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De første ideer til
‘Diva’ dukkede op
for år tilbage, og
Sofie Krog arbejder
fortsat den dag i
dag på at videreudvikle forestillingens
historie og karakterer. DIVA er
anden forestilling i
dag end den var for
bare et år siden,
fortæller hun.

Man kan lave meget af skrot
Sofie Krog kan spille
på mange strenge,
og som autodidakt
dukkemager og -fører viser hun, hvad
hun kan i ind- og
udland – på scenen,
på tv og på film
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ennem bøjet jern, rustne bilvrag og opklodsede busser når jeg frem
til Sofie Krogs værksted –
en gammel, brændeovnsopvarmet skurvogn, der står
diskret parkeret hos den
lokale brugtvognsforhandler. Vi er på Amager, et
kvarters kørsel fra Rådhuspladsen i København.
Sofie Krog tager imod
med kaffe, der serveres i
bitte små kopper, og vi sætter os omkring et lille sofabord, som mest af alt ligner
et stykke scenografi fra en
dukketeaterforestilling. Her
i skurvognen opholder hun
sig de fleste af døgnets
timer. Her inspireres hun,
her udvikler hun nye dukker, her udtænker hun nye
scenografier, og her finpudser hun sine forestillinger
foran et kæmpemæssigt
spejl, der kan drejes ud fra
væggen.

G

Drejescener
og faldlemme
Siden august 2003 har Sofie
Krog drevet sit eget teater.
Bortset fra bogføringen står
hun selv for alt; dukkeføring og -mageri, scenografi, lyd- og lysdesign, manuskript, instruktion og PR.
Sofie Krogs seneste produktion, ‘Diva’, er en animationsforestilling, hvor publikum suges ind i et finurligt
univers, befolket med bl.a.
en dekadent kabaret-sangerinde og en kuleskør professor. Hele forestillingen er
bygget ind i et velourbeklædt, rundt dukketeater,
der fungerer som en dreje-

scene, som kan vise hele
syv forskellige sceneopbygninger. Således kan handlingen hurtigt udvikle sig, og
publikum befinder sig snart
i det røgfyldte kabaret-lokale med sangerinden, snart
på bagscenen og snart i den
skøre professors laboratorium.
Scenografien er udspekuleret og består af et virvar
af faldlemme, hule paneler,
elevatorer og snoretræk.
Det hele krydres med en
dyster lydside, der understøtter den bizarre, næsten
ordløse, handling. Sofie
Krog gennemfører sin forestilling med stor fingerfærdighed, og som publikum
undrer man sig gang på
gang over, hvordan hun i
grunden kan nå det hele.
Hule paneler åbner og lukker i et rasende tempo, scenen drejer, divaen synger,
scenen drejer, professoren
arbejder i sit laboratorium,
scenen drejer, tjeneren drikker sig fuld på bagscenen,
scenen drejer, en hæsblæsende forfølgelsesscene
udspiller sig, scenen drejer
igen.

likum, men Sofie Krog
mener ikke, at ‘Diva’ egner
sig særlig godt til de små.
»Det er simpelthen ikke
en børnevenlig historie,«
slår hun fast.
Uden for festivalsammenhæng har Sofie Krog Teater
været svær at få øje på i
børnteater-sammenhænge,
men Sofie har omvendt heller gjort så meget for at sælge ‘Diva’ til institutioner og
skoler. Derimod har hun
fundet et stort publikum for
sine forestillinger i udlandet, hvor hun ofte bliver
lanceret som voksenteater,
og hvor ‘Diva’ spiller som
aften- og midnatsforestilling. Siden 2002 har Sofie
Krog optrådt på teaterfestivaler og turneret i bl.a.
Østrig, Spanien og Irland. I
april 2005 deltog Sofie Krog
desuden i IV International
Festival for Solo Puppeteers
i Polen, hvor hun hjemtog
en sølvmedalje for ‘Diva’.

Skrot og havregrød
Sofie Krog har haft kontakt
til teaterverdenen gennem
mange år. Som helt ung var

hun hjælper på det nu
hedengangne Kaskadeteatret og har deltaget i festivalen i Horsens som praktikant ved flere lejligheder.
Interessen for skuespillet
var vakt, og siden har Sofie
Krog modtaget undervisning på skoler i både indog udland i bl.a. klassiske
teaterteknikker, mime, performance og objektteater.
Skoleopholdene er blevet
suppleret med privatundervisning hos skuespillere og
instruktører. Sofie Krogs
vej ind i animationsteatrets
verden har været lang – og
lidt tilfældig. Siden 14-årsalderen har hun altid beskæftiget sig med kreative ting,
men dukketeater fangede
aldrig hendes interesse.
»Jeg hadede Anna og Lotte!« udbryder hun pludselig
– med henvisning til børnetv-værtinderne, som har
befolket DR's børneflade i
mere end 20 år.
»Men jeg var faktisk ret
vild med Grønne Kaj,«
tilføjer hun hurtigt.
En aften i 2001, da Sofie
Krog sad og syede på en
sok, skete der imidlertid

