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«Det er kunst som skal formidles! Klarer vi å løfte frem 
de sterke kunstproduksjonene, vil også Scenekunstbruket 
og hele vårt formidlingsnettverk være i utvikling 
og forandring. Fordi det er kunsten, i møte med det 
unge publikummet, som skal gi energi til å fortsette 
dette viktige arbeidet.»

ÅDNE SEKKELSTEN 
daglig leder i Norsk scenekunstbruk

Norsk scenekunstbruk er den største landsdekkende formidleren 
av scenekunst for aldersgruppen 0–20 år, og en aktiv pådriver 
for kunstnerisk utvikling, kvalitet og mangfold i scenekunsten. 
Scenekunstbruket er den nasjonale aktøren 
for scenekunst i Den kulturelle skolesekken.

Scenekunsten og de unge er den største samlingen 
tekster om scenekunst for barn og unge som noen gang 
er utgitt i Norge. Antologien er laget i forbindelse 
med Scenekunstbrukets 20-årsjubileum i 2014.
 

Boken inneholder akademiske og journalistiske tekster, 
refleksjoner og personlige anekdoter, samt bidrag 
fra kunstnere, fagfolk, formidlere, ungdom og andre knyttet 
til feltet scenekunst for barn og unge. Den fungerer som 
et historisk dokument, som oppslagsverk og ikke minst 
som et flerstemt grunnlag for samtale med inspirasjon 
til videre utvikling og forskning.

Scenekunstbruket vil med denne boken invitere deg 
inn i samtalen – samtalen om scenekunsten og de unge. 
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Dyret som nektet
Hege Haagenrud
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We Fiction
Panta Rei Danseteater

FOTO: TRINE + KIM DESIGNSTUDIO
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Forord

Scenekunst for barn og unge har siden 1990-tallet hatt en 
fantastisk utvikling i Norge, både når det gjelder kvalitet og 
ikke minst i hvordan den formidles til hver krik og krok av 
landet. På den inter nasjonale arenaen setter norsk scenekunst 
for et yngre publikum spor. Scenekunstbruket har vært med 
å drive frem denne utviklingen, og i forbindelse med vårt 
20-årsjubileum ønsker vi å feire dette.

Vi har gjort et dypdykk i vår historie og i arkivet, 
samtidig som vi har hatt et fast blikk rettet mot fremtiden 
og de utviklings  mulighetene som ligger foran oss. Selv om 
vi har oppnådd mye på scenekunst feltet for barn og unge i 
Norge, er det samlet sett produsert lite fagstoff og forskning 
på dette feltet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Antologien 
er ment som et speilbilde av hvordan Scenekunst bruket 
arbeider for å holde samtalen om scenekunsten for de unge 
levende, og et forsøk på å bringe noe nytt inn i den kollektive 
diskusjonen rundt utviklingen av scenekunstfeltet.

 Vi har valgt en form som stiller sammen akademiske 
og journalistiske tekster, statements og billedmateriale 
fra arkivet. Bidragsyterne er akademiskere, kunstnere, 
formidlere, lærere, ungdom og andre. Tekstene present-
erer perspektiver på historien eller er ren teori bygging, 
og avspeiler overføring mellom ulike fag. Med disse 
ulike bidragene ønsker vi å inspirere til videre utvikling 
og forskning, styrke kunnskapen og språksette ny teori. 
Antologien inneholder 14 fagfellevurderte akademiske 
artikler. Disse er:

 → «Norsk barneteaters habitus» av Anne Helgesen 
 → «Confidence in the Arts» av Tiffany Jenkins 
 → «Feltet barn og teater» av Bjørn Rasmussen
 → «Et mangfoldighed af andethedserfaringer»  

av Niels Lehmann
 → «Integrert didaktikk – et utvidet  

dramaturgibegrep» av Anette Pettersen
 → «Empty Stages, Crowded Flats» av Florian Malzacher
 → «Verkjande handlingar» av Tore Vagn Lid
 → «På stedet. I glass. I det levende.» av Sidsel Graffer
 → «Action or Character?» av Andrew Todd
 → «Under radaren» av Kjetil Røed
 → «Kunstformidling – medierende eller  

relasjonsbasert praksis» av Kari Holdhus
 → «Instrumental Objects as Playful Subjects»  

av Karen Kipphoff
 → «Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis»  

av Anne-Britt Gran
 → «I spenningsfeltet mellom Tro og Viten»  

av Siren Leirvåg og Sigrid Røyseng

Vi har stått overfor mange vanskelige valg med tanke 
på hva som skulle få plass i boken. Noen vil sikkert 
oppleve at de savner noe som burde vært representert, 
men vi håper likevel at vi har klart å gi et bredt bilde av 
historien og feltet scenekunst for barn og unge.

 I tillegg til bidragsyterne, er det flere vi må få takke 
spesielt for alt de har bidratt med i de to årene vi har 
arbeidet med dette prosjektet. Tusen takk til Karstein 
Solli, Camilla Vanebo og Jarl Flaaten Bjørk som satt i vår 
referansegruppe i utviklings- og oppstartsfasen, og ga 
oss viktige og kloke føringer for både form og innhold. 
Publikasjonen er en omfattende satsning for Scenekunst-
bruket, og uten innsatsen vår administrasjon har lagt ned, 
ville ikke dette prosjektet vært mulig å gjennomføre. En 
stor og varm takk til Guri Birkeland, Elin O. Rekdal, Anki 
Oveland, Tobias Heiberg og Tine Tyldum for inspirasjon, 
innspill og nye tanker. Takk også til Vidarforlaget for all 
hjelp med å realisere prosjektet, og til Norsk kulturråd 
ved Kunstløftet for bidraget til finansieringen. 

 Samtalen har vært utgangspunktet, og drivende 
for oss som redaktører av denne antologien. For vår 
del startet denne samtalen allerede for 15 år siden, da 
vi begynte vårt samarbeid gjennom formid lingen i 
Scenekunstbruket. I dette samarbeidet har diskusjonen 
om mulighetsrommet og utfordringene i formidlings-
arbeidet stått sentralt. Vi lar beatpoeten Allen Ginsbergs 
begrunnelse for beatpoesien stå som uttrykk for vår takk 
til hverandre med håp om at publikasjonen leses som et 
uttrykk for eksistensiell beatpoetisk oppriktighet.

… candor, or frankness, was the word by 
Whitman, in public, to bring that candor into  
the public arena, to erase the schizo between 
the way we really live and the way it is  
conducted in public. 
ALLEN GINSBERG

Gjennom bokprosjektet har Scenekunstbruket  
knyttet til seg nye kontakter og utvidet samtalerommet 
gjennom møter og erfaringsutveksling mellom bidrags -
yterne i boken og andre involverte. Vi ønsker med denne 
antologien å ta samtalen ut i offentligheten. I sammen-
heng med utgivelsen, er det opprettet en nettressurs på 
scenekunstbruket.no. Vi ønsker en bredere offentlig sam-
tale om problemstillingene publikasjonen presenterer.

Ådne Sekkelsten   Sidsel Graffer
redaktør    fagredaktør



Scenekunstbrukets forestillingsarkiv
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Introduksjon
Av Sidsel Graffer (fagredaktør) og Ådne Sekkelsten (redaktør)

Ved opprettelsen av Norsk scenekunstbruk i 1994 og 
Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2001 fikk norsk 
teateroffentlighet en produksjons- og formidlingsakse 
som utgjorde noe helt nytt ved at aksen institusjon-hus-
produksjon-formidling var splittet opp. Den kulturelle 
skolesekken er et prosjekt som driver kunstformidling 
utenfor kunstinstitusjonen, situert i dagliglivet innenfor 
skolen som pedagogisk institusjon. Hvis vi skulle gi denne 
produksjons- og formidlingsaksen et navn, kunne det være 
vivo-aksen, fra det latinske in vivo, som betyr i det levende. 
Det er vårt utgangspunkt, at aksen ikke er reflektert 
over i tilstrekkelig grad, og at Norsk scenekunstbruks 
formidlings mandat og rolle som nasjonal aktør i DKS  
er en relevant posisjon å gjøre dette fra. 

Denne publikasjonens tema er vår egen praksis 
innenfor vivo-aksen. Vi har villet forfølge vivo-aksen som 
et utopisk prosjekt, som forståelser av det utopiske egen 
praksis kan speiles i. Med praksis mener vi våre sedvaner 
som har blitt til gjennom 20 år, vi kan kalle det vårt 
modus operandi, som altså er noe annet enn de formelle 
mandatene og strukturene som legger føringer for 
virksom heten. Vi skal «danse» mellom fire koordinater: 
en produksjons- og formidlingsakse, en utopisk ambisjon, 
våre sedvaner og våre mandater. 

Vårt første utopiske speil har vært å invitere til teoretisk 
byggevirksomhet. Vi forstår utopia ikke først og fremst 
som fiksjonell representasjon av perfekte samfunn, men 
som et håpets prinsipp slik det er formulert av Ernst 
Bloch (Bloch, 1959). Slik utopisk bevissthet handler om 
det som inspirerer og driver oss mennesker til å forestille 
oss en bedre verden, og kan omsettes til og leves som 
kritisk, overskridende og forvandlende dokumenterbar 
praksis, slik vi eksempelvis finner det i den inspirerende 
publikasjonen The Dictionary of Alternatives. Utopianism 
and Organization (Parker, Fournier, Reedy, 2007). 

Vårt andre utopiske speil har vært å invitere til reflek-
sjon over kunstnerisk praksis, med utgangspunkt i Norsk 
scenekunst bruks levende arkiv som nå teller rundt 600 
titler. Vi inspireres av kunstnere som undersøker arkivets 
kapasitet til å romme det utopiske som en «gesture of 
alternative knowledge or counter-memory» (Foster, 2004, 
s. 4) og undres over hvor dissidentene i vårt arkiv er. 
Og hvilke produksjoner som er instruksjoner i utopisk 

tenkning og forbilledlige som «a dynamic and generative 
production tool» (Osthoff, 2009, s. 11). Vi har også sett  
at praksis definert av logistisk sisyfos-slit uventet 
produserer ikke bare klokskap, men også nye tanker.  
Det ligger her alt sammen. 

Målet med publikasjonen har vært å lage en 
mandatsnær parallellundersøkelse, dels akademisk, 
og dels praksisbasert og kontekstualisert. Vi håper 
at publikasjonen fremstår som en alternativenes 
kildesamling, ikke som en forhandlet fremtidsfortelling, 
men som et flerstemt grunnlag for samtale. Bidragsyterne 
er invitert til å skrive om en gitt tematikk, og 
problematisere i samforstand med redaktørene, men ellers 
med åpent mandat, og med den stemmen og i den genre 
hver og en besitter og behersker. Akademiske tekster, 
journalistiske tekster, statements og personlige anekdoter 
er stilt sammen fordi det du sier er viktigere enn hvordan 
du sier det, og det tverrfaglige og tverrgående et mål. 
Vi har oppfordret skribentene til å tenke så «stort og 
nytt» som mulig, tenke forbi tankemodeller som hviler 
på motsetninger, og være i formidlingsnivået. Vi har 
videre bedt skribentene holde et øye på det didaktiske 
og heteronome, fordi vi mener heteronome genre 
representerer et stort formidlingsfaglig potensiale i  
DKS-sammen heng. Dette potensialet er i liten grad 
utnyttet, og genrene utfordrer våre mandater, strukturer  
og sedvaner i særlig grad. 

Vi forstår heteronomi slik: Et verks egenskaper 
som objekt defineres tradisjonelt som form (formalt) 
og fra formidlingsnivået. Med autonom kunst forstår vi 
gjerne verk absolutt adskilt fra formidlingskontekst og 
publikum; det autonome verket er et verk i kraft av sin 
abstraksjon av materiale og adskillelse fra formidlings-
kontekst og publikum. Med heteronom kunst forstår vi 
gjerne verk som på ulike måter undersøker sin institu-
sjonelle, arkitektoniske, sosiale og mediale kontekst, 
og derigjennom også undersøker og eventuelt endrer 
sine verkegenskaper og publikums status som betrakter 
fra utsiden til deltaker. Det heteronome kommer til 
uttrykk gjennom hvordan materialet bearbeides gjen nom 
produksjons strukturene, i relasjonen mellom verk og 
publikum og i det romlige. De ulike heteronome genrene 
vektlegger og behandler disse forholdene på ulike måter. 

«In other words, we need the most powerful telescope, 
that of polished utopian consciousness, in order to 
penetrate precisely the nearest nearness.»

«THE PRINCIPLE OF HOPE», ERNST BLOCH, 1959
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Formidlingsbegrepet har vi bevisst ønsket å holde 
flytende, og bidragsyterne i publikasjonen forstår 
begrepet ulikt og er uenige om hva det skal inneholde.

Heteronome verk – forståelsesmåter  
og formidlingspotensiale
Fra et formidlingsfaglig synspunkt er det interessant 
at den heteronome kunsten har forankret forståelsen 
av seg selv i ulike deler av egen produksjons- og 
formidling sakse og vektlegger så ulike sider ved sitt eget 
premiss. Det peker potensielt mot en formidling mindre 
orientert mot genre og mer forankret i differensierte 
verkegenskaper og formidlingsstrategier. Tar vi utgangs-
punkt i minimalismen fra 1960-tallet og følger frem-
veksten av de heteronome genrene frem til i dag kan 
vi se at definisjonsgrunnlaget endres i fire faser. Vi ser 
heteronomi definert for det første som ren form (formalt) 
og fra et formidlingsnivå, for det andre relasjons- og 
deltakelsesorientert og fra et resepsjonsnivå, for det tredje 
samarbeidsbasert og fra et produksjonsnivå, og for det 
fjerde som nytte knyttet til formidlingsnivået. Denne siste 
fasen er spesielt viktig for vår del. Når kunstnere vender 
interessen mot formidlingsnivået (igjen), må vi se det som 
et uttrykk for et skifte i fokus fra et hvordan til et større 
hva og hvorfor. Men generelt kan vi si at i dag har disse 
forståelsesmåtene smeltet sammen og utforskes i et høyt 
antall ulike genre og kunstnerskap som altså defineres på 
ulike måter av ulike aktører og innenfor ulike kunstarter. 

Vi lister eksempler på genre vi har sett definert 
som heteronome for å la volumet tale: minimalisme, 
konseptkunst, situasjonisme, institusjonell kritikk, 
relasjonell estetikk, stedspesifikk kunst, offentlig kunst, 
new genre public art, installasjonskunst, dokumentarisme, 
aktivisme, protest-performance, aksjonsforskning, 
performance etnografi, community-teater, community-
basert kunst, lokalforankret kunst, eksperimentelle 
nærsamfunn, intervensjonskunst, konversasjonsstykker, 
sosiale verk, deltakerbasert kunst, sosialt engasjert kunst, 
dialogbasert kunst, prosessuell kunst, samfunnsengasjert 
kunst, samarbeidskunst, deltagende kunst, kontekstkunst, 
sosial praksis.

På slutten av 1960-tallet artikulerer kunsthistorikeren 
Michael Fried (Fried, 1967) kritikken av minimalismen 
som genre knyttet til teatralitetsbegrepet, og forstår 
formid lingsnivået som nøytral bakgrunn for et verks 
formale utfoldelse. Med den fornyede interessen i 
heteronome genre fra 1990-tallet ble interessen forflyttet 
til resepsjons nivået og relasjons- og deltakerkriterier. 
Til disse estetikkene kan vi eksempelvis regne «den 
relasjonelle estetikken» (Bourriaud, 1998), «new genre 
public art» (Lacy, 1995) , «dialogical art» (Kester, 2004), 
«nomadic site-specificity» (Kwon, 2002). Claire Bishop 
(Bishop, 2004, 2006, 2006, 2012) har etterlyst estetiske 
kriterier for å vurdere de heteronome genrene. For, 
som hun sier, hvis det er slik at det er kvaliteten på 
interaksjonen, sosialiteten og deltakelsen som er det 
avgjørende, bør egentlig andre fagområder ta seg av dette. 
Og driver vi med kunst da? Denne kritikken har virket 
nyanserende og klargjørende i forhold til hvordan vi 
forstår heteronome verk som kunst.

Samarbeidsundersøkelse knyttet til produksjons- 
 nivået tematiseres i publikasjoner som Taking the  

Matter into Common Hands (Billing, Lind og Nilsson, 
2007), Collectivism after Modernism (Stimson og Sholette, 
2007), The One and the Many (Kester, 2011), Social 
Works (Jackson, 2011), What We Made. Conversations 
on Art and Social Cooperation (Finkelpearl, 2013). Noe 
forenklet handler kollektive samarbeidsprosjekter som 
tematiseres i disse publikasjonene om å ville forandre 
verden, finne måter å virke politisk, om nødvendig inter-
vensjon, igangsetting av kollektive endringsprosesser 
fremfor realisering av forhåndsdefinerte konsepter, alt 
innenfor eller utenfor institusjoner, og med høyt opp-
drevet kompetanse om organisering av virksomheten. 
Spesielt viktig i vår sammenheng er Shannon Jacksons 
Social Works (Jackson, 2011), dels fordi ikke-autonomi 
så eksplisitt forankres i produksjonsnivå og samarbeid, 
dels fordi posisjonen som formuleres eksplisitt ikke er 
institusjonskritisk, og dels fordi scenekunsten er målet  
og Jackson er teaterforsker. 

Når Jackson forankrer heteronomi i produksjons-
nivået er det fordi hun tar utgangspunkt i den etymo-
logiske betydningen av heteronom: ikke selvstyrende, 
bestemt av fremmed lov, uselvstendig, som lyder en 
annens lov, som lyder en annens vilje, som følger  
andre utviklingsprinsipper. 

Heteronome genre er formulert, etablert, doku-
mentert, teoretisert og kritisert. Etter å ha undersøkt 
definisjonskriterier knyttet til formidlingsnivået, 
resepsjonsnivået og produksjonsnivået, er oppmerk-
somheten igjen rettet mot formidlingsnivået, til en  
nyansert forståelse av nytte forstått som romlig iscene-
settelse av situasjon i arena. Formidlingsnær produksjon 
er viktig, relasjoner og dialog er viktig, men ikke i seg 
selv. For det er i formidlingen verk oppleves, og det er 
i formidlingen det heteronome må manifesteres. Hvis 
ikke mister denne diskusjonen mening, rett og slett. 
Publikasjoner som Living as Form. Socially Engaged Art 
from 1991–2011 (Thomson, 2012) og Truth is Concrete. A 
Handbook for Artistic Strategies in Real Politics (Malzacher, 
2014) avspeiler et kunst felt fullstendig trygg på egen hetero-
nom virk somhet. Parallelt, i de 20 årene publikasjonene 
dokumenterer, har Norsk scenekunstbruk og Den kulturelle 
skole sekkens aktører bygget et kunstformidlings prosjekt 
med en produksjons- og formidlings  akse som er denne 
estetikkens institusjonelle motsats.

Especially in recent years… Art should either 
fit seamlessly into governmental concepts or it 
should stay in the realm of symbolic gestures…
But one should not underestimate the subversive 
qualities of art. The most powerful examples of 
socially engaged art are far from fulfilling social 
democratic demands for symbolic gestures. 
FLORIAN MALZACHER, PUTTING THE URINAL BACK IN THE 

RESTROOM. THE SYMBOLIC AND THE DIRECT POWER OF ART 

AND ACTIVISM, 2014

Publikasjonens deler 
Publikasjonens deler forfølger vivo-aksen fra Norsk 
scenekunstbruks og Den kulturelle skolesekkens mandat 
gjennom produksjon og formidling til kunnskaps-
produksjon, med tematisk friksjon mellom delene  
og mellom tekstene i hver enkelt del som mål. 



1
3

Delen Arkiv og utopi sammenstiller diskusjon om 
feltforståelse, historiografiske metoder, arkivmateriale, 
historiefremstilling og prosjektorganisering med en 
oppfordring om å tenke dette i sammenheng. Med Bjørn 
Rasmussens feltbetegnelse «feltet barn og teater» har vi 
fått en høyere himmel og videre horisont å virke under, 
og et samlende perspektiv å møte store diskusjoner 
om «instrumentalitet» på prosjektmodellnivå som 
Tiffany Jenkins tar opp. Anne Helgesens habitus-
perspektiv utfyller historien om etableringen av Norsk 
scenekunst bruk, men bidrar også til å kaste lys over 
nettverksmodellen vår beskrevet av Morten Walderhaug. 
Finnes det et distribuert nettverkshabitus vi er hemma-
blinde for, og hvordan vil Scenekunstbrukets inter-
nasjonale orientering og et eventuelt samarbeid 
med institusjonsteatre utfordre denne modellen? 
Kenneth Dean, Thomas Gundersen, Frode Gjerløw 
og Belinda Braza representerer Scenekunstbrukets 
kunstnergenerasjoner. 

Delen Estetikk og didaktikk sammenstiller tekster 
som fra ulike ståsteder tenker estetikk og didaktikk 
sammen, og i forlengelsen av dette formidlingsstrategier. 
Niels Lehmanns estetiske begrep om annethetserfaring 
gjør det mulig å tenke det didaktiske inn i det estetiske 
både overordnet på prosjektmodellnivå og på verk nivå. 
Produksjonene I morgen var jeg alltid en løve, Super -
woman, Kamerat klubben og Martefaen makter  
å formidle at endring er mulig. Kunstnerne Anne H. 
Ekenes, Peder Opstad, Katja Lindeberg og Andres 
Kippersund motiveres av et overordnet fokus på sitt 
publikum. Venke M. Sortland har samtalt i dybden med 
kunstnere som tenker det didaktiske som en integrert del 
av sin kunstfagskompetanse og kunstverkene de lager. 
Karstein Solli argumenterer for barnefaglig kompetanse 
som estetisk mulighetsrom. Anette Pettersen tenker 
didaktikker og formidlingsstrategier i flertall, med 
utgangspunkt i estetikken og som del av verket.

Delen Produksjon og kontekst undersøker for-
holdet mellom på den ene side en produksjons inn-
hold og produksjons struktur, og på den andre side 
produksjonens kontekst. Vi kan kalle det verkets inn-
side og utside. Florian Malzacher og Kristin E. Bjørn 
tematiserer forholdet mellom produksjonsstruktur og 
heteronome verk fra henholdsvis en kuratorposisjon 
og en frigruppeposisjon. Malzacher viser hvordan 
kuratorfunksjonen i scenekunst feltet kan se ut som 
performativ kuratering. Kristin E. Bjørn reflekterer  
over produksjonsstruktur som estetisk virkemiddel  
med utgangspunkt i egne erfaringer fra RadArt.  
Janne Langaas fremholder co-produksjonen som  
et særlig godt utgangspunkt for god innholdsproduksjon.

Men forholdet mellom produksjon og kontekst er 
også et spørsmål om innhold. Tore Vagn Lids begrep 
om en refleksiv estetikk presenteres i en personlig tekst 
som legger den refleksive prosessen åpen. Kunstnerne 
Simone Grøtte og Amund Sjølie Sveen forholder seg til 
kontekst som innhold om lokal kultur og som politikk. 
Kunstnerisk leder i New International Encounter 
(NIE), Kjell Moberg, ser tilbake på 15 års internasjonal 
turnévirksomhet , og reflekterer over estetiske konsepters 
møter med ulike kunstinstitusjonelle kontekster. For NIE 
er forflytningen mellom visningskontekster et positivt 

premiss; det er i møtet med visningskonteksten  
at verket blir helt. 

Delen Tilskuerskap, teaterarkitektur og sceno-
grafi tematiserer det vi med en samlebetegnelse 
kan kalle romlige problemstillinger. Finnes det en 
barneteaterarkitektur, og hva kan det være? Andrew  
Todd og Cirka Teater svarer på spørsmålet fra 
henholdsvis Paris og Trondheim, og er enige om at 
spørsmålet ikke kan løses ved tegnebordet, men må 
springe ut fra en kunstnerisk praksis. Ina Coll Kjølmoen 
presenterer Utoskop som mobil teaterarkitektur. 
Tormod Lindgren forstår scenografi som iscenesettelse 
av tilskuerskap, og deler erfaringer fra en omfattende 
scenografpraksis. For Katrine E. Strøm kan følelsen 
eller stedet ligge til grunn for scenografi som også 
kan iscenesette arena. Sidsel Graffer problematiserer 
verkforflytning mellom ulike produksjons- og 
medieringsakser, og skisserer hvordan en performativ 
scenografi handler om romlig iscenesettelse.

Delen Arena og formidling problematiserer 
arenabegrepet og formidlings begrepet. Kjetil Røed 
forstår arena som noe som potensielt kan oppstå som 
hybridisering, og som det må legges til rette for. Goro 
Tronsmos produksjoner og Katrine E. Strøms Usynlig 
kan forstås som slike arenaiscenesettelser. Nils Petter 
Mørland presenterer hvordan Det andre teatret tenker 
om barne publikummet sitt, og Scenekunstbruket tenker 
Show box som internasjonal plattform. En undersøkelse 
av arenabegrepet fører til at vi må undersøke formidlings-
begrepet på nytt. Kari Holdhus vektlegger betydningen 
av relasjonsbygging mellom formidlende og mottakende 
institusjon. Karen Kipphoff viser at kunstnerisk 
utviklings arbeid har et potensiale som kunstformidling. 
Camilla Vanebo oppsummerer fylkeskommunenes 
oppbygging av Den kulturelle skolesekken i samarbeid 
med Norsk scenekunstbruk. Absence Crew, Teater 
Fusentast, Sagliocco Ensemble, Kirjan Waage og Teater 
Joker deler turneerfaringer.

Delen Kvalitet i kunst og kunnskapsproduksjon 
oppfordrer til samtale om metodiske problemstillinger 
knyttet til kvalitetsevaluering av produksjoner og i 
kunnskapsproduksjon. Hildur Kristinsdottir, Hege 
Haagenrud og Jarl Flaaten Bjørk har laget produksjoner 
som har utfordret samtalen om kunstnerisk kvalitet. 
Håkon Skoge presenterer problemstillingen sett fra 
fylkeskommunen som formidler. Anne Britt Grans 
gradsbøyde handlings kriterier er forankret i det formidlede 
verkets intensjon og realisering. Guri Birkeland samtaler 
med Kunstnerisk råd om kvalitetsvurdering. Sigrid 
Røyseng og Siren Leirvaag diskuterer evalueringsmetoder 
ut fra sine respektive fag sosiologi og teatervitenskap. 
Elin O. Rekdal og Irene McIntyre Kristensen rapporterer 
fra SUS – Scenekunstens unge stemmer – og ser oppøvelse 
av kritikerkompetanse som øvelse i demokrati. Chris 
Erichsen ser på kritikkens status, og teksten kan 
sammen med Torbjørn Gabrielsens tekst om Stamsund 
Teaterfestival leses som en refleksjon over kunst for barn 
og unges status i offentlig rom.

Samtaler som kommer
I forlengelsen av denne publikasjonenes tekster  
ser vi samtaler som kommer.
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Formidlingens funksjon utenfor kunstinstitusjonen 
må utforskes som estetisk mulighetsrom fremfor som 
et politisk spørsmål om instrumentalitet. Hvordan 
skal vi tenke kunstformidling som et åpent møte 
mellom didaktikk og estetikk? Dette er ikke primært 
et spørsmål om organisering av formidlingen, men et 
innholdsspørsmål som utfordrer skolen, kunstfeltet 
og formidlingsinstitusjonene likelydende. Hvordan vil 
skolen åpne seg for en samtidsscenekunst som utforsker 
seg selv som nytte og virkning og spiller langt inn på 
didaktikkens og politikkens banehalvdeler? Og hvis 
vi på kunstsiden mener at didaktisk kunst har blitt et 
honnørord, hvordan vil vi åpne oss for skolens didaktiske 
kompetanse i produksjons- og formidlingsprosessene? 
En forsiktig begynnelse kan være å dyrke flertallsformer 
i estetikker, didaktikker, formidlingsstrategier og 
produksjonsstrukturer, og tenke realisering som lokale og 
spesifikke sammenstillinger av disse størrelsene.

Forholdet mellom mandat og sedvane. 20 års praksis 
fordrer at vi ser på vårt mandat og våre sedvaner med 
friskt blikk. Scenekunstformidling innenfor rammen 
DKS har til nå i stor grad handlet om autonome verk som 
vises i gymsaler for anledningen forsøksvis forkledd 
som blackboxteatre. Det har også handlet om en sterkt 
logistikkorientert formidling i udiskutert medierende 
modus forstått som forklarende bro gjennom for- og 
etterarbeid om form og innhold, og med vekt på opp-
levelse og læring om kvalitet og kanon. Fra hvor forstått 
som hvilke produksjons- og medieringsakser og i hvilken 
tenkning om formidling er denne modus operandi 
forankret? Det synes påkrevd å undersøke premissene 
som ligger i vår egen produksjons- og formidlingsakse 
med friskt blikk. 

Sammenhengen mellom struktur og estetikk.  
Norsk scenekunstbruks formidlingsmandat posisjonerer 
institusjonen som en del av og mellom ulike produksjons- 
og formidlingsakser i offentlig og semioffentlig rom. 
Dette gir en mulighet til å forstå hvordan struktur og 
estetikk virker sammen i ulike institusjonelle sammen-
henger. I forlengelsen av dette kan vi spørre oss selv: 
holder vi oss med strukturer som muliggjør produksjon  
og formidling av den estetikken vi ønsker å formidle? 
Hvis vi investerer i å forstå forskjellen mellom autonome 
og heteronome verk, vil vi bli flinkere til å produsere  
og formidle begge deler. 

Fylkeskommunens rolleutøvelse utfordres av 
heteronome genre, som er avhengige av formidlings - 
nær produksjon og en produsentfunksjon som ligger 
nærmere en kurator funksjon som tenker produksjon, 
innhold og formidling sammen. Genrene fordrer at vi  
ser på produksjonsstruktur som estetisk virkemiddel  
og organiserer produksjon og formidling etter hvert  
enkelt prosjektet. Alt dette betyr selvfølgelig at vi må  
lage produksjoner som har aktualitet i en mindre 
sammenheng, og at alle ikke får det samme. Fylkes-
kommunenes store formidlingserfaring og kurator-
funksjonen slik den er utforsket i kunstfeltet forøvrig 
er et godt utgangspunkt for å formulere en eventuell 
fylkeskommunal kuratorfunksjon. 

Formidlingsstrategier i arena. Om vi forstår arena 
som noe som potensielt kan oppstå, får det følger for 
formidlingsarbeidet vårt, som vil måtte forankres i 

hver enkelt produksjons verkegenskaper og utøves i 
et differensiert og bredt spekter av strategier. Slik det 
er i dag, ligger det ikke strukturelle hindringer i veien, 
men det er en utfordring fordi formidlingsvolumene er 
så store. I bunn og grunn handler dette om å lage litt 
større fallhøyde for oss selv, og å våge å kjenne på den 
språklige usikkerheten som heteronome genre kaster oss 
ut i, og som kan høres slik ut: Heteronome verk bryter 
ned skillene mellom produksjon, verk, formidling, 
visningskontekst og publikum. Formidling vil handle om å 
iscenesette et møte mellom verk og kontekst i en situasjon 
der en arena for deltakelse, diskusjon, konfrontasjon 
og refleksjon potensielt kan oppstå. Konteksten kan 
forstås som institusjonell, arkitektonisk, sosial og medial 
kontekst. Verkene iscenesetter forholdet mellom det 
individuelle og kollektive tilskuerskapet, og det er i denne 
diskuterende relasjonen at rommet for refleksjon og 
erfaring oppstår. Publikum er på samme tid betrakter og 
deltaker, og verket er på samme tid helt og oppløst. 

Samtalen om kunstnerisk kvalitet. Det har vært 
viktig for oss å etablere forflytningspotensiale som 
et kvalitetskriterium fordi forflytningskompetanse 
og turnékompetanse ikke er det samme. Hvordan et 
verk kommer til sin rett eller forvitrer ved forflytning 
må forstås som en del av et verks estetiske konsept og 
en egenskap ved verket. Er det riktig å mene at verk 
produsert for turnering i større grad bør innreflektere 
dette premisset konseptuelt? Samtalen om kvalitet 
handler først og fremst om hvor i produksjons- og 
formidlingsaksen vi vil situere samtalen, i verkets 
intensjoner, eller i formidlingen. Det handler også om 
hvor i forhold til verket vi vil være, utenfor det, eller 
inne i det. Med Ønskekvistmodellen og kritikken av den, 
idealtypiske og gradsbøyde handlingskriterier, foreligger 
det et rikt materiale som kan legges til grunn for en 
oppdatering av samtalen om kvalitet. 

Kunnskapsproduksjon. Som nasjonal aktør i Den 
kulturelle skolesekken ønsker Norsk scenekunstbruk 
seg en større samtale om kunnskapsproduksjon. Dette 
handler om hvem som bestiller, hvem som finansierer, 
hvem som styrer og hvem som utfører. Generelt 
savner vi tverr faglig teoribygging av mandatet og 
produksjons- og formidlingsaksen, slik vi har forsøkt i 
denne publikasjonen, og det tverrgående mellom teori 
og praksis. Vi vil også legge til at fylkesnettverket som 
ansvarlige formidlere i Den kulturelle skolesekken har 
stor bestillerkompetanse, og må ha en plass i forskningen 
på styringssiden. Vi vil også oppfordre til at fremtidige 
evalueringer av Den kulturelle skolesekken utføres som 
tverrvitenskapelig evaluering mellom kunstvitenskapene 
og samfunnsvitenskapene, og at den er kunstvitenskapelig 
styrt. Dette handler om respekten for at kunstformidling 
utøves med utgangspunkt i kunstfagene.

Situering i offentlig rom. Ved opprettelsen av 
Den kulturelle skolesekken ble størstedelen av feltet 
scenekunst for barn og unge situert i en semioffentlighet. 
Hvis vi vektlegger barns medborgerskap, må vi 
samtale om hvordan vi oppretter og opprettholder 
utveksling mellom denne semi offentligheten og en 
større offentlighet. Dette handler om hvordan arbeidet 
i produksjons- og formidlingsaksen vår utføres i 
utveksling med andre institusjoner. Og det handler om 
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kritikken av scenekunst for barn og unge. Det handler 
også om formidling av scenekunst for barn og unge i en 
teateroffentlighet, og om Oslo burde ha en egen scene 
dedikert til å gi barn og barns liv og livsutfoldelse et 
tydelig identifiserbart sted i offentlig rom.
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Det levende arkivet
På turné med Scenekunstbruket 1994–2014

Gjøglernes Alladin
Kenneth Dean Productions

Peer Gynt
Teater Fusentast

Tornerose
Teater Fusentast

Baldrian og Musa
Giert Werring/Baldrian og musa

180157 56789
Cecilie Lindeman Steen

Spill Stndbrg
!bang

 Tut-Ankh-Amon
Dukkenikkerne

Ulven og Rødhette
Dukkespilleriet

Fyret
Klomadu Teater 

Arransikt og Stjernefolket
Klomadu Teater

Kjempen Mossa
Fabellatores

Det magiske skrinet
Musidra

Stjerne.*
Odd Johan Fritzøe

Herr Tikk-Takk tar tiden
Spillebrikkene

Katitzi
Teater Fusentast

Englepels
Totalteatret

Brd. Konk på Spøkelsesjakt
Studium Actoris

Farlig å bøye seg ut
De Damene

Stueluft
!bang

Joystick
Demodans

Stryk
Ad hoc Team

De vises sten
Grusomhetens Teater

Dr. Irrwitzers Testamente
Dukkenikkerne

Walking the dogs
Teater NOR

Drømmeflyveren
Gruvekompaniet

Mat/Menn/Mus
Gorgon Produksjoner

Sampo Lappelill
Klomadu Teater 

Lurv
Magna Vox

Harde tak
Grenland Friteater

Først på ballen
Kjærlighetens slaver

Skisser
Kompani B. Valiente

One Night Stand
Krementx

Laffen og Kikka
Laffen og Kikka

Døren
Teater Joker

Reksten og Rosenvinge
Teater NOR

Poy!
Opera Omnia

En ensom sneip
Eilertsen & Granados Teaterkomp.

Hjortefot og Kristiansen
Teater Osiris

Mestertyven og andre fort.
Turnékompaniet

Gistern is anders
Anders Schlanbusch

Jet Hotel
Bal/Verk Produksjoner
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Locktången
Pygméteatern

Finagel Felespiller
Robsrud & DeaN

Salome
Sagliocco Ensemble

Rike Per
Teater Joker

To syke søstre
Teater Spillebrikkene

Ha det på badet
Teater Joker

Kes
The English Speaking Theatre

Samba
Totalteatret

Paralooped
Urban Blue

A sudden unexpected faint
Wee

Hunt out [Reprise] (1997)
Zero visibility corp.

Askepott
Teatr Kukol

Minner
BBR Produksjoner

Live*
Wee

Haven var helt hvit
Bal/Verk Produksjoner

Emilie og Den Umulige Mammaen 
Barske Glæder Produksjoner

Krøll med Alfa
De Damene

En sällsam dag på Larssons lager
Dockteaterverkstan

Baron von Himmelvlogens
Dukkenikkerne

Arr
Fabellatores

Håll i hatten
Dockteaterverkstan

Fuglene
Gruvekompaniet

Dead Diana
Kate Pendry

Glass i palass
Klomadu Teater 

Eight Songs for a Mad World
Magna Vox

Fugl
Meyer og Garnås

Stella
Kulturproduksjoner

Typer & Ting
Petrusjka Teater

Krim Noir
Petrusjka Teater

Nattens hemmeligheter
Sagliocco Ensemble

Sand mellom tærne
Teater Fusentast

Tordenskjold
Turnékompaniet

MIRAD – en gutt fra Bosnia
Teater Fusentast

De tre musketerer
Turnékompaniet

Det er så fælt atte…
Turnékompaniet

Dans for deg
Dans & Toner

Lille-Klaus og Store-Klaus
Figurteatret i Nordland

Natthistorier østenfra
Fortellerfabrikken

Fri og frank
Grenland Friteater

Koffertene
Klomadu Teater

Portrett av fem kvinner…
Lisbeth Rønnings Sceneoppl.

he is out
Kisaco
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Baobab og Bushbaby
Levende Dukker

Lykkens Narr
Malin Bratlie

Innbyggerne – et byggesett
Odd Johan Fritzøe

Historien om Peronnik
Stella Polaris

Mi lange reise heim
Stiftelsen NIE Teater

Dråpene
Ousland/Lund

Bjørnson unplugged
Teater Grimsborken

Hando Kjendo
Teater Joker 

Her er diktende trang
Tema Teater

Fem rum (utan kök)
Uttryckslabbet

Evolution of style
Atomic B-boys

Oruk Anna Leyman/ 
Figurteatret i Nordland

Det er Herman denne gang
Temte Productions

Gull og Grønne Skoger
Anne Flugstad

Bussen
Bibbi Winberg

Tenk det!
Cirka Teater

Cirkus Granados 
Eilertsen & Granados Teaterkomp. 

Gerd og hennes franske kusine
Gorgon produksjoner

Bang-Bang Club
De Utvalgte

Sex in the war zone
Kate Pendry

Sukker Sirkus
Katma

Alice
Katrine Bølstad

Br. Konk og de mystiske koffertene
Månefjes Produksjoner

Kronbladhistorier
Panta Rei Danseteater

Sko
Levende Dukker

Vakre Vasilissa
Stella Polaris

Kainos sang
Teater Grimsborken

Brødre
Teater Joker

Madame de D
Torgunn Produksjoner

Fortellerorkesteret
Verdensteatret

Trio for to skuesp. og spansk gitar
Tore V. Lid/Transiteatret-Bergen

Hold me
VoksneBarn

Mad
VoksneBarn

Prinsessen av Lilleland
Barske Glæder Produksjoner

Spiral
Boa Scenekunst

Reisen til Ugri-La-Brek
Balteatret 

Du og Jeg og Vi To
Dans & Toner

Nabo nabo
Gorgon produksjoner

Venter på jenter
Grenland Friteater

Element
Gruvekompaniet

Søstre
Haugen produksjoner

Dukkehuset
Grusomhetens Teater
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Nesten glemt fortid 
Stiftelsen NIE Teater

Via Dolorosa
Trond Lie

Katta og andre strofer
Teater Fusentast

Den kjempestore krokodillen
Teater Grimsborken

Gubben Felix og Hunden
Teater Visuell

Kaffebønneslekta
Teaterverket LIT

Pokertrynet
Teater Spillebrikkene

Fyrtøyet
Turnékompaniet

Veslefrikk med fela
Unge Husers Dukketeater

The Stones
Zeal Theatre

Rino og den magiske fløyten
Dukkenikkerene

Sneglegutten
Grenland Friteater

Busteper
Boa Scenekunst

Morgenfuglen
Hege Haagenrud

Farleg leik
K R Kompani

Game Over
Kompani B. Valiente

Løp, Løp, Løp!
MjøScene Produksjoner

Off the Wall
Off the Wall

Armløs slår tilbake
Lisa C. B. Lie kompani

3x3- en fugleopera
Opera Omnia

Invisible Dances/Underveis
Panta Rei Danseteater

DOT
Plire Multi Dance

Miramarmora
Stiftelsen NIE Teater

Slutten På Alt Som Var
Stiftelsen NIE Teater

Dunongen og Tempusegget
Stellaris DansTeater

Terje Vigen
Teater Grimsborken

Trillefolket
Teater Joker

Mästerkatten
Torgunn Produksjoner

Så Øra Flagrer
Turnékompaniet

Vinger
Ulv SceneProd./Cirkus KhaOom 

Tvekampen
Turnékompaniet

Munch
Dans & Toner

Eg, eg og eg
Danseteater Dee

Balladen om Bohm og Bøhmer
Grenland Friteater

Sagan om fred
Hege Haagenrud 

Rust
Green Ginger

Sirkusgåter
KULTA Produksjoner

Rosa Elefanter
Les Elephants Roses

Oleanna og juleengelen
Luna teater

En Hemmelig Hage
Ossavy & Kolbenstvedt

Den Lykkelige Prinsen
Sagliocco Ensemble

Monox 3
Molitrix Scenekunst
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Happy Place
Ingri Midgard Fiksdal

Vidunderkammer
Katma

Mitt liv med hundene
Stiftelsen NIE Teater

Helt på tuppa
Teater Grimsborken

Schhh!
Teater Grimsborken

Store stemme
Store Stemme – prosjektgruppe

Hilde og Erhardt
Teater Nova

Frøken Margerethe
Teater Spillebrikkene

Polyfonia – et visuelt hørespill
Tore V. Lid/Transiteatret-Bergen

Ifigeneia
Verk Produksjoner

Fabrik
Wakka Wakka Productions 

Gadusch!
Uttryckslabbet

DocuDans
Øyvind Jørgensen Produksjoner

Snart kommer Kevin
Fortelleriet

Trippo av Circo Aereo (FIN)
Ulv SceneProd./Cirkus KhaOom

Innvandrer
a smith

Flyt
Blendbox

Leire
Figurfantastene

Guds gjøgler
Flamenco Vivo

Martefaen
De Utvalgte

Bust da Breakz
Freestyle Phanatix

Dunderfot & frk. Sky
Grenland Friteater

Ulv i skoen
Haugen produksjoner

Etyder
Hege Haagenrud

Lekene slår tilbake!
Isenkramteateret

BallRom
Levende Dukker

The Art of Seduction
Max Normal

Veras Vinduer
Ossavy & Kolbenstvedt

Fendelhorgens flokk
Robsrud & DeaN

Peer Gynt nr. 371
Øyvind Jørgensen Produksjoner 

Kom tilbake!
Barske Glæder Produksjoner

Smuler og svin
Tjuvpakket

Backfish
Blendwerk

Feil Speil
Danseteater Dee

Noahs Ark
Dukkenikkerne

Opus 1
Cirka Teater

Sov du?
Embla Dans og Teater

Seksuell Empati vol. 1
Flaatenbjørk kompani

Dyret som nektet
Hege Haagenrud

Håkki forteller
Håkki

The Power of Glesbygd
Håkki

Så tag nu mina händer
Hege Haagenrud
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Voff! Art
Sagliocco Ensemble

Poteter har ingen vinger
Stiftelsen Ferske Scener

Sangen Om Alt Som Blir Borte
Stiftelsen NIE Teater

Vinden hvisker
Teater Grimsborken

Den trufaste venen
Teater Tramp

Norsk nok
Barske Glæder Produksjoner

Gubben och Blomman
Pygméteatern

Steinene
Teater Grimsborken

Hunger TinkerTing/Pickled 
Image/Figurteateret i Nordland

Operasjon Almenrausch
Tore Vagn Lid/Agder Teater

På besøk
Torgunn Produksjoner

Hvor er du?
Amund Sjølie Sveen

Twisted
Dans & Toner

Cool Frogs
Etienne Borgers

Kameratklubben
Fabula Rasa

Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter
Flaatenbjørk kompani

På stille ben
Gorgon produksjoner

På dypt vann
Gorgon produksjoner

Den stygge andungen
Dybwikdans

Rødhette og Ulven
Dårekisten Teater

Gullalðurir
Eirik Fauske

Svev!
Gul Katt Produksjoner

Superglad
Hege Haagenrud

Pølse med alt
Masja Abrahamsen

Gjenkjennelsen – ondskapens psyk.
Grenland Friteater

Hamsterprosjektet
Hege Haagenrud

A Dance Tribute to the Art of Football
Jo Strømgren Kompani

Of Gods and Driftwood
Kenneth Flak

Baller
Odd Johan Fritzøe

Fra ei kus dagbok
Petra Produksjoner

UtoSafari
Nummen Safari 

WeFiction & Private Rite
Panta Rei Danseteater

Ung, ny og naken i helvetes 
drittbygda Samovarteateret

Rasmus på luffen
Sanzén Produktioner

Eventyrlige Eventyr
Siljeholm/Christophersen

Kollaps/Everything Falls Apart
Stiftelsen NIE Teater

De Røde Skoene
Teater Fot

Liker du porno?
Teater Grimsborken

Kokkatastrofa
Teater Okolo

Lydvingens lydløse oppdrag
Teater Spillebrikkene

Odyssey
Theatre ad infinitum

Ressentiment
Tore V. Lid/Transiteateret – Bergen
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The Snuff Grinders
Frikar dance company

Askeladden på nye eventyr
Absence Crew

Rattus Norvegicus
ASFALTprinsessene

1000 zasto 1000 zato
Azra Halilovic

Wear it like a crown
Cirkus Cirkör

Duett
Domogalla/Folkedal

Månefabler
Dukkenikkerene

Reindans – Boazodánsa
Eltoft & Grøtte

Sheep
Etienne Borgers

Superwoman
Fjørtoft produksjoner

Djønk 2.1
Flaatenbjørk kompani

Galskapsprosjektet
Flaatenbjørk kompani

Universet
Grimfilm

Maria & José
Johanna & Tobias

Mer enn ti tommeltotter
Katta i sekken

Circo Herencia
Niky Laucha & Frida Odden

Röd måne
Pygméteatern

Tone! Art – bilder fra et piano
Sagliocco Ensemble

Se meg!
Sølvi Edvardsens produksjoner

Baron von Munchhausens 
sannheter!! Teater Joker

Tutomaten
Teater Joker

Paradis
Teater Nova

På do med Gro der skjer det no’
Teater Spillebrikkene

I sitt eget selskap
Torgunn Produksjoner

No no & Jericho
Ut i Scenekunsten

Vi beskytter landet
Volum Express

Baby Universe
Wakka Wakka Productions

Sound of freedom
Amund Sjølie Sveen

Under barnehagen
Animalske produksjoner

Å leve på kode 6
Blendwerk

Undermän
Cirkus Cirkör

Alt & Ingenting
Dukkenikkerne

De grenseløse
Hege Haagenrud

Faust for kids
Klassikere for kids

Du er død, Mrs. Conway!
Isenkramteateret

A Dance Tribute to Ping Pong
Jo Strømgren Kompani

Klinsj
Katja Lindeberg

Om bare Rosa kunne trylle
Katja Lindeberg

Før kaffen blir kald
Krutt og kamfer

I morgen var jeg alltid en løve
Løveprosjektet 

Forskningsprosjekt V
Robsrud & DeaN

Hav/Tales from a Sea Journey
Stiftelsen NIE Teater
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Alex Hinchcliffe
Anders Jirås
Anders Røren
Andreas Bergmann
Andreas Roksvåg
Anna Widén
Anne Line Bakken
Aril Tønessen
Arild Langaas
Asgeir hjorthaug
Asilia Media
Asle Nilsen
Beate Schiledrop
Birgitte Sjøberg
Birgitte Stangeland
Bjørn Sandnes
C.Søgaard
Cathrine Kleivdal
Christian Clausen
Christina Lindgren /Kari 
Nyutstumo
Dag Arve Forbergskog
Dag Jenssen
DAJE
Danny Twang
Douglas Carr
Eirik Dankel
Elisabeth Høiberg

Minnenes Museum
Stiftelsen NIE Teater

Vår forestilling om Sara
Teater Grimsborken

Når mamma blir et monster
Teater Spillebrikkene

Vindstille
The Lunatics/Figurt. i Nordland

FETT
Turnékompaniet

Dropout
Artilleriet

Tankelaboratoriet
Cirka Teater

Herr Mølsk
Etienne Borgers

Katastrofen
Gorgon produksjoner

Bing og bang
Gorgon produksjoner

Juryen
Hege Haagenrud

Grensen
Jo Strømgren Kompani

Usynlig
Katma

Over stokk og stein
Konstellasjonen

Rommet i klassen
ODE Ung

I wish her well
Panta Rei Danseteater

Sannheten
Robsrud & DeaN

Vodka, vann og glasnost
Samovarteatret

Jeg ser munnen din bevege seg…
Stine and the Ranuncles

Centralia
Superbolt

Fear Infection
Team Braza

Tatoveringen
Teater Avvik

Vesleblakken
Teater Grimsborken

Regn
Temte Productions

Opera Opaque
Yngvild Aspeli/Cie Plexus

The eagle has landed
Det Andre Teatret

Kjøkkenet
Jo Strømgren Kompani

Bakeriet
Katma

Ugress
Kim Atle Hansen

1 ½ – en forestilling om ensomhet 
Oddman productions

I am Us
Team Braza

Sitt stille!
Teater Grimsborken

Milonga for tre, SIA Teater
Kluss med klær og klesklyper, Teater Tripicchio, Underland & co
Sabina, Fia Teatret
She Loves you, Musidra Teater
Om smag og behag man ikke disp., Turnékompaniet
Bare smågutter, men..., Anne og Birgitte
Slik en klovn ser det, Danzkomix
Hva mine øyne har sett, Eva Mørkeseth/Birgitte Sæbø
Håkon fire, Levende Dukker

Forestillinger som ikke er avbildet

Elke Laleman
Erik Berg
Espen Tollefsen
Fra ATV-undervisningsfilm
Francis Miller
Frank Gregersen
Fredrik Imislund
Geir Ove Andersen
Gilles Berger
Gisle Bjørneby
Gorgon prouksjoner
Grimfilm
Gunnar Klingwall
Hanne Brakstad
Håvard L. Johansen
Ilvy Njiokiktjien
Inger Marthe Skyberg
Ingun Mæhlum
Ingvild Haugstad
Iselin Hustad
Iselin Jansen
Iva Moberg
Jaap den Hertog
Jarle Nyttingnes
Jiri N. Jelinek
Jon Mihle
Jon Terje Hellgren Hansen
Jonas Jeremiassen Tomter

Joris Hol
Kai Grinde Myrann
Karen Høie
Karin Malmhav
Kenneth Dean
Knut Bry/tinagent.com
Kristin Aafløy Opdan
Kristin Von Hirsch
Leif Arne Holme
Lene Stavå
Linda Schade
Lucia Herrero
Mads Nygård
Marcus
Mari Monrad Vistven
Marianne Sleire/Roy Andersson
Marieke Joosten
Mariell Amelie Lind-Hansen
Marius Kolbensvedt
Mats Bäcker
Michael Koitzsch
Mona Gundersen
Monika Solheim
Morten Berentsen
NIE
Nils-Petter Aaland
Odd Steinar Tøllefsen
Olav Breen

Owain Shaw
Paal Staven
Peder Opstad
Per Jostein Aarsand
Peter Lodwick
Premysl Bukovski
Simen Grankel
Sindre Omenås
Siren Lauvdal
Solveig Laland Mohn
Stein Anders Larsen
Stein Jarle Nilsen
Steinar Myhre
Stian Omland
Sunniva Bodvin
Svein Ove Kirkhorn
Sveinung Ryan
Tanja Steen
Tatjana Zaitzow
Thomas A. Strømsnes/Agendum AS
Thor Eriksen
Tom Ivar Øverlie
Tomas Håkki Eriksson
Tore V. Lid
Trine+Kim designstudio
Trond Lie
Trond-Atle Farestveit
Turnéorganisasjonen

Foto

Klovnen, Teater Vi To
Hunden, Grenland Friteater
Hurra, hurra, hurra, Levende Dukker
Slampoetry, Lisa Lie/ Scott Martingell (Mc jabber)
Hvordan jeg har det, Skuespillerkompaniet
Røverdronningen, Musidra Teater
Mannen i alle farger, Stella Polaris
Nesten Fame, Trine Saltermark
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og teip festa til golvet og pudder i 
garderoben og lakenteater og stolar på rad 
og innslepp om tre minutt og oppvarming og 
mumling i skjegget og teknikaren i riggen 
og den trange våte bilen og ut og inn og 
lemping og honorar inn på konto og altfor 
lite latter denne gongen og strenge blikk 
til dei bakerst og kvifor stirrer alle på 
ho unge i forestillinga hæ? og tyggis under 
stolane og det umerkelege dramaturgiske 
høgdepunktet og dagen brannalarmen gjekk og 
alt berre stoppa og rektoren som avlyste 
og metervis med papp og gutten med det 
krøllete svarte håret med open munn hadde 
aldri aldri sett noko slikt før dvd ligg 
vedlagt i dårleg kvalitet arbeidet med 
fylkeskommunen går bra kunnskap om resepsjonen 
stigande diskursen mangfaldig det er håp

 

lyset slåast av lyden skruast på tematikken 
borar seg bort og inn og ned og personen som 
satt på tredje rad med det svarte krøllete 
håret den personen var heilt oppslukt 
overgitt vi veit ikkje kva og vi snakka 
om det i garderoben under nedrigg utrigg 
opprigg i bussen men var vi venner kollegaer 
bekjente svirekameratar studiekameratar er 
det nokon som hugsar takten cuet intensjonen 
med rørsla kven fotograferte kven kartla kvar 
er dokumenta burde ikkje nokon dokumentere 
sette i system alfabetisere montere i monter 
la støvet falle ned i skjul og snøen fell 
virvlar snøføyk kastast framfor lyktene til 
ein minibuss ein stad i distriktet tidleg 
nitti-tal ein gong ein dag skal vi få alt 
fram og opp frå skapa opp opp opp leite alt 
opp nokon skal leite oss opp og lage noko 
nytt nei sjå der er noko gamalt fantastisk 
klassikar-aktig forut vår tid nei på sida 
av vår tid eit parallelt univers på tvers 
av tradisjonelle skilelinjer i norsk teater 
det er ikkje postutopisk men prefantastisk  
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arkivet og utopien og verkelegheita og 
det eventyraktige og det beståande og det 
forgjengelege og det ungdommelege og den 
store forteljinga og skipet på botnen av 
havet og skatteskista og glimtet av tangen 
der nede tangentane her oppe å drive inn 
på ein våg på ein sjø til eit land til 
ei strand i ein draum i levande live med 
revolusjonerande tankar i ei verd i ei 
tankeverd som kollapsar fell ned pang og og 
og og revolusjonen revolusjonen revolusjonen 
oppbygginga oppbygginga oppbygginga noko 
nytt noko nytt noko nytt betre endå betre du 
og eg dei oss alle andre alle andre det store 
vi det store vi det er det vi vil ha det er 
det vi vil ha makuleringsmaskinane arka klipt 
opp i stykke flaksar flyg over åkrar åra som 
går minnet som forvitrar minst du minst du 
den du var forsvinn forsvinn forsvinn bak i 
den minibussen viskast ut kvite fargar snø 
og fnugg og støv og det er ikkje nok det er 
ikkje nok det er ikkje nok det er ikkje nok 
det er ikkje nok ver så snill bli litt til

Eirik Fauske
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I 1977 ble organisasjonen Teatersentrum etablert (nå 
Danse- og teatersentrum), og det var fra starten klart at 
formidlingen av scenekunst var en av hovedvisjonene 
for organisasjonen. Ønsket var å løfte frem den utenom-
institusjonelle scenekunsten for et bredt publikum. Black 
Box Teater ble etablert i Oslo i 1983, BIT Teatergarasjen 
i Bergen ble etablert som en internasjonal teaterfestival 
samme år, og som fast scene fra 1990. Teaterhuset 
Avant Garden startet sin virksomhet i Trondheim i 1984. 
Disse tre scenene var bærebjelkene for å opprettholde 
faste visningsarenaer for de frie sceniske kompaniene i 
Norge. I tillegg til dette, og selvfølgelig vel så viktig, kom 
virksomheten til de turnerende kompaniene som tilbrakte 
mer tid ute på veien enn hjemme.

De fleste av disse kompaniene spilte danse- og 
teaterforestilinger for et yngre publikum. På bibliotek, 
skoler, på samfunnshus og lignende lokaler. Ser man bort 
fra Riksteatret, fantes det ingen nasjonal formidlings-
ordning som koblet produksjoner og arrangører, ingen 
felles standarder for vilkår og honorering, og heller 
ingen som satte særlige kvalitetskrav for hva som ble 
vist for barn og unge. Men det var ett felles nasjonalt 
møtepunkt for den frie scenekunsten, og det var i 
medlemsorganisasjonen Danse- og teatersentrum. 

Organisasjonen klarte i 1993–1994 å samle et 
broket scenekunstlandskap for å starte en nasjonal 
formidlingsordning for fri scenekunst. Dette takket være 
de ulike kompetanser organisasjonen var sammensatt 
av på den tiden, og ikke minst takket være Tove Bratten, 
som nyansatt daglig leder for organisasjonen. Hun hadde 
blant annet arrangørerfaring fra Bærum kommune med 
å bygge opp et fast tilbud med scenekunst for barn og 
unge, og tok umiddelbart tak i behovet for en nasjonal 
formidlingsordning for scenekunst og kalte «barnet» 
Norsk scenekunstbruk.

Samtidig var det ulike initiativ rundt om i landet for 
mer organiserte turnéløsninger for de frie gruppene. 
Teatermannen og regissør Svein Gundersen produserte 
forestillinger for hedmarkskompaniet Klomadu Teater. 
De bygde opp regionale nettverk for egne og andres 
produksjoner, for å bidra til at flest mulig fikk anledning 
til å se teater og dans. Hedmark ble også et foregangsfylke  
 

da de allerede i 1991 opprettet Turnéorgansiasjonen  
for Hedmark. 

1990-tallet var et viktig tiår for den frie scenekunsten 
i Norge. Det var preget av stor uro rundt støtteordninger, 
og hvordan de ble organisert og håndtert. Det var enkelte 
interessekonflikter mellom de som ville produsere 
for barn, og de som rettet seg mer mot et voksent 
publikum. Forskjellen mellom behovene for dansefeltet 
og teaterfeltet skjøt fart i denne perioden, og forholdet 
mellom det institusjonelle og frie feltet var også den gang 
heftig diskutert. En ganske spennende tid, hvor Norsk 
scenekunstbruk ble etablert midt oppe i det hele.

Jeg arbeidet selv i en fri scenisk gruppe på den tiden, 
og var mest opptatt av å produsere og spille forestillinger. 
Vi mente veldig mye, og diskusjonene gikk selvfølgelig 
høylydt da vi kom til temaer som støtteordninger og å gi 
den frie scenekunsten bedre vilkår, men det var heldigvis 
andre som på den tiden arbeidet mer aktivt politisk for 
å bidra til større legitimitet og bedre produksjons- og 
visningsforhold for det frie feltet. 

For å prøve å skape et bredere bilde fra denne tiden, 
inviterte jeg til en samtale med nettopp Tove Bratten og 
Svein Gundersen, som med blikk fra forskjellig ståsted
kan se på historien fra Scenekunstbrukets barndom.

Da du, Tove, begynte som daglig leder i 1993 kan det virke 
som om du fra dag én la planene for en formidlingsordning 
for scenekunst?

Ja, ideen om å lage en nasjonal formidlings ordning  
kom fra min tid som arrangements- og utstillings-
ansvarlig i Bærum kommune. Vi laget et systematisk 
tilbud, en interaksjon mellom profesjonelle tilbud og 
egenaktivitet, og viste scenekunst hver lørdag. Bærum  
var på den tiden en forsøkskommune i arbeidet med å 
bygge ut heldagsskolen, så vi bygget opp et tilbud skolene  
kunne komme å se. Vi hadde altså en miks mellom  
åpne og lukkede forestillinger, hvor også bibliotekene  
var involvert. Dette ble svært vellykket, og folk kom fra 
Oslo og andre deler av Østlandet for å se forestillingene.

Geografi og kjærlighet
– etableringen av Norsk scenekunstbruk

Av Ådne Sekkelsten

En samtale med Tove Bratten og Svein Gundersen
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Nettopp, for hvordan så egentlig verden ut da? Det var  
jo ikke noe organisert enhetlig turnésystem i Norge, og  
de frie gruppene hadde i stor grad sine egne nettverk.  
Hvor var du, Svein?

Jeg var på Hamar, og tilknyttet teatergruppen Klomadu 
Teater. På Hamar hadde Hedmark Teater startet opp i 
1987, og Turnéorganisasjonen for Hedmark kom i 1991. 
De var de første som la opp turneer i hedmarksregionen. 
Vi startet et nettverk vi kalte Teaterforum, og fikk med 
fem kommuner rundt Hamar i ordningen. Vi kjøpte 
inn forestillinger for barn, som ble vist som åpne fore-
stillinger på ettermiddag/kveldstid, tilbudet gikk fire 
ganger på høsten og fire ganger på våren. Kommunene 
bidro med kr 5000 hver til et budsjett som vi hadde  
midler til å kjøpe inn forestillinger for, og kommunene 
fikk billettinntektene. Ordningen ga hver forestilling 
en liten turné i Hedmark. Dette var et system som kom 
i tillegg til Turnéorganisasjonen, som kun ga tilbud 
til skolene. Jeg ønsket at det også skulle være et åpent 
kveldstilbud for familier.

Kjente du til disse ulike modellene, Tove?

Ja, dette var jo landskapet den gangen. Det var mye 
som var i emning og mange mindre turnésystemer 
rundt omkring i Norge, oftest basert på gruppenes egne 
initiativer. Og Hedmark lå absolutt i front. I Bærum var 
dette også innarbeidet i kommunens kulturplaner, noe 
som ga formidlingsarbeidet der en politisk forankring. 
Dette arbeidet ga meg en viktig erfaringsbakgrunn og 
var avgjørende for å vite hvilke bestanddeler som var 
viktig i oppbygningen av Scenekunstbruket. For på det 
tidspunktet, hadde nesten hver eneste kommune eller 
fylke en eller annen form for kulturplan. De hadde ofte en 
visjon og en tanke om profil og hva slags type arbeid som 
skulle finne sted. Lokal identitetsbygging stod sentralt. I 
tiden før jeg ble ansatt i Danse- og teatersentrum, jobbet 
jeg også i Norsk kulturråd med å bygge modellen for 
Pilotgalleriet. Da fikk jeg god tilgang til Kulturrådets 
arkiv og dokumentasjon, med planer fra alle fylker og 
kommuner i Norge. Dette ga meg et godt overblikk, og  
jeg fikk kjennskap til ulike fordelingsnøkler i Kultur - 
rådet. Gjennom dette fikk jeg erkjennelsen av at hvis  
det skulle lages et turnésystem i Norge, måtte det tuftes  
på den virkeligheten Kultur-Norge hadde å vise til, at det 
lå i deres egne visjoner og planer. Det nyttet ikke å skulle 
lage noe som ikke snakket med de ulike nivåene  
i forvaltningen.

Og med den ballasten, fikk du jobben som daglig leder.

Jeg husker det godt, da jeg var på jobbintervju var det 
viktig for styret å finne en person som kunne stå for 
kompetanseutvikling, styrke økonomien og ikke minst  
se på om man kunne lage en egen turnéordning. På 
hvilken måte kunne vi utvikle noe slik at vi kunne få 
større omsetning på det man kan kalle det frie feltets 
største aktivum, nemlig forestillingene?

Men du hadde vel en vei å gå innad i  
Danse- og teatersentrum også, Tove?

Det var utfordringer både administrativt og i selve 
oppstarten av formidlingsordningen. Vi hadde kontor-
felleskap med Black Box Teater (fra høsten 1991) på 
Aker Brygge og delte noen administrative ressurser. 
Vi fikk også mulighet til å utvide vår faste stab med en 
organisasjonskonsulent som blant annet skulle utvikle 
organisasjonen innen formidling. Danse- og teatersentrum 
hadde to medarbeidere engasjert i henholdsvis Oslo 
og Trondheim. Dette fikk vi til gjennom såkalte 
sysselsettingstiltak. Det ble satt i gang en undersøkelse 
av statusen for formidlingen av scenekunst for barn 
og unge på den tiden. Resultatet ble en kartlegging av 
det offentlige mottakerapparatet, ulike nettverk og 
infrastrukturer konsentrert om fylker og kommuner. 
Spesielt ble det fokusert på fylkesnivået, i tråd med 
fylkenes rolle slik den fremkommer i kulturmeldingen 
«Kultur i tiden» (St.meld. nr. 61, 1991–1992). I 1993 skrev 
vi at «I 1994 regner Teatersentrum med å videreutvikle 
dette prosjektet i tråd med organisasjonens prioriterte 
oppgaver innen formidling». På grunn av alle disse 
omstendigheten, og ikke minst på bakgrunn av 
kartleggingen som ble gjort, fikk vi tilbakemelding fra 
alle fylkene om deres planer, ønsker og behov.

Men det var vel ikke helt uproblematisk innad, heller? 
Jeg husker godt at jeg, etter å ha vært ansatt i bare to 
uker i Danse- og teatersentrum og Scenekunstbruket, ble 
oppringt og skjelt ut av folk i scenekunstmiljøet om hvorfor 
vi skulle holde på med disse greiene her? Da, som nå, 
skjønner jeg godt frykten for at noen rokker ved etablerte 
formidlingsnettverk, kanskje forstyrrer gode personlige 
relasjoner bygd opp gjennom flere år. Så kommer Danse-  
og teatersentrum og sier: Nå gjør vi det sånn! Svein, du 
stod jo midt oppe i dette, ikke sant?

Ja, men den uroen som var, må kanskje aller mest sees i 
sammenheng med blant annet omleggingen av støtten til 
de frie gruppene. Selve omleggingen kom først i 1997, men 
dette var i emning og var en del av uroen. Støtteordningen 
var jo på vandring fra på begynnelsen av 1990-tallet. Først 
ble den lagt til Kulturrådet, men de hadde ikke kompetanse 
innen feltet på dette tidspunktet. Så gikk ordningen 
tilbake til Kulturdepartementet, som ikke ville ha den. 
Deretter gikk den til Riksteatret – en stor institusjon som 
skulle styre støtten til fri scenekunst, noe som var helt 
uakseptabelt. Så gikk ordningen nok engang tilbake 
til Kulturdepartementet og derfra videre til Kulturrådet 
igjen, som tok på seg å lage et fagutvalg med en egen 
scenekunstkonsulent. I den forbindelse ble altså ordningen 
lagt om fra drift til prosjekt. Gruppene følte seg skvisa, 
og det gikk jo så langt at enkelte også ga opp arbeidet. Jeg 
jobbet en tid sammen med Tove for å lage flere avdelinger 
i Danse- og teatersentrum, for slik å komme alle deler 
av organisasjonen i møte. Eksempelvis var danserne 
gode til å jobbe for sin sak, mens vi mente at Danse- og 
teatersentrum skulle jobbe like mye for alle. Dette ble 
opplevd som usolidarisk fra begge sider, noe som også 
førte til uro. I tillegg «mistet» vi vår egen visningsarena,  
da Black Box Teater ble et eget programmerende teater. 
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Altså flere sammen fallende ting som bidro til uro på 
det frie feltet. Jeg jobbet som sagt med en løsning hvor 
Danse- og teatersentrum skulle bestå av flere avdelinger. 
En avdeling for de som drev med barne- og ungdomsteater, 
en avdeling for dans, en avdeling for teater. Noe av dette 
fikk også gjennomslag i styret, blant annet å lage en egen 
avdeling for barne- og ungdomsteater. 

Men slik gikk det jo ikke?

Nei, for da forslaget kom opp i behandling på årsmøtet i 
1996, hadde veldig mange av de som holdt på med scene-
kunst for barn meldt seg ut av Danse- og teatersentrum i 
ren frustrasjon over at det ikke skjedde noe. Det gjorde at 
det ikke var nok medlemmer som stemte for dette da vi 
behandlet saken på årsmøtet. Jeg ble sittende der alene å 
flagge den saken.

Så du hadde rett og slett ingen der som kunne stemme for 
ditt forslag. Du ville gjøre noe for dem som holdt på med 
barne- og ungdomsteater, men da hadde de meldt seg ut  
i frustrasjon.

Ja, alle var borte! Jeg husker jeg var skikkelig oppgitt  
over at de ga seg så fort. De forsøkte jo også å danne en 
egen organisasjon på utsiden, noe jeg fra dag én mente var 
helt urealistisk. Det var helt utopisk at staten ville gå inn å 
støtte nok en organisasjon som i realiteten skulle gjøre  
det sammen som Danse- og teatersentrum. 

Og disse grupperingene med ulike interesser,  
skulle du få til å dra sammen, Tove?

Det er riktig at det var mye som skjedde på en gang, men 
jeg kan ikke minnes at det egentlig var så stor motstand 
mot opprettelsen av Scenekunstbruket. Heller mer en 
positivitet, men folk var kanskje høflige fordi jeg var 
ny. Det var på årsmøtet i 1993, mitt aller første årsmøte 
i Danse- og teatersentrum, så det husker jeg godt. Jeg 
var positiv til oppgaven, og la frem tanker om hvordan 
vi burde gå frem for å lage en ny formidlingsmodell, og 
å søke prosjektmidler fra Kulturrådet. Vi måtte finne en 
modell som skilte seg fra Riksteatret og var bygget på et 
nært samarbeid med fylkene. I tillegg være åpen for hele 
det frie scenekunstfeltet – ikke bare medlemmer i Danse- 
og teatersentrum. Når man ber om offentlige midler, 
så må man ha en åpenhet – og dette opplevde jeg at det 
var en stor forståelse for blant medlemmene i Danse- og 
teatersentrum. Vi skulle opprette en repertoarbank av 
ulike forestillinger, og utvalget i denne banken skulle 
baseres på en kvalitetsvurdering. Jeg husker godt Bernt 
Bjørn, fra (den gang) Totalteatret i Tromsø, som rekker 
opp hånden etter en lang diskusjon om hvordan en slik 
formidlingsordning kan være og spør: «Hvis det står 
mellom to produksjoner og den ene er fra en gruppe som 
er medlem av Danse- og teatersentrum og den andre er 
utenfor – og de er like gode – hva gjør du da?» Svaret på 
det var jo at en slik situasjon bør vi ikke komme i, da bør 
begge inn i den repertoarbanken. Og så skal det jo sies da, 
at flere av dem som meldte seg ut, meldte seg inn igjen.

Hvordan var forholdet til Riksteatret  
og Unge Riks på dette tidspunktet?

 
Unge Riks (1994–2000) ble nok litt engstelig da de hørte  
at vi skulle begynne et formidlingsforsøk med flere fylker. 
Scenekunstbruket ble utviklet, tenkt og organisert på en 
helt annen måte enn Riksteatret, og da vi startet arbeidet 
i 1994 med søknad om kr 50 000,– i utviklingsmidler 
fra Kulturrådet, som vi fikk i 1995, var det dialogen med 
fylkene som var vår førsteprioritet. Vi skjelte ikke så mye 
til Riksteatrets arbeid.

Men forskjellen mellom Unge Riks og Scenekunstbruket 
som to ganske ulike formidlingsmodeller ble jo veldig 
tydelig utover 1990-tallet. Noe som også kom tydelig  
frem i Ellen Aslaksens evaluering av begge prosjektene i 
«Teater ut til by og bygd?» (Norsk kulturråds rapportserie 
nr 16/2000). Føltes det som en kamp om å komme først?

Nei, det vil jeg ikke si. Vi bare gjorde det vi trodde 
var det beste for å spre mest mulig scenekunst til flest 
mulig. Det handler om å spre makt – komme nedenfra 
og opp. Vi tok altså ikke så mye hensyn til Riksteatrets 
uro og reaksjoner om oss. Og problemstillingen var jo 
at Riksteatret skulle formidle fri scenekunst, men tok 
ikke inn mer en to–tre produksjoner i året. Vi mente 
behovet for scenekunst var veldig mye større – og vi ville 
formilde produksjoner som staten allerede hadde brukt 
penger på. Disse produksjonene hadde få muligheter for 
turné. I utviklingsarbeidet opplevde vi at vi veldig fort 
fikk fylkene til å se muligheten. De arbeidet med den nye 
skoleplanen og mye skjedde på samme tid, det gjorde at 
interessen ble stor for Scenekunstbruket. Fylkene så at  
her kunne de hente ut et potensiale – og få påvirkning  
og medbestemmelse.

Ja, vi heier vel på fylkeskommunen, Tove?

Absolutt! De har vært helt avgjørende for å få dette til. 
Det startet med fire fylker som utfra geografi, ulikt 
utgangspunkt og vilje til egeninnsats ble valgt ut til å være 
med i en forsøksordning. Aust-Agder, Oppland, Møre og 
Romsdal og Sør-Trøndelag var først ut. De ble også valgt 
ut i samråd med Norsk kulturråd. Så de hadde vi i ryggen 
fra dag én. 

Et annet viktig utviklingstrekk som skjedde på 
1990-tallet, og som utfyller bildet, var at kultur-
administrasjonene i kommunene ble bygget ned.  
Gjennom det fikk også fylkes kommunen en egen 
argumentasjon for både å opprettholde og utvikle  
kunst- og kultur kompetansen hos seg. De ønsket 
offentlige midler – noe Scenekunstbruket kunne tilby 
gjennom arrangør støtteordningen (refusjonen). Det lå 
altså midler i en deltagelse i Scenekunst bruket, og det var 
en gulerot som trigget og gjorde ordningen interessant. 
Men også for scenekunst gruppene ble formidlingen viktig, 
spesielt i lys av omleggingen av støtte ordningen for fri 
scenekunst fra driftstøtte til prosjekt støtte. 

