
”Det førerløse menneske”
 – en komedie om at miste livet.

Da bogen ”Frankenstein” blev skrevet i 1818, var det baseret på en frygt for teknologiens og videnskabens frem-
march; frygten for at mennesket gjorde sig til Gud. Da ”Pinocchio” blev skrevet i 1883, var det med fokus på, at 
mennesket kun bliver menneske i kraft af at give afkald på sine fordærvende (maskinelle) instinkter og indordne sig 
samfundets civiliserende strukturer. Disse to fortællinger introducerede en ny tid med etiske spørgsmål omkring for-
holdet mellem menneske og maskine; dødt og levende stof. 

I dag står vi midt i en højteknologisk verden. Frygten for at lege Gud er overvundet og vi nærmer os en slags ”om-
vendt Pinocchio”. Det handler ikke mere om hvad der skal til for at blive menneske, men hvad der skal til for at blive 
maskine. Robotter er en del af vores virkelighed som hjælpere i og uden for vores krop; de menneskeliggøres og bli-
ver som en slags forbilleder for, hvordan vi bør omgås hinanden. De staver for os, de lærer os håndværk, de overtager 
vores stedsans; vi indleder seksuelle forhold med dem. Robotten lærer os at være mennesker…

Forestillingen ”Det førerløse menneske” handler om et menneske der i forsøget på at opnå evigt liv, transformerer sig 
selv til robot. Med lysten til at give endeligt afkald på relationen til andre mennesker og med en ultimativ angst for at 
dø som drivende motor, arbejder han på at træne sig op til at blive robot. Han har smækket sig inde i et lukket rum. 
Han er helt alene, bortset fra hans assistent. En super intelligent robot. 

”Det førerløse menneske” er en tragikomisk nonverbal slapstick-forestilling med skuespiller Øyvind Kirchhoff på sce-
nen. Den tager sit afsæt fra 6 års grundforskning baseret på Edward Gordon Craigs ideer om ”Übermarionetten”; den 
ideelle skuespiller blottet for behov og initiativer – udelukkende styret af udefrakommende diktering. 



Øyvind Kirchhoff fortæller om Den omvendte Pinocchio:

I dag postulerer jeg, at man kan tale om en omvendt Pinocchio. Det handler ikke mere om at gå fra at være dukke til 
at blive en dreng som i den klassiske Pinocchio historie – men at gå fra dreng til dukke, eller fra menneske til Überma-
rionet!

Mennesket vil gerne bruge teknologien som en del af hans/hendes leg og flydende identitet. En omvendt Pinocchio 
kan blande og realisere virkelighed og drøm. Vi spejler os i dag i en teknologisk verden, hvor vi identificerer os gen-
nem lyd, billeder, sociale medier og mekanik. Robotter er en del af vores virkelighed som hjælpere i og uden for vores 
krop. Maskinalderen er over os, om vi vil det eller ej. Maskinerne menneskeliggøres og overtager flere af vores tradi-
tionelle funktioner og gør sig mere og mere uundværlige. Man kan næsten sige at vi er blevet robottens tjenere, for-
stået på den måde at vi er blevet afhængig af regnemaskine eller Gps. Robotten er nu så meget en del af vores virke-
lighed og tænker for os, at vi uden den har svært ved at handle. Ja, selv i institutioner som børnehaver bruges i dag 
robotter som en del af børnenes socialisering. Der bruges nu flere steder bevægelige og talende robotter som en slags 
pædagoger og forbilleder for og gode eksempler på, hvordan børn bør lege, bruge deres krop og omgås hinanden. De 
staver for os, de lærer os håndværk, og de lærer os at være mennesker!!

Historien om Pinocchio drejede sig før Disneys tegnefilm om en dannelsesrejse, oprindelig en barsk fortælling om at 
samle Italien til et samlet land, med de kompromisser der nu engang findes i et fælleskab, symboliseret gennem pino-
cchiofiguren. For Pinocchio er måske mere dukke, når han bliver et rigtigt barn og træder ind i den voksne verden med 
dens krav og forventninger, end da han selv var dukke. De voksne tror, at de er frie. Men de opfører sig som marionet-
ter, selvom der er ikke er nogen, der trækker i trådene.

Forsøget med at blande skuespilleren og marionettens sceniske udtryk er ikke kun interessant i en kunstnerisk sam-
menhæng. Den sætter fokus på etiske spørgsmål og måden vi ønsker at leve på med vores brug af teknologi. Der er 
mange af os, der begejstres over teknikkens fortræffeligheder, over forandring og nye tider. Den giver os muligheder 
for at realisere vores inderste drømme og lindre de største savn. At kunne få lige hvad vi vil have – ja, og måske endda 
at snyde døden. På den anden side står vi overfor et stadigt større dilemma, når vi faktisk kan få hvad vi ønsker. 
For dybt inde i os har vi et ønske om at søge mod det enkle, det nære. Tilstedeværelsen mellem to mennesker, alt det 
levende, der foregår mellem to mennesker der ånder sammen.

Forestillingen skabes i samarbejde mellem instruktør Lotte Faarup, dukkemager Rolf Søborg og lys- og rumdesigner 
Jeppe Lawaetz. Sammen vil vi forsøge at skabe et rum og et univers i en fysisk ekspressiv stil med et syret mix af tek-
nologi og marionetteater-symbolik. 

 


