time hos terapeut.

EN SISTE BEMERKNING, MED SPOILERE.
Spoiler-advarsel: Ikke les videre om du ikke har sett stykket.

Du er herved advart.

I stykkets siste minutter kommer det en vri som jeg ikke helt forstår: Idet Anne-Helene innrømmer

at Bjørn misbruker henne, avslører de fire andre personene at de bare er skuespillere. Terapeuten

leide dem inn for å framprovosere et brudd mellom paret. Lu�a gikk ut av ballongen min like fort

som om noen hadde kommet inn på scenen og sagt «Det hele var bare en drøm».

Det kan hende at forfatterens intensjon var å få publikum til selv å kjenne hvordan det er når

fasaden ved noe du har elsket brister, da ved å gjøre det samme med stykket. Kanskje er det bare

en forseelse fra forfatterens side, et tilfelle av manglende tillit til at stykket briljerer uten å komme

med et snodig påfunn eller bare en bruk av deus ex machina fordi han ikke klarte å avslutte på

noen annen måte.

Gitt hvilke spilleregler stykket til da hadde fulgt, var det uansett svært lite elegant: Terapeutens

narrespill er så komplisert at stykket ikke lenger framstår som realistisk. Vrien ga meg derfor

betydelig mindre tilbake enn den kostet, emosjonelt sett. For mer enn to tredjedeler av det vi har

sett er jo ren løgn. Men, som en av figurene i stykket sier, klarer man å overse enhver feil ved en

partner bare man er forelsket nok. Og jeg ble forelsket i Under terapi og overser følgelig denne

feilen.

Det beste jeg har sett i år. Av hva
som helst.
Studentersamfundets interne teater kunne satt opp Under terapi på Trøndelag teater. Akkurat som det
er.
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Ensemblet spiller så godt som helhet at det er umulig

å sette én enkeltprestasjon foran en annen.

_Fra venstre: Une Oksvold, Jonas Boym Flaten, Trond

Stavås, Henriette Motrøen, Ine-Susanne Methlie og

Marius Wirum Haaverstad._ Foto: foto.samfundet.no
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Det nyeste innkjøpet fra erotikksjappa. Foto:
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Foto: foto.samfundet.no

ANMELDELSE

La oss skrota
abortnemndene!
Kvart år må rundt 600 kvinner møta i nemnd for å
få abort mellom veke 12 og 18. Det er det på høg
tid at dei slepp.

En kult�lm allerede før
premieren
Prosjekt Z prøver å være både morsom og
skummel. Den er mest morsom.

Søtsaker og grov kost
Alt du ønsker å vite om karbohydrater.

Vintagerace i Trondheim
sentrum
I Trondheim sentrum har det lenge vært tørketid for vintagebutikker rettet
spesifikt mot unge. Nå ser det ut til at den dominerende aktøren Fretex har
fått nye konkurrenter.

Sprenglærd poesi
Diktsyklusen Incunabula lover mer enn den holder.

Omfattende korona-
testing ved Norges største
studentby
Studensamskipnaden i Oslo (Sio) deler ut gratis
hurtigtest til alle beboerne ved Kringsjå
studentby. Ikke aktuelt i Trondheim slik
situasjonen er nå, mener kommuneoverlegen.

Marker kvinnedagen med
en av disse �lmene
De fleste filminteresserte kan ramse opp en god
del mannlige regissører uten problem. Men hvor
mange kvinnelige klarer du?

Klør det? Da kan det fort
være skabb
Skabbmidden er en plageånd, men den kan
bekjempes dersom den behandles riktig.

Hun er NTNUIs nye leder
5 av 10 styremedlemmer fra forrige NTNUI-styre ble gjenvalgt av
generalforsamlingen.

Ein snartur til det eritreisk-
etiopiske kjøkken
Rykker det i reisefoten i den restriksjonsramma kvardagen, er det framleis
råd for å ta seg ein snartur til meir eksotiske strøk. Du må berre vite kor du
skal gå.