Ja, fortsetter Svein. Omleggingen rammet kanskje spesielt 
de som arbeidet med scenekunst for barn og unge, fordi 
de ofte hadde en mer kontinuerlig drift, som ikke var 



3
1

D
e
l
 
1
 
→
 
A
r
k
i
v
 
o
g
 
u
t
o
p
i

så enkel å omdefinere som prosjekt. Også kravet om 
nyskapning, som kom inn som en betingelse for å få støtte 
var et begrep mange syntes var underlig å bruke når man 
snakket om utvikling av nye kunstprosjekter. Og den 
første tildelingen etter omleggingen ble oppfattet som et 
slag i ansiktet på den frie scenekunsten.

Og i dette bildet ble Scenekunstbruket veldig viktig, sier 
Tove, fordi vi samtidig skapte et marked. Det var mulig 
å få spilt, uavhengig av midler fra Kulturrådet. Det gikk 
an å etablere et kompani uten prosjektstøtte. Sånn har 
Scenekunstbruket bidratt til å reduserer litt av den makten 
Kulturrådet har, fordi man har en slags markedsmotstand 
og det er ikke et hvilket som helst marked, men et estetisk 
betinget marked.

Makt ja! Scenekunstbruket utøver jo makt, hvordan så 
den verden ut for deg, Svein, som satt med en veldig tett 
kontakt med gruppene som spilte for barn. Hvordan 
opplevde dere det, at medlemsorganisasjonen deres tok på 
seg en rolle i forhold til å ha makt over hva som skulle vises 
ute? Tove satt som leder for Danse- og teatersentrum og 
prosjektleder for Scenekunstbruket i starten.

Ja, det er helt klart at man så veldig på at dette var  
bukken og havresekken. Klart det var det. Jeg var jo 
allikevel så nær Tove, at jeg skjønte at koblingen var 
fornuftig i en startfase. Samtidig var det veldig riktig at 
det på et senere tidspunkt ble skilt som to virksomheter, 
da «babyen» hadde vokst seg større. Det som føltes 
problematisk var at en i vår medlemsorganisasjon skulle 
bestemme at du ikke var bra nok til å være en del av 
Scenekunstbrukets repertoar. Akkurat den biten var 
problematisk, for når du betaler medlemskontingenten  
er det for å være med i en organisasjon som skal jobbe for 
deg og fremme din sak. Så kommer du samtidig med en 
forestilling som den samme organisasjonen mener ikke  
er god nok. Det ble vanskelig.

Men her var det jo viktig at vi fra dag én skilte Scenekunst-
bruket som ordning fra Danse- og teatersentrum som 
organisasjon, sier Tove. Det var et eget prosjekt med et 
eget budsjett- og resultatansvar. Jeg måtte være tydelig 
på hvilken hatt jeg til en hver tid hadde på hodet. Det var 
vanskelig, men det var på en måte veldig nødvendig i  
en utviklingsfase.

Denne rolleproblematikken fulgte også meg oppover frem 
til og med år 2008, da vi skilte Scenekunstbruket ut som et 
eget AS. Jeg er ikke i tvil om at dette ble gjort veldig ryddig. 
Men det er klart: Sett utenfra har man selvfølgelig ikke den 
oversikten over hvordan det blir håndtert.

Det var helt klart problematisk, sier Tove. Men her har jeg 
lyst til å gi kred til miljøet. Ja, det var noe uro og kritikk, 
men ikke så mye. Det var mye mindre enn jeg hadde trodd, 
og det var stort sett veldig saklig. Jeg mener vi fant måter 
å håndtere det på som var ok. Dessuten var vi jo ikke 
Stalin på tur! Vi sa til fylkene – og det lå i avtalen, dersom 
et fylke ville ha en forestilling selv om den ikke var tatt 
med i Scenekunstbruket, så lagde vi åpninger for det. Den 
ventilen var viktig, også det at vi fikk systematikken så 

fort på plass i en tid da det var uro rundt Black Box Teater, 
uro rundt støtteordningene, og det at man da får opp en 
kraft et sted, mener jeg har vært viktig. Det at man fikk 
betydelige økte muligheter til å vise forestillingene sine.

Men uansett, det opplevdes veldig som en linedanserjobb, 
husker jeg. Fordi vi satt jo der, Tove – du og etterhvert 
jeg. Det var jo vi som over en lengre periode jobbet alene i 
Danse- og teatersentrum og bygget dette opp. 

Ja, du kom på banen høsten 1998, Ådne. Og det skal jo 
også sies at du turte å satse på et prosjekt vi ikke visste 
om hadde noen fremtid, du fikk et ettårsengasjement 
som koordinator på luselønn. Men så feide vi inn på 
statsbudsjettet fra og med 1999 – ja det føltes virkelig 
sånn – og det ga en fremtidstro og en boost i prosjektet 
– vi kunne virkelig begynne et langsiktig og målrettet 
samarbeid. Her ligger også noe av nøkkelen til der 
Scenekunstbruket er i dag!

Jeg ser heller ikke helt hva som kunne vært alternativet til 
hvordan vi bygget det opp. Det kunne ikke vært noen annen 
organisasjon enn Danse- og teatersentrum som hadde 
ryggrad nok og kompetanse nok til å starte et så stort 
prosjekt for det frie feltet.

Nei det tror ikke jeg heller, sier Svein. Men hvis vi skal 
problematisere dette litt, så er det jo hvordan dere greide å 
kommunisere dette utad til medlemmene, og der synes jeg 
det nok svikta en del. Dermed kunne det av enkelte bygges 
oppunder ideen om at hvis man var god venn med dere, 
så kom man med i repertoaret. Men på den andre siden, 
var ikke de folkene som mente dette, særlig flinke til å 
innhente informasjon og fakta sjøl heller.

Ja, dette husker jeg godt, fortsetter Tove. Jeg var en 
periode ganske fortvilet over dette, fordi jeg synes jeg ga 
ut veldig mye informasjon. Kommunikasjon handler om 
to ting, sender og mottaker. Så her var det nok begge sider 
som hadde mer å gå på.

Vi så dette veldig tydelig, sier Svein. Jeg klarte jo heller 
ikke å kommunisere overfor barneteatergruppene hvor 
langt planene med hensyn til omorganiseringen i Danse- 
og teatersentrum var kommet. Frustrasjonen var så stor at 
proppen i øret satt fast.

Til alt overmål, la vi oss oppi hvordan kompaniene 
prissatte forestillingene de turnerte med også, Tove?

Du snakker om å be om bråk, men på en annen side: 
Dette var også helt nødvendig og avgjørende for videre 
utvikling av Scenekunstbruket. Kompanier og fylker ga 
tilbakemeldinger om svært ulik pris, noe som bidro til å gi 
et bilde av useriøsitet og tilfeldighet. Det ble noen heftige 
runder både med fylkesrepresentanter og kompanier, 
som på hver sin side selvfølgelig ønsket å komme best 
mulig ut av det. Du ble god på regneark da, Ådne? Vi fikk 
samlet representanter fra begge sider, og lagde et system 
på starten av 2000-tallet, et system som er bærekraftig 
den dag i dag – og som også har vært retningsgivende for 
andre kunstuttrykk i formidlingen. Det å tørre å ta tak i 
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problemområder, og aller helst ligge i forkant av dem, 
mener jeg vi klarte ganske bra. 

Så kom Den kulturelle skolesekken som nasjonal ordning 
fra 2002, og da passet jo Scenekunstbruket som hånd i 
hanske for dette. Jeg husker det ble viktig for oss å være 
tilstede på alt som hadde med dette å gjøre, for å snakke 
scenekunstkompanienes og Scenekunstbrukets sak i dette 
arbeidet.

 
Ja, vi var virkelig tilstede på det meste, sier Tove. Hadde vi 
ikke vært det, så vet jeg ikke hvor det frie scenekunstfeltet 
hadde vært plassert i Den kulturelle skolesekken i dag. 
Det at vi fikk den nasjonale rollen for scenekunst i Den 
kulturelle skolesekken allerede i 2003 (St. meld. nr. 38, 
2002–2003) og endelig definert som den nasjonale aktøren 
på scenekunstfeltet i 2008 (St. meld. nr. 8, 2007–2008) 
har betydd enormt for det frie feltet – og for utviklingen 
av Den kulturelle skolesekken, skal jeg driste meg til å si. 
Dette var også avgjørende for at vi skilte Scenekunstbruket 
ut som eget AS. Gjennom dette statlige oppdraget sikret vi 
Scenekunstbrukets rolle og mandat ytterligere. Vi har fått 
frem mange flere gode kunstnere som ønsker å produsere 
scenekunst for et yngre publikum, og ikke minst: de har 
så uendelig mange flere steder og muligheter til å få spilt 
forestillingene nå enn tidligere.

Hva med fremtiden da – hva er viktig  
for Scenekunstbruket fremover?

Jeg tror veldig på å bygge kompetanse sammen. 
Nasjonalt, regionalt, lokalt – og internasjonalt, sier Tove. 
Min grunntanke som lå i bunn fra starten, var at vi skulle 
bygge opp et mot i formidlingen. Trigge både arrangører 

og kunstnere, og bygge opp en tillit hos både  
avsender og mottager.

Det blir en viktig oppgave for Scenekunstbruket å få 
til en større synlighet av scenekunst for barn og unge 
fremover, sier Svein. Det er så mye av denne scenekunsten 
som hadde fortjent større oppmerksomhet og ikke bare 
bli spilt i lukkete fora. Jeg kunne ønsket meg flere åpne 
forestillinger, for flere.

Ja, enig! sier Tove. Og dette kan jo også skje gjennom det 
internasjonale. Det er flott at det gjen nom Scenekunst-
brukets festival Showbox og i formidlings nettverket 
generelt blir satset mer på en internasjonal utveksling 
av scenekunst. Det kommer både scene kunstnerne og 
publikum til gode. Her kan også Danse- og teatersentrum 
spille en viktig rolle som viktig koblingsboks mellom 
ulike bransjemiljøer.

Til slutt; Hva sier du, Tove – er du fornøyd  
med «babyen» din så langt?

Jeg husker veldig godt at jeg gikk for å levere søknaden 
til Kulturrådet i mars 1994, fordi vi var for sent ute for 
å postlegge den. Jeg er veldig fornøyd med det som har 
skjedd disse 20 årene, og jeg kunne ikke den gang ane 
hvilket omfang og betydning Scenekunstbruket ville få da 
jeg gikk med den konvolutten i hånda. Det er jeg rett og 
slett ganske stolt over.

Og det med veldig god grunn,  
avslutter Svein.
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TEATER X

Det inngås avtaler med de fire utvalgte fylkeskommunene Aust-Agder,  
Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland. Den reelle formidlingen  
av produksjoner kommer så smått i gang. 30 forestillinger blir vist for  

3831 tilskuere, og med prosjektstøtte fra Kulturrådet kan vi nå tilby 
det viktigste økonomiske insitamentet i ordningen, nemlig refusjon –  

eller arrangørstøtte, som den også kalles. 

Det er nå stor møtevirksomhet med blant annet Kulturdepartementet ved 
Kulturminister Lahnstein og daglig leder i Danse- og teatersentrum. Etter at 
deler av den påstartede evalueringen av Scenekunstbruket foreligger og etter 
gode erfaringer i forsøksprosjektet, har vi nå et godt bakgrunnsmateriale for 
å søke om statsstøtte. Og vi får gjennomslag! I august blir Ådne Sekkelsten 
ansatt som prosjektkoordinator i Danse- og teatersentrum med ansvar for 
utviklingen av Scenekunstbruket. En av forutsetningene for at vi skulle få 

statsstøtte, var at vi utvidet arrangørnettverket fra fire til åtte fylkeskommuner, 
og det er i løpet av året en aktiv dialog med nye fylker som ønsker deltagelse i 

Scenekunstbruket. Prosjektet «Ungdom og scenekunst» implementeres som en del 
av Scenekunstbrukets virksomhet. Prosjektet støtter produksjon, formidling og 
tilrettelegging av forestillinger rettet mot ungdom, med midler fra Kulturrådet.

Det er tett dialog og møtevirksomhet med de involverte fylkene, og vi  
holder arrangørseminar for kommunene i samarbeid med de respektive 

fylkene. Arbeidet med å gjøre Scenekunstbruket om fra et prosjekt til en fast 
formidlingsordning er i gang. Danse- og teatersentrum gjør politiske sonderinger 

og samler erfaringer fra forsøksprosjektet med tanke på å søke statsstøtte. 

Etter et vedtak om å utvikle en nasjonal formidlingsordning for fri  
profesjonell scenekunst på årsmøtet i Danse- og teatersentrum i 1993,  

går organisasjonen i gang med å legge planer for etableringen. Daglig leder  
Tove Bratten kommer opp med ideen om navnet på ordningen og om hvordan  

den best kan organiseres. Den 1. mars leveres søknad til Kulturrådet om 
prosjektmidler for Norsk scenekunstbruk.

 Danse- og teatersentrum mottar kr 50 000,– i forprosjektmidler  
fra Kulturrådet til utviklingen av Scenekunstbruket. Det legges opp til en 

treårig prosjektperiode. Fylkeskommunene inviteres til å søke om deltagelse i 
formidlingsprosjektet. Etter en faglig vurdering i samarbeid med Norsk kulturråd 

blir fire fylker valgt ut som deltagere i forsøksprosjektet.

En milepæl! Scenekunstbruket er fra i år på Statsbudsjettet, post 78.  
Samtidig er vi inne i siste år for prosjektstøtten fra Kulturrådet. Vi utvider  
vårt formidlingsnettverk med hele seks nye fylkeskommuner: Akershus,  

Vest-Agder, Hordaland, Telemark, Nordland og Rogaland. Da er det ti fylker  
i Scenekunstbrukets formidlingsordning. Vi ønsker å skape en fast årlig arena for 
arrangørnettverket og scenekunstnere med dialog om scenekunst og formidling. 
Teatermarkedet i Sandefjord (senere Markedet for Scenekunst) blir en naturlig 

samarbeidspartner og vi deltar i utvikling og organiseringen. Sammen med 
Kulturbyen Bergen 2000 og Bergen Internasjonale Teater (BIT) etableres  

«SKUDD! 2000», som er et rekrutteringsprogram for å stimulere unge  
kunstnere til å skape god scenekunst for ungdom over 16 år.

KATITZI 
TEATER FUSENTAST

HERR TIKK-TAKK TAR TIDEN 
TEATER SPILLEBRIKKENE

Evalueringsrapporten «Teater ut til bygd og by?» (Norsk kulturråds  
rapportserie nr. 16/2000) blir publisert. Rapporten slår svært positivt ut for 
Scenekunstbruket og måten vi organiserer scenekunstformidlingen – som et 

distribuert nettverk. Rapporten er også viktig som bakgrunnsmateriale i arbeidet 
som nå starter med utviklingen av Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi blir nå 
hovedaktøren på scenekunstfeltet for oppbygningen av regionale satsninger for 

å gjøre kunst obligatorisk i grunnskolen. Norsk museumsutvikling (sekretariatet 
for DKS), gir oss midler til å utvikle en nettbasert og søkbar scenekunstdatabase 

for å gjøre scenekunsten i vårt repertoar enda mer tilgjengelig. Vi ønsker Vestfold 
fylkeskommune velkommen i Scenekunstbruket. Da er vi 11 fylker.

RIKE PER
TEATER JOKER

Vi får en gledelig økning over Statsbudsjettet. I år begynte vi også å åpne  
opp for at forestillinger fra utenlandske kompanier kan inkluderes i vårt  

repertoar. Det er viktig for oss at dette skjer parallelt med at vi utvikler et 
internasjonalt nettverk, og gjennom det også åpne opp for at norske kompanier  

får et inter nasjonalt marked. Det ble også gjort fremstøt overfor teaterinstitusjoner 
med tanke på samarbeid om scenekunstformidlingen på regionalt nivå for å se på 

en enda bedre utnyttelse av det som blir produsert av scenekunst i landet. Buskerud 
og Sogn og Fjordane søker om deltagelse og inkluderes fra i år. Nå er vi 13 fylker.

RIKE PER
TEATER JOKER

Vi igangsetter arbeidet med prissetting og kontrakter for grupper på turné for 
å lage et felles prissystem. Sammen med fylkene, defineres vår rolle tydeligere 
som koordinator, kompetanseutvikler og kvalitetssikrer på scenekunstfeltet i 
Den kulturelle skolesekken – som nå er blitt et nasjonalt prosjekt. Vi starter et 

forsøksprosjekt for å bidra til økt forståelse og formidling av profesjonell dans 
i skolene, og mottar støtte gjennom DKS for å utvikle pedagogiske opplegg 

rundt danseforestillinger. Først ut i prosjektet var opplegg rundt forestillingen 
Innbyggerne med Odd Johan Fritzøe, samt at Panta Rei Danseteater utvikler et 

opplegg for elever, lærere og arrangører basert på deres arbeider.
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DEN KJEMPESTORE KROKODILLEN
TEATER GRIMSBORKEN

Vi oppretter et Fylkesråd som et ledd i å styrke samarbeidet i formidlings - 
leddet og for å jobbe videre med Scenekunstbrukets strategier og utvikling 

fremover. I forbindelse med Stamsund Internasjonale Teaterfestival, 
arrangerer vi seminar om kvalitetsvurderinger for scenekunst med bakgrunn 
i Ønskekvistmodellen. Opphavsmann til modellen, forsker Jørn Langsted fra 

Universitetet i Århus, er til stede og redegjør for modellen. Dette gir et godt og 
viktig grunnlag for samtalen om kvalitet fremover. Showbox arrangeres for andre 

gang med et utvidet program av forestillinger, seminar og faglige møtepunkter. 
Speedmeeting – kort presentasjon av produksjoner holdes for første gang. 

Scenekunstbrukets nye webside lanseres under festivalen, hvor man nå også 
kan få turnéplanen for de ulike forestillingene rundt om i landet. Vi arrangerer 

studietur for formidlingsnettverket til Edinburgh Fringe Festival og deltar også i en 
scenekunstdelegasjon til India for blant annet å se på mulige samarbeidsprosjekt. 

Ellers ble det i år etablert flere internasjonale kontaktpunkter.

MORGENFUGLEN 
HEGE HAAGENRUD

Vi får en god økning på statsbudsjettet, og det blir foreslått en gradvis  
omlegging av Spillemidlene som fases ut og legges inn i vårt ordinære 
statstilskudd. Vi arrangerer for første gang seminaret «Ut på tur» for å 

informere utøvere om vår virksomhet og hva det innebærer å turnere innenfor 
Scenekunstbruket og Den kulturelle skolesekken. Showbox blir en stadig større 

festival, både når det gjelder forestillinger og publikum. Under festivalen 
arrangerer vi seminaret «Ny barndom – ny scenekunst?» i et samarbeid med 
Kulturrådet. I regi av Danse- og teatersentrum er vi med i en delegasjon til 

Montreal, Canada og bereder grunnen for fagtur for fylkesnettverket i 2008.

MUNCH – EN REISE I DANSE, 
MUSIKK OG BILLEDKUNST 
DANS & TONER

Scenekunstbruket blir definert som nasjonal aktør for scenekunst i Den kulturelle 
skolesekken gjennom St.meld. nr. 8, 2007–2008. På årsmøtet til Danse- og 

teatersentrum 23. mai blir det vedtatt at Norsk scenekunstbruk skal skilles ut som 
en egen juridisk enhet. Det avholdes et ekstraordinært årsmøte 11. november, hvor 
Norsk scenekunstbruk AS blir stiftet. En stor delegasjon fra vårt fylkesnettverk dro 

på fagtur til Montreal, Canada, til den internasjonale scenekunstmessen CINARS 
og barne- og ungdomsteaterfestivalen Le Coups de Théatre. Vi har også samtaler 

om samarbeidsprosjekt med aktører i Barentsregionen og besøkte blant annet 
Arkhangelsk i Russland. Under Showbox ble det nystartede Kulturrådsprosjektet 
Kunstløftet presentert og vi var vertskap og samarbeidspartner for seminaret og 

mønstringen Kunst for barn og unge – i voksnes (selv)bilde.

KRONBLADHISTORIER
PANTA REI DANSETEATER

Fokuset på dans gir resultater. For første gang i Scenekunstbruket  
er det en danseforestilling som topper statistikken: Kronbladhistorier  
med Panta Rei Danseteater. Vi tar i bruk prisutregningssystemet for 

forestillinger på turné i Scenekunstbruket. Et system vi har utarbeidet i samråd 
med kompaniene, fylkene og fagforeningene. Dette gir både oppdragsgivere 

og oppdragstagere økonomisk forutsigbarhet i planleggingen av turneer. 
Referansegruppen etableres (i dag Kunstnerisk råd). De gir råd i vurderinger av 
forestillinger for inkludering i vårt repertoar. Scenekunstbruket «tilbys» seks 

millioner gjennom DKS og Spillemidlene (Norsk Tipping), men foreslår at vi kan 
forvalte tre millioner til formidling (refusjonsmidler) mens Kulturrådet oppretter 
en ekstra produksjonsstøtte for scenekunst rettet mot DKS på tre millioner. Og 
slik blir det. Vi arrangerer vår første fagtur til utlandet med fylkesnettverket, 

og turen går til London. I tillegg til å se forestillinger og besøke relevante 
institusjoner, holder vi en to-dagers workshop for å bidra til økt refleksjonen 

omkring målsettinger og strategier i scenekunstformidlingen. Denne høsten blir 
ideen til scenekunstfestivalen Showbox født og planleggingen av festivalen starter. 
Velkommen til fylkeskommunene Troms og Hedmark i vårt formidlingsnettverk. 

Nå er vi 15 fylker i Scenekunstbruket.

FINAGEL FELESPILLER 
ROBSRUD OG DEAN AS

I januar arrangerer vi festivalen Showbox for første gang, i samarbeid med  
Black Box Teater i Oslo. Vi ønsker å lage en møteplass og festival, der folk fra 

hele landet som er opptatt av scenekunst for barn og unge, kan bygge relasjoner og 
utveksle erfaringer. Samtidig skal det være en visnings- og fagarena for scenekunst 
for et ungt publikum. Ti produksjoner ble vist i tillegg til workshop med ungdom 

og ulike foredrag stod på programmet. Vi har også et forsøksprosjekt med å tildele 
utvalgte kompanier tilretteleggingsmidler for turné, slik at flere produksjoner 

kunne formidles. Scenekunstbruket og Danse- og teatersentrum flytter sammen 
med Norsk teater- og orkesterforening i et kontorfellesskap i Storgata i Oslo. 

Dette er et viktig steg i retningen av å samarbeide tettere med hele scenekunstfeltet 
i Norge. I år startet også Scenekunstbruket og Danse- og teatersentrum for 

alvor strategiarbeidet med å finne alternative organisasjonsformer. Dette for å 
tydeliggjøre oppgaver og roller mellom oss. Østfold fylkeskommune 

kommer med i år. Nå er vi 16 fylker.

TORDENSKJOLD 
TURNÉKOMPANIET

Scenekunstbruket blir første gang offisielt tildelt en nasjonal rolle for  
scenekunst i Den kulturelle skolesekken i St. meld. nr. 38 (2002–2003).  

Det arbeides med å utarbeide avtaler og kontrakter for det frie scenekunstfeltet 
som nå har fått et mye større arbeidsmarked gjennom formidlingen i 

Scenekunstbruket og innføringen av Den kulturelle skolesekken.  
Scenekunstbruket oppretter, sammen med Rikskonsertene, Riksutstillinger  
og Norsk forfattersentrum det såkalte Riksforum – senere kalt Nettverk for 
nasjonale aktører i DKS (NNA). Vi ønsker med det å samordne våre roller  

som nasjonale aktører på de ulike kunstfelt, dra veksler på hverandres arbeid 
og samarbeide med tverrfaglige prosjekter. Vi arrangerer nettverkssamling for 

fylkene med seminar om formidling av dans. Det står nå flere fylker på  
venteliste for å komme med i Scenekunstbruket, men uten en reell økning  

i vår statsstøtte kan vi ikke utvide nettverket i år. 
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LYDVINGENS LYDLØSE OPPDRAG 
TEATER SPILLEBRIKKENE

Vi lanserer vår egen Web TV-kanal: kanalscenekunst.no og ønsker med  
det å formidle forestillinger, seminarer, foredrag, samtaler og annet relevant  

stoff fra scenekunstfeltet for barn og unge. Vi har flere samarbeidsprosjekter,  
blant annet med de andre nasjonale aktørene i Den kulturelle skolesekken om 
prosjektet «Elever som arrangører». Vi bidrar med råd og økonomisk støtte til 
kunstnerisk innslag på barnekulturfestivalen Miniøya i Oslo og til DKS Expo 
med Det Andre Teatret. Vi arrangerer vårt første seminar under headingen; 

«Konfrontasjoner» under årets Showbox. Temaet er Myter, fordommer og klisjeer  
om scenekunst for barn og unge. Scenekunstbruket deltar i en delegasjon til 

Sør-Afrika for å se på utvekslingsmuligheter og samarbeid mellom scenekunst - 
miljøene i Norge og Sør-Afrika. I år etablerer vi også et samarbeid mellom de 

nordiske og baltiske landene for å bygge opp et nytt nordisk formidlingsnettverk 
for dans for barn og unge – NOBA. Oslo søker medlemskap i Scenekunstbruket, 

men det skal vise seg vanskelig å få gjennomslag for statlig støtte for å  
inkludere fylket/kommunen. Vi forblir derfor 18 fylker.

VINDEN HVISKER 
TEATER GRIMSBORKEN

Et rekordår! Aldri før hadde så mange opplevd scenekunst gjennom vår 
formidlingsordning, 270 000 barn og unge over hele landet. Vi ser at en økningen 

av statstilskuddet gir direkte utslag i hvor mange som får oppleve scenekunst. 
Vi arrangerer nok en fagtur for vårt fylkesnettverk. I år er Mantova i Italia og 

festivalen Segni d’infanza målet. Showbox blir stadig mer publikumsutrettet og vi 
samarbeider med flere scenekunstinstitusjoner i Oslo om festivalen. I samarbeid 
med NRK Drama utvikler vi prosjektet «Lag Lyddrama», for å få barn og unge til 
å bli kjent med, og lage sitt eget lyddrama. Det er en landsdekkende konkurranse 

som formidles til alle skoler. Vi inviteres også inn som samarbeidspartner i 
danseutviklingsprosjektet «Ut i Scenekunsten», initiert av Bærum kulturhus. 
Scenekunstbruket initierer, sammen med NTO, DTS, Danseinformasjonen og 

Kulturrådet et felles rapporterings- og statistikksystem for scenekunst.  
Det skal senere bli kalt scenestatistikk.no. Omleggingen av Spillemidlene til 
statsstøtte fases ut i år – og vi får også nå en reell økning over statsbudsjettet.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune blir inkludert i Scenekunstbruket. Nå er vi 18.

DYRET SOM NEKTET 
HEGE HAAGENRUD

Norsk scenekunstbruk AS er nå en realitet. Mye arbeid legges ned i år for  
å få på plass gode strukturer i en ny organisasjon. Daglig leder ansettes på åremål 

(fem år), Fylkesrådet oppløses og erstattes med et styre for aksjeselskapet,  
og vi oppretter et mer formelt Kunstnerisk råd, som avløser Referansegruppen.  

Vi blir medlem av Norsk teater- og orkesterforening. Omleggingen av 
Spillemidlene er i gang, samt at Kulturrådet ikke lenger ønsker å forvalte de 

tre millionene som er satt av til produksjoner for Den kulturelle skolesekken. 
Kulturdepartementet ber oss om å overta. Vi døper ordningen Spenn og utarbeider 

et internettbasert søknadssystem og oppretter et eget fagutvalg som vurderer 
søknader og innstiller. Sammen med en god reell økning av vår statsstøtte 

og omlegging av Spillemidlene, gjør dette at tilskuddet i år og neste år øker 
betraktelig. På Showbox holder vi seminaret «Barn i scenekunst» – om bruk av 

barn i profesjonelle oppsetninger. Vi starter bedriftsidrettslaget Post 78 og deltar i 
Teatercupen ’09 – og taper så det suser. Vi er også i Kairo i Egypt, sammen med en 
delegasjon for å se på muligheten for å «eksportere» Den kulturelle skolesekken.  

Vi ønsket Finnmark fylkeskommune velkommen i nettverket, så nå er vi 17.

ASKELADDEN PÅ NYE EVENTYR 
ABSENCE CREW

Vi inviterer til en tverrfaglig diskusjon om hva som kan vises  
innenfor DKS. Seminaret «Farlig kunst?» hadde bakgrunn i at Hege  

Haagenruds forestilling De grenseløse ble stoppet på grunn av en bekymring  
om smitteeffekt i forhold til selvskading. Mange gode og viktige diskusjoner ble 

gjort rundt dette temaet i løpet av året. Arbeidet med jubileumsboken er godt i 
gang, og det skrives bidrag fra både inn- og utland. Vi graver i arkivene for å finne 
bilder og annet stoff som også skal være med å prege boken. Et nytt konsept i år: 

Babbel med Bruket – inspirert av Pecha Kucha inviterer vi scenekunstfeltet til å 
presentere seg eller sitt prosjekt i formatet 20 slides x 20 sekunder. Et vellykket 

konsept, som vi ønsker skal arrangeres tre–fire ganger i året i ulike deler av landet. 
Vi deltar på en research- og kontaktutviklingstur til Washington DC i regi av 

Danse- og teatersentrum, i forbindelse med Kennedysenterets nordiske prosjekt 
Nordic Cool. Festivalen Showbox satte publikumsrekord med 2200 besøkende 
hvor av 400 var barn og unge. Vi søker om å gjøre SUS til et nasjonalt prosjekt 

med egen nettressurs, og mottar støtte til prosjektet fra Kulturrådet. Samtidig får vi 
vite at vi får en gledelig økning over neste års statsbudsjett. 

Enda et nytt prosjekt ser dagens lys i Scenekunstbruket:  
«SUS – Scenekunstbrukets Unge Stemmer». I forbindelse med festivalen 

Showbox, samarbeider vi med Nittedal ungdomsskole som rekrutterer seks 
elever i 10. klasse. De blogger fortløpende fra festivalen og skriver refleksjoner 

og anmeldelser. Under Showbox dette året, har vi for første gang en tydelig 
internasjonal profil, med en delegasjon fra festivaler og institusjoner vi ønsker 
å knyttet tettere bånd til med tanke på utveksling og internasjonal formidling 
av scenekunst. Prosjektet Lag LydDrama, i samarbeid med NRK Drama, blir 
sluttført. Vinnerne fikk sitt bidrag spilt på NRK P1 og P2. Samarbeidet med 

Miniøya utvikles videre. Nok en gang arrangerte vi fagtur for vårt fylkesnettverk, 
og denne gangen besøkte vi festivalen Imaginate i Edinburgh. Vi deltar også i år 
på CINARS i Canada på en nordisk stand for scenekunst. Planene for å feire oss 
selv som 20-åring i 2014 ble påbegynt, og i samarbeid med fagmiljøet utvikles et 

omfattende bokprosjekt og vi mottar støtte fra Kulturrådet til boken.

LYDVINGENS LYDLØSE OPPDRAG 
TEATER SPILLEBRIKKENE

Scenekunstbruket er 20 år, og vi ferdigstiller boken Scenekunsten og  
de unge – en antologi fra Scenekunstbruket. Gjennom året har vi også  

en billedblogg, hvor vi legger ut innsendte bilder fra kompanier som har vært  
på turné med oss gjennom årene. Vi lanserer nettstedet www.ungestemmer.no,  

hvor ungdom mellom 13 og 20 år kan skrive om scenekunsten de opplever 
gjennom Den kulturelle skolesekken og på andre arenaer. I år er vi også for første 
gang på IPAY – International Performing Arts for Youth. En messe og scenekunst-
festival for et yngre publikum med USA og Canada som nedslagsfelt. Vi presenter 
norsk scenekunst og utvider vårt internasjonale nettverk. Vi fulgte også opp vårt 
nordisk-baltiske dansenettverk NOBA, som i år hadde møter og seminar under 
Reykjavik Dance Festival, Island. Som et pilotprosjekt i år, produserer vi korte 
videotrailere for forestillinger som er inkludert i vårt repertoar, til bruk både 

nasjonalt og internasjonalt. Babbel med Bruket flyttet til Tromsø under den nå 
etablerte festivalen Vårscenefest. På slutten av året er det klart for Showbox, som 
også har jubileum. Festivalen arrangeres for 10. gang, og for første gang blir den 

åpnet av en kulturminister. Vi samarbeider med Rikskonsertene og Nasjonal-
museet om konferansen «Kunsten å dele», med vekt på hva som foreligger av 

forsknings- og utviklingsprosjekter på kunstfeltet for barn og unge.

Foto fra forestillinger som hadde flest visninger.
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Jeg skal være ærlig. Jeg – i likhet med mange andre 
teaterskapere – startet min karriére med å misbillige 
– og unngå – teater for barn. Eller «barneteater» som 
det så fengende heter. For hva er «barneteater»? Er det 
teater for barn, av barn, med barn – eller bare en umoden 
og uutviklet form for teater; teater i et barnestadium? 
Spørsmålet er fremdeles uavklart.
 
På 1980-tallet, da jeg startet min karriere som instruktør, 
var teater for barn i Norge et område få seriøse kunstnere 
beskjeftiget seg med. Og et område som hadde ekstremt 
lav status i fagmiljøet. «Det er bare barneteater» var en 
frase som kunne dekke mesteparten av det profesjonelle 
miljøets forhold til sektoren. Dette er en tankegang man 
fremdeles slåss med idag, men på 1980-tallet var den 
gjennomgående. Med noen få og viktige unntak.

Etter ti år med «voksenforestillinger» på mitt eget teater, 
Teaterverkstedet på Torshov i Oslo, ble jeg plutselig, og 
litt uventet engasjert, i 1995, av Figurteateret i Nordland 
(den gang Nordland Dukketeaterverksted) til å ha regi 
på mitt første stykke for barn – Dukkenikkernes Den 
ville Ongen. Dette var begynnelsen på et langt og godt 
samarbeid med Figurteateret i Nordland – men også 
begynnelsen på et engasjement i forhold til barneteater 
som teaterform. 

I løpet av denne produksjonen gikk det opp for meg at 
voksne mennesker er det for sent å gjøre noe med. De er 
satte i sine meninger og vil ikke la seg rikke av én enkel 
teaterforestilling. Så hvis man virkelig vil noe med sin 
«scenekunst» (et begrep jeg med årene, har lært å hate), 
så er barna de eneste man virkelig kan påvirke. 

Med andre ord: Hvis du mener noe med arbeidet ditt, så 
er teater for barn og ungdom det viktigste du kan gjøre – 
selv om det innebærer lite faglig «ære».

I takt med at «barneteater» hadde lav status, var 
muligheten for utsendelse av barne- og ungdomsteater 
i Norge svært lite utviklet. Det var i dette landskapet 
Scenekunstbruket oppstod. 

I 1996 produserte min gruppe – daværende Kenneth 
Dean Productions – forestillingen Gjøglernes Aladdin i 
samarbeid med Figurteatret i Nordland. Dette var en stor 
og krevende forestilling med seks skuespillere, og en 
scenografi som var over fire meter høy og trengte 8 x 8 
meter sceneplass for å spille. For å si det slik: Det var ikke 
slike krav barneforestillinger dro rundt med den gangen, 
hvis de skulle overleve utenfor en institusjon.

Men vi var heldige – det forholdsvis nystartede Scenekunst-
bruket tok tak i forestillingen, og den turnerte Norge i 
fem år, i nesten samtlige fylker, før den endte opp med en 
sesong på Den Nationale Scene i Bergen. 

Gjøglernes Aladdin spilte over 300 forestillinger; for alt 
fra seks til 2000 publikummere per forestilling og ble 
sett av tilsammen 60 000 mennesker – mange av dem 
barn. Det var unike høye tall den gangen, og den holder 
seg fortsatt i toppsjiktet på publikumsstatistikken over 
produksjoner fra en frigruppe, den dag i dag. At vi fikk 
vist den for så mange og over hele landet, er ene og alene 
takket være Scenekunstbruket. 

Senere har mine forestillinger både fra min egen gruppe 
Robsrud & DeaN, og fra andre grupper, blitt sendt ut over 
det ganske land. Slik at jeg med visshet kan gå god for at 
Scenekunstbruket har gjort det mulig for profesjonelle 
grupper, som spiller for barn og ungdom, å produsere på 
et høyt kunstnerisk nivå – og å leve av sin kunst.

Den første publikum suksessen 
– 20 år med teater for barn og unge
Kenneth Dean, Robsrud & DeaN

Forskningsprosjekt VI – Sannheten
Robsrud & DeaN

FOTO: KENNETH DEAN
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Finagel Felespiller
Robsrud & DeaN

FOTO: KENNETH DEAN

Fendelhorgens flokk
Robsrud & DeaN

FOTO: KENNETH DEAN

Gjøglernes Aladdin
Kenneth Dean Productions/Teater X

FOTO: KENNETH DEAN
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Den svenske regissøren Sofia Jupither brukte 
karakteristik ken «direkte skadelig for den opp voksende 
generasjon» om Nationaltheatrets juleoppsetting av Folk 
og røvere i Kardemomme by i 2012/2013. For henne var 
det uforståelig at en slik forestilling kunne «hylles uten 
motforestillinger» (Jupither, 2013, s. 4). Jupither kjente 
ikke den helt unike folkelige julefesttradisjonen i Norge 
og ble forundret over de voldsomme motreaksjonene hun 
møtte fra tradisjonsbærerne i norsk barneteater. 

Den såkalte Jupither-debatten har inspirert meg i 
arbeidet med denne artikkelen, til en bevisstgjøring 
rundt vårt barneteaters historiske tradisjoner. Norske 
institusjonsteatres store påkostede familieforestillinger 
vises ved jule- og nyttårstid og har vært kritisert helt siden 
1970-tallet. Mange har ment og mener at denne praksisen 
står i veien for en fornyelse av norsk scenekunst for barn 
(Hagnell, 1981, s. 276 og Gabrielsen & Nikolaisen, 1988, 
s. 36). Sofia Jupither er imidlertid den første som har klart 
å hisse tradisjonsbærerne til diskusjon. Tidligere har 
de tidd, holdt stand og fortsatt med å fylle teatrene ved 
juletid. Det måtte svensk kritikk til, for å avsløre at dette 
er et nasjonalt anliggende. 

Jupither publiserte sin kronikk Aftenposten 8. januar 
2013. Avisas kommentarfelt på nettet ble umiddelbart fylt 
med motreaksjoner fra publikummere som elsket å ta 
barn med på Egner-forestillinger. Signaturen Fornuften 
22 hevdet: «Egner sine fortellinger og dikt og sanger 
er helt topp både som kultur og underholdning og høyt 
hevet over dagens norske politikk.» Mens Diqus skrev: 
«Jeg DIGGET Kardemommeby når jeg var liten tulle. Jeg 
synger masse av Egner for min sønn. Jeg er overhodet 
ikke høyreekstrem. Herregud kvinne.» 

Disse kommentarene er representative for dem som 
tok til motmæle i Jupither-debatten. Som barn hadde 
de gledet seg over Egner, de motsatte seg analyse og 
refleksjon, de forsvarte sin egen og sine barns rett til å 
nyte barneteater som fest og underholdning. De diskuterte 
egentlig ikke barneteater, de forsvarte en tradisjon, et 
fellesskapsbyggende ritual. 

Sofia Jupithers utenforskap, hennes ståsted i den 
svenske barneteatertradisjonen ga henne blikk for  
norske særegenheter. For det første: at dette var teater  

for tre generasjoner: «Helt i tråd med folks ønske,  
møttes generasjonene i teatersalen.» For det andre:  
dette var en hyllest til fellesskapet og det bestående:  
«En by i pastellfarver der alle er glade, med blanke fjes og 
eplekinn. De reiser med trikken og planlegger en fest – alt 
til ljomende marsjmusikk.» For det tredje: Opprørerne i 
stykket er spesielle, de gjennomfører ikke en rettferdig 
revolusjon, røvere får tvert imot heltestatus ved å tilpasse 
seg fellesskapet: «Sakte, men sikkert går det opp for meg 
at de slett ikke er rebeller,» skrev Jupither. Hun savnet 
heltene slik de fremstilles i det svenske barneteatret, de 
som er «barnas medsammensvorne, de som promper 
i kirken og spiser is til middag.» Jupither ønsket seg 
barneteater som skapte opprør og endring. Hun opplevde 
at det norske publikum var fullstendig «hemmablinde» 
i forhold til egen barneteatertradisjon, og hun framsto 
dermed som like hjemmeblind i sin hyllest til svensk 
barneteater (Jupither, 2013, s. 4).

Hjemmeblind habitus
Hjemmeblindhet er en god beskrivelse av begrepet 
«habitus» – et begrep sosiologen Pierre Bourdieu 
innførte i sine teorier om sosiale felt. Et sosialt felt kan i 
prinsippet være stort eller lite, men det kjennestegnes av 
at man må oppfylle en rekke kriterier for å være deltaker 
i dette. Feltet gjennomreguleres dessuten av etablerte og 
nedarvede lover, både skrevne og uskrevne. Disse lovene 
er kroppsliggjort i feltets menneskelig aktører, eller 
sosiale agenter, som Bourdieu kaller dem. Han skriver:

 
Sosiale agentar er produkt av historia, 
historia om heile det sosiale feltet og den røynsla 
som er oppsamla undervegs i eit livsløp 
som er bunde innafor det underfeltet 
som er til vurdering.
(BOURDIEU, 1995, S. 121)

Dette nedarvede historiske regelverket som de sosiale 
agentene bærer med seg, kalles altså habitus. Agentene 
tar regelverket for gitt og uforanderlig og framstår der-
med som hjemmeblinde. Sofia Jupither kan med stor 
trygghet kalle Kardemommeby «direkte skadelig for den 
oppvoksende generasjon». Hun støtter seg på sin svenske 

Norsk barneteaters habitus
Av Anne Helgesen
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habitus. Mens hennes motdebattanter er like skråsikre  
når de hyller den egnerske barneunderholdning.  
De har en norsk habitus. 

Bourdieu hevder at man bare kan bryte med eller 
endre habitus om man er i stand til å erkjenne dens 
eksistens og kan analysere hvorfor den ser ut som den 
gjør (Bourdieu, 1991, s. 58). En analyse av habitus i det 
norske barneteaterfeltet vil med andre ord kunne være et 
godt redskap både for videreutvikling og endring av feltet. 
Min hensikt er å gjøre noe med hjemmeblindheten ved å 
undersøke den habitus som skapte og opprettholder den 
særegne norske habitus i barneteaterfeltet. 

I denne sammenheng lar jeg begrepet «barneteater» 
bety teater for barn. Siden dette langt på vei er en 
historieartikkel benytter jeg de rådende betegnelsene 
på fenomenet innenfor skiftende perioder og miljøer 
(børneteater, barnekomedier, scenekunst for barn med 
flere). Jeg konsentrerer meg om teater med profesjonell 
forankring og legger særlig vekt på aktører som gis et 
oppdrag i feltet gjennom offentlige bevilgninger. 

 
Tvunget til å underholde
De store norske teaterinstitusjonene produserer populære 
utstyrsforestillinger for barn på sine hovedscener. Den 
enkelte oppsetting har vanligvis langt flere spilledager 
enn oppsettinger for voksne. Institusjonsteatrene satser 
tid, ressurser og penger på barneteatret. Effekter som 
imponerer og nesten tar pusten fra publikum er vanlige. 
Unge, kjente skuespillere engasjeres til hovedrollene, og 
ensemblets anerkjente skuespillere deltar. «Vi bruker våre 
beste skuespillere, våre beste kunstnere. Bare det beste er 
godt nok for barnepublikummet,» sier teatersjef Agnete 
Haaland ved Den Nationale Scene. De fleste av hennes 
kolleger ved andre institusjonsteatre uttrykker seg på 
lignende vis.1

 Jeg har gjennomgått barneteatertilbudet på 
National  theatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, 
Rogaland Teater, Den Nationale Scene og Trøndelag 
Teater i 2012 og 2013. Alle teatrene produserte én stor 
barneteaterforestilling i året. Blant de 16 oppsettingene 
var tre av de dramatiske tekstene relatert til Astrid 
Lindgren, to til Torbjørn Egner, én til Alf Prøysen, to til 
H. C. Andersen. De øvrige oppsettingene var i hovedsak 
kjente barneteaterklassikere. Den lille resten som kan 
kalles nyere dramatikk, var kjent fra fjernsyn, film eller 
bestselgende bøker. Bare Det Norske Teatret hadde et par 
oppsettinger som ikke gled helt inn i mønstret.

Dette repertoaret gjenspeiler en satsning på det som 
allerede er velkjent, som allerede har bred appell og 
som dermed er salgbart. Oppsettingene tjener som et 
utstillingsvindu for den produserende institusjonen og 
feirer allerede allment bekreftede verdier og kultur-
produkter i det norske fellesskapet. Slike former for 
barneteater søker ikke virkning og endring av det 
bestående. Forestillingene opprettholder status quo. De 
store institusjonsteatrenes repertoar for barn har dermed 
fellestrekk med underholdnings- og populærkultur. 
Dette er ikke nødvendigvis en bevisst målsetting, når 
institusjonsteatrenes agenter insisterer på å utføre denne 
underholdningsoppgaven år etter år, er dette åpenbart 
knyttet til deres habitus. Denne er innarbeidet og selv-
forsterkende. I masteroppgaven Hvordan påvirkes 

Nationaltheatrets repertoar av statlig støtte og offentlige 
bevilgninger? Konsekvenser av bevilgninger til norsk 
scenekunst finner Maria Benedicte Wist-Kirkemo at 
de milde kulturpolitiske føringer som ligger i teatrets 
årlige tildelingsbrev (disse er liktlydende for alle 
institusjonsteatre), knapt blir tatt hensyn til. Føringene 
er formulert som teatrenes offentlige oppdrag og gir 
en kulturpolitisk begrunnelse for statstilskuddet. Men 
i teaterinstitusjonene diskuteres disse føringene som 
ideelle mål som kan og må overstyres av sedvane og 
praksis.2 Wist-Kirkemo undersøker særlig de statlige 
kravene om å skape teater for alle og for nyskapning av 
norsk scenekunst. Hennes undersøkelsesperiode strekker 
seg fra 1995 til 2006. I dette tidsrommet fant hun tolv 
oppsettinger for barn. Med unntak av én eneste oppsetting 
på biscenen, dreide det seg om klassiske barnestykker.3 
Reisen til julestjernen, Folk og røvere i Kardemomme by 
og Dyrene i Hakkebakkeskogen dominerte spillelisten. 
Wist-Kirkemo gjør kvalitative intervjuer med periodens 
teatersjefer4 og ulike fagpersoner innad på teatret og spør 
om hvorfor tilskuddsbrevets føringer ikke følges opp. Det 
oppsiktsvekkende er at ingen begrunner dette ideologisk. 
I mer eller mindre tilslørende vendinger forklarer samtlige 
intervjuobjekter at de ikke har noe valg, det må bare være 
sånn fordi det er sånn: 

Ifølge dramaturg Olav Torbjørn Skare, er det som 
regel ingen forestillinger som spilles så lenge 
som barnestykkene, som gjerne kan bestå av 
opp til 80 forestillinger. Dette betyr at dersom 
det skal være plass til flere oppsetninger ved 
Hovedscenen i året, så er det derfor begrenset 
hvor mange barnestykker man kan tillate seg 
å sette opp. Videre sier Skare at når man skal 
velge type stykke som skal oppføres, gjøres 
det ikke bare en genrevurdering, men også en 
vurdering ut ifra hvor mange ganger man kan 
tenke seg at stykket kan komme til å bli spilt.
(WIST-KIRKEMO, 2011, S. 55)

Skare påstår i bunn og grunn at Nationaltheatret 
ikke kan spille noe annet enn store underholdnings-
forestillinger for barn fordi de hele tiden planlegger ut  
fra at de må sette opp store underholdningsforestillinger 
for barn. 

Bourdieu hevder at reglene i sosiale felt ofte har så 
lange historiske røtter at de logiske og praktiske årsakene 
til at de oppsto har gått i glemmeboka (Bourdieu, 1991, 
s. 127 ff). For å finne ut hva vi har glemt, må vi gå helt til 
barneteatrets fødsel i Norge.

Det norske juleteatret 
Den 29. desember 1866 var første gang målgruppen 
norske barn fikk en spesifikk invitasjon til å være 
teaterpublikum. Teatersjefen Bjørnstjerne Bjørnson på 
Christiania Theater annonserte med Theaterforestilling 
for Børn. Han tilbød Den adelsgale borger, en komedie 
av Molière. Oppsettingen var en del av teatrets ordinære 
repertoar og var på ingen måte tilrettelagt for barn. De 
ekstraordinære tiltakene som fulgte arrangementet, 
var nedsatte priser og at forestillingens start ble lagt 
en time tidligere enn vanlig. Barnepublikummet fikk 
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en ny invitasjon allerede en uke senere. Da ble de 
servert to enaktere: Julestue av Ludvig Holberg og det 
nasjonalromantiske syngespillet Til Sæters av Claus 
Pavels Riis. Fra 1866 og framover utviklet det seg en 
tradisjon med en til tre børneforestillinger i løpet av 
romjulen og januar. Også Den Nationale Scene og Teatret 
i Trond hjem annonserte fra tid til annen «forestillinger for 
børn», men uten at det ble en tradisjon.5

En gjennomgang av de 68 børneforestillingene 
som ble tilbudt på Christiania Theater fra 1866 til 1898 
viser at forestillingene konsekvent ble hentet fra det 
som ble regnet for lettere sjangre. Det var syngespill, 
farser og sammensatte programmer med to eller tre 
enaktere. Blant de mest spilte var syngespillet Til 
Sæters, det ble tilbudt åtte ganger. Men det desidert mest 
viste stykket var Ludvig Holbergs Julestue, med hele 
11 visninger for barn. Den mest brukte skuespilleren 
i børneforestillingene var teatrets populære komiker, 
Johannes Bruun. Det hører med til bildet at teatret også 
arrangerte «folkeforestillinger» til sterkt nedsatte priser 
for å lokke den voksende arbeiderklassen til teatret. 
Repertoaret var identisk med det som ble tilbudt barn. 
Når teaterkunst skulle tilbys udannede grupper, grep altså 
teaterledelsen til det de mente kunne nytes uten kulturelle 
forkunnskaper: underholdningsteatret.

Børneteaterforestillingene var ikke teatersjef 
Bjørnstjerne Bjørnsons oppfinnelse. Ideen kom fra 
Tyskland, og både danske og svenske teaterinstitusjoner 
startet opp med slike. I disse landene endte ikke tiltakene 
i en vedvarende underholdningstradisjonen. I stedet 
byttet man de lette sjangrene ut med et seriøst og klassisk 
repertoar som ble tilbudt som skoleforestillinger (Hagnell, 
1981, s. 274 f og Hellander, 1998, s. 26 f). 

Én av forklaringene til at den norske utvikling ble 
så helt annerledes enn våre nabolands kommer man på 
sporet av ved å fokusere på det mest spilte skuespillet 
blant børneforestillingene, Holbergs Julestue. Det er en 
folkelivsskildring der en småborgerfamilies juleleker, 
julespill og julebukkteater står sentralt, der Holberg 
tar opp utroskap og annen umoral som tydeligvis 
florerte under julestuefestene i danske småbyer. Det 
københavnske publikum tok stykket til inntekt for krefter 
som hevdet at denne hedenske og overtroiske skikken 
burde forbys (Bakken, 1952, s. 12). Men i utkanten Norge, 
hovedstaden inkludert, levde juleteaterfesten fremdeles i 
beste velgående selv på midten av 1800-tallet. Kristiania 
Theaters publikum så Julestue som en hyggelig og komisk 
skildring av deres egen velkjente julefeiring (Helgesen, 
2003, s. 157). I ordningen med børneforestillinger for  
hele familien ble Julestue omfavnet som en del av 
familiens juleteaterfest.

Teater spesielt produsert for barn
Ideene om at barn var en særegen gruppe med behov for 
kunst som var skapt spesielt for dem, førte til framveksten 
av en egen barnelitteratur og etter hvert også til at det 
ble skrevet og iscenesatt dramatikk spesielt for barn. 
Tyskland var nok engang forgangslandet (Hagnell, 1981, 
s. 274 f). Nationaltheatret hentet manuskriptet til sin 
første barneteateroppsetting derfra – Den lille uskikkelig 
prinsessen av Gabrielle Reuter (1859–1941). Stykket 
hadde premiere 31. desember 1905. Forestillingen var 

«pragtfuldt utstyrt» med slottskulisser, en fortrollet skog 
og påkostede kostymer, med et stort ensemble og med en 
gruppe dansende barn på scenen (Wiers-Jenssen 1924, s. 
180). I løpet av januar 1906 gikk forestillingen ytterligere 
14 ganger. Det var en formidabel suksess i forhold til de 
tidligere «børneforestillinger til reduserte priser» som 
vanligvis ikke gikk mer enn to til tre ganger. 

Teatret fulgte opp med den helnorske produksjonen 
Østenfor sol og vestenfor Maane i 1906. To år senere gikk 
teppet opp for Prinsesse Rosenrød og de syv Vildænder. 
Dramatikeren bak disse barnekomediene var lærerinnen 
Frederikke Christine Bergh (1860–1916). I begge tilfeller 
skrev hun om kvinnelige heltinner som vant en kongelig 
ektemann etter å ha gjennomgått harde prøvelser. 
Publikum tilstrømningen overgikk den tyske forløperen. 
Oppsettingene ble vist henholdsvis 22 og 21 ganger. I 
1910 sørget barnebokforfatteren Barbra Ring for nye 
publikumsrekorder med eventyrdramaet Kongens hjerte, 
og i 1916 fikk hun oppført Liselill og Perle.

Det tok tid å opparbeide et repertoar som var skrevet 
og produsert spesielt for barn. Børneteatertradisjonens 
underholdningsrepertoar for voksne fylte hullene.6 
De formmessige påvirkningene var åpenbare. De nye 
barnekomediene resirkulerte viktige elementer fra 
underholdnings teatret: det komiske innslagene og rollene, 
musikken, sangen og dansen, bruken av ensemblets kjente 
og populære skuespillere. 

Men de kvinnelige dramatikerne Bergh og Ring 
var likevel nyskapende, de tilførte sine barnekomedier 
skjønnlitterære kvaliteter og samtidsaktuelle problem-
stillinger som ikke fantes i det voksenrepertoaret som ble 
tilbudt som børneforestillinger. Hulda Garborg bør også 
nevnes i denne forbindelse. Hun satte selv opp sitt eget 
barnedrama Tyrihans på det nystartede Norske Teatret i 
1914. I de tre dramatikernes eventyrkomedier gjenfinnes 
viktige tema i datidens kvinnekamp: kvinners rett til å 
velge ektemake selv og påstanden om at også kvinner har 
evner til å lede og styre. Nasjonsbygging og norskdom 
er andre viktige tema hos disse dramatikerne. Monarkiet 
som styreform debatteres heftig av alle tre. De utforsker 
på ulike vis fornorsking av skriftspråket og bruken av 
norske dialekter som scenespråk. Tendensen i denne 
tidlige barnedramatikken blir svært tydelig om man leser 
tekstene, men innholdet druknet nok til dels i et påkostet 
teatermaskineri (Helgesen & Helgesen, 2014, s. 38–46).7

Den optimale julekomedien
På midten av 1920-tallet hadde Nationaltheatret 
økonomiske problemer. Teatrets økonomisjef Sverre 
Brandt reddet situasjonen ved å bli dramatiker. Han 
presenterte Reisen til julestjernen i 1924. Stykket hadde 
åpenbar slektskap med Kongens hjerte og med Prinsesse 
Rosenrød og de syv Vildænder. Men alle de viktige 
konfliktene og kampsakene som var lagt inn i disse 
pionerverkene, var vekk. Stykkets heltinne, fattigjenta 
Sonja er bare et barn og slett ikke gifteferdig. Hun viser 
seg å være kongens bortkomne datter og er altså en ekte 
prinsesse uten å måtte gå veien om en prins. Kongen blir 
glad og viser seg å være en god konge. Dramaet ender 
med et steg tilbake til normale tilstander, og dette feires 
i en lykkelige sluttscene. I tillegg legger Brandt inn alt 
det er mulig å få plass til av norske julefesttradisjoner; 
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snø, julenek, juletre, julenissser, julegaver, julesanger, 
engler. Brandt brukte med andre ord bekreftelse av det 
bestående som strategi, et vellykket grep i forhold til 
det brede familiepublikummet og teatrets økonomi. Den 
første oppsettingen ble vist 65 ganger. Den foreløpig siste 
oppsettingen av Reisen til julestjernen på Nationaltheatret 
ble vist i 2010, og det var den 23. i rekken. Da teppet gikk 
ned for den til nå siste forestillingen, var stykket spilt 1293 
ganger på denne scenen. Reisen til julestjernen befestet 
en tilsynelatende uutryddelig juleteaterfest. Teatersjef 
Arild Brinchmann gjorde riktignok et utrydningsforsøk. 
Han unnlot å sette det på plakaten mens han var sjef på 
Nationaltheatret fra 1967–1978. Men teatersjefen ved  
Oslo Nye teater, Toralv Maurstad, protesterte mot 
Brinchmanns repertoarpolitikk ved å sette opp Reisen  
til julestjernen i sitt teaters regi i 1977. Selvfølgelig ble  
det fulle hus. Det norske kongehuset bifalte handlingen 
ved at daværende kronprinsesse Sonja besøkte fore-
stillingen i følge med sin lille datter, prinsesse Märtha 
Louise. Maurstad gjorde helt bevisst Reisen til julestjernen 
til et ikon. For ham var stykket det optimale uttrykk for 
vår nasjonale barneteatertradisjon.8

Den enorme suksessen som har blitt Reisen til jule-
stjernens til del, har forsterket og vedlikeholdt en nesten 
enerådende fest- og underholdningstradisjon for barn ved 
de store norske teaterinstitusjonene. 

Egner og det allment aksepterte
På 1950-tallet fikk Reisen til julestjernen en utfordrer til 
posisjonen som den store norske barneteaterklassikeren. 
Det var Folk og røverere i Kardemomme by av Thorbjørn 
Egner (1912–1990). Stykket hadde urpremiere 2. juledag 
1956. Begivenheten fant sted på tre av landets viktigste 
scener samtidig, nemlig på Nationaltheatret i Oslo, 
Den Nationale Scene i Bergen og Trøndelag Teater i 
Trondheim. Det var en formidabel suksess (Tveterås, 
1972, s. 74). 

Egner var allerede en legende innenfor norsk barne-
kultur. Han var en meget populær barnebokforfatter 
og illustratør og en av de viktigste bidragsyterne til 
NRK radios barneprogrammer. I 1950 hadde han startet 
arbeidet med et 16 binds gjennomillustrert leseverk 
for folke skolen. Thorbjørn Egner var en kunstner 
som holdt seg innenfor allment aksepterte rammer for 
pedagogikk, moral og underholdning for barn i Norge. 
De øvrige medlemmene i radioens «faste forfatterstab»: 
Alf Prøysen, Anne Cath-Vestly og Kirsten Langbo, 
vekket fra tid til annen forargelse fordi de berørte emner 
og hadde synspunkt som var tabubelagte innenfor 
oppdragelses feltet. Dette skjedde aldri med Egner. Han 
kjente regelverket. En av Egners biografer, Christopher 
Hals Gylseth, påpeker at etter at Egner startet arbeidet 
med leseverket for folkeskolen, skjedde det en merkbar 
ensretting av alt han skapte for barn. Han holdt seg til 
«Normalplanen for folkeskulen» fra 1939. Slik ble han 
det offisielle Norges barnekulturprodusent nummer én 
(Gylseth, 2000, s. 104–105).

Egner framsto som 1950-tallets mest korrekte 
barnekultur produsent i et klima som var gjennom-
syret av ønsket om å gi barn gode opplevelser og 
sunne holdninger og vaner (Helgesen, 2003, s. 279 ff). 
En av årsakene til Egners massive gjennomslag, var 

nettopp at hele det offisielle Norge trykket ham til sitt 
bryst og anbefalte ham som «bra for barna». Samtidig 
fulgte hans dramatikk den samme populærkulturelle 
malen som de gamle barneteaterklassikerne før ham – 
teatermaskineriet, sangen og musikken og den storslagne 
festen som forestillingens lykkelige sluttpunkt. Men 
mens eventyroppsettingene tok for seg monarkiet som 
styreform og hyllet den gode og glade monarken, handlet 
både Folk og røvere i Kardemomme by og Egners neste 
store dramatiske suksess, Klatremus og de andre dyrene 
i Hakkebakkeskogen, om det demokratiske felleskapets 
fortrinn. Egners dramatikk ble, slik Jupither påpeker,  
en feiring av den bestående styreformen. 

Teatret i Den kulturelle skolesekken
Høy kvalitet er altså tilnærmet enerådende kriterium 
for de norske institusjonsteatrene når de planlegger og 
skaper sin store barneteaterproduksjoner. Dermed kan 
rekken av klassikeroppsettinger fortsette. Men i tillegg 
til høy kvalitet, omtaler de politiske føringene som følger 
de økonomiske midlene, også utvikling og fornyelse.9 
Denne oppgaven blir ikke løst innfor institusjonsteatrene. 
I Norge er dette oppdraget overlatt til de frie scenekunst-
gruppene. I dag distribueres de fleste av disses fore-
stillinger gjennom Den kulturelle skolesekken.

DKS favner mer enn teater. På 1990-tallet oppsto 
det flere lokale ordninger som hadde som formål å 
koordinere kultur- og kunstformidlingen i skolene, blant 
annet turné organisasjonen i Hedmark og Den kulturelle 
skolesekken i Sandefjord. Forsøkene var vellykkede og 
fremmet en kulturpolitisk diskusjon som endte i en bred 
prinsipiell enighet om at barn og unge på den ene siden 
må få oppleve profesjonell kunst, og på den andre siden  
at barnas egne kulturelle ressurser skal tas i bruk: 

Satsingen gir barn og unge økt livskvalitet 
i oppveksten og bidrar til å realisere 
grunnskolens læreplaner. Den kulturelle 
skolesekken er grunnmuren i planen for  
å utvikle Sande fjord som kulturby.
(KULTURBYRAPPORT FRA UTVALG I SANDEFJORD KOMMUNE)

I 2001 ble de først økonomiske midlene til DKS 
bevilget over statsbudsjett. I 2003 kom vedtaket om å 
bruke 40 prosent av de årlige tippemidlene til ordningen. 
Dette betød en endelig etablering. Ifølge den siste 
offentlige evaluering av ordningen utsettes nå alle norske 
barn fra seks til 19 år for organiserte kulturopplevelser 
i skoletiden flere ganger i året. Offentlige myndigheter 
bruker anslagsvis 350 millioner kroner i året for å holde 
DKS i gang (Breivik, 2013, s. 12). 

Teaterdelen av DKS har fokus i denne artikkelen. Ved 
organiseringen av Den kulturelle skolesekken fikk Norsk 
scenekunstbruk en nasjonal rolle for scenekunst i 2003.10 
Rollen ble stadfestet og senere definert som nasjonal 
aktør for scenekunst i DKS gjennom St. meld. 8, 2007-
2008. De fikk oppdraget med å koordinere og utvikle 
scenekunstfeltet innenfor ordningen, kvalitetsmessig 
og faglig. Scenekunstbruket utformer et repertoar 
med en kunstnerisk bred profil og med utgangspunkt i 
ferdigproduserte forestillinger – størstedelen hentes fra 
aktører i det frie scenekunstfeltet. Fylkeskommuner og 
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kommuner benytter seg av Scenekunstbrukets anbefalte 
repertoar. I tillegg velger fylkeskommuner og kommuner 
forestillinger fra blant annet regionteatre og andre 
kompanier også utenfor Scenekunstbrukets repertoar. 

På samme måte som andre statsstøttede 
teaterinstitusjoner, er Norsk scenekunstbruk forpliktet 
gjennom statens tildelingsbrev.11 Men når daglig leder 
for Scenekunstbruket omtaler føringene i dette, synes 
det som disse brukes aktivt og som om de sammenfaller 
med den habitus som råder i denne delen av det norske 
teatermiljøet: «Vi opplever at myndighetenes føringer i 
tildelingsbrevet som svært gode retningslinjer for vårt 
arbeid. Vi bestreber oss på å nå alle målene som er trukket 
opp for regjeringens scenekunstpolitikk. Vi oppfatter 
det som en viktige oppgave å sette sammen et bredt 
kunstnerisk scenekunsttilbud til DKS og er opptatt av 
kvalitet, nyskaping og utvikling,» sier Sekkelsten.

For 2012 og 2013 har Scenekunstbruket 45 oppsettinger 
på sin anbefalte liste. I tillegg kan fylker og kommuner 
bestille oppsettinger fra tidligere års repertoar. Det finnes 
til enhver tid over 100 forestillinger som arrangørene kan 
velge mellom. (Repertoarlisten med de 45 forstillingene 
finnes i egen note.) Mens institusjonsteatrene i samme 
periode satset på barneteaterklassikere, er det nesten 
bare urpremierer på Scenekunstbrukets liste. De frie 
produksjonsenhetene som leverer dette repertoaret, 
er organisert svært ulikt: enkeltprosjekter, frigrupper, 
lokale teaterinstitusjoner m.m. Sjangerblanding er et 
viktig karakteristika for mange av forestillingene. Dette 
er også grunnlaget for at fagfeltet selv tenderer til å bruke 
betegnelsen «scenekunst for barn og unge» i stedet for 
«barneteater/ungdomsteater».

Sekkelsten er svært fornøyd med at scene forestillingene 
i DKS har fått det han definerer som «et kunstfokus».  
«Men jeg ser at det er et kunstprosjekt under press. Det er 
en sårbar ordning. Vi arbeider nå for at utdanningssiden 
skal få et sterkere eierskapsforhold til DKS.»  

Den sårbarheten som Sekkelsten er inne på, er DKS-
ordningens store utfordring, her må tre ulike habitus 
forenes; ikke bare den som tilhører kunstfeltet, men også 
de fri teatergruppenes framvekst og historie og ikke 
minst den habitus som hviler i Det norske skoleverket. 
Gjennom DKS-ordningen er skolene pålagt å stille som 
arena for eksterne innholdsleverandører fra kunst- og 
kultursektoren. Denne landsomfattende sammenstillingen 
har tilsynelatende gått stille for seg. I Den kulturelle 
skolesekken (Breivik, 2013), den hittil ferskeste 
forsknings rapporten om emnet, stilles det kritiske 
spørsmål til denne stillheten. Det påpekes at det finnes 
motstridende verdier og interesser i systemet, og at det 
ikke finnes møte punkter hvor disse kan diskuteres åpent. 
De velvillige tros forestillingene som omgir DKS bygger 
på skinnenighet og kompromisser. Men velvilligheten 
slår sprekker. Dette burde ikke forundre noen. Her møtes 
i hvert fall to, om ikke tre, felt med ulike habitus. I vår 
forbindelse er det viktig å undersøke hvordan historiske 
forhold mellom skole og teaterkunst er med på å forme 
dagens situasjon.

Folkeopplysningspedagogikk og teaterfiendtlighet
Innføringen av den norske felleskolen for alle 
samfunnslag og for begge kjønn ble vedtatt av Stortinget 
i 1889. Det var økonomisk og personalmessig kjempeløft 
for en ung og fattig nasjon. Disse materielle realitetene 
ble utslagsgivende for skolens pedagogiske ideologi. De 
nødvendigste kunnskaper ble prioritert: å lese, skrive og 
regne. Idealet var hentet fra den norske allmueskolen og 
fra forestillingene om den frie norske bondestanden som 
klarte seg så godt med denne essensielle kunnskapen. 
Lavkirkelige miljøer hadde dessuten sterk innflytelse 
på utformingen av den norske folkeskolen. I disse 
miljøene hersket en generell skepsis mot verdslige og 
sanselige kunst- og kulturuttrykk. Teater og dans ble 
direkte fordømt som synd.12 Borgerskapets private 
skoler hadde en mye sterkere orientering mot europeiske 
dannelsesidealer, men disse ble stort sett nedlagt i løpet av 
et drøyt tiår og tapte ideologikampen. 

Skjematisk sett kan man si at pedagogikkens historie 
handler om en veksling mellom to grunnleggende 
pedagogiske ideologier: opplysning og dannelse. 
Opplysningspedagogikken preges av en sterk tro på 
folkeopplysningens virkning og muligheter. Mens 
dannelses filosofien hevder at kultur ikke utbres gjennom 
kunnskaps innlæring, kulturen skal man vokse opp med 
og inn i, slik dannes og formes hele mennesket (Schmidt, 
2000, s. 9–28). Reform pedagogikken som tok opp i seg 
en dannelsespedagogisk tenkning fikk sterk innflytelse i 
europeiske skoler ved inngangen til det tjuende århundre. 
Men norsk skole holdt fast ved folkeopplysningen som det 
førende pedagogiske ideologi. Kunstundervisning var lavt 
prioritert og slett ikke lovpålagt (Braanaas, 1994, s. 75–84).

Reformpedagogikken og dermed kunst- og teater-
formidlingen hadde så dårlige vekstvilkår i den norske 
skolen, at selv lærere som var opptatt av å trekke kunstfag 
inn i undervisningen, argumenterte med at dette måtte 
ses som effektive metoder for kunnskapstilegnelse. 
Teateropplevelsenes egenverdi og teaterfagets 
personlighets utviklende muligheter ble sjelden 
nevnt. Helga Eng (1875–1966) var blant de første som 
forsøkte å innføre dramatisk virksomhet som en del av 
undervisningen i sin bok Kunstpedagogikk fra 1918. Hun 
kalte dette «dramatisering». Dramatiseringen skulle hente 
sitt materiale fra kunnskapsfagene, slik at den nærmest 
ble et pedagogisk hjelpemiddel for disse. 

I de andre nordiske land ble institusjonsteatrenes 
tilbud til barn og unge dreid mot skoleteater med et 
repertoar der siktemålet var å danne dem ved å gi dem 
innsikt i den klassiske dramatiske arven. Nationaltheatret 
hadde også slike forsøk. Før jul i 1899 arrangerte teatret 
én gratis skoleforestilling for 1200 folkeskolebarn 
på Bjørnstjerne Bjørnsons Sigurd Slembe. Siden ble 
det arrangert én slik gratis folkeskoleforestilling tett 
oppunder jul helt fram til mellomkrigstida. I begynnelsen 
hadde repertoaret en seriøs profil. I tillegg til førstnevnte 
stykke, ble nok et av Bjørnsons historiske skuespill 
vist, nemlig Sigurd Jorsalfar. Wilhelm Shakespeares 
En midtsommernattsdrøm hørte også med til tilbudet 
de første årene. Men i 1906 ble Frederikke Berghs 
barnekomedie Østenfor Sol og vestenfor Maane vist som 
gratisforestilling. Fra da av var det alltid sammenfall 
mellom gratisforestillingene før jul og romjulens og 
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nyårets barneforestillinger (Nationaltheatrets årsrapporter 
1899–1918). Den pedagogiske ideen som kunne anes bak 
forsøkene på å presentere Bjørnsons og Shakespeares 
dramatikk for skoleelever, forsvant. Tilbake sto jule-
underholdningen. Det ble da heller ingen varig allianse 
mellom institusjonsteatret og skolen i vårt land. 

Det norske skoleverket holdt armlengdes avstand til 
teaterkunsten helt fram til 1960-tallet, og dramatisering 
var det nærmeste man kom teateraktivitet. Virksomheten 
kunne også gå under navn som undervisnings spill, 
klasseroms teater og fagdramatisering (Braanaas, 1994,  
s. 75–80). Et grundig arbeid om dramatisering ble skrevet 
i mellomkrigstida av pedagogen Carl Sundby. Sundby 
framhevet dramatisering som arbeids metode – ikke som  
et eget estetisk emne eller fag. I bokas forord regner han 
det som selvsagt at mange er mot dramatisering i skolen. 
Han understreker iherdig at metoden ikke må forveksles 
med teater: 

Dramatisering i barneskolen er ikke – og skal 
ikke være – teater! Vi har neppe bruk for teater 
i barneskolen. Vi har hverken tid eller plass 
til det heller. (…) Men målet og hensikten med 
dramatiseringen er først og fremst å tjene 
opplæringen og å være et middel for skolen i 
dens fostringsarbeid.
(SUNDBY, 1939, S. 10)

Dette viser en underlig defensiv holdning hos en 
pedagog som skriver en hel bok om et teaterrelatert 
emne, og som egentlig mener at dramatisk lek er «levende 
virksomhet i pakt med barnet selv». Dette sier mye om 
hvor liten plass det var til estetiske fag i norsk skole, og 
i særdeleshet til dramatiske fag. Dette var den norske 
folkeskolens habitus i forhold til teater. 

Dramapedagogikken og de frie gruppene
Etter 2. verdenskrig åpnet den norske skolen seg for 
kunstformidlingen, men tanken var fremdeles at kunsten 
skulle brukes i opplysningspedagogikkens tjeneste. 
Torbjørn Egners store leseverk med vekt på både 
litteratur, bildekunst og små skuespill er et godt eksempel 
på en ny åpenhet for kunst, men samtidig skulle og måtte 
denne kunsten underlegges og reguleres av gjeldende 
læreplan (se tidligere avsnitt om Egner). Teater ble legalt, 
og en liten gruppe lærere erklærte åpent at de ønsket 
teater inn i skolen. I 1962 ble organisasjonen Landslaget 
Teater i Skolen stiftet. 

Utover på 1960-tallet gjorde innflytelsen fra 
amerikansk og engelsk dramapedagogikk seg gjeldende. 
I dramapedagogikkens spillforståelse finnes klare 
forbindelses linjer til moderne skuespiller teorier både 
fra Stanislavskij, Brecht og Grotowski. Teorier som 
styrket teatret som kollektiv kunstform, som la vekt 
på improvisasjonen og det fysiske på bekostning av 
det litterære, kjennetegnet bevegelsen som både de 
profesjonelle gruppeteatrene og det drama pedagogiske 
miljøet var en del av.

Norske lærerhøyskoler ble radikalisert gjennom 
student bevegelser på begynnelse av 1970-tallet. 
Samtidig ble drama undervisning eget fag på mange av 
disse skolene. Det ble skapt en allianse mellom unge 

nyutdannede lærere og teatergrupper i det frie feltet. Det 
dreide seg om teatermiljøer med en kritisk innstilling til 
institusjonsteatret. Man søkte seg tilbake til rituelt teater, 
til folkelige teaterformer og til leken som opphav for 
teaterkunsten. I noen tilfeller kunne dette føre til en total 
forkastelse av teater som kunstart, metoden og prosessen 
ble målet i stedet for det kunstneriske produktet. I 
andre tilfeller ble metodene brukt både til faglig egen-
utvikling og til en dypere forståelse av teaterkunstens 
egenart. Dramapedagogikken bidro også til alternative 
teater utdannelser og opprettelser av ikke-institusjonelle 
organiseringer av profesjonelle teater grupper  
(Rasmussen, 1990). 