Succes i udlandet
‘Diva’ varer ca. 45 minutter
og henvender sig især til
større børn – eller måske
især voksne. Sofie Krog har
ikke skabt den til nogen
specifik aldersgruppe, men
da hun for et par år siden
ansøgte om at få refusionsgodkendt forestillingen og
samtidig gerne ville optages
i Den Røde Brochure, blev
hun stillet over for kravet
om at aldersbestemme sin
primære målgruppe. Derfor
kom ‘Diva’ til at spille for
unge i alderen 12-14 år og
op, og sådan har den i løbet
af de seneste to år været
præsenteret på bl.a. Teatercentrums store forårsfestival, Silkeborg Dukketeaterfestival og på Horsens Børneteaterfestival. På den
seneste festival i Horsens
spillede ‘Diva’ forsøgsvist
for et væsentligt yngre pub-

noget. Ud af stoffet voksede
der pludselig en spansk
‘loverboy’, og meget hurtigt
derefter havde en konkret
karakterbygning fundet
sted. Sokken endte, i et kreativt samspil med andre
materialer, med at blive til
Sofie Krogs første ‘full size
puppet’, Señor Gómez.
Siden har hendes liv været
fyldt med dukker.
»Jeg opdagede, at jeg godt
kunne lide at skabe og føre
dukkerne selv. Og det fascinerende er jo, at man kan
alt med en dukke,« forklarer Sofie.
Dukkerne fremstilles af
alt, hvad der kommer inden
for rækkevidde, ting hun
finder på gaden eller i vejkanten.
»Af skrot kan man lave
meget,« smiler hun og slår
ud hånden mod vinduet og
skrotpladsen udenfor.
Når inspirationen først har
indfundet sig, modellerer,
støber, maler og syer Sofie
uden tanke på andet. Hun
kan isolere sig i lange perioder i skurvognen uden telefon, leve af havregrød og
bruge alle sine penge på
det specialværktøj, som
dukkeproduktionen kræver.
Således blev ‘Diva’ f.eks. til.
På tre vinterkolde uger i
isolation voksede det, der
var startet som en 20 minutters improvisation, til en 40
minutters forestilling med
musik, lyd- og lyseffekter
og udspekulerede snoretræk.

Strengeleg og
marionetter

Lidt om Sofie
Sofie Krog, 28 år · www.sofiekrog.com
Uddannelse:
1995: Gøglerskolen/Århus
1996: Phillipe Gaulier/London
1997: Klovne & Artistskolen/Århus
1998: Circomedia – Bristol Center for
Contemporary Circus & Physical
Performance/England
2001: Produktionsskolen K.U.B.A./København

I foråret 2002 fik Sofie Krog
chancen for at være med på
et filmpilot-projekt under
instruktøren Anders Rønnow Klarlunds ledelse –
det, der senere skulle blive
til den stort anlagte dukkefilm ‘Strings’. På pilotprojektet var Sofie i første omgang
kun tilknyttet som assistent
til en dukkefører. Som arbejdet skred frem, viste det
sig imidlertid hurtigt, at
hun var blandt de meget få,

der faktisk kunne give overbevisende liv til de 50 cm
høje marionetdukker. Da
optagelserne til ‘Strings’ for
alvor gik i gang i maj 2003,
var Sofie Krog med som
eneste dansker i eksklusivt
selskab på bare 14 dukkeførere, der skulle animere
alle filmens marionetter.
Sofie Krog fortæller længe
og malende om, hvorledes
arbejdet med filmen skred
frem. En af de udfordringer,
som filmproduktionen havde stillet hende overfor,
bestod f.eks. i, at dukkeførerne var placeret på ramper næsten fem meter over
filmdekorationens gulv. Det
betød bl.a., at enhver lille
finmotorisk bevægelse skulle overføres til dukken gennem en fem meter lang
streng. Det tog over fem
måneder at optage ‘Strings’,
der havde premiere i september 2005. Sofie Krog har
især givet liv til tre af filmens vigtigste personer,
Zita, Ghrak og ‘SuperGhrak’.
Sofie Krog kalder sig selv
for en autodidakt dukkefører og dukkemager, og
hun har nok at lave. Udover
hendes hyppige optrædender på festivaler i udlandet
afholder hun workshops i
dukkemageri for både børn
og voksne. Hertil kommer,
at hun alene i år har været i
Estland, Irland og Island,
hvor hendes talent som
dukkemager og -animator
har været bærende kraft i
film- og tv-produktioner.
Da jeg forlader skurvognen, går Sofie Krog i gang
med at undersøge en gammel skrivemaskine:
»Prøv at forestille dig, hvilket fantastisk dukke-styresystem, dette kan blive til,«
siger hun uden at tage øjnene fra finmekanikken.
Hun er atter opslugt af sin
egen verden...

Forestillingen ‘Diva’ blev
anmeldt i BTA nr. 133 (se
evt. anmeldelsen via
www.teatercentrum.dk)

