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KULTUR

Gry Wie gir seg som adminis-
trerende direktør for Teater 
Ibsen.

b SKIEN 

– Det er ikke noe dramatikk i 
dette. Det er lenge siden Gry Wie 
sa ifra at hun ønsket å gå av ved 
fylte 62 år, sier Jone Blikra, som 
er styreleder ved Teater Ibsen. 
Gry Wie selv vil ikke kommente-
re avgangen før stillingsannon-
sen er utlyst.  

 Det var styremøte i Teater Ib-
sen torsdag.

– Vi tok avgjørelsen til etterret-
ning og startet på utlysningstek-
sten med en gang. Vi håper å få 
den ferdig i dag og ut til media 
lørdag eller mandag, sier styrele-
der Blikra. 

Målet er å få en person ansatt 
før sommeren. Hvordan over-
gangen blir er litt avhengig av 
hvem som eventuelt får jobben. 
Gry Wie har tidligere sagt til Var-
den at hun vil sitte til ny direktør 
er på plass. Wie har vært direktør 

for Teater Ibsen i over 15 år.
I februar i år markerte Teater 

Ibsen sin offisielle åpning av nytt 
lokale i Unions gamle papirfa-
brikk på Klosterøya, etter å ha 
vært der midlertidig i flere år.

Teatret ble etablert i 1975 un-
der navnet Telemark Teater, og 
byttet navn til Teater Ibsen i 
1991. Teateret holdt til i Festivi-
teten fram til slutten av 2010.
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Gir seg som teaterdirektør

BLIR PENSJONIST: Mangeårig administrerende direktør ved Teater 
Ibsen, Gry Wie, ønsker å ga av som 62-åring.  FOTO: VENDY BERG HEGLE

LIV KRISTIN HOLMBERG: Her med lille Hedvig, lille Eyolf og bak dem, Henrik Ibsen selv, midt i Skien sentrum: Hvordan forvalter vi arven etter dramatikeren, spør hun.  FOTO: HELGE OTTESEN 

Hvorfor feirer man 
Ibsen med ballonger 
og krone, når det 
han skrev var mørkt 
og tragisk? 

b SKIEN

Som Ibsen ønsket performance-
kunstner og organist Liv Kristin 
Holmberg å komme seg tidlig 
bort fra Skien. Hun husker hun 
som liten sto i skyggen av statu-
en i Ibsenparken og så på den 
store mannen. På videregående 

var hun veldig opptatt av Ibsen, 
nå tar hun tråden opp igjen. Det 
skjer via en utstilling/perfor-
mance i Telemark kunstsenter, 
med et spesielt symposium un-
der åpningen fredag 15. april.

Selvmordsbarna
«De to selvmordsbarna, lille 
Hedvig og lille Eyolf, er stilt ut på 
byens torg. Omkring disse statu-
er spiser Skiens befolkning sin 
iskrem i sommervarmen, barna 
kravler rundt i parken, vi hører 
latter, vi er i verdens rikeste land. 
Men hva gjør det med byens be-
folkning at selvmordsbarn deko-
rerer byens kjerne? Og hva gjor-
de det med meg som vokste opp 

i denne byen, denne dissonan-
sen som Ibsens liv og verk repre-
senterer? På hvilken måte er 
Hedvigs blindhet og mørke mitt 
eget?», spør Holmberg. Og hun 
søker svar via utstillingen.

Samles rundt langbordet
– Jeg er ikke ute etter å provose-
re, men jeg vil at man skal ta det 
på alvor. Hvordan forholder vi 
oss til mørket og smerten i livet, 
til Ibsens verk og hvordan forval-
ter vi arven etter ham. Ballonger, 
krone og glade barn? Det Ibsen 
skrev var mørkt og tragisk.

Rundt et langbord i første eta-
sje i Telemark kunstsenter, med 
vin og mat på bordet, vil hun 

samle skiensborgere. Sokneprest 
Gunnar Thelin har takket ja. Po-
litikere, Ibsen-kjennere, kultur-
sjef, kunstnere, elever ved vide-
regående skole og andre spør 
hun også. Hver og en skal reflek-
tere rundt sitt forhold til Ibsen, 
til byen, til mørket, til arven ... og 
så er diskusjonen forhåpentlig-
vis i gang, med publikum rundt.

Med bind for øynene
Et poeng å merke seg er at alle 
skal ha bind for øynene, på den 
måten åpner man seg mer. Dette 
performative grepet har også en 
link til Hedvigs arv, blindheten.

Liv Kristin Holmberg vil ta opp 
seansen på bånd. Lydopptaket av 

symposiet vil danne fundament 
for en installasjon som vil være 
et hovedverk i utstillingen, som 
vises ut mai måned. Langbordet 
blir stående som man forlot det, 
et forlatt middagsselskap

Holmberg bor i Berlin, og har 
nettopp ankommet Skien for å 
forberede og installere utstillin-
gen de neste to ukene. 

– Jeg håper byens befolkning 
vil være interessert i prosjektet, 
stedet vi kommer fra og stedet vi  
skaper sammen, og i fellesskap 
reflektere over vår arv og hva vi 
vil bære med oss videre.
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I skyggen av Ibsen