De frie gruppene og norsk skole
Den ideologiske forståelsen mellom nyutdannede lærere 
og gruppeteatrene ga en unik mulighet for teaterturneer 
i norsk skole. Men dette var basert på individuelle 
kontaktnett og gruppenes egen evne til å legge turneer. 
Kommuneøkonomien var god i denne perioden. Det 
førte til opprettelse av kommunale kulturkontorer, og 
også disse bidro til organisering av forestillings- og 
kursvirksomhet. Teatervirksomheten i skolene kunne 
synes stor, men den var desentralisert og ukontrollerbar, 
noen statistikk finnes ikke. Men det er nok med et blikk 
på antall teatergrupper, så skjønner man at mange skoler 
aldri fikk teaterbesøk.

I 1976 ble de «frie» gruppene kartlagt av et utvalg 
nedsatt av Norsk kulturråd, Teaterrådet og Riksteatret. 
Utvalget fant 23 profesjonelle teatergrupper. Alliansen 
med enkeltlærere og frie grupper betød likevel en 
revolusjon når det gjaldt å få teater inn i skolen.

De fleste norske frigruppene drev ikke parti-
politisk teater. Men arbeidsform, organisering og 
forestillingsformer var preget av en flat, demokratisk 
struktur der alle, også publikum, skulle ha medinnflytelse 
på produktet. Forestillingen var sentrert rundt skue-
spillerne og skuespillerkunsten. Relasjonen mellom 
skuespillerne og publikum var det sentrale. Gruppene 
aktiviserte publikum til lek, improvisasjon, stillingtagen 
og diskusjon. Det var et teater med uttalt ønske om å 
bruke performative handlinger for å endre samfunn  
og livsvilkår.

Pedagogikk eller kunst 
På 1990-tallet kom en reaksjon mot det som ble opplevd 
som 68-genrasjonens venstreradikale dominansen i 
norsk kunst- og kulturliv. Alliansen mellom radikale, 
teatervennlige lærere og de frie gruppene hadde en 
periode gitt frie teatergrupper innpass og muligheter 
for å overleve økonomisk med forestillinger i norsk 
skole. Disse gruppene hadde ofte en pedagogisk og 
målgrupperettet begrunnelse for sin kunst. Da kunsten 
ble estetisert og avpolitisert på 1990-tallet, ble det 
nærmest over natten umulig å snakke om teater for barn 
i pedagogiske termer. I forbindelse med behandlingen 
av statsbudsjettet i 1997 ble støtteordningen for 
frigrupper omgjort til tilskuddsordning for fri scenekunst 
(Bergsgard, 2001, s. 8). De frie teatergruppenes 
forestillingsvirksomhet i skolene ble plutselig 
kategorisert som pedagogisk virksomhet, ikke kunst. 
Deres teaterform ble bedømt som instrumentell og hørte 
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dermed ikke hjemme i kunstinstitusjonen. Nyordningen 
medførte også at Kulturrådets scenekunstutvalg 
prioritere det de definerte som nyskapende scene-
kunst ved tildeling av produksjonsmidler. Det betød 
dessuten at produksjonsstøtte kunne gis til nyskapende 
teaterprosjekter, uansett organisasjonsform.13  

Daværende scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd 
Kai Johnsen betegnet de opprinnelige friteatrene fra 
1970-tallet som «politisk-didaktiske» på bakgrunn 
av det han kalte deres «interesse for og utforsking av 
antropologiske, folkelige og politiske problemstillinger». 
Kai Johnsen uttalte til Norsk skuespillerforbunds 
medlems blad Stikkordet at prosjekter der de 
«kunstneriske krav blir underlagt de pedagogiske»  
blir vurdert negativt og at:

Dessverre, og sitér meg gjerne, er det slik at 
søknader fra denne delen av miljøet (de som 
jobber med barn og unge, vår presisering) i 
utstrakt grad er dårligere tenkt og fundert enn 
resten av miljøet. Det er mye moralisme og 
oppdragende tenkning ute og går.
(STIKKORDET NR. 4, 2000, S. 13)

De tradisjonelle frigruppene hadde gjennom  
mer enn 20 år opparbeidet en habitus der publikums-
medvirkning, demokratisk organisering, flat struktur 
og målgrupperettet teater var det som ga overlevelses-
muligheter og status i feltet. Nå ble dette feltet rasert. 
Gruppene mistet økonomisk støtte med den offisielle 
begrunnelse at deres kunst ikke var autonom. Et slik 
kupp foretatt utenfra, av dem som satt med bevilgende 
myndighet, hadde ikke vært mulig om det norske 
skoleverk hadde hatt en mer kunstvennlig habitus. 

De gruppene som overlevde og de nye produksjons-
enhetene som slapp til med barne- og ungdomsteater, 
måtte nå begrunne sin virksomhet i estetiske termer og 
unngå å formulere sin målgruppetenkning når de søkte 
midler fra Norsk kulturråd. Det var ikke bare en uskreven 
regel, det ble nedtegnet i regelverket og ble fulgt opp 
med økonomiske sanksjoner. Feltets agenter måtte raskt 
tilegne seg en ny habitus, og samtidig bygge en ny strategi 
hvis teaterkunsten fortsatt skulle ha plass i norsk skole. 

Konflikt mellom ulike habitus 
Den kulturelle skolesekken bygger på den sosial-
demokratiske kunst- og kulturpolitikken som vokste 
fram i etterkrigstidas Norge. Kunsten betraktes som et 
viktig gode, og bør dermed tilbys alle norske borgere, 
uansett alder, kjønn, klasse og bosted. Riksteatret, Riks-
konsertene og Riksutstillingene ble opprettet for å tilby 
kulturgoder til hele folket (Frisvold, 1980, s. 175). Da 
regionene begynte å røre på seg og hevde egenidentitet, 
fikk vi regionteatrene. Nåværende Riksteatersjef og 
forhenværende kulturminister Ellen Horn hadde en 
fortid som omreisende dukkespiller på skoleturné i 
gruppa Dukketeaterverkstedet.14 Som minister i en 
Arbeiderpartiregjering så hun hvordan de frie kunstnernes 
oppsøkende virksomhet for barn og unge var i ferd med 
å dø hen på grunn av stadig trangere kommuneøkonomi 
og Kulturrådets estetiske prioriteringer. Sammen 
med undervisningsminister Trond Giske lanserte hun 

den nye ordningen der skoleverket skulle brukes som 
kunstformidlingsarena. Begge ønsket først og fremst 
å tjene elevene og kunstnerne og det kunstneriske 
møtet mellom disse. Tankegangen syntes å henge igjen 
fra 1970-tallets, impulsive og nærmest anarkistiske 
organisering av møte mellom kunst og skolen. Den 
gigantiske ordningen de to ministrene innførte, ble en 
nesten like gjennomgripende reform som innføringen av 
Folkeskolen i 1898. Den skulle omfatte absolutt alle barn 
og unge i kongeriket Norge.

Skoleverket hadde en habitus som rommet både 
opplysningspedagogikkens skepsis til kunstfagene og 
etterkrigstidens mer kulturvennlige pedagogikk der 
elevenes medvirkning sto i fokus. Scenekunstnerne var 
gjennom økonomiske sanksjoner påtvunget en habitus 
der de måtte hevde kunstens autonomi og uavhengighet 
av den pedagogiske institusjonen om de skulle overleve 
økonomisk. Det kunne lett ha gått galt når to felt med så 
ulik habitus skulle samhandle. 

Den første evalueringsrapporten om DKS, slo 
da også ned som en bombe i det teatermiljøet som 
satset på teater for barn og unge innenfor skoleverket. 
Ekstraordinært eller selvfølgelig – Evaluering av Den 
kulturelle skolesekken i grunnskolen (Borgen & Brandt, 
2006) konkluderte med at det eksisterte et spenningsfylt 
forhold mellom kultur- og opplæringssektorene (St. 
meld. nr. 8 2007–2008, s. 12). Forskerne fokuserte 
på konfliktene i ordningen og hadde dessuten større 
innsikt i den pedagogiske terminologien enn i den 
kunstneriske. Evalueringsrapporten brukte begrepene 
«monologisk» kontra «dialogisk» kommunikasjon, disse 
var velkjente i det pedagogiske miljøet. Den tidsriktige 
læringskommunikasjonen var den dialogiske. Kunstnerne 
som kom på besøk med ferdige verk kommuniserte i 
overveiende grad monologisk ifølge denne målestokken. 
Skolens kunstskeptiske habitus der kunst er unyttig om 
den ikke tjener kunnskapsformidlingen, spøkte mellom 
linjene. Rapporten er uhyre interessant som en avdekking 
av Den norske skolens kunstskeptiske habitus. 

Men kunstfeltets tanker om autonom kunst ble over-
hodet ikke berørt, forskernes hadde ikke nok kunstfaglig 
kompetanse til å undersøke det andre feltets habitus. 

Resultatet av Ekstraordinært eller selvfølgelig 
kunne ha ført til en nedleggelse av DKS-ordningen og 
en videreføring av feltenes lenge befestede habitus. 
Men de involverte departementene reagerte med å 
legge lokk på rapporten. I Stortingsmelding nr. 8 
2007–2008 ble rapporten bare framlagt i referatsform og 
høringsuttalelser som var langt mer positive til at DKS 
fikk bred plass. Kunstfeltet kom til orde med definisjoner 
der kunstnerisk produksjon ble definert som formidling 
av estetiske opplevelser, ikke som kunnskapsformidling. 
Dette var sikkert klokt, evalueringsrapportens 
konfliktorienterte fokus kunne ha knust DKS-ordningen 
i startfasen. På den annen side ble en diskusjon omkring 
skolefeltets og kunstfeltets ulike habitus et tabuområde 
(Breivik, 2013, s. 21 f).

Habitus i endring
Bourdieus habitusbegrep er et verktøy for å utvikle 
selvforståelse, det er et skritt på veien mot fruktbare 
endringer. Når vi setter de store institusjonsteatrenes 
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repertoarlister for barneteater i 2012 og 2013 opp mot 
Scenekunstbrukets repertoar-liste for samme periode, må 
man bli slått av hvor ekstremt todelt norsk barneteater er. 
Institusjonsteatrene tar ansvar for underholdningsteatret 
for barn og unge her i landet. Det er et selvpålagt 
ansvar gjennom institusjonenes egen habitus, denne 
får overstyre de politiske føringene som faktisk peker 
i en annen retning. Scenekunstprodusentene i det frie 
feltet tar ansvaret for de nyskapende forestillingene, de 
som skal skape endringer. Dermed brekker det norske 
barneteaterfeltet i to og får vansker med å utveksle ideer 
og økonomiske ressurser.

Habitus er en iboende mekanisme i det sosiale feltet, 
og den bevirker status quo. Når Bourdieu stresser behovet 
for bevisstgjøring av habitus er det fordi et sosialt felt 
uten utvikling og forandring ifølge ham er et dødt felt. 
Todeling i norsk scenekunst for barn kan i utgangspunktet 
ses som et hinder for institusjonsteatrene når det gjelder 
å utvikle kompetanse på nye former for teater for unge 
teaterpublikummere, og for de frie scenekunstgruppenes 
mulighet for å oppnå høyere status og trygghet for sin 
kunst. Men det er fullt mulig å utnytte de positive sidene 
ved feltenes habitus til nyskapning og endring. Norge 
er det eneste landet i Europa med en så levende og 
blomstrende juleteaterfest. Tenk at tre generasjoner går 
mann av huse for feire jul i teatret! Det må utnyttes til å 
skape kvalitativt godt teater for de store masser. Tenk 
at vi har to sterke fagmiljøer med ulik kompetanse på 
barneteater. Det ene miljøet kjenner tradisjonene ut og 
inn og behersker dette med underholdning. Det andre har 
enorm erfaring på nyskaping. Disse miljøene kan oppnå 
store resultater ved erfaringsutveksling. 

Den kulturelle skolesekken er skapt gjennom politiske 
beslutninger og representerer muligheter for nyskaping 
og eksperimentering. Både i skolefeltets habitus og det 
frie kunstfeltets habitus finnes det uskrevne og ubevisste 
regler som er på kollisjonskurs. Men samtidig er vi i Norge 
lykkelig fri for foreldede skoleteaterordninger. Vi kan se 
med friske øyne på en storslagen reform som kan gi alle 
norske skolebarn kunst og kultur på nye og viktige måter.

Jeg er ikke svensk. Jeg tillater meg å tale Jupither 
midt imot. Hurra for norsk barneteaters habitus, den byr 
sannelig på store muligheter!

Noter

 1 Agnete Haaland ble intervjuet av meg spesielt for denne 
artikkelen. Referansen til øvrige teatersjefer bygger på 
avisintervjuer i forbindelse med lansering av årsrepertoar, og 
kan derfor framstå som noe overdrevet i reklemaeøyemed. 
Gehalten i innholdet er likevel troverdig målt opp mot 
rollelister og oppsettingspraksis. 

 2 WistKirkemo behandler Nationaltheatrets forhold til 
kulturdepartementets føringer. 

 3 Vi (d)rømmer i natt var en barneforestilling av Lars Sørbø  
som ble spilt på amfiscenen.

 4 Ellen Horn og Ketil BangHansen.

 5 Opplysningene om børneteaterforestillingene bygger på 
gjennomgang av programplakater, regnskaper, billetter og 
trykte lover for dramatiske selskaper i teatersamlingen ved 
Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket og Gunerius
biblioteket. Dette arbeidet er en del av forsknings prosjektet 
Drama for barn – norsk barnedramatikks historie. Prosjektet 
drives av undertegnede og av master i litteraturvitenskap, 
Petra Helgesen.

 6 Bruken av det som egentlig var et repertoar for voksne 
fikk en brå slutt etter 1918. Grunnen var at den tidligere så 
populære «børneforestilling» Julestuen ble gjenoppsatt. 
Men da hadde allmennhetens syn på denne eneakteren 
endret seg. Teaterkritikerne påpekte at stykket var uegnet 
for barn, ja, det var til og med moralsk skadelig (Aftenposten 
og Verdens Gang 23. desember 1918). Siden besto 
Nationaltheatrets barneteatertilbud kun av oppsettinger 
produsert direkte for denne målgruppen.

 7 Barbra Ring fikk oppført ytterligere to barnekomedier på 
Nationaltheatret, Liselill og Perle i 1912 og Prinsessen og 
spillemannen i 1926. Disse var en tydeligere i sin behandling 
av samfunnsaktuelle spørsmål enn Kongens hjerte. 
Problem stillingen i det første er om man er født til ha en høy 
posisjon i samfunnet eller om det er personlige egenskaper. 
Det andre er et antikrigsdrama. Disse barnekomediene kom 
på ingen måte opp mot den populariteten som ble Kongens 
hjerte til del.

 8 Egen samtale med Toralf Maurstad 8. desember 2012.

 9 Hovedmålene for kap. 324 Scenekunstformål for 2014:

  1 Et profesjonelt tilbud av teater, opera og 
  danseforestillinger og andre sceneuttrykk over  
  hele landet  
 2 Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse  
 3 Nå hele befolkningen  
 4 Effektiv ressursutnyttelse

10 Scenekunstbrukets nasjonale rolle for scenekunst i DKS ble 
i praksis egentlig definert allerede gjennom St. meld. 38, 
2002–2003. Rollen ble stadfestet og senere definert som 
nasjonal aktør for scenekunst i DKS gjennom St. meld. 8, 
2007–2008.

11 Scenekunstbruket virker etter, og har selv utarbeidet,  
sin handlingsplan inndelt i hovedvirksomhetsområdene;  
a) Nettverk og arena, b) formidling og rådgivning,  
c) informasjon, d) forvaltning. Norsk scenekunstbruk AS  
er eid av stiftelsen Danse og teatersentrum.

12 Norsk Skoletidende var hovedorganet for den norske 
lærerstand fra 1869. I forbindelse med vårt forsknings
prosjekt om norsk barnedramatikk har jeg gjennomgått 
tidsskriftets årganger fra 1899 til 1906. Der framgår det at  
den lavkirkelige delen av lærermiljøet anser kunstfagene 
som uviktig. Teater blir gang på gang fordømt og erklært 
ønsket i skolesammenheng. 

13 Ifølge Haldis Hoaas som var en av arkitektene bak den 
drastiske omlegging, var et bakenforliggende motiv at det 
måtte saneres i det voksende antallet aldrende frie grupper 
som var i ferd med å bli små institusjoner. De største 
tilskuddene til fri scenekunst var på dette tidspunkt bundet  
i driftsstøtte til etablerte grupper.

14 Gruppa var startet og ble ledet av Arne og Bjørg Mykle.  
Arne er sønn av dukketeaterkunstneren og forfatteren  
Agnar Mykle.
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Tillegg 1

BARNETEATEREPERTOARET PÅ DE STORE  

INSTITUSJONSTEATRENE 2012/2013 
Av statistikken vil man se at Riksteatret og Oslo har egne  
dukketeaterensembler som også spiller for barn og at Rogaland  
Teater har en spesiell barneteaterordning der barn spiller to  
oppsettinger i året for barn. Siden disse faller innenfor andre  
ordninger enn den helt spesielle tradisjonen med hovedscene - 
 oppsettinger for barnefamilier, vil disse bli behandlet separat.

NATIONALTHEATRET 
Egner: Folk og røvere i Kardemomme by (13.10.2012) 
Lindgren: Ronja Røverdatter (07.09.2013)

RIKSTEATRET 
Prøysen/Thomassen: Teddy og Marian (2012) 
Egner: Egner: Karius og Baktus  
(samarbeid med Oslo Nye Dukketeater) (2012) 
Egner: Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (2012)
Brødrene Grimm: Snøhvit og de syv dverger (samarbeid med  
Oslo Nye Dukketeatret (2013)
Jo Nesbø: Doktor Proktors prompepulver (2013)

OSLO NYE TEATER 
Lindgren: Karlson på taket (2012)
Gudny Hagen: Jul i Blåfjell (2013)

OSLO NYE DUKKETEATRET 
har egen scene og spiller bare for barn. De samarbeider med  
Riksteatret om flere produksjoner. Her er det grunn til å nevne  
deres eviggående juleteaterproduksjon Jul med Prøysen  
og snekker Andersen (2012/13). Men alt dette er produksjoner  
som altså ikke settes opp på teatrets hovedscene, så det  
holdes utenfor statistikken. 

DEN NATIONAL SCENE 
Brødrene Grimm: Ulverock (adaptasjon av kultfilmen med  
Grimm og Gru som stadig sendes på NRK som julefilm) (2012)
H.C. Andersen: Snødronningen (2012) 
Lindgren: Ronja Røverdatter (2013)

TRØNDELAG TEATER 
Jul i Prøysenland (2012) 
E.T.A. Hoffmann: Nøtteknekkeren (2013)

ROGALAND TEATER 
H.C. Andersen: Nattergalen (9. mars–26. april 2012)
 
Teatret har sitt eget barneteater med barn som spiller for barn.  
De setter opp to store hovedsceneforstillinger i året: 
Fluenes Herre (25. januar–4. mai 2012)
Folkeeventyr fra Midtøsten: Aladdin – en klassiker med  
Bollywood vri (19. oktober–31. desember)
Lindgren: Mio min Mio (22. februar–25. mai 2013)
Norske folkeeventyr: Trollspeilet (18. oktober–31. desember 2013)

DET NORSKE TEATRET 
Jungelboka av Kipling/Alexander Mørk Eidem
Felix fantastiske orkester av Morten Lorentzen og Julian Berntsen
Okse og esel av Norbert Ebel
Tonje Glimmerdal av Maria Parr/Ivar Tindberg
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Tillegg 2

PRODUKSJONER I NORSK SCENEKUNSTBRUKS REPERTOAR,  

INKLUDERT I 2012 OG 2013

2012

ANTALL PRODUKSJON KOMPANI

1 Dropout Artilleriet

2 I Wish Her Well Panta Rei Danseteater

3 Juryen Hege Haagenrud

4 Undermän Circus Cirkör
5 Goldfish Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company

6 Peer på en pall Teater Joker
7 Bakeriet Katma i samarbeid m FIN
8 Faust for kids Klassikere for Kids
9 Hav NIE

10 Herr Molsk Etienne Borgers
11 Forskningsprosjekt V KDP
12 Centralia Superbolt Theatre
13 The solitary shame announced by a piano Ingun Bjørnsgaard prosjekt
14 Sjøen Ingun Bjørnsgaard prosjekt
15 Minnenes museum NIE
16 Om bare Rosa kunne trylle Katja Lindberg
17 The border/Grensen Jo Strømgren Kompani

18 Når mamma blir et monster Teater Spillebrikkene

19 A Dance Tribute to Ping Pong Jo Strømgren Kompani

20 Rabinowitz Scenekraft

21 Tolv på fem psykose Franzizca Aarflot produksjoner

22 De grenseløse Hege Haagenrud

23 Tatoveringen Teater Avvik

24 Snik og Snok på månen Siljeholm & Christophersen

2013

ANTALL PRODUKSJON KOMPANI

1 The Eagle has landed Det Andre teatret

2 Sokk Hilde Flikke

3 Opera Opaque Yngvild Aspeli/Cie Plexus Polaire

4 Morten, 11 år Rimfrost teaterensemble
5 Mannen som bygde hytter Temte Produksjoner
6 Fragile Kjersti Kramm Engebrigtsen
7 Böjligheter Möjligheter Embla dans & teater
8 Krigsfortellinger Albatrass
9 Regn Temte Produksjoner

10 Katastrofen Gorgon Produksjoner
11 Tankelaboratoriet Cirka Teater
12 1 1/2 Frida Odden Brinkmann
13 BZz BZz – DADA daA bee ICB productions
14 I am us Team Braza
15 Rommet i klassen ODE Unge
16 Vesterled – en reise i havet Bjerkeskaug/Ostwald/Stene/Uvaas
17 Over stokk og stein Konstellasjonen

18 Vesleblakken Teater Grimsborken

19 Jeg har aldri Voicebox Stories

20 Fear Infection Team Braza

21 Show-Body Project Landing
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I 1999 var jeg invitert til Norsk kulturråds årskonferanse 
for å snakke om festival-Norge ut fra et sentrum-periferi- 
perspektiv. I den forbindelse introduserte jeg begrepet 
«distribuerte nettverk» i et forsøk på å belyse alternative 
modeller for organiseringen av norsk kulturliv. 

Begrepet kjenner vi fra internetteknologien hvor 
nettverk oppstår i samhandlings og delingskulturer  
blant selv stendige aktører. Tradisjonelle motsetninger 
som sentrum og periferi mister sin betydning. Makt-  
og portvokterstrukturer eller nasjonalstatens grenser  
for den del, like så.

Det er fullt mulig å tenke seg et kulturliv og et 
scenekunst felt som er bygget opp på lignende måter. 
I dagens Europa er mye av det frie scenekunstfeltets 
produksjons- og formidlingsarbeid muliggjort gjen nom  
distribuerte nettverk. Kunstnere, kompanier, produserende  
og programmerende scener, samt formidlingsnettverk 
søker sammen med utgangs punkt i aktørenes felles 
ambisjoner. Viktige kriterier for å få innvilget offentlig  
og annen finansiering er uavhengig kuratorisk status,  
kunstfaglig kompetanse, idé rikdom og gjennom-
føringsevne innen produksjon og formidling i et  
lang siktig perspektiv.

Sammenlignet med mange europeiske land står Norge 
paradoksalt nok utenfor mye av denne utviklingen, da vi i 
stor grad organiserer vårt kulturliv gjennom sentraliserte 
styringsmodeller. Kulturløftets mål om økte statlige 
budsjetter har ført til en ytterligere sentralisering. Det er 
viktig å stille spørsmål om dette er en ønsket utvikling. 

Enger-utvalgets analyse av Kulturløftet (2013) pekte  
på at «grunnfjellet» i norsk kulturliv er svekket gjennom 
de senere årene. Definisjonsmakten i kulturlivet er 
fordelt på for få instanser, og vi har et økonomisk og 
demokratisk potensiale ved tettere samhandling mellom 
våre tre forvaltningsnivåer. 

Hvordan vi velger å organisere vårt kulturliv er med 
andre ord like viktig som hvor mye penger vi bevilger.

Som eksempel på organisering i et distribuert nett - 
verk er jeg bedt om å trekke fram Bærum Kulturhus.  
I perioden 2010–2014 har Bærum Kulturhus presentert  
211 turnéforestillinger i Norge gjennom et nettverk av 
utvalgte kulturhus, samarbeid med andre dansesentre  
og Den kulturelle skolesekken. 

Denne turnévirksomheten er tett knyttet sammen 
med kulturhusets rolle som produserende og program-
merende scene, og et faglig nettverk innen danse- og 
scenekunstmiljøer i Norge og Europa. Turnévirksomheten 
er et av tiltakene som inngår i satsningen Regionalt 
Kompetansesenter for Dans, og har bidratt til å 
synliggjøre potensialet i kulturhusene som produsent 
og formidler av scenekunst på høyt nasjonalt og 
internasjonalt nivå utenfor de statlige institusjoner  
og støtteordninger.

Norsk scenekunstbruk er et annet godt eksempel 
på hvordan et distribuert nettverk beriker dagens 
scenekunstfelt og har gjort det gjennom to tiår. 

Distribuerte nettverk har tilsynelatende dårlige kår 
i Norge, da vi ikke har en tradisjon for å anerkjenne 
kunstfaglig kompetanse utenfor rammene av statlige 
kulturinstitusjoner eller Kulturrådet. I land som Frankrike, 
Finland, Belgia og Tyskland har man derimot utviklet 
et virkemiddelapparat som i større grad anerkjenner 
selvstendige kompetente fagmiljøer. 

Hvis målet er å spre definisjonsmakten på flere hender 
i vårt langstrakte scenekunstland bør man involvere 
landets regioner og kommuner i utviklingen av det frie 
danse- og scenekunstfeltet. Våre tre forvaltningsnivåer må 
samarbeide om å etablere incentivordninger for styrking 
og utvikling av aktørene i distribuerte nettverk.

Personlig mener jeg at det vil kunne føre til mindre 
byråkrati, større kunstnerisk frihet, et rikere uttrykks-
mangfold, mer kunstproduksjon og flere profesjonelle 
scener og formidlingsarenaer til beste for kunstnere og 
publikum over hele landet.

Distribuerte nettverk – femten år etter
Av Morten Walderhaug, Bærum Kulturhus
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Nettverksmodeller
– formidling av scenekunst

Sentralisert nettverk

Programutvikling, kunstnerisk produksjon og beslutninger gjøres 
sentralt, for deretter å sendes ut til resten av nettverket

Desentralisert nettverk

Regionale kultursatsninger med ansvar for et bestemt område, og med 
ansvar for å utvikle og styrke regionens kunst- og kulturliv. 

Distribuert nettverk

Alle punktene i nettverket er like viktige.  
Sentrum og periferi er fraværende, det er ikke hierarkisk  

og nettverket er i prinsippet uendelig.

Sentralisert Desentralisert Distribuert
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I am a sociologist who researches the contestation over 
the purpose and role of the arts. My research in general 
examines the difficulties, in the present period in the 
west, in valuing the arts for their own sake – in their own 
terms – and the consequential turn towards a greater 
instrumental account for the purpose of the arts. I argue 
that this has come about due to a crisis of authority 
in the arts and more broadly in intellectual culture 
(Furedi, 2004; Jenkins, 2011). My research has mainly 
concentrated on Britain and America, but in the last four 
years I have turned my attention to Norway in a number of 
research projects that examine cultural policy in different 
countries from a comparative perspective – it is always 
interesting and useful to compare how what appears 
to be similar practice is at times informed by different 
ideas and assumptions and vice versa. It contributes to 
understanding the dynamics driving policy and practice. 

I have travelled to Norway eight times over the last 
four years on different research projects. For this essay, 
I visited Oslo and Bergen, assisted by Scenekunstbruket, 
the Norwegian touring network for performing arts and 
was able to conduct ten semi structured interviews with ten 
people in the performing arts world. What is significant, 
is that on each trip to Norway, whilst I have encountered 
and heard concerns expressed about the future of the 
arts education, whether professional artists, managers of 
organisations, policy people, or teachers, I am struck that 
in conversations about the arts, there is an implicit way of 
thinking that the arts are good in and of themselves, rather 
than for extrinsic purposes. This is not often formally 
expressed, but it is assumed. In Britain, on the other hand, 
this very question is subject to great anxiety and constantly 
problematized. What is more, whilst I have encountered 
in Norway concerns expressed about the absence of high 
culture or a canon – for example, a couple of theatre 
producers I spoke with expressed concern that Ibsen is 
not properly taught in schools, or not mandatory, there is 
a confidence in making artistic judgements and in there 
being a hierarchy of art forms full stop. In other words, 
evaluative judgements are accepted in the arts as possible, 
even if some are concerned that the right choices are not 
being made. This is far less the case in Britain where such 
judgements are rarely made, or if they are made they 

are made defensively – accompanied with an assertion 
that such judgements are difficult to make and are not 
recognised, and most often of all, the idea that evaluative 
judgements are possible is problematized. “Who could 
decide” is the response you get in England where ideas 
about high and low culture, good and bad culture, and art 
for art’s sake have increasingly been questioned. 

In the late 1970s and throughout the 1980s, a growing 
chorus within the cultural sector and academia challenged 
the consensus of the postwar period – the time when the 
Arts Council was set up – and argued against the idea that 
culture can and should exist autonomously from the state 
and society. The gallery, museum or concert hall could 
never be independent, the argument went. Two scholars 
in particular have come to be very influential. First, 
Pierre Bourdieu, whose Distinction: A Social Critique 
of Taste argued that cultural value is not transcendent 
but rather is grounded in power and class. And second, 
John Berger, whose Ways of Seeing pointed out hidden 
ideologies within painting. Both were important works, 
and both had some good points, but their influence has 
generally been a negative one.

My particular interest in this paper is to identify the 
similarities and differences in two cultural programmes. 
The first is the Cultural Rucksack project in Norway; and 
the second is a similar sounding project, and trajectory 
in cultural policy in England,1 which comes under 
the broad rubric of ‘Creative Partnerships’. Creative 
Partnerships was introduced to schools in England by the 
Labour Government, partly in response to concerns that 
creativity and innovative approaches to teaching had been 
constrained. It ran first as a two-year pilot scheme in 2002 
in 16 local areas, and then more widely from 2004 until 
2011 when funding cuts meant it came to end that summer. 
Creative Partnerships funded creative professionals to go 
into schools and work in partnership with teachers and 
students, offering continuing professional development 
to school staff, and also providing guidance on creativity 
in relation to wider school improvement. The majority of 
Creative Partnerships’ funding came from the Department 
for Culture, Media and Sport, supplemented by a smaller 
contribution from the Department for Children, Schools 
and Families. In its lifetime, Creative Partnerships worked 

Confidence in the Arts – An Outsider’s 
View of the Cultural Rucksack Scheme
By Tiffany Jenkins
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with over 5,000 schools, 90,000 teachers and over one 
million young people.

On the face of it, these two projects, the Cultural 
Rucksack and Creative Programmes, both of which aim to 
introduce the professional arts into schools in Norway and 
in England, appear very similar. Both after all ostensibly 
bring professional artists and companies into schools 
with the aim of introducing children to the arts of a high 
standard. But there are significance differences to the 
two projects that require documentation and reflection, 
and this is what follows. Cultural Partnerships was 
characterised by an instrumental purpose combined with 
a diffuse, confuse and defensive ideas of arts provision. 
Whereas although there are inconsistencies with the 
Cultural Rucksack programme and concerns about quality, 
there remains a commitment to educating children with 
the professional arts. 

My core argument in this paper is that the crisis 
of authority in the arts that is profound in England, is 
not as evident in Norway. I am not saying that it hasn’t 
impacted Norway at all, but that it is far less obvious 
than in England. That England suffers from a crisis in 
confidence in the arts that Norway does not, or at least 
to the same extent, is manifesto, I suggest in these two 
projects: Creative Partnerships and the Cultural Rucksack. 
I conclude that whilst there are questions about the 
practice of the Cultural Rucksack programme, such as is 
it organised effectively, and the lack of accountability, it 
remains an important and useful exercise that England 
could learn from. 

 
A Crisis of Authority in the Arts
Since the 19th century, in Europe, the dominant rational for 
government intervention in the field of culture has been, 
as described by cultural policy specialist Oliver Bennett, 
a ‘civilising mission’ (Bennett, 1995; Bennett & Belfiore, 
2008). This mission to civilise, Bennett notes, held the 
assumption that European high art was of superior value 
and had the capacity to live people out of the humdrum 
nature of their ordinary lives, it could transform them. 
High culture in general– fine art, museums, and music 
– was thought to transform people’s lives, by subduing 
passions and improving behaviour. Participating in high 
culture was seen as ennobling. The historian Juliet Steyn 
(1990) explains that the idea was ‘to inculcate in the 
population a higher subjectivity which could transcend 
nature by offering experiences, feelings and pleasures’ 
that were not part of their ordinary lives.

However, in the last few decades this mission appears 
to have been altered in multiple ways. In the past three 
decades in advanced industrial societies, the word ‘culture’ 
has become more prominent in political discourse; 
reflecting both the increased politicisation of the field of 
arts and cultural activity, as well as the ‘culturalisation’ 
of other policy areas, such as education, economy, 
urban regeneration, health and community relations. 
It is not uncommon, for instance, to hear politicians 
claim that culture today is ‘more important than ever’. 
With political shifts, namely the political failures of the 
twentieth century, culture has become an important site 
for those on the cultural left seeking change. Daniel Bell 
(1979) has suggested that, since the ‘disastrous upheavals 

of the twentieth century’, culture became the ‘refuge 
of radicalism’ – the focus of aspirations towards social 
change. It appears to be the most dynamic force in society 
because in many ways, perhaps, it is easier to create and 
see cultural change than engineer change in the underlying 
economic structures in society. 

In England, by 2000 a ‘cultural turn’ was a discursive 
feature in the government – New Labour’s – policy. That 
is, political and social policy draw on culture to fulfil 
its aims. One consequence of this is that policymakers 
increasingly sought cultural solutions to social problems. 
Broadly speaking, towards the end of the twentieth 
century, the influence of political-economic programmes 
for social change generally declined and cultural politics 
emerged to replace them. Dominating much leftwing 
thinking now is the idea that cultural or aesthetic 
development plays the key role in the formation of 
citizens in an ever-changing modern world. Buckingham 
and Jones (2001) argue point to two main emphasis in the 
cultural turn. The first was an emphasis on the economic 
importance of cultural activity. The second was an 
emphasis on the contribution of cultural activity to social 
inclusion and regeneration.

At the same time as there has been an increased focus 
on cultural activity certain aspects of the cultural sector 
have also changed. Cultural institutions and professionals 
are now expected to help deliver a range of social and 
economic benefits. They must open up to wider audiences 
and be more ‘inclusive’. For example, in Turning Point, 
an Arts Council England strategy document for the 
visual arts, published in 2006, the authors state that 
the Council will seek to put ‘people at the heart’ of arts 
policy, implying that arts policy in the past had not been 
‘people-centred’ enough (ACE, 2006, p. 6). Another policy 
document published by the Department for Culture Media 
and Sport described culture and museums in particular as 
‘centres for social change’ (DCMS 2000).

The arts have undergone something of a revolution, 
being encouraged to cater for the many and not just the 
‘same white middle class audience’. Cultural activity has 
been promoted as a means of developing individual and 
community identity, raising self-esteem and promoting 
inclusion. Belfiore (2004) describes this support for the 
arts as taking an instrumental turn in cultural policy. 
While ideas about cultural policy and the social impacts 
of the arts have a long history, as Belfiore and Bennett 
(2008) have argued, the development of cultural policy in 
the late-twentieth century reflected a significant change in 
modern government policy towards the arts. And that is a 
difficultly with hierarchy and the high arts. 

In much of Europe and America a sense of ideological 
confusion characterises many contemporary discussions 
of culture and the arts. It is not that ideas about culture 
and the arts, and their role in society, have never been 
challenged, but that now these ideas seem more confused. 
One might have expected Cultural Studies, for example, 
to establish some clarity in the field, but if anything the 
opposite is the case. As Tony Bennett (2005, pp. 63–69) 
points out, academics are now questioning whether 
the word ‘culture’ has any value at all because it covers 
so many different fields of activity and thinking; and 
uncertainty around the value of culture is compounded 
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by an unravelling of the associations that in the past had 
sustained the concept and its normative implications.

A major factor is a change within thinking about 
culture itself. In the modern era, the development of 
cultural policy presumed certain key facts: the existence of 
cultural authority; the notion of universal cultural value; 
the criteria of ‘excellence’ and the possibility of a shared 
canon, which could (in theory at least) be appreciated by 
everyone. The field of cultural policy is now extremely 
broad, with the definition of what constitutes culture 
ranging from the arts to heritage to urban planning, to 
sport and science, to communications and the media – or 
at a more conceptual level, from ‘learning and the arts’ 
to ‘a whole way of life’ to ‘a signifying system’ In this 
context, the definition of culture is open to question: 

The belief that a particular canon of literary, musical 
or artistic works can claim a monopoly of cultural value is 
no longer widely supported. In the mid to late nineteenth 
century, it was relatively easy to speak with confidence 
about ‘culture’, meaning a select canon of literature, fine 
art and poetry; what that confident Victorian paternalist, 
Matthew Arnold, described in Culture and Anarchy [1869] 
as ‘the best that has been thought and said in the world’ 
(Arnold, 2006, p. 5). A century later, postmodern thought 
and anthropological scholarship have undermined such 
a neat definition of culture, insisting that it is relative 
to particular societies. Culture today is an essentially 
contested concept. The disciplines of sociology and art 
history have produced a considerable body of literature 
to challenge the notion of absolute aesthetic value, 
insisting that ‘culture’ should refer not only to high art 
but also elements of popular culture, and that the value 
of culture exists only in relation to the specific social 
group consuming it (see for instance, Bourdieu, 1986). 
There have also been numerous popular publications 
expounding similar theories for a lay audience. Since 
the 1980s, this questioning of ‘what is culture’ has 
destabilised the very rationale of cultural policy. A 
commodified and relativistic approach to culture has 
ended up changing the remit of cultural policy itself. 
Cultural policy discourse often expresses ambivalence 
about ideas like cultural authority and expertise,  
and tends towards the celebration of the consumer,  
choice and difference.

My concern is that there are problems with this retreat 
from judging the arts. Frow has pointed to the problematic 
consequences of the erosion of distinction between the 
high and low culture. As he says, ‘if the concept of culture 
says everything then it says nothing’ (Frow, 1995, p. 10), 
and if it is ‘no longer possible to understand aesthetic 
culture as a unified and hierarchical system of value’ (ibid, 
p. 13), it poses the problem of how to make and apply 
judgements of value. As he points out, this raises some 
crucial pedagogic questions …: What do we teach? High 
culture, low culture, or some mix of the two? And what 
basis can there be for our decision? Do we teach a canon, 
or expand the canon, or dispense with a canon altogether 
(ibid, p. 15)?

The vacating of judgement from art is a problem. One 
consequence is that it privatises art. By that, I mean it 
removes the consideration of art from the public sphere 
and turns it into something we do and think about alone. 

Of course, the experience of art is an intensely private 
activity, but our engagement with it does not start or end 
there; we also interact with art socially, as a public. Or at 
least, we ought to. For without a focus on content, without 
judgement, without discrimination, we cannot really value 
art. If the question of whether art is good or bad is just a 
matter of opinion, or our art preferences simply reflect our 
identity or social position, then art ceases to have a point. 
It is all things to all people; it is not unifying or powerful.

In Norway, things appears a little different. As 
Bjørnsen has argued (2012) the policy of the 1970s and 
1980s there was a wide definition of culture under the 
term of ‘cultural democracy’. This changed in the 21st 
century with the embrace of the ‘professional arts’. And it 
is this you can see in the Cultural Rucksack programme. 
This does not mean the wide definition of culture has 
vanished, far from it, but that there was a move towards a 
more defined, top down definition of the arts which came 
to influence policy. What is more, the purposes to which 
this programme is applied remains very much concerned 
with art. As we shall now see. 

Comparing the two projects – the purpose of  
Creative Partnerships and the Cultural Rucksack 
The objectives of the Creative Partnerships programme 
were to ‘make a major contribution to delivering some key 
priorities’ specified as: 

1. A broader and richer curriculum, which will stimulate 
pupils’ imagination and excite their interest in learning

2. Raising standards of attainment across the curriculum, 
including literacy and other basic skills

3. Promoting creativity and innovation in teaching,  
right across the curriculum 

4. Improved teacher recruitment and retention 
5. Creating a distinct school ethos and strengthening  

the schools place in the community 
6. Improved pupil self-confidence and attitudes  

to learning
7. Equipping young people with skills that are in  

demand in the creative economy.2

What is noticeable in these aims is that the goals 
are instrumental – that is they aim to aid the whole 
curriculum, economy and school. There is no discussion 
about art. In fact, it is absent. These priorities could be 
about anything. 

Compare these priorities in Creative Partnerships  
to those with the Cultural Rucksack, also taken from  
the website: 

 
The objectives of the programme are:

 → To enable children and young people in primary 
and secondary school to enjoy artistic and cultural 
productions provided by professionals.

 → To facilitate the pupils’ access to a wide range 
of cultural expressions, so that they can become 
acquainted with and develop an understanding of 
culture in all its forms. 
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 → To assist schools in integrating different forms of 
cultural expression with their own efforts to attain 
learning goals.

Specific goals
The Cultural Rucksack has been part of the Government’s 
cultural policy for primary and lower secondary schools 
since 2001, and has recently been extended to upper 
secondary school. This means that all pupils from 
the ages of six to 19 will be able to benefit from the 
programme. The Cultural Rucksack will offer cultural 
opportunities representing a wide variety of cultural 
expressions, such as the performing arts, visual arts, 
film, music, literature and cultural heritage. The Cultural 
Rucksack is a joint venture between the educational and 
cultural sectors at the national and local level. 

The objectives and priorities of the Cultural Rucksack, 
compared to Creative Partnerships, appear to be more 
devoted to increasing learning about the arts, even if they 
are not very defined, whereas the Cultural Partnership 
programme appears to be about fulfilling other priorities. 
With the Cultural Rucksack there is a confidence that 
engagement with the professional arts is a good thing, 
that it will impact positively on the children and that 
it will contribute to making them into rounded human 
beings. With Creative Partnerships this is more diffuse 
and instead there is an idea that it would lead to tangible 
outputs external to the arts and even the people. 

What are the Professional Arts? 
Another point of comparison is what professional arts 
students were given access to. In Norway, Survey of 2006 
and 2009 confirms on the whole that traditional art forms 
– eight – were the most experienced art forms (Borgen 
& Brandt, 2006, p. 35–37; Vibe et al, 2009, p. 12). And 
in the above exert, although there is mention of a wide 
variety of expressions, certain art forms can be identified. 
Further more, a number of interviewees I spoke with in 
Norway were concerned that quality cannot be guaranteed 
in the provision given to children. And that too many 
decision makers did not have an adequate knowledge 
of the art forms to select those who would go into 
schools, but organisations such as the touring network 
for performing arts seem to offer a way of guaranteeing 
quality – though the artistic broad and selecting good 
work, as well as the freedom for people to decide and 
select for themselves. In England, on the other hand, when 
I have interviewed people in the Creative Partnerships 
project, there were no comparable concerns about quality. 
With Creative Partnerships what was considered creative 
was very broad. There was little engagement with the 
traditional arts. And the most common concern was that 
these programmes did not help ‘employability’ to help 
students get a job. The second most common concern was 
that the arts provision was not relevant to them, and that 
they should be allowed to do the art they wanted rather 
than what was offered. 

This was born out in my interviewees. One  
interviewee I spoke with in Norway explained why  
they thought children should experience a great piece  
of theatre. They had high ambitions for the experience. 

It’s about being human, about being connected 
to some of the most profound ways of thinking 
about life. That will change them. It has changed 
all of us. And it is very important to being a 
person and to seeing what life can be about. 

And they were keen to talk about a few performances 
they had been involved in as part of the Cultural Rucksack 
programme. In other words, they talked about the cultural 
provision with specific examples. Why they selected one 
group in particular, instead of many others; why certain 
plays might speak to the children. 

But one interviewee I spoke with in England explained 
why they thought children should experience a great piece 
of theatre: 

It’s a way of talking about self-esteem and  
their identity. And it shows them what else  
they can do if they don’t succeed or rather it 
shows them there isn’t just one kind of career 
out there for them. That other choices are valid. 
More so, even. 

In England, Creative Partnerships, for many I spoke 
with, would show children that other non-academic 
careers were available. There was comparatively, 
a reticence to name and talk about particular good 
performances that were made available to the children. 
Whereas in Norway, a couple of interviewees talked about 
Ibsen and deserving of greater attention, in England 
Shakespeare was described as taking up too much 
attention, of needing to be dethroned. In Norway the 
interviewees were keen to tell me which companies had 
performed and what they had performed, and in England 
this was not the case. There was instead considerable 
concern about who should decide what was on offer,  
as if even making a choice was a problem or difficulty. 

Evaluation 
Another difference between the two projects is how 
they have been evaluated. It is remarkable just how 
many reports and evaluations of Creative Partnerships 
there have been. Creative Partnerships commissioned 
twelve literature reviews on topics ranging of discourses 
of certainty to definitions of the creative industries. 
It commissioned ongoing research projects to inform 
the national and regional CP organisation. All schools 
receiving money were expected to operate through an 
inquiry approach and every project was evaluated. In 
2007, CP adopted a national evaluation approach and all 
schools were required to submit annual plans and reports. 
The archive of material contains 146 documents.

With the Cultural Rucksack programme things are 
different. When I was invited to contribute to this project 
it was due to a concern with the lack of evaluation. I 
know of only a few such evaluations. One – a qualitative 
research evaluation carried out in 2006 on commission 
from the Ministry of culture (Borgen & Brandt) and a 
survey of schools in spring 2009. There are a few others, 
but not that many. 

You have to ask why one of the two projects – Creative 
Partnerships – is so evaluated compared to the other – 
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the Cultural Rucksack. I would suggest that in the case 
of the former, with Creative Parternships, evaluation 
became a way to justify a scheme that had confused and 
diffuse purposes. It was not evaluation in order to better 
understand the effectiveness of a project, but to justify 
it. And with the Cultural Rucksack scheme, the lack of 
evaluation suggests a confidence in the mission and 
purpose. There is faith in the programme and its purpose. 
Please note, I don’t necessarily endorse the absence of 
evaluation – accountability is important – but I mention it 
to underline the point about the differences between the 
two projects. 

Conclusion
What does this mean for the Cultural Rucksack? What 
can I offer with my outsiders’ hat on? Norwegian cultural 
policy maintains a reliance on the civilising mission as 
an important rationale. This is evident in the Cultural 
Rucksack programme also, which maintains ideas of both 
artistic quality and the importance of the professional arts 
on their own terms. This is different to England and much 
of Europe and indeed the West. Elsewhere, the market and 
social outputs are how the arts are measured and assessed 
and people are afraid to make artistic choices. (See, for 
example, McGuigan, 2004; Grey, 2007; Belfiore and 
Bennett, 2008).

In England, over the past twenty years, considerable 
time and money has been spent on so called cultural 
provision. But this cultural provision has had a reduced 
notion of what the arts are and what they can offer. As 
a result the provision has been implement for purposes 
extrinsic to the arts and children have learnt very little 
about them. They have also been taught that the arts are 
good for non-artistic reasons, rather than for their own 
sake – for painting, literature, theatre and music. It has,  
in my opinion, wasted time and money. 

In thinking about the Cultural Rucksack, I suggest 
the following is important: retain and nurture confidence 
in the professional arts. They are worth engaging with 
because they are beautiful or stimulating, because they 
are good in and of themselves. Children and young people 
should have access to something a little bit different, and 
of professional quality, and not because they may get 
non academic jobs, but because it is worth it on their own 
terms. Don’t be defensive about it. Champion it. Ensure 
quality whilst maintaining freedom to choose what is 
good enough to be included. 

I hope that my perspective as an outsider with 
knowledge of a similar but different project can help us 
understand what is positive about the Cultural Rucksack. 
I am often told when I am in Norway, that cultural policy 
and practice in Britain is enviable. I would suggest that the 
opposite is the case.

Notes

 1 In Britain, Scottish cultural policy is devolved and therefore 
not the focus of this article.

 2 Creative Partnerships website, 2004.
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I 1999 gjorde jeg min første forestilling på en skole med 
forestillingen Stjerne.* sammen med koreograf og danser 
Odd Johan Fritzøe. Jeg husker vi hadde tekniske problemer 
som ga det en litt trøblete start, men resten av turneen 
gikk veldig bra. Fra og med den turneen har det vært en 
lang, positiv, lærerik og slitsom ferd. Jeg har virkelig fått se 
Norge fra sør til nord. Med flere forestillinger i samarbeid 
med koreografer som Odd Johan Fritzøe, Anne H. Ekenes/
Pia Holden og Elle Sofe Henriksen. Blandet inn med 
prosjekter på andre arenaer, har disse turneene hvor vi har 
spilt forestillinger på alle slags arenaer og scener gitt meg 
mye verdifull sceneerfaring.

Jeg synes jeg nå ser en klar holdningsendring i danse-
miljøet i forhold til det å jobbe med kunst for barn og 
for å møte barn og unge der de er. Det er en mye større 
vilje til å gå i dybden på hva barn som publikum er og 
utfordre dem på et kunstnerisk plan. Det har vært en 
generell konservativ og negativ holdning i dansemiljøet 
til det å spille forestillinger i for eksempel gymsaler, da 
mange mener dette ikke er optimalt for kunsten. Dette 
mener jeg er feil, og mine mange år på turné har lært meg 
at hvis man har et godt opplegg som passer i rommet, 
fungerer det bra. Det er viktig å møte barn der barn er, 
på skolen, på ungdomsklubben og samfunnshuset. Det 
blir ofte mer personlig og en mer intim atmosfære under 
forestillingene som vises på slike arenaer, noe jeg synes 

kan bli vanskelig i en stor sal i et kulturhus. Man mister 
fort kontakten med de som sitter bakerst i salen.

En annen ting jeg som danser er glad for, er den mulig-
heten vi har til å gjøre en forestilling mange ganger. 
Når man danser én forestilling mellom 100 til 300 ganger 
kommer man veldig langt i materialet og forestillingen 
legger på seg lagvis med kompleksitet og selvsikkerhet. 
Man får tid til å dykke inn i alt forestillingen har å by på, 
fokusere og tenke bredere. Jobbe med publikum, timing, 
energi og kvaliteter. 

Det har selvfølgelig ikke alltid vært positive opplevelser 
under forestillinger eller i hvordan man blir mottatt på de 
forskjellige stedene, men bevisstheten til kunstformen 
har økt betraktelig på disse årene. Interessen for dans hos 
gutter har også økt, og da spesielt gjennom hip-hop. Det 
trigger også interessen deres for andre former for dans. 

Jeg føler at alle vi som har vært ute på veien har bidratt til 
å utfordre barn til å lære å se ting som er litt utenfor det 
de vanligvis ser. Klare å se en abstrakt danseforestilling 
og faktisk få noe ut av den uten å stritte imot. Inspirere 
barn til selv å satse på dans i fremtiden, eller se 
dansekunst på fritiden.

En dansers bekjennelse  
etter 15 år på veien
Thomas L. Gundersen

Stjerne.*
Odd Johan Fritzøe

FOTO: MARIT ANNA EVANGER
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Baller
Odd Johan Fritzøe

FOTO: CHRISTIAN ELGVIN

Jorgahallan
Elle Sofe Henriksen

FOTO: LARS ÖBERG
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Norsk scenekunstbruk kan peke på at Norge ikke har  
en fast scene/institusjon med produksjons-, forsknings- 
og formidlingsansvar for barn og unge alene, men at vi 
har mange ulike aktører som ivaretar barneteater, på 
tvers av institusjoner og profesjoner. Vi finner produk-
sjoner, kunnskap, forskning og formidling fra det frie 
scenekunstfeltet (frigruppene) og fra prosjektteatre, fra 
våre statlige region- og institusjonsteatre, fra statlige 
kunstprosjekter (som Den kulturelle skolesekken, Kunst-
løftet), fra festivaler som Showbox, Mini midi maxi, 
Assitejfestivalen og andre, fra barnedramatikere og fra 
kunstkritikere, fra våre pedagogiske høgskolemiljøer 
og fra universitetsmiljøer fra Tromsø i nord til Agder 
i sør. Det kommuniseres i noen grad mellom noen av 
disse aktørene, men sett utenfra er hovedtendensen 
nisjekompetanse, delinnsikter med noen antagonistiske 
trekk, ulike historier, endog ulik feltforståelse, spredt 
arkivmateriale og spredte forskningstiltak.

Noen innsikter er formet av ulike internasjonale 
impulser, noen mer provinsielt isolerte. Noen aktører 
er opptatt av resepsjon eller barnelitteratur, andre av 
dramaturgi og produksjon, noen med utgangspunkt i 
den voksne kunstneren, andre i barnet, noen i kunstens 
estetikk, andre i kunstens erkjennelse. Den terminologien 
vi anvender i kulturfeltet er avslørende for hvilken diskurs 
og forståelseshorisont vi er del av. Scenekunst for barn 
og unge kan bety, når vi holder oss til teater, at man først 
og sist tenker på den voksne teaterkunstnerens bidrag 
til et ungt publikum på de profesjonelle og godt utstyrte 
teaterscenene. Men scenekunst for barn og unge kan også 
være et kulturpolitisk uttrykk for hvordan samfunnet 
tilrettelegger kunsterfaringer som deltakende aktør og 
publikum på en teaterscene mer åpent forstått som et 
estetisk rom, som kan oppstå mange steder. 

At en større samlet fremstilling av feltet lar vente 
på seg, og som inkluderer spennet fra spedbarn til 
ungdom og de ulike former for, med og av barn, kan 
trolig bunne i det faktum at forskningsansvaret ikke er 
samlet ett sted, men at feltet forsvares i flere omgivelser 
som preges av ulike interesser og posisjoner. Selv 
forskningsvirksomheten på min egen akademiske 
institusjon (NTNU) representerer et stort faglig 
spenn fra Viveka Hagnells arbeid om det politiske 

barneteatret (1983) til Nils Braanaas’ fremstilling av den 
dramapedagogiske historien ([1985] 2008), til Vigdis 
Aunes forskning på Rogaland Barneteater (Aune, 2013) og 
til Lise Hoviks doktorgradsarbeid over interaktivt teater 
for/med små barn (Hovik, 2014). 

Det kan derfor med god grunn etterlyses en samlet 
fremstilling av feltet barn og teater i Norge, dets 
historie og status quo, til nytte for utdanningenes og 
produksjonenes kvalitet og livsvilkår så vel som for den 
nasjonale kulturpolitikken på feltet barn og teater. En 
nyttig og rimelig oppdatert norsk oversikt finner vi hos 
Lisa Marie Nagel (Røyseng & Linge, 2011). Selv om Nagel 
legger vekten på voksnes teater for barn peker hun også 
på barneteatrets estetikk og dramaturgi som også angår 
barneteater av og med barn. Hun viser at barneteater kan 
belyses og forståes med ulike optikker, og at for eksempel 
forskere og kunstnere kan ha ulike perspektiver på 
barneteater. Det betyr i så fall at barneteaterforskningens 
historie og barneteatrets historie nødvendigvis ikke  
er helt den samme.

Denne artikkelen vil nettopp dvele ved spørsmålet 
om hvilke perspektiver historien til feltet barn og teater 
kan eller bør skrives med. Fremstillingen av feltet barn 
og teater vil være forskjellig om man velger det ene eller 
andre perspektivet, og noen perspektiver er mulig å 
forene. Artikkelen vil sette søkelys på noen underliggende 
faktorer som bidrar til en fragmentert feltforståelse, 
forhold som angår kunstens autonomi, samt den historiske 
avantgarden og dens antagonistiske, kunstkritiske trekk  
og delvis overskridelse av kunstsfæren. 

Eksemplet fra historieskrivingen
En samlet historisk oversikt over feltet barn og teater 
i Norge står i dag som før overfor en historiografisk 
utfordring i og med at forskningen nødvendigvis 
representerer valgte kontekster og dermed bortvalg 
av andre. Selv en ambisjon om en nøytral og objektiv 
fremstilling kan dekke over faglige og kulturelle 
fordommer, motiver og intensjoner som av nødvendighet 
tydeliggjør, men også reduserer utvalg og tolkning 
(Postlewait, 2009). På teaterfeltet gjenkjenner vi 
dette i skrivingen av en teaterhistorie, som lenge var 
historien om det offentlige teatret i et eurosentrisk 

Feltet barn og teater
Innspill til feltforståelse og historieskriving
Av Bjørn Rasmussen
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perspektiv. Vår egen teaterviter Jon Nygaard var tidlig 
ute med kritikk mot en historieskriving som gjerne 
utelukket det «uoffisielle» feltet (Nygaard, 1975, 1992). 
Eurosentrismen og fraværet av et globalt perspektiv kan 
likevel ennå merkes, i for eksempel fremstillingen av det 
postdramatiske teatret hos Hans-Thies Lehmann (1999, 
2006). Man kan også tenke seg skuespillerhistorien 
avgrenset til en form for rollespill som omgår 
sceneaktøren i et bredere performance-perspektiv.  
Man kan endelig tenke seg barneteatrets historie skrevet 
gjennom barnedramatikkens optikk, og som i så fall 
lett kan omgå det postdramatiske barneteatret. I denne 
artikkelen skal jeg imidlertid starte fra et annet eksempel, 
nemlig den dramapedagogiske historieskrivingen og de 
motivene og valgte kontekstene som finnes her. Jeg velger 
dette eksemplet som springbrett for en argumentasjon 
om mulige nye og mer fruktbare perspektiver for 
fremstillingen av feltet barn og teater og dets historie.

Norsk dramapedagogisk historie og teori (Braanaas, 
[1985] 2008) er et eksempel på teaterfaglig forskning 
som viser tydelige historiografiske trekk når det gjelder 
valg av motiv og ditto faglig selvforståelse. Det åpenbare 
perspektivet er teatrets dannende og oppdragende 
rolle for barn og unge fra klassisismen til samtiden, 
med særlig vekt på utviklingen i forrige århundre og 
de pionérene som arbeidet med barn i en pedagogisk 
kontekst. Som fremstilling bidrar historieskrivingen til 
å konstruere og befeste en omforent fagforståelse av og 
for dramapedagogikken: Braanaas’ utvalg av praksiser 
og akkompagnerende faglig feltforståelse blir det vi 
forstår som dramapedagogikk. Selv om Braanaas mente 
å integrere den klassiske skoleteatertradisjon i «drama», 
ble fremstillingens hovedperspektiv en bestemt historisk 
kontekst i nyere tid. I det ligger begrensningen og styrken 
for så vel dramapedagogikkens historie som for den 
dramapedagogiske virksomheten. 

Konteksten gjelder innflytelsen fra lekfilosofien 
fra tidlig på nittenhundretallet og fra den historiske 
avantgarden i samme periode. Typisk for den 
lekteoretiske innflytelsen om lekens verdi i forhold til 
kunst og til personlig og kulturell utvikling, er at den på 
tvers overskrider fagfelt som kunst, pedagogikk, biologi, 
antropologi, sosiologi og psykologi. Overskridelsen 
(kunstens) er også et sentralt trekk ved modernismen 
og den historiske avantgarden, som også ble en sentral 
kontekst for dramapedagogikkens vekt på improviserte 
former og sosialt engasjement. Filosofen Jacques 
Rancière griper tak i overskridelsen når han påpeker to 
ulike oppfatninger av avantgarden og hvilke retninger 
den tok i ettertid. Den ene kalt strategisk, det vil si den 
som vil overskride kunstens grenser og som fokuserer 
på estetiske, dannende, etiske og politiske erfaringer i 
hverdagslivet ut over den institusjonaliserte kunsten.  
Den andre kalt estetisk, forstått som et brudd med 
tradisjonell estetisk praksis, et nytt «sensorium» av  
kunst-kritiske praksiser, men stadig innenfor institu -
sjonen kunst (Rancière, 2004, s. 30).

Dramapedagogikkens historie er på flere vis  
historien om den strategiske retningen, om noen  
av de som overskred kunsten og som dermed forlot 
teatrets og kunstens optikk til fordel for «kunstlignende» 
praksiser i klasse rommet og i andre omgivelser enn de 

som allerede var gitt og designet for teaterformål.  
Det er derfor også trekk fra kunstmodernismens  
grunn leggende samfunnsdiskurs som preger den 
dramapedagogiske historiens diskurs; utvalget av 
«dramapionerer» som har et kritisk og ofte antagonistisk 
forhold til teatertradisjonen, utvalget av lekteori og 
progressiv pedagogisk teori som grunnlag for faglig 
selvforståelse, den gjennomgående fagpolitiske 
retorikken, den som trekker frem barneaktøren fremfor 
barnepublikummet, den som preger fraværet av 
dramaturgisk fundert didaktikk. 

Barneteateret blir implisitt del av denne 
historiefortellingen, men stort sett de formene 
for barneteater som oppstod i kjølvannet fra 
teatermodernismen; de russiske teaterpedagogene, 
de lek-inspirerte teaterreformene, videreføringen 
av gruppeteatrene, de «frie» gruppene, eller av 
lokalsamfunns prosjekter legitimert som bemyndig-
gjørende, fellesskapsbyggende og peda gogiske 
(for eksempel innen språklæring). Utviklingen av 
barneteaterdramatikk og -repertoar finner man 
derfor i liten grad i Braanaas’ dramapedagogiske 
historiefortelling. Nå skal det sies at kunstneren og 
skuespilleren Nils Braanaas også var den som med sin 
genuine interesse for barn og teater skrev historien om 
barnet i antikkens dans og teater (Braanaas, 2001). Men 
poenget her er å eksemplifisere at historieskriving (den 
dramapedagogiske) er en analytisk praksis som både 
forvalter og skaper et samlende, men også redusert 
perspektiv på en ellers kompleks virkelighet. Det er et 
perspektiv som handler om overskridelser, men som 
likevel har som bakteppe en kulturell dikotomi mellom 
kunst og pedagogikk, det estetiske og det sosiale, og  
som jeg tror er ugunstig som premiss for fremstillingen  
av feltet barn og teater.

Når den dramapedagogiske historien skal omskrives 
vil det sannsynligvis skje med et perspektiv mindre 
antagonistisk i forhold til teatertradisjonen. En 
modernistisk inspirert antagonisme mot teater og 
dominerende estetisk tenkning har vist seg å være et 
særdeles ufruktbart perspektiv opp mot et norsk teater- 
og kulturpolitisk landskap, et landskap som til nå har 
vist liten forståelse for «drama» som et overskridende og 
kanskje før-moderne begrunnet begrep. Antagonismen 
har vist seg like ufruktbar i den pedagogiske leiren, som 
«radikal» pedagogikk, i den forstand at pedagogikken er 
lite villig til åpne dører for en kunstpedagogisk praksis – 
særlig den som er avantgarde, prosessuell og som minner 
lite om kunst og verkproduksjon i tradisjonell forstand. Vi 
erfarer med andre ord sneversyn og reduserte perspektiver 
når det gjelder forståelsen og beskrivelsen av barn og 
teater. Eksemplet med dramapedagogikken viser at 
historieskrivingen aldri kan være nøytral, men at den på 
samme tid kan bygge identitet, redusere kompleksitet og 
bidra til å opprettholde antagonistiske holdninger. Det vi 
kan ønske for feltet barn og teater og dets historieskriving 
er å tilstrebe et perspektiv som makter å ivareta 
kompleksitet i større grad. 

Med andre ord, barneteater er verken et pedagogisk 
formidlingsprosjekt for barn, et innbringende publikum 
for det institusjonelle teatret, litterære iscenesettelser for 
barn eller sceniske prosjekter med barn i barnehagen.  
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Det er alt dette, og kanskje mer til. Vi behøver å skrive  
en historie og en historieforståelse på feltet barn  
og teater som er mindre provinsiell og dikotomisk. 

Den heteronome kunsten 
Det er mulig å ivareta en kompleks historisk 
frem stilling av praksisformer, fagforståelser og 
kulturpolitiske premisser for feltet barn og teater 
gjennom et mer samlende kulturelt perspektiv som 
avløser antagonistiske perspektiver som lenge har 
preget diskursene om kunst og samfunn, kunst og 
pedagogikk, barn og kunst. En ny synsmåte tvinger 
seg frem gjennom kunstens egen selvoverskridende 
utvikling i samfunnet, samt gjennom humanioras og 
samfunnsvitenskapens gjensidige behandling av estetisk 
og symbolspråklig praksis. Med andre ord, vi står 
overfor en nytolkning av forholdet mellom «autonomi» 
og «heteronomi» og gjeninnføringen av heteronome 
hensyn i den estetiske diskursen. Dramapedagogikkens 
historie så vel som barneteatrets kan ha god nytte av en 
overgripende estetisk diskurs om autonome/heteronome 
kulturpraksiser, en analyse som er tett på samtidens 
kunstreformer og på viten om performativ kultur (ikke 
bare samtidens), de symbolske mediene og estetisk 
formskaping som del av vår sosiale praksis. 

I den lange historiske og dominerende europeiske 
estetisk-filosofiske tradisjonen fra Hegel og Kant til 
Adorno, forstås et heteronomt fenomen som et som 
er styrt av noe utenfor fenomenet og som dermed 
symboliserer mening ut over fenomenet selv. I mot -
setning settes kunsten som et autonomt fenomen som  
er selvstyrt, som står under egne lover og som symboliser 
ingenting ut over seg selv (Gatz, 1941). Kunst er kort 
og godt definert ved å være et autonomt fenomen, det 
er det autonome som er essensielt for kunsten og som 
konstituerer kunstbegrepet. Theodor Adorno er bare  
en av mange innflytelsesrike europeiske tenkere som 
stadig er garantisten for at det er kunstens autonomi  
som gjør kunsten mulig som kritikk av våre liv, uten å 
være livet selv. Dette er en innsikt om kunst som i dag  
er dypt integrert i så vel offentlig som folkelig diskurs  
og forståelse, og som tjener til å forsvare og opprett-
holde profesjonsinteresser og kulturpolitiske valg, 
grensesettinger, inkludering/ekskludering  
og kvalitetskriterier. 

Men det vi også forsvarer med en slik estetisk  
diskurs er en dualistisk tankegang og noen gamle 
kulturelle fordommer som kan virke merkverdige i  
et samtids perspektiv: Motsetningen mellom autonomi 
og heteronomi leder til uoverensstemmelser og 
statusforskjeller i kunstfeltet, for eksempel mellom 
autonom form og heteronomt innhold, og hvor noen 
kunstarter med utpreget heteronomt innhold må 
tilsidesettes som kun delvis autonome, mens kunstarter 
som er innholdsfrie (for eksempel musikk) verdsettes som 
fullt autonome og som er «virkelig» kunst (serious art) 
(Gatz, 1941, s. 12). Hva dette betyr er at den ekskluderende 
diskursen og praksisen vi kjenner fra kulturfeltet stadig 
demonstreres ved at delvis autonome former «outside 
the proper sphere of art» (Gatz, 1941, s. 15), som teater 
og dans, også i dag oppnår mindre status for eksempel 
i utdanningen enn de «fullt autonome» kunstarter som 

musikk og kunst & håndverk: «Abstract painting and 
sculpture, architecture, and instrumental music are  
totally autonomous» (op.cit. s. 12). 

Endelig hører det til denne estetiske diskursen 
en nokså ensidig vektlegging av resipienten og 
av kunstverket, på bekostning av forståelsen for 
kunstprodusenten og verdiene av å arbeide med kunsten. 
Det ligger i denne klassisk pregede diskursen også 
implisitte normer om at det er kun den voksne og modne 
kunstner som hever seg ut av den heteronome leken og 
som kan forsvare og mestre den autonome kunsten. Det 
hviler i samme diskurs en gammel forståelse av barnet 
som ikke-kunstner, i beste fall som uferdig kunstner, 
og som strider mot det vi i dag hevder om barnekultur 
og barnets estetiske kulturproduksjon (Rasmussen, 
1998). Det er med andre ord denne estetiske diskursen 
fra et monokulturelt europeisk attenhundretall, som 
i dagens multikulturelle virkelighet stadig under-
støtter det dominerende kulturpolitiske fokuset på 
kunstformidlingen og på forståelsen av barneteater  
som de sertifiserte og kvalifiserte voksnes formidling  
av kvalitative kunstverk for barn. 

Den estetiske fagdiskursen har selvsagt endret 
seg i siste halvdel av forrige århundre, parallelt 
med utviklingen av modernismen, populærkunsten, 
performance-kunsten og medierevolusjonen, og en 
ny forståelse påvirker langsomt også til en viss grad 
allmennheten og kulturpolitikken i Norge. Et eksempel 
på en nyere forståelse av kunstens autonomi finner vi 
oppsummert hos Zuidervaart (1990). Her tar man hensyn 
til problemet med kunstens uavhengighet i avanserte 
kapitalistiske mediesamfunn, og hvor den estetiske 
diskursen gjeninnsetter heteronomien i betydningen kunst 
«that has not become independent from institutions of 
bourgeois society and whose products are produced to 
accomplish purposes that are directly served by other 
institutions» (s. 69). Det siktes her til både samtidens 
populærkulturelle former, samt til tradisjonell folkelig 
kultur hvor uttrykkene tydelig ikke er uavhengig av 
situasjonen eller formålet. 

Oppmerksomheten mot kunsten som en også 
heteronom kulturpraksis er siden styrket i samtidens 
estetiske diskurs. En tradisjonell forståelse av dikotomien 
mellom autonomi og heteronomi blir langsomt erstattet 
av en forståelse som oppløser grensene og tillater 
kunst å være essensielt politisk og heteronom, slik 
som i Jacques Rancières filosofi (Rancière, 2004). 
Med langsomt mener jeg at det tar tid å integrere en ny 
filosofisk diskurs til et kulturpolitisk operativt nivå, i 
konkurranse med etablerte sedvaner om kunst. Også i 
dagens internasjonale teaterforskning, særlig den som 
munner ut av performance-studier, omtales også kunstens 
heteronome dimensjon. Det finner vi for eksempel hos 
den amerikanske forskeren Shannon Jackson, knyttet 
opp mot analyser av samtidens kunstformer som er 
eksplisitt engasjert i samfunnet (Jackson, 2011). Hun 
understreker at en nedtoning av kunstens autonomi 
ikke nødvendigvis betyr en nedtoning av den estetiske 
erfaringen og potensialet, snarere tvert imot: «Rather, the 
de-autonomization of the artistic event is itself an artful 
gesture, /…/ creating an intermedial form that subtly 
challenges the lines that would demarcate where an art 
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objects ends and the world begins» (s. 28). 
Denne påstanden lyder kjent for mange barneteater-

kunstnerne som utvikler sin form under påvirkning 
og delvis med hensyn til de barna som deltar i den 
kunstneriske hendelsen. Påstanden støtter seg også på en 
global, kulturestetisk diskurs hvor teatralske og symbolske 
uttrykk ikke er undervurdert fordi de sår tvil om kunstens 
autonomi. Slik videreformulerer Jackson kunstens 
heteronomi som en «socio-political but also an aesthetic 
openness to contingency, to experiments in not being 
privately self-governing» (Jackson, 2011, s. 32). Det betyr 
at heteronomien ikke bare er gjeninnsatt i den estetiske 
diskursen, men viktigere; at heteronome vurderinger er 
sentralt i kunstnerens estetiske strategi, dramaturgi og 
formvalg. Hensynet til kontekst kan også sies å være en 
mulig konsekvens av den språkfilosofiske påvirkningen 
på performance-feltet. Vi har å gjøre med en radikal 
snuoperasjon fra hvordan heteronomi ble ansett (eller 
ikke-ansett) tidligere i den klassisk-estetiske diskursen.

Om det er et stykke igjen før en slik innsikt preger 
norsk offentlig kulturforståelse, bidrar likefullt dagens 
estetiske filosofi, kunstpraksis og forskning til en mer 
nyansert og kompleks forståelse av at kunst medfører 
både en autonom og en heteronom dimensjon. Det er  
et relevant utsyn for å betrakte feltet barn og teater.  
Det estetiske potensialet og den kunstneriske kvaliteten 
er muligens nettopp nært knyttet til møtet mellom 
autonome og heteronome hensyntagen. Med andre 
ord: sted, publikum, deltakere, material, tekst og 
sjangerføringer er blant de kontekstuelle betingelser som 
inngår i kunstnerens estetiske prosess og som leder til 
dramaturgiske valg og potente estetiske erfaringer. 

Det poenget som er nevnt ovenfor er kanskje 
selvinnlysende for de fleste kulturarbeidere, men 
forventningene til autonomi har likevel i mange tilfeller 
hemmet utpreget heteronome praksiser med barn og 
unge på minst to måter: Fordi «scenen», eller skillet 
mellom det autonome verket og publikum, tilsynelatende 
verner om kunstens autonomi, møtes for eksempel 
prosessuelle verkstedformer og interaksjonsstrategier 
ennå med irrelevante kvalitetskriterier og undring og 
motstand. Videre har heteronome hensyntagen tvunget 
praksis ut av en estetisk diskurs og inn i en legitimerende 
pedagogisk, sosiologisk og psykologisk diskurs som 
opplagt hemmer en samlet fremstilling av feltet barn 
og teater. Det utgjør en viktig forskjell om en betrakter 
og behandler heteronomi som del av en estetisk diskurs 
eller om en forstår heteronomi som instrumentelle 
føringer utenfra. I det første tilfellet vil man med et 
pragmatisk estetisk blikk kunne hevde at heteronome 
impulser og intensjoner, inkludert kunsttradisjonen, 
møtes og forløses i et autonomt verk eller en autonom 
hendelse (se nedenfor). I det andre tilfellet blir teatret 
et kommunikativt språkmedium utenom kunstsfæren, 
men også ofte uten en estetisk identitet som ivaretar og 
utvikler den estetiske språkformens egenart og potensial. 
Det er for å unngå en kulturell dikotomi og for å integrere 
autonome og heteronome hensyn at feltet barn og teater 
ikke kan forvaltes verken av barnepedagoger uten 
relevant kunstfaglig kompetanse eller av «autonome» 
kunstnere uten kompetanse i barn og deres bidrag til verk 
og hendelse. Det er endelig også mulig at forståelsen 

for kunstens heteronomi vil medvirke til en større 
oppmerksomhet mot barnet som estetisk og scenisk  
aktør, i tillegg til å være resipient for de voksnes 
«autonome» kunstverker. 

