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Kjære gjest,
 
Vi har ikke glemt deg. Og vi ser frem til å ønske deg velkommen, inn i vår 
verden, om to uker, her i Skien.
 
Vi har nå flyttet inn i kunsthallen, i fabrikktårnet, bebor de tomme rommene. 
Vi lever oss inn i de ulike stemninger som finnes i bygningen, på leting 
etter historier, våre egne og alle de glemte. Arbeiderne, slitet, marerittene, 
drømmene. Alle henders berøring av dørhåndtak, alle syn ut av vinduene, 
pusten, støvet og oppstandelsen. Bygningens rom er sanseliggjøring av 
fortiden, er beholdere for minner. Vi skuer innover mot byen hver eneste kveld, 
her fra Spriten og tårnrommene, ser kirkespiret og Ibsens skygge som ligger 
over byen, gatelysene, sensommerskumringen. 
 
Og denne imaginære ruin, fabrikken, proletariatets grav, disse rommene, med 
alle sine fortellinger, lukter, sønderrevne vegger, skyggene på gulvet, minnene 
fra vår felles historie, slike rom forsvinner fra våre byer, de skal oppgraderes 
eller rives. Det er selve vårt fellesskap, vår historie, som i våre tider er til salgs.
 
Vi bebor disse rommene vi skal miste, med våre egne forestillinger og nattens 
tanker. Vi fyller stedet med ømhet, våkenetter og forventning. Kanskje er det 
noe som forvandles. Kanskje er det noe som bevares. Kanskje kunsten er å gi 
rom til den tapte tid, til alt det hjemløse.
 
Vi venter deg her i høstkvelden. La dørene til ditt indre rom står åpne, de står 
og slår i vinden.

RESULTAT GARANTERT
Med: Fernanda Branco, Catrine 
Danielsen, Ruhi Erdogan, Siri Jøntvedt, 
Gisle Hass, Liv Kristin Holmberg,
Magnar Mork, Martin Olsen,
Einar Ottestad, Gunnar Thelin,
Stefan Thorsson, Stine Gonsholt, 
Telemark Messingensemble og
Camilla Wexels Riser.
 
Praktisk info:
Premiere og urfremføring:
fredag 11. og lørdag 12. september
kl 19.30 begge dager
 
Billettpris: For mer info:
250,-  www.spriten.no
 
Påmelding:
SMS Liv Kristin Holmberg
tlf. 971 95 857.
Begrenset antall plasser.
Bindende påmelding
 
Forestillingens varighet: ca 3 timer
Fredag 11. september vil det bli satt opp 
returreise fra Skien til Vestfold og Oslo.

Spriten Kunsthall, Tømmerkaia 19,
3732 Skien | www.spriten.no


