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Noen teaterstykker er nesten like gode på papiret som på scenen. De kommer til live selv når du

leser replikkene i manus, og den elegante dialogen kan stå på egne bein. Komatøsen er ikke et sånt

stykke, det er fullstendig avhengig av sin scenografi, lydeffekter og blinkende lys for å skape

underholdning. Fjerner man dette er resultatet en noe klisjepreget og uinspirert affære som

minner mest om en forglemmelig førti minutters ettermiddags-sitcom på TV2 .

Stykket foregår inne på et sykehus, der den titulære «komatøsen» ligger i et, ja, koma.

Hovedpersonene er den materialistiske og streite datteren Ingrid, og den noe enfoldige sønnen

Severin. Ablegøyene starter når barna får kontroll over morens finanser, og begynner å skrive

bøttevis av sjekker for å innrede sykehusrommet i gullbelagte møbler. Her fungerer scenografien

godt. Etter hvert som Ingrid bruker mer og mer penger på lysekrone og gyllent speil fylles rommet

opp til det absurde. Historien skaper en grei arena for humor på tross av sin forutsigbarhet, og det

sjokkerer nok ingen at de to søsknene til slutt får en lærepenge i form av en finansiell smell.

I løpet av stykket dukker det opp flere bikarakterer: Severins to døtre, som fungerer som stykkets

samvittighet, og advokaten, som forøvrig har noen morsomme replikker, i hvert fall hvis man ser

bort fra en viss Orderud-vits. I tillegg har man komatøsens alternative søster, som oppfyller

parodien av den borgerlige new-age-buddhisten til punkt og prikke. Det er også sykepleieren, som

fungerer som en streit motvekt til søsknenes ablegøyer. Sykepleieren gjør for øvrig også stykkets

beste skuespillerprestasjon. Der mange av karakterene lider av akutt overspill, er hennes humor

underdrevet heller enn overdrevet. Den tydeligste lærdommen etter denne oppsetningen er at

replikker ikke blir morsomme bare de ropes høyt nok. Jeg mener slettes ikke at det er dårlige

skuespillere, tvert imot, men at å spille humor er vanskelig.

LES OGSÅ: Slik blir AtBs nye rutenett.

Komatøsen er drøye førti minutter grei underholdning. At stykket er en helt hjemmesnekret

affære med et internt manus er spennende, og SIT skal ha honnør for å prøve seg på en notorisk

vanskelig sjanger. Det man virkelig skulle ønske var at et studentstykke turde å ta litt flere sjanser,

heller enn å gå til gamle, uttørkede humorbrønner .

Komatøsen viser at komedie er
vanskelig
Komatøsen har øyeblikk med god humor som dessverre overskygges av overspill og klisjeer.
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ANMELDELSE

En original og annerledes
debut
Skabelon er ikke umiddelbart tilgjengelig, men
evner å lokke leseren inn i det merkverdige
universet.

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.

Har du et tips?
tips@studentmediene.no

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