Kunstens autonomi og heteronomi.  
Et språkfilosofisk bidrag
For bedre å forstå kompleksiteten i sammenstillingen av 
det autonome og heteronome i kunsten, og for å forstå 
kunst som del av en bredere estetisk kultur, kan det være 
nyttig å utdype det lingvistiske perspektivet på kunst 
som språklig ytring. Med støtte i blant annet John Dewey 
([1934] 1980) og sen-moderne poststrukturalistisk teori 
(Carroll, 1987; Derrida, 1976; Derrida & Bass, 1978) 
kan vi lese alle kunstarter, alle symbolske media som 
grunnleggende kulturspråk som på ulik vis konstituerer og 
genererer kulturen, og som alle på linje med verbalspråket 
er verktøyene til kommunikasjon, individuell og kulturell 
forståelse og kunnskap. Det er gjennom verbalspråkets 
optikk at vi også innser at språklig praksis griper over 
institusjoner og profesjoner. Våre språklige ytringer er 
mer eller mindre poetiske og kunst-autonome, alltid gitt 
av språkformens egen tradisjon og andre kontekster, 
men også skapende på tvers av forventninger og innlærte 
regler. En sertifisert kompetanse borger for mestring av 
språkformen, men også barnet og den usertifiserte amatør 
kvalifiserer for å kunne ytre seg i alle språkformer. 

Teater som ett og samtidig et sammensatt 
kulturspråklig medium er, som andre språkformer, 
gjennomgripende sentralt for individuell og kulturell 
kommunikasjon, identitet og vekst, mediet er dannende 
for alle som «ytrer» og lytter til «ytringer» i mediet. 
Et performativt språklig perspektiv er derfor også 
grunnleggende for demokratisk arbeid med barn og 
teater, og supplerer den avgrensede forståelsen av 
at kunstytringer er forbeholdt den voksnes ytring på 
vegne av og for barn. Slik bidrar det til historikerens 
utsyn og forståelse av barn og teater. Perspektivet 
står ikke i motsetning til trening, talentutvikling og 
kompetanseutvikling, eller til at barn skal lære av 
de voksnes språklige ytringer. Akkumulert språklig 
erfaring og kompetanse er nødvendig og den gjør 
ytringen og ytringens form mer kompleks, avansert og 
presis og reflekterer den estetiske og sosiale utviklingen 
og danningsprosessen. Men perspektivet er også 
grunnleggende kulturdemokratisk: Estetiske ytringer 
har likeverdig status uavhengig erfaring og kompetanse. 
Vi respekterer og opplever barnets og ungdommens 
kunst slik vi oppfatter at mennesker uttrykker seg 
verbalspråklig etter forutsetninger og erfaring. Det er 
dette perspektivet som ofte savnes når den autonome 
kunsten omtales og det legges kulturpolitiske føringer for 
den «kvalitative» kunsten. 

Som symbolspråklig medium er teater formet av 
og former selv en dynamisk relasjon mellom interne 
(autonome) og eksterne (heteronome) forhold. Få har 
bidratt sterkere til å belyse dette forholdet enn John Dewey, 
som på slutten av sitt liv skriver inn kunsten i en helhetlig 
kulturteori (Dewey, [1934] 1980). Her forstås den estetiske 
erfaringen som noe som skapes ved sammenstillingen av 
heteronome fenomen, i et medium som gir en språklig 
autonom ytring. Sagt på en annen måte, ulike heteronome 
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intensjoner møtes og kolliderer på måter som gir både 
motstand og løsninger i en lokal, autonom og skapende 
rekonfigurerende formprosess. Resultatet refererer tilbake 
til sin egen autonome danningsprosess mer enn til en ytre 
premiss, med mindre produksjonsprosessen styres av få og 
bestemte intensjoner og premisser gitt på forhånd. Formen 
som ytres bærer ulike heteronome impulser, inkludert 
de intensjoner og ideer som komme fra det skapende 
individet/individer selv. 

Autonomi og heteronomi ses derfor i alle språklige 
ytringer, selv i de utpregede heteronome uttrykkene som 
vil kopiere eller representere gamle kulturuttrykk; det er 
alltid en autonom dimensjon hos alle Elvis-imitasjoner, 
mimen er aldri bare kopi. Eller, i de utpreget intenderte 
autonome kunstuttrykkene finnes alltid heteronome 
hensyn; det finnes for eksempel alltid en oppfatning om et 
publikum som medformer teateroppsetningen. I uttrykket 
finnes tekst og tekstens kontekst. 

Det må understrekes at denne betraktningen av 
autonomi og heteronomi fra en lingvistisk fundert 
estetikk selvsagt overskrider historiske kunstgenre. Man 
kan med den estetiske diskursen noen ganger misledes til 
å tro at den heteronome kunsten er noe som oppsto med 
modernismen. Det komplekse nærværet av autonomi og 
heteronomi som signifikant dannende kan observeres 
i alle mimetiske tradisjoner fra kultiske imitasjoner, 
gjennom poetiske representasjoner til iscenesettelse av 
subjektet i performance-kunsten (Rasmussen, 2008). 
Historien om barn og teater er derfor også historien om 
hvordan autonome og heteronome premisser møtes, 
integreres eller kolliderer.

En leksjon om avantgardens konsekvenser
Vi kjenner til kunstnere fra den europeiske modern- 
 ismen som delte avantgardens kultursyn, men som  
valgte ulike retninger og konsekvenser i og utenfor 
kunsten, som angitt av Rancière ovenfor. Blant 
modernismens europeiske teaterpionerer rundt 1910–1920 
var også et stort antall jødiske skuespillere og teaterledere 
som søkte kunsten som arena for samfunnskritikk, som 
betraktet kunsten som en sosial, politisk arena for å knytte 
individet til samfunnet gjennom å anerkjenne seg selv 
som uttrykkende og meningsberettigede personer (Shahar, 
2004). Konkret blir den jødiske kulturs «aparthet» slik 
snudd til verdifull scenisk kvalitet og til å gi marginalisert 
liv status og oppmerksomhet. Deler av teatermodernismen 
blir dermed også en forløper for den selvbiografiske 
performance-kunsten. Med et felles syn på kunst som liv/
liv som kunst, og etter ulike kunstneriske eksperimenter i 
Wien, emigrerte for eksempel de jødiske ekspresjonistene 
Friedrich Kiesler og Jacob Moreno begge til USA på 
1920-tallet. Kiesler valgte å følge kunstens autonomi 
inn i et nytt estetisk «sensorium», og ble en anerkjent 
arkitekt og scenograf. Moreno valgte den «strategiske» 
og utpregede heteronome arbeidsmåten i USA. Han 
videreutviklet den ekspresjonistiske formen psykodrama i 
en psykologisk kontekst, samt bidro med det pedagogiske 
rollespillet og la vekt på estetiske erfaringer i sosiale 
rom, som i skolen. Moreno ble en viktig kilde for forrige 
århundres dramapedagogikk (Rasmussen & Kristoffersen, 
2011). I lys av de uforenlige skott mellom kunst og ikke-
kunst som begge disse modernistene opplevde i USA, er 

det lett å se hvordan Morenos strategiske valg gikk på 
akkord med det estetiske potensial og førte til praksiser 
som noen vil betrakte som estetisk utvannede. Tilsvarende 
følger vi Kieslers lukning innenfor kunstsfæren, hans 
tilværelse og forankring innenfor en kunstinstitusjon han 
inderlig kritiserte, og hvordan han derfor gikk på akkord 
med sine politiske og demokratiske ideer om et estetisk 
livsideal, et ideal som Moreno kanskje gjennomførte mer 
kompromissløst. Satt på spissen kan man si at den ene 
endte i den rene kunst, den andre i det rene liv. Dette er et 
lite, men talende eksempel på noen dikotomiske kulturelle 
betingelser som lett slår inn over de aktører som vil 
overskride de samme betingelsene.

Det er slike betingelser jeg mener ennå virker i 
europeisk og norsk samtid, og som danner en sentral 
bakgrunn for teater også når konteksten er barn og 
unge. Deler av barneteatrets historie kan forståes som 
konsekvens av avantgardens «strategiske» spor, og 
som overskridende fenomen hvor det kunstneriske og 
sosiale liv sammenfaller. Men dikotomien slår inn når 
barneteatrets praksiser kategoriseres konsekvent som 
kunst eller ikke-kunst (lek/pedagogikk). Forskning på 
barnekultur og lek støtter et overskridende perspektiv, 
men den estetisk filosofiske diskursen har ennå tungt 
for å se barneteatret som del av et heteronomt kunstfelt. 
Eksemplene på heteronome kunstformer er som regel 
begrenset til de formene som har etablert kunststatus. 
Det er tilfellet for Pierre Bourdieu og Clement Greenberg 
som introduserer et heteronomt prinsipp i modernisme 
og samtidens kulturproduksjon, men likevel identifiserer 
det heteronome kun i anerkjente kunstkategorier: 
borgerlig kunst, kunst for massene, kommersiell kunst, 
modernistisk kunst. Et blikk på barneteateret som 
befinner seg på eller ut over grensen for institusjonen 
kunst, og som også involverer barnet som medskaper og 
kunstner, er hindret av tunge kulturelle fordommer:

Thus, irrespective of whether an artist identifies 
his/her practice politically or ideologically 
as autonomous or as anti-autonomous, it will 
nevertheless be conditioned by the prevailing 
condition of art’s (social) autonomy.
(DAY, 2009, S. 395)

Selv Jacques Rancière (2004), som nettopp vil 
overskride den dikotomiske narrativen om autonomi 
versus heteronomi, og som integrerer begge dimensjoner 
i den estetiske erfaringen, kommer ikke fri fra et 
konvensjonelt eksempelmateriale fra institusjonen kunst:

Rancière’s insistence on keeping at bay the 
question of art’s autonomy fails fundamentally 
to address the accompanying history of 
autonomy’s social institutionalisation.
(DAY, 2009, S. 398)

Vi finner derfor sjelden referanser til iscenesettelser 
i barnehagen eller til kunstdidaktikk når heteronome 
kunstpraksiser skal eksemplifiseres. Grunnen til at mange 
heteronome praksiser faller ut av syne for estetiske 
filosofer, kunstnere og politikere er hva Day kaller frykten 
for heteronomi, eller rettere sagt en frykt for «aesthetic 
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indistinction» (s. 399). Jo flere eksempler på det man 
opplever som estetisk tilsløring, jo mer samles kreftene 
om å styrke kunsten som «autonom» institusjon. Med et 
blikk til den estetiske filosofis stadige bekreftelse av et 
smalt fenomenfelt, uttaler Day:

There is something horribly quietistic about the 
meta-conclusions to Rancière’s meta-narrative, 
which seems utterly out of kilter with those 
currents in recent art that would seek to exceed 
their accepted place of fiddling with sensoria 
while the world burns.
(DAY, 2009, S. 402)

Det er under slike ennå rådende dikotomiske forhold at 
overskridende sjangre som «teater i undervisningen», eller 
barns teater, verken vinner status eller finansiering som 
kunst eller som pedagogikk. Forholdet til pedagogikken 
angir også et annet eksempel på hvordan den dikotomiske 
diskursen slår inn i samtiden. Ifølge Bishop (2005, 
2012; 2006) har et internasjonalt kunstmiljø nylig fattet 
ny interesse for pedagogikk, i kjølvannet av interessen 
for interaksjon, publikumsdeltakelse og heteronome 
praksiser. Claire Bishop sporer denne interessen ikke 
overraskende til modernismen, og til kunstnere som 
Josepf Beuys. Samtidig som Bishop, med sitt perspektiv, 
bidrar til å bygge ned antagonismen mellom kunstnere 
og lærere, demonstrer hun likevel også de tette skottene 
som finnes mellom kunsten og samfunnet. Det gjør hun 
når hun påstår at den pedagogiske interessen oppstår 
(fra kunstens side) på 2000-tallet. Det hun da er blind 
for er blant annet virksomheten til kunstpedagogikken 
(arts education), som har eksistert siden impulsene fra 
modernismen, men som antakelig ikke har vært autonom 
nok for kunstfeltet.

Avslutning
Med utgangspunkt i underliggende perspektiver i den 
dramapedagogiske historie har jeg vist til grunnleggende 
og tilsynelatende uforenlige spenninger og maktkamper 
i kulturfeltet knyttet til autonome versus heteronome 
hensyn. Avantgardens overskridende pionérer var 
interessert i barnet og i de pedagogiske arenaene, 
men noen fikk gjerne svakere status i kunstfeltet. 
Kunsttradisjonen og dens diskurs om autonomi har 
betraktet barn med liten interesse eller som ulærde 
konsumenter av kultur. Det påvirker barneteatret, dets 
historie og historieskriving om feltet barn og teater 
på flere måter. For det første er det tolkninger av den 
autonome kunsten som i utgangspunktet holder tilbake 
offentlighetens, kunstens og vitenskapens interesse for 
å arbeide med barneteater, barneteaterets historie og 
prioritering av etableringen av fast nasjonal scene for 
barneteater i betydning av, med og for. For det andre er 
spenningen mellom autonome og heteronome forhold 
som nevnt en helt sentral forutsetning å behandle for feltet 
barn og teater. Endelig vil en overskridende tenkning om 
kunstens autonomi og heteronomi etter min mening være 
et godt fundament for skrivingen av en rik og kompleks 
fremstilling av feltet. Det vi trenger for både den 
komplekse historieskrivingen og for nyskapende praksis 
er et kultursyn som avløser historiske og institusjonelle 

dikotomier og som tillater samspill mellom heteronome 
og autonome premisser i kunstproduksjon, samspill 
mellom barn og voksne, kunstnere og forskere, aktører  
og betraktere, forestilling og virkelighet. 
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De siste årene har jeg jobbet som skuespiller og regissør 
i London. Der driver jeg teaterkompaniene Crank Theatre 
og Superbolt Theatre. Jeg er veldig stolt og glad for at 
forestillingene våre har fått plass i Scenekunstbrukets 
repertoar. Allikevel: Hjemme bra, men borte best. Eller?

London har gitt meg muligheter jeg bare kunne drømme 
om. Nye nettverk åpner dørene hver dag og teatrene tar 
oss imot med åpne armer. Liker de det vi gjør, stiller de 
spillerom til disposisjon og vi slipper å betale. Teatrene 
står i kø for å få gode, frie aktører på «laget» og krysser 
fingrene for at dem de finner er de «neste store». Da blir 
mulighetene mange for oss som står på startstreken og 
har inntatt plassene – vi lager forestilling umiddelbart.

Jeg har stor respekt for teateraktører som jobber i  
Norge. Det høres beintøft ut. Det er et trangt marked  
med få bein å være mange om. Det er vanvittig dyrt  
å lage teaterforestillinger, og det tar i lang tid å få én  
på beina. Resultatet blir veldig få forestillinger. Kvantitet  

er kvalitet sier nå jeg. Personlig vil jeg helst ha så mange 
forestillinger som mulig – mer av alt er mer av det beste.

For meg er det åpenbart at den spontane, nye, umiddel-
bare og aktuelle scenekunsten kan og må vinne frem. Lie 
og Molière får hvile i fred så en fremtidsføniks med eller 
uten skjegg kan flakse ut av asken. Men hvem som går i 
bresjen for dette – det frie feltets potensielle storhetstid, 
det vet jeg ikke. Cornerteatret i Bergen? Det Andre Teatret 
i Oslo? Eller er kanskje Scenekunstbruket allerede godt  
i gang?

– Med Scenekunstbruket kan det frie feltet boltre seg i 
godt betalte turnémuligheter der det som er fengende 
og meningsfullt har størst nedslagsfelt. Å spille for barn 
og unge i fjell og dal rundt i Norge har gitt meg noen 
av mine mest verdifulle minner i min karriere så langt. 
Scenekunstbruket er en undervurdert nasjonalskatt.  
Med Scenekunstbruket blir det ikke teater for folk flest, 
men teater for alle. Kanskje hjemme er best allikevel?

Borte bra, men hjemme best?
Frode Gjerløw, Superbolt Theatre og Crank Theatre, London

Uncanny Valley
Superbolt Theatre

FOTO: KOMPANIET
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$$Money$$
Crank Theatre

FOTO: CHRISTINA HARDINGE
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Jeg tør våge den påstand at der scenekunstfeltet har 
utviklet seg mest de siste tjue årene i Norge, er innenfor 
kompanienes utforsking og produksjon av scenekunst 
for et yngre publikum. Det har foregått en enestående 
nyskapning som også begynner å synes for det inter-
nasjonale miljøet. Flere ser nå til Norge for å hente 
produksjoner til sine festivaler og teatre. 

Utviklingen er et resultat av en målrettet satsning 
fra flere hold. Fylkeskommunene har hatt formidling 
av kunst for barn og unge som satsningsområde siden 
1990-tallet. De har våget å utfordre, og selvfølgelig betyr 
innføringen av Den kulturelle skolesekken enormt, både 
hva gjelder økonomi og politisk vilje. Kulturrådet har 
fulgt opp med satsninger som blant annet Klangfugl og 
Kunstløftet. Scenekunstbruket har vært en del av denne 
utviklingen, bygd opp på en formidlingsideologi og en 
struktur som har lagt føringer for hvordan Den kulturelle 
skolesekken og kunstformidling generelt har utviklet seg 
i Norge. For Scenekunstbruket har det førende alltid vært 
å holde fokus på kvalitet og kompetanse. Med langsiktige 
mål har vi arbeidet for å øke status og tilgjengelighet for 
scenekunst for det yngre publikum. I dag ser vi resultatet 
av satsningen. Scenekunsten som blir produsert har et 
bredt nedslagsfelt og et stort publikum nasjonalt og 
internasjonalt. 

Kunsten skapes av kunstnerne. Uten den dedikasjonen 
og det genuine ønsket kompaniene har om å skape gode 
danse- og teaterforestillinger for et yngre publikum, ville 
ikke vi som jobber for å legge til rette for utvikling og 
formidling hatt en funksjon. Vi er gjensidig avhengige av 
hverandre for å skape gode arbeids vilkår, solide nettverk 
og et ønske om å gjøre noe større. For meg handler det 
nettopp om denne grunn tanken – behovet for å bidra til noe 
som er større enn meg selv. Dette har vært viktig for meg 
i oppbygningen av Scenekunst bruket og det har påvirket 
hvordan organisasjonen er utviklet. I tillegg har det vært 
viktig å ikke se på oss selv som sentrum. Scenekunst bruket 
er ikke sentrum – fordi sentrum finnes ikke i et distribuert 
nett verk, som vår organisasjon er bygd på.

Profesjonalisering av feltet  
og spredning av definisjonsmakt
Scenekunstbruket har vært opptatt av å løfte fram god 
scenekunst. Et mantra jeg husker folk i miljøet hadde 
på slutten av 1990-tallet, blant annet på Markedet for 
scenekunst i Sandefjord, var at det også var viktig å se 
dårlig scenekunst. Det ga oss gode referanser som satte 
den gode scenekunsten i perspektiv. Jeg husker påstanden 
irriterte meg, fordi det ble brukt som en unnskyldning 
for å vise noe det var bred enighet om ikke holdt mål. 
I denne perioden ble det veldig tydelig for meg at 
lavstatus området «scenekunst for et yngre publikum» 
trenger bevisst vektlegging av de kvalitetsmessige gode 
produksjonene. Det handler i stor grad om å tørre å 
snakke om kvalitet og fremheve noe på bekostning av noe 
annet. Prioritere. Da begynner selvfølgelig diskusjonen 
om hvem som skal definere hva som er god og dårlig 
kvalitet. Og nettopp den samtalen har det vært et bevisst 
mål for oss å stimulere. Det finnes ikke ett riktig svar 
på spørsmålet om hva som er god kvalitet, og vi har 
hatt et ønske om at definisjons makten skal ligge tett 
på programmeringen og formidlingen. Målet har vært 
å bygge opp et landsdekkende nettverk som sitter med 
en felles språk forståelse, som gjør at vi får til gode 
diskusjoner om hva hver enkelt legger i god scene kunst – 
og god formidling. Her er det viktig å tørre å få frem mot-
stemmene og kunne diskutere alle deler av scenekunst-
formidlingen. Det verste er jo å oppleve en likegyldighet 
og ende diskusjoner med «er det så nøye, da?»

Et rom for diskusjon og utvikling
Det er en vanskelig oppgave for kunstnerne å skulle levere 
på topp hele tiden – spesielt sett i lys av at bevilgningene 
til produksjon av kunst for barn og unge fortsatt er små 
i forhold til behovet. Det kan nok oppleves at det i noen 
tilfeller er liten forståelse for hvilke produksjonsvilkår 
frilanskunstnere og kompanier arbeider under. Derfor 
har det også vært en bevisst strategi for Scenekunstbruket 
å bidra til å skape forståelse for kompanienes situasjon. 
Det kan blant annet være vanskelig for et nyetablert 
kompani å få produksjonsmidler, siden de ikke har noe 
å vise til. Lager de likevel en forestilling med få midler, 
kan produksjonen ofte bære preg av kompromisser når 

Noe større enn oss selv 
Av Ådne Sekkelsten
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det eksempelvis gjelder scenografi og dramaturgi, på 
tross av at innholdet er godt og potensialet absolutt er 
tilstede. I slike tilfeller mener jeg det er et ansvar for 
Scenekunstbruket å kunne se dette; se gjennom eventuelle 
mangler, og deretter gå i dialog både med kompaniet 
og med arrangører for å prøve å gi produksjonen 
en sjanse til å utvikle seg. Vi skal ikke gå inn i selve 
produksjonsprosessen, det er ikke vår oppgave, men vi 
skal kunne tilby å være en sparringspartner for å få frem 
gode scenekunstproduksjoner. Scenekunstbruket må 
skape gode arenaer hvor alle aspekter av scenekunsten 
diskuteres. Et diskusjonsrom preget av romslighet og 
stor fleksibilitet for å finne gode, og ulike løsninger i 
formidlingen av scenekunsten. Det må være et rom hvor  
vi også har lov til å feile. Det blir vi klokere av.

Når en arrangør bestemmer seg for å formidle en 
produksjon på en skole eller en annen scene, har den 
vært gjennom grundige diskusjoner og vurderinger. 
De som legger repertoaret blir ofte kalt småkonger og 
portvoktere, på samme måte som vi i Scenekunstbruket 
blir kalt scenekunstpoliti – og jeg skjønner veldig godt at 
kompaniene kan føle det slik. Men, de skal i hvert fall vite 
at det legges ned mye energi, mange gode intensjoner og 
avveininger i programmeringen.

I dette diskusjonsrommet og utvelgelsesprosessen 
ligger også noe av årsaken til at jeg påstår det jeg gjør  
i begynnelsen av denne artikkelen, at scenekunsten for  
det yngre publikummet har utviklet seg betraktelig på  
20 år. Det er få andre arenaer jeg opplever en mer åpen og 
god faglig diskusjon knyttet opp mot både scenekunstens 
kvalitet og publikummet det skal vises for, enn på 
arenaer som samler folk som til daglig arbeider med 
å formidle kunst til barn og unge. Nettverksmøter og 
seminarer både innenfor Den kulturelle skolesekken og i 
Scenekunstbruket, skaper et miljø for disse diskusjonene. 
En av hovedårsakene til at vi kanskje står friere i slike 
diskusjoner, er at vi ikke har egenproduksjoner å forsvare 
som de fleste andre aktører. I tillegg har vi bevisst 
forsøkt å skape arenaer for kvalitetsdiskusjoner og lage 
relevante seminar, og ikke minst initiere prosjekter. Fra 
vår årlige fagarena og festival Showbox, prosjektet SUS – 
Scenekunstbrukets Unge Stemmer og nykomlingen Babbel 
med Bruket. Alt med et ønske om å bedre kompetanse 
og skape synlighet for feltet, og samtidig være et 
serviceorgan for kunstnere, arrangører og andre. 

For meg har det vært viktig at utviklingen av nye 
prosjekter ikke skjer i et vakuum. Vi initierer aldri nye 
prosjekter for vår egen del, men er opptatt av at dette  
skal skje til beste for, og i dialog med vårt nettverk av 
fylker, arrangører, kunstnere og publikum. Alt dette 
gjøres ut fra et ønske om å opprettholde en faglighet  
og grundig diskusjon.

Nettverk og deling
Det å bygge opp gode nettverk med en sterk delingskultur 
har vært essensen i oppbygningen av Scenekunstbruket. 
Da Morten Walderhaug la frem ulike formidlingsmodeller 
under kulturrådskonferansen «Grenseløs utkant?» i 
1999 (Rapport 18, Norsk kulturråd 2000), pekte han på 
tre ulike nettverksmodeller; Sentralisert, desentralisert 
og distribuert. Tove Bratten (daglig leder i Danse- og 
teatersentrum) og jeg kikket på hverandre og nikket 

gjenkjennende – vi hadde endelig fått et begrep på den 
formidlingsstrukturen Scenekunstbruket var bygget på: Et 
distribuert nettverk. Uten sentrum-periferi-problematikk, 
med oppløste hierarkier. Og kjernen i det, var for oss 
å tenke deling av kunst, kompetanse og informasjon 
mellom alle de ulike aktørene i nettverket.

Scenekunstbruket har også jobbet bevisst med å bidra 
til å gjøre skillene mellom institusjoner og kompanier 
mindre, gjennom å ta initiativ til strukturer for samarbeid. 
I alle prosjekter vi initierer, ligger det som en klar strategi 
bak at vi søker samarbeid med både kompaniene og 
institusjonene. Når det gjelder hva Scenekunstbruket 
skal formidle, er det ikke slik at vi er bundet til kun 
å velge produksjoner fra kompaniene. Igjen er det 
kvalitetene ved produksjonen som skal være førende, 
og nå ser vi at formidlingen og samarbeidet mellom 
kompanier og institusjoner åpner opp for et større tilfang 
av produksjoner for barn og unge. Regionteatrene kan 
begynne å se for seg at forestillinger de har produsert 
selv eller co-produsert med et kompani, kan få et liv 
også utenfor deres region. Dette er selvfølgelig god 
ressursutnyttelse, men også viktig for å spre enda flere 
gode scenekunstproduksjoner til et større publikum. 
Scenekunstbrukets formidlingsnettverk er rigget for  
dette. Potensialet ligger der.

En synlig politisk aktør
Det ligger også en politisk dimensjon i vårt arbeid. 
Fra starten i Danse- og teatersentrum og frem til i dag, 
har det vært viktig for Scenekunstbruket å være synlig 
i det politiske miljøet og peke på for myndighetene 
hvilket stort potensiale som ligger i scenekunsten og 
formidlingen av den. Vi skal snakke opp scenekunst for 
barn og unge - og snakke opp det yngre publikummet. 
Scenekunstbruket står i en posisjon hvor vi kan bli hørt. 
Derfor har det vært viktig å være på banen politisk i disse 
spørsmålene og bygge opp Scenekunstbruket med en 
tydelig visjon og målrettet virksomhet som defineres blant 
annet gjennom en handlingsplan. 

Det at Scenekunstbruket ble valgt som den nasjonale 
aktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken, 
var ingen selvfølge. Igjen var det nettverksjobbing, 
tilstedeværelse, kunstfokus og erfaring som gjorde at vi 
fikk rollen. Før og under opprettelsen av Den kulturelle 
skolesekken som en nasjonal ordning, var det ikke 
ett møte eller seminar vi gikk glipp av, og vi kunne 
spille inn en formidlingsmodell og struktur som passet 
organiseringen av Den kulturelle skolesekken godt. Her 
hadde vi også god støtte av fylkeskommunene som vi 
hadde samarbeidet med i flere år om oppbyggingen av en 
struktur for formidling i kommunene. 

I det politiske arbeidet har det vært viktig å formidle 
at vi faktisk sitter med et verktøy som myndighetene kan 
bruke for å oppfylle sitt mål om at scenekunsten skal 
nå flest mulig i hele landet, uten at det behøver å bety 
mer administrasjon og større organisasjoner. De kan 
benytte seg av det som allerede eksisterer av nettverk 
og ordninger, og dermed sørge for at satsningen i størst 
mulig grad går direkte til produksjon av scenekunst og 
formidlingen av den. Eksempelvis ville vi med enkle grep 
og svært lite ekstra administrasjon, kunne etablere en 
egen refusjonsordning direkte til de kulturhusene rundt 
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om i Norge som ønsker å satse på scenekunst. Og det  
uten å legge noen bestemt sjanger- eller målgruppe-
begrensning for arrangøren. Her kunne vi bidra med 
oversikter, seminarer og kvalitetsdiskusjoner i et distri-
buert nettverk. Det ville i løpet av kort tid gjøre flere 
scener tilgjengelig for forestillinger som allerede er 
produsert, øke folks mulighet til å oppleve scenekunst  
og generelt gi et bredere tilbud over hele landet. 

Når jeg med så stor overbevisning kan si at 
Scenekunstbruket er rigget for å være en aktør i dette, 
er det med fakta i bunn. Med fire ansatte og et godt 
distribuert nettverk bestående av faglig dyktige folk 
utover hele landet, formidler vi danse- og teater-
forestillinger til over 250 000 tilskuere hvert år. Og til 
syvende og sist er det arrangøren selv som programmerer 
det han/hun formidler til sitt publikum – noe som 
også må ligge til grunn for et nettverkssamarbeid med 
kulturhusene. Men dette kan vi heller ikke gjøre i et 
vakuum. For å fylle alle de fantastiske kulturhusene vi har 
med mer scenekunst, må alle aktørene på scenekunstfeltet 
samarbeide. Vi har regionteatre, regionale sentre for dans, 
nasjonale scener, scenekunstkompaniene, Riksteatret og 
Scenekunstbruket. Flere av disse aktørene er allerede i et 
godt samspill, og vi bør anstrenge oss enda mer fremover 
for å gi et så utfyllende tilbud som mulig for publikum 
over hele landet.

Internasjonalt perspektiv
En offensiv satsning på scenekunst, gir også inter-
nasjonale ringvirkninger. Et tips til politikere som skal  
på offisielle besøk i utlandet: Vis frem en norsk teater- 
eller danseforestilling for et yngre publikum. Mest 
sannsynlig vil vertslandet bli begeistret og gi uttrykk  
for at de er imponert over nivået i Norge. Så kan dere 
si «det kommer jo ikke av seg selv», og snakke om 
satsningen gjennom Den kulturelle skolesekken og andre 
tiltak. Så kommer dere hjem og ser at det faktisk har en 
verdi å satse – og skjønner at dere burde satse mer. 

Det er flott å se at vi hevder oss internasjonalt når det 
gjelder scenekunst – kanskje spesielt scenekunst for et 
yngre publikum. Sverige og Danmark har i mange år lagt 
føringer internasjonalt i dette feltet, men jeg opplever at 
bildet er i ferd med å endres. Da vi etablerte Showbox i 
2004/2005, var det med en tanke på å skape en arena som 
også skulle utvikle seg til en internasjonal møte plass.  
De siste tre–fire årene har festivalen begynt å fungere som 
det. Vi har jobbet med å finne gode samarbeids festivaler, 
først og fremst i Europa, men også Canada og USA er med 
i bildet. Disse bygger vi opp gode relasjoner til i et – ja, 
distribuert nettverk. Ikke for stort, men i et nettverk som 
har felles interesser, utveksler forestillinger, ideer og gir 
impulser til utviklingen av samarbeidsprosjekter. Som  
Tom Rummens (leder for internasjonal program mering  
ved Hetpaleis i Belgia) skrev til meg i en epost nylig, da  
han ville informere meg om et nystartet europeisk prosjekt:

Actually, it’s funny how many people who are 
important for what we now do in our project, 
that I first met at Showbox (like Jeremy Stacey 
at IPAY in USA and Anneliese Davidsen from 
Unicorn Theatre in London).

Slike møter og mennesker gir ny energi, og gir meg 
troen på at vi er på rett vei også i det internasjonale 
arbeidet. Jeg er opptatt av folka og kunsten, og igjen er 
det viktig at vi som nettverk og organisasjon ikke gjør 
dette for egen del – at det ikke bare er fordi det er «stas 
å reise litt», men at det har en hensikt og kan bidra til en 
utvikling av scenekunsten til beste for publikum.

En ny scene for barn og ungdom
Fremtiden for scenekunst for barn og unge er lys. Det 
er flere scenekunstnere som er dedikert i arbeidet og 
utviklingen av produksjoner for et yngre publikum i dag, 
enn det var for få år tilbake. Store deler av scenekunst-
miljøet, både innenfor institusjonene og i kompaniene, 
har scenekunst for barn høyere opp på agendaen nå enn 
tidligere. Også i de akademiske miljøene begynner det 
å bli attraktivt å forske og skrive om denne delen av 
scenekunstfelt og dens publikum.

En annen ting som gjør at jeg ser lyst på situasjonen, 
er at det nå fra flere hold uttrykkes vilje til å etablere en 
egen scene for barn og unge i Oslo, noe jeg mener tiden er 
moden for. Førsteprioritet for utviklingen av scenekunst 
for barn og unge i Norge har for meg handlet om å jobbe 
for gode produksjonsvilkår og legge til rette for scener 
og visningssteder over hele landet. Det har også vært 
avgjørende å stimulere til økt interesse, vektlegge kvalitet 
og formidle et større mangfold – og rett og slett bygge 
opp en etterspørsel. Det har vi i Norge klart, og det har 
gitt ringvirkninger – nå har vi mye god scenekunst å 
vise frem. En naturlige forlengelse av dette, er at det nå 
blir etablert en scene dedikert til dette i Oslo. Jeg peker 
på Oslo, fordi her ville en slik scene raskt kunne bli 
bærekraftig. Cirka 80 prosent av scenekunsten for det 
yngre publikum produseres i Østlandsregionen, men de 
fleste produksjonene spiller oftere og for flere utenfor 
Oslo. Publikumsstatistikken Scenekunstbruket utarbeider 
for Den kulturelle skole sekken, viser at Oslo kommer 
langt ned på listen i forhold til andre fylker. Oslo trenger 
en satsning!

Andre steder er godt på vei. I Trondheim er Cirka 
Teater i ferd med å virkeliggjøre sitt produksjons- og 
visningssted Dora (se Anne Marit Sæthers artikkel i 
denne boken), og i Ålesund har Teatret Vårt etablert 
Barneteatret Vårt. For ikke å glemme Brageteatret, som i 
mange år har jobbet med utviklingen av scenekunst for de 
unge, og har en egen scene i Drammen. Sist på stammen 
er Det Andre Teatret, som ligger i Oslo, og som er et 
forbilledlig eksempel på opprettelsen av en scene som har 
klare ambisjoner om å være en scene som også omfatter 
scenekunst for barn og unge. Flere andre initiativ burde 
sikkert også nevnes, men det viser uansett at det er vilje og 
ønske om å skape møteplasser for et ungt publikum. 

Oslo mangler en egen scene med et regulært tilbud 
dedikert for profesjonell scenekunst for barn og unge.  
En slik scene må bygges opp som et profesjonelt drevet 
sted, med en kunstnerisk ledelse. I utgangspunktet 
bør stedet ikke produsere egne forestillinger, men 
programmere både nasjonale og internasjonale 
produksjoner. Stedet må bli et naturlig møtepunkt for 
barn og ungdom gjennom forestillinger, workshops og 
kurs, samtidig som scenekunstmiljøet opplever det som 
et sted for kunnskapsproduksjon, publikumsutvikling, 
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diskusjoner rundt forestillinger og utprøving av ideer. 
Jeg har besøkt flere slike teatre i andre land. De drives 
på ulike måter – med forskjellig grad av vellykkethet. 
Spesielt vil jeg nevne teatret The Egg i Bath i England, 
som en god modell for hvordan et slikt sted kan utformes 
og drives. Det er grundig gjennomtenkt i alt fra arkitektur 
til innhold. The Egg har egen kunstnerisk ledelse, og 
ligger under institusjonen Theatre Royal i Bath, noe som 
gir gode ringvirkninger i økonomi, drift og synlighet. 

Som et eksperiment, lagde jeg for litt siden et fullt 
høst- og vårprogram for et ikke ennå eksisterende 
teater for barn og unge i Oslo. Med den oversikten 
Scenekunstbruket besitter, var det forbausende enkelt 
å sette sammen et slikt program, med stor variasjon i 
aktiviteten gjennom et helt år. Scenekunstmiljøet som 
ønsker å satse på det yngre publikummet er nå så sterkt 
i Norge og vi har et tiltagende internasjonalt nettverk 
som kan være med på å gjøre dette til en av landets mest 
spennende scener. 

Herfra til fremtiden
Nye ideer og tiltak er viktig for å holde trykket oppe 
også i fremtiden. Den kulturelle skolesekken har gjort 
at det i dag er mange mennesker som jobber daglig med 
å produserer og formidle kunst til barn og ungdom over 
hele landet. Oppbyggingen av Den kulturelle skolesekken 
har vært preget av mange gründere som bestreber seg på å 
gjøre kunst tilgjengelig for alle. 

Det jeg er mest redd for fremover er at vi går lei og 
blir slappe. Hverdagen har for lengst kommet til Den 
kulturelle skolesekken, og vi er alle nødt til å legge energi 
inn i å opprettholde de ulike ordningene. Det er ikke 
alltid like interessant å ta over etter andre som å bygge 
opp noe nytt. Men der har vi jo en forse. Det er kunst 
som skal formidles! Og klarer vi å løfte frem de sterke 
kunstproduksjonene, vil også Scenekunstbruket og hele 
vårt formidlingsnettverk være i utvikling og forandring. 

Fordi det er kunsten, i møte med det unge  
publikummet, som skal gi energi til å fortsette  
dette viktige arbeidet.
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Jeg ønsker å «ta pulsen på» her og nå – og å være 
en stemme for viktige aktuelle tema, spørsmål og 
utfordringer i samfunnet vårt. Jeg ser barn og unge som
arvtagerne våre – de som skal videreføre scenekunsten, 
og ønsker derfor at de skal få oppleve scenekunsten 
som gjeldende og viktig for dem. Hiphop som kultur 
og uttrykksform handler om å bryte uønskede normer 
og å utfordre grenser, å finne sin plass, sin stemme og 
sin identitet – noe som kan være et typisk mønster for 
mange i ungdomsårene. Hiphop har gjennom de siste 
40 årene vokst og slått rot i mange nye land og kulturer. 
Ungdommer verden over, tar hiphop og den urbane 
kulturen til sitt hjerte – hvorfor? Muligens fordi de ser 
noe de kjenner seg igjen i. Gjennom å fusjonere hiphop/
urbane dansestiler med andre uttrykk som scenespråk, 
er målet mitt å kunne treffe et så stort publikum som 
mulig og å oppfordre til dialog og ettertanke. Til daglig 
jobber jeg med ungdom fra alle sider av samfunnet – på 
dansesentre, skoler, ungdomsklubber, med amatører så 
vel som profesjonelle – og jeg ser et voksende behov for 
scenekunst som stiller krav, konfronterer og engasjerer.

Min opplevelse av scenekunsten som ungdom, var at 
jeg savnet forestillinger med tema som traff meg, som 
jeg kunne gjenkjenne meg i. Jeg følte at mange av de 
forestillingene jeg hadde sett ikke angikk meg, virket 
uforståelige og derfor kjedelige. Jeg følte at jeg manglet 
forestillinger som «snakket til meg», fikk meg engasjert, 
og hvor jeg kunne få bruke mine egne erfaringer som 
assosiasjonsgrunnlag. Som ungdom ønsket jeg å forstå,  
å finne svar – ikke å sitte igjen med flere spørsmål.

Da jeg begynte som koreograf, og idet jeg fikk muligheten 
til å produsere egne forestillinger, innså jeg at det var 
via denne plattformen jeg kunne gjøre en forskjell. Jeg 
ønsket at forestillingene mine skulle ta opp tema som 
publikummet mitt kunne gjenkjenne seg i, som fikk dem 
til å tenke, og å snakke sammen! Hovedmålet mitt, som 
koreograf er å «treffe» publikummet mitt, og å gjøre 
både dansen og temaene mer tilgjengelig uten at det 
går utover den kunstneriske kvaliteten. Jeg ønsker at 
ungdommer skal bruke scenekunsten på samme måte 
som de gjør med kino og andre sosiale ungdomstiltak. 
At de via denne plattformen både kan få underholdning, 
bli rørt, bli imponert, få drømme og ikke minst lære og la 
seg engasjere av. Det urbane scenespråket jeg har valgt 
å uttrykke meg gjennom, har stor gjennomslagskraft 
hos ungdommene. Den har en innvirkning på dem som 
gjør at de lytter med mindre skepsis – kanskje fordi den 
formidler uten å virke belærende, fordi de kjenner igjen 
noen av virkemidlene den er tilknyttet, eller fordi den som 
kultur og formidlingsform faktisk er skapt av ungdommer 
som ønsket en sterkere stemme i samfunnet.

Å spille for et yngre publikum har sine utfordringer, og som 
koreograf prøver jeg å være søkende og samtidig kritisk. 
Både til hvordan jeg uttrykker meg og hvordan det blir 
mottatt. Jeg tror den yngre generasjonen har et sterkt behov 
for scenekunst som lytter like mye som den formidler – 
målet er å skape en kontinuerlig dialog. Som koreograf har 
jeg et brennende ønske om å fortsette å nå mitt publikum, 
og å prøve å skape forestillinger som kan lage positive 
ringvirkninger både i og utenfor publikumsarenaen.

Å lytte til ungdom
Belinda Braza

Fear Infection
Belinda Braza

FOTO: THOMAS SANDFIELD
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Fear Infection
Belinda Braza

FOTO: EIRIK FOLKEDAL (OVER),  
THOMAS SANDFIELD (TIL HØYRE),  
VICTOR ØDEGAARD PRAG (UNDER)
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Scenekunstbrukets
midler

1994 0

1995 50 000 50 000

1996 360 000 360 000

1997 360 000 360 000

1998 615 000 615 000

1999 1 500 000 660 000 2 160 000

2000 1 527 000 1 527 000

2001 2 322 000 2 322 000

2002 2 392 000 2 392 000

2003 2 485 000 2 485 000
12004 4 068 000 4 068 000

2005 5 620 000 5 620 000

2006 5 672 000 5 672 000

2007 5 974 000 5 974 000

2008 6 102 000 6 102 000
22009 10 750 000 10 750 000
32010 12 772 000 12 772 000

2011 13 013 000 13 013 000

2012 13 416 000 13 416 000

2013 13 859 000 13 859 000
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NOTER

 1 2004 var første år med tilskudd via spillemidlene/DKS.

 2 Fra 2009 overtok Scenekunstbruket forvaltningen av 
produksjonsmidlene for scenekunst i DKS fra Norsk kulturråd 
på tre millioner kroner. Vi opprettet støtteordningen Spenn.

 3 Fra 2010 er tilskuddet Scenekunstbruket fikk via 
spillemidlene/DKS utfaset og implementert inn i vårt 
ordinære statstilskudd.
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Det er ikke blot i en børne- og ungdomskulturel sammen-
hæng, at det i dag virker påkrævet at spørge til, hvad vi 
forstår ved æstetik. I en senmoderne virkelighed synes 
vanskelighederne med at få definitionen på plads at gælde 
æstetikken som sådan. Men hvorfor har en begrebslig 
forlegenhed indfundet sig? En nærliggende forklaring 
kunne være, at begrebet har mistet sin selvfølgelighed. 
Så længe 1) man kunne være sikker på, at æstetik grund-
læggende er noget, der har med kunst at gøre, 2) vi kunne 
være sikre på, hvad kunst er for noget, og 3) vi uden 
videre kunne anskue kunsten som den centrale bærer af 
en almengyldig dannelsestradition baseret på en fælles 
skønhedsopfattelse, en sensus communis – ja, så længe 
disse tre præmisser forblev uantastede, var det ikke 
nødvendigt at gøre sig overvejelser over, hvilken rolle 
æstetikbegrebet spiller i den samlede samfundssemantik.

I dag er imidlertid netop disse præmisser blevet 
undermineret af den grundlæggende traditionsopløsning, 
der præger vores samtid, og der har derfor meldt sig en 
vis usikkerhed mht. æstetikbegrebet. En anden del af 
forklaringen på, hvorfor vi finder det påkrævet at »få styr 
på« æstetikbegrebet, kunne derfor meget vel være, at det 
stadig virker anvendeligt til at indfange noget, vi har brug 
for »at sætte på begreb«. Jeg gætter på, at dette »noget« 
helt overordnet handler om, hvad man måske kunne kalde 
»andethedserfaring«. Det vender jeg tilbage til – ikke 
mindst fordi denne andethedserfaring meget vel kunne 
vise sig at være en nøgle til at reformulere en æstetik med 
betydning for børne- og ungdomskultur. I første omgang 
må jeg dog anmode om lidt tålmodighed, idet jeg finder 
det påkrævet at dvæle lidt ved selvfølgelighedstabet.

Den profanerende udvidelse af det æstetiske felt
I en af Storm P’s fluer spørger den ene vagabond den 
anden: »Du – hva’ er egentlig æstetik for noget?« Hertil 
svarer den anden vagabond: »Det er no’et, man bruger 
til seler!« Jeg bringer fluen i erindring, fordi den ikke 
blot ved at give et lidt »go’dag mand økseskaft«-agtigt 
svar på spørgsmålet om, hvad æstetik er, markerer 
selvfølgeligheds tabet. Den giver tillige et bud på, hvorfor  
vi har vanskeligt ved at fastlægge et entydigt æstetikbegreb.

Sammenknytningen af æstetik og seler giver 
ganske vist anledning til munterhed, fordi den går 

imod forventningen om, at æstetik vedrører nogle 
særlige genstande, nemlig kunstværker, men helt i 
skoven er den i virkeligheden ikke. Et par seler er også 
et artefakt, og på en måde er det jo rigtig nok, at man 
bruger æstetik til seler. For at sælge skal seler se godt 
ud. Ligesom kunstværker skal de være formgivet på 
en æstetisk tilfredsstillende måde. Fluen peger således 
på, at æstetikbegrebet er blevet generaliseret ud over 
den kunstneriske sfære, så det nu også bl.a. skal kunne 
indbefatte industriprodukter. At det lige er seler – og ikke 
fx en Arne Jacobsen stol – der bringes i spil, angiver, 
at denne udvidelse af æstetikken også indebærer en 
profanering af den ophøjethed, som æstetik har været 
omgærdet med siden romantikken.

Fluen er fra første halvdel af det tyvende århundrede, 
men det er næppe tilfældigt, at den uden videre kunne 
bringes i Kristelig Dagblad d. 7. juli, 2011. I anden halvdel 
af det tyvende århundrede og fremefter er det bestemt 
ikke blevet lettere at handskes med æstetikbegrebet. 
Tværtimod har udvidelses- og profaneringsprocessen 
taget yderligere fart og dermed gjort det endnu 
vanskeligere at få greb om dets betydningsindhold.

Egentlig var det et meget bredt forehavende, 
æstetikbegrebet blev sat i spidsen for, da det blev  
søsat i midten af 1700-tallet. Fremstillinger af æstetik-
kens historie plejer således at tage deres udgangspunkt 
i Baumgarten og Kant, for hvem æstetik ikke først og 
fremmest handlede om kunst. For begge drejede det 
sig snarere om at kortlægge vores sensibilitet over for 
tingene som sådan end om at gøre æstetik til et særligt 
kunstnerisk anliggende. Hos Baumgarten fremstår 
æstetikbegrebet som krumtappen i en teori om den 
sanselige del af erkendelsen, mens æstetikken hos  
Kant blev bundet til en teori om den reflekterende 
dømmekraft. Som for Baumgarten handlede det for  
Kant om at teoretisere en særlig sensibilitet. Hos ham 
fremstår den reflekterende dømmekraft således som  
en særlig evne, der må bringes i anvendelse, når det  
ikke er muligt at nøjes med den bestemmende dømme-
kraft, hvormed vi normalt kan begrebsliggøre  
verdens fænomener.

Selvom æstetik altså i udgangspunktet handlede om 
andet og mere end kunst, hersker der ikke desto mindre 

En mangfoldighed af andethedserfaringer

Af Niels Lehmann

Om æstetik på flere måder
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en vis konsensus om, at æstetikken først for alvor gjorde 
karriere i og med den tidlige tyske romantik, hvor den 
blev intimt forbundet med kunsten.2

Tyske romantikere som Schlegel-brødrene, Novalis 
og Schelling nærede som bekendt store forhåbninger 
til kunsten, hvilket ikke mindst kom til udtryk i en 
voldsom opladning af æstetikken. Af Herder havde de 
lært, at kunsten var udtryk for en syntetiserende kraft, 
og de håbede derfor at kunne spænde kunsten for et 
gevaldigt (re)socialiseringsprogram. I deres øjne fulgte 
en tendens til samfundsmæssig opløsning i kølvandet 
af den analytiske fornuft, som oplysningen dyrkede 
så heftigt. Håbet var derfor, at kunsten – sammen med 
æstetikken både forstået som det særlige, der gør kunst 
til kunst, og som kunstens særlige refleksionsteori – 
kunne udgøre en slags religionserstatning, der kunne 
genskabe sammenhængskraften i samfundet. Den 
(lidt langhårede) centrale forestilling i den romantiske 
æstetik var, at kunsten udgør en særlig form for 
betydningsproduktion, der bedre end andre udtryksformer 
kan udtrykke sandheden. I det noget kringlede romantiske 
verdensbillede forholder det sig således, fordi kunsten 
angiveligt skulle fungere som en måde, hvorpå vi kan 
tilnærme os det absolutte.3

Det var utvivlsomt denne æstetik, der sikrede 
kunsten den særlige aura, den er blevet forlenet med 
i den moderne verden. Med romantikken var det 
forestillingskompleks blevet skabt, hvormed kunst, 
æstetik og almendannelse blev koblet sammen (og som 
både er blevet gentaget i mange forskellige former og 
har været under beskydning lige siden). Paradoksalt nok 
er det dog også den romantiske æstetik, der rummer 
de første kim til den udvidelse af æstetikkens område, 
der både har virket afauratiserende og underminerende 
for forestillingen om kunsten og æstetikken som 
samfundsopretholdende kulturbærere.

I hvert fald to af de centrale momenter i den tidligere 
tyske romantiks æstetik har været medvirkende til 
opløsningstendensen: ideen om et organisk værk og 
privilegeringen af ironi som æstetisk virkemiddel.

Det organiske værk var romantikkens modtræk til 
klassicismens angiveligt mekaniske værktype, der ansås 
for at resultere i rene stiløvelser. I romantikernes øjne 
var klassicistiske værker blot udtryk for udfyldelse af 
forhåndsbestemte regler og således bare et spørgsmål 
om mekanik. I modsætning hertil skulle det organiske 
værk vokse ud af det indhold, som kunstneren 
ønskede at gestalte. Inden for en sådan horisont kan 
formgivningsregler naturligvis ikke gå forud for værket. 
Hos romantikerne skulle det organiske kunstværk være en 
erstatning for den retoriske kunstighed, der i deres øjne 
klæbede til klassicismens regeloverholdende værker.

Det var især forestillingen om, at denne værktype 
kunne overskride den mekaniske værktypes retoriske 
udvendighed, der gjorde det muligt at opfatte det 
organiske værk som en sandere udtryksform. I denne 
sammenhæng er det afgørende dog, at den romantiske 
insisteren på et dialektisk forhold mellem form og 
indhold (i modsætning til klassicismens dualistiske) ikke 
kunne undgå at føre til en historiserende relativering 
af udtryksformer, der efterhånden også måtte ramme 
den romantiske æstetik selv. For har man først afkoblet 

forestillingen om én særlig udtryksform som den rette,  
er ballet åbnet for de mange former, der alle tænkes 
relativt i forhold til deres indhold – og dermed også 
hurtigt til de historiske epoker, som de respektive indhold 
knytter sig til.

Ironien blev ligeledes dyrket med henblik på at komme 
tættere på sandheden. Romantikernes regnestykke mht. 
ironi er stærkt kompliceret og meget omdiskuteret. 
Hovedtanken er dog relativt klar. Hos Schlegel og co. blev 
ironien gjort til det privilegerede middel til at foretage den 
uendelige tilnærmelse til det absolutte, som romantikerne 
grundlæggende stræbte mod. Når ironien fik denne 
centrale plads i den romantiske æstetik, skyldes det et helt 
særligt karaktertræk ved ironi. Fordi den fungerer ved at 
negere et udsagn (der dog ikke nødvendigvis foreligger i 
en eksplicit formulering), indebærer den uomgængeligt et 
løft i iagttagelsesniveau. Ironi forstår man udelukkende, 
hvis man erkender, at der foreligger et (muligt) udsagn, 
som ironikeren vender på hovedet. På baggrund af dette 
særlige forhold ved ironien forestillede især Friedrich 
Schlegel sig, at kunsten ved brug af en ironi, der aldrig 
bringes til ophør, gradvis kunne løfte værket – og dermed 
vores forståelse – mod det absoluttes tinder.4

Min pointe med at bringe den romantiske ironi op i 
denne forbindelse er imidlertid, at også ironidyrkelsen 
på trods af romantikernes intention snarere end en 
tilnærmelse til det absolutte førte til en underminering 
af det organiske værks enhedslighed, fordi den så at sige 
flossede værkets kanter. Som den senere historie om 
anvendelse af ironi i kunsten antyder, fører den meget 
let til usikkerhed om, hvilket niveau der tales på. Det er 
således nærliggende at anskue den historiske udvikling 
i dyrkelsen af ironi som en relativt lige linje fra den 
romantiske ironi over den modernistiske etablering af 
en forbindelse af det selvrefleksive moment med en 
ikke-organisk værktype til det postmodernistiske spil 
med en selvunderminerende metafiktion. I alle faser i 
denne historie repræsenterer ironien en indførelse af en 
usikkerhedsfaktor i det kunstneriske udtryk.

I megen modernistisk æstetik er ironien forbundet 
intimt med den romantiske æstetik. Hos Artaud, Beckett, 
Elliott, Kandinsky, Cage, Brecht, Cunningham, Robbe-
Grillet m.fl. mærker man stadig længslen efter at tale 
sandt, selvom forestillingen om den store helhed som 
regel synes at fortabe sig i en kontingensaccept. Når 
det selvrefleksive, ironiske og ikke-organiske værk 
dyrkes, skyldes det grundlæggende en forestilling om, 
at verden ikke hænger sammen, og at det derfor ville 
være løgnagtigt at fremstille sammenhængende værker, 
der antyder muligheden for sammenhæng. Derfor 
dyrker Cunningham et tilfældighedsprincip, når han 
skaber og performer sine koreografier; derfor skaber 
Beckett ufuldendte værker; derfor indfører Brecht et 
verfremdungsprincip, osv., osv. Selvom man altså mærker 
den romantiske længsel efter sandhed i modernistisk 
æstetik, har verdensopfattelsen forandret sig så meget, at 
det begynder at knibe med at opretholde forestillingen om 
kunsten som en særligt privilegeret måde at tilnærme sig 
sandheden på. Den æstetiske fordring begynder at tage sig 
for påfaldende ud. Den anvendte sandhedspathos bliver så 
at sige patetisk.
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Med postmodernistisk æstetik synes den  
profanerende udbredelsesbevægelse at være ført  
til ende. Det romantiske projekt er blevet vendt på 
hovedet, og ironien dyrkes som et tomt æstetisk spil, der 
skal afsløre, at sandhedsfordringer er blevet illusoriske, 
fordi de ret beset er udtryk for kulturelle konstruktioner. 
Der gives ganske vist paradoksale versioner af den 
postmodernistiske æstetik, ifølge hvilke vi med denne 
faktisk er kommet tættere på sandheden, idet vi nu 
langt om længe har indset, at omverdenstydninger er 
udtryk for konstruktioner. I disse versioner forsvares 
tillige typisk kunsten som et privilegeret middel til 
at demaskere naive fejlslutninger om muligheden 
for realistisk repræsentation, som den fx kommer til 
udtryk i den såkaldte historiografiske metafiktion, 
hvor faktiske personer og begivenheder gøres til 
genstand for kunstnerisk behandling.5 Grundlæggende 
fremkalder postmodernismen dog en underminering af 
sandhedsfordringer og dermed også af forestillingen om 
kunsten som en særlig sandhedsvendt diskursform.6

Med den postmodernistiske bevægelse bort fra 
romantikkens æstetiske paradigme er kunstfeltet 
blevet mere åbent end nogensinde, for hvordan skulle 
man kunne privilegere en bestemt æstetik, hvis alt 
– både forestillinger om sammenhæng, fællessmag, 
kunstens særlige samfundsmæssige rolle og eventuelle 
erkendelsesmæssige forrang – opfattes som udtryk for 
bestemte samfundssatte konstruktioner?

Men ikke nok med det. I dette lynrids over en i mine 
øjne afgørende historisk linje i kunstens og æstetikkens 
historie har jeg udeladt et meget vigtigt moment. Jeg 
tænker på den historiske avantgardes bestræbelse på 
at sprænge kunsten fri af kunstinstitutionen og dens 
modstykke i den såkaldte æstetiseringstendens i sidste 
halvdel af det tyvende århundrede. I en historiefortælling, 
hvis hovedsigte er at påvise en profanerende 
udvidelsesbevægelse frem mod en omfattende pluralisme, 
bør avantgardebevægelserne og æstetiseringstendensen 
også spille en ikke uvæsentlig rolle.

Hvis den historiske avantgardes projekt (med 
Duchamps urinoir og dadaisternes happenings som 
helt centrale omdrejningspunkter) grundlæggende skal 
opfattes som en radikal kritik af den autonomisøgende 
æstetiks kunstdyrkelse baseret på et ideal om at bringe 
kunsten tilbage til livspraksis, må den opfattes som en 
gevaldig udvidelse af æstetikken.7 Efter avantgarden 
drejer æstetik sig ikke blot om bestemte former i kunstens 
verden. Med indoptagelsen af realitetsfragmenter på den 
ene side og dyrkelsen af »site specific events« mv. på den 
anden side blev det efterhånden vanskeligt at lave en klar 
sondring mellem kunstværker og andre objekter.

Det er ganske vist vanligt at hævde, at avantgardens 
projekt forliste. Kunsten blev ikke ført tilbage til livs-
praksis, fordi kunstinstitutionen var i stand til at opsuge 
institutionskritikken og indbefatte den som en naturlig del 
af sit virke.8 Synspunktet er rimeligt, men man bør ikke 
overse, at projektet har haft meget store konsekvenser. 
Ikke underligt blev det kunstneriske credo hurtigt: 
»Fait n’importe quoi« (»gør hvad som helst«). Efter 
den historiske avantgarde kan alt være kunst, og som 
konsekvens heraf er der ikke meget tilbage af det særligt 
kunstneriske. Det er baggrunden for, at kunstinstitutionen 

– ikke mindst via den amerikanske genoptagelse af 
forehavendet i den såkaldte neo-avantgarde i 60’erne –  
i dag også rummer konceptkunst, pop art, usynligt teater 
og den slags.

Det virker rimeligt at anskue æstetiseringstendensen 
som en parallel til avantgardebevægelsernes voldsomme 
udvidelse af æstetikkens område, der blot gør udvidelsen 
endnu større. Med æstetisering sigtes der til en ofte 
udskældt, men også til tider besungen anvendelse af 
kunststrategier i hjørner af samfundet, hvor der ikke 
som udgangspunkt er tale om kunstneriske anliggender. 
Fx må politikere, der ønsker at få gennemslagskraft, i 
dag beflitte sig med deres måde at præsentere sig selv 
og deres synspunkter på. Tilsvarende må vi alle – ikke 
mindst børn og unge – skabe vores egne livsstile ved 
at iføre os bestemte klæder og opføre os på bestemte 
måder, mens virksomheder må betænke produkternes 
oplevelsesøkonomiske værdi, hvis de vil være med i 
kampen om »the big bugs«.9

Vi er tilbage ved selerne. Mens den historiske 
avantgarde tog udgangspunkt i kunsten og satsede på  
at udbrede en æstetisk sensibilitet til dagliglivet, gælder 
det for oplevelsesøkonomiens aktører omvendt om 
at gøre hverdags produkter (fx seler) æstetisk tilfreds -
stillende for at give dem en kunstlignende oplevelses-
kvalitet. For kritikere tager denne omvending af det 
avantgardistiske projekt sig ud som en pervertering, 
mens oplevelsesøkonomer hilser den velkommen, ikke 
blot fordi den gør det muligt at maksimere profitten, 
men faktisk fordi de anser æstetiseringen for at være et 
uomgængeligt krav i den senmoderne overgang fra en 
service- til en oplevelsesøkonomi.10

En flerhed af andethedserfaringer
Jeg har gengivet en hovedlinje i æstetikkens historie for 
at godtgøre tesen om, at æstetikbegrebet har mistet sin 
selvfølgelighed, fordi det æstetiske felt konstant er blevet 
udvidet, siden kunst og æstetik blev bundet sammen i 
romantikken. Med denne udvidelse har kunsten mistet 
den ophøjethed, romantikken forlenede den med, fordi 
det er blevet vanskeligt at sondre mellem kunst og ikke-
kunst. Efter den turbo, som æstetiseringen har sat på 
udvidelsen, er æstetikken endvidere blevet løsrevet fra 
den kunstneriske sfære på en måde, som end ikke de 
historiske avantgardister kunne have drømt om.

Målet med historiefortællingen har imidlertid også 
været at understøtte et bestemt synspunkt på, hvordan vi 
kunne tænke om æstetik i dag. Lægger man den skitserede 
fortælling til grund for sin opfattelse af, hvad æstetik 
kunne dreje sig om i vores samtid, forekommer det mig, 
at man måtte kunne tage udgangspunkt i tre stikord: 
pluralisme, selvrefleksivitet og andethedserfaring.

Med den kolossale udvidelse af det æstetiske felt synes 
en pluralistisk tilgang uomgængelig. I dag sameksisterer 
mange forskellige æstetikker med udgangspunkt i de 
traditioner, jeg har skitseret.

Inden for den kunstneriske sfære strides forskellige 
æstetiske retninger om retten til at definere, hvad kunst er 
og bør være. Det er ikke meget, der er enighed om blandt 
dagens kunstnere. En vis enighed er der dog om, at man 
vanskeligt kan komme uden om spørgsmålet om, hvordan 
kunst skal defineres. Konstitueringsspørgsmålet synes 
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således at være blevet en naturlig del af kunstinstitutionen 
og som konsekvens heraf også de enkelte æstetikkers 
relativitet. Samtidig foregår der mange kunstlignende 
aktiviteter uden for kunstsfæren, som i lige så høj grad 
som kunstprojekter påkalder sig æstetisk gyldighed. 
Ikke mindst laves der under oplevelsesøkonomiens 
fortegn mange forskellige begivenheder (madfestivaller, 
modemesser, bilshows, ungdomsmusikgrandprix’er, 
og hvad har vi?). Og så er der alle aktiviteterne i 
mellemrummet mellem kunsten og det øvrige samfund. 
I en efteravantgardistisk horisont dyrkes ikke mindst 
en relationel æstetik, der forskubber interessen fra 
værket selv til mødet mellem værk og publikum, og som 
typisk insisterer på at flytte værkerne ud i byrummet, så 
recipienterne kan møde dem i deres hverdag.11

Kort sagt synes romantikkens kollektive dannelses-
projekt baseret på »den rette æstetik« at måtte vige 
pladsen for en demokratisk dialog om dannelsesretningen 
baseret på »en mangfoldighed af mulige æstetikker«.

Mangfoldigheden af aktiviteter i det udvidede 
æstetiske felt synes endvidere at kalde på en nuanceret 
stillingtagen til de mange mulige æstetikker. Det er 
heri, det selvrefleksive moment ligger. Konsekvensen 
af en pluralistisk orientering er, at man må betragte 
kvalitetskriterier som relative i forhold til den 
æstetik, der arbejdes inden for. Et værk skabt ud fra 
konceptkunstens insisteren på at gøre ideen til værkets 
afgørende komponent bør næppe vurderes ud fra 
dets materielle fremtoning. På samme måde skal en 
markedsorienteret event først og fremmest vurderes på, 
om den giver anledning til den ønskede oplevelse, og 
ikke kritiseres ud fra en romantisk æstetiks grundkrav 
om sammenhængskraft. Også oplevelsesøkonomiens 
fænomener kan være vellykkede, hvis man ikke forventer 
af dem, at de skal være kunstværker. I et udvidet æstetisk 
felt virker det således påkrævet at gøre sig klart, at 
man også må operere med flere forskellige sæt af 
kvalitetskriterier, og at man må eksplicitere sine kriterier, 
når man fælder smagsdomme.12

Men hvis en sådan selvrefleksiv pluralisme er, hvad 
udvidelsen af det æstetiske felt er resulteret i, hvorfor 
da overhovedet forsøge at underordne de mange tilbud 
under ét begreb? Eller mere radikalt formuleret: Er det 
overhovedet meningsfuldt at tale om æstetikker, som om 
der stadig er et eller andet definerbart, der kan kaldes 
æstetik? Det tror jeg bestemt, det er. Til trods for alle 
forskellene synes der stadig at være en fællesnævner på 
færde. Overvejer man de skitserede æstetikker fra dette 
synspunkt, vil man få øje på, at de alle sigter mod en eller 
anden form for andethedserfaring.

For romantikere skal kunsten give anledning til 
en quasireligiøs erfaring, der står i modsætning til en 
angiveligt trivialiserende og livsundertrykkende fornuft. 
For mange modernister drejer det sig om at udfordre den 
vold på livet, som begreber angiveligt skulle være udtryk 
for, ved at anvende rummelige og begrebsoverskridende 
kunstneriske former. For avantgardister gælder det om at 
oplade dagliglivet med udfordrende kunstbegivenheder. 
For postmodernister gælder det om at underminere 
den (i deres øjne fejlagtige) naturalisering, som vores 
begrebsbårne omverdensforståelse er udtryk for, og 
som vi kun har kunnet glemme, fordi vores tillid til 

begreberne maskerer »omlyvningen« af fortolkninger 
til sandhed. For konceptkunstneren handler det som 
oftest om at udfordre vores vanlige forståelsesformer 
ved at sætte den reflekterende dømmekraft i gang 
med et provokerende koncept. Eksempel: Hornsleths 
nedsænkning af stamceller i Marianergraven. Selv for 
oplevelsesøkonomen gælder det faktisk om at skabe 
ikke-hverdagslige erfaringer, der huskes som noget 
specielt, fordi de har engangskarakter.13 Muligheden for 
profitmaksimering ligger simpelthen i evnen til at skabe 
anderledes erfaringsrum.

Noget kunne altså tyde på, at vi stadig har behov 
for at have et begreb, hvormed vi kan tage sigte på, 
at der gives andet og mere end den typisk rationelt 
konciperede, vanebelagte og til tider dræbende 
hverdag. Æstetikbegrebet er en kraftfuld kandidat til 
at varetage denne opgave, fordi det i alle dets mange 
forskellige historiske manifestationer har indbefattet 
en eller anden form for andethedserfaring. Så vidt 
jeg kan se, er behovet for at kunne benævne feltet for 
andethedserfaring bestemt ikke blevet mindre i en 
senmoderne verden, hvor sækulariseringsprocessen 
langsomt men sikkert har elimineret mulighederne for 
at gøre sig rationalitetsoverskridende erfaringer. Vi har 
derfor i allerhøjeste grad brug for æstetikbegrebet. Også 
selvom udvidelsesprocessen har gjort det diffust, og 
selvom vi næppe længere kan oplade det med metafysiske 
forhåbninger à la romantikernes, men derimod må tænke 
æstetik som en samlebetegnelse for mange forskellige 
former for andethedserfaring, der udelukkende er 
kropslig og forbigående.

Andethedserfaringer i børnehøjde
Når jeg indledningsvis har hævdet, at andethedserfaring 
meget vel kunne være udgangspunkt for en gentænkning 
af æstetik i en børne- og ungdomskulturel sammenhæng, 
skyldes det to ting. Dels vil dette fokuspunkt kunne virke 
retningsanvisende for børne- og ungdomskulturprojekter, 
dels giver det for mig at se anledning til en inkluderende 
tilgang til arbejdet med børne- og ungdomskulturfeltet.

Først til det retningsanvisende, der måske bedst kan 
markeres ved hjælp af et eksempel. Børnekulturhuset 
i Århus skabte for nogle år siden et projekt, de valgte 
at kalde »Bydektektiverne«. Projektet havde så stor 
succes, at det nu er et blevet gjort til et stående tilbud til 
skoleklasser.14 Det sigter grundlæggende mod at få de 
deltagende børn til at åbne øjnene for den arkitektur, 
der omgiver dem. I en af projektets versioner skulle 
børnene i første omgang på en tur i deres næromgivelser 
med en arkitekt som guide, der kunne hjælpe dem med 
at få øje på arkitektoniske detaljer i omgivelserne. På 
en efterfølgende workshop skulle de lave modeller af 
bygninger, der ville bidrage til en forbedring af deres 
nærmiljø, og endelig blev disse værker udstillet som et 
fælles bud på, hvad der kunne gøres.

Projektet illustrerer, hvordan man kan arbejde bevidst 
med andethedserfaring. Det drejer sig først og fremmest 
om at udvide børnenes erfaringer af de omgivelser, som 
de ganske vist kender ud og ind, men samtidig netop er 
holdt op med at åbne sig for, fordi de er blevet alt for 
velkendte. Workshoppen giver ligeledes anledning til at 
bearbejde turens sanseindtryk – og vel at bemærke i en 
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ikke-diskursiv form, fordi de bliver bedt om  
at lave modeller af de mulige forbedringer.

Dernæst til postulatet om, at et udgangspunkt i 
æstetik forstået som andethedserfaring resulterer i 
en inkluderende praksis i forbindelse med børne- og 
ungdomskulturprojekter. Postulatet skal ses som et  
forsøg på at besvare den tendens til at indføre 
ekskluderende kvalitetskriterier, der har præget de 
seneste 15–20 år. Et eksempel på dette er de mange 
kvalitetsdiskussioner, der er blevet ført i regi af 
Børneteatersammenslutningen (BTS) fra 90’erne og 
fremefter, hvor man har efterspurgt et kvalitetsløft i 
børne- og ungdomsteatret.

Der er for så vidt ikke noget i vejen med at øge 
kvalitetsbevidstheden. Det gavner utvivlsomt at overveje, 
hvad der konstituerer godt børneteater. Blot skal man 
gøre sig klart, at indførelsen af kvalitetskriterier som 
udgangspunkt er en fremmed fugl i et børnekulturelt felt, 
der vel nærmest er født ud af kulturelativismens hævdelse 
af forskellige ligeværdige kulturer. Hvordan skulle 
man ellers være kommet igennem med det synspunkt, 
at børnekultur udgør en kultur i sin egen ret? Og dertil 
kommer, at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvordan man 
tænker om kvalitet. Hvis man forestiller sig, at der gives et 
transcendentalt sæt af kriterier, der kan bringes i spil over 
for enhver børnekulturel aktivitet, fører kvalitetssnakken 
til en ufordelagtig eksklusion af gode børnekulturprojekter, 
der blot ikke »lever op til« kriterierne.

Tænker man derimod æstetik som et overbegreb 
for flere forskellige andethedserfaringer, og overtager 
man dermed den selvrefleksive pluralisme, jeg har 
gjort mig til talsmand for, bliver det muligt at forsvare 
forskellige projekter med udgangspunkt i forskellige sæt 
af kriterier. En tur i skoven kan principielt give anledning 
til en lige så vigtig andethedserfaring som et møde med 
»den store kunst« eller et projekt som Bydetektiverne. 
En fuldstændig tilbagevenden til relativismen, hvor 
alt er lige godt, behøver der der dog ikke at være tale 
om. I den selvrefleksive pluralisme ligger der som 
skitseret også det regulative ideal, at ethvert projekt 
må gøre sig klart, hvilken form for andethedserfaring 
der søges opnået. Turen i skoven bliver kun til en 
spændende æstetisk erfaring, hvis den er gennemtænkt 
ud fra andethedsperspektivet, ligesom mødet med 
arkitekten kun giver pote, hvis der har fundet en ordenlig 
planlægning af erfaringsrummet sted. Hylder man det 
pragmatiske ideal om »hver ting til sin tid«, følger de 
forskellige kriterier også med til hver sin tid.15

Noter

 1 Jürgen Habermas (1985). Die Neue Unübersichtlichkeit –  
Kleine Politische Schriften V. Frankfurt am Main:  
Suhrkamp Verlag.

 2 For en prægnant og let forståelig udlægning af denne 
sammenhæng, se Jørgen Dehs: Det autentiske.  
Fortællinger om nutidens kunstbegreb. København:  
Forlaget Vandkunsten 2012.

 3 For en grundig fremstilling af den romantiskes æstetiks 
opladning af kunsten med udgangspunkt i denne lidt 
vanskelige grundfigur, se Manfred Frank: Der kommende 
Gott. Vorlesungen über die Mythologie. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag 1982.

 4 En meget præcis (omend ikke ligefrem lettilgængelig) 
udlægning af den romantiske ironi og sammenhængen med 
den grundlæggende æstetik findes i Walther Benjamins 
»Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik«,  
i Gesammelte Schriften, Band 1. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag 1972. For en fremstilling af ironiens 
virkemåde, der også tangerer romantiske opfattelsesmåder, 
se endvidere Thomas Bredsdorffs Ironiens pris. København: 
Gyldendal 2011.

 5 Et prægnant eksempel på denne paradoksale fremstilling 
af postmodernistisk æstetik forekommer mig at være Linda 
Hutcheons A Poetics of Postmodernism. History, Theory, 
Fiction. New York: Routledge 1988.

 6 For en udlægning af opgøret med forestillingen om 
kunsten som noget ganske særligt, der adskiller sig fra fx 
massekulturens produkter, se Andreas Huyssen: After the 
Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism. 
Indianapolis, Indiana UP 1986.

 7 Jf den klassiske udlægning af den historiske avantgardes 
projekt i Peter Bürgers Theorie der Avantgarde. Frankfurt  
an Main: Suhrkamp Verlag 1974.

 8 Se hertil fx Morten Kyndrup Det postmoderne – om 
betydningens forandring i kunst, litteratur, samfund. 
København: Gyldendal 1986.

 9 Se hertil B.J. Pine and J.H. Guilmore The Experience 
Economy. Work is Theatre and Every Business a Stage. 
Boston: Harvard Business School Press 1999.