Abakusrevyen 2021 er
genuint nyskapende
I årets første linjeforeningsrevy framstår det ikke
rart at skuespillerne ikke kan røre hverandre og
man skulle ikke tro deler av øvingen ble gjort på
Zoom.

Studentene som styrer Sit
Karen Mjør og Jørgen Sunnvoll skal representere
studentene i Sit-styret det neste året.

Varm opp til festival med
Kosmorama-klassikere
Filmofil-redaksjonen gir deg gamle festivalperler
fra Kosmorama som du kan se allerede før
festivalen går av stabelen 8. mars.

Hardtslående følelser i et
brummende vakuum

Sit ynskjer «dobbel» fadderveke
- Håpar nivået av festbråk ikkje gjentek seg, seier leiar for velforeining.

– Jeg tror det vil komme
fram at studentene er mer
ensomme enn før
pandemien
Det er et år siden koronapandemien kom til
Norge. Nå kan du svare på en ekstraordinær
helse- og trivselsundersøkelse i regi av
Folkehelseinstituttet, og fortelle om din situasjon
som student.

Studentidretten får åpne
igjen
Trondheim kommune gir rom for mer idrett i de
nye tiltakene. Nå håper Norges
studentidrettsforbund at den økonomiske støtten
følger etter.

Sjarmerende fattig
Relativ fattigdom er ikke en hyggelig del av det å
være student.

Prisvinnande teater i eige stove
Havboka, ei teaterframsyning som film, viser det skremande og obskure ved
havet, formidla på ein harmonisk, fortvilande og gripande måte.

NTNU: — Velger å åpne da både
myndighetene og kommunene
sier at vi kan gjøre det
Det blir mer fysisk undervisning på campus, men universitetet innrømmer
at framtiden er usikker.

Foreleserne mener norsk
er best for læringen –
ender likevel ofte opp med
å måtte undervise på
engelsk
Kun et fåtall av foreleserne tilbys støttetiltak
dersom språket i emnet blir endret.

Stor pågang blant
studenter som vil bidra til
massevaksineringen
Ambisjonen er at alle over 18 år som ønsker
vaksine, skal være vaksinert før 20. juni. Til dette
trengs frivillige, gjerne studenter.

Studenter mener det har
tatt for lang tid
Tirsdag 2. mars åpner Sits kantiner på Dragvoll og
Kalvskinnet.

Sex + samtykke = sant? Skal du ta vaksinen? Dette er det
vi vet så langt
Det begynner nå å bli tydeligere hvordan studentene skal vaksineres.

Samfundetstyret ønsker å
endre medlemsparagrafen
På Samfundsmøtet lørdag 27. februar vil styret
foreslå større rom for hvem som kan være
medlemmer på Samfundet.

Nå kan du søke tilleggslån
hos Lånekassen
De neste dagene kan studenter søke om
tilleggslån for nedgang i arbeidsinntekt under
korona.

Hvordan ser framtidens
studieby ut?

Opplev Theisendammen før det
er for seint
Vinteren er på hell, og flere studenter benytter sjansen til en siste skøytetur.

Datinggrønn gløsing drikker te
Når man føler at man har et godt bakehjerte, må man bruke det. Da er
a�ernoon tea en date verdt å vurdere.

Dette er den nye
Samfundetlederen
Den nye lederen av Studentersamfundet i
Trondhjem ble valgt i Samfundets første digitale
ledervalg.

Slik var ledervalget
Vi dekket valget live. Her er noen av
høydepunktene.

Nye retningslinjer
påvirker ledervalget
I dag skal det velges ny leder for Samfundet, og
forvirringen spirer etter fredagens nye
retningslinjer.

Har du et tips?
tips@studentmediene.no

Annonsere hos oss?
Se vår salgskatalog eller kontakt salgssjef@studentmediene.no
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