
Utvalg av tilbakemeldinger fra publikum på konsertforestillingen Sustain 2017:  
 
“Jeg satt igjen med klump i halsen. Mest fordi det var så stort og vakkert og voldsomt, men 
også en klump av ubehag. Det var øyeblikk der de store plastflakene dalte ned over oss man 
ble grepet av skjønnheten for så å plutselig føle seg kvalt. Dette var det sterkeste med 
konsertforestillingen. Blandingen av behag og ubehag og hvordan det stadig vekslet.”  
Ane Skumsvoll, skuespiller ved Den Nationale Scene 
 
«En vidunderlig innsenking i havet. En fortelling uten et eneste ord, som får oss til å kjenne 
på det tidløse i havets tilstand, og dens sårbarhet. For en produksjon!»  
Robin Garen Aaberg, komponist 
 
«Et krasst karneval av ukomposterbar søppelkultur på gravplassen til en oljesølet gummiand. 
Galskap.»  
Popmonitor, Tyskland 
 
“Arbeidet rundt Sustain inspirerte meg til å tenke bevisst rundt plast. De har gjort noe 
uvanlig spennende musikalsk og vakkert ut av dette, spekket med profesjonelle musikere. En 
flytende musikalsk og sanselig opplevelse på en slik måte jeg ikke har opplevd før”  
Camilla Svingen, daglig leder i Proscen 
 
«Den scenografiske rammen og plastikkinstrumentene, lader rommet og musikken med 
politiske overtoner, og skaper på så måte et refleksjonsrom rundt menneskets og 
markedskreftenes rovdrift på naturen»  
Idun Vik, scenekunstner 
 
«Sustain skapte ikke bare en ramme for Universitetsmuseets utstilling om Plasthvalen. 
Gjennom sine virkemidler og kvaliteter gav den en totalopplevelse som kombinerte kunst, 
kunnskap og samfunnsengasjement».  
Universitetsmuseet i Bergen 
 
«En viktig, gripende, ikke-moraliserende fortelling om det som er vår tids Hiroshima. Bodil 
Rørtveit ga hvalene og fuglene og naturen en stemme.» 
Siv Mælen, dramapedagog 
 
«Da Festspillene i Bergen satte forestillingen Sustain på programmet for årets festspill, visste 
vi lite om hvor sørgelig aktuell problemstillingen som den tar opp skulle bli i løpet av denne 
vinteren og våren» 
Anders Beyer, Festspilldirektør (i sin tale ved åpningen av utstillingen #plasthvalen) 
 

«Magisk stemning i utrolig flotte og tankevekkende iscenesatte omgivelser! Fantastiske 
sangprestasjoner! Men ikke minst: Forestillingen setter søkelyset på et stort og svært aktullt 
miljøproblem som bør kjempes med alle tilgjengelige virkemidler! En sterk opplevelse på alle 
vis!» 
Tina Åsgård 
 
 