 10 Blandt de mest prægnante kritikere hører selvfølgelig 
Adorno og Horkheimer med deres skarptskårne analyser 
af kulturindustrien fra Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1988, og Guy 
Debords lammetævning af det samfund, der i hans øjne 
havde udviklet sig til et skuespilsamfund fra La société du 
spectacle, Paris: BuchetChastel 1967. Som ophavsmænd til 
teorien om en ny oplevelsesøkonomisk orden indtager Pine 
and Guilmore pladsen som nogle af de varmeste fortalere.

 11 To af samtidens hotte æstetikker er således Nicolas 
Bourriauds Ésthetique relationelle, Paris: Le presses du réel 
1998, og Gernot Böhmes Atmosphäre: Essays zur neuen 
Ästhetik, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1995, der 
begge anlægger et generaliseret æstetikbegreb, hvor fokus 
er lagt på mødet mellem værk og modtager.

 12 Det mest eksplicitte forsvar for en sådan pluralistisk til
gang til kvalitetsspørgsmålet giver formentlig af Richard 
Shusterman i bogen Pragmatist Aethetics. Living Beauty, 
Rethinking Art, Maryland: Rowman and Littlefield 2000, hvor 
det først og fremmest gælder et forsvar for massekulturelle 
produkter i deres egen ret. Jeg har selv fremlagt et bud 
på, hvorledes man kan tænke om æstetisk kvalitet på 
baggrund af en selvrefleksiv pluralisme i »Kunstvurdering i 
en relativistisk tidsalder. Substantiverede modalverber eller 
selvrefleksive iagttagelsesoperationer«, i Janek Szatkowski 
(red.): Kunst og kvalitet. Et festskrift til Jørn Langsted, Århus: 
Klim 2005.

 13 Det er et hovedtema hos Pine og Guilmore, at det gælder 
om at skabe en engangskvalitet i oplevelserne. Ideen 
er tydeligvis, at sådanne oplevelser har den stærkeste 
intensitet, og at de derfor erfares som anderledes i forhold  
til almindelige oplevelser. 
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 14 Se hertil http://www.boernekulturaarhus.dk/da/Projekter/
Igangvaerendeprojekter/Bydetektiverne.aspx

 15 Jeg har i andre sammenhænge forfulgt denne tankegang. 
Se hertil fx »Med interaktivitet som ideal. Kulturformidling 
mellem brugerorientering og kvalitetssikring«, i Reiche, 
Claus og Lehmann, Niels (red.): Børneteater i interaktion, 
Viborg: Kulturprinsen 2007. Her drejer det sig om at opstille 
fire forskellige interaktivitetsæstetikker med hver  
deres vurderingsparametre.
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Forandringens mulighet

I morgen var jeg alltid en løve
Løveprosjektet

FOTO: BEATE SCHILEDROP

Martefaen
De Utvalgte

FOTO: BOYA BØCKMAN
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Superwoman
Fjørtoft produksjoner

FOTO: INGER MARTHE SKYBERG

Kameratklubben
Ossavy & Kolbenstvedt

FOTO: JAVIER PINO
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Publikum er ikke én homogen gruppe. De er enkelt personer 
med ulike erfaringer som igjen definerer hvordan de som 
publikummere «leser», reflekterer over og har glede av 
en forestilling. Det å skape flerfasetterte forestillinger 
som kan gi mening til flere publikummere med forskjellig 
bakgrunn, alder, identitetsoppfatninger og kunnskap, gjør 
produksjonene mer interessante å jobbe med. Vi er særlig 
interessert i slike forestillinger fordi det åpner opp for 
en lagmessige interessant utforsking av både dansens og 
andre kunstfelts virkemidler.

I alle våre produksjoner bruker vi billedliggjøring som  
et viktig virkemiddel, både for å engasjere publikums 
fantasi og selvrefleksjon. Billedliggjøring åpner opp,  
men gir samtidig tydelige rammer for publikums 
tolknings rom. Skjæringspunktet mellom det abstrakte  
og det figurative i både koreografi, lydbildet, scenografi 
og rekvisitter skaper et spenningsfelt i forestillingene  
og gir flerfasetterte produksjoner. 

Slik film og litteratur ofte bruker det flerfasetterte som 
ryggrad i en produksjon, skal vi nå nye publikummere 
gjennom emosjonelt nære og teknisk krevende 
forestillinger som er komplekse i sin utforming.

Vi mener at det er viktig å møte publikum også utenfor 
scenen for å skape et eierforhold til danseteatret 
generelt og kompaniets forestillinger spesielt. Et fokus 
for de neste årene blir å videreutvikle de kunstneriske 
dimensjonene i de involverende møtene med publikum. 
Det lokale perspektivet er sentralt i arbeidet med 
involverende prosjekter, også når kompaniet gjester 
utlandet. Her tar vi hensyn til erfaringer fra lokal arrangør 
og samarbeider tett med dem for å skape et optimalt 
prosjekt for hvert enkelt sted som gjestes. Prosjektene  

gir en unik opplevelse og inngang til produksjonene  
for publikum.

Med den utvidede forestillingen, mener vi at prosjekter 
og strategier for formidling springer ut fra hver enkelt 
produksjon på turné. Det vil si at forestillingene skal 
følges opp av flere parallelle prosjekter som steds-
spesifikke kunstprosjekter under turné, verksteder, 
læremiddelpakker og seminarer. Videre betyr det at 
formidlingen skal ha en tematisk og danseteknisk 
tilknytning til produksjonene. Slik gir vi publikum 
et sterkere eierforhold til forestillingene. Etter vår 
opp fatning gir dette et interessant samspill mellom 
produksjons-, turné- og prosjektvirksomhet, og bidrar  
til at kvaliteten og vår bevissthet omkring det 
kunstneriske stadig er i utvikling.

«Hei, kunne du ikke vist oss den forestillingen med en 
gang? Den var jo mye bedre enn den dere viste oss først»

Dette spørsmålet kom fra en gutt på 15 som var elev 
 ved en ungdomsskole vi samarbeidet med. Prosjektet 
hadde pågått i fire uker. Resultatet ble flere korte 
koreografier med elever ved skolen. Disse ble vist 
sammen med kompaniets forestillingen Invisible Dances. 
Gutten, som aldri hadde danset før, sto selv på scenen ti 
minutter tidligere. Han hadde sett Invisible Dances både 
før og etter prosjektets slutt og nektet å tro at det var 
samme forestilling. 

For oss er denne spontane reaksjonen et bevis på hvor 
viktig den utvidede forestillingen er, særlig i møte med 
barn og unge. Den utvidede forestillingen gir barn og  
unge flere referanser å feste publikumsopplevelsen til,  
og dermed ofte større glede av forestillingene de ser.

Den utvidede forestillingen
Anne H. Ekenes, Panta Rei Danseteater

We Fiction
Panta Rei Danseteater

FOTO: TRINE + KIM DESIGNSTUDIO
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Invisible Dances/Underveis
Panta Rei Danseteater

FOTO: TRINE + KIM DESIGNSTUDIO

I Wish Her Well
Panta Rei Danseteater

FOTO: TRINE + KIM DESIGNSTUDIO

Bak speilet
Panta Rei Danseteater

FOTO: TRINE + KIM DESIGNSTUDIO (OVER), 
LASSE TH. FADUM (TIL VENSTRE)
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Sart intervention
Impure Company

FOTO: ARNE HAUGE

Rom til Rom
Landing og Rogne skule i Valdres

FOTO: TOM ØVERLIE
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Møtet mellom kunst og pedagogikk – både som 
institusjoner og prosesser – kan potensielt skape friksjon. 
Det kan virke som kunstnere og formidlere liker å holde 
pedagogikken på avstand, men i realiteten arbeider mange 
av oss med pedagogiske problemstillinger daglig – ikke 
bare gjennom undervisningssituasjoner eller turneer i 
Den kulturelle skolesekken (DKS), men også gjennom 
formidling av verk innenfor kunstinstitusjoner. Man kan 
spørre seg om det i det hele tatt er mulig å skape kunst 
uten å forholde seg til pedagogikk på et eller annet plan?

Gjennom samtaler med ulike aktører i scenekunstfeltet 
har jeg nærmet meg rommet mellom pedagogikk og 
kunst. Mine samtalepartnere har alle, på ulike vis, aktivt 
oppsøkt og arbeidet innenfor dette mellomrommet:  
Per Ananiassen, teatersjef på Teaterhuset Avant Garden 
gjennom å programmere forestillinger både i og utenfor 
DKS, og scenekunstnerne Jarl Flaaten Bjørk, Katrine 
Kirsebom og Ina Coll Kjølmoen, samt dansekompaniet 
Impure Company, gjennom å skape og turnere kunst-
prosjekter for barn og unge. I teksten deler de sine 
erfaringer, og tanker om utfordringer og muligheter. 

Den pedagogiske situasjonen som kunstarena 
I samtaler om møtet mellom kunst og pedagogikk synes 
det nesten umulig å ikke starte med DKS. Hva skjer når 
scenekunsten formidles i en pedagogisk kontekst? Med 
opprettelse av DKS ble denne problemstillingen ikke 
bare en interessant hypotese for kunstnerisk utforskning, 
men et storskalaeksperiment. Men heller enn å ønske 
friksjonen mellom sfærene velkommen, synes det som at 
ordningens praksis er å ikke adressere den institusjonelle 
forflytningen. Det bestrebes både å gjøre kunsten som 
presenteres i DKS like «autonom» som den er i galleriet 
eller på teateret, og begrense den «belastningen» 
undervisnings personalet utsettes for ved å måtte  
forholde seg til det som finner sted. 

Per Ananiassen er skeptisk til hvordan kunst og 
pedagogikk tenkes sammen innenfor DKS, og mener  
det er viktig at vi tør belyse hva som er problematisk  
med ordningen: 

Per Ananiassen (PA): Når vi innenfor DKS bruker 
de samme presentasjonsformene som vi gjør i en 
kunstinstitusjon, når vi har med oss et apparat som 
forvandler gymsalen til en teatersal, legges det opp til 
at elevene skal glemme hvor de egentlig er. Vi skaper en 
forventning om at kunsten kan oppleves på like vilkår 
som på et teater eller galleri, som om elevene hadde gått 
dit frivillig og kjøpt en billett. Hvilket er helt umulig, 
fordi skolen og teateret er to helt forskjellige situasjoner. 
Hvorfor skal ikke elevene få lov til å reflektere over den 
situasjonen kunsten her befinner seg innenfor – som en 
del av opplevelsen? Hvordan kan vi skape et kompetent 
og kritisk publikum i skolen? 

Kunsten og skolen er institusjoner eller strukturer 
som står i et motsetningsforhold til hverandre. De har 
hver sine forventninger, behov, intensjoner og mål, hver 
sine konvensjoner, arbeidsmåter og metoder, og må slik 
sees som to forskjellige arenaer. Innenfor skoletiden 
skal skolen gjennomføre sine mål. Selv om kunsten kan 
defineres som en viktig del av skolearbeidet, for eksempel 
i henhold til læreplanens mål om allmenndannelse, så vil 
det fra skolens side oppleves som om DKS tar ytterligere 
av dens tid om prosjektene for eksempel etterfølges 
av en workshop eller krever for- og etterarbeid. Når vi 
presenterer kunst, så må kunsten være det viktigste. 

DKS-tilbudet formidles innenfor skoletiden, som er 
obligatorisk for alle barn i Norge.1 Ingen av elevene er 
spurt om de vil gå å se forestillingene som presenteres. 
Dette skiller seg radikalt fra hvordan kunstmarkedet ellers 
fungerer. Kunsten utenfor DKS er åpen for alle, og man 
kan gå derfra hvis man ikke liker det som presenteres. 
Elevene har pliktig fremmøte på skolen, de plikter til å ta 
imot undervisningen i den formen den blir gitt. Skolens 
kontrollmekanismer blir slik også gjeldende for kunsten 
– lærernes rolle blir ikke å være publikum sammen 
med elevene, men å passer på at elevene er tilstede, 
oppmerksomme og stille.

Møter i rommet mellom  
kunst og pedagogikk
Av Venke Marie Sortland
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Videre synes jeg det er problematisk at kunst-
prosjektene som formidles gjennom DKS i liten grad er 
tilgjengelige for offentligheten. Det er få som kommer 
utenfra og ser på den rent kunstneriske verdien av kunsten 
– kritikken uteblir. Jeg mener at DKS kun kan ha en 
ordentlig kunstnerisk relevans hvis prosjektene innenfor 
ordningen blir utsatt for samme kritiske vurdering som all 
annen kunst.

Sist men ikke minst opplever jeg at kunstnerne ser 
på DKS som et marked hvor det går an å tjene penger, 
noe som i utgangspunktet er positivt. Problemet er at 
det ikke alltid er de smarteste og flinkeste kunstnerne 
som får gjennomslag, men de smarteste og flinkeste 
markedsaktørene. Slik blir kunsten underlagt andre 
kriterier enn det rent kunstneriske.

Selv om jeg sier at jeg er skeptisk til sammen-
blandingen av kunst og pedagogikk som skjer innenfor 
DKS, betyr det ikke at jeg er imot ordningen. Men jeg 
synes det er viktig å diskutere problemstillingene som  
er knyttet til den, så vi kan dempe de uheldige sidene  
og positivt utnytte mulighetene. 

Per påpeker videre viktigheten av at kunstnerne selv 
reflekterer over problemene som er knyttet til det å 
formidle kunst innenfor den pedagogiske konteksten:

PA: Vi som programmerer har et ansvar når det gjelder 
kunstnernes motivasjon og refleksjonsnivå. Vi må 
se at kunstnerne har en bevissthet rundt friksjonen 
mellom pedagogikk og kunst, at de har tenkt gjennom 
grunnlagsproblemstillingene. Jeg støtter de kunstnerne 
som åpent snakker om sitt arbeid innenfor DKS som 
kunstpedagogiske prosjekter. 

En forestilling som jeg synes er interessant i denne 
sammenhengen er UtoSafari av Nummen Safari. 
Forestillingen spilles i et mobilt teaterhus som plasseres 
i skolegården. Selv om UtoSafari likevel spilles som en 
del av skolehverdagen, synes jeg den implisitt tematiserer 
en del av problemet ved DKS – ved at den plasserer seg 
fysisk utenfor skolebygningen, og ved at alle i publikum 
må være med på en workshop etter forestillingen. Slik er 
prosjektet like mye pedagogisk som det er kunstnerisk.

Jeg vil også nevne Håkkis prosjekt «The Power of 
Glesbygd». Dette prosjektet er helt klart et foredrag, det 
kan knapt betegnes som kunst eller vurderes ut fra vanlige 
kunstneriske kriterier. I prosjektet makter Håkki, på en 
veldig personlig måte, å snakke om det som driver ham 
kunstnerisk, og hvordan han overlever som kunstner ute 
på Glesbygd der han bor. Det er nesten som et hjelp-til-
selvhjelp-kurs, det pretenderer ikke å være et kunstprosjekt.

Kunstopplevelsens forutsetninger
Mens Per fokuserer på de strukturelle utfordringene 
ved kunstens inntreden i den pedagogiske konteksten, 
og behovet for refleksjon rundt disse, fokuserer scene-
kunstnerne – her representert ved Ina Coll Kjølmoen, 
Katrine Kirsebom og Jarl Flaaten Bjørk – i større grad på 
hvordan møtet faktisk skjer, og deres egen prosess innenfor 
denne situasjonen. Hvem er det som skal avkreves noe for 
at dette møtet skal fungere – må elevene opparbeide seg en 
forforståelse god nok til å møte verket, eller er det verket 
som må tilpasses elevene? 

Katrine Kirsebom (KK): Jeg føler at DKS hele tiden 
beveger seg i grenseland mellom å la kunsten eksistere 
kun på sine egne premisser, og å legge opp en pedagogisk 
ramme rundt det som vises. Det er bygget opp en 
forventning om at barna skal kunne snakke om det de 
har opplevd etterpå. Av og til, når man for eksempel har 
sett en film, har man bare lyst til å gjemme minnet av 
den bort i en krok av seg selv, og ikke dele det med noen. 
Noen ganger kan det kanskje også for barn være bra å bli 
overveldet av opplevelsen, uten nødvendigvis å ha noen 
kategorier å putte den inn i. 

Ina Coll Kjømoen (ICK): Nettopp å gi elevene de 
kunstneriske erfaringene som de ikke kan sette ord på 
eller forklare, tror jeg er kjempeviktig for dannelsen og 
for skolens pedagogiske oppdrag generelt. Jo flere typer 
erfaringer vi møter, jo mer dannet og reflektert blir vi,  
og jo mer blir vi i stand til å tenke selv. 

Jarl Flaaten Bjørk (JFB): Men muligheten til å se kunsten 
på sine egne premisser avhenger jo av elevene og lærernes 
erfaringshorisont. Hvis elevene aldri har opplevd abstrakt 
eller eksperimentell kunst før, og de har en lærer som 
heller ikke skjønner hva dette er, vil de færreste av dem få 
noe ut av opplevelsen. Ta Duchamp for eksempel, hvis du 
ikke vet noe om kunsthistorie, så skjønner du ikke hvorfor 
han har stilt ut et pissoar. Man må ha en pedagogisk 
vinkling for å åpne det, så elevene kan forstå det.

KK: Du snakker om forforståelsen. Hvis vi skal  
presentere kunst for barn så må det, slik jeg forstår deg, 
på ett sted i prosessen tas noen pedagogiske grep. Vi må 
skape en forforståelse som gjør kunsten til noe «mer» 
enn det den fremtrer som umiddelbart. En pedagogisk 
introduksjon kan slik gi grobunn for en kunstopplevelse. 
Anne H. Eknes (Panta Rei Danseteater), fortalte om 
en gutt som hadde sett forestillingen deres to ganger. 
Imellom de to forestillingene hadde han vært med på en 
workshop. Da han så forestillingen for andre gang hadde 
han hatt en helt annen opplevelse – han skjønte ikke at det 
var samme forestilling han så. 

JFB: Jeg tenker også at det handler om konteksten man 
ser noe i. Med forestillingen min djønk, der jeg bruker 
skolekonteksten som spillested, er min erfaring at det 
ødelegger for elevenes opplevelse når de ikke skjønner 
hva de er med på. Når vi leker med situasjonen, uten å 
si fra først, blir elevene sittende og lure. Å se skuffelsen 
i øynene på elevene når det de trodde skulle være en 
forestilling begynner som et foredrag, er en dårlig start. 
Når elevene på forhånd vet at de skal se en forestilling 
forkledd som et foredrag, så fungerer det mye bedre. 

En annen inngang er først å jobbe med barna i 
en workshop – lære deres kropper å kjenne – for så å 
iscenesette denne gestalten. Gjennom speilingen kan du 
skape både forståelse og distanse for publikum. De kan 
observere noe de kjenner seg igjen i, noe de selv har erfart. 

ICK: Jeg tenker at også dette møtet med publikum, 
workshop-en før forestillingen, er en del av kunsten. 
Jeg tror barna kan få en like stor kunsterfaring 
(estetisk erfaring) i en verkstedssituasjon som i en 
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forestillingssituasjon. Men jeg vil samtidig ikke si at den 
ene erfaringen er noe bedre eller dårligere enn den andre.

KK: Når du snakker om verksted så tenker jeg jo at det  
har et høyre fysisk aktivitetsnivå enn i en forestilling,  
men mentalt kan jo aktivitetsnivået være likt. Igjen tenker 
jeg at vi må si ja takk begge deler, av og til er det veldig 
fint å få sitte utenfor å observere – sitte helt i fred med din 
egen private sære, mens andre ganger er det fint å få en 
egenopplevelse. Selv om det er publikumsblikket som for 
meg skiller en pedagogisk situasjon fra en forestillings-
situasjon, tenker jeg at det går an å snakke om en 
kunstopplevelse selv om det ikke er tilstede. 

Mot en oppløsning av skillet mellom prosess og verk? 
Heller enn å skulle tilpasse verket til elevene, eller 
lære elevene opp til å møte verket, synes møtet mellom 
kunsten og den pedagogiske situasjonen i DKS å handle 
om kontekstualisering. Mer enn å skape verk for skoler 
handler det om å skape verk i en pedagogisk kontekst. 
Det synes som om en slik tankegang potensielt kan viske 
ut skillet mellom prosess og verk. Med det åpnes mange 
mulighetsrom: Hva skjer når kunstprosjektene ikke bare 
spilles, men også realiseres, innenfor den pedagogiske 
konteksten – hva skjer om kunstnerne flytter sin 
prøveperiode inn i skolehverdagen? Hva om kunstverket 
heller enn å være et sluttprodukt, kan være den prosessen 
en kunstner har sammen med elevene? 

 Impure Companys Sart intervention – en hybrid mellom 
forestilling og installasjon med skolens felleslokaler som 
spillested – er et av flere eksempler på at en slik utvikling 
og utforskning allerede har startet. Fordi prosjektet ble 
vist gjennom hele skoledagen, måtte utøverne kontinuerlig 
utvikle materialet i møte med elevene og bygningen: 

Hooman Sharifi (HS): Sart intervention er et prosjekt 
som ble laget på oppdrag for Teaterhuset Avant Gardens 
festival Bastard i 2014, med Impure Company som co-
produsent, etter initiativ fra produsent og dramaturg 
Gry Ulfeng. Prosjektet ble gjennomført på kun to skoler, 
over en til to dager per skole, og er derfor fremdeles et 
utforskningsprosjekt for oss. 

Utgangspunktet var spørsmål om hvordan vi kunne 
bruke og jobbe i arkitekturen på Trondheims nybygde 
videregående skoler – urbane bygninger, med mange store 
vindusflater, som innbyr til ulike utsikter. Vi var også 
interessert i hvordan vi kunne interagere med bevegelsen 
som skjer i disse byggene til daglig. De fire utøverne utviklet 
hvert sitt materiale, som på sin måte møtte arkitekturen 
og skolens bevegelser. Prosjektet ble vist gjennom hele 
skoledagen, de ble på denne måten installasjoner som 
elevene hadde tilgang til når de ønsket det. 

Matthew William Smith (MWS): Vi lekte også med  
tanken om at skolen kunne være et sted der elevene  
lærte å ikke forstå.

Ida Gudbrandsen (IG): Jeg reflekterte mye over  
mitt umiddelbare ønske om å fortelle elevene noe  
om livet – noe viktig. Hvordan kan jeg unngå å bli 
moraliserende eller patroniserende i denne situasjonen, 
unngå å være den som vet bedre? Det ble klart for meg at 

vi måtte gjøre oss sårbare, for å likestille oss  
med ungdommene.

HS: Vi bestemte oss for å gå inn i skolesituasjonen som i 
en hvilken som helst annen performativ situasjon – skape 
et rom for deltagelse, refleksjon og utvikling, et rom som 
er åpent for publikums egne forestillinger, ikke et rom der 
vi deler ut svar. Etter endt skoledag forlot vi elevene uten 
å gi dem noen forklaring på hva som var poenget med  
vår intervensjon.

MWS: Prosjektet dyrket på denne måten det å ikke vite. 
Samtidig åpnet arbeidet på skolene helt nye muligheter og 
utfordringer for oss som utøvere. Vi bevegde oss virkelig 
blant elevene. Slik fikk vi et direkte møte med dem og 
deres kritikk – de var ekstremt dømmende! 

HS: Teaterrommet beskytter deg vanligvis mot denne 
kritikken. Når vi i dette prosjektet flyttet oss ut av 
teaterrommet, ble det naturlig for elevene å avbryte oss 
midt i det vi holdt på med – for å spørre om ting eller 
komme med sine meninger direkte til oss – noe som 
på en måte er deres rett siden vi har inntatt deres rom, 
fellesarealene på skolen. Jeg er ikke engang sikker på  
om alle oppfattet oss som utøvere, noen så nok bare på 
oss som rare og fremmede. 

IG: Vi opplevde at de så på oss mer som bilder eller 
figurer enn som faktiske personer – noe som kanskje også 
gjorde det lettere for dem å komme med kritiske tilrop. 
Det var som om de ikke trodde vi kunne høre dem. 

MWS: Tingene vi presenterte var ikke virtuose. 
Bevegelsene var hverdagslige, og materialene vi  
jobbet med var ting som elevene selv har tilgang på –  
som papir og plastsekker. Vi møtte dem ikke med 
overlegne ferdigheter, noe som nok gjorde oss mer 
sårbare for kritikk. 

HS: Vi måtte legitimere våre kunstneriske valg direkte 
– der og da. Hver for oss fant vi måter å møte elevenes 
kritikk og nysgjerrighet på, enten ved å gå i direkte dialog 
med dem, eller ved å tørre å forbli i en ubehagelig og 
usikker situasjon sammen med dem. 

MWS: Jeg opplevde at det viktigste aspektet med 
prosjektet var møtet som skjedde mellom oss og elevene. 
Det er også dette, den upretensiøse involveringen i 
hverandres liv, jeg håper elevene tok med seg. 

HS: Det hadde vært veldig interessant å utvikle dette 
prosjektet på en og samme skole over en mye lengre 
periode, for eksempel over et helt år. Vi skulle fortsatt å 
utvikle våre soloer, blant elevene, i deres fellesrom. Slik 
ville vi, over tid, kanskje blitt en del av deres hverdag. 

Kunstopplæring eller kunsterfaring? 
Tanker rundt kontekstualisering vender i tillegg vår 
oppmerksomhet bort fra verket og mot hvordan ulike 
uttrykk faktisk virker. Det synes slik interessant og 
nødvendig å ikke bare snakke om hva kunst er, men også 
hva kunst gjør. Hva slags opplevelse eller erfaring er det 
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egentlig vi som kunstnere produserer? Og er det viktig at 
barna oppfatter forestillingene og situasjonene vi lager 
som kunst?

KK: Hva er poenget med å oppfatte noe som kunst, hva 
betyr det egentlig? Vi vet jo alle at det å se en veldig 
vakker sølepytt på gata kan gi en tilsvarende opplevelse. 
Vi kunstnere ønsker jo at våre forestillinger skal gjøre noe 
med publikum – samtidig vet vi at det jo er de færreste 
kunstverkene som virkelig åpner for noe. Jeg kan for 
eksempel se klassisk ballett i Operaen uten at det åpner 
noe for meg. Men selv om jeg ikke får en kunstopplevelse 
av det, er jo det jo definitivt kunst. Jeg tenker man kan 
snakke om en kunstopplevelse uten at man nødvendigvis 
snakker om et kunstverk. 

ICK: Jeg håper jo at jeg skal greie å gi publikummet mitt 
en kunstnerisk opplevelse. En opplevelse som skiller seg 
fra den øvrige skolehverdagen. En erfaring som åpner 
noe, og som leder til videre samtale og refleksjon. Men 
det er ikke så viktig for meg om barna selv opplever det 
som et kunstverk. 

JFB: Det er jo dette med ansvar da. Hvis du lager en 
situasjon som fremstår som en helt reell terapitime, med 
tanke på at elevene selv skal avsløre at dette er kunst, så 
synes jeg det er litt ondsinnet.

ICK: Jeg kan ha litt problemer med å skille en kunst-
opplevelse og en naturopplevelse fra hverandre, for meg 
gir de begge en erfaring som fyller kroppen, men som det 
ikke er mulig å sette konkrete ord på. Jeg vil kalle det en 
estetisk erfaring. Det handler om et fylt øyeblikk som har 
en verdi i seg selv. 

Men jeg synes det er litt interessant å skille mellom 
estetisk erfaring som en virkning, og kunst som en 
tradisjon eller et menneskelig fenomen. Man kan jo si 
at det er viktig å formidle kunstuttrykk fordi de har en 
kultur verdi, ikke bare fordi det skal gi en estetisk erfaring. 
Altså at det er forskjellige mål.

KK: Det er jo kjempeviktig at kulturarven vår formidles, 
selv om den for noen kan virke kjedelig. Å vise elevene 
gammeldans er jo også en del av formidlingsmandatet  
til DKS.

JFB: Det å betrakte kunst, om det er et maleri eller  
om det er en forestilling, er jo også en viktig øvelse  
i å forholde seg til noe man ikke umiddelbart forstår.  
Man øves i å prøve å forstå, og man får erfaring med  
en utforskningsprosess. 

ICK: Ofte er det jo sånn i skolen at utforsknings-
prosessene elevene går gjennom har et mål – de skal  
lede frem til et riktig svar. Når man reflekterer sammen 
om et kunstverk, får man en erfaring om at mange 
svar kan være riktige samtidig, at alle opplevelser og 
følelser i møte med kunstuttrykket er like viktig, og at 
det nettopp er dette som er interessant. Derfor tenker jeg 
det er viktig at man gjennom DKS også kan møte de rare 
kunstprosjektene som ingen skjønner umiddelbart. 

Møtet mellom kunst og pedagogikk i kunstprosessen
Å skape en bredere og dypere forståelse av begrepene 
kunst og pedagogikk synes å være en viktig del av grunn-
laget hvis man vil skape en interessant debatt om DKS. 
På dette området synes også skillet mellom kunst og 
pedagogikk mindre utfordrende. Scenekunstnerne synes 
raskt å enes om at kunst og pedagogikk er begreper som 
innholdsmessig går i retning av hverandre: 

KK: Jeg har aldri sett mitt arbeid som både pedagog og 
kunstner som motsetningsfylt. Tvert imot nærer disse to 
prosessene hverandre hele tiden. For meg går det ikke 
noe markant skille mellom hva vi gjør i en danseklasse 
og hva vi gjør i kunstneriske prosesser når vi skaper 
danseforestillinger. Kjernen i mitt pedagogiske virke er 
kreativitet, det er det jeg søker å lære bort. Ofte har jeg 
opplevd fantastiske kunstneriske uttrykk i danseklassene. 
Det markante skillet ligger for meg i publikumsblikket. 
Det gjør noe med oss som utøvere, men det gjør ikke noe 
med selve innholdet i det vi arbeider med. 

JFB: Når vi snakker om kunstneriske og pedagogiske 
aktiviteter er det veldig nyttig å kunne sette ord på hva 
som er hva. Men selv om begrepene kan knyttes til 
ulike felt må vi ikke tro at det er to helt forskjellige ting 
i praksis – begge deler er jo menneskelig aktiviteter, 
menneskelig samhandling. Hvis vi setter kunst og 
pedagogikk inn i klassiske dikotomier, som rasjonalitet 
og irrasjonalitet, eller styrt og fri, tenker jeg at vi både 
nærer et romantisk kunstbegrep og en gammeldags 
forståelse av hva pedagogikk er. Pedagogikkbegrepet 
omfatter jo ikke bare en handlingsmåte eller struktur, det 
fins mange pedagogiske metoder, teorier, og skoler. 

Det er for eksempel tydelig forskjell på førskole-
pedagogikken og det pedagogiske synet som er styrende 
i grunnskolen. Grunnskolens pedagogikk er målorientert 
og fagstyrt. Førskolepedagogikk handler mer om barnets 
utforskning og egenrefleksjon, og ligner derfor på det 
vi forbinder med en kunstprosess eller -opplevelse. Jeg 
tenker at pedagogikken og kunsten, i sin skjønneste form, 
gjør det samme; den skaper refleksjon og gir livserfaring. 

KK: Er det sånn at kunsten må være fristilt fra det å 
skulle lære bort noe – at den bare skal gi en opplevelse? 
Kanskje ansvar er en viktig vesensforskjell mellom kunst 
og pedagogikk? Når du tar med noen inn i en pedagogisk 
prosess, så pådrar du deg et ansvar. Har vi som kunstnere 
et ansvar for mottakeren? 

JFB: I en DKS-situasjon er det jo klart at vi som kunstnere 
må ta ansvar, vi kan ikke kun være drevet av vår indre 
skapertrang. Elevene vet jo ikke selv hva de kommer til. 
De har heller ikke gått dit av fri vilje. Men jeg tenker ikke 
at et prosjekt blir mindre kunstnerisk av det. 

ICK: Jeg kan kjenne meg igjen i tanken om at kunst og 
pedagogikk er forskjellige ansvarssituasjoner. Kunsten 
har ikke nødvendigvis et krav utenfor seg selv, den skal 
ikke nødvendigvis føre til det vi vanligvis forbinder med 
læring. Dette er jo nettopp kunstens styrke, også i en DKS-
situasjon – den gir en annen type kunnskap, en annen måte 
å erfare og reflektere på. Men samtidig krever kunsten, 



9
1

D
e
l
 
2
 
→
 
E
s
t
e
t
i
k
k
 
o
g
 
d
i
d
a
k
t
i
k
k

hvis den skal fungere, at vi har et reflektert forhold til 
den situasjonen vi viser den i og hvem man viser den for. 
Vi må være interessert i dette møtet mellom kunsten og 
situasjonen. Hvis man kun tenker skolen som en hindring 
for formidlingen av kunst, så skal man kanskje ikke lage 
kunst i en pedagogisk kontekst. 

På sitt beste kan kunst være pedagogikk og pedagogikk 
være kunst. Det handler om å skape opplevelser og møter. 
I det rommet – mellom pedagogikk og kunst – tenker jeg 
det er kjempe spennende å jobbe. Er det forresten fruktbart 
å finne en fellesnevner for hva kunst er? Akkurat som vi 
snakker om flere pedagogikker, så må vi også snakke om 
flere typer kunster, eller kunsterfaringer. 

JFB: Istedenfor å skille mellom pedagogikk og kunst, 
er mitt forslag å skille mellom en kreativ- og en 
instrumentell praksis. Vi finner begge disse praksisene 
både innenfor pedagogikken og kunsten. Som kunstner 
arbeider jeg jo kreativt, i den forstand at utforskning av 
et tema er utgangspunktet for min prosess, og at det er 
prosessen som leder meg frem til forestillingens form. 
Samtidig har jeg en instrumentalitet i det jeg gjør. Jeg 
lager kunst fordi det er tematikker i samfunnet som jeg 
ønsker å problematisere, som jeg mener det er viktig 
at andre også tenker på. En slik innstilling krever jo at 
man tar hensyn til mottakeren. Jeg vet at jeg skal lage en 
forestilling for barn eller ungdom, og at jeg skal turnere 
med denne i DKS. Dette gjør meg bevisst på for eksempel 
hvilke virkemidler jeg bruker. Ofte bruker jeg også 
testpublikum, for å se hvordan det jeg gjør fungerer. Det 
er samtidig utrolig givende og inspirerende for meg å høre 
ungdommenes tanker, og la de drodle sammen med meg. 

ICK: Å møte målgruppen handler for meg mer om å 
utsette seg for noe, en motstand, som kanskje skaper noe 
jeg ikke kunne forutse. Møtet definerer min kunstneriske 
praksis. Kunstneren blir her mer en igangsetter av 
situasjonen enn verkets opphav. Det fordrer at vi tør være 
åpne og aldri helt vite hva som kommer til å skje. I denne 
situasjonen blir det ganske absurd å prøve å skille på hva 
som er kunsten og hva som er pedagogikken. Vi ønsker 
altså ikke bare å formidle vår erfaring, vi ønsker også 
at publikum skal gjøre sin egen (kroppslige) erfaring. 
Formidler jeg det da best gjennom å stå på scenen – 
gjennom min kropp? I prosessen er vi derfor helt avhengig 
av å møte referansegrupper, man kan ikke lage slike 
prosjekter isolert i et øvingslokale.

Kunst som pedagogikk – pedagogikk som kunst
Kunstnerne bruker sin praksis på å lete etter 
harmonerende forståelser av begrepene kunst og 
pedagogikk, fordi de er opptatt av hvordan prosjektene 
de skaper virker. I denne sammenhengen blir det relevant 
å definere kunsten som en relasjonell prosess, som 
kunstkritikeren Kjetil Røed gjør i artikkelen «Fast stoff i 
en flytende modernitet», om Zygmunt Baumans kunstsyn: 

Kunsten spilles ut i et fellesskap, ved å bli 
gjenstand for samtale eller dialog, ikke ved å 
identifiseres med en kvalitet eller puttes i en 
kanon. Kunsten er relasjonell og sosial, den 
lar seg ikke veie eller vurdere i seg selv. … 

Spørsmålet kunsten stiller er dermed ikke hva 
den er i seg selv, men hva den er i konteksten 
den fremstår i.2

Kunstteoretikeren og kuratoren Irit Rogoffs definisjon av 
«utdannelse» («education»)3 resonnerer bemerkelsesverdig 
godt med kunstdefinisjonen i Røeds artikkel. I sin artikkel 
«Free» (Rogoff, 2010), fremhever hun det refleksive og 
kollektive aspektet ved «utdannelse»: «how ‹education› 
might be perceived as an alternative organizational 
mode, not of information, of formal knowledge and their 
concomitant marketing, but as other forms of coming 
together not predetermined by outcomes but by directions.»4

Prosessene kunst og pedagogikk er i denne sammen-
hengen fokusert «innover», på de som er involvert og 
på deres utvikling, ikke på hva slags produkter eller 
resultater denne aktiviteten produserer, og har dermed  
en kvalitet av ukontrollerbarhet og uforutsigbarhet. Videre 
er de avhengig av et fellesskap for å kunne realiseres.  
Når dagens samfunn generelt, og utdanning spesielt,  
i stadig større grad kommersialiseres og nytteorienteres, 
blir kårene for denne typen prosesser magre. I en slik 
sammenhengen synes det ikke lenger så interessant å 
definere om det man gjør er kunst eller pedagogikk, 
men heller undersøke hva disse prosessene åpner for, 
og hvordan både kunstrommet og den pedagogiske 
konteksten kan skape fruktbare rammer for dem.

Noter

 1 I Norge har vi opplæringsplikt – alle barn har plikt til og 
rett på ti års grunnopplæring, fra fylte seks år – men 
ikke skoleplikt. Alternativ kan opplæringen gis av private 
institusjoner eller hjemmet, under forutsetning av at tilbudet 
er offentlig godkjent.

 2 Kjetil Røed: «Fast stoff i en flytende modernitet». 2013.  
I Kunstløftets avis, 2. utgivelse 2013 (bilag til Morgenbladet  
fredag 8. november 2013).

 3 «Utdannelse», eller «education», kan defineres snevert eller 
bredt. I en snever definisjon brukes utdannelse spesifikt om 
aktivitet som finner sted innenfor utdannelsesinstitusjoner, 
og knyttes opp til spesifikke mål for hvilke kunnskaper og 
ferdigheter disse skal produsere. I en bredere definisjon kan 
«utdannelse» beskrive en prosess som skjer i samfunnet 
generelt, og som anerkjennes som en verdi i seg selv. 
Innenfor den pedagogiske diskursen vil man kanskje 
derfor heller bruke begrepet «dannelse» for å betegne den 
bredere forståelsen av «utdannelse». «Dannelse» har ingen 
ekvivalent på engelsk. 

 4 Irit Rogoff: «Free». 2010. I E-flux Journal, 3. utgivelse 2010  
(http://www.eflux.com/journal/free/).
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Teater Grimsborken spiller teater for store barn og  
små voksne. Først og fremst handler det om å fortelle  
en god historie. Er historien god nok, og publikum med  
på leken, kan vi bygge fantasislott selv i en gymsal  
med dårlig blending. 

Har du yrkesstolthet og stamina, er Den kulturelle 
skolesekken en fantastisk arena for faglig utvikling. Det 
ligger mye læring i å gjenskape en forestilling hundrevis 
av ganger i rom som jobber med, mot og for ulike 
publikumsgrupper. Det gjør at du merker om du er innerst 
i fjorden blant høye fjell, eller ytterst i havgapet, om du 
er i by eller på land, i de dype skoger, bibelbelte eller 
bokstavelig talt på vidda. 

Mens noen går lei etter 30 forestillinger, syns jeg selv 
at det begynner å svinge etter 100. Ensemblet oppnår 
telepatisk kontakt, man finner en felles beat, man blir 
samspilt. Samtidig vet man oppi det hele, at alt bare kan 
bli bedre. Slutter du å bry deg om detaljene, er det på tide 
å gi seg.

Mange antar at man må være spesielt glad i barn for å 
spille i Den kulturelle skolesekken. For oss handler det 

først og fremst om å elske vårt publikum, uavhengig av 
alder. «Å ta barn på alvor» er en forslitt floskel. Jeg syns 
det er langt viktigere at skuespilleren – som spiller for 
barn – tar seg selv på alvor.

Jeg har valgt å lage egne forestillinger, jeg har valgt å spille 
dem for et ungt publikum, jeg er en profesjonell, og jeg 
skal gjøre mitt ytterste. Hver gang! Selv om vi befinner 
oss i en kald gymsal, selv om klokka er 0900, selv om det 
ikke er blending, selv om elevene ikke er forberedt på hva 
de skal se, selv om lærerne går inn og ut av lokalet under 
forestillingen … og man bare fortsetter med å gi jernet … 
selv når du kjenner at publikum er på glid, selv når lærerne 
stopper opp og glemmer å gå ut, selv om det umulige 
barnet, som alle har advart oss mot, sitter og gliser fordi 
han er med, selv når the fat lady sings, selv da fortsetter 
vi. For lik en forestilling begynner før den har begynt, så 
slutter den lenge etter at den er slutt, og vi håper at det vi 
har levert, spinner videre i små og store sinn.

De dagene da alt stemmer, føler vi at vi har verdens beste 
jobb, og de dagene er det heldigvis flest av. Det handler 
til syvende og sist om å bety noe for noen. Vi har en viktig 
jobb, og vi elsker det!

En felles beat
Peder Opstad, Teater Grimsborken

Liker du porno?
Teater Grimsborken

FOTO: PEDER OPSTAD

Vinden hvisker
Teater Grimsborken

FOTO: PEDER OPSTAD
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Terje Vigen
Teater Grimsborken

FOTO: JARLE NYTTINGNES

Bjørnson Unplugged
Teater Grimsborken

FOTO: NILS-PETTER AALAND

Vesleblakken
Teater Grimsborken/Teater Innlandet

FOTO: ATLE KNUDSEN
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Readymade Baby
Karstein Solli Produksjoner

FOTO: KNUT BRY/TINAGENT.COM
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Kan didaktikk forstås som en integrert del av estetikk? 
Diskursen tilknyttet kunst for barn og unge preges av  
et dikotomisk forhold mellom didaktikk og kunst/
estetikk: noen lager kunsten (estetikken), mens andre 
sørger for å finne et relevant publikum og nå dem med 
dette (didaktikken). Dette er selvsagt en grov forenkling. 
Men hvis vi konsentrerer oss om kunsten, og i denne 
sammen hengen primært scenekunst, så er denne  
teksten en utforskning av en påstand om at premisset  
for formidlingen ligger nedfelt i selve forestillingen.  
I scenekunsten kan vi oversette didaktikk til et utvidet 
dramaturgi begrep. Eksemplene er utallige, men gjennom 
scenekunst praksis vil jeg skissere opp noen mulige 
modeller – en tentativ teori utledet av praksis. 

Didaktiker og formidler
Jeg vil anta at jeg ikke er alene om å la meg motivere av  
de sjeldne øyeblikkene hvor alt i (scene)rommet klaffer. 
Noen ganger i et glimt – andre ganger i lengre strekk. 
Jeg har sluttet å tenke på, lete etter eller vente på «den 
perfekte forestillingen» – men lar heller teaterappetitten 
næres av øyeblikksrus.

Samtidig – teoretisk og tekstproduksjonmessig er 
øyeblikkene og forestillingene hvor ting nettopp ikke 
fungerer verdifulle. Misnøyen eller frustrasjoner utfordrer 
en som tilskuer og åpner opp for en rekke spørsmål: 
Hvorfor funker det ikke? Hva er det som gjør at jeg føler 
meg distansert fra et verk – selv når jeg ser at det prøver 
å trekke meg inn? Hvordan definerer vi kvalitet – er en 
forestilling nødvendigvis god når den appellerer til  
sitt (barne)publikum? 

Formidlerrollen er tydeligere tilstedeværende 
innenfor barnekunstfeltet, og spørsmålet er hvorvidt 
man trenger en slags ekteskapsformidler for å finne 
den «rette» kunsten – en mellommann eller -kvinne – 
eller om potensialet ligger i selve forestillingen. Noen 
forestillinger retter seg mer direkte mot spesifikke alders- 
eller andre publikumsgrupper, men i denne teksten vil 
jeg utforske hvordan verket selv i sin dramaturgi legger 
grunnen for et møte.

De fleste eksemplene jeg benytter har barn og/
eller ungdom som eksplisitt målgruppe. Men den 
nedfelte formidlingstanken kjennetegner ikke bare 

dette scenekunstsegmentet – det gjelder vel så mye 
voksenkunsten. I møte med forestillinger kan det være 
vanskelig å finne veien inn. Det er litt som om man er 
invitert til en middag, men ender opp med å bli sittende 
med ryggen til resten av selskapet og maten.

Dette tenker jeg på som dramaturgiske problemer, 
hvilket ofte skyldes at strukturen og verkets/forestil-
lingens egen logikk virker åpenbar for kunstneren  
(som dermed antar at den også vil være synlig for oss). 
Men underveis i forestillingsprosessen er det lett å 
glemme at selve prosessen etterlater spor i verket.  
Bygger man eksempelvis opp en argumentasjon, eller  
et tablå, for så å fjerne enkelte av bestanddelene her,  
så mister det sin mening. 

Et utvidet dramaturgibegrep
I boka Dramaturgy and Performance åpner  
forfatterne Cathy Turner og Synne K. Behrndt med å 
kalle boka et «umulig prosjekt»,1 før de senere kaller 
dramaturgibegrepet en «slippery term» – fordi drama-
turgi kan omfatte omtrent hele forestillingen og dennes 
prosess.2 Med referanse til Adam Versényi, skriver  
Turner og Behrndt:

Dramaturgical analysis implies a process of 
interpretation, of looking at the ways in which 
levels of meaning are orchestrated. Yet by 
describing the work as a ‘theatrical event’, 
Versényi also makes it clear that the object of 
analysis extends beyond the performance itself, 
to include the context, the audience and the 
various ways in which the work is framed.3

Dramaturgi kan altså ses på som et utvidet 
analyseverktøy, hvor både publikum og kontekst  
inngår i meningsdannelsen. Videre er dramaturgi-
begrepet i mange sammenhenger også tett knyttet til 
tekstbruk i teatret. Det var G.E. Lessing som etablerte 
den moderne forståelsen for begrepet «dramaturgi» 
som teatralt konsept og praksis, gjennom publikasjonen 
av Hamburgische Dramaturgie (1767–1769).4 Innenfor 
litteraturvitenskapen, og til dels også teatervitenskapen, 
brukes dramaturgibegrepet for å beskrive og analysere 

Integrert didaktikk –  
et utvidet dramaturgibegrep
Av Anette Therese Pettersen
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tekstoppbygging – særlig gjelder dette  
dramatiske tekster. 

Dramaturgen og kuratoren Norman Frisch trekker 
paralleller mellom dramaturgi og kuratering, og omtaler 
begge som prosesser som omfatter leting etter et 
«passende presentasjons format for det aktuelle subjektet»:

Frisch points to the dialogic relationship 
between what is being presented and how it is 
presented. In other words, dramaturgy concerns 
the relationship between subject matter and 
its framing. According to Frisch, dramaturgy 
is about ‘joining form and content in a work. 
Or at least bringing them toward one another 
into the same magnetic field’ (Frisch 1994: 154). 
So the question here is: ‘How and with what 
consequences do form and content relate?’ 
Further dramaturgical questions might then be: 
‘How does structure shape audience perception? 
Is content to be found in a given structure?’5 

Det er ikke uvanlig at både dramaturgiforståelse 
og andre definisjoner baserer seg på den amerikanske 
teaterforskeren Eric Bentleys «formel» fra 1964, som går 
på ut på at den teatrale situasjonen koker ned til A som 
etterligner (impersonates) B mens C ser på.6 Men vi kan 
også velge å snu på situasjonen, og si at A vil noe med B 
(forestillingen) – og at A videre vil nå C med B. Spørsmålet 
da er hvordan A tenker at B skal nå C?

To summarize, contemporary views of 
dramaturgical analysis tend to stress the 
consideration of the performance as a whole 
and emphasize that, in looking at a work’s 
dramaturgy, we need to consider how all 
elements interact.7

Og i samhandlingen mellom alle elementene i en 
forestilling, finner vi også en modell eller strategi for 
formidling: Hvordan kunstner/forestilling ønsker å møte 
publikum – og omvendt.

Kunsten og didaktikken 
Selve ordet didaktikk stammer fra klassisk gresk, 
nærmere bestemt fra gruppen av ord knyttet til didaskein, 
det vil si å undervise, å vise frem noe, å fremføre et drama 
(didaktikos, didaskalia, didache og så videre).8

Definisjonen av didaktikk er såpass vid at det etter 
hvert er vanskelig å se hvor didaktikken opphører og 
kunstformidlingen, eller til og med selve kunstverket, 
begynner. I sin enkleste definisjon betyr didaktikk rett og 
slett «undervisningens og læringens teori og praksis».9 Er 
læring noe man må lære – og kan man noensinne slutte å 
lære? I Norsk kulturråd og Kunstløftets artikkelsamling 
Begreper om barn og kunst (2014), skriver høgskolelektor 
Katrine Heggstad at «spørsmålet om læring har en tendens 
til å lukke heller enn åpne blikket mot det kunstmøtet en 
har deltatt i».10 

En av didaktikkens mest sentrale teoretikere er Karl 
Wilhelm von Humboldt. I boka Didaktikk: nye teoretiske 
perspektiver på undervisning (2010) skriver redaktørene 
følgende om undervisning i dag:

Sentralt hos Humboldt er det at all danning 
er selvdanning (Humboldt, 2000). Danning er 
en aktiv virksomhet fra personens side. Det 
må skapes en levende vekselvirkning mellom 
mennesket og verden. Ingen kan tvinges til 
å utvikle seg. Danning er derfor en livslang 
prosess som undervisning bare kan gi et  
bidrag til. (…) Undervisning kan bare bidra 
til elevenes danning der og da, mens 
undervisningen pågår, hvis innholdet blir 
omdannet til betydning for elevene.
HOPMAN, S. 11611

Hvis vi lener oss på en slik forståelse av didaktikk og 
læring lar det seg gjøre å fusjonere det med formidlings-
aspektet inn i et utvidet dramaturgibegrep. 

Didaktikk: Verkinternt eller verkeksternt?
I artikkelen «Why Mediate Art?» skriver den svenske 
kuratoren Maria Lind om det hun omtaler som forskjellen 
mellom mediering og didaktikk. På norsk faller begge 
termene under samlebegrepet «formidling» – som også 
kan minne om det tyske «Vermittlung»:

VERMITTLUNG – “mediation” in German – 
signifies a transfer from one party to another, 
the pragmatic transmission of a message. 
It also stands for attempts at reconciling 
parties who disagree on something: nations, 
for instance, or people in conflict. Although 
there is an abundance, even an overproduction, 
of traditionally didactic activities within art 
institutions today, I believe that now is the time 
to think more and harder about the mediation  
of contemporary art.12

Lind kaller formidlingsleddet for pynten på kaka 
– eller en «dating service» – altså noen som må sørge 
for at partene kommer sammen – og trekker fram 
kunstmuseet MoMa (og særlig museets første direktør, 
Alfred Barr) i New York som et eksempel på det motsatte. 
Her er pedagogikken eller formidlingen nedfelt i selve 
utstillingene, og ikke noe som tilføres etterpå. Deretter 
ser hun på ulike modeller for tilskuerskap, hvor «den 
utdannede konsumenten» («the educated consumer») og 
kollektivt tilskuerskap («collective spectatorship») er 
blant modellene hun lister opp:

All of the above count as forms of mediation, 
employed more or less consciously: integrated 
didacticism, supplementary participatory 
education and pedagogy, and, finally, narrative 
information deployed both inside and outside 
the institution. This last was historically 
generated by educational and pedagogical 
departments but nowadays it comes more and 
more from PR and marketing people. Whereas 
the added participatory education is based on 
an assumption that there is a deficiency among 
the visitors – a gap to be bridged, a hole to be 
filled, or even a conflict to be solved – the other 
two are concerned more with a perceived lack of 
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contact between parties, a “misunderstanding” 
or a conflict to be straightened out. (…) In short, 
mediation appears to provide room for less 
didacticism, less schooling and persuasion, and 
more active engagement that does not have to 
be self-expressive or compensatory.13

Med mediering sikter Lind til tanken om et publikum, 
og tar for seg forskjellen mellom mediering som en 
integrert del av kunsten eller kunstutstillingen (i dette 
tilfellet billedkunsten), versus pedagogikk/didaktikk 
etc. som fungerer mer som et ledd mellom kunsten og 
publikum. Kort fortalt er det snakk om formidling som 
noe som kommer innenfra (verkintern) kontra formidling 
utenfra (verkekstern).

Til tross for at Lind her omtaler modeller for tilskuer-
skap knyttet til billedkunsten og ikke scenekunsten, så vil 
jeg også dra veksel på modellene i min gjennomgang. 

Den underholdte konsumenten
Modellen «den underholdte konsumenten» («the 
entertained consumer») er en utbredt modell også i 
scenekunsten: «where visitors arrive at the museum with 
the expectation that they must be constantly amused and 
entertained».14 Dramaturgisk og didaktisk handler dette 
om at forestillingens hovedmål er å underholde publikum 
– innenfor scenekunsten for barn og ungdom innebærer 
dette overraskende ofte også at man har en bærende 
moral, at forestillingen kan virke oppbyggende. 

Oslo Nye Teater/Riksteatrets iscenesettelse av det 
kjente eventyret Snøhvit (2013) er et eksempel på denne 
modellen. Forestillingen videreformidler et eventyr med 
det formål å underholde. Eventyret om Snøhvit er for oss 
best kjent i den versjonen Brødrene Grimm førte inn i sin 
eventyrsamling i 1812 – som dannet utgangspunktet for 
Walt Disneys tegnefilmversjon fra 1937. Sistnevnte har 
satt tydelige spor etter seg, og iscenesettelsen av Snøhvit 
dro både estetisk og innholdsmessig store veksler på 
tegnefilmen. De noe morbide aspektene ved eventyret 
som var der i de tidlige utgavene, er både i tegnefilmen 
og de fleste teaterversjonene jeg har sett visket bort. 
Tilbake står vi med en hovedkarakter som er snill og 
grei, hvilket lønner seg. Med skuespiller og komiker 
Helén Vikstvedt i rollen som den onde stemora, tilføres 
forestillingen ytterligere komikk – og underholdnings-
aspektet vektlegges. Vi ler av de onde og ser hvordan 
de gode vinner på å være nettopp gode. Her ser vi 
tre formidlingsstrategier samlet i én forestilling: den 
underholder, den formaner oss om å være gode – og i 
tillegg fungerer den som en slags innføring i et eventyr 
for de som ikke kjenner det, og som en bekreftelse av 
kulturen for de allerede innvidde.

Konsumenten under utdannelse
Hvis vi fortsetter innenfor institusjonsteatrene, så er 
Det Norske Teatrets iscenesettelse av tyske Norbert 
Ebels Okse og esel (2013) et annet tilsvarende eksempel. 
Forestillingen baserer seg på og leker med Juleevangeliet, 
og forener slik klassisk dannelse med underholdning. 
To karakterer, en okse og et esel, bor sammen i en 
låve – og finner en dag overraskende nok et spedbarn i 
matfatet/krybba. Forestillingen baserer seg delvis på at 

Juleevangeliet er kjent for publikum (særlig når det gjelder 
humoren, da nesten samtlige vitser er en lek med bibelske 
størrelser og forsnakkelser/misforståelser). Samtidig kan 
forestillingen anspore en til å lære mer om Juleevangeliet, 
og peker slik i retning av mer klassisk dannelsestenkning. 

Den klassiske dannelsestenkningen er også innbakt i 
Hildur Kristinsdottirs forestillinger Faust for Kids (2012) 
og Til Fyret (2013). Forestillingene har som formål å 
formidle klassiske litterære verker til barn og ungdom. 
Rent formmessig er de ekspressive og med sporadiske 
postdramatiske strategier – men samtidig er formidlingen 
av de ikoniske romanene det bærende elementet i 
forestillingene. Til Fyret åpnet ute i teatrets foajé, hvor 
publikum fikk se en liten videosnutt der forfatteren 
Virginia Woolf (både hennes liv og forfatterskap) ble 
presentert, før romanen Til Fyret også ble oppsummert 
helt kort. Videoen fungerte som en selvstendig film 
(som også finnes tilgjengelig på internett), men inngikk 
samtidig i forestillingen og hadde som funksjon å innføre 
publikum i en kontekst før de entret selve teaterrommet. 
Det er klart didaktisk, men er også klargjørende både 
som referansedeling og forståelsesramme. Allerede før 
vi entret teatersalen hadde vi fått innblikk i hvordan 
kunstnerne tolket Woolfs roman, og kunne slik ta dette 
med oss inn i vår egen tolkning av deres tolkning. 

Rester av klassisk dannelsesteori
Disse modellene har også glidende grenser til eller 
opphav i klassisk dannelesteori. Med utgangspunkt i 
pedagogen og didaktikeren Wolfgang Klafkis modell 
kan vi dele dannelsesteorien i to: material og formal. En 
variant av material dannelsesteori er «dannelsesteoretisk 
objektivisme» som består i å ta opp innhold, mer bestemt 
«det objektive innholdet i kulturen».15

Det å åpne seg for og gi seg hen til dette 
kulturinnholdet, å ta det opp i seg i ren, 
subjektuavhengig form, å gjøre seg selv til  
det objektives forrådskammer, det er elevens 
etos. (…) Pedagogens oppgave består i å være  
en formidler ved denne tilegnelsen  
av kulturverdier.16

Denne formen for dannelsesteori finner vi spor av 
også i Til Fyret, samt store deler av norske institusjons-
teatre som hovedsakelig setter opp barne forestillinger 
basert på kanoniserte verker. Rett nok ikke i så bok-
stavelig forstand at man tenker på barn som «objektive 
forrådskammer», men klassikernes dominans over nyere 
dramatikk/scenetekst på repertoaret ser ut til å skyldes en 
kombinasjon av material dannelsesteori og kommersielle 
hensyn (billettinntekter): 

Sett fra ståstedet til den klassiske pedagogiske 
teori fortoner dannelse seg som prosessen 
henholdsvis resultatet av den prosessen 
der et ungt menneske gjennom møtet med 
det klassiske tilegner seg sitt folks eller sin 
kulturkrets høyere åndelige liv, tenkemåter, 
tolkninger, verdier og symboler.17
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Av dyr er du kommet
Animalske produksjoner

FOTO: MOTORFINGER

Stasjon75
Claire de Wangen

FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Til Fyret
Klassikere for Kids

FOTO: KRISTINN GUDLAUGSSON

Juryen
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL

Readymade Baby
Karstein Solli Produksjoner

FOTO: KNUT BRY/TINAGENT.COM
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Der de materiale dannelsesteoriene «forsøker å 
bestemme dannelsens vesen ut fra objektiv innholds-
messighet»,18 har de formale dannelsesteoriene blikket 
rettet mot barnet. En retning her er «funksjonell 
dannelse», som kan utledes fra Humboldts teorier:  
«det vesentlige ved dannelse er ikke å oppta og tilegne 
seg innhold, men derimot forming, utvikling, modning 
av kroppslige, sjelelige og åndelige krefter.»19 Den 
andre retningen er «metodisk dannelse», og «(d)annelse 
betyr her at man tilegner seg og behersker tenkemåter, 
følelseskategorier og verdimålestokker, kort sagt de 
«metodene» som det unge mennesket kan bruke for å 
mestre den store mengden innhold når livssituasjonen 
krever det».20 Klafki kommer med kritiske innvendinger 
mot alle de nevnte kategoriene for dannelsesteori, men 
man finner fortsatt rester av disse i de dramaturgiske 
modellene som er i bruk innenfor scenekunst for barn  
og unge. 

Dannelse forkledd som underholdning
Flere av forestillingene til koreografen Hege Haagenrud 
er eksempler på hvordan dannelse, underholdning og 
refleksjon kombineres som formidlingsstrategier. Juryen 
(2012) åpnet med to dansere som danset moderne dans 
foran en filmprojisering av vakker natur, mens sober 
musikk ble spilt over høytaleranlegget. Etter omtrent fem 
minutter kunne man høre en barnestemme som hvisket: 
«det er kjedelig». En annen stemme meldte seg på, «de 
ser sure ut», fram til de stoppet forestillingen og en liten 
jury bestående av barn viste seg på skjermen. Resten av 
forestillingen var en uttesting av ulike konsepter, historier 
og motiver som barna ønsket å se i dans. Noen (en scene 
mellom to ninjaer) fungerte bedre enn andre (en skog 
med monstre). Forestillingen startet i en mer klassisk 
dannelsesbasert formidlingstanke (barn bør lære seg å se 
og like klassisk/moderne dans) og beveget seg over i en 
mer meta-dansformidlingstanke. Barna, både i salen og 
på skjermen, ser og lærer at ikke alt man tror vil være bra 
vil fungere på scenen. Samtidig ble bevegelsesmaterialet 
danserne hadde innledningsvis repetert gjennom fore-
stillingen, men da i konstellasjonene som barna hadde 
bedt om. Altså kan man påstå at dannelsesaspektet er 
inntakt men at det medieres i en form som barna liker 
bedre – og som de selv får være med på å utvikle. I hvert 
fall tilsynelatende.

Barna i publikum identifiserer seg sannsynligvis 
med barna på filmen – og disse kommer gjennom 
hele forestillingen med ønsker om og forslag til 
hvordan en danseforestilling for barn kan bli bedre 
og/eller gøyere. Mesteparten av ideene strander, av 
ulike grunner, og avslutningsvis møtes barnas ideer i 
samspill med dansernes og koreografens kompetanser. 
Deler av bevegelsesspråket er det samme gjennom hele 
forestillingen, og også musikk og naturvideo brukes for 
å skape en rytme og framgang i forestillingen. Barnas 
medvirkning, som tross alt skjer via videoskjermen, 
er stramt redigert – de befinner seg ikke der live, og 
er således forestillingens kanskje minst impulsive 
bestanddel, men deres kommentarer har en annen effekt. 
Interessant nok er det likevel tilstedeværelsen av barna via 
film som gir forestillingen et skinn av å være en hendelse. 
Jeg kommer tilbake til bruken av barn på scenen litt senere 

i teksten, men Juryen er også et eksempel på hvordan 
refleksjon ligger nedfelt i forestillingens dramaturgi.

Der Juryen nærmest «lurer» barna inn i samtidsdansen 
gjennom sin dramaturgi, har andre forestillinger mer 
åpenlys didaktisk dramaturgi. En forestilling som 
Hvi skal da min mund stille staa? (2012), om Dorothe 
Engelbretsdatter (D.E.), har et tydelig didaktisk formål 
i sin formidling av kunnskap om Engelbretsdatter som 
Norges første profesjonelle dikter med dikterlønn. 
Forestillingen var todelt, hvor første del bestod av et 
foredrag om D.E. I andre del spant skuespillerne Ida 
Løken og Eline Sundal videre på det som hadde kommet 
fram i foredraget, i en iscenesettelse av scener fra D.E.s 
liv og fortellinger om henne. Begge delene ble presentert 
under ett, og selv om innledningen i Hvi skal da min 
mund stille staa? var lengre, så har den dramaturgiske 
fellestrekk med Til Fyret. 

Samvær og refleksjon
Den formale dannelsesteorien hvor dannelse er noe  
som overføres fra en part til en annen kan se ut til 
å fungere primært som et opprørsobjekt innenfor 
samtidens scenekunst. I stedet for å fortelle tilskuerne 
hva de skal tenke, inviteres de inn til refleksjon og tidvis 
også samhandling. Jacques Rancières The Emancipated 
Spectator (2008), Hans-Thies Lehmanns Postdramatic 
theatre (1999), Claire Bishops Artificial Hells (2012) – 
for ikke å glemme flere av Erika Fishcer-Lichtes bøker 
– tar for seg ulike strategier og estetikker som følger i 
forlengelsen av dette. Jeg vil helt kort komme inn på 
noen av disse teoriene, men alle de nevnte bøkene og 
teoriene diskuterer blant annet hvordan fokuset innenfor 
samtidsscenekunsten flyttes mot selve samværet. 

En måte å gjøre dette på er å strekke seg mot en åpen 
refleksjon, hvor forestillingen presenterer eller inviterer 
tilskueren inn i et univers. Animalske Produksjoners 
Av dyr er du kommet (2011) (basert på Ingeborg Arvolas 
tekst) er et eksempel på en forestilling som søker å 
opplyse og samtidig reflektere. Den leker seg med 
evolusjonshistorien, men blander dette med lek og 
fiksjon på en måte som gjør det mulig for tilskueren å 
tenke og fantasere videre på utsagnene og handlingene 
på scenen. Spørsmålene som stilles på scenen («hvor er 
halene våre?») er store, og gir rom for videre refleksjon 
og fantasi. Her ser vi også spor etter en metodisk 
dannelsesteori – altså at man øver seg i å tenke og 
behandle informasjon.

En annen regissør som etablerer egne, tydelige univers 
i sine forestillinger er Claire de Wangen. Disse går også 
i dialog med stedet forestillingene utspiller seg på. Med 
Osperheimkomplekset (2011) hadde de Wangen og hennes 
team bygget en trehytte i Kristparken i Oslo. På angitte 
tidspunkt kunne publikum besøke trehytta i små grupper,  
og fikk der en slags guidet omvisning som delvis utforsket 
selve stedet – og delvis la opp til store tankesprang i 
fantasien. I likhet med forestillingsprosjekter som Trevi 
gods & transport (2011) og Deichmans komplott (2009) er 
forestillingen bygget opp som en guidet tur, hvor vi som 
tilskuere presenteres for et spesifikt og konkret sted –  
men innenfor en narrativ ramme. 

Narrativet er som regel likevel ikke helt fastlagt 
i de Wangens forestillinger, noe som gir større rom 
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for medskapning av narrativet. Dette er et aspekt som 
ofte er tilstedeværende i sirkusforestillinger. Cirkus 
Xantis forestilling Bastard (2013) er et eksempel på 
dette. Publikum ankommer et bittelite sirkustelt, og 
forestillingen har bare én utøver. Mens hun utfører 
akrobatiske øvelser i et hengende tau, undrer hun seg 
over kroppens funksjoner – samt innlemmer ved et par 
anledninger tilskuerne i sine gjøremål. Frida Odden 
og Niky Lauchas Circo Herenica (2011) befinner seg 
sjangermessig i gråsonen mellom samtidssirkus og 
samtidsteater, og kan spilles både på en konvensjonell 
teaterscene og i et sirkustelt. I likhet med både de 
Wangens og Cirkus Xantis forestillinger utforsker den 
problemstillinger innenfor et løst strukturert narrativ 
hvor to søsken møtes for å fordele arven etter deres nylig 
avdøde far. Men Circo Herenica drar også veksler på «den 
underholdte konsumenten»-modellen. Temaer om sorg 
og søskenkjærlighet sjongleres bokstavelig talt med 
mestringsfascinasjon og underbuksehumor. 

Alle disse forestillingene stiller åpne spørsmål og 
inviterer tilskueren inn til refleksjon på ulike måter. Selv 
om dette er intensjonen, er det ikke alltid at utfallet blir 
slik. Ikke sjeldent blander agitasjon seg også inn i denne 
formen for mediering. 

Interaksjon og speiling – mot det kollektive
I en artikkel i Kunstløftets avis i april 2014,  
presenterte Lisa Nagel og Lise Hovik en modell over 
ulike dramaturgiske former tilknyttet interaktivitet 
eller deltakelse når det gjelder scenekunst for barn og 
unge. Her graderer de bruken av deltakelse, og «lukket 
dramatisk verk-orientert form» med stille absorbert 
betraktning er da kategori 1, mens den fortsetter i stigende 
rekkefølge fram til kategori 6, «åpen improviserende 
interaktiv form», som har medskapende deltakelse 
som øvelse.21 I de aller fleste tilfellene av scenekunst, 
og kanskje særlig teater for barn, ligger nivå én 
nedfelt. Deltakelse finner i utgangspunktet alltid sted 
i scenekunsten – i en eller annen form, slik også Nagel 
og Hovik peker på. Publikum som ikke følger med på 
handlingen, som «bare» er tilstede i teatersalen men med 
tankene andre steder enn på selve forestillingen, deltar 
strengt tatt også med sin tilstedeværelse. Graderingen 
handler om hvilke måter et verk inviterer tilskueren 
inn på – og hvordan denne formen for deltakelse eller 
konsumering av forestillingen også er nødvendig for at 
forestillingen skal oppleves «riktig». 

Deler av samtidsscenekunsten står i et direkte 
forhold til tilskueren, hvor hver enkelt tilskuer selv skal 
møte verket og oppleve dette. Dette unndrar seg en på 
forhånd bestemt fortolkningsmodell, og inviterer i stedet 
tilskueren inn til et eget privat møte med verket. Samtidig 
benytter paradoksalt nok også mange forestillinger 
kollektivet til å skape lignende direkte forhold. 

Karstein Sollis forestilling Readymade Baby (2008) 
er et eksempel her, med en abstrakt lek med farger og 
objekter. Til tross for at den oppleves abstrakt for meg, så 
kan det tenkes at den for sin målgruppe (0–4 år) oppleves 
som mediert – som en gjenkjennelse i bevegelsesmønstre 
og innføring i dette. Også innenfor improvisasjons-
teatret ser vi en lignende dramaturgi – men da iblandet 
refleksjon. Et eksempel her er Isenkramteatrets fore-

stilling Lekene slår tilbake! (2008), hvor publikum kan 
levere sine egne leker til bruk i forestillingen. Utøverne 
tar deretter utgangspunkt i de ulike lekene de har samlet 
inn, og skaper fortellinger på bakgrunn av disse. Dette 
er en form for lek for lekens skyld, hvor barna blir 
medskapende og til dels medvirkende i forestillingen.

Kollektivt tilskuerskap – eller interaksjon?
En tendens innenfor scenekunsten generelt, og 
scenekunsten for barn spesielt, er forestillinger som 
fordrer fysisk deltakelse fra tilskuerne. Her er grensene 
mellom teaterforestillinger, teater som hendelse og 
anvendt teater eller drama glidende. En rekke prosjekter 
unndrar seg også verksbetegnelsen gjennom å ha form 
som nettopp prosjekter, hvor elever eller barn/unge 
deltar i et kunstprosjekt. De siste årene har kunstneren 
og pedagogen Chrissie Poulter arbeidet sammen med 
en gruppe ungdommer om et prosjekt kalt «The Talking 
Shop» (2013/14)22 under Stamsund Teaterfestival i Lofoten. 

Kort fortalt går prosjektet ut på at ungdommene 
intervjuer festivalens kunstnere, går i dialog med 
publikum, skriver rapporter, beskrivelser og anmeldelser 
med mer. Scenekunstbruket har hatt et tilsvarende 
prosjekt, «SUS (Scenekunstbrukets Unge Stemmer)»,23 
og begge prosjektene faller utenfor verkbetegnelsen. 
Det er prosjekter som opererer i et mellomrom mellom 
journalistikken og kunsten, og i likhet med det kanadiske 
kompaniet Mammalian Diving Reflex’ The Children’s 
Choice Awards24 (2007/13) tar de sikte på å gi de unge 
muligheten til å bli hørt. Sistnevnte fant blant annet sted 
under den tyske kunstfestivalen Ruhr Triennale i 2013, og 
prosjektet går ut på at en jury bestående av hundre barn 
og ungdommer fra Ruhr-området (hvor festivalen holder 
til) oppsøker festivalens evenementer. Juryen kommer i 
fellesskap etterpå fram til priskategorier og nominasjoner 
innenfor disse, hvorpå prisene deles ut på et arrangement 
som inngår i festivalen. 

Men prosjektene har også en tendens til å utvikle seg 
utover det journalistiske, og mer inn mot det kunstneriske. 
Deltakerne får utforske sine kunstneriske evner, det være 
seg via fotografier og film til nettsider – eller gjennom 
framvising av danse- eller sangnummer i show. Gjennom 
deltakelsen skal de unge få utforske og styrke sine evner – 
men i denne didaktiske tenkningen er det ofte en implisitt 
énveislæringsprosess. Det er de unge som skal lære noe 
(eller, som i tilfellet med The Children’s Choice Awards: 
ikke lære noe), men det som gjerne er tilfelle med dem er 
at de er bærere av et potensial for læring for begge parter. 
En utveksling av erfaringer. 

Barn som utøvere
I tillegg kommer det stadig mer populære grepet hvor 
man lar barn være utøvere i forestillinger, i profesjonelle 
forestillinger som ofte har voksne som målgruppe.  
Men også barn. Her kan vi se til Erika Fischer-Lichtes 
teorier om feedback loop – kommunikasjonen mellom 
scene og sal – og da særlig om det hun kaller «reversal 
of roles».25 Fischer-Lichte tar for seg forestillinger hvor 
tilskuerne på ulike måter trer ut av sin vante posisjon. 
 Men dramaturgisk kan vi også tenke oss at dette 
fusjonerer med det Claire Bishop kaller «delegated 
performance: outsourcing authenticity».26 Bishop tar 
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Circo Herenica
Niky Laucha & Frida Odden

FOTO: LUCIA HERRERO
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på sin side for seg kunstprosjekter hvor man henter inn 
ikke-profesjonelle som utøvere, hvor disse agerer etter 
instrukser fra kunstneren: 

(…) at its best, delegated performance produces 
disruptive events that testify to a shared 
reality between viewers and performers, and 
which defy not only agreed ways of thinking 
about pleasure, labour and ethics, but also the 
intellectual frameworks we have inherited to 
understand these ideas today.27

I Norge har kompaniet De Utvalgte hatt stor suksess 
med sin iscenesettelse av Jon Fosses Skuggar (2009), 
hvor replikkene i skuespillet sies av barn – gjennom 
filmprojeksjoner. Her finner vi en todelt dramaturgisk 
effekt: for voksenpublikummet har barnestemmene og 
-ansiktene en underliggjørende effekt, mens man kan 
tenke seg at de overfor et barnepublikum kan komme 
til å kommunisere annerledes. Haagenruds Juryen gjør 
tilsvarende grep, og mitt inntrykk som publikummer var 
at dette skapte en slags allianse – et fellesskap – mellom 
barna på videoen og barna i salen. En «delt virkelighet», 
for å benytte Bishops begrep. Sceneprosjektet Building 
after catastrophes (2007)28 av de tyske kunstnerne Eva 
Meyer-Keller og Sibylle Müller oppholder seg derimot enda 
mer i en gråsone når det gjelder målgruppe. Her arbeider 
de sammen med en liten gruppe barn. Sammen bygger 
de et bylandskap bestående av hverdagsgjenstander, og 
foran publikum iscenesetter de så ulike katastrofer. Barna 
som medskapere og utøvere formidler ulike tilnærminger 
til ulike publikumsgrupper. For de voksne representerer 
de framtiden: den kommende generasjonen som må 
overta oppbygningsarbeidet etter flere generasjoner med 
ødeleggelser. For barna inngår disse i en «delt virkelighet», 

hvor oppbygningsarbeidet og de påfølgende ødeleggelsene 
i seg selv har mening og underholdningselement.

Hvorvidt det er barn eller voksne i publikum endrer 
ikke nødvendigvis forestillingen i seg selv, men den 
oppleves annerledes. Det tyske scenekunstkompaniet  
Gob Squad laget i 2011 forestillingen Before Your Very 
Eyes (2011)29 i samarbeid med belgiske Campo. Den 
går i korte trekk ut på at en gruppe barn spiller ut sine 
forestillinger om hvordan de vil være i fremtiden. De 
befinner seg bak en glassvegg, et enveisspeil som gjør at 
vi i publikum ser dem – mens de ikke kan se oss. Også 
denne forestillingen er myntet på et voksent publikum, 
hvilket betyr at underliggjørings effekten som barna har  
på det voksne publikummet er nedfelt i forestillingen. 

 
Sambygdinger
For å returnere til utgangspunktet: gapet mellom didak-
tikken, pedagogikken og kunsten er sannsynligvis mindre 
enn man tidvis kan få inntrykk av når man ferdes i det 
feltet som går under samlebetegnelsen «kunst for barn 
og unge». Etter ti år med erfaringer fra Den kulturelle 
skolesekken har også kunsten og skolen kommet hver-
andre nærmere, på godt og vondt. Samtidig som kunsten 
har fått et nytt marked, en ny arena den kan nå sitt 
publikum på, så har skolen blitt utsatt for stadig større 
press. Både kunsten og skolen er arenaer for læring,  
og selv om metodene og formålene kan være ulike,  
er forskjellene mindre enn man har en tendens til tro. 

Som Maria Lind skriver:

Maybe what we should call for is different types 
of mediation, and in other contexts.30

Sagt på en annen måte: vi trenger en økt bevissthet 
omkring formidlingen og hvordan denne foregår. 

Bastard
Circus Xanti

FOTO: KOMPANIET

Before Your Very Eyes
Gob Squad

FOTO: PHILE DEPREZ
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Det som driver meg er opplevelsen av å kunne gi barn og 
unge kunst og opplevelser der de føler at de blir sett. Ikke 
for om de er flinke eller bra, men bare for den de er som 
mennesker. Som klovn dømmer jeg ingen. Jeg inkluderer 
alle. Jeg vil at barn og unge skal kunne kjenne seg igjen 
i det jeg lager. Det kan være så dramatisk å være liten, 
fantastisk og vondt på samme tid. Kunsten skal reflektere 
det og ta det på alvor.

Jeg ønsker å skape scenekunst som sier at det er greit å 
være lei seg, det er greit og smile og le. Det er greit å føle 
seg utenfor, det er greit å drømme. Det er greit å drite seg 
ut. Det er greit å leke og ha lyst. Det er greit å være den 
du er! Nå når jeg er så privilegert å få skape kunst, da skal 
jeg prøve å være den voksne som prøver å forstå gjennom 
å gå tilbake til min egen barndom og prøve å huske.

Jeg føler alltid stort ansvar for det publikummet som 
kommer og ser meg, men kanskje spesielt barn og unge, 
fordi jeg som voksen aldri kommer utenom å være i en 
slags maktposisjon overfor dem. Det jeg er og sier har 

stor påvirkning på de barna jeg møter. På skoler spiller 
vi dessuten for et publikum som ikke selv har bestemt 
at de skal komme. Elevene er pålagt å komme å se. Det 
gjør jo at jeg kan møte på barn som vanligvis aldri ville 
dratt på en kunstutstilling, en konsert eller teaterstykke 
på fritiden. Masse muligheter, men da skal det jeg 
presenterer virkelig være bra.

I et mer og mer materialistisk samfunn og med en 
resultat orientert skole, føler jeg at vi som kunstnere har 
et ansvar for å komme med alt det andre: historiene, livet, 
eksistensen, følelsene, filosoferinga. Det vi mangler ord 
for, det vi ikke kan sette en tallkarakter på, men som vi 
kjenner på likevel. Barn har ikke nødvendigvis ord for 
alt de opplever og trenger derfor arenaer der de kan 
få oppleve gjenkjennelse gjennom leken, følelsene og 
kroppen. Kan jeg være med å skape et møte, skape noe å 
speile seg i, bidra med empati, inspirere til å leke, da har 
jeg ansvar for å prøve å gjøre det. Så har lærere og Den 
kulturelle skolesekken ansvar for å legge til rette for at 
det møtet kan oppstå.

Klovnen og alvoret
Katja Lindberg

Om bare Rosa kunne trylle
Katja Lindberg produksjoner

FOTO: HÅVARD L. JOHANSEN
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Om bare Rosa kunne trylle gjestet barne og ungdomsfestivalen 
Żigużajg Arts Festival på Malta november 2013. Her får ungene  
hilse på Rosa etter en av forestillingene. 

FOTO: EIRIK BRENNE TORSETHAUGEN

Julie + Romeo
Katja Lindberg produksjoner

FOTO: THEODOR WITH

Klinsj
Katja Lindberg produksjoner

FOTO: EIRIK BRENNE TORSETHAUGEN

Klinsj
Katja Lindberg produksjoner

FOTO: ALEX HINCHCLIFFE
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Sjelden fugl
Karstein Solli produksjoner

FOTO: CHRISTINE ULRIKSEN
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Profesjonell kunst rettet mot aldersgruppen 0–5 år er et 
relativt nytt fenomen. Men etter at det nasjonale prosjektet 
«Klangfugl» (1998–2002) ble iverksatt av Norsk kulturråd 
og det EU-finansierte «Glitterbird – Art for the very 
young» (2003–2006) ble gjennomført, har kunst for denne 
aldersgruppen blitt produsert innen alle sjangre og med 
betydelig oppmerksomhet og omtale.

15 år med kunst for de minste har ført til nye diskurser 
om oppdragelse og kunst. Det har gitt utslag både i 
kunstfeltet, barnehagelæreutdanningen og hos publikum. 
En lengre og pågående diskurs er de minste barnas rett 
til medvirkning og deltagelse definert som interaktivitet. 
Dette er en tematikk som føyer seg inn i andre debatter om 
hva scenekunst for barn og unge kan og bør være, særlig 
aktualisert i forhold til Den kulturelle skolesekken. Det 
har vært forsket og det forskes fortsatt på kunst rettet mot 
målgruppen ved Høgskoler og Universitet både i Norge og 
ellers i Europa.

Som instruktør og koreograf har jeg vært engasjert 
hos andre og skapt mine egne produksjoner rettet mot 
målgruppen 0–5 år. Siden midten av 80-tallet har jeg vært 
knyttet til det frie scenekunstfeltet med en praksis som 
strekker seg fra performance-teater og dans til billedkunst 
og musikk både for barn og et voksent publikum. Som 
tidligere barnehagelærer er det spennende å være med 
på å se hvilke grenser som kan krysses når det gjelder 
kunstpraksiser i møte med barnehagen. 

Mitt blikk i denne artikkelen er nomadisk i den 
forstand at jeg forflytter meg mellom forskjellige temaer, 
og jeg vil med utgangspunkt i barnefaglig kompetanse 
fremsette følgende synspunkter:

 → Barns fantasiutvikling er et argument  
for målgruppeinndeling 0–3 år og 3–5 år.

 → Barns resepsjon og tilskuerskap er et argument  
for formidling til barn og voksne sammen.

 → Barns multimodale væremåte er et argument  
for genreblanding.

Barns fantasiutvikling og målgruppeinndeling
Vi kjenner utsagnet «jeg lager kunst som passer for alle 
aldre!» Barn i alderen 0–5 år er en egen målgruppe, og 
det er økt bevissthet om dette. Men det kan også bære 

galt av sted å definere kunsten for de minste inn under 
samlebetegnelsen «kunst for barn og unge». Etter å ha 
deltatt på nasjonale og internasjonale seminarer om kunst 
for «barn og unge» kan det virke som om at man er barn 
først fra syv år og oppover. Det er ofte snakk om de større 
barna og hva som tematisk kan fenge og engasjere dem 
eller er kontroversielt og skaper diskusjoner om religion, 
vold og sex o.a. Dette er ekskluderende med tanke på hva 
som kan være relevant for de aller minste barna. Enten 
bør denne gruppen synliggjøres og få mer plass i den store 
kategorien, eller må den satses på som en egen gruppe. 

Paradigmeskiftet mellom å se barns utvikling isolert 
i trinn og faser (Eriksons utviklingstrinn) og til babyens 
allerede eksisterende sosiale kompetanse har nok 
innvirkning både på oppdragelse og hvordan kunst for  
de minste blir skapt. Dette er en pågående prosess. Hvilke 
konsekvenser det har at foreldre, omsorgspersoner og 
kunstnere praktiserer ulike holdninger og forståelser om 
de minste barnas kompetanse til å ta del i kunst, er nok 
ikke lett å avdekke. I feltet små barn og kunst florerer 
svært mange voksne forventninger og ulike syn på 
hvordan man skal forholde seg til dette fenomenet. 

Å ha kunnskap om de minste barnas fysiske, psykiske 
utvikling og forutsetninger er viktig. Ikke for at det skal 
legges bånd på hva som kunstnerisk kan utforskes, men 
en babys resepsjon og fantasi er ikke den samme som hos 
et barn på tre eller fem år. Fantasi og forestillingsevne er 
ulik i de første barneårene.

Kieran Egan (1999) skriver at barn er mer 
fantasifulle enn voksne, og at fantasiverden  
når en topp ved femårsalderen.
(FREDRIKSEN, 2013, S. 58)

Det er et stort sprang fra spedbarnet som kan  
forholde seg helt konkret og med en kroppslig og sanselig 
tilnærming til omgivelsene, og til et barn på fem år som 
kan fantasere og forestille seg, det magiske «som om». 
Allerede fra toårsalderen kan barn assosiere fra reelle 
handlinger og liksomobjekter. Barnet kan danne seg sitt 
eget indre bilde av noe som ikke er tilstede og gi form til 
dette i sin egen dramatiske lek. Barna kan da gjenkjenne  
 

Nå løfter jeg av døra til ansiktet mitt!
Om scenekunst for barn i alderen 0–5 år
Av Karstein Solli
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og forstå denne atferden når den blir utført av andre 
gjennom en kunstnerisk form (Guss, 1991, s. 202–203). 

Med målgrupper som 0–3 år og 3–5 år er det mulig å 
skape kunstuttrykk hvor form, virkemidler og innhold 
har relevans for barna. Hva virker for de minste og hva 
egner seg dårligere for de litt større? Som utøver og tett 
på aldersgruppene har jeg bokstavelig kjent på kroppen 
hvor forskjellig det er å være foran en gruppe bestående 
av barn fra 0–3 år og en fra 3–5 år. I møte med 0–1-åringer 
må jeg som utøver etablere direkte kontakt med enkelte 
barn for å engasjere og skape interesse, noe som ikke 
alltid er nødvendig med 3–5-åringer. 

På den internasjonale arenaen for barn og unge 
defineres målgrupper forskjellig. Det er arrangørenes 
forståelse av forestillingen og publikum som kommer til 
uttrykk gjennom formidlingen av den. I programmene 
kan vi lese at forestillingen egner seg for barn fra 3+ og 
oppover. Dette diffuse plusstegnet minner om myten om 
at det kan skapes kunst som passer alle. Det kan være 
godt ment og et ønske om å nå et bredere publikum. De 
gangene jeg har overværet 3+- eller 5+-forestillinger har 
vi vært et lite homogent publikum, og det har skapt uro 
og splittet fokus. Ofte ender de små med å sitte bak de 
store og ser ikke det som skjer. De større barna får som 
oftest en dominans i rommet samt at innhold og tema 
i forestillingene går over hodet på de minste. Det som 
går tapt er de minste barnas opplevelse av seg selv i et 
kollektivt fellesskap og tilskuerskap og betydningen det 
har. Ikke alle som tilrettelegger scenekunst for mål-
gruppene har forstått dette. Den gleden små barn har 
over å være et «eget publikum» og som særlig gjelder for 
3–5-åringer frarøves når det er et stort antall større barn 
og voksne til stede.

Denne særegne tilstedeværelsen handler i hovedsak 
om at barn ikke kjenner til konvensjonene rundt og med 
kunst. De minste kommenterer verbalt, gir tilrop og de 
kan se og oppleve humor i et forløp som den utøvende 
overhodet ikke er forberedt på. Latteren kan utløses av 
handlinger på scenen som en på ni år eller en voksen 
ikke finner morsomt i det hele tatt. Barns humor og latter 
som fenomen under forestillinger trenger å bli behandlet 
alvorlig – ikke å bli underkjent, forbigått eller misforstått. 
Humor er befriende og forløsende og kan være uttrykk 
for mange følelser som spenning eller at noe er veldig 
overraskende eller motsetnings- og kontrastfylt. Ironi er 
noe helt annet, som nok kan vekke et voksent publikum, 
men for de minste faller ironi helt dødt i bakken.

Barns opplevelse i samspill med voksne
De minste barna oppsøker ikke kunst av egen fri vilje, 
men følges av sine omsorgspersoner. Voksne har bestemt 
på vegne av dem og er avgjørende med sin tilstedeværelse 
under forestillinger og andre kunsthendelser. Voksne er 
en del av det publikum man må forholde seg til. Deres 
oppfatninger, konvensjoner og forventning er noe helt 
annet enn barnas. Mange voksne glemmer akkurat det.

Voksne kan bekrefte barnets ytringer under fore-
stillingens forløp fordi barna søker respons fra dem  
ved hjelp av blikk og verbale ytringer. 

Barn evner å forholde seg til kompleksitet i rom og 
bevegelse og fange inn små visuelle detaljer: De velger 
ut noe og er aktive i sin måte å lage sammenhenger på. 

Jeg har opplevd å høre barn kommentere veldig små 
«sidehandlinger» i et scenisk forløp. Det overrasket meg 
første gangen jeg fikk oppmerksomhet for noe jeg trodde 
var en bagatell.

De yngste barna er et svært aktivt og 
kommuniserende publikum. Barn leser rom, 
personer og formene i rommet gjennom  
måten lyset skaper kontraster på.
(HERNES, OS, SELMER-OLSEN, 2010)

Noen ganger oppstår dialog mellom scene og sal 
hvor utfordringen blir å styre og lede dette videre. I mine 
forestillinger, så langt er det verbale nedtonet eller lagd 
innenfor et eget konstruert og fiktivt språk som kan 
oppfattes som latin (Readymade Baby, 2008) og islandsk 
eller gammelnorsk i en annen (Sjelden Fugl, 2012). Dette 
er gjort med tanke på at språket i seg selv ikke skal være 
en barriere ved visninger i land utenom Norge. Både i 
Chile og Frankrike har flere voksne etter forestillinger 
sagt at de synes det var fint at utøveren sang på latinsk 
(Readymade Baby), for det var noe de også kunne forstå. 
Jeg har alltid latt det voksne publikum leve i troen på  
den latinkunnskapen! 

Barn responderer ofte direkte under forestillinger og 
kan lage lyder eller begynne å synge med. Det samme kan 
de gjøre med bevegelser.

Disse lydene og bevegelsene kan være  
et slags gjensvar i forhold til de inntrykkene 
barna får, og kan forekomme umiddelbart  
eller som utsatt handling.
(HERNES, OS, SELMER-OLSEN, 2010, S. 79)

Mange voksne vil korrigere barns gjensvar som om det  
var uønsket atferd eller dårlig oppførsel, og det kan skape 
en svært spent atmosfære mellom publikum og utøvere. 
Men når de voksne ser at kunstnerne forholder seg til 
gjensvar og respons, senker de skuldrene og kan slippe 
denne styringstrangen. 

Enkelte barns respons er ikke så synlig og markant: 
Barnet står eller sitter nærmest «paralysert» og vipper, 
nær ved å falle inn mot scenen. Barnet er i en iakttagende 
mottakerrolle, en tilstand eller fase kalt resepsjon ifølge 
Svein-Erik Holgersens teori. Jeg har observert voksne 
som i sterk kontrast kan beskrives som tilbakelente og se 
uengasjerte eller spørrende ut. Jeg vil si at de er på stedet 
og har «funnet sin plass», men synliggjør en dobbelthet 
ved at de ikke er engasjerte i situasjonen med barna og 
forestillingen. Denne «skjulte» kommunikasjonen som 
tilsynelatende ikke tillegges betydning, styrer likevel  
mye av det som skjer i rommet. Det finnes  
bare kommunikasjon.

Å late som man ikke kommuniserer,  
er å kommunisere. Å late som man ikke  
reagerer er en type adferd som forplanter  
en egen energi i rommet.
(PAPE S., INTERVJU SOLLI. K., 2014)
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Se og bli sett
Barnets blikk er åpent og nysgjerrig dersom barnet 
ankommer trygt inn i kunsthendelsen. Det kan være mer 
ubehagelig å møte det voksne blikket, som kan være ladet 
med skepsis eller en viss forutinntatthet. Da jeg danset i Se 
min kjole (0–3 år) kunne jeg nesten bli vippet ut av balanse 
ved å møte et voksent blikk, nettopp fordi jeg følte det 
svært vurderende og kritisk og totalt forskjellig fra barnas 
ansikter og deres blikk. En gang var blikket fra en voksen 
så sterkt at jeg henvendte meg til henne i etterkant av 
forestillingen. «Jeg så at du selvfølgelig så på meg, men 
jeg så også deg, ansiktet ditt og blikket du ga meg!»

Filosofen Emmanuel Levinas framstiller den andres 
ansikt som den fundamentale portalen inn i erkjennelsen 
av den andres menneskelighet (Greve, 2003). Vi var i 
dette møtet, hun som publikummer, jeg som utøver og 
etterpå ansikt til ansikt stilt overfor hverandre. Og tross 
ubehaget vi nok begge følte, førte samtalen etterpå til 
noe oppklarende og forsonende mellom oss. «Siden du er 
veldig engasjert og barnet mitt interessert må jeg kanskje 
vurdere hva jeg tenker om kunst.» Et både overraskende 
utfall og langt på vei en innrømmelse. Levinas’ poeng er at 
vi ikke kan oppdage hva et menneske er ved å søke i vårt 
eget indre men bare i møte med et annet menneske som 
«møter oss som et ansikt» (Levinas, 1961).

Her ligger mye av styrken og potensialet i kunst for 
de minste. At man kan se og være seende for hverandre 
samtidig. Dette er svært tydelig i tilstedeværelse og 
deltagende lek i etterkant av mine forestillinger hvor både 
barn, utøvere, foreldre og omsorgspersoner relateres 
til hverandre på forskjellig vis. I denne sammenheng er 
det mulig å utforske mange måter å lede eller organisere 
hendelsene i rommet, med subtile strategier og grep 
(planlagte) og som kan gi variabler i hvordan de 20–30 
minuttene etter forestillingen oppleves.

Lys og mørke
Forutsetningen for å kunne se hverandre har selvsagt også 
med helt konkret bruk av scenisk lys å gjøre.

I mange forestillinger for de aller minste, 
er det dempet lys eller mørkt også der hvor 
barna sitter. Kan det være at koreografer 
og scenekunstnere ønsker å skape sin egen 
magiske og fantasifulle virkelighet der i 
halvmørket? Kan det være fordi de ønsker  
at det skal være et skille mellom scene og sal?  
Er hensikten å skape en magisk verden for 
barna? spør Solli.
(PAPE, 2014)

I samtidens performanceteater for voksne er lyset ofte 
på over publikumsamfiet. Man kan nesten bli brydd av 
denne eksponeringen, og lurer på hvorfor. Er det fordi vi 
skal unngå å fantasere på egen hånd? At vi tvert om skal 
bli minnet på oss selv som tilstedeværende her og nå, og 
at scenekunstnerne i det samme lyset er like virkelige og 
autentiske som oss, publikum? Skillet mellom scene og 
sal er med en enkel bruk av lyset helt utvisket. Alle parter 
ser hverandre like godt og det er som om at nå kan hva 
som helst skje!

Dette gjøres i liten grad med de minste barna, men 
spørsmålet er om det ikke er 0–5-åringene som kanskje 
kunne trenge dette performative grepet mest? Og at de ikke 
blir ført inn i halvmørket til det «magiske teateret» (les: En 
mørklagt Black Box)! For de aller minste kan lys og mørke 
være helt konkret og ikke forstått som scenisk virkemiddel. 
«Nå er det natt – og heldigvis nå er det dag igjen» kan barn 
kommentere når lys går ned og opp på scenen. 

Med Sjelden Fugl ønsket jeg å ta i bruk flere sceniske 
virkemidler. Hvordan bruke lys og videoanimasjon i 
større grad enn med Se min kjole og Readymade Baby  
som begge har hatt et enkelt satt lys uten skift.

Under prøvene viste barna tydelig interesse for det 
tekniske da dette var synlig i det de kom inn i rommet. 
Lysdesigner var plassert på scenegulvet og barna kunne se 
hvorfra lyset ble styrt og at det forandret seg. Barna kunne 
også se at lyset skapte en reaksjon hos utøverne som 
reagerte med forundring i stemmen og kroppsspråk på 
at en stor jungel med mange trær ble etablert på det hvite 
lerret bak dem på scenen.

En slik kjede av sammenkoblinger mellom 
forestillings elementene vil gi de minste barna en vei inn i 
verket og skape en kontrakt om hva de kan forvente med 
bruk av andre virkemidler. Dette kan defineres som et 
deltagende grep. Motsatt blir det om en fortellerstemme 
kommer over en sort høyttaler i et sort rom og det er lite 
lys. De fleste barna vil sannsynlig bli mest opptatt av å 
finne ut hvor kroppen til den stemmen befinner seg. Og 
de vil trolig lytte mindre til innholdet i teksten enn om det 
ble gjort av en utøver som var synlig og hørbar for dem 
i rommet. Når målgruppen 3–5 år får mulighet til selv å 
erfare hvordan noe oppstår, kan man gå langt i bruk av 
virkemidler. Det avgjørende er å introdusere virkemidlene 
for barna i stedet for å insistere og briljere med alt det 
tekniske man har til rådighet. 

«Nå løfter jeg av døra til ansiktet mitt!» 
Barns lek inneholder et spekter av uttrykksformer, og de 
kan skifte i bruk av materialer og hvordan de aktivt benytter 
omgivelser og rom og tillegger det andre egenskaper og 
funksjon. Når barn kommer til et forberedt rom som scene, 
teater eller galleri har voksne kunstnere skapt former 
og symbolikk og ladet det med mening, «og i barnets 
dramatiske lek finner vi den samme romlige orienteringen» 
(Krogstad, Hansen, Høyland, Moser, 2012, s. 156).

Jeg har ofte observert barn i lek, og det har alltid slått 
meg hvor tydelig barn benytter seg av mange uttrykk 
samtidig. De synger mens de dansehopper. Lager andre 
lyder, gråter på liksom og varierer med ansiktsuttrykk. 
Våren 2014 gjennomførte jeg sammen med danser Beata 
K. Iden en utforsking i en barnehage med barn fra 3–5 år 
hvor dans og bevegelse knyttet til objekt og materiale ble 
introdusert. Hva skjer når barna forholder seg til ulike 
materialer og objekter samtidig som de utforsker sine 
muligheter kroppslig gjennom bevegelse, og som i dette 
tilfellet med et lite stykke silkepapir? Det ble ikke gitt 
noe beskjed om man kunne snakke eller ikke. Barnas 
ordforråd var veldig aktivt mens de danset og var i aksjon. 
De snakket ikke mye med hverandre, men kommenterte 
og assosierte på utsagnene til og ved siden av hverandre. 
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Jeg hører noen på andre siden (av arket). Her er det en 
pute (arket) jeg kan hvile på. Fint å ha picnic i lufta sier et 
barn og kaster silkepapiret opp i været mens hun gjør en 
hel omdreining med kroppen og et stort hopp. Et annet 
barn beveger seg ned mot gulvet, legger seg utstrakt på 
ryggen og griper med begge hender silkepapiret og legger 
det over ansiktet så det blir helt skjult. Ligger stille. Etter 
en stund løfter han det sakte av med begge hendene mens 
han samtidig sier med fordreid og dramatisk stemme:  
Nå løfter jeg av døra til ansiktet mitt. 

Som kunstner gjenkjente jeg det han gjorde. En 
tydelig parallell til min egen utforskning. Bevegelsene, 
håndteringen av papiret og tekstutsagnet. Flere og 
samtidige uttrykk i en og samme handling. Det var 
et totalt kunstnerisk uttrykk. At kunstneren både kan 
oppdage og se seg selv gjennom barns handlinger er 
like viktig som at barn skal se og høre på kunstneren. 
Små barn «multitasker» for å sette det på spissen, og de 
benytter mange uttrykk som virkemidler i sin dramatiske 
lek. De bruker språket mens de danser, bygger og lager 
former av forskjellige materialer og skifter mange 
roller underveis med stor variasjon i bruk av kroppslige 
bevegelser og sansene.

Deres kommunikasjonsformer var multimodale, 
og deres handlinger kunne sjelden tilskrives 
bare et språk, fag eller fagområde. At et uttrykk 
er multimodalt, betyr at man benytter seg av 
flere former for kommunikasjon samtidig.
(FREDRIKSEN, 2013, S. 68)

Med kunnskap om de minste barnas sammensatte 
uttrykksformer og brede kommunikasjonsregister, er det 
nødvendig å spørre hvilke formuttrykk er det som tilbys 
de minste barna gjennom kunsten. Hvorfor bruker vi 
kategoriene dans, teater eller billedkunst? Har plassering 
av kunstnerisk sjanger som dans eller teater relevans for 
målgruppen overhodet? Er det nok for kunstneren å ha 
kompetanse innen en sjanger, eller bør hun ha kunnskap 
fra andre fagfelt for å treffe barnet på hjemmebane med 
sitt komplekse og multimodale uttrykk?

«Skeiv» kunst for de minste?
«Se! Han har pynta seg», kunne mødre eller kvinnelige 
omsorgspersoner si høyt til barna idet de passerte meg 
i døra og på vei inn til forestillingen Se min kjole. Jeg 
hadde både sølvglitrende bukse og blomstrete «topp» som 
kostyme og var med andre ord ikke særlig maskulin! Men 
hvorfor fikk jeg aldri kompliment for det samme av en far 
eller mannlig omsorgsperson?

Å reflektere over bruken eller representasjonen av 
kjønn er nødvendig. Det er ingen hemmelighet at både i 
barnehager, i kunstutøvelsen og i formidling om kunst 
for små barn er det mange kvinner. Om de ikke hadde 
vært der hadde det neppe vært kunst for barn heller, 
men med sterk kvinnedominans kan man også ta det 
for gitt at gutter og menn trenger å ta del i og finne sin 
identifikasjon i omgang med kunst og estetisk praksis. 

Queer-teori bryter med tenkning som forholder seg til 
to kjønn. «Queer-teori, som et skeivt perspektiv, utfordrer 
det som til enhver tid defineres som normativt» (Stalsberg, 
2002). Det er interessant å observere framstilling av 

kjønn i sceniske produksjoner for de små. Her kommer 
et eksempel: Guttens stol er blå og jenta (en voksen 
utøver) med musefletter har rød blomstrete struttekjole 
og i bakgrunnen står en mann (er det pappa?) med en 
dyreskrott under armen mens en annen kvinneskikkelse 
ruller på gulvet med abstrakte «dansecontractions» (kan 
det være mamma med magesmerter?). Det er uten tvil 
mannen som jeger som dominerer scenen og rommet i 
forestillingen. Han kommer fram og slenger dyreskrotten 
ned på gulvet tett på publikum og gyver løs på det som 
viser seg å være en haug med skinnfeller! 

I Se min kjole (2005) og Readymade Baby (2008) lagde 
jeg «små forstyrrelser» i forhold til normer om det å være 
gutt og jente og stereotypier om kjønn. Det er gjort valg 
med hvordan kjønn framstilles og hvordan håndtering 
av objekt, kostyme, materialer og fargevalg ble utført. 
I Readymade Baby «koser» den mannlige utøveren med 
dukka og synger kontratenor, en svært lys stemme og 
som kan hende får en pappa til å stille spørsmål: «hva 
gjør jeg med sønnen min her?». Under forestillinger i 
Italia ble jeg overrasket over at det nettopp var de store 
machopappaene som først rullet seg inn på gulvet med 
sine babyer i etterkant av forestillingene og nærmest ropte 
ut Bellissimo! Kulturelle variabler kan være store når det 
gjelder publikum og reaksjoner med kunst for de minste.

Det foreligger kjønnsforskning som sier at kvinner 
defineres og forstås som kropp og menn som handling 
(Gade og Raakilde Jespersen, 2000, s. 105). Dette ser vi i 
forestillinger for barn. Hvorfor skal det være en kvinne og 
mann eller to kvinner og to menn som utøvere  
i en forestilling?

Mitt poeng er at kjønn kommuniseres og framstilles 
bevisst eller ubevisst i kunst for de minste og bør reflekteres 
over på linje med andre virkemidler. Men viktigst av alt – 
hva framstiller de som kjønn og hva gjør de med seg selv 
som kroppslige subjekter i møtet med sitt publikum? 

Rammer for erkjennelse
Mange som arbeider med kunstproduksjon og i utdanning 
med estetiske fag kan være godt kjent og fortrolige med 
at det er gjennom sansene vi erkjenner oss selv som 
mennesker. Ved å ha den estetiske erfaringen i fokus 
kan det tenkes mer helhetlig om det som binder følelser, 
sanser og intellekt sammen.

Man anerkjenner at kunnskap kan være 
kroppslig og nonverbal, at vi kan begripe  
og vite med kroppen, slik førspråklige barn  
kan forstå noe de ikke kan beskrive.
(FREDRIKSEN, 2013, S. 48)

Både i barnehagelærer- og kunstutdanningene eksisterer 
en praksis og anerkjennelse av at kunnskap kan være 
kroppslig og nonverbal. Denne anerkjennelsen er positiv.

Paradokset oppstår i møte med aktører som 
organisasjoner, formidlere, institusjoner, kultur-
byråkrater, ledere og andre. De kan være opptatt av en 
annen form for anerkjennelse hvor hierarkiske rammer, 
økonomisk vinning, status og plassering i kulturlivet 
generelt er drivende motivasjon. Denne kampen om 
anerkjennelse er negativ. I møtet mellom en «liten 
kunstproduksjon» for de minste og en stor institusjon  
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kan det oppstå uklarhet og misforståelse om hva som  
skal erkjennes og anerkjennes. 

Det som kjennetegnet «Klangfugl»- og «Glitterbird»-
prosjektene var det tverrfaglige aspektet med ulike 
kunstsjangre og fagmiljø bestående av pedagoger og 
kunstnere med innsikt i barns utvikling, lek og kultur. De 
veiledet og var tett på produksjonene i prøveperioden. En 
referansegruppe var tilgjengelig for samtaler i prosessen. 
Det var interesse og vilje til å utveksle erfaringer som jeg 
opplevde unikt og forskjellig fra annen kunstproduksjon.

Jeg har i flere sammenheng etterspurt virkningen og 
erfaringene med rammebetingelsene fra «Klangfugl» og 
«Glitterbird». Man kan stille spørsmål ved hva det er som 
kan sikre midlertidige prosjekter erfaringer og kunnskap 
for framtida, etter at de er lagt døde og avsluttet. Det 
jeg opplevde som helt grunnleggende i utviklingen av Se 
min kjole var samtaler med kompetente barnefaglige ved 
Høgskolen i Oslo. Videre å møte ansvarlig førskolelærer 
og ha prøver med barna i studio. Er det nødvendig å finne 
opp kruttet på nytt når det i dag skal produseres kunst 
for de minste? Da tenker jeg ikke på kunstnerisk form, 
innhold eller tema, men de vesentlige rammebetingelsene 
gitt med å ha knyttet til seg noen med barnefaglig 
kompetanse og ha målgruppen som prøvepublikum.

Ved Seanse – senter for kunstproduksjon som ligger 
under Høgskolen i Volda, har det vært mange kunstnere 
som gjennom kunstneropphold har utviklet produksjoner 
for målgruppen 0–5 år, samt større barn og unge. Alle 
sjangre innen billedkunst, musikk, scene mfl. har 
vært representert. I et tverrfaglig fora kalt åpen scene 
presenterer de forskjellige kunstnerne sine prosjekter og gir 
respons fra sine respektive ståsted. Utvekslingen fører ofte 
til at de enkelte prosjekt både når det gjelder innhold, form 
og hvordan møte barn og unge kan revurdere og aktualisere 
prosjektet sitt på nye måter. At det ikke er én kunstsjanger 
men forskjellige samlet under ett er en klar styrke.

At det finnes aktører som Seanse,  
som har/tar ansvar for å se flere kunst - 
arter under ett, og utvikle produksjoner  
på tvers av dem er bra, og det trengs.
(HYLLAND, BERGE, AURE, 2012, S. 38)

Seanse veileder de enkelte kunstprosjekt under 
oppholdet, og mitt poeng er at det nettopp er den 
veiledende posisjonen, den kompetente samtalepartneren 
kunstprosjekter rettet mot de minste bør ha plass til i sine 
prosjekt og budsjetter. 
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Sjelden fugl
Karstein Solli produksjoner
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Helt i starten av mitt virke som skuespiller (17/18 år 
gammel) sa en kollega til meg: «Vi bør lage barneteater, 
for det er der det er penger for oss som jobber utenfor 
institusjonene.» Dette har alltid forfulgt meg som et slags 
ondskapsfullt korrektiv, «Hei! Du gjør dette for penga, 
ikke sant?», og det er kanskje greit, så kan man hele tiden 
huske på at dette også er en streit jobb.

Men jeg foretrekker en annen tilnærming: Som ungdom 
spilte jeg teater for jevnaldrende. Jeg er oppvokst i noe 
som heter Suttungbevegelsen med forfatteren Ingeborg 
Refling Hagen som mentor. Vi spilte hardcore klassikere 
– uforkortet – og forestillingene hadde ofte mer preg av 
kamp med – og opptøyer blant – demonstrativt uvillige 
med elever enn teater. Jeg oppfattet vårt budskap overfor 
alders gruppen som essensielt, men at vi utøvernes 
manglende skolering nok til tider sto i veien for bud-
skapet. Blant annet derfor begynte jeg å søke skole –  
ved siden av den naturgitte ekshibisjonisme, selvsagt. 
Men jeg sverget på å vende tilbake. For meg er ungdom  
i alderen 13 til 16 år fremdeles både fienden og det 
viktigste publikummet. Jeg vil helst ikke bruke ordet 
«oppdra», for dannelse og kunstopplevelse er så mye  
mer enn det, men det er her teatret mister eller fester 
grepet om sitt kommende publikum. Ungdomsskolen er 
i seg selv en merkelig og farlig konstruksjon, og det er 
et spesielt sted å oppsøke frivillig, men det er der slaget 
står. For meg blir teater for voksne mer et hvileskjær 
mellom slagene – barneteater også, selv om det er 
viktigere for meg enn voksenteater.

Jeg håper jeg kan gi dem voldsomme opplevelser, og 
svinge mellom det dødsalvorlige og det komiske – slik  
jeg selv opplever livet. Jeg håper og tror at forestillingene 
jeg spiller kan bety noe grunnleggende for enkelte av 
dem, dette kan jeg risikere hver forestilling, på hvilken 
som helst skole eller kulturhus, og selv på en dårlig 
dag. Jeg er forplikta på å stå inne for det jeg gjør og 
gjøre så godt jeg kan. Jeg vil gjerne bidra til at det unge 
publikum blir «gagns menneskje» for å sitere en gammel 
mønsterplan, men for meg betyr det ikke nødvendigvis 
at de blir positive bidrag i nærsamfunnet, men at de ser 
noe jeg ikke kan se, og kanskje blir blant dem som «legger 
torpedo under arken» – for å sitere Ibsen.

Og siden jeg siterer gamle helter, så vil jeg gjerne sitere 
Wergeland med en setning som betyr mye for meg, og som 
jeg håper jeg kan bidra med overfor mitt publikum. Altså 
dytte dem i gang slik at de opplever følgende:

Og ånders arverett er den: At hver skal mot 
sitt guddoms opphav nærme seg, ad selvbrudt 
vei, på uavhengig flukt igjennom evigheten.

Jeg hører at dette kan lyde patetisk, men jeg vil gjerne  
si at selv om det til tider er slitsomt, mener jeg at jeg har 
en av de viktigste jobbene i Norge, og jeg er stolt av å 
være scenekunstner.

Dødsalvorlig og komisk
Anders Kippersund, Turnékompaniet

Tvekampen
Turnékompaniet

Tordenskjold
Turnékompaniet

FOTO: KOMPANIET
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Fett
Turnékompaniet

Så øra flagrer
Turnékompaniet
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deufert&plischke, B-Visible, Kunstencentrum Vooruit 2002. 

PHOTOGRAPHY: FLORIAN MALZACHER
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Let’s start with an image: Two, three lonely people 
scattered around midnight over the art deco auditory of 
Vooruit theatre in Gent. Meditatively leaning back in their 
plush seats under balconies and ambitious ornamentation, 
they quietly watch the half-lit stage underneath the golden 
letters emblazoned on the proscenium like a motto: 
“Kunst veredelt”, “art ennobles”. On the stage itself, 
nothing but some bunk beds. A few people sleeping;  
one is snoring, another one just undressing. 

The German choreographers Kattrin Deufert and 
Thomas Plischke put this unlikely, modest spectacle  
in the centre of their curatorial project B-Visible, a 
programme consisting of performances, lectures, and  
other interventions loosely dispersed over the course  
of 72 hours. These take place everywhere in the theatre – 
except at its heart, the main stage, the default centre  
of attention. Here it is completely silent, a refuge for 
anyone who wants to take a break.1 

B-Visible laid out what it could mean to under - 
stand curating in performing arts differently than  
just program ming a couple of shows within a season.  
How even classic theatre spaces can be challenged  
when approached and confronted in their site specificity 
– and within the conventions of time. By using their 
limitation as productive frictions (with regards to the 
architecture: by reversing its logic) and at the same 
moment taking them radically serious (in terms of time: 
After all, theatre buildings are constructed to keep the 
daily life away, so why not ignoring the real time of the 
outside world completely). 

deufert&plischke played with this very core  
element of theatre – creating an experience for a 
temporary community in relation to time and space –  
by using them as their main means for curating. There  
is much more to gain than most festival or season 
programs try to satisfy us with. 

“Diaghilev, the most important  
curator of the 20th century”
Whether the term curating – obviously borrowed from 
visual arts – is the best choice in the context of live 
arts can be discussed. But within the specific field of 
performing arts I am referring to (a theatre that refuses 

to be defined by the borders of drama, of conventional 
divisions between performance and audience, of the 
imposed limitations of the genre. A theatre that finds 
itself mostly outside of the fixed structures and relatively 
fixed aesthetics of the repertory city theatres, which are 
mostly active only within the limits of their own countries 
and languages). Terms, concepts and definitions are a 
problematic issue in any case: Already the question of 
how to name the genre (performing arts, experimental 
theatre, post-dramatic theatre, devised theatre, live arts, 
conceptual dance etc. etc.) is a subject of great confusion. 
Why I do believe in promoting the concept of curating on 
this highly contested aesthetical playground lies precisely 
in the expectations it raises: Expectations that pose a clear 
challenge to everyone calling him/herself a curator. This 
distinction is not for the purpose of hipness or prestige, 
but with the aim of signifying a shift in understanding the 
possibilities and claims of programming arts as well as 
understanding it as a performative task itself. 

The fact that the figure of the exhibition maker – 
primarily and almost synonymous with the new type of 
curator: Harald Szeemann – became so important in the 
1970s is due not least to the fact that the concept of the 
nature of an exhibition radically had begun to change. 
Following the increased interest in performativity within 
visual arts since the 1960s (in form of performance, 
installation, happening etc.), exhibitions became more 
alive, and accompanied events which sometimes changed 
after the opening… New forms of time and spatial 
experiences were developed. Art shows created their own 
dramaturgies. Szeemann compared his work quite early 
with that of a theatre director. Beatrice von Bismarck 
recently underlined the proximity of exhibition making 
to the job of a dramaturge, and Maria Lind speaks of 
her practice as “performative curating”. Since the 1990s, 
art continued to force these traditions by expanding the 
exhibition framework and discovering itself as a social 
space.2 It is hardly possible to penetrate more deeply into 
the neglected core business of the theatre. 

Using the concept of “curating” within performing 
arts only makes sense when meant to emphasise the 
possibilities of an expanded definition of what theatre is 
and can be. And if programming itself is understood as 

Empty Stages, Crowded Flats

By Florian Malzacher

Performative curating performing arts
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part of the medium theatre. In fact, one of the key figures 
of contemporary curating in visual art, Hans Ulrich 
Obrist, stated that “the most important curator of the 20th 
century” is someone from the field of performing arts: 
Sergei Diaghilev, the famous impresario of the Ballets 
Russes. “He brought together art, choreography, music… 
Stravinsky, Picasso, Braque, Natalia Goncharova… the 
greatest artists, composers, dancers and choreographers 
of his time.”3

“Programme making” (like exhibition making before 
the curatorial turn in visual arts) generally understands 
each work of art, each performance as an independent 
artistic expression that is supposed to live on its own. 
The programmer primarily provides the stage for the 
artist’s endeavour, enables it, tries to offer best conditions, 
communicates it to the audience etc. Recently these 
loyalties have often – for obvious reasons – been contested 
and have shifted towards a loyalty rather to the own 
institution – festival or venue – which is threatened by lack 
of subsidies or political attacks. Saving the institution is 
now often seen as the ultima ratio.

Curating performing arts for me would not mean to 
ignore these points. The artistic work itself obviously 
has to stay in the centre, and saving the institution one is 
responsible for is obviously also not a bad idea. But to shift 
the weights in order to make room for another aspect: The 
necessity of putting works into a larger context, to make 
them interact with each other and the world around, rather 
than seeing them as entities. Also, to offer a collective 
experience not only during or within the performance itself, 
but through turning the festival, the event, or the venue into 
a larger field of performative communication. 

Keeping and loosing control 
To understand the specific situation of the international 
independent theatre scene it is crucial to understand that 
it is a quite young phenomenon, which primarily began 
in the 1980s. This was a period when radically new 
aestheticisms, and subsequently new working structures 
and hierarchies within ensembles, collectives, and 
companies came into existence along with new or newly 
defined theatre houses such as Mickery in Amsterdam, 
Kaaitheater in Brussels, de Single in Antwerp, Hebbel-
Theater in Berlin, TAT (Theater am Turm) in Frankfurt, 
Teatergarasjen in Bergen, Ménagerie de verre in Paris 
and many more. Additionally, festivals like Eurokaz in 
Zagreb, Inteatro in Polverigi, Festival d’Automne in Paris 
and later KunstenfestivalDesArts in Brussels, as well as 
the professional network IETM, offered new possibilities 
for a dense international exchange. Above all, the concept 
of the Belgium kunstencentra like Vooruit in Gent or Stuk 
in Leuven (which, with their open, often interdisciplinary 
approaches, replaced conventional ensemble theatres) 
has spilled over into neighbouring countries and made it 
possible to reinvent theatre as an institution.

With them arrived a new, often charismatically filled 
professional profile: that of the programme maker. As 
the name already shows, the accent was on “making”. 
A generation of men of action defined the course of 
events – and even if their attitude seems occasionally 
patriarchal from today’s point of view, the scene was 
actually less male-biased than the society and the city 

theatres around it. This generation of founders, which at 
the same time redefined and imported the model of the 
dramaturge, established some remarkably efficient and 
stabile structures and publics: it was a time of invention 
and discovery, which has had obvious repercussions into 
the present day. Professional profiles were created and 
changed – including that of the artist. 

This foundation work was (at least in the west) largely 
completed by the mid-1990s and what followed was a 
generation of former assistants, of critical apprentices so 
to say, and with them a period of continuity, but also of 
differentiation, reflection, and well-tailored networks, of 
development and re-questioning new formats – labs and 
residencies, summer academies, parcours, thematic mini-
festivals, emerging artist platforms…

The picture is still dominated by transition models, 
but the strong specialization of the arts (exemplified 
by the visual arts), the subsequent specialization of the 
programme makers and dramaturges, and a generally 
altered professional world – which also here increasingly 
relies on free, independent, as well as cheaper labour – 
along with increasingly differentiated audiences, again 
require a different professional profile. The curator is 
a symptom of these changes in art, as well as in society 
and the market. His working fields are theatre forms that 
often cannot be realized within the established structures; 
artistic handwritings that always require different 
approaches; a scene that is increasingly internationalized 
and disparate; the communication of complex aesthe-
ticisms; transmission and contextualization. Last but not 
least, the curator is the link between art and the public.4

While keeping in mind the possibilities curating 
performing arts can offer for the artistic work as well 
as for the audience, it is apparent that presenting works 
of live art is dominated to quite a degree by pragmatics. 
Performances are not paintings, easily transportable 
artefacts, or at least clearly defined installations. Few 
exhibitions have the complexity and unpredictability of a 
festival. As a social form of art, theatre will always have 
a different attitude towards pragmatism and compromise, 
will need more time and space, an therefore stay inferior 
to other genres regarding agility. In an age of speed and 
spacelessness that could represent a market flaw, just as 
it was an advantage in other times. But however small the 
possibilities of contextualisation may be within a festival 
or a season, they can also be very effective. The fact of 
not-being-able to control is a challenge that must be faced 
in a productive way. 

Programming – as curating – is about selecting – a 
selection that might be contested, that in the end refers 
to specific discourses and also to taste and opinion. On 
one hand, there will always be the accusation of being 
too narrow (mainly coming from audiences, critiques, 
artists that don’t feel represented by those choices). On the 
other hand, many programmes of theatres and festivals 
are so wide that they seem arbitrary. The reasons for the 
choices made become even more vague, unclear, hidden, 
and imprecise. The arguments for keeping it somewhat 
broader are numerous, and all programme makers are 
educated in them. Some examples are creating contexts, 
not excluding any segment of the public, placing more 
audacious pieces aside next to more popular ones,  
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visitor numbers, ticket sales, tolerance towards other 
artistic approaches, financial difficulties and more. 
Indeed, it doesn’t help anyone if a curator wants to 
primarily prove his own courage with his programme 
– eventually at the cost of the artists. To establish and 
maintain a festival or a venue, to bind an audience, to win 
allies, and thus to create a framework also for artworks 
that are more consequential, more audacious, and more 
cumbersome is important. Especially since free spaces for 
art are becoming fewer and fewer, since the struggle of all 
programme makers for the survival of their programmes 
is becoming tougher and tougher. 

And yet, what is the use of maintaining that which 
should actually be maintained if it is no longer visible? 
If it is no longer legible, what is the necessary and 
compellable in the midst of the pragmatic? The model 
of the curator is also a counter-model of the cultural 
manager, who values many things, who stakes off a  
broad field of creativity and artistic activities, whose  
aim is, after all, socio-cultural. Curatorial work also 
means deciding clearly for oneself what is good and  
what is bad. And knowing why. 

But a good programme does not consist simply or 
necessarily only of good performances. On the one hand, 
the decision in favour of co-productions and against 
merely shopped guest performances is immensely 
important in terms of cultural policy. But there is also 
a decision for risk, the results imponderable; the right 
decisions can lead to a bad festival if one reads it only 
with respect to its results rather than its endeavours. On 
the other hand, it is about creating internal relationships – 
even if a festival does not give itself a thematic red thread. 
Whether a programme is well thought out depends on 
the combination of different formats, aestheticisms and 
arguments within a nevertheless very clearly outlined 
profile. But it also depends on the supposedly more 
pragmatic, but often no less dramaturgical considerations, 
which can play a considerable role in the beauty of a 
programme: for it can indeed happen that a performance 
is simply too long for a particular slot. Or too short. Or 
needs a different sort of stage. That it is the wrong genre. 
Thematically or aesthetically too similar to another 
show. Or too different. And yet, if it is worth it, one will 
probably find a solution. And yes, one must also fill 
in the slots: young, entertaining, political, conceptual, 
new, established... But there is also this: as soon as one 
stumbles across a piece that one wants to present by all 
means, one will quickly forget about this basic structure. 

The curatorial
Several related interest shifts in recent art discourse fall 
together: The increasing attention in visual arts for the 
performative, for choreography and theatre. The new 
focus on the curatorial in performing arts, emphasising 
the specific means of the medium. And what Claire 
Bishop influentially describes as a “social turn”: The 
growing attention of artists for collaborative practices, 
and for the participation of the public, that leads to an art 
“in which people constitute the central artistic medium 
and material, in the manner of theater and performance.”5 

All these aspects come into play when we try to 
describe the curatorial in the performing arts: The 

“curatorial”, a term used by scholars like Irit Rogoff or 
Beatrice von Bismarck, is not identical with the job of 
curating. While “curating” is widely seen as a professional 
set of skills, techniques, activities and practices, used to 
create a product (like an event, a exhibition, a festival), 
the curatorial is considered by Beatrice von Bismarck 
as something wider into which the activities of curating 
feed: “Curating is a constellational activity. By combining 
things that haven’t been connected before – artworks, 
artefacts, information, people, sites, contexts, resources, 
etc. – it is not only aesthetically, but also socially, 
economically, institutionally, and discursively defined. I 
understand it less as representation driven than motivated 
by the need to become public.” Compared to this “the 
curatorial is the dynamic field where the constellational 
condition comes into being. It is constituted by the 
curating techniques that come together as well as by the 
participants – the actual people involved who potentially 
come from different backgrounds, have different 
agendas and draw on different experiences, knowledges, 
disciplines – and finally by the material and discursive 
framings, be they institutional, disciplinary, regional, 
racial, or gender specific.”6 

Irit Rogoff additionally and in slight difference 
emphasises on the level of practice the question of “how 
to instantiate this as a process, how to actually not allow 
things to harden, and how to create a public platform that 
allows people to take part in these processes.”7

A “dynamic field”, “a process, how to actually not 
allow things to harden” – already these description make 
clear how much the concept of the curatorial is thought 
as performative. And how much the fear of something 
that might look too “complete”, too much like “a finished 
product” already is a constituting part of all live arts, 
where the permanent proximity to failure, chance, 
mistakes and – as already mentioned – loss of control and 
compromises are not seen as necessary flaws but rather 
as the core of the medium theatre: “What’s specific to the 
theater,” Heiner Müller used to say, “is not the presence 
of the living actor or of the living spectator, but rather the 
presence of the person who has the potential to die.”8

Many curatorial concepts in performing arts therefore 
push the risk of failure far to make it tangible for the 
audience and create a special tension of aliveness. 
Expanding time might be such a push (playing with 
strength, exhaustion, boredom, enthusiasm of the 
collective body of the visitors). A density or complexity  
of space might be another one. But also the confrontation 
of works that might not be compatible on first sight 
creates a tension and openness through their friction. 

Theatre is the space where societies always has 
explored their own means, procedures, ideals and limits. 
Theatre is, as Hannah Arendt states, “the political art par 
excellence; only there is the political sphere transposed 
into art.”9 Making this productive also in the creation of 
a curatorial field leads to Chantal Mouffe’s concept of 
agonism, a political concept that aims at showing different 
positions in struggle and disagreement (in opposition as 
well to Marx’s conception of materialism which would 
end in a harmonic society). By using the concept of 
agonistic pluralism Mouffe enables us to think democracy 
differently: Not as a necessary or even possible consensus 
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but rather to always allow the possibility that conflict 
appears. Democracy is the arena where we can enact 
these differences. Just as the concept of the curatorial is 
thought as performative, the concept of agonism almost 
seems like paraphrasing theatre. Not by chance it draws 
its name from agon, the game, the competition. We need 
playful (while often very serious) agonism to prevent an 
antagonism that ends all positive negotiation. Without 
neglecting the obvious problems in transferring a concept 
of political theory into the realm of aesthetics: The idea 
of a curatorial, performative field that keeps things in flux 
and enables a playful (but serious) enacting of different 
positions is the, perhaps slightly utopian, vision of what 
curating in performing arts should aim for.

Challenging Spaces
Theatre still is mostly bound to certain spaces reserved 
exclusively for its practice: proscenium stages and black 
boxes. But even in the most conventional settings an 
awareness of the specificity of the space can produce 
artistic or curatorial added value: How does the audience 
enter the space? When does the performance actually 
begin? At the entrance door of the theatre? In the foyer? In 
the auditorium? What difference does it make when I have 
to enter from a different way than usually? Is it part of the 
performance or mere pragmatics? What are the rules of 
the theatrical contract in this case? 

Even conventional theatre spaces are not neutral.  
On one hand they provide necessary technical equipment, 
protect the work from unwanted encounters with the 
environment around, enable concentration, protect 
the artistic clarity etc. On the other hand these spaces 
themselves define largely already the possible outcome. 
Not only are they limited in terms of architecture, possible 
spatial arrangements. They also represent a certain idea 
of institution as it was mainly formed in the late 18th, early 
19th century. Their inherent structures not only reproduce 
certain conventions of what theatre is supposed to be but 
also a certain image of society. They frame and often 
tame artistic as well as political visions. It is therefore 
no surprise that many curatorial projects in the field of 
theatre either leave these predetermined spaces or try to 
challenge them (as deufert&plischke did with B-Visible). 

The hype around site specific works mainly from the 
mid-90s onwards put a special focus on space, by leaving 
the theatres and occupying supposedly non-artistic spaces, 
searching for something authentic or wanting to contradict 
the seemingly authentic. This move into the city (and very 
often to the outskirts of the city, to empty industrial areas, 
half ruins of factories, vast storage places…) is closely 
linked to the desire for the real. This is what lies behind 
all strands of so-called documentary theatre, which only 
a few years later became so extremely popular, but it also 
fits in the logics of gentrification, at least symbolically 
occupying spaces that were reserved for others. 

Using the designated areas of theatre against the 
grain or even abandoning them not only challenges 
the institution but the artistic work itself by showing 
the limitations as well as the possibilities of the genre 
as such. Working conditions get messy or even tough, 
chance might take over, audience has to be organised 
differently, technical possibilities are limited. Site specific 

work cannot just transfer the logic of a theatre venue into 
another spatial situation. It needs to be more than a mere 
reaction to the situation, a pragmatic response that deals 
with the disadvantages or adapts initial plans just as much 
as necessary. Site specific work gains momentum when 
it adapts the logic of the circumstances, pushes them 
or purposely contradicts them. It needs to be context 
responsive and make the space as such (and not only a 
limited portion e.g. in form of a set) part of its form and 
content – but not by surrendering: Obedience towards 
the space easily creates boredom – when narration, 
atmosphere, movement, space etc. come to close to each 
other, it might result simply in a semantic shortcut – and 
all artistic tension is gone. 

Apartments & Stadions
One of the most famous site specific curatorial projects 
in performing arts, X Apartments by the German 
dramaturge and founding director of the influential 
Berlin HAU theatre, Matthias Lilienthal, actually has an 
even more famous predecessor. For the iconic exhibition 
Chambres d’Amis (Guest Rooms) in 1986, curator Jan 
Hoet convinced more than 50 inhabitants of the city of 
Gent to let artists work in and with their apartments. 
His concept of “displacement”, which he later also used 
for documenta 9, aimed for the shifts in perception that 
happens when something is experienced in an unusual 
context. He removed the art from the exclusive gallery 
spaces it usually is bound to: “I am disturbed by the 
idea that art is here, and reality is there, separated.” In 
Chambres d’Amis one should “have the impression that 
you are in the work, not just in front of it.”10 Each artist 
(among them Joseph Kosuth, Sol LeWitt, and Mario Merz) 
used one or two rooms to create a work that reflected the 
surrounding environment. Since these were apartments in 
use, encounters and discussions with the owners were an 
integral part of the concept. 

While Chambres d’Amis exclusively featured works 
of visual art, it effectively created its own performativity 
by triggering the imagination of the visitors: the walks 
between the flats enabled very different individual 
narrations and dramaturgies, and in the private settings  
in the apartments were just as open to interpretation as  
the artworks themselves. 

Matthias Lilienthal enhanced this aspect years 
later with X-Apartments by primarily commissioning 
theatre directors, choreographers, performers (among 
them Fatih Akin, Pawel Althamer, andcompany&Co., 
Herbert Fritsch, Heiner Goebbels, Jonathan Meese, 
Peaches, raumlaborberlin, Meg Stuart, Anna Viebrock, 
Barbara Weber, Krysztof Warlikowski etc.) to invent 
small performances within different apartments.11 By 
introducing a time structure (the audience stays for the 
whole time of each short apartment performance and then 
wanders on while the next group arrives) it collectivises 
the experience for the visitors. Not only the different 
“venues” themselves, also the bodies moving from space 
to space are part of this experience which is more than the 
sum of the performances. X-Apartments plays with the 
spirit of an expedition, it connects the audience, which is 
arbitrarily mixed and might not have known each other 
before. In the best cases these small scenes, interventions, 
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installations create their own fantasies about the flats, 
their use, their inhabitants. They extend the “real” 
settings into the field of imagination or artistically 
frame documentary approaches. The less successful 
sequences on the other hand tend to fall into the trap of 
inherent voyeurism or they rely mainly on fetishizing and 
exoticising the lives of members of other social groups  
or classes. 

While the quantity of flats, the extraordinary in 
the ordinary, the shift of perception towards every day 
settings are key in X Apartments, Polish curator Joanna 
Warsza chose a venue with symbolic power for her project 
Finissage of Stadium X (2006–2008): the 10th Anniversary 
Stadium in Warsaw that was built in 1955 from the rubble 
of the war-ruined Polish capital. The stadium represented 
the idea of Communism and a new Poland. However, by 
the mid-80s it was abandoned and became a modern ruin 
itself. New life was infused by Vietnamese and Russian 
traders who took over as pioneers of the newly arrived 
capitalism. The stadium thus became the open-air market 
Jarmark Europa, the only multicultural site in the city; a 
realm of informality and discount shopping as well as a 
paradise and work camp for botanists.

The heterogeneity of the site, the usually invisible 
Vietnamese community, the debates around the new 

national stadium built for the European soccer champion-
ship in 2012 and the lack of a critical debate on Poland’s 
post-war architectural legacy inspired the three years 
Finissage of Stadium X. It included an acoustic walk 
around the Vietnamese sector (A Trip to Asia, 2006), 
Boniek!, a one man re-enactent of the legendary 1982 
Poland-Belgium soccer match by Massimo Furlan (2007), 
or the Radio Stadion broadcasts by Radio Simulator and 
backyardradio (2008). Subjective excursions were guided 
by artists and activists into the stadium that no longer 
existed. In this project the venue itself was the main 
protagonist – not only the mere architecture but as well 
the symbolic role it played for Warsaw (and by this almost 
being a metaphor for the changes that Poland underwent).

A building as performance
An almost ironic twist to the notion of site specificity 
brought the project The Theatre by architect Tor 
Lindstrand and choreographer and theorist Mårten 
Spångberg. Their long-term interdisciplinary project 
“International Festival”, created in 2004, positioned itself 
somewhere between theatre, choreography, architecture 
and curating. Playfully and sometimes subversively they 
isolated and investigated different aspects of what a 
festival consists of: The Welcome Package for example, 

Matthias Lilienthal, X-Apartments
X-Apartments Beirut, 2013 (above left); Nurkan Erpulat, X-Apartments 
Mannheim, 2011 (above right); and Urban Guerilla Gardening,  
X-Apartments Warsaw, 2010 (left).

PHOTOGRAPHY BEIRUT © ELSIE HADDAD 
PHOTOGRAPHY MANNHEIM © FLORIAN MERDES 
PHOTOGRAPHY WARSAW © ADAM WALICKI
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commissioned by Tanz im August in Berlin 2004, was an 
“extended bag”, seemingly like the ones many festivals 
give to invited artists to provide them with information 
and some presents: “The 18 objects of the package were 
designed in order to produce a heterogeneous attention 
to the conventions and economies of festival,”12 for 
example by giving each participant a different DVD to 
encourage exchange after watching. Or IF Perfume (2005) 
for Kaaitheater in Brussels: Small bottles of perfume 
were given to the audience without further instructions. 
“During the event, which consisted of works by over 50 
choreographers, the fragrance was spread and used by 
the audience, the use created an intense sense of space, 
community and intimacy.”13 The idea of curating not 
only other artists but also performers and even other 
festivals, was consequently radicalized with IF Plastic 
Bags, thousands of plastic bags with the IF logo given by 
International Festival to theatre venues all over Europe for 
them to use and to distribute – and thus creating an “open 
script for a potential choreography of 25.000 performers, 
a kind of inter European dance performed through our 
everyday movements.”14 

For steirischer herbst 2007, International Festival 
developed their most ambitious project by far. A complete 
venue was built as a performance and as a curatorial 
statement: The Theatre originated from the idea that 
theatre originally was public action in public space 
(and today is mostly turned into a private action in a 
private or semi-private room). It was an attempt to revive 
the old machinery by re-enacting theatre as such by 
building a theatre. The development of The Theatre was 
accompanied by a series of workshops involving different 
artists, architects, theoreticians etc. – itself a kind of 
social performance with open result. The Theatre turned 
everything what in theatre is not theatre into theatre – 
including the 12 x 12 meter flexible stage. As important as 
this conceptual trick, which enabled a different view on 
the notion of space by turning it into a performance and 
by this into a time based art work, was the disinterest in 
the things that normally would have played an important 
role as well. The aesthetics of the architecture were rather 
generic and pragmatic – and the programming of the space 
mainly delegated to the festivals curators. 

Living Exhibitions
Escaping the highly determined and symbolically loaded 
spaces of theatre might mean ending up in spaces that are 
even more determined and symbolically loaded: the white 
cubes of museums and galleries. The increasing interest 
in all kinds of “living exhibitions” in the last years has 
many reasons, some as profane as trying to get into other 
markets or into discourses with seemingly higher prestige. 
But for most artists and curators the initial motivation is 
still close to Hoet’s idea of “displacement”. By changing 
the institutional, aesthetical and architectural frame, the 
grids of perception and reflection change was well. 

Curator Hans Ulrich Obrist has been for many years 
one of the main protagonists in integrating performative 
aspects into visual art exhibitions. Already since the 1990s 
he has collaborated with choreographers like Meg Stuart 
and Xavier Le Roy,15 and later has produced several time 
based shows, as Il Tempo del Postino in 2007 (together 

with Philippe Parreno).16 Tino Sehgal, probably by far the 
best known contemporary artist inserting live arts into 
museums and galleries, produces his work always on the 
line between choreography and visual art. Many of his 
thoughts on performance are shared by Xavier Le Roy, 
who collaborated with him e.g. in Project (2003). In 2012 
Le Roy showed his live exhibition Retrospective for the fist 
time. It was “an exhibition conceived as a choreography 
of actions that will be carried out by performers for the 
duration of the exhibition.”17 Le Roy uses the format and 
genre of a retrospectives to re-visit material from his solo 
choreographies by letting the performers re-create their 
own memories and stories connected to them. And he 
emphasises the concept of time by producing frictions 
between the different time experiences that are brought 
together: The time span of his revisited oeuvre, the time 
spent by each visitor, the working time of the performers, 
and the duration of the whole exhibition which creates 
with its permanent changes an own dramaturgy. 
Retrospective “compose(s) situations that inquire into 
various experiences about how we use, consume or 
produce time.”18

But while in Retrospective time is a key consideration, 
for many other live exhibitions it seems to be rather an 
accessory: As much as Obrist verbally stresses his interest 
in duration, looking closely at his time based curations, 
the real potential of liveness seems rather neglected:  
11 Rooms19 (co-curated with Klaus Biesenbach) for 
example is an exhibition placing eleven live art works 
in eleven white cubes: the performances are clearly 
framed as works of arts, like objects in a rather old-
fashioned exhibition. The performances last the whole 
day throughout the duration of the exhibition. But the 
conventions of watching are not challenged. Maybe the 
time of watching is longer than the infamous average 30 
seconds devoted to each art work in most exhibitions, but 
there is no interest in creating a durational experience of 
the visitor, not even in the durational experience of the 
performer, the changing of his body, his attitude etc. It 
is durational, because that’s what the classic format of 
exhibition demands. For Obrist and many of the artists 
he works with, the main interest is to replace objects with 
people – not to develop art works consisting of people. 
The approach is (with some exceptions) mostly sculptural 
or spatial: The material is the human being. Or as Obrist 
says himself: 11 Rooms is “like a sculpture gallery where 
all the sculptures go home at 6pm.”20 

Too long, too short, too fast, too slow
But time is a more powerful tool than this. Non-
dramatic or post-dramatic theatre for example “instead 
of employing a fictional Welt-Zeit” (thus pretending a 
different time-reality) insists “on constituting onstage time 
and space”. “What’s special about this kind of theatre is 
the orientation of the whole theatre situation towards the 
relationship between players and audience.”21 Theatre 
in this understanding is not necessarily defined through 
a story, through fiction, through make-believe and 
dramaturgical arches etc. (even though it can have all this) 
– it is defined by creating a temporary shared reality. And 
this is an opportunity also for performative curating.
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Truth is concrete. A 24/7 marathon camp on artistic strategies  
in politics, steirischer herbst 2012. 

PHOTOGRAPHY:  
WOLFGANG SILVERI (ABOVE AND BELOW LEFT) 
THOMAS RAGGAM (ABOVE LEFT)

Tor Lindstrand and Mårten Spångberg/ International Festival, The Theatre, 
steirischer herbst 2007.

PHOTOGRAPHY: PAUL OTT (RIGHT), AUGENNERV (LEFT)



1
2
4

S
c
e
n
e
k
u
n
s
t
e
n
 
o
g
 
d
e
 
u
n
g
e

Truth is concrete22 was an ambitious curatorial project 
happing in September 2012 in Graz, Austria, in which 
we (the curatorial team of steirischer herbst festival) 
attempted to push this notion to an extreme. Starting 
point was the strong impression by the role of artists 
in the political turmoil all over the world (from Tahrir 
to Syntagma, from Zuccotti to Taksim Square, from 
Japan after Fukushima to Moscow during the wave 
of demonstrations, from London, Budapest, Athens, 
Istanbul, to Ramallah, Tel Aviv, Tunis, Rio…) and the 
open question what role artistic strategies could play 
in these situations. Perceived well before the Occupy 
movement began and happening shortly after its first 
anniversary, the Truth is concrete-marathon camp 
brought together more than 200 artists, activists, and 
theorists. They were joined by 100 students and young 
professionals, as well as by a local and international 
audience, to meet on the small common ground of 
art and activism: a 24 hour a day, seven day a week 
marathon camp with 170 hours of lectures, performances, 
productions, discussions to pool useful strategies and 
tactics in art and politics. 

The marathon machine ran nonstop – often too fast, 
sometimes too slow – all day every day and all night every 
night. It produced thought, arguments, knowledge, but it 
also created frustration and exhaustion. It used time as 
a tool to create an extreme social experience. But wasn’t 
it by doing so just a mirror or even a fulfilment of the 
neoliberal agenda of more and more, of extreme labour 
and permanent availability? Did it not just prolong the 
race we are struggling with in our capitalist environment? 
Wouldn’t it be better to slow down, to take time? 

Truth is concrete aimed in the opposite direction. 
Taking a break was not going to help. This machine did 
not set a task that could be fulfilled. It could not be easily 
commodified, nor easily consumed. There was no right 
time; it wasn’t built around highlights. There was no ideal 
amount of hours to grasp it the right way. So there was 
actually not one marathon, but many individual ones: 
some shorter, some longer; some searching for depth in 
familiar topics, others searching for things one had no 
idea about yet. Having to miss out was part of having to 
make choices.

In this way, it was also a metaphor for political 
movements: spending an hour or so at Occupy Wall  
Street, you will talk to some people, see some tents,  
possibly smell some of the spirit. You come back, listen in  
to some committee meetings, maybe next time start talking 
yourself. Or you move in. All is possible, but it will give 
you different intensities and insights. Truth is concrete was 
not only interested in the intellectual intensity it produced. 
It was also interested in physical intensity. In the impact 
this meeting had on our bodies. In the here and now.

It was as machinic, as rigid, marathon running in the 
centre, surrounded by a camplike living and working 
environment developed by raumlaborberlin – a social 
space with its own needs and timings, creating a one week 
community, mixing day and night, developing its own 
jetlag toward the outside world. The vertical gesture of the 
marathon machine was embedded in a horizontal structure 
of openness: with organized one day workshops and 
several durational projects and an exhibition, but most 

importantly with the parallel “Open marathon” based on 
self-organization: its contents were produced entirely by 
participants spontaneously stepping into the slots.23

Performing Knowledge
If performative curating understands itself as  
creating framed social situations in space and time,  
then production and exchange of knowledge are key  
issues – and can be found in many of the already 
mentioned projects as a main purpose. 

Also Boris Charmatz’ expo zéro (since 2009) falls in 
this category: As part of his Musée de la danse it is created 
as an exhibition, a living, a dancing, a talking exhibition – 
and a permanent exchange. Experts from different fields – 
choreographers, writers, performers, directors, theorists, 
visual artists, architects – first spend four days in a kind of 
think tank together and then open the space to the public, 
present movements, thoughts, words… and engage with 
each other in verbal and non-verbal communications. 
What belongs in a Musée de la danse? Thinking the 
museum means at the same time creating it – a museum of 
dance can only be ephemeric (the “zero” in the title refers 
to the lack of objects). 

Matthias von Hartz’ “go create™ resistance” (2002–
2005) was not a museum but a different kind of public 
space. He developed a series of evenings focussing on 
art and activism at Schauspielhaus Hamburg, one of the 
strongholds of Bourgeois’ culture. Or the “Dictionary of 
War” (2006/2007),24 a collaborative platform for creating 
100 concepts on the subject of war. During four two-day 
events in Frankfurt, Munich, Graz and Berlin scientists, 
artists, theorists and practitioners presented their entries 
to the dictionary as lectures, performances, films, slide 
shows, readings, concerts in strict alphabetical order as 
a marathon discourse. From ABC weapons to civilian 
population, from parachute invasion to facts on the 
ground, potato to collateral damage, info war to radar 
surveillance, and homesickness to resistance. All entries 
were filmed and uploaded to a video dictionary that later 
on was enlarged by further contributions in  
other cities.25

Maybe best known on the field of artistic and curatorial 
knowledge projects are the installations for knowledge 
distribution by Hannah Hurtzig: In her work theory and 
praxis, content and form are hardly dividable anymore. 
The Kiosk for Useful Knowledge for example – a format she 
originally devised together with curator Anselm Francke 
– is a “construction of public spaces experimenting with 
new narrative formats for the production and mediation 
of knowledge.”26 Professional knowledge and theoretical 
discourses meet individual narrations; the distribution 
of knowledge becomes graspable for an audience that is 
voyeur and witness at the same time of a almost intimate 
conversation: Two protagonists exchange their expertise 
in form of a personal narration, which we can only 
participate in in a mediated way by transmitted image and 
sound. A principle which is multiplied in the Blackmarket 
for Useful Knowldege and Non-Knowledge, an installation 
for 50 to 100 experts on small tables. Here, everyone can 
buy half an hour of intimate expert knowledge for one 
Euro from scientists, artists, hair dressers, fortune tellers: 
facts, experiences, self-help or simply insights into areas 
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Hannah Hurtzig, Black Market for Useful Knowledge and Non-Knowledge 
No. 8: The Gift and Other Violations of the Principle of Exchange.  
An installation with 100 experts, steirischer herbst 2007.

PHOTOGRAPHY: JOHANNES GELLNER
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of knowledge completely unknown to you – knowledge 
that is always connected to the person who is passing it on. 
And to the way how it is passed on. In all her knowledge 
installations, Hannah Hurtzig emphasises the perfomative 
character of knowledge exchange.27

No fear of the task
All these examples put forward a rather strong emphasis 
on the curatorial concept. To a large extend they define 
the artistic works they include, they chose, adapt, 
produce – and in some cases they even are artistic works 
themselves (as in the examples of deufert&plischke, 
Boris Charmatz, International Theater, Hannah Hurtzig 
etc.). Curatorial thinking starts much earlier though 
and can play a crucial role also in programming more 
conventional festival or venue formats. 

So what can one see if one attends, on one evening, 
two clearly juxtaposed performances? How does it change 
one work retrospectively and the other in advance? (At 
least an exhibition curator rarely has the possibility 
of steering the order of reception so precisely.) What 
influence does it exert on the reception if a leitmotif or 
a theme is offered as the focus? What reference points 
can be given for an artwork, perhaps also historically, 
at least on paper or video? What contexts of experience 
are created for the spectators already by the very choice 
of space, the point of time, the graphic design, the 
advertising strategies? Is it possible not only to scatter 
theoretical postulates like parsley over the programme, 
but also actually mix them in? 

This list can be continued, it gives only some arbitrary 
examples of how contexts and focuses can be created, 
if so through the elaboration of smaller sections or 
agglomerations/knots in the programme as a whole. 
After all, biennials and museums are usually no adroit 
ships as well – and yet they play increasingly often with 
their temporal axis, with the idea of the performative, 
the social. So the attention towards an arch, towards 
constructive frictions or additions, towards a dramaturgy 
of programming is also an attempt at recovering lost 
terrain for theatre as a form of art. A course of events, 
a change of tempo, a change of intensity, a change of 
viewpoint. Even if barely any spectator can follow such 
dramaturgies in their entirety, they are nevertheless 
perceptible. One can walk through a festival as through a 
landscape. Some things are accidental, others are obvious. 
To linger or to go on, to grasp things intuitively or turn 
them over intellectually. The phantom of the über-curator, 
boldly creating his own piece out of other people’s 
artworks, is not to be feared in the performative domain 
anyway. On the contrary, there is rather a lack of courage 
for imparting meaning at all – and not least because of 
modesty, but out of being afraid of the task. 

Notes

 1 B-Visible, curated by the choreographers Kattrin Deufert 
and Thomas Plischke together with the dramaturge Jeroen 
Peeters, took place at Kunstencentrum Vooruit, Gent/
Belgium in in November 2002.

 2 Art critic Nicolas Bourriaud coined the term “relational 
aesthetics” for this in the late 1990s. 

 3 Hans Ulrich Obrist “Diaghilev is the most important curator 
of the 20th century”. In: Florian Malzacher, Tea Tupajića and 
Petra Zanki (Eds.). Curating Performing Arts. Zagreb: Frakcija 
Performing Arts Journal: 2010, p. 44. 

 4 For a more extensive reflection on the different conditions of 
curating in visual and in performing arts, as well as criteria, 
relation towards the market etc. see also: Florian Malzacher 
“Cause & Result. About a job with an unclear profile, aim and 
future”. In: Florian Malzacher, Tea Tupajić and Petra Zanki 
(Eds.). Curating Performing Arts. Zagreb: Frakcija Performing 
Arts Journal: 2010, p. 10–19. 

 5 Claire Bishop. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics  
of Spectatorship. London and New York: Verso, 2012, p. 2.

 6 Beatrice von Bismarck and Irit Rogoff. “A conversation 
between Irit Rogoff and Beatrice von Bismarck”. In: Beatrice 
v. Bismarck, Jörn Schafaff, Thomas Weski (Eds.). Cultures of 
the Curatorial. Sternberg Press: Berlin, 2012, p. 24–25.

 7 Beatrice von Bismarck and Irit Rogoff. “A conversation  
between Irit Rogoff and Beatrice von Bismarck”. In: Beatrice 
v. Bismarck, Jörn Schafaff, Thomas Weski (Eds.). Cultures of 
the Curatorial. Sternberg Press: Berlin, 2012, p. 23.

 8 Heiner Müller in conversation with Alexander Kluge:  
http://mullerkluge.library.cornell.edu/en/video_transcript.
php?f=121

 9 Hannah Arendt. The Human Condition. University of  
Chicago Press, 1989, p. 188. 

 10 “AvantGarde Art Show Adorns Belgian Homes”.  
The New York Times. August 19th, 1986. 

 11 Initially invented for the festival Theater der Welt 2002 
in Duisburg, the format proved to be so successful and 
adaptable that since then new versions took place in 
cities such as Berlin, Caracas, Warsaw, Vienna, São Paulo, 
Johannesburg or Istanbul, often with different cocurators 
and collaborators. 

 12 http://internationalfestival.org/node/3

 13 http://internationalfestival.org/node/4

 14 http://internationalfestival.org/node/56

 15 E.g. In Laboratorium (curated together with Barbara 
Vanderlinden), Antwerp 1999. 

 16 A timebased group show with Liam Gillick, Tino Seghal,  
Tacita Dean, Carsten Höller, Olafur Eliasson, Dominique 
GonzalezFoerster and others.

 17 http://www.xavierleroy.com/page.php?sp=2d6b21a02b428 a0
9f2ebd3d6cbaf2f6be1e3848d&lg=en

 18 http://www.xavierleroy.com/page.php?sp=2d6b21a02b42 8a0
9f2ebd3d6cbaf2f6be1e3848d&lg=en

 19 The project was shown as 11 Rooms at Manchester 
Inter national Festival in July 2011 with works by Marina 
Abramović, John Baldessari, Allora and Calzadilla, Simon 
Fujiwara, Joan Jonas, Laura Lima, Roman Ondák, Lucy 
Raven, Tino Sehgal, Santiago Sierra, Xu Zhen. Later editions 
took place in Ruhrtriennale, Essen/German (12 Rooms, 2012), 
Public Art Projects, Sydney/Australia (13 Rooms, 2013), Art 
Basel, Basel/Switzerland (14 Rooms, 2014). For each edition, 
the artists list partially changed. 

 20 http://www.mif.co.uk/event/11rooms

 21 HansThies Lehmann. “Shakespeare’s Grin. Remarks on 
World Theatre with Forced Entertainment”. Not Even A 
Game Anymore. The Theatre of Forced Entertainment. Ed./
Hg. Judith Helmer and Florian Malzacher. Berlin: Alexander 
Verlag, 2004, p. 114.
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 22 Truth is concrete. A 24/7 marathon camp on artistic 
strategies in politics and political strategies in art. steirischer 
herbst, Graz/Austria 21st–28th September 2012. Curated by 
Anne Faucheret, Veronica KaupHasler, Kira Kirsch and 
Florian Malzacher (idea and concept).

 23 There are obviously many other good examples for using 
time as a curatorial means: E.g. Matthias Lilienthal’s 
Unendlicher Spaß (Berlin, 2012 after David Foster Wallace’s 
novel Infinite Jest) stressed duration as well as site speficity: 
The audience followed for twentyfour hours from one scene 
to the other, partly by foot (mainly within the premises of a 
large Sport areal), partly by bus throughout the patina of the 
old west of Berlin.  
 
The opposite approach – shortening the length of the 
performances to a minimum – was used in Tom Stromberg’s 
project for documenta x (1997): Theaterskizzen (Theatre 
Sketches) reduced the time for each presentation to a few 
minutes and thus reduced the possibilities of conventional 
dramaturgies; a task that almost only Stefan Pucher and 
Gob Squad with 15 Minutes to comply managed to use 
convincingly. Even shorter are the slots that the New York 
based organisation Creative Time – devoted to art in public 
space – offers at their annual summits: Just eight minutes 
each artist, theorist, activists. 

 24 Dictionary of War was curated by the curators’ collective 
Unfriendly Takeover together with the activist collective 
Multitude e.V. www.dictionaryofwar.org

 25 Other projects devoted to the idea of knowledge production 
and exchange were for example the different conferences 
and workshops conceived for steirischer herbst’s 
Spielfeldforschung (Playing field research) between 2006 and 
2010 where theory confronted itself with different formats 
of art. New formats were developed that brought together 
theory and artistic practise on eyelevel and in proximity, 
for example the Walks in Progress (2006) that moved 
through the city as well as through the festival programme. 
This concept was later developed further into Walking 
Conferences (2007 and 2008 – curated by Florian Malzacher 
and Gesa Ziemer). Or the fourth and fifth International 
Summer Academy at Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt/
Main – curated by Thomas Frank (2004), Florian Malzacher 
(2002 and 2004) Christine Peters (2002), Mårten Spångberg 
(2002 and 2004) – invited the workshop hosts as well as all 
contributors to confront themselves with guests that they 
did not work together yet, or even better: that they always 
wanted to get to know. And to hand over to them part of the 
programme. With this concept – inspired by Hans Ulrich 
Obrist’s concept of “invite to invite” – they put themselves at 
least in regard of this uncertainty on the same level as other 
contributors. As well as the curators: Since the invitation was 
delegated to somebody invited and so the own influence 
was reduced.

 26 http://www.kioskberlin.de

 27 See also: Florian Malzacher and Gesa Ziemer.  
“Das Lachen der anderen. Doing Theory”.  
In: Herbst. Theorie zur Praxis (1) 2006.
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Scenekunsten er en samtidsarena for fysiske møter, for 
utvikling, debatt og refleksjon. Det er møter som på 
sitt beste kan treffe hele følelsesregisteret og samtidig 
romme interessante intellektuelle analyser. Jeg hørte en 
gang teatret bli kalt for mulighetenes fest. Gradvis har 
jeg forstått at det største hinderet for å skape det teatret 
jeg drømmer om, er mine egne begrensende ideer om 
prosess og metode – det man med et annet ord kan kalle 
produksjonsstruktur. 

I denne teksten setter jeg ord på ferske tanker. Der 
jeg er nå, er undersøkelsen viktigere enn konklusjonene. 
Underveis har jeg intervjuet scenekunstnerne Rebekka 
Brox Liabø, Kristina Junttila og Anne Katrine Haugen, 
som har det til felles at de redefinerer produksjons-
strukturene for hver forestilling de skaper. Jeg 
opplever at deres bevisste valg om organisering og 
forestillingsstruktur, peker utover seg selv og mot det 
store mangfoldet av organiseringsmuligheter som ligger 
i scenekunstens vesen – og i feltet. Profesjonalitet, 
og hva kunstnerisk praksis innebærer for hver enkelt 
scenekunstner, er en størrelse i konstant endring. 

Forestillingene som er bakgrunnen for intervjuene 
med Liabø, Junttila og Haugen vil jeg kalle heteronome 
eller ikke-autonome. De er hybrider, urene i formen, 
vanskelige å kategorisere og overskrider grenser på flere 
hold: mot billedkunst, mot pedagogikk, mot det som 
kan framstå som et tilfeldig sosialt møte. De kombinerer 
publikumsopplevelse og deltakelse på en grunnleggende 
dyp og respektfull måte. De fikk svært god mottakelse av 
publikum og presse. Jeg tenker at alle tre hadde egnet seg 
godt som forestillinger i Den kulturelle skolesekken. At 
det slik DKS er organisert i dag, virker nesten umulig at de 
skulle turnere der, er en annen sak. 

Praksisrefleksjon
Jeg er en teaterpraktiker med teksten som innfallsvinkel til 
arbeidet. Bak meg har jeg tretti års arbeid som instruktør, 
dramaturg, manusforfatter og prosjektleder. Måten jeg 
strukturerer og organiserer arbeidet er et av de viktigste 
verktøyene jeg har. Derfor har jeg siden 2009 brukt tid 
på arbeidet med nettverksorganisasjonen RadArt. Jeg har 
også arbeidet mye med omstruktureringer i Ferske Scener 
der jeg er daglig leder. Målet har vært flere og bedre møter 

med publikum, spredning av eierskap og ledelsesansvar, 
og mer dynamikk og diskusjon i prosessene. 

Min grunnleggende scenekunstutdanning: Totalteatret
Klassisk utdannede skuespillere fra Hålogaland Teater 
var instruktører og læremestre i perioden 1985–1988, 
i det som var frigruppa Totalteatret. Forestillingene vi 
spilte, ble solgt til skoler, og vist hundrevis av ganger. 
Jeg lærte å se etter «hva som er mulig». Jeg tenkte på 
produksjonsstruktur som et slags brukergrensesnitt. Vi 
lagde det vi ville lage, men alle ideer måtte matches mot 
det vi oppfattet som eneste gjennomføringsmulighet. 
Forestillingene måtte kunne spilles på skoler, ikke vare 
lenger enn en skoletime, rigges opp på halvannen time, 
OG få plass i en folkevognbuss. Det som falt utenfor, ble 
droppet eller satt på vent.

Våre egenkonstruerte regler ble brutt allerede i 1988, 
da vi lagde forestillingen DRAUG. Ønsket om å kombinere 
kunnskapsformidling om nordnorsk kystkultur med 
et drama om miljøvern, resulterte i en forestilling som 
sprengte vårt eget brukergrensesnitt ettertrykkelig. To 
timer med pause, stor og tung scenografi, publikums-
medvirking, live musikk, målgruppe like mye voksne som 
for barn. Etter hvert ble DRAUG spilt oftere utendørs enn 
i gymsaler. Forestillingen ble en kjempesuksess, og åpnet 
dører for oss nasjonalt og internasjonalt. Erfaringen om at 
vi ikke var bundet til en spesiell type produksjonsstruktur, 
men kunne definere den selv, har fulgt meg siden. 
Rammene har likevel alltid vært det klassiske teatrets 
rammer: Vi har drevet med «spill» og «ikke-spill»,  
men uansett snakker vi om skuespillere som agerer  
for et publikum, så forskjellen har nok ikke vært så  
stor som vi har trodd. 

Snakk for deg sjøl med Rulleramp 
Idé og konsept: Rebekka Brox Liabø

Forestillingen/hendelsen/utstillingen ble gjennomført  
på Tromsø Kunstforening i 2012, i tre rom: et live 
chatterom og to installasjonsrom. Utøverne var en  
gruppe ungdomsskoleelever som selv hadde vært med på 
å skrive tekstene. Den dramaturgiske strukturen var åpen; 
det var ingen bestemt rekkefølge på hendelsene,  

Produksjonsstrukturer  
som kunstneriske virkemiddel
Av Kristin E. Bjørn
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og publikum valgte selv hvor mye tid de ville bruke  
hvor. Målsettingen med forestillingen var å undersøke 
skiller og skape møtepunkt mellom ungdoms- og  
«voksen» kultur. Vise ungdomskulturen slik den 
manifesterer seg i praksis gjennom eksempler på  
skriftlig og muntlig hverdagsdialog.

Forestillingen besto av
 → En installasjon der publikum kunne trekke lapper  

med dialoger skrevet av ungdommene og øve seg  
på å si dem.

 → En film: Nærbilder av ungdom som sa egne utsagn: 
«… fordi jeg er ungdom så kan jeg… hvis jeg var  
voksen så kunne jeg…»

 → Et rom var fylt av en stor boks med ungdom inni. 
Boksen hadde kikkerhull for publikum. I øre - 
telefoner kunne publikum høre innspilte dialoger 
ungdommene hadde skrevet. 
Fire «ungdomsdyr» (aktører med dyremasker  
på hodet) satt rundt i lokalet med hver sin laptop.  
Alle ungdomsdyrene hadde egen Facebookprofil.

 → Livechat som «ungdomsdyrene» skrev.

Home Made med Haugen Produksjoner
Idé og konsept: Anne Katrine Haugen

I forestillingen Home Made gikk publikum i grupper på 
ti og ti og besøkte tre kunstnerhjem. Eierne av hjemmet 
hadde stor frihet til å velge form og innhold til besøket/
forestillingen. Temaene spente fra diskusjon om 
spillavhengighet til sanseopplevelse av et hjem med bind 
for øynene. Deltakerne var 12 erfarne kunstnere og deres 
familier. Publikum valgte oppmøtested. Rekkefølgen 
på besøkene var satt av praktiske og logistiske grunner 
(som gangavstand), og dramaturgien i forestillingen ble 
på den måten tilfeldig. Målet med produksjonen var å 
undersøke ideen om «hjem» og skillet mellom det private 
og det offentlige, mellom fiksjon og autensitet. Hvordan 
iscenesetter vi oss selv? Et av målene var å skape sceniske 
situasjoner og møter der også utøveren kan utvikle seg 
som menneske, ikke bare som fagutøver. 

Snarvisitt på gamlehjemmet
Idé og konsept: Kristina Junttila

Snarvisitt på gamlehjemmet var en guidet tur under ledelse 
av en scenekunstner på eldreinstitusjonen Heracleum 
i Tromsø 2010. Omvisningen inkluderte kunstneriske 
innslag og hjemmebesøk hos en av beboerne. Rekke-
følgen på delene av forestillingen var bestemt av 
kunstnerisk leder. Hver guide hadde stor innflytelse  

Snakk for deg sjøl 
Rulleramp

FOTO: STEIN VALKOINEN
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på innholdet i sin del. Målsettingen med forestillingen  
var å formidle en opplevelse av det å bo på gamlehjem,  
og bruke kunsten til å undersøke temaet eldreomsorg  
på en personlig måte. 

Forestillingen besto av
 → Guidene (fire aktive scenekunstnere) ledet grupper  

på fire publikummere rundt i institusjonen. Ulike 
løyper med noen felles opplevelser.

 → Besøk hos en av beboerne. Guide og beboer hadde  
stor frihet i å lage besøket.

 → Selvvalgt vandring som ble avsluttet med felles kaffe 
og kaker. Publikum fikk utdelt kart, og kunne blant 
annet oppleve installasjoner, video og lydopptak. 

Ulike produksjonsstrukturer gir ulik kunst! 
Et teater med fast scene og eget teknisk utstyr, lager 
andre forestillinger enn et som ikke har det: Det gjør 
noe med det sceniske uttrykket at all scenografi må 
pakkes bort etter endt prøvedag. Forestillinger til et 
teater som jobber tett med publikum/målgruppe og 
involverer dem i arbeidsprosessen, ser annerledes ut 
enn en som først treffer publikum på premiéren. Et 
ensemble med en produsent inkludert i det kunstneriske 
teamet, tar andre avgjørelser enn det ensemblet som ser 
produsenten som en praktisk utfører av beslutninger fattet 
av kunstnerisk ledelse. Til tross for dette, er det vanlig å 
se «administrasjon» og «drift» som objektive størrelser 
adskilt fra den kunsten som administreres og driftes. 
Ikke minst blant kunstnerne selv, er dette en gjengs 
holdning. Drømmen om en produsent «som tar alt det 
administrative» er det mange som deler.

Trenger vi ordet produksjonsstruktur?
Scenekunst er en grunnleggende enkel sak. Alt som trengs 
er et menneske med noe på hjertet som formidler/spiller/
deler dette med publikum. Men siden måten vi organiserer 
arbeidet har så stor betydning for resultatet, er det ingen 
vei utenom å sette ord på det vi gjør. 

«Struktur» kommer av latin, struktura, som betyr 
byggemåte. Og «produksjon» i scenekunstsammenheng 
snek seg vel inn på 70-tallet samtidig som «teater-
arbeider», lovfestet arbeidstid og alminnelige 
arbeidstaker rettigheter ved teatrene. 

Alternative måter å si det på ville  
være forestillingsbyggemåte. 

Eller scenekunstarbeidsmønster.
Eller sammenhengen mellom, og organiseringen av,  

de enkelte leddene som fører til at det skapes scenekunst. 
Eller rett og slett organisering av arbeidet. 
Ofte snakkes det om produksjonsapparat. Et apparat 

er mekanisk og instrumentelt. Et apparat kan styres. 
Strukturer påvirkes fra mange kanter, har mange 

«styrere» og det er mer i takt med virkeligheten slik 
jeg kjenner den. Siden behovet for å tenke helhetlig 
om produksjon/byggemåte/tilblivelse av scenekunst er 
udiskutabelt, har jeg landet på at produksjonsstruktur 
tjener formålet. 

Man strukturerer arbeidet og disponerer tiden 
slik det virker mest hensiktsmessig i forhold til målet 
med prosessen. Målet med produksjonsstrukturene i 
scenekunsten er å gjøre møtet mellom scene og sal så  

bra og virkningsfullt som mulig, og i tråd med de 
hensiktene den kunstnerisk ansvarlige har.

Når produksjonsstrukturer eksisterer over lang tid er 
det naturlig at andre begrunnelser kommer til. Umerkelig 
kan hensikten med produksjonsstrukturen endres til 
å bli: «ta vare på gruppa» eller «beholde støtten» eller 
«være en god arbeidsgiver». Å holde det grunnleggende 
formålet med strukturen friskt og tydelig krever innsikt og 
kunnskap. Produksjonsstrukturer utvikler seg ikke i takt 
med formålet av seg selv.

I de enkleste formene for scenekunst virker det 
rimelig jålete å snakke om produksjonsstruktur. Men 
for tydelighetens del, gjør jeg et forsøk. Fortellerne på 
markedet i Marrakech spiller fortellerteater i tråd med 
eldgamle tradisjoner. Prosessen med valg av historie, 
måten historien er øvd inn på, valg og utførelse av 
kostyme, valg og innøving av framføringsmåte, og måten 
fortelleren får tak i et størst mulig publikum, vil jeg si 
utgjør produksjonsstrukturen. Og uten å vite det sikkert, 
tipper jeg at begrunnelsen for strukturen handler om 
å få publikum til å bli værende, og faktisk betale, for 
fortellingene de får. 

Stort spenn i interne produksjonsstrukturer
De produksjonsstrukturene som er under kontroll av 
den eller de som skaper forestillingene, kan kalles 
interne. Eksterne produksjonsstrukturer er det som 
er utenfor kunstnernes kontroll – så som økonomiske 
rammebetingelser, politiske beslutninger og 
oppbyggingen av støtteapparat, for eksempel gjennom 
Norsk kulturråd. 

Men innenfor det som kan kalles interne produksjons-
strukturer er det store forskjeller. I den ene enden av 
spekteret er dem som har fast produksjons struktur 
i form av fagfolk, jevn ressurstilgang, bygninger 
og utstyr. I andre enden de som bygger opp en unik 
produksjonsstruktur for hvert prosjekt. Og mellom 
ytterpunktene er det alle varianter.

 
Mål og middel forveksles
Norge har vært igjennom en lang periode med opp-
bygging av mange små kulturenheter med faste midler 
og tilholds sted. Fram til nylig, har mønsteret i norsk 
scenekunstpolitikk vært å gjøre ønskede og støtteverdige 
prosjekter mest mulig selvgående og autonome. Som en 
dyktig kollega en gang fortalte meg om hvordan jeg skulle 
overleve i bransjen:

Du har en god sak. Du skriver en glimrende 
søknad og får prosjektmidler, helst treårige.  
Du ansetter en prosjektleder. Underveis i 
prosjektet lobber dere intenst mot politikere  
og dokumenterer behov og effekt, og viser 
hvorfor akkurat ditt prosjekt er det rette svaret 
på utfordringene. Dere får med dere politikere 
som ønsker å kunne vise til konkrete resultater 
på akkurat dette området, og ender opp med 
faste lokaler og bevilgning over statsbudsjettet. 
Dette er vinneroppskriften som alle prøver  
å følge. 
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Nå vet jeg at vinneroppskriftens bakside er at man lett 
forveksler bygging, og etter hvert bevaring, av produksjons-
struktur med det egentlige målet. Ikke alle gode formål 
trenger eget hus. Tvert imot. Scenekunsten hadde tjent på  
at vi gikk mer inn og ut av husene til hverandre.

Heteronome kunstformer brer om seg
I dag er det flere og flere som av kunstneriske  
grunner IKKE ønsker seg full kontroll over produksjons-
strukturene. Man ønsker seg ikke full autonomi. Man 
ønsker seg for eksempel kunnskapen og autensiteten 
til samarbeidspartnere som kommer fra andre felter 
enn scenekunstfeltet. Man ønsker seg et heteronomt 
scenekunstuttrykk. 

Eller, man ser at det rett og slett er upraktisk eller 
økonomisk umulig å skulle være selvforsynt med fagfolk 
og utstyr. Utstyr og bygninger krever mye vedlikehold, og 
så fort som den teknologiske utviklingen går blir teknisk 
utstyr fort utdatert. Å holde sammen en fast kunstnerisk 
team er det bare de største aktørene som har råd til. 

Uansett om utgangspunktet var kunstneriske valg eller 
pragmatiske tilpasninger, er det et faktum at nye og mer 
fleksible organisasjonsmåter brer om seg. Blant disse er 
RadArt, nettverk for scenekunst i nord, som jeg kommer 
tilbake til.

Kulturløftene hadde ikke  
rett verktøy for å nå viktige mål
Norge er et rikt land, og selv om under én prosent av 
statsbudsjettet går til kultur, er det likevel store midler 
det er snakk om. Vi har institusjoner med store midler 
og kompliserte interne strukturer. Kulturløftene som 
ble gjennomført av de rød-grønne førte til en dobling 
av midlene til scenekunst. Interessant nok konkluderer 
Engerutvalgets rapport fra 2013 med at viktige mål ikke 
ble nådd. I 2012 brukte man tett oppunder 1 milliard kroner 
til profesjonell scenekunst. Med en økning på nesten 
500 millioner på 12 år har man likevel verken nådd ut 
til nye målgrupper eller satt opp flere nyskrevne manus, 
selv om begge deler har vært definert som viktige mål. 
Økningen i ressurser har ikke blitt brukt til å gi publikum 
mer og ny scenekunst. I stedet har man investert i nybygg, 
pensjonsordninger og i andre utgifter som er nødvendig for 
å utvikle produksjonsstrukturen per se, adskilt fra formålet.

Hvor bevisst dette valget har vært, er vanskelig å si. 
Jeg tviler ikke på at ønsket om å skape flere nyskrevne 
manus og nå nye publikumsgrupper var reelt. Daværende 
kulturminister Anniken Huitfeldt var krystallklar på at 
målet var å spre den gode scenekunsten som allerede 
blir skapt ut til flere. Høyest mulig publikumstall 
virker som et innlysende suksesskriterium. Resultatet 
er at markedsavdelingene ved de store teatrene har 
vokst veldig under Kulturløftene. De er den delen av 
produksjonsstrukturen som har som formål å selge 

Home Made
Haugen Produksjoner

FOTO: PER WOLLAN
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produktet til flest mulig. I praksis er det ikke vanskelig 
å skjønne at det ofte oppstår utfordringer i samarbeidet 
mellom de som skal selge til flest mulig, og de som skal 
skape kunsten. Mens de som skal selge ønsker konkret 
kunnskap om produktet tidligst mulig, ønsker kunstnerne 
frihet til å endre så lenge som mulig. De to faggruppene 
profesjonalitetsforståelse er på kollisjonskurs.

Hvordan hadde resultatet av Kulturløftene blitt 
om man hadde skapt rom og strukturer som koblet 
kunstnere og publikum i større grad? Hadde man da 
lettere nådd målsetningen om flere nyskrevne verk 
og nye publikumsgrupper? Har man i stedet investert 
i produksjonsstrukturer som øker avstanden mellom 
kunstnerne og publikum?

En passant – Den kulturelle skolesekken
I samme periode (2000–2012) har Den kulturelle 
skolesekken vokst fra å være et litt viltvoksende 
«idealistisk» system med store regionale forskjeller til 
et sammenhengende og strømlinjeformet system for 
formidling av scenekunst til barn og unge. Også her er 
viktigste suksesskriterium å nå ut til flest mulig. Og selv 
om forestillingene i stor grad er nyskrevne og definitivt 
når nye publikumsgrupper, så er det et spørsmål om ikke 
de gjenkjennbare og arrangørmessig enkle forestillingene 
har fått et problematisk hegemoni.

Et romantisk idégrunnlag
Mange kunstinstitusjoner og -ordninger er strukturert 
ut fra en idé om at kunsten trenger beskyttelse fra en 
forstyrrende virkelighet. Kunsten trenger ro og fred til 
å gå i dybden og finne sin sanne originalitet. I Norge 
er dette gjerne koblet til natur: kunstnerresidenser og 
skrivestuer har tradisjonelt vært plassert utenfor allfarvei: 
dypt inne i skogene og langt ute mot havet. Man har 
tatt det for gitt at kunstneren trenger ro for å kunne 
konsentrere seg om sitt indre liv for å arbeide. Det ligger 
et håp i dette om at kunsten skal overskride tiden den lever 
i, og skape noe som har evig verdi. Kunstens autonomi og 
egentlige verdi oppstår når det dagsaktuelle overskrides. 

Strukturer for publikumsmøter
Men scenekunstens historie handler ikke om at scene-
kunsten skapes best fra et tilbaketrukket sted. Tvert 
imot. Scenekunst er den eneste kunstformen som er 
helt avhengig av samspillet med publikum i øyeblikket. 
Teater har tradisjonelt vært en kommersiell kunstform 
med stort nedslagsfelt hos publikum, og tette bånd med 
offentligheten. For at denne gjensidige inspirasjonen 
skal virke, er det nødvendig med åpne kanaler mellom 
kunstnerne og publikum eller offentligheten. Dette kan 
organiseres på mange ulike måter, avhengig av hva slags 
del av offentligheten teatret ønsker å være i samspill med. 

Oversiktskart for publikum til Snarvisitt på gamlehjemmet
Kristina Junttila

ILLUSTRASJON: KRISTINA JUNTTILA OG INGVILL FOSSHEIM
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Poenget er at det virker uttørkende for nyskaping  
av scene kunsten om denne kontaktflaten fjernes. 

Med begrunnelse i kunstens autonomi deler man som 
regel strengt mellom kunstneriske produksjonsstrukturer 
og ikke-kunstneriske. Min erfaring er at denne inndelingen 
skaper kunstige skiller og ofte er et direkte hinder for 
utvikling. Hele produksjons-strukturen bør ha sammenheng 
med hva man ønsker å oppnå i møtet med publikum. 

Dette er på ingen måte et kontroversielt standpunkt. 
Varianter av det samme høres fra hele feltet, fra 
teatersjefene til frilanskunstnerne. Men hvordan man 
forholder seg til den heteronome, urene, scenekunsten  
er langt vanskeligere. Faggrenser og håndverkskunnskap 
utfordres i stor grad i dagens scenekunstfelt. Hvordan 
skal man vurdere verk, der verket i seg selv er mindre 
viktig enn helheten det fungerer i? De ikke-autonome 
blandingsformene er vanskelige å håndtere, både for feltet 
selv, for de som skal formidle forestillingene og for media 
som skal skrive om dem. 

Hvor langt kan man gå i å sette «virkeligheten» på scenen 
i form av personer som ikke spiller, men forteller sin 
personlige historie? 

Hvor går skillet mellom pedagogikk og kunst i forestillinger 
som krever et aktivt deltakende og handlende publikum?

Hvor går skillet mellom kunst og kunnskapsformidling?

Hvor går skillet mellom kunst og åndelig søken?

Er disse skillene overhodet viktige? Og er det kanskje  
slik at de oppleves de som viktigere for kunstfeltet selv 
enn for publikum?

Nettverk for deling av ressurser og kunnskap
Det er utvilsomt en trend med sjangeroverskridende 
forestillinger og konsepter. Ikke minst ser vi det blant 
medlemmene i nettverksorganisasjonen RadArt, 
som nå har i overkant av 70 medlemmer blant alle 
faggrupper innen scenekunst i de nordligste fylkene. 
Helt fra etableringen i 2004 har man valgt å inkludere 
både kunstneriske og ikke-kunstneriske aktører innen 
scenekunsten. Scenekunst for barn og unge er en 
selvfølgelig del av virksomheten.

Å hente samarbeidspartnere fra ulike kunstsjangre, 
samarbeide tett med personer fra et ikke-kunstnerisk 
miljø eller vise forestillinger i andre rom enn spesialbygde 
teatersaler er blitt så vanlig at det nesten er normalen. 

Det kan virke som at fellesskapet i RadArt gjør at det 
skapes flere sjangeroverskridende forestillinger og større 
bevissthet om rollen publikum spiller. Om dette skyldes 
at toneangivende medlemmer i utgangspunktet var 
interessert i slike ikke-autonome former for scenekunst, 
eller om nettverket i seg selv bidrar til slike forestillinger 
er ikke godt å vite. Sannsynligvis en god blanding. 

Spørsmålene jeg nevnte tidligere, går igjen i mange 
diskusjoner i RadArt. Noen ganger blir det åpne 
konflikter, fordi man har grunnleggende forskjellig syn 
på hvordan man ivaretar sin integritet som profesjonell 
kunstner. Diskusjonene skaper dynamikk og bevegelse, 
og leder på sitt beste til en større tydelighet og bevissthet. 

Stikkord er deling av ressurser og kunnskap
RadArt har fellestrekk med tendenser i kreative næringer 
som design, informasjon, web, reklame. Der man 
tidligere gikk sammen i faste grupper, som utviklet sin 
egen merkevare over tid, er nå de fleste organisert som 
enkeltpersonforetak som søker sammen når det trengs. 
Det løse fellesskapet som RadArt er, har nå har etablert 
to festivaler, har et omfattende samarbeid med den 
programmerende scenen Rådstua Teaterhus, samarbeider 
med Hålogaland Teater om åpne scenekunstverksted 
(ArtLab), og driver et stort felles markedsføringsprosjekt 
for sine medlemmer. RadArt skaper økonomisk vekst, 
økte publikumstall og er kort sagt en hjørnestein i den 
framgangsrike kulturnæringen i Tromsø. 

Målet er å skape rom og strukturer som kobler 
kunstnere og publikum på en effektiv og direkte måte. 
Fokus ligger på innhold og arbeidsstruktur, ikke på 
bygninger og utstyr. RadArt er i slekt med andre nettverk 
og ordninger med fokus på deling av ressurser og 
kunnskap som har dukket opp i Scenekunst-Norge de siste 
ti årene. Propellen i Trondheim er et kunstnernettverk 
med mange likheter. ProScen i Bergen er en annen 
slektning. Kunstproduksjonssentret Seanse og utviklings-, 
forsknings- og produksjonsprosjektet SceSam fokuserer 
på barne- og ungdomsteater, med mye av det samme 
idégrunnlaget. Man kan kanskje si at slike nettverk og 
ordninger er svar på de behov og oppgaver som ikke ble 
løst under Kunstløftene?

Heteronome scenekunstproduksjoner krever at 
strukturene må konstrueres, helt eller delvis, på nytt 
hver gang. Byggesteinene finnes i nettverket til den som 
leder produksjonen. Uten nettverk, ville verken Home 
Made, Snarvisitt på gamlehjemmet eller Snakk for deg 
sjøl blitt noe av. Nettverket bidrar med kompetanse og 
potensielle deltakere, og fysiske ressurser som utstyr 
og øvingslokaler. Det fine med å være i et nettverk, er 
at byggesteinene kan settes sammen i nye strukturer og 
byggemåter fra gang til gang.

Ut fra egen erfaring, vet jeg at denne struktur-
byggingen er både praktisk og idémessig fundert. Men  
for å gå tilbake til samtalene med Junttila, Liabø og 
Haugen, så erfarte jeg at de tenkte mindre praktisk og 
pragmatisk enn jeg trodde. 

Under er noen sitater, gjengitt med intervju - 
objektenes tillatelse:

Om forholdet til publikum

Vanligvis sier man at møtet med publikum er 
målet – og at de skal bli mest mulig berørt. Men 
på hvilken måte blir de det – det er mange måter 
publikum kan være inni i et verk på. Ulike former 
for interaktivitet sier ulike ting for publikum. Min 
holdning er at publikum alltid er aktive, jeg har 
ikke et mål om at de skal være mest mulig aktive.
KRISTINA JUNTTILA

Forestillingene i Home Made ble veldig 
forskjellige, fordi dynamikken i de ulike 
gruppene var veldig forskjellig. Det er bestandig 
et element av improvisasjon. Det skal være 
et utviklingspotensial også for utøverne. 



1
3
4

S
c
e
n
e
k
u
n
s
t
e
n
 
o
g
 
d
e
 
u
n
g
e

Men det skal ikke være publikum som styrer, 
derfor var det viktig for meg å ha med erfarne 
scenekunstnere som kunne holde rammene 
og profesjonaliteten. Man setter seg selv i 
en sårbar posisjon når man åpner hjemmet 
sitt. Man blir lest på måter man ikke vet om. 
Denne sårbarheten er et sterkt og interessant 
utgangspunkt for kunst.
ANNE KATRINE HAUGEN

Ungdom og voksne oppførte seg helt forskjellig 
som publikummere. Ungdommene brukte det 
som opplevelsesrom, de tok «stasjonene» og 
aktørene aktivt i bruk – for eksempel fikk de 
aktørene til å skrive om seg selv i livechatten. 
Voksne brukte lenger tid. Det tok mye lenger tid 
for dem å ta interaktiviteten i bruk. De sto mest 
og så på ungdommene.
REBEKKA BROX LIABØ

Om skillet mellom kunstnerisk  
og ikke-kunstnerisk arbeid

Det er i grenselandet mellom kunst og peda-
gogikk jeg ønsker å være. Jeg vet akkurat når 
jeg gjør hva. Før var jeg flau over det. Nå er jeg 
trygg i det, og syns det er greit. Kan sjonglere 
med rollene – lage undervisning som nesten er 
performance, for eksempel. Men det er jo ikke så 
bra for min faglige status å være både kunstner 
og pedagog. Både kunstnere og pedagoger 
er opptatt av å beskytte faggrensene og 
profesjonaliteten sin, og det er jo helt naturlig.
REBEKKA BROX LIABØ

Jeg er nok en uortodoks kunstner: Henter 
elementer til forestillinger fra veldig forskjellige 
kilder. Har ikke så mye kunnskap om å jobbe 
i et mørkt rom og komme ut med et autonomt 
kunstverk. Mitt håndverk ligger i kunnskapen  
om hvordan jeg setter ting sammen, 
systematikken i det, for å skape en  
opplevelse eller sansning hos publikum. 
 Jeg er også utdannet pedagog. Vanskelig  
å skille de kunnskapene.
KRISTINA JUNTTILA

Hvordan et gamlehjem er organisert, var en del 
av det jeg ville at publikum skulle få innblikk 
i, så dermed var den praktiske organiseringen 
sentralt i instruktørrollen. Det handler om å 
etablere tillit til meg som leder. Det hadde ikke 
gått an å sende inn i en produsent og si «skaff 
meg åtte gamle mennesker til prosjektet». I 
tilfelle måtte det være en produsent jeg jobbet 
ekstremt tett med.
KRISTINA JUNTTILA

Jeg har også laget vandreforestillinger ute i 
naturen som Reisen. Der får publikum oppleve 
sceniske situasjoner skapt av både kunstnere, 

sjamaner og healere. Jeg har selv gjort kurs 
innen sjamanisme og healing, og opplever 
mange møtepunkter mellom kunstnerisk og 
åndelig praksis. Når man healer er man en  
kanal for universell energi, og den samme 
energien opplever jeg når jeg er i flyt for 
eksempel under en kunstnerisk improvisasjon. 
Begge ting handler vel til syvende og sist  
om tilstedeværelse.
ANNE KATRINE HAUGEN

Intervjuene med Liabø, Junttila og Haugen fyller 14  
A4 sider. Under har jeg gjort et forsøk på å sammen-
fatte, og sammen ligne, det de sa med mønsteret for 
produksjons struktur som jeg er mest familiær med fra 
før, altså den auto nome. Jeg er klar over at det er et tynt 
grunnlag å generalisere ut fra, men jeg tar sjansen.

I arbeidet med denne artikkelen har jeg hatt flere 
lesere. En tilbakemelding gikk på at skjemaet, og skillet 
jeg trekker mellom autonome og heteronome scenekunst-
former, går langs den gamle konfliktlinjen «det frie 
feltet mot institusjonsteatrene». Men autonome former 
finnes i alle deler av bransjen. Heteronome former er det 
muligens en overvekt av i det frie feltet, men det er ikke 
sjelden innenfor institusjonene heller. Og bare for å være 
helt tydelig: Dette er ikke et skille mellom god og dårlig 
scenekunst. Innimellom kan man få inntrykk av at aktiv 
publikumsmedvirking, for eksempel, er et kvalitetstegn. 
Eller at forestillinger som blander kunstnere med ikke-
kunstnere på scenen, automatisk blir bedre forestillinger 
enn de som ikke gjør det. For meg er det en absurd tanke. 
Heteronome former er ikke bedre, det er bare scenekunst 
med andre kjennetegn, metoder og strukturer.

Fleksibilitet virker å være en nøkkel for å få til 
forestillinger som de Junttila, Haugen og Liabø har skapt. 
Det er en stor aksept for at dialog internt i teamet, kan 
lede til ny innsikt som kan endre produksjonsstrukturen. 
Det legges mye arbeid i å finne de rette deltakerne, 
og opparbeide tillit og forståelse for hva deltakelsen i 
forestillingen vil innebære.

 
Profesjonalitetsforståelse er en nøkkel
Produksjonsstrukturene utvides og er i konstant endring. 
For meg er det spesielt interessant at forståelsen av hva 
profesjonalitet innebærer er så forskjellig i heteronome  
og autonome kunstprosesser. Det gjelder å anerkjenne 
– og etter hvert gjenkjenne – innsikt og profesjonalitet, 
uansett hvor i scenekunstlandskapet det viser seg. 

Profesjonalitetsforståelse er også helt sentral for at 
de som eventuelt som formidle disse forestillingene til 
publikum, kan lykkes i oppgaven sin. Dersom markeds-
førerne/ formidlerne ikke får vite om/ikke forstår/ikke 
anerkjenner, egenarten og profesjonalitetsforståelsen i 
forestillingen de skal markedsføre, så blir jobben  
deres umulig. 

Det viktige er å holde blikket fast på møtet med 
publikum, og på kunsten som utfolder seg der. Vi må hele 
tida være i bevegelse sammen med publikum på en måte 
som binder sammen tradisjonelt teaterhåndverk med 
samtidas kommunikasjonsmåter. Det er her vi må sette 
inn verktøykassa og investeringsbudsjettene.
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ASPEKT VED PRODUKSJONSSTRUKTUREN I HETERONOME KUNSTPROSESSER I AUTONOME KUNSTPROSESSER

Valg av medvirkende aktører (på scenen)

Finnes i et utvidet nettverk.
Velges ut fra interesse og kunnskap.
En omfattende prosess med å bli kjent og 
opparbeide tillit.

Velges på grunnlag av ferdigheter.
Tillit ligger implisitt i rollene/oppgavene. 

Sammensetning av produksjonsteam Lite team med mange kombinasjonsroller
Stor grad av spesialisering.
Ofte større team

Roller og funksjonstitler
Tittel og funksjonstitler, slik det framstår for 
eksempel i program, diskuteres underveis

Tittel og funksjon definert lenge før prøvestart

Forhold til produsentoppgaver
Mange produsentoppgaver er en naturlig 
forlengelse av kunstneriske ledelsesoppgaver

Produsentoppgaver er tydelig skilt fra 
kunstnerisk ledelse

Tidsbruk
Arbeidet foregår i bolker over lang tid  
(3–5 år). Praktisk arbeid og analysearbeid  
pågår parallelt.

Arbeidet er todelt: en planleggings/
finanseringsfase og en sammenhengende 
gjennomføringsfase. 

Økonomi Prosjektfinansiert med mange kilder 
Billettinntekter/kunstnerisk driftsstøtte/større 
(flerårige) kunstprosjektmidler

Praktisk utforming/bygging av scenografi Begrenset Omfattende

Spillerommet
Rommet er ofte utgangspunktet for verket:  
Et hjem, en aldersinstitusjon, et kunstgalleri

Teaterrom

Behandling av idé
Ideen revurderes og diskuteres gjennom hele 
arbeidsperioden

Gjennomføring av idé er kunstnerisk leders 
(instruktørens) ansvar

Ledelsesstruktur
Spredt eierskap, gjerne med et  
hoved ansvarlig team

hierarkisk med en leder/instruktør på toppen

Forhold til publikum Flytende grense mellom publikum og aktør Publikum og aktører er skarpt atskilt

Dramaturgi/styring av publikums tid Publikum har stor innflytelse over egen tidsbruk Publikums tid og oppmerksomhet er styrt 

Handling/forløp
Handling eller forløp i forestillingen kan  
variere mye

Forløp og handling er bestemt  
(mer eller mindre detaljert)

Publikumsdeltakelse Mye Lite 

Worst case scenario
→ At aktører som deltar som seg selv skal føle 
seg misbrukt og misforstått
→ At publikum ikke bryr seg

Kunstnerisk mislykkethet:  
Slakt av anmeldere og publikum

Potensiale for gjentagelse Gjentagelse må planlegges og krever tid
Gjentagelse er en forutsetning. 
Mange gjentagelser er et suksesstegn

Form på gjentagelse
Viktig at forestillingene er forskjellig, at de 
framstår «levende»

Viktig at forestillingene er mest mulig lik,  
men likevel «levende»

Betydning av nettverk for opphavspersonene Stor Ikke så stor

Profesjonalitet knyttet til

Begreper som etikk og integritet:  
At alle aktører forstår hva de er med på
Utvidelse og utdyping av idé underveis
Kontroll på forestillingssituasjonen, uten at det 
blir gjentagelse
Tilstedeværelse i øyeblikket
Fleksibilitet og individualitet  
i publikums opplevelse
Bevegelse og utvikling i forestillingsøyeblikket 
også for aktørene
Skape teamfølelse og at alle aktører kjenner 
ansvar for helheten

Evne til mest mulig lik gjentagelse av forestilling
Skuespillerhåndverk
Originalitet 
Gjennomføring av opprinnelig plan og idé 
Kontroll på publikums fokuspunkt under 
forestillingen
Gode og grundige øvinger, slik at aktørene 
kjenner stoffet ut og inn
I forestillingssituasjonen: publikum skal 
beveges, ikke aktørene
Å holde arbeidsoppgaver atskilt og ikke blande 
seg inn i andres fagområder

MÅL
Skape ettertanke og refleksjon, potensielt endre 
handlingsmønster

Skape ettertanke og refleksjon, potensielt endre 
handlingsmønster
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Før jeg ble teatersjef tenkte jeg at den største forskjellen 
på det frie feltet og institusjonsfeltet var at folk i det 
frie feltet var mer opptatt av hva de ville si enn folk på 
institusjonsteatrene, men at de hadde mindre penger å 
si det med. Det med pengene stemmer, uten tvil, men jeg 
har revurdert mitt syn på institusjonsteatrenes vilje til og 
ønske om å presentere kunst som beveger, som betyr noe. 
Viljen er der, i alle ledd, og den er sterk og tydelig. Jobber 
du med scenekunst er det fordi du har noe på hjertet. Du 
vil formidle noe du mener er viktig. Å jobbe med kunst er 
ikke for pyser. For å bruke en klisjé: Kunst er hardt arbeid, 
og ikke noe man driver med hvis man kunne drevet med 
noe annet.

Den største forskjellen jeg opplevde da jeg kom fra det 
frie feltet og inn i institusjonsteatret var muligheten til 
å virkeliggjøre mange visjoner på en gang. Som kompani 
uten flerårig støtte tok det minst et, gjerne to eller tre år 
mellom hver gang jeg kunne begynne på et nytt prosjekt. 
Ideene tårnet seg opp. Prosjekter som ikke berørte de 
som satt på pengesekkene i de ulike fondene måtte stort 
sett skrinlegges. Andre prioriterte for meg. 

På institusjonsteatret har vi mulighet til å tenke mange og 
lengre tanker samtidig. Pengesekken er større, det er flere 
ressurspersoner og faggrupper som bidrar til å virkeliggjøre 
de kunstneriske visjonene, og ikke minst foretar vi 
prioriteringene selv. Hvilke av våre ressurser vi bruker på 
hvilke prosjekter, og når vi gjennomfører dem, bestemmes 
av oss. Det er et privilegium. Og det er et stort ansvar.

Med pengene teatret mottar følger selvsagt krav. Det 
skulle bare mangle. Vi har eiere og et departement som 
har ulike mer eller mindre konkrete forventninger til oss. 
Da jeg jobbet med mine egne prosjekter valgte jeg stort 
sett å produsere forestillinger for det yngre publikummet 
i barnehager, ungdomsskoler og videregående skoler. 
Regionteatret har i oppdrag å spille for «alle». Alle 

aldersgrupper, alle samfunnslag. Det er med på å prege 
repertoaret vårt. Vi kan og skal ikke fokusere på en 
spesiell målgruppe, et formspråk eller en sjanger. Vi skal 
lage forestillinger som favner bredt. 

Men å spille for «alle» betyr også å spille for de «få», og et 
teater som ikke tar sjansen på å presentere forestillinger 
for et smalere publikum blir lett et fattig og feigt teater. 
Publikumstall er bare én av flere suksessfaktorer, og vi 
skal ikke se oss blinde på dem. Vi skal først og fremst 
produsere dans og teater av høy kvalitet. Det kan vi gjøre 
med egenproduksjonene våre, men vi kan også gjøre det i 
samarbeid med andre.

Det er interessant å se at det teatret jeg leder, Teater 
Innlandet, har funnet mye av sin identitet nettopp 
i samarbeid. Co-produsentene våre kommer til oss 
med en kunstnerisk kapital vi som institusjonsteater 
i utgangspunktet ikke har. Våre ressurser bidrar til å 
virkeliggjøre prosjekter som kanskje ikke ville sett dagens 
lys uten vår støtte, og prosjektene øker mangfoldet i 
repertoaret vårt. Dermed blir co-produksjon en vinn-vinn-
situasjon for begge parter. 

Brorparten av Teater Innlandets co-produksjoner har barn 
og unge som målgruppe. Jeg er ikke i tvil om at det skyldes 
kunnskapen, kvaliteten og viljen til nyskaping som mange 
av kompaniene som fokuserer på et yngre publikum har. 
Innføringen av Den kulturelle skolesekken har skapt 
et marked for gode forestillinger. Det samme gjelder 
Norsk scenekunstbruk, som med sitt fokus på kvalitet 
og kompetansebygging har bidratt til å øke statusen til 
kompaniene som prioriterer disse målgruppene. Dermed 
øker antallet gode prosjektideer, noe et institusjons teater 
med vilje til samarbeid nyter godt av. 

Gjennom co-produksjonene er teatret på sin side med 
på å øke tilfanget av gode forestillinger i det frie feltet. 

Viljen til å berøre
Janne Langaas, Teater Innlandet

Inntrengerne
Teater Innlandet

FOTO © 2014 GISLE BJØRNEBY

Inntrengerne
Teater Innlandet

FOTO: KRISTINE JAKOBSEN
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Når en forestilling er ferdig spilt i vår region overlater 
vi den i sin helhet til kompaniet, som da kan få et større 
nedslagsfelt enn det vi har i Hedmark og Oppland. Kan 
prosjektet få et videre liv nasjonalt eller internasjonalt  
er det en velkommen videreutnyttelse av våre midler og  
i tillegg god samfunnsøkonomi. Blir forestillingen en 
del av Scenekunstbrukets repertoar føler jeg at vi har 
lykkes. Det vi skapte sammen vil komme mange flere 
publikummere til gode. I tillegg har teatret bidratt til  
at en gruppe kunstnere kan leve av forestillingen lenger, 
og det skal man heller ikke kimse av.

Samarbeid og co-produksjon må være bygget på en  
felles visjon, et ønske om dialog og respekt for hverandres 
kunnskap. Ikke alle kompanier skal samarbeide med et 
institusjonsteater. Det gjør noe med gruppen og produk-
sjonen å komme innenfor de regulerte veggene våre, og 
alle prosjekter har ikke nødvendigvis godt av det. Jeg har 
takket nei til ideer jeg opplevde som både interessante og 
viktige fordi jeg mente våre rammer ville være negative for 

prosjektet. Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg har sagt 
nei til samarbeid med grupper jeg har stor respekt for, og 
som har gitt meg personlig store opplevelser, fordi jeg var 
skeptisk til å sende deres forestillinger ut på turné  
i vårt distrikt. Klokt eller feigt? Tja …

Det er lett å leve med suksess, enten man innerst  
inne mener forestillingen fortjener hyllesten eller ikke. 
Fiasko, kunstnerisk eller publikumsmessig, er tyngre. 
Da er det viktig å vite hva som gjorde at du tok sjansen. 
Kunstneriske valg er utgangspunktet for alt teatret 
presenterer for publikum. Noen ganger er jeg veldig 
stolt over at vi torde, andre ganger kan jeg rødme ved 
tanken på feilvurderingen jeg gjorde. Det kan gjelde både 
egenproduksjoner og co-produksjoner. Men jeg vet at 
uansett suksess eller fiasko, så var viljen til å bevege og 
berøre hovedgrunnen til at teatret satte i gang et prosjekt. 
I den viljen ligger likheten og slektskapet med det frie 
miljøet. Og den viljen er det som gjør at vi skal fortsette  
å skape felles prosjekter i framtiden.

Emilie og den umuilge mammaen
Barske Glæder produksjoner

FOTO: ARILD LANGAAS

Kom tilbake!
Barske Glæder produksjoner

FOTO: STEIN JARLE NILSEN

Norsk nok
Barske Glæder produksjoner

FOTO: C. SØGAARD
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Oppveksten i Finnmark, i et arktisk landskap og miljø 
samt nærheten til naturen har formet meg. Både 
som person og dansekunstner. Tematikk og forhold 
i nord inspirerer, motiverer og utfordrer meg, og jeg 
fikk tidlig et ønske om å ta i bruk denne bakgrunnen 
i mitt kunstneriske arbeid. Å skape nye interessante 
scenekunstforestillinger med tilknytning til landsdelen. 
Denne bakgrunnen ble derfor et naturlig utgangspunkt i 
min første egenproduksjon: Reindans – Boazodánsa. Her 
ble reindrift, en ekstremt tradisjonsbundet og tradisjonell 
samisk næring kombinert med et moderne kunstnerisk 
uttrykk. Min siste produksjon Mannen som stoppa 
hurtigruta omhandler nordnorsk fortellertradisjon og  
den store samiske mirakelmannen Johan Kaaven.

I møte med barn og unge har denne kombinasjonen og 
formidlingsformen vært både krevende og spennende, 
men først og fremst svært givende. Vi opplever at 
forestillingene genererer en rekke spørsmål. Spørsmål  
om gamle tradisjoner, om kulturen, om historie og 

bakgrunn. Hvordan høres moderne samisk musikk uten 
joik ut? Hvordan føles det å stå midt i en reinflokk? 
Hvorfor var kjøkkenmiljøet og kaffen så viktig når man 
fortalte historier i gamledager? Denne nysgjerrigheten 
opplever vi både i nord og sør. Spesielt spennende 
har erfaringene rundt dette vært i formidlingen av et 
samisk tema. I stedet for å lese om samene i skoleboka 
kan elevene få kunnskap om det fra en scene, men da 
gjennom et moderne kunstnerisk uttrykk. For oss er det 
viktig å vise at den samiske kulturen, som all kultur, er 
i stadig utvikling slik at man unngår å henge seg fast i 
gamle stereotypiske oppfatninger og bilder. 

Dansen er abstrakt, men temaet er håndfast, det er 
tradisjonelt, det er lettfattelig.

Jeg opplever at kombinasjonen av moderne dans og gamle 
tradisjoner vekker ny interesse hos barn og unge, og dette 
gir motivasjon til mitt videre arbeid.

Ny dans, gamle tradisjoner
Simone Grøtte

Reindans
Eltoft & Grøtte

FOTO: SVEINUNG RYAN
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Mannen som stoppa hurtigruta
Simone Grøtte/Hålogaland teater

FOTO: MARIELL AMELIE
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Opptakt: Adorno – snudd på hovudet

Valet av ein kunstteknisk – nærast handverks-
orientert undersøkjing heller enn ein reint 
filosofisk-estetisk, er sjølv uttrykk for ein 
filosofisk intensjon.1

Den tyske filosofen og komponisten T.W. Adorno 
(1903–1969) sitt skjellsetjande val av «det kunsttekniske» 
som ein inngang til det teoretiske, tok mål av seg å 
overskride kunstfilosofien si framandgjering vis à vis 
samtidskunsten. Teorien om kunsten hadde ifølgje 
Adorno fjerna seg frå det den freista forstå, og det gjeld 
for filosofen – midt på 1950-talet – å leia den attende. 

Eg støttar – og har lenge støtta opp om ein slik 
intensjon.2 Men etter ti år som skapar, arbeidsleiar og 
utøvar i (samtids)teatret, ser eg no behov for å venda 
Adornos «metode» på hovudet, så å seia ut frå nøyaktig 
den same ambisjonen. For om det er slik at eit kunstfelt 
lukker seg inne i ei verd av interne referansar, vage 
omgrep og skjulte (makt)strukturar, er tida kanskje 
komen for kunsten (og for kunstnaren) til å låna øyra til 
teorien og refleksjonen, like mykje som teorien – slik 
Adorno ville – altså skal lytta til oss? Kanskje det no 
er på høg tid å sjå om det ikkje nettopp der ligg nokre 
metodiske «grep» som kan bidra til å erstatta refleks med 
refleksjon, koma ut av opptrakka blindgater og setta ord 
på tause – men likefullt verkjande handlingar, fordekte 
næringsinteresser og dramaturgiske hersketeknikkar? Om 
ikkje for anna så for reint egosentrisk å hjelpa kunstfeltet 
litt vidare. Eg trur det. Mitt motto for det følgjande vert 
difor ein slags (slik det heiter i musikken) invertering3 av 
Adornos utgangspunkt:

 1 Adorno, Theodor W: «Zur Funktion des Kontrapunkts in 
der neuen Musik», i: Musikalische Schriften I–III, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt a.M. 1978.

 2 Heile utgangspunktet for mitt hovedfagsarbeid «Frå 
kunstkritikk til kunsten som kritikk» (Bergen/Berlin, 
2003) låg i denne eine ambisjonen: Å gå tett på regi og 
dramaturgikunsten, djupt ned i partituret og tekstsida, for å 
henta ut spesifikk estetiskfilosofisk kunnskap (og vise versa).

 3 Invertering tyder her å snu eit musikalsk tema på hovudet.

Valet av ein filosofisk – nærast sosiologisk 
undersøkjing, heller enn ein reint estetisk-
kunstnarisk, er sjølv eit uttrykk for ein 
kunstnarisk ambisjon. 

Tapet av det dramaturgiske sidesynet 
Motoren i det som gjerne vert kalla moderniteten eller 
det moderne er utspalting, oppdeling og spesialisering.4 
Sosiologen Max Weber (1864–1920) – og fleire såkalla 
«ny-kantianarar» med han – såg dette allereie ved 
inngangen til førre hundreåret. Differensieringsprosessen 
kler modernitetens rasjonelle fornuft like godt som den 
er tilpassa kapitalismens og marknadens ånd (Weber), 
og skal koma til å setja sitt strukturerande stempel på 
heile 1900-talet. Dette er konteksten – premissene – for 
eit norsk scenekunstlandskap av i dag: Utspalting av 
skular, spesialisering av utdanningar, institusjonalisering 
av oppgåver er no kunstnarisk common sense – sunn 
fornuft – meir enn det er unntak. Faren med ein slik 
modernistisk oppstykking er like innlysande som 
gevinsten: Ved å spalta, spesialisera og institusjonalisera, 
tapar ein lett sidesynet. Med det analytiske brennpunktet 
innsnevra, vert dødvinklane større. Aktøren – kunstnaren, 
studenten, forskaren – evner då ikkje, eller får ikkje 
lov til, å sjå «disiplinen sin» i samanheng med den 
konteksten som styrar han utanfrå. Slik ryk blikket 
og gehøret for estetisk, historisk, politisk, økonomisk 
samanheng. Dette gjeld for kunstnaren så vel som for den 
«spesialiserte» kunstvitaren. Med ein kritikk som rokkar 
ved eit grunnpremiss hjå ein modernistisk og analytisk 
«utspaltingslogikk», må ein spørja seg: Er det slik at 
kunstsfære og det «estetiske» er å forstå som eit autonomt 
og sjølvtilstrekkeleg område? Er det ikkje nettopp i 
utveksling – stoffskiftet – med omgivnaden at det estetiske 
har sin gehalt og sitt verkjefelt? Når uomtvistelige 
revolusjonar som Richard Wagners «Gesamtkunstwerk» 
eller Bertolt Brechts «sosiologiske teater» nettopp bryt 
seg ut av spesialiseringa, det vera seg i tilhøvet mellom 
kunstartane, mellom kunsten og det teoretisk-akademiske 

 4 Sjå t.d. Dag Østerbergs viktige bok Det moderne: Et essay 
om vestens kultur 1740–2000, Gyldendal Oslo 2001.

Verkjande handlingar
(Re)definering av det (kunst)politiske
Refleksiv etyde av Tore Vagn Lid
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eller mellom kunsten og det politiske5, er ikkje dette  
då eit teikn på at det ikkje er «grensa» men overskridinga 
av grensa som her er kunstens kraft og – ville Adorno  
sagt – sanningsgehalt?6 

I.

For ein refleksiv estetikk 
(Discours de la method)

Feilen skjer i byrjinga, og byrjinga er halve verket
ARISTOTELES, POLITIKON, V, III.2

Erfaringa frå det skapande og praktiske kunstarbeidet 
peikar for meg i ei bestemt retning: nemleg at handlingar 
som tilsynelatande ikkje verkjer – eller er meint å skulle 
verkja, (likevel – eller nettopp difor) verkjer bestemmande 
attende på det kunstnariske aksjonsrommet. Med andre 
ord, at det som «fell utanfor» eller definerast som utanfor 
kunsten generelt (og teateret spesielt) faktisk verkjer 
innanfor slik at det som ofte vert sett som irrelevant for 
kunsten og kunstnaren – i høgste grad er relevant. Med 
mitt omgrep om ein refleksiv estetikk,7 meiner eg difor 
ein type teoretisk praksis som – i dialog med konkret 
kunstpraksis (men og i kritisk opposisjon til denne) 
freistar å lokalisera – og å artikulera dei handlingane  
som set grenser for det estetiske, men som sjølv ikkje  
er tilstrekkeleg del av kunstens – og kunstnaren sin  
zeigen sjølvforståing. 

For ein refleksiv dramaturgi
Eller: Så lenge ein teaterdiskurs diskuterer estetikk der det 
strengt tatt handlar (meir) om sosiologi, sit vi i klisteret. 

Spørsmålet om verkjande handlingar inngår då 
konkret i ein slik praksis, i det omgrepet dramaturgi 
her vert utvida frå å beskriva ein teknisk-formal side 
ved teatret, til og å undersøkja dei handlingane som 
verkjer bestemmande inn – så å seia frå teaterets utside. 
Slik ser eg det meiningsfullt å tala om min metode som 
ein refleksiv dramaturgi, der spaningstilhøvet mellom 
refleks og refleksjon – mellom noko som er umedvite 
og medvite – parast med «disiplinen» dramaturgi, 
forstått i si opphavlege greske tyding av «handling som 

 5 Sjå ellers: «Gegenseitige Verfremdungen: Theater als 
kritischer Erfahrungsraum im Stoffwechsel zwischen Bühne 
und Musik.» (Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M., 2011).

 6 Richard Wagner – av notida ofte sett på som sjølve 
«urkunstnaren» – er ikkje mogleg å forstå utan t.d. å forstå 
den intense interessa hans for filosofar som Schopenhauer 
og Feuerbach. Å berre sjå han som «romantikar» eller 
«ekstremkunstnar» reduserer høvet for å forstå nadusynte 
føresetnader for det Wagnerske kunstprosjektet som 
grenseoverskridande og innovativt. Wagner såg sjølv Tristan 
og Isolde i direkte produktiv relasjon til Schopenhauers 
krevjande (akademiske) hovudverk, Die Welt als Wille 
und Vorstellung (1818). I sin autobiografi skriv Wagner: 
«Schopenhauers bok var aldri ute av tankane mine, og i 
sommaren som følgde las eg den grundig frå perm til perm 
– fire gonger. Den hadde ein radikal innverknad på heile livet 
mitt.» (Kimball, Roger. Schopenhauer’s World. The New 
Criterion, 1985).

 7 For omgrepet refleksiv estetikk, sjå «Frå kunstkritikk til 
kunsten som kritikk», hovedfagsoppgåve UIB 2003. 

verkjer». Med den refleksive dramaturgien som ein del 
av ein meir omfattande refleksiv estetikk, utfordrar ein 
slik teoretisk praksis den tradisjonen for vitskapleg 
avgrensing og spesialisering som følgjer tanken om faste 
epistemologiske kategoriar, og «gyldigheitsområder» 
inn mot eit moderne (og postmoderne) kunstfelt.8 
Eg tenkjer meg den refleksive estetikken – og meir 
konkret den refleksive dramaturgien – som eit fristilt 
og overgripande prosjekt, som nettopp kan overskrida 
ein slik modernistisk tenkjemodell, utan å underkjenna 
spesialisering eller ty til vage omgrep som «crossover», 
«spillover» eller «fusjonering». Dersom det fins 
verkjande handlangar som ligg utanfor dei etablerte og 
institusjonaliserte «faggrensene» så vel til kunstartane 
som til dei spesialiserte kunstvitskapane, og desse 
handlingane kan hevdast å slå inn (verkja) på desse 
profesjonane, så legitimerer dette ein refleksiv praksis 
som nettopp ikkje «stoppar» ved grensene til eiga «fag», 
«disiplin», «art» eller «profesjon». Her – akkurat her – 
ser eg potensialet til estetikken som naudsynt del av eit 
kunstnarisk arbeid, så å seia etter det postmoderne.

 → Ingenting oppstår frå ingenting
Det finst eit problem som den klassiske teatervitskapen 
(tradisjonelt) deler med den klassiske estetikken: 
Begge har ein tendens til å ta kunstverket – det væra 
seg installasjonen eller performancen – som noko gitt, 
som eit punkt å tenka ut i frå; eit «point of departure». 
Det kunstverket opplysningsfilosofen Kant betraktar på 
distansert avstand eingong på 1780-talet, får på denne 
måten noko underleg til felles med kunsten ein kan melde 
heim om frå ein storby i tidlegare Preussen eller frå ein 
biennale for samtidskunst litt lengre sør; den er berre der, 
som noko som «skjer», «oppstår», «set seg igjennom» 
eller «manifesterer seg». Heller ikkje «klassiske» 
postmodernistar som J-F. Lyotard og J. Derrida, eller 
nolevande performativitets-teoretikarar som E. Ficher-
Lichte og R. Schechner kan seiast å koma tilstrekkeleg 
rundt denne «klassiske impulsen» av at noko først er der/
skjer – som så kan beskrivast, analyserast og vurderast. 
Kunstverket (korleis ein enn vil definera det) er altså 
her premissleverandør. Og sjølv om meir marxistisk 
inspirerte tenkjarar som T.W. Adorno, W. Benjamin og G. 
Lukács spør seg etter den sosiale, religiøse eller politiske 
konteksten for kunstmanifestasjonen, er det framleis ut 
frå «verket» som premissleverandør eller første-bevegar. 
Men er «kunstobjektet» det? Og om det er det; når – og 
kvar er det det eigentleg?

 → Refleksiv etyde
Valet av det eg har kalla ei refleksiv etyde, er meint som 
ei praktisk-teoretisk øving i tenkja seg laus frå dei (ofte) 
umedvitne eller halvmedvitne føresetnadene og hindra  

 8 Denne modernistiske oppsplittings eller spesialiserings
logikken finn sine dramaturgiskfilosofiske føresetnader 
så vel hjå G. E. Lessings Laokoon (1766) som i dei såkalla 
nykantanarane sin vektlegging av (epistemologisk) 
avgrensing og oppdeling.
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ein som kunstaktør heile tida arbeider i og med.9 Etyden 
er óg den konkrete freistnaden på å «rykka seg laus», 
eit høve til å isolera og skapa seg refleksjonsrom frå 
den endelause kjeda av organisasjon og produksjon som 
elles utgjer livsrytmen til ein kunstarbeidar av i dag. Men 
etyden er ikkje noko fullend «verk»; ikkje noko avslutta 
heilskap. Den er utelukkande ei konkret øving, gjort av 
ein konkret kunstnar og kunstteoretikar – så subjektivt 
motivert og organisert at i det minste det kan bli eit 
objektivt utgangspunkt å diskutera vidare frå!

Dei verkjande handlingane som er diskutert nedanfor 
er meint som konkretiseringar eller forsøk på å anvende 
denne refleksive dramaturgien inn mot eit konkret 
(scene) kunstfelt. Drøftinga er difor å forstå meir som eit 
prisme, som ein måte å undersøkja feltet på, enn det er 
ein utfyllande drøfting. Det er difor mitt ønske at lesaren 
– ved å sjå feltet gjennom det same prismeglaset – kan 
komma på sporet av andre verkjande handlingar; andre 
underliggjande dramaturgiar.

Presisering: Postdramatisk – ikkje post politisk
Vi skriv 2014, og det kan verka underleg å via plass til 
diskusjonar kring eit fenomen som først og fremst – vil 
mange enkelt kunne hevda – høyrer 1980 og 90talet til. 
Når ord som «det postmoderne» og «postmodernisme» 
likevel opptrer som (side)tema her, skuldast det to forhold:

 → Diagnostisk (a) skjer det ut frå ein nær sagt 
psykoanalytisk forståing av ei skjell setjande epoke 
sin langtidsverknad (etterverknad) på dagens kunstfelt. 

 → Terapeutisk (b) botnar i ein konstruktiv kritikk av noko 
som sjølv ein gong var ein kritisk-politisk impuls, 
men som via postpolitisk omfamning av 80-talets 
pastellfarga røyndomsoppfatning, stranda i 90-talets 
meir og meir spaningslause fetisjering av status quo. 

I strid med kjende tonegivande kritikarar av det 
postmoderne10 dreier det seg altså her om ein kritisk 
perspektivering som samstundes freistar å hegna om den 
spesifikt politiske impulsen bak det postmoderne: I dette 
ligg for meg t.d. Deleuze/Guttaris kjende perforering 
av psykoanalysens stivna analyser, Foucaults kritiske 
søk etter maktstrukturer bak marxismens «statar» og 
«klasser», Derridas underleggjerande oppstykking 
av tilsynelatande faste begrep, eller Judith Butlers 
performative iscenesetjing av like så tilsynelatande faste 
kropp- og kjønnsstrukturar. Slik gjeld det altså for meg 
å halda fast på dekonstruksjonen sitt kritiske potensial 
nettopp i – og frå denne innleiande og mest progressive 
fasen: M.a.o. dekonstruksjon forstått ut frå konkrete og 
målretta freistnader på å trenga bak sosiale og språklege 
forstillingar, som kritisk søk etter opphavet (genealogien) 
til språkfigurar på autopilot, eller i å visa fram omgrep 

 9 Ordet etyde overskrid her sin «klassiske» tyding som 
teknisk musikalsk øving og sprenger i tillegg grensene for 
Stanislavskijskulens typiske etydar for skodespelarar. Heller 
tenkjer eg den refleksive etyden som praktisk tankeøving for 
eit heilt (kunst)felt. I det ligg ein bærande tanke om at det å 
tenkje over og er ei øving, og at kunsten å tenkje uløyseleg 
henger saman med kunst overhovudet. 

 10 Lat F. Jamson, P. Bourdieu, A. Badiou, J. Rancière  
og S. Žižek vera nemnd.

som potensielle overgrep. Motsatsen til dette kritiske 
prosjektet vert då den påfølgjande filosofisk-ideologisk 
oppløysinga av alle «meta-narrativar» (Lyotard), 
insisteringa på overflatefenomenet som det einaste 
«verkelege», og bort-ironisering av alle forsøk på å tenkja 
seg ut over den globale kapitalismens individualiserte 
røyndomsbeskriving.11 

Kvifor er dette no viktig for kunstnaren? Jau, avdi det 
slik er mogleg å overskrida falske dikotomiar mellom 
«postmoderne» og «moderne», mellom «regressivt 
og progressivt», mellom «kritisk» og «ukritisk», og 
kanskje viktigast av alt – mellom «postdramatisk» og 
«postpolitisk». Der innsikter frå Foucault, Deleuze 
og Derrida har vist seg avgjerande som produktive 
impulsar i overskridinga av det dramatiske teatrets stivna 
«skjema» og hierarkiske tekst-dramaturgi, er det nettopp 
som motstemme til postmodernismens dyrking av det 
postpolitiske at det postdramatiske teateret har bevist 
sitt potensial og slagkraft. Det er først i lys av ei slik 
presisering at eit postdramatisk teater har like lite sams 
med ordet postpolitisk teater som dekonstruksjon har med 
destruksjon.12

II.

Verkjande handlingar

Verkjande handling #1:  
Når det kuraterte kartet skapar terrenget

Eg trer fram i forkledning
DESCARTES

Der det postdramatiske gjennomslaget i teateret – sett frå 
scena – tyder ei konstruktiv oppløysing av stivna hierarki 
i tekstteateret, utviklar derimot den postmodernistiske 
refereringa av desse forstillingane seg til ei nærast uhand-
gripeleg definisjonsmakt som ikkje let seg etterprøva. 
I eit felt utan definert empiri, men med opphoping av 
makt på få skrivande og kuraterande hender, opnar 
det postmoderne også opp for omskriving, forteiing 
og omgreps-fetisjering. På 1990-tallet fødast dermed 
ideen om den uformelle, den munnleg baserte og den 
uforpliktande kuratoren, som tilpassa den nye økonomien 
sitt språk, snakka om «vare» og «etterspurnad» og tala om 
forstillinga som eit «produkt» som kunne «pushast», aller 
helst på ein internasjonal «kunstmarknad» om produktet 

 11 Sjølve ideen, impulsen, bak det tidlige postmoderne 
oppgjeret med hegelsk einskapsfilosofi, var å sikra det 
fleirstemte: halda dynamikken og spaninga oppe. La det 
som ikkje ville innordna seg få koma til overflata. Problemet 
er at og denne viktige «revolten» vart gammal, og byrja gå 
på autopilot, mala grått i grått. Dermed blei den radikale 
postmodernismen sjølv innhenta av dialektikken og fall 
som offer for det den hadde gjort opprør mot. Postmoderne 
sjølvtematisering, sjølvkritisk referanse og krav om det 
opne og fleirstemte blei noko uforpliktande då det mista sine 
tradisjonelle «motstandarar» og ikkje lenger stod opp mot 
noko konkret. 

 12 Refererer til ein distinksjon gjort av i HansThies Lehmann  
i samtale med studentar på KHiO, september 2013.



1
4
3

D
e
l
 
3
 
→
 
P
r
o
d
u
k
s
j
o
n
 
o
g
 
k
o
n
t
e
k
s
t

berre var gjort «sexy nok».Anatomien i dette skjulte makt-
spelet, bar forkledning: ved å bygga ned reell diskusjon, 
fagleg substans, etterprøv-bare ytringar og varige konstel-
lasjonar, stempla forsøk på klar tale som «usexy», politisk 
vilje som «70-talls» og kritisk tenking som «ukult», kunne 
den postmoderne kuratoren ved inngangen til 2000-talet 
gjera seg uangripe leg. Allokeringa av «frie kunstnarar» 
i eit endå friare «felt», individualisert og fungerande 
«på nåde» frå eit fåtal kuratorar som og sat sentralt (om 
enn skjult) som «in-formelle» rådgjevarar for (fleksible) 
«tildelande» statsinstansar, likna – og likner fortsatt – 
på det som skjer i ny-liberale bedrifter verda over. Den 
strukturelle situasjonen er forbausande lik den som oppsto 
i kjølvatnet av ein «ny» og «fleksibel» økonomi utover 
1990-talet: For å «spela rolla som fri» må ein om utøvar 
underkasta seg det vilkårlege ved systemet og binda 
seg til blind lojalitet med den kuraterande fridomens 
politbyrå. Her teiknar det seg eit paradoks: Som en gamal 
teaterven og kommunist-kritikar ein gong sa; ære være 
kommunismen i DDR, den var i det minste tydeleg, den 
kunne ein forholda seg til!

Verkjande handling #2: 
(Be)læringas paradoks – og spørsmål  
til meistaren J. Rancière
I kva grad diskursive omgrep kan bli kunstnariske  
inngrep kjem ofte fram om ein ser ting og påstandar  
litt i samanheng. Eit ord som er lett tenneleg i ein  
samtidig kunstdiskusjon er ordet «læring». Med lange  
og tunge skuggar frå 1950åras «moralisme» og 1970–
talets instrumentelle politiske «pedagog -isme» hengjande  
over seg, er dette fullt ut forståeleg. Like fullt er det fort  
å snubla over paradoks. Sett at ein 1) t.d. sluttar seg til  
det ganske så kvardagslege «credoet»;

Teaterrommet (eller kunstrommet for den  
saks skuld) er ikkje rom kor ting «kan læras», 
dvs. ikkje egna for pedagogiske innsikter.

– og samstundes 2) seier seg innforstått med denne 
performative innsikta;

Teater (eller kunstrommet for den saks skyld) lar 
seg ikkje definere, men kan være kva som helst 
og kor som helst. Alt kan være teater-kunst og 
teater-kunst kan være alt. Slik at Teater(kunst) = 
Det som vert kalla Teater(kunst). 

– så oppstår eit problem: For det tyder jo i så fall at 
ikkje noko kan lærast i noko rom. Med andre ord: om 
«pedagogikken», altså potensialet for å læra, vert  
fortrengt frå teateret, og teateret i røynda kan væra kva 
som helst og skje kvar som helst, så vil jo innsikter og 
læring væra umogleg overalt, ja til og med i rom  
tradisjonelt utstyrt med tavle og kateter (om ein då,  
 
 
 
 
 
 
 

som eg trur vi gjer rett i, definerer også dette rommet  
som teater-rom.)13

 → Eit postmoderne paradoks?
Dette logiske (men høgst verksame) problemet, heng for 
meg saman med eit meir overordna paradoks som eg har 
freista kalla det postmoderne mistaket, eller paradokset: 
Av dei viktigaste bidraga frå postmodernismen er 
aksepten for at folk, og dermed jamvel publikum, evner 
å tenka sjølve. Bak «kategoriar» som klasse, alder, kjønn 
etc., ligg først og fremst tenkjande og følande individ, 
som evner å tenkja, føla og meina på vegne av seg sjølve. 
Frå dette er det lett – ja nærast innlysande – å slutta seg 
til credoet; Ein skal ikkje (be)læra. Men her er det all 
grunn til å stoppa opp litt. For om ein – som eg – nettopp 
meiner at høyraren, lesaren og sjåaren jo nettopp er i 
stand til å tenkje sjølv, til å gjere seg opp si eiga meining, 
så let dei seg jo ikkje belæra av ein kunstnar, det vera seg 
komponist, regissør (eller begge delar). Derimot må det då 
kunne reknast med at dette publikumet er innstilt på – og 
ikkje minst i stand til – å gå i kritisk dialog med denne 
kunstnaren og hennar ytring, slik ein og går sjølvstendig 
i rette med ein politikar eller ein annan som ønskjer å 
påverka. Omvendt vil det jo i det å åtvara mot «(be)læring» 
i seg sjølv ligga ein ovanfrå og ned haldning, kor ein altså 
underkjenner nettopp det kritisk-tenkjande potensialet til 
dei ein meiner seg åtvara på vegne av.

 → Rancière – og læringas problem
Herfrå er det god grunn til å følgja resonnementet 
inn mot ein av samtidskunsten sine kanskje mest 
sentrale teoretiske premissleverandørar, den franske 
filosofen Jacques Rancière (1940–). Gjennom ei rekkje 
publikasjonar – fleire omsett til norsk – er Rancière den 
som kanskje meir enn nokon det siste tiåret har bidrege 
konstruktivt til å opna opp at spørsmålet om teaterets 
kritiske potensial. Særleg gjeld dette konseptet hans om 
ein «kritikk av kritikaren». Her ligg Rancières kritikk 
av alle dei som har hatt ein (meir eller mindre) uttala 
ambisjon om eit kritisk kunstprosjekt. I skotlinja står 
aktørar som B. Brecht, V. Meyerhold, T.W. Adorno, P. 
Bourdieu med fleir. Eit kjernepunkt for heile Rancières 
«kritikk-av-kritikeren-idé», er å peika på eit relasjonelt 
strukturert makttilhøve – eller asymmetri – mellom 
kritikaren («meisteren», som ifølgje seg sjølv sit på 
sanninga) og offeret («eleven» eller den uvitande, 
som altså skal hjelpast eller belærast). I Rancières 
«funksjonsanalyse» går dette makttilhøvet forut for 
innhaldet i diskusjonen: Den som «veit best» definerer 
den som ikkje «veit (best)»! Den tradisjonelle læraren/
kritikaren «veit meir» enn eleven fordi ho alltid og 
allereie kan vite kva eleven «ikkje veit», og altså m.a.o. 

 13 Eg kan berre snakke for meg sjølv, men eg føler meg ikkje 
utlært, ikkje suveren og ikkje til vegs ende, korkje i møte  
med eit kunstrom eller eit anna rom. Når eg entrar eit teater 
som tilskodar, har eg difor eit ønske om å koma derfrå med 
nye erfaringar, nye innsikter – ny kunnskap, om ikkje anna,  
så i det minste om meg sjølv. Vi snakkar sjølvsagt ikkje 
om ein form for 70tals «kateterbelæring», men om ei 
erkjenning av at og plutselege innsikter, overraskande 
oppdagingar etc., og utgjer – og alltid har utgjort – 
emosjonelle estetiske erfaringar.
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«bør lære seg». Her er det sjølve posisjonen, meir enn 
personen og intensjonen, som er politisert: marxistar 
(som Rancières eigen lærer, Louis Althusser (1918–1990)) 
ser altså – ifølgje Rancière – ned på den undertrykte som 
er uvitande, på same måte som den kritiske og opphøgde 
kunstnaren eller filosofen frå sin opphøgde posisjon 
kan sjå ned på sitt «uvitande» publikum. Men ut frå 
analysa av eit postmoderne paradoks ovanfor, vert her 
ein viktig innvending mogleg: Når Rancière sjølv er den 
som reint formalt (funksjonalistisk) bestemmer dette 
makttilhøvet som noko autoritært eller asymmetrisk, 
gjer han seg ikkje då skuldig i den same nedlatande 
gestusen som han meiner å venda seg mot? Er det ikkje 
nettopp i dette tilfellet den «kloke filosofen» som a priori 
bestemmer at den og dei – elever, arbeidarar, publikum 
og andre «offer» – som altså hevdast å verta handsama 
som uvitande (ignorante) også sjølv opplever relasjonen 
på denne måten? At desse m.a.o. sjølv opplever seg som 
offer som vert halde nede av læraren sitt autoritære blikk, 
let seg herse med, lir under o.s.v.? Er ikkje dette – spør eg 
meg – i seg sjølv ein grov undervurdering av den «passive» 
part i Rancières eiga tilsynelatande så anti-autoritære 
funksjonsanalyse?

 → Ytringas dialektikk – polyfoni vs. kontrapunkt
Det eg trur er problemet i Rancièrs elles så konstruktive 
logikk, er eit grunnleggjande fråvær av det eg vil 
kalle ytringas dialektikk. I dette ligg det å undervurdere 
eit publikum si evne og vilje til produktivt og sjølvstendig 
å stå opp mot – og forholda seg til – ein spissa retorisk 
ytring i eit retorisk lada rom av likeverdige aktørar. 
Problemet ligg altså i det å oversjå at den radikalt 
formulerte performative ytringa – jo meir direkte, 
«autoritær» og «belærande» den enn kan verkja – nettopp 
har sitt kritisk-produktive potensial i det å produsera like 
radikale til- og motsvar. Sagt annleis: For i det heile teke 
å kunne diskutere noko, må noko først væra sagt tydeleg. 
Dette vert klart om ein for ein augneblink vender seg til 
musikken- og musikkteorien, kor ei stemme jo først må 
oppfattast og høyrast for at det i det heile teke skal gje 
meining å snakka om noko fleirstemd eller polyfont. Det 
vage, uforpliktande, eller lett ironiske utspelet, slik det 
pregar mykje av samtidskunsten i etterdønningane frå det 
postmoderne, tapar nettopp dette potensialet. 

Tenkt konsekvent, ligg faren i å underordna seg 
«belærings-diktatet» (det vera seg frå kuratoren eller 
filosofen) at kunstnaren fort kan koma til å respekterer 
alle andre «spesialister» sin rett til å «belæra» andre og 
seg sjølv, bortsett frå si eiga. Paradokset kan spissast slik: 
Vi anerkjenner ekspertisen som ligg i målaren som målar 
kjøkkenet vårt, men måleren med mange års utdanning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frå eit kunstakademi anerkjenner vi altså ikkje, like lite 
som denne anerkjenner seg sjølv.14

Verkjande handling #3: 
Frå be-skriving til pre-skriving av samtidskunsten:  
estetiske hersketeknikkar
Det går ei svært tynn linje mellom det å beskriva 
kunsten, og det å preskriva eller føreskriva kunsten ein 
karakteristikk, funksjon eller oppgåve. Mykje av det som 
har vorte skrive t.d. om tilbakekomsten av det politiske 
på ein norsk kunstscene, har som realpolitisk verknad at 
den i røynda gjer vald på det den meiner seg å artikulera. 
(Kultur)journalistisk og kunstvitskapleg kan desse 
handlingane lokaliserast som ein akse av forenkling, 
kategorisering og identitetstvang, kor eit mangfald av 
kunstuttrykk, formgrep og kontekstar vert underordna 
og dermed viska ut under slagord og trendsetjing». 
Ein talar t.d. om at «politisk kunst er attende», «er ut», 
eller om at teatret «igjen har vorte dokumentarisk». Eit 
anna og tilgrensande retorisk kraftfelt gjer seg derimot 
verksamt gjennom dei (vitskaplege) «prisma» som ein 
(tilsynelatande) deskriptiv kunstvitskap brukar i møtet 
med samtidskunstens famlande og utrygge søk etter «nytt 
land». Med dette meiner eg ein type kunstvitskaplege 
«blikk» som – reflektert eller som refleks – ikkje lenger lèt 
seg overraska, utfordra og omkalfatra av kunsten nettopp 
som eksperiment, produksjon og (kritisk)overskriding, 
men i staden gjer seg sjølv og si eige definisjonsmakt 
til hovudperson på ein samtidig kunstarena. Eit slikt 
kunstvitskapleg blikk gjer seg på paradoksalt vis  
politisk ved sjølv å verka passiviserande attende på 
kunsten – og på kunstens evne og vilje til kritikk og 
overskriding. Som freistnad på eit til- eller motsvar,  
skal eg freista å lokalisera nokre sentrale slike  
estetiske «hersketeknikkar»:

 → 3.1. Bestemminga av eit fenomen/manifestasjon ut 
frå eit allvitande «overdommar»-perspektiv: Retorisk 
figur eller talemåte: «Sanneleg, det seier eg dykk – kunsten 
er no politisk!»

Tilsvar: Det går som sagt ei svært tynn line mellom å 
beskriva kunsten ein eigenskap og det å preskriva kunsten 
ein eigenskap. Denne variasjonen mellom er og bør vera 
er ofte utydeleg og flytande på kunsten og kunstkritikken 
sitt område. Omvendt 70-talets ideologiserte kunstdebatt 
er den i dag sjeldan eksplisitt (etisk-politisk) fundert, og 
difor også vanskelegare for kunsten å forholda seg til. 

 14  Den samanhengande kjeda av opptrakka dikotomiar, 
mellom «autonom» og «instrumentell», «fri» og 
«pedagogisk», «autentisk» og «instrumentell», har for 
lengst leia frå modernistisk refleksjon til paradoksal refleks: 
Omgrepspar og tankefigurar som hadde sitt utspring og sitt 
potensial i ei tid før offentlege støtteordningar, nettverk for 
fri kunst, knutepunktfestivalar og stipend, kan ikkje berre 
ukritisk overførast i tid og rom. Sett på spissen kunne ein 
– i ein endra kontekst – snudd det modernistisk (Adorno) 
argumentet om «autonomi» på hovudet, og spurt kva 
som no verkeleg vil utgjera opposisjonen, unntaket og det 
«marginaliserte» kunstverket; det godt tilpassa autonome 
verket, eller ein uttala freistnad på å revitalisere det politiske, 
det «pedagogiske» eller – for den saks skuld – (med Brecht 
som referanse) det «belærande»?
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Til dette kjem den uunngåeleg tabloide eigeninteressa 
i å oppdaga/identifisera og begrepsfesta «Det Nye» 
som kulturjournalismen og kunstvitskapen har sams: 
identifikasjon og posisjon heng saman. (Det er eit faktum 
at sosialantropologen Claude Levi-Strauss vart langt meir 
berømt enn det «urfolket» han bygde teorien sin på.)

 → 3.2. Mot ei passiviserande bestemming av eit 
kunstfenomen som naudsynt historisk, og/eller styrt 
etter blinde (sykliske) lover: 
Retorisk «figur» eller talemåte: «Sikkert som årstidene er 
kunsten no på ny blitt politisk, slik den var det for 30 år 
sidan, og slik den vil verta det om nye 30!»

Tilsvar: Tenkt konsekvent skulle då også Vietnamkrigen 
og skrivemaskinen venda årvisst attende. Ein kunne i 
tillegg spørje kven og kva som då skapte historie – og 
som difor sat med ansvaret for ein slik evig reproduksjon 
av det same? Eit slikt blikk på historia (og då også på 
framtida) liknar interessant på det «blikket» nokre har på 
horoskop: Det hender ofte det ein vil at skal henda. Og 
der terrenget ikkje lenger stemmer med kartet, tenderer 
ein mot å fortrenga teorien eller å oversjå empirien.

 → 3.3. Mot eit reduksjonistisk og statisk syn på 
fenomen/manifestasjonar i samtidskunsten:
Retorisk figur eller talemåte: «Vi har sett dei  
same formene før: Duchamp sette eit urinal i galleriet, 
Brecht mala skodespelarar kvite i ansiktet og Einar Schleef 
nytta talekor på 80-talet!
Tilsvar: Det mest statiske i kunstdebatten – om ein ser 
han historisk – er nettopp utsegna om at alt er gjort før. 
I tillegg til på denne måten å vera paradoksal, gløymer 
denne kritikken også oldtidsfilosofen Heraklits (og 
sidan jamvel idealisten Hegels) fundamentale innsikt: 
ein kan ikkje stiga ned i den same elva to gonger. Det 
same gjeld for steget inn på teaterscena, i galleriet eller 
i konsertsalen. Ein reproduksjon av 70-talet er ikkje 
70-talet, men nettopp ein reproduksjon av 70-talet, slik 
den nemnte Bertolt Brecht sine «reproduksjonar» av 
middelalderens politiske teaterformer nettopp ikkje var 
middelalder(sk). Det er difor ikkje (kunst)historia som er 
slutt om eit raudt (eller svart) flagg igjen skulle dukke opp 
i galleriet. Langt meir sannsynleg er det på ny teorien si 
forståing av den same historia.

Verkjande handling #4:  
Feltet sitt tap av politisk gehør: i retning  
ei re-definering av det politiske
Tese: Eit norsk teaterfelt er eit lukka krinslaup manglar 
tilstrekkeleg organ, det vil seia språk, øyrer og auge, for å 
få auga på kva som faktisk verkjer – og kan verkja – politisk 
i og frå scenekunst. Resultatet er at når noko faktisk har 
verknad, trenger ut og perforerer grensene mellom kunst 
(scene)kunsten og verda utanfor, klarer ikkje aktørane og 
institusjonane innanfor å fanga opp, omsetja og dermed 
byggja vidare på resultata som er oppnådd. Slik vert det 
over tid skapt ei avmaktskjensle som i neste omgang 
presser fram interne substitutt for politisk verknad 
og relevans tilpassa dette feltet sjølv. For å kunne tala 
meiningsfult om politikk – i kunst eller utanfor – vil vi 
ikkje kunne koma utanom ordet verknad. Ved å endra 

siktet for kva «det politiske» er frå det eg vil kalla eit 
direkte, til eit indirekte perspektiv, vil ein ikkje berre kunne 
få augo opp for kva som faktisk verkjer, kan verkja (og alt 
har verkja) politisk, men og utvikla eit meir kritisk blikk 
på mykje av retorikken for og mot (ordet) «politisk kunst». 

For den franske filosof-sosiologen Bourdieu er 
det framveksten av eit europeisk borgarskap som gjer 
det mogleg for kunsten å utspalta eit ege samfunnsfelt 
– eit særeiget «kunstfelt» – med sine eigne regler, sin 
eigen (symbolske) kapital og sine eigne strategiske 
maktrelasjonar og statushierarki. Brennpunktet i 
utviklinga i retning kunsten sin autonomi som «felt», ser 
Bourdieu eksemplifisert i den franske målaren Edouard 
Manet (1832–1883). I møtet med Manet lukkast det 
kunstfeltet å riva seg laus frå andre samfunnsfelt ved å – 
med Bourdieus ord – «institusjonalisera anomaliet». Det 
som skjer er m.a.o. at jamvel det maleriet som unndreg seg 
«kvardagsleg forståing» no vert innlemma og forsvara av 
«feltet» sine eigne aktørar mot andre samfunnsfelt. Men av 
di det nettopp er framveksten av eit borgarskap som såleis 
her opnar for «kunstfeltets autonomi», vert dette feltet 
verande noko som er underlagt det same borgarskapets 
krav og føringar. Det «autonome» er altså heile tida tinga 
av dei andre interessene til den delen av samfunnets 
maktstruktur som i si tid gjorde det heile mogleg, ja – det 
lever så å seia på premissene av denne maktstrukturen.15 

Med dette som bakteppe, vert mi tese som følgjer: 
Avdi det moderne kunstfeltet sin autonomi byggjer på 
premissane av «l’art pour l’art» (kunst for kunstens skuld), 
vil alle krav som kan oppfattas å truga denne autonomien 
(frå kulturpolitisk innblanding, økonomi, til politiske 
krav om å sjå kunst som «verktøy for noko anna») utløysa 
motstand. Etter fleire tiår med institusjonalisering og 
profesjonalisering fungerer denne viktige mekanismen 
meir og meir som ein slags refleks: Institusjonar og 
kunstaktørar som ikkje lenger står i noko aktivt og 
refleksivt forhold til andre samfunnsfelt, hevdar seg 
ikkje desto mindre hegna om 1800-talets «autonomi» 
så å seia på institusjonalisert autopilot. Dermed blir det 
og vanskelig for aktørar i feltet å sjå premissene for sin 
aktivitet nettopp i lys av andre samfunnsfelts økonomiske 
og ideologiske praksisar. Og viktigare – i alle høve i denne 
samanhengen: Fordi feltet – i kraft av denne logikken – 
vender seg «innover» (som eit sjølvrefererande felt), mister 
det gehør for den politiske verknaden det anten (ufrivillig) 
har, eller aktivt kan ha på andre felt enn sitt eige.16

 15 Det er mot dette interesseperspektivet Bourdieus kjende 
teori om kunsten som «distingverende» (La Distinction) let 
seg forstå.

 16 1800talets autonomiseringsprosess har altså som bakdel 
at den over tid har institusjonaliserer bort eit gehør for det 
som «ligg utanfor» kunstfeltet sitt område; kall det gjerne 
gehørfelt. Det er denne forma for politisk «tonedøvheit» 
som blir eit problem for eit kunstfelt, som – i møte med 
nyliberale og kommersielle interesser – no igjen talar for og 
mot «politisering» «repolitisering» og «deltaking». Prega av 
ein «autonomitetsrefleks», nedfelt i ei heilt anna tid (og ein 
helt annan kontekst enn vår) og samstundes med eit ønskje 
om å «trenga ut av» desse rammene, famlar samtidskunsten 
no i eit ingenmannsland av doble meldingar og – ofte – 
paradoksale forsøk.
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 → Validitetsproblemet:  
Kven avgjer om noko verkjer (politisk)?
Blant dei viktigaste vitskaplege kriteria i 
samfunnsvitskapen ligg i spørsmålet om validiteten til 
ei undersøking. Det vil seia: måler ein eigentleg det ein 
trur – eller sjølv (som forskar) meiner seg å måle? Ein 
utstrakt praksis i scenekunstfeltet har vore å overlata 
både spørsmål og svar til kunstfeltet sjølv. Men når ein 
spør teateraktørar, det vera seg sjefar, regissørar eller 
kunstvitarar om kva framsyning som har hatt politisk 
verknad, vore mest politisk etc, og deretter bruker dette 
som argument for kva den politiske (scene)kunsten 
faktisk er, står ein ovanfor eit klassisk døme på eit 
validitetsproblem. Ein spør «seg sjølv», heller enn å 
spørja andre, og står – i strid med vitskaplege «dygder» 
– i akutt fare for å kunne gje dei svara ein ønskjer. Har 
eg rett, er dette nok eit symptom på teaterverda – eller 
feltet – som lukka krinslaup; ein slags sjølvrefererande 
monade av institusjonaliserte praksisar som i tråd 
med modernitetens utspalting av autonome samfunns-
områder (Weber) eller funksjonar (Parsons) har som 
biverknad at den tapar gehør for det som skjer utanfor 
det sjølvoppretthaldande kommunikative krinslaupet. 
Slike praksisar gjev ofte utslag i arroganse: På same vis 
som ein med rette ser seg som ekspert på sitt «eige» felt – 
godt eller dårleg teater, god og dårleg skodespelarkunst 
etc., meiner ein altså i tillegg å kunne bestemma kva 
som verker (politisk) på andre. Dette sjølv om omgrepet 
(politisk) verknad – om det då skal gje meining – logisk 
vil måtte overskrida grensene til kunstfeltet sjølv. 
Problemet er då at når applausen er over, og kritikaren 
har felt sin dom – alt saman innanfor det same lukka 
krinslaupet – rekk ein ikkje lenger ut. Ein har ikkje øyrer 
i seminarromma på universiteta, ser ikkje på boksidene i 
nye publikasjonar, gjer ingen survey-undersøking om kva 
som faktisk har skapt varig endring i tilskodarens liv –  
år i etterkant.

 → Skandalen som politisk substitutt: 
scenekunstens raske karbohydrat
Ein uheldig bi effekt av dette tapet av politisk gehør, er 
eit scenekunstfelt som om og om igjen vert tvungen til å 
bruka ulike substituttar for å stadfesta/avkrefta oss sjølve 
som «politiske». For sølv om feltet definerer seg introvert 
(felt-internt), står det – som alle andre felt – i ein kulturell 
og ikkje minst økonomisk relasjon til omliggjande felt, 
til departement, politiske miljø og ei (meir eller mindre 
borgarleg) offentlegheit som heile tida etterspør «effekt», 
om det er i salstal, oppslag eller andre «målbare» merittar. 
Den fremste av desse tilsvara – eller substitutta – er det 
tabloidiserte «sjokket», oftast (verknadsestetisk) manifest 
som «skandale». Ordet skandale lever i media sitt eige og 
sjølvstendige liv, heilt uavhengig av det konkrete innhaldet 
i skandalen. «Teaterskandale i Salzburg» – stod det i ei 
pressemelding som gjekk ut over heile Europa i 2010. Men 
kva for skandale? Om kva? Med kva? Det viste seg – etter 
nøye undersøkjing – at det her i realiteten dreia seg om 
ein uferdig og langdryg Jon Fosse-adapsjon. Verknad, ja, 
men utelukkande den same verknaden som får setningar 
som «prinsesse-sex» til å tømma avisstativ på få timar. 
Skandalen – det «politiske sjokket» – spelar difor no oftare 
og oftare rolla som statthaldar eller substitutt for det 

politiske. Det er ein forlegen – kanskje til og med desperat 
– freistnad frå det «autonome» feltet sjølv på å gjera seg 
viktig og relevant for dei felta som ligg utanfor eller rundt. 
Slik står skandalen – det kalkulerte sjokket – i akutt fare 
for å bli den politiske scenekunstens raske karbohydrat. 
Verknaden skjer fort, men verknaden er kort.

 → Institusjonalisering av «sjokket» – 
modernismestrategiar på autopilot?
Når krava til kunsten som kritisk medium vender attende 
med fornya kraft utover 1960talet, svarer modernisme-
teoretikaren Adorno med eit argument som sidan har 
vorte reprodusert til ein gjengangar i kunstdebatten: 
Med Paul Klee, Beckett, Schönberg og Kafka – mot 
Brecht og Sartre – argumenterer han her for sjokkets 
politiske verknad17; altså det sjokket som oppstår når 
noko ikkje passar inn, forpliktar seg på seg sjølv, avviser 
kommunikasjon med verda ikring. Eit historisk godt 
argument, men like fullt vanskeleg å lausriva frå den same 
historia. For i motsetnad til Artauds eksperiment med det 
«grusomme teateret», Hermann Nitschs «wiener aksjonar» 
eller Weberns urovekkjande atonalitet, ligg det i dagens 
samtidskunst forlengst institusjonaliserte støtteordningar 
som nettopp krev dette «grusomme» alt før det har 
funnen stad. Paradokset kring denne – kall det gjerne 
instiusjonaliseringa av «sjokket» – kan i forlenginga av 
Adorno seiast å ha noko lammande paradoksalt over 
seg: Sett på spissen er det som om nokon på 1920-talet 
skulle sitta i 20-talet sine Wiener-salongen med ein klar 
oppfatning av kor mange tonar Webern eller Schönberg 
skulle likestilla i skalaen (for så å dømma dei etterpå). Det 
grunnleggjande problemet med denne forma for kuratert 
«ny-modernisme», er at regelbrytande åtferd (kravet om 
det uventa og nye) i seg sjølv tek form av det motsette – 
av regelfølgjande åtferd. Den opposisjonen som Adorno 
påeika på, og som Antonin Arteaud, Anton Webern 
eller endå til Wiener-aksjonismen på 1960-talet kunne 
med rette kunne legitimera seg gjennom – det å reelt 
vera – eller agera frå ein «autonom» posisjon «utanfor» 
– har for lengst blitt institusjonalisert som innanfor. 
Slik har feltet endra logikk fortare enn kunstnarar, 
kunstnarråd og kuratorar har endra retorikk. Ei side 
ved dette er at kuratoren i større og større grad treng 
«sjokket» for å kunne «selga» ideen om det «autonome» 
til ei kommersialisert presse. Men dermed er sjokket 
– den gamle avantgardenes sanningsprov – allereide 
instrumentisert. For den kuraterte kunstnaren vert det 
å innfri denne forventning til noko sjølvmotseiande, så 
å seia på sine eigne premissar: Ein innfrir «krava» (kall 
det gjerne forventninga) under dekke av å bryta med alle 
krav. Spørsmålet vert – kva val ein som kunstnar i eit 
kuratordominert felt elles har? Adorno såg ikkje dette 
problemet koma. For han skulle den sanne – og dermed 
gode – kunsten berre forplikta seg på seg sjølv, på sin eiga 
outsiderrolle. Alt anna var kulturindustri eller politisk 
instrumentell aktivisme. Men i ei tid der det nettopp ligg 
klare institusjonelle, og dermed jamvel økonomiske, 
fordringar om å stå «utanfor» denne industrien, gjeld 

 17 Adorno, «Engagement» 1965. (Trykka i: Noten zur Literatur, 
Surhkamp Verlag).
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ikkje dette lenger. Marknadstvang kan ha ei god  
og trufast søster i den (ny)modernistiske kurator-
institusjonens krav om «estetisk overskriding».  
Dei to krava tingar kvarandre gjensidig.18 

 → Frå det direkte til det indirekte «politiske»
Når implikasjonen av dette er at «skandalen» korkje 
ein nødvendig eller tilstrekkeleg føresetnad for eit 
politisk verkjande kunstarbeid, opnar det seg derimot 
eit handlingsrom for ein kunst som evner å definere sitt 
verkjande aksjonsrom i relasjon til (samfunns)felt utanfor 
kunst-felta. Det er i eit slikt perspektivskifte, frå å definer 
det politiske/kritiske direkte (felt-immanent) til å definera 
dette indirekte (felt-transcendent), at eg ser det produktive 
potensial for ei ny-definering av det kritiske eller politiske. 
Ei slik vending vil bidra til å overskrida falske motsetnader 
i språkbruken kring «politisk kunst», leggja brakk 
gamle skyttargravskrigar mellom «instrumentalisme» 
og «spontanitet» og ikkje minst utvikla feltets gehør for 
det som faktisk verkjer utanfor dei tradisjonelle politiske 
lytte-postane til feltets eigne aktørar. Her ser eg grunnlaget 
og utgangspunktet for ei radikal endring av «den politiske 
kunstdiskursens» validitets-krav; frå gjennomgåande 
sjølvbedømming til relasjonell-dialogisk samtale med 
andre «felt» enn sitt eige. 

Argumenterande postludium
I møte med offentlegheita og med seg sjølv, står den 
politiske kunsten overfor to vesentlige fordommar. Og 
fordi begge let seg forstå, og samstundes har lange og 
sterke tradisjonar, vil eg avslutningsvis – og med den 
refleksive etyden som bakteppe – forsøke å gå i møte med 
begge. Først: Å krevje ein fast og bestemt politisk ståstad 
for ein politisk kunst, er direkte paradoksalt. Det ville 
være som å krevje at ein fysikar bestemmer utfallet av sin 
forsking før han går i gang med sjølve eksperimentet. For 
det første underkjennast her kunsten som kritisk 
undersøkande verksemt, også på politikkens område. For 
det andre reduserast kunstarbeidet – den estetiske 
grunnforskinga – til ein persons (statiske) politiske 
ståstad; dvs. ein ein-til-ein-relasjon mellom «skaparen 
sin intensjon» og «bodskap», som bryt med all nyare 
kunnskap på dette området. For det tredje føreset eit slikt 
krav at eit kritisk, dvs. politisk, tenkjande menneske retter 
sin politiske oppfatning og overtyding etter på førehand 
definerte skiljelinjer og kategoriar, og dermed underslår 
det potensialet den politiske kunsten har for å utfordre, 
undergrave, endre og erstatte desse. Til slutt føreset dette 
at eit kunstarbeid alltid svarer til opphavskvinna/gruppas 
intensjon, og ikkje bevisst kan bryte med denne, nettopp 
som politisk strategi. Det motsette vil vere å krevje – slik 
den klassiske modernismen gjorde – eit «utanforskap»; 

 18 Sidan forfattaren av denne siste setninga sjølv er skapande 
kunstarbeider, kunne ein drista seg til å hevda at skulle det 
enno finnast eit autonomt vindauga for reell kunstnarisk 
opposisjon – som ikkje råkast av dette regelfølgjande 
paradokset – må det kanskje ligga i ein slik kritisk refleksjon 
om eigne arbeidstilhøve. Ein treng knappast vera filosof for å 
skjøna farane ved å freista sirkla inn denne typen spaningar i 
det feltet ein sjølv «bur» og arbeider i. Om desse setningane 
i seg sjølv er eit «autonomt» kunstverk, får då andre vurdera. 
Sjokkeffekten vil nok uansett utebli!

dvs. at kunsten og kunstnaren, skal stå «utanfor» og 
væra «desinteressert». Dette er – om mogleg – eit endå 
meir problematisk utgangspunkt. Den dramaturgiske 
konteksten er ikkje lenger den same som i si tid gav 
legitimitet til Adornos «utanforskap». Etter fleire tiår med 
institusjonalisering av ei «fri kunstscene», tyder utanfor 
nettopp allereie innanfor, i tydinga institusjonaliserte rom 
som nettopp forventar (og krev) dette «utanforskapet». 
For meg ligg her inga kritikk av dette hardt tilkjempa 
estetiske «aksjonsrommet». Derimot ligg ein påpeking av 
at «utanforskap» ikkje lenger kan nyttast utan samstundes 
å undersøkja dei (ofte) tause tyngdekreftene som styrer 
kva som faktisk kan gjerast og ikkje gjerast innanfor  
dette rommets særeigne feltlogikk. Gløymer vi dette, 
er det lett å reproduserte idealistiske forstillingar om 
den «frie» og «ville» kunstnaren som opererer i eit rom 
hinsides instrumentelle relasjonar og trivielle hindre.  
Det er ikkje minst som bolverk mot denne typen 
roman tiske føre stellingar at spørsmål om en refleksiv 
dramaturgi er og blir avgjerande.
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Jeg har i utgangspunktet aldri vært spesielt interessert i 
å lage kunst for barn og unge. Det at jeg etterhvert faktisk 
har laget en hel del kunst for barn og unge, må sies å være 
et vellykket produkt av en tydelig offentlig satsing. Staten 
har lagt penger i potten, og kunstneren – jeg – har gjort som 
Staten har ønsket. Og det er jeg strålende fornøyd med.

Mange kunstneriske ideer har i utgangspunktet ingen 
konkret målgruppe. Man ønsker å undersøke et materiale, 
en lyd, en måte å møte publikum på, en holdning, et rom, 
et politisk problem. Jeg har flere ganger sittet med en 
idé og tenkt: Hvordan kan vi sjøsette dette? Ja, nettopp, 
hvis vi tenker barn og unge som målgruppe, da åpner 
pengesekken seg.

Flere av mine produksjoner – USB – United States of 
Barents (2007), Sound of Freedom (2011) og Economic 
Theory for Dummies (2013) – er i utgangpsunktet laget 
uten tanke på et ungt publikum. Forestillingene har 
først blitt spilt for et voksent publikum, men er senere 
tatt inn i skolen. USB handler om lokal identitet kontra 
vår alles globale identitet som konsumenter, Sound of 
Freedom tar opp norsk våpenproduksjon og det norske 
godhets-selvbildet, Economic Theory… behandler de 
grunnleggende mekanismene i vårt økonomiske system. 
Alle disse prosjektene, som i formen legger seg tett opp til 
reelle forelesningssituasjoner, søker å diskutere aktuelle 
politiske problemstilinger og de underliggende moralske 
spørsmål. Forestillingene søker å skape diskursive  
rom og inspirere til refleksjon. Og der er skolen  
enormt interessant.

Problemet med et voksent publikum, er at de allerede har 
bestemt seg for et syn på verden. De som frivillig dukker 

opp på forestilling er ofte allerede både opplyste, invidde 
og enige. Voksne kommer ferdig formaterte. I skolen er 
det annerledes. I videregående skole er ungdommen i ferd 
med å forme sitt syn på verden, de er sultne på alternative 
blikk, og de har ikke oppsøkt forestillingen fordi de 
allerede vet hva de får. Dessuten, når dette foregår i 
skolens lokaler, går man inn i et rom som allerede er klart 
definert og ladet i forhold til makt. Læreren – foreleseren 
– definerer diskusjonen og sitter med sannheten, eleven 
skal fylles opp. Forestillingenes form – performance 
lecture – stiller derfor indirekte også spørsmål ved hele 
måten sannhet forvaltes på i skolen. Hvem sitter egentlig 
med svarene?

Jeg opplever ikke at mitt arbeid har blitt vesentlig endret 
fordi jeg har møtt barn og unge som publikum. Ideer kan 
realiseres på ulike måter, noen ganger helt uavhengig  
av hvem som er mottaker. Men møtet med et annet 
publikum i en annen kontekst former også verket, og  
min holdning til nye verk. Og i det møtet åpner det seg  
nye og utilsiktede muligheter. Mindre vekt på komplekse 
og inneforståtte koder som mest er til glede for de 
allerede innvidde, mer lek og humor, forsøksvis  
mindre selvhøytidelighet.

Det blir fortalt at Bertolt Brecht hadde et skilt over skrive-
bordet sitt hvor det stod «Sannheten er konkret» – et sitat 
fra Lenin, som siterte Hegel, som siterte Augustin. Og i et 
hjørne stod et tre-esel med et skilt rundt halsen: «Også 
jeg må forstå dette».

Kanskje er det nettopp dét barn og unge har vist meg. 

I så fall: takk til Staten for hjelpen.

Maktkritikk i klasserommet
Amund Sjølie Sveen

Sound of Freedom
Amund Sjølie Sveen

FOTO: ELISABETH HØIBERG
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Economic Theory for Dummies
Amund Sjølie Sveen

FOTO: WOLFGANG SILVERI / STEIRISCHER HERBST
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Opprigg av forestillingen Minnenes museum av NIE.

FOTO: KOMPANIET
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NIE (New International Encounter) ble grunnlagt i 2001, 
og kompaniets første tre forestillinger ble utviklet på 
et samfunnshus i den lille byen Mseno, nord i Tsjekkia. 
Forestillingene Mi Lange Reise Heim, Nesten Glemt Fortid 
og Slutten på Alt som Var har blitt spilt over store deler 
av verden fra Rømskog til Edinburgh Fringe Festival, 
Sauda, New York, Moss, Mexico City, Sarpsborg og Seoul. 
Forestillingene utgjør The European Narratives Trilogy 
(Trilogien), og turneres fremdeles. 

Etter Trilogien har NIE fortsatt å utvikle forestillinger 
alene eller i co–produksjon med institusjoner og frie 
grupper fra inn- og utland. Arbeidet omfatter også 
stedsspesifikke produksjoner, og produksjoner for barn 
og unge. Vi definerer oss som et turnékompani, hvor 
forflytningen mellom land, institusjoner og rom utgjør 
et hovedpremiss for produksjonene våre. I denne teksten 
skal jeg reflektere over møtet mellom estetiske konsepter 
og visningskontekster i NIEs kunstnerskap, med 
forestillingene Trilogien, Sangen om alt som blir borte, 
Kollaps og Minnenes museum som eksempler. 

Etableringen av New International Encounter
Da kompaniet begynte sitt arbeid var den estetiske 
ideen å skape et rituelt rom som hadde en stemning og 
elementer av realisme uten at det skulle fremstå som 
realistisk. Denne ideen er dypt forankret i tiden og stedet 
der det kunstneriske samarbeidet mellom Alex Byrne 
og meg startet. Noen år før NIE ble grunnlagt skapte 
vi en internasjonal versjon av Woyzech med utøvere fra 
fire land. Forestillingen ble utviklet på Teater DRAK i 
Tsjekkia, og ble senere presentert under Days of Youth i 
Mostar, Bosnia Herzegovina. Spillestedet på festivalen 
var Lutkarsko kazalište Mostar, i sentrum av byen som 
nesten ikke hadde en hel bygning etter den mangeårige 
borgerkrigen. Festivalens tema var forsoning, men 
frontene mellom de tidligere involverte folkegruppene i 
krigen var fortsatt steil, og under første workshop måtte vi 
be SFOR-soldatene som overvåket det hele om å plassere 
våpnene på gangen. 

Forestillingen Woyzech ble opprinnelig laget for 
presentasjon i et teaterstudio med amfi, og ikke for 
en ruin. Den opprinnelige målgruppene var tsjekkiske 
studenter, og ikke flyktninger og SFOR-soldater. Det at 

arbeidet fungerte i så ulike kontekster ble avgjørende  
for de valgene vi tok da NIE ble etablert.

Disse erfaringene dannet grunnlaget for NIEs Trilogi. 
Etter møtene og historiene vi ble fortalt i Bosnia følte vi 
et stort behov for å lage en serie forestillinger som tok for 
seg historien til vanlige mennesker som ble offer for de 
store politiske omveltningene i Europa i det 20. århundret. 
Trilogien ble skapt for et teaterrom med scene og sal, men 
utgangspunktet var at scenografien skulle være så enkel 
at den kunne presenteres hvor som helst. Bruken av flere 
språk i forestillingene ga oss muligheten til å operere 
uten å måtte ta et nasjonalt eller politisk standpunkt om 
scenespråk. Musikken i arbeidet avspeilte felles europeisk 
bakgrunn, og vi la stor vekt på å benytte et bredt utvalg 
av tonearter og ulik rytmikk. Det estetiske konseptet ble 
utviklet ut fra et behov for å uttrykke oss i en kontekst hvor 
språket ikke skulle være hovedelementet i produksjonen, 
og hvor forventningene i forhold til innhold var sensitive 
og mangefasetterte. Produksjonene i Trilogien hadde 
premiere i Mostar i årene 2001/2002 og 2005.

På mange måter la også erfaringene fra Mostar 
grunnlaget for NIEs utstrakte turnering i Den kulturelle 
skolesekken. Ettersom det ble klart for oss at nettopp 
forflytningen mellom ulike institusjonelle og romlige 
kontekster skulle legges til grunn for arbeidet, ble det 
lett å tenke Skolesekken som en mulig arena for oss. 
Produksjonene våre utformes som skisser av et landskap 
eller univers som i en konkret visningskontekst omformes 
slik at publikum kan inviteres inn. Publikum skal ikke 
«passe inn» i vår modell, men snarere skal produksjons-
konseptet bli til forestilling i møtet med konteksten. 
Skolen og elevene utgjør én blant utallige slike kontekster. 
La meg utdype hva vi forstår med kontekst.

Utvidet kontekstforståelse i to nivåer
NIEs kontekstforståelse har utviklet seg parallelt med 
de tematiske overbygningene vi som internasjonalt og 
kunstnerstyrt kompani til enhver tid har jobbet med. 
Vi forsøker å opprette en samtale mellom oss og den 
konteksten vi befinner oss i. Kontekst forstås gjerne som 
det umiddelbart nære i omgivelsene, som den sosiale, 
romlige, institusjonelle og mediale konteksten, men vi 
forstår det videre. Produksjonene blir til og «samtaler» 

Møtet mellom estetiske konsepter  
og visningskontekster
Av Kjell Moberg
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i en slik nærkontekst, men ofte om temaer knyttet til en 
utvidet kontekstforståelse som handler om språklige, 
geografiske, nasjonale og internasjonale kontekster.

Det er to nivåer i kontekstforståelsen som er virksom 
i en produksjon: et konkret nivå som handler om ulike 
strategier for å arbeide med rom/visningskontekst, og 
et overordnet nivå som handler om NIEs estetikk og 
signatur. Denne signaturen har vært en del av NIEs 18 
forestillinger fra 2001 frem til i dag, og omtales gjerne 
som NIE-universet. 

NIE-universet
Da kompaniet ble grunnlagt ønsket jeg å lage noen regler 
for arbeidet. Kanskje ut fra en iboende frykt for at et 
internasjonalt kompani med folk fra forskjellige land 
og utdanninger kan ende opp i en kjedelig diplomatisk 
samtalegruppe. I enkelhet gikk reglene ut på at 
produksjonene skulle skapes med bakgrunn i virkelige 
historier, ingen utøvere skulle forlate scenen under 
forestillingen, all musikk skulle spilles live, lyssetting 
skulle gjøres uten filter og alle skulle kunne bruke sitt eget 
språk i produksjonen. Reglene var enkle, men de la mye 
av grunnlaget for NIE-universet som består av: 

a) Forholdet til publikum.
b) Bruken av levende musikk.
c) Materialvalg i scenografi og kostyme.
d) Enkel teknikk.
e) Bruken av dokumentarisk og biografisk materiale som 

utgangspunkt for produksjonene.
f) Bruken av alle språk som utøverne behersker.
g) Kontrakten med publikum om fiksjonsnivå i arbeidet 

som presenteres.

a) Forholdet til publikum har alltid vært viktig i utvik-
lingen av vårt arbeid: På hvilket nivå kan vi møte og 
henvende oss til publikum med dette materialet? Hvor-
dan kan vi invitere publikum inn til å se hva vi ser? I 
NIEs produksjoner møter alltid utøverne publikums blikk 
flere ganger i løpet av forestillingen. I en postdramatisk 
verden har vi alltid villet stille dette spørsmål til publikum 
gjennom å møte blikket: Jeg må ta ansvar for at jeg ser på, 
og innse at på en ubeskrivelig måte er jeg en deltaker  
i større grad enn en som ser på. 

b) Bruken av levende musikk har alltid vært et av 
utgangspunktene for å utvikle scener i produksjonene. 
Alle scenene kommer ut av musikk, stillhet og kaos.

c) Materialvalget i scenografi og kostymer har alltid vært 
enkelt og fattig. De første årene var dette ved siden av 
å være et estetisk valg, et økonomisk spørsmål. Senere 
har dette i stor grad blitt til en vaskeseddel for vårt 
arbeid, og henger sammen med en av de grunnleggende 
fiksjonskontraktene i vårt arbeid: Kom og se oss, og vi ber 
deg forestille deg det vi ser.

d) Bruken av enkelt teknisk utstyr har samme 
utgangspunkt materialvalg i produksjonene, men har i 
tillegg en dimensjon av gjenbruk.

e) Utgangspunktet for alt vårt arbeid er episk, basert på 
virkelige historier plassert i tid og rom. Dette har ført til at 
vi alltid bruker dokumentarisk eller biografisk materiale 
som grunnlag for scenene i produksjonene. 

f) Å inkludere utøvernes morsmål i alle produksjoner er ved 
siden av at det er et estetisk grep, et politisk standpunkt. 
Alle utøverne i NIE kommer fra Europas mange små 
nasjoner, som gjennom sin nasjonsbygging har brukt 
språkgrenser for å konstruere en kulturell plattform. Ofte 
brukes språket som argument for at man har en kultur, 
og ved å sette sine nasjonale historier inn i en klassisk 
kontekst argumenterer man ofte for at kulturen har verdi. 
NIE har basert sitt arbeid på historier mennesker forteller 
hverandre fremfor historier som brukes til nasjonsbygging. 
Vi ønsker på den måten å formidle historier der språket 
ikke lar seg avgrense og fremmedgjøre men åpner opp for 
et meningsbærende fellesskap.

g) Kontrakten med publikum om fiksjonsnivåer har alltid 
vært et hovedpunkt i NIE-universet. Vi starter alltid 
vårt arbeid med å fortelle en historie på enklest mulig 
måte, men i prosessen utvikler alle historiers behov seg. 
Tenkningen om konteksten, den nære og den utvidede, 
er med på meisle ut fiksjonskontrakten. Dette har gjort 
at våre arbeider kan bevege seg mellom forskjellige 
presentasjonskontekster. NIE–universet gir oss mulig-
heten til stadig å fornye kontrakten med publikum. Som 
i forestillingen Mitt Liv med Hundene hvor publikum blir 
bedt om: «Forestill deg at dette ikke er en skuespiller 
på 40 år, men en liten gutt på seks år. Du befinner deg 
ikke i et hyggelig kulturhus i Moss, men i utkanten av 
Moskva hvor alt er betong som er i ferd med å fall fra 
hverandre.» Det er en skjør konstruksjon som er avhengig 
av tilskuerens repertoar, og evne til å delta i raske skift 
mellom fiksjonsnivå, og utøvere som hele tiden stiller 
spørsmål ved fiksjonen. 

Estetiske konsepter og visningskontekster – en strategi
NIE har tre strategier for det konkrete arbeide med det 
romlige og visningskonteksten. Utviklingen av strategiene 
kan forstås linjært i forhold til utviklingen av kompaniet 
over tid, men vi ser på strategiene som valgmuligheter, 
og velger det som passer best i en gitt produksjon. 
Produksjoner fordelt på strategier for det romlige og 
visningskonteksten ser slik ut:

a. Produksjoner laget for teaterrom med scene og sal.
 → Trilogien (Mi Lange Reise Heim, Nesten Glemt Fortid  

og Slutten på Alt som Var)
 → Miramarmora
 → Mitt Liv med Hundene
 → Berlin 1961
 → Hav
 → Hans og Grete
 → North, North, North
 → Hanna & Heinz

b. Produksjoner laget for andre rom  
(gymsaler/utendørs/stedsspesifikke arbeider).

 → Sangen om alt som ble borte
 → Das Schiff
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 → Tales from the Middle of Town
 → Tales from the River Thames
 → I will be Everything

c. Produksjoner laget for å omskape rom til teaterrom. 
 → Kollaps
 → Minnenes Museum
 → Pim & Theo

Tre forestillingseksempler i forskjellige 
visningskontekster

Trilogien – laget for teaterrom med scene og sal

An armchair, a stepladder, an iron basin, an 
empty frame, a battered cabinet and a pair 
of rags. Something from Babel, from Singer, 
from the cafe atmosphere of central Europe, 
something from the student theatres of the 
70s, bare feet from the avant-garde of the last 
century, music from the beginning of time, 
unsolvable tragedy, battered humanity. The 
theatre productions of NIE are pan-European 
and at the same time, have deep local roots.  
The model of performance of live theatre, the 
kind of theatre that modern Europe needs, 
theatre that connects, without barriers direct, 
and a theatre with authentic themes. 
NINA VANGELI, CZECH THEATRE INSTITUTE

Felles for alle produksjonene i Trilogien, er at de er 
teatralske med veldig enkle hjelpemidler. Det estetiske 
konseptet kan kokes ned til. dette er faktaene og 
objektene/scenografiene vi trenger for å fortelle  
denne historien. 

Alle forestillingene har et objekt som former sentrum 
og referansepunkt for tilskueren i fortellingen. I Mi 
Lange Reise Heim er det et badekar for historien om 
mannen som ble tvangsinnrullert i den tyske hær, og var 
forsvunnet i Sibir i 53 år. I Nesten Glemt Fortid er det en 
lenestol for historien om kvinnen som levde i hundre år 
av det blodigste og mest dramatiske århundret i moderne 
historie. I Slutten på Alt som Var er det et garderobeskap 
for barnet som blir reddet fra holocaust av en manns 
handlinger. Dette er hverdagsobjekter som alle bærer preg 
av å være mye brukt, og man ser at de er gamle. 

Dette behovet for å sette tid og sted ved bruk av et 
objekt var viktig som et referansepunkt for tilskueren i 
disse første forestillingene. For utøverne var historien 
til selve objektet også viktig i arbeid med temaene. NIE 
har aldri delt historien bak enkeltobjektene kompaniet 
bruker på scenen, men jeg kan i denne artikkelen avsløre 
at garderobeskapet i Slutten på Alt som Var opprinnelig 
tilhørte den eneste jødiske innbyggeren i byen Mseno. Da 
han ble sendt til Auschwitz og drept i 1941, ble skapet satt 
på samfunnshuset. 27 år senere, i august 1968, ble dørene 
slått inn av russiske soldater på leting etter verdisaker, 
og i 2003 da vaktmesteren på stedet fortalte oss denne 
historien fikk vi, etter å ha spurt låne det i 20 år for å lage 
en forestilling. 

Trilogien er arbeid laget for teaterrom med scene 
og sal. Forestillingene utgjør i dag de av våre arbeider 

som har vært presentert i flest forskjellige kontekster. 
Hvis vi velger Nesten Glemt Fortid som utgangspunkt for 
en sammenligning, er det naturlig å starte i Rømskog. 
Forestillingen som ble produsert i 2002 dro direkte ut 
på DKS turné i Østfold. Forestillingen som konsept var 
ferdig, men publikumskontrakten måtte fortsatt utvikles. 
Første forestilling i kantina på Rømskog bød på store 
utfordringer, og da utøverne skulle formidle sulten under 
blokaden i Leningrad regnet det bagetter på scenen. 
Etter en omarbeidelse før neste visning på samme skole, 
fungerte forestillingen godt: I pausen justerte utøverne 
nivået på de humoristiske scenene i forkant, slik at 
«kontrakten» de inngikk med publikum også ga dem rom 
til å formidle de tyngre passasjene.

Med samme scenografi og utøvere ble 
forestillingen vist på teateret i Rishon le Zion med 
900 publikumsplasser. Sterke israelske produsenter 
hadde presset oss og forestillingen inn i en kontekst 
den ikke var skapt for. Publikum besto i hovedsak av 
pensjonister. Utøverne var nervøse, og usikre på hvordan 
de skulle kunne nå frem i en typisk institusjonskontekst. 
Forestillingen starter med den russiske sangen «Za 
okoskom». Først med en instrumentell introduksjon, før 
sangen starter. Få toner inn i introduksjonen merket vi at 
900 mennesker nynnet med, og når sangen startet sang 
de med av full hals på hebraisk. Det viste seg i ettertid at 
akkurat denne sangen hadde vært en stor hit i landet på 
60–tallet, og at publikum allerede var på en minnereise i 
det vi introduserte dem til forestillingen. 

Nesten Glemt Fortid brakte oss til Broadway, og på 
studioscenen til New Victory Theatre ble historien om 
den hundre år gamle russiske kvinnen spilt for New 
Yorks publikum på kveldstid, og for studenter på dagtid. 
Da den første gruppen fra Bronx kom inn i salen tenkte 
jeg at dette sannsynligvis blir like vanskelig som første 
forestilling i Rømskog. Men slik gikk det ikke. Historien 
om forelskelse og tap er universell, og diskusjonen 
etterpå la ungdommene fra Bronx særlig vekt på 
revolusjonsgardens manglende respekt for kvinner: He hit 
her. Noone should hit a woman! He should pay respect!

Sangen om Alt som blir borte –  
for andre rom, for eksempel gymsalen
Sangen om Alt som blir borte ble skapt etter at 
kompaniet hadde vært på turné i DKS i mange år. Et 
av mine utgangspunkt var å omskape den mest vanlige 
presentasjonskonteksten innenfor DKS, gymsalen. Med 
to enkle teppevegger, og et gulvteppe på 80 kvadratmeter 
hvor publikum sitter ville jeg skape et univers rundt 
temaet tap. 

Åpningslinjen i forestilingen er følgende: På denne 
siden (med referanse til den en tøyveggen) er alt som 
eksisterer, og på denne siden (med referanse til den andre 
veggen) er alt som er borte. Vi er midt i mellom, og alt som 
er i ferd med å bli borte vil komme gjennom det rommet 
vi sitter i. På vei fra det som er, til det som ikke er. Alle 
aksjoner og scener fant sted blant publikum som satt på 
gulvteppet. Den største forskjellen når det gjelder rom, 
var at i denne produksjonen ble alle scener utspilt blant 
publikum, og noen ganger med publikum som hjelpere. 
Forestillingen var laget for barn fra fem år, og valget av 
rommet var viktig for å kunne adressere et så vanskelig 
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tema som tap og død for denne målgruppen. Min hovedidé 
var at i dramaturgien skulle rommet og måten det ble 
omskapt på med projeksjoner/lysbilder virke som en 
pause fra konflikten.

Forestillingen turnerte lenge for grunnskoletrinnet, og 
fungerte optimalt i gymsal. Det å omskape kjente rom for 
elevene er veldig takknemlig, og utøverne opplevde ofte 
at eleven ikke ville gå, og at de flere ganger ba om at lyset 
ble slått av igjen, så de kunne oppleve det en gang til.

Lærerne var i utgangspunktet skeptisk til at barna 
skulle sitte på gulvet «i kaotiske klynger» som en lærer 
beskrev det. Jeg ønsket meg et fysisk nærvær mellom 
utøvere, objekter og publikum. Denne muligheten for 
kaos var derfor viktig i behandlingen av dette temaet. 

Forestillingen turnerte også internasjonalt, og ble 
da stort sett spilt med publikum i scenografien oppe 
på scenen i teateret. De største utfordringene med en 
slik løsning ligger alltid i forhold til mengden folk på 
scenerommet. Det viste seg også at den internasjonale 
versjonen var bedre egnet for et eldre publikum, etter - 
som hoveddelen av teksten måtte oversettes. 
Forestillingen ble også oversatt til tysk, og ble vist på 
Theater am Posthof noen kilometer fra stedet Josef 
Fritzl holdt sine barn fanget i årevis i en kjeller. Under 
denne visningen som fant sted få uker etter at saken om 
Fritzl var blitt kjent, spilte scenerommet en rolle som 
meditasjonsrom for de voksne tilskuerne.

Sangen om Alt som blir borte turnerte også som 
søndagsforestilling for familier i kulturhus. Den 
største forskjellen i denne typen presentasjon ligger i 
forventningsavklaring med de voksne. Det at man ikke 
skal sitte på stoler, og at man ikke skal forholde seg til 
kjente karakterer gir for mange voksne en umiddelbar 
uro. Jeg er ikke sikker på om de er urolige på vegne av 
sine barn, eller om de kjenner på sin egen uro for det som 
er ukjent. Jeg velger å tro det siste. Det interessante med 
å putte foreldre og barn sammen i «i kaotiske klynger» 
på gulvet var at barna ofte krevde at foreldrene deltok i 
de taktile handlingene med utøverne. Det var ofte mange 
usikre voksenfjes underveis, men i ettertid har alle 
tilbakemeldinger vært veldig positive.

Kollaps og Minnenes Museum – bygger rom

This then, I thought, as I looked round about 
me, is the representation of history. It requires 
a falsification of perspective. We, the survivors, 
see everything from above, see everything at 
once, and still we do not know how it was. 
W. G. SEBALD – RINGS OF SATURN1

Både Minnenes Museum og Kollaps bærer i seg det 
samme konseptet om at publikum skal miste evnen til å 
orientere seg i tid og rom. Alle bygningsmessige strukturer 
i rommet, eller teateret som man er vant til orientere fra 
skal hviskes ut eller glemmes i løpet av forestillingen. 

Hvordan man forholder seg til publikum er forskjellig 
i de to produksjonene. I Kollaps blir publikum forflyttet 
rundt i en promenadeform, til de ikke lenger kan orientere 
seg, men blir en del av de forskjellige scenene. I Minnenes 
Museum sitter publikum lukket inne i et rom på 60 
kvadratmeter som er utformet som et arkiv og laget av rustet 

stål. I motsetning til rommet i Sangen om Alt som blir borte, 
er ikke rommet i Minnenes Museum en pause fra konflikten, 
men en påminnelse om at publikum er i et museum som 
er proppfullt av minner. Publikum opplever minner med 
utøverne i forestillingen, men mengden av minner som 
finnes i skuffene begrenses kun av publikums repertoar.

Kollaps var en kunstnerisk suksess, men forestillingen 
hadde et kort liv. Grunnen til dette var at verken DKS 
konteksten, eller den institusjonelle konteksten var beredt 
til å møte de tidsmessige og økonomiske rammene for 
produksjonen. Mange programmerere ønsket den, men 
kunne ikke gå inn i rammene for produksjonen. Jeg møtte 
derfor mye motstand i NIE når jeg ønsket å lage Minnenes 
Museum. Hvorfor skulle vi lage en produksjon som i sitt 
planlagte omfang var enda større og tyngre enn Kollaps? 
For min del var ikke spørsmålet relevant. Dette var en 
produksjon jeg hadde ønsket å lage i årevis, og nektet å la 
premissene for presentasjonskonteksten avgjøre om dette 
skulle gjennomføres. 

Minnenes Museum var i utgangspunktet planlagt å 
kun presenteres i telt. Med få tanker om at forestillingen 
skulle oppnå et langt liv, hadde jeg ikke tenkt på 
andre muligheter. I dag presenteres den overalt hvor 
man kan sette opp scenografien: I telt, gymsaler, 
grendehus, kantiner og i store teatre. Det er fortsatt mest 
spektakulært å gå inn i et grått oppblåsbart telt på for 
eksempel Fisketorget i Fredrikstad, for så å tre inn i en 
verden som tar deg langt bort fra Fredrikstad og bruset fra 
elven. En publikummer utrykte en gang at hadde det ikke 
vært for måkenes «kommentarer» fra utsiden ville han 
vært usikker på hva som ventet han utenfor spillerommet.

Den største utfordringen med å presentere Minnenes 
Museum innenfor teaterinstitusjoner har vært den 
samme som med Sangen om Alt som blir borte. Det er i 
utgangspunktet alltid problematisk å gjøre noe annet 
enn det som er «det vanlige» i en institusjon. Publikum 
reagerer sjelden på at det ikke er nummererte seter, 
og at de sitter på campingstoler. Det mest graverende 
eksempelet på motstand må vel sies å være når vi ble  
bedt om å fremvise sertifikater på at de rustne  
stålplatene som utgjør scenografien var behandlet 
 med brannhemmende materialer. 

NIE har vært på en lang reise med vårt kunstnerskap 
gjennom 13 år. Produksjonene er skapt i NIE-universet, 
som utvikles fra prosjekt til prosjekt, og blir til fore-
stillinger gjennom turné virksomheten fra sted til 
sted, i forflytning mellom ulike visnings kontekster. 
Denne «reisen» har ikke bare blitt en premiss for NIEs 
kunstnerskap, men også en positiv måte for utøverne 
å trene og utvikle sin teknikk og musikalitet. Stadig 
forflytning mellom rom, institusjoner og land gjør at  
de til enhver tid må arbeide for finne det riktige nivået  
i uttrykket i de forskjellige kontekstene.

Note

 1 Sebald, W. G. 1998. Rings of Saturn.  
London: The Harvill Press, s. 125.
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Kjære alle som er til stede
Mitt navn er Tore Vagn Lid, forfatter og regissør for 
kveldens Transiteatret-Bergen-premiere.

I den neste timen ønsker jeg å invitere dere med på et 
eksperiment. Et forsøk som – uten dere – ikke vil være 
mulig å gjennomføre. 

Utgangspunktet for Polyfonia er ønsket om å kunne 
forfølge og å teste ut en mistanke, en «hypotese», som 
ikke umiddelbart har noe med teater å gjøre. 

Mistanken kan formuleres på følgende måte:
 

Unge menneskers liv utspilles og formes nå i en 
stadig sterkere dobbeltkommunikasjon, hvor de 
historiene, idealene og verdiene som fortelles 
og formidles av samfunn og skoleverk samtidig 
motsies av historiene som fortelles og formidles 
gjennom ungdomsindustriens egne medium. Den 
dobbeltkommunikasjonen det her er tale om, 
skjer derfor ikke mellom enkeltpersoner (som 
for eksempel når noen slår og smiler samtidig) 
men mellom de viktigste og mest virkningsfulle 
samfunnsstemmene. For et ungt menneske som 
prøver å orientere seg – og som nettopp må forsøke 
å orientere seg – i et slikt «rom», står derfor en 
tyngdekraft avgjørende og uavklart mot en annen.

Dersom en slik mistanke er rett,  
gjenstår da det vesentlige spørsmålet: 
Hva skjer når det man som ungt menneske lærer – om 
kropp, om vennskap, tillit og seksualitet – ikke svarer 
overens med det man føler og tenker? Hva er virkningen 
dersom det man hører motsies av det man ser?

Oppsett av eksperimentet

Det er disse spørsmålene Polyfonia søker svar på, og det 
er også disse spørsmålene som har bestemt hvilken form 
– eller oppsett – det vesle eksperimentet har fått. 

Som en konkret test, blir Polyfonia dermed også en 
inngang til et mer omfattende spørsmål: Hvordan kan  
(og kan overhodet) teateret fungere som et kritisk  
medium for ungdom? 

Her er eksperimentet avhengig nettopp av dere, 
og deres erfaringer, innvendinger – og ikke minst – 
tilbakemeldinger. Fordi man ikke kan snakke om et 
eksperiment, dersom det utelukkende er de samme 
forskerne som har tenkt ut, og som står bak testen, som 
også ene og alene kan felle dommen over sine resultat.

For å gjøre tilbakemelding og diskusjon lettere, tror 
jeg derimot at det på forhånd kan være riktig å gi noen 

stikkort til hvilke type oppsett – hvilke former og metoder 
– som her legges til grunn, og som derfor også i den 
kommende timen skal kunne stilles kritisk på prøve.

Polyfonia er et forsøkt på et «stykke» for teater hvor det:

 → Ikke fortellers en enkelt historie.
 → Hvor det ikke finnes hovedpersoner.
 → Hvor de karakterene vi møter verken 

har navn eller bakgrunn.
 → Hvor teksten – ordene som sies – ikke er viktigere 

enn musikken som spilles eller bildene som vises.
 → Hvor bevegelser og klanger er like mye en del 

av manus som monologer og dialoger.
 → Hvor teksten verken er særlig god, særlig 

dramatisk, poetisk eller original. (Men derimot 
forsøker å være réal, og – ikke minst – sosial.)

 → Hvor det som foregår i lyden er like viktig (eller 
eventuelt uviktig) som det som foregår på scenen.

Til slutt: Noen råd underveis
Jeg vil be dere om å se (og ikke minst høre)  
Polyfonia på samme måte som dere til vanlig  
ser og hører en musikkvideo. 

Ikke vær redd om dere skulle mene at dere ikke forstår 
alt, for hvem gjør egentlig det? Hvem kan med hånden 
på hjertet si at de virkelig forstår virkningen av en sang, 
at de kan «gjøre rede for» opplevelsen av et bilde, eller 
gjenfortelle «handlingen» i en musikkvideos flimrende 
bilder? Men det i seg selv gjør vel ikke sangen, bildet eller 
musikkvideoen uinteressant og uviktig av den grunn?

En viktig ting – derimot – helt til slutt: 
Polyfonia er ikke bare et forsøk, men nettopp også bare 
ett av mange mulige forsøk. Andre kan selvsagt ha andre 
løsninger, andre former, og dermed kan hende – til 
syvende og sist – også bedre forestillinger. Men i kveld 
(i dag) står altså til diskusjon: Dette ene vesle forsøket. 
Ti korte konfrontasjoner. Cirka 60 minutter i kryssilden 
mellom spill og hørespill. 

Og husk at i denne sammenhengen vil også en klar 
avvisning – et klart nei – fra deres side, kunne tjene  
som en konstruktiv oppklaring – et ja (i det minste) til  
noe annet. For eksempel andre former, andre forsøk –  
nye eksperimenter.

På forhånd takk og velkommen!  
[på forhånd takk, og… lykke til]1

 1 skuespiller har sett ned (alt. begge): ser opp – blikk møtes 
(spørrende) – thea går fram – ser ut som hun skal til å snakke  
til oss (skuffet oppløsning).

Opptakt; Polyfonia
Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergen
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Tore Vagn Lid/TransitteatretBergen

FOTO: KYRRE BJØRKÅS







1
6
0

S
c
e
n
e
k
u
n
s
t
e
n
 
o
g
 
d
e
 
u
n
g
e

Barcode, Oslo

PHOTOGRAPHY: THOMAS BRUN

Strada Nuova, Genova

PHOTOGRAPHY: MADDALENA FERARRA
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There are millions of children in thousands of 
cities. The children exist in spite of the cities; 
the cities persist in spite of the children. Both 
survive, the children with, the cities without 
identity. If it were true to say that cities are 
meant for citizens, would it be true to say that 
they are meant also for children? Is the child 
a citizen? … What the child needs is what we 
need – just that: places where we can be what we 
really are, children unto ourselves, from birth to 
death – somewhere. Somewhere!
ALDO VAN EYCK1

Contemporary architecture is in crisis, serving up a world 
which does not correspond to our human nature, both as 
adults and – much more importantly – as children. With 
great efficiency and vast investment, we are destroying the 
‘somewheres’ Aldo van Eyck longed for already in 1962. 
My aim in this essay is to project a way of side-stepping 
this crisis, centred on the theme of this volume. Theatre 
for children is a positive, volatile, pregnant paradigm in 
this quest. By asking ourselves – as architects and older 
citizens – what a children’s theatre architecture could be, 
we will inevitably open our minds to new possibilities free 
of fashion and mediated experience.

You need to look no further than Bjørvika for an 
illustration of this crisis. Snøhetta’s sober, serious and 
well-crafted opera house has served as the bait for several 
real estate opportunities which exemplify two poles of the 
problem: architecture which is standardised, optimised 
for profit, detached from its context, banal (the Thon 
Hotel Opera); and architecture which is demonstrative, as 
special as possible within close constraints (the so-called 
Barcode enfilade, including a building by Snøhetta). The 
former could be compared to the marketing model of 
McDonald’s (or even Monsanto), a scorched-earth scenario 
where identity and character are stifled; the latter is a 
sort of narcissistic urban Instagram page, a display of the 
peccadilloes of designers which extends not much further 
than the wrapping of the buildings, each straining to dress 
differently from the neighbours. It has – ultimately – the 
same stultifying effect as the corporate behemoths next 
door: architectural individualism is now so widespread 

as to appear banal and standardised, the Wallpaper* 
city design guides beginning to look alarmingly similar 
whether one is in Shanghai, Frankfurt, Oslo or Rome. 

Some of the Barcode buildings show skill in their 
design, but this is not the point: they yearn for the 
attentions of paparazzi rather than citizen-dwellers, 
they do not invite occupation, touch, chance encounter, 
contemplation, rest, play or resonance. I would argue 
that the latter positive qualities are very much present in 
the so-called ‘Strada Nuova’ in Genova, a Renaissance 
planned street comprising various palaces within overall 
compositional strictures – and thus a direct historical 
parallel with the Barcode. The Genovese architects may 
have been just as vain as our contemporaries, but they did 
not forget to make – collectively between their individual 
statements – a commonplace context where human bodies – 
of all ages – feel welcomed and recognised in their various 
high and low functions and desires. The Strada Nuova is 
fancy-pants urbanism, but it is still a real, recognisable 
place where a child can kick a ball, hide, play, sit on the 
ground, touch the walls and the pavement, measure the 
space by shouting. It is materially consonant with an urban 
whole which is more a strong background for life than an 
attention-seeking foreground: it serves a purpose, performs 
an action, more than it preens its character.

Aristotle made a clear distinction between action and 
character in his Poetics, writing that “tragedy [i.e. drama] 
is not an imitation of men but of actions and of life… it 
is not for the purpose of presenting their characters that 
the agents engage in action, but rather it is for the sake of 
their actions that they take on the characters they have… 
without action there could not be a tragedy, but there 
could be without characterization.”2 Or, in our terms, 
excessive ‘character’ in architecture tends to impede or 
occlude action, whether it be at the scale of the city or in 
the microcosm of the theatre auditorium.

The computer is partly responsible for this situation: 
whilst accelerating precision, production processes and 
other forms of control in design, it has also tended to 
dematerialise space, making it possible for architects to 
make whatever shapes they can imagine independent of 
the thought of how (or of what) they are made. There is 
a further reason why such cavorting townscapes start to 

Action or Character? A New Spatial 
Paradigm for Children’s Theatre
By Andrew Todd
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look alike: they are all trammeled by the internal logic 
of a very small group of 3D softwares, leading architects 
(especially young ones) by the nose, seducing them 
into an illusion of virtuosity, when the real story (as in 
Genova) might actually be much simpler, anchored in 
dumb, beautiful materials which give us pleasure and 
recognition without needing to be bent out of shape. In 
Aristotle’s terms, 3D design software enhances character 
but alienates action.

The theatre in general – and theatre for children  
in particular – is an important site of resistance to this 
alienation, for the simple reason that an audience reacts 
in real time – as citizens – to the event and context, 
showing up faults which might look lovely in photo-
graphs but which can be burdensome in reality. It is of 
great importance that the most important ingredient of 
the theatre is the performing human body: no artifice can 
compete with it for beauty, speed, flexibility, range of 
expression, versatility and depth of meaning. The theatre 
is all about human action, its rich energies resisting any 
attempt to constrain the here and now with extravagant 
architectural gestures. We can stay in Genova to illustrate 

this, where the architect Aldo Rossi crafted the interiors 
of his Carlo Felice theatre to resemble the streets outside, 
with stone balconies and window surrounds decorating the 
auditorium’s side walls and hefty stone columns marking 
the proscenium. Any audience can sniff out insincere, bad 
acting immediately (even whilst recognising the artifice of 
show in good acting): Rossi’s walls are – in my opinion – 
very bad acting, something transparently pretending to be 
something that it is not, rendered unreal by their awkward 
juxtapositions with the theatre’s shiny wooden flooring 
and plaster ceiling with recessed lights: his conceit is 
as odd and insincere (and as uninteresting) as someone 
wearing a fur coat and peacock feather hat to go to the 
pub; it just feels shifty and wrong, and will fail to engage 
people’s sympathy and attention. The citizen-audience 
will never warm to its character and be led along by its 
proposal, it is an obstacle to the aim of theatre, which is to 
create empathy, collusion and communion. 

Perhaps recognising that architects often have an 
agenda which runs counter to their own, great theatre-
makers have been important space-makers as well. The 
twentieth century architectural greats (Le Corbusier, 

Bouffes du Nord
Peter Brook

PHOTOGRAPHY: ANDREW TODD
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Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Louis Kahn, 
Alvar Aalto) have produced nothing to compare with Peter 
Brook’s Bouffes du Nord or Ariane Mnouchkine’s Theatre 
du Soleil. The latter, a sprawling former armaments 
factory which is often rebuilt around a particular 
production, is an exemplary vernacular product, a self-
built utopia which is magnificent, loving, ambitious, vast 
and constantly changing. A great part of its charm comes 
from the total absence of any official atmosphere: the 
beautiful wall paintings, many renewed for each show, are 
of a piece with the stage show, crafted by the company 
themselves rather than at the behest of a municipal or 
cultural patron; they are a breath of fresh air in the context 
of culture which is often served up from on high like 
a kind of medicine intended to raise spirits and purify 
thought. In van Eyck’s terms it is a radiant ‘somewhere’ 
which makes its own rules and creates its own weather. 
Following Aristotle, its abundant character is derived 
purely from its amazing energy, its sense of purpose and 
action; there is nothing there which does not serve the 
atmosphere and purpose of the play in question.

Peter Brook has been even more polymorphous and 
extensive in his spatial experiments, approaching the 
question as a scientist might by reducing the variables to 
a minimum and building successively on each discovery. 
His 1968 book The Empty Space is an impassioned series 
of interrogations of a theatre which had lost its way – 
especially in terms of the stifling institutional ‘smell’ of 
many buildings. He responded to his own questions by 
departing into the Sahara with a troupe of young performers 
and only a blue carpet as stage ‘technology.’ The carpet 
was unfurled in various villages (including some where 
Westerners were previously unknown) and a performance 
was improvised for the locals, testing the limits of human 

communication in the absence of a shared cultural frame 
of reference. The same spirit of inquiry was carried back 
to Paris, where the group set up in the empty halls of the 
Mobilier National furniture archives. Brook recounts:

The first to be invited into our space were 
children. Initially we encouraged the children 
to enjoy the freedom of the space, but to our 
dismay they just ran wild. After a humiliating 
session in which they had seized our bamboo 
sticks, chased us into corners, and beaten us up, 
we thought again. We had seen the way a false 
freedom leads to chaos and realised that there 
was no point in giving children an experience 
that was no different to running and screaming 
in their own playground. We could not be casual: 
they deserved something better, and this 
compelled us to study the precise conditions 
that govern focus and concentration. At the next 
session we began differently. Very quietly, we 
assembled the children around a platform, and 
the actors, using very simple improvisations, 
such as exploring the mysterious and comic 
properties of a cardboard box, had no difficulty 
in holding their attention and their imagination. 
Then the actors attempted a very difficult 
experiment, which was to come down from the 
platform and walk among the children in order 
to see if they were still capable of maintaining 
the same silence and concentration without 
staying at a point of command. Naturally, 
once the dominant position was lost, the 
children’s attention was lost with it. Then, to 
our astonishment, [Japanese actor] Yoshi [Oida] 

Theatre du Soleil
Ariane Mnouchkine

PHOTOGRAPHY: ANDREW TODD
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succeeded without difficulty where the others 
had failed. By an inexplicable yet precise effort 
that demanded a subtle mastery of his energies 
– by ‘making an emptiness’ as he called it – he 
became so powerful a magnet that even when he 
descended and walked among the children, at 
times deliberately disappearing from sight, they 
all stayed silent and attentive until he regained 
the platform again.3

I have quoted him at length because his account opens 
up several topics of importance with respect to theatre 
for children. The first underlines a point already made, 
that action surpasses character: goofing with a cardboard 
box is far more compelling than making an elegant 
stage in a lovely space. Also, the human body is perhaps 
even more important in performing for children: they 
have not yet been trained to be passive design victims 
gawking at sparkling buildings and sets, they are only 
interested – transparently – in their own kind. Thirdly, 
they differ vastly from us in that they refuse to capitulate 
in advance as a ‘captive’ audience locked submissively 
into their seats: if they sniff anything less than absolutely 
compelling, all hell breaks loose. And fourthly (though 
Brook doesn’t specifically address this) ‘children’ are not 
a monolithic audience quantity, in fact they are generally 
thought to break down into at least four sub-groups 
according to age. I suspect that Brook is talking here 
about five to eight year-olds, curious about stories, devoid 
of preconceptions, unable to control themselves without 
some structure (whether ‘commanding’ or numinous 
and gentle in the case of Yoshi Oida). Younger children 
(under five) are much more likely to be interested in 
prime stimuli, without the need (or the attention span) 
for a complex narrative; older children (over 12) are, 
however, much more likely to be smart (in good and bad 
ways) and can project a few years into the future when 
they themselves will be the protagonists on stage; they 
are – to an extent – self-conscious model adults. We should 
add to this the further complication that gender-specific 
behaviours (whether socialised or hormone-driven) are 
greatly variable between, say, toddlers (relatively asexual), 
ten year-old boys preoccupied with sword fights and 
thirteen year-old girls learning the depth of their power 
over boys. These categories are obviously on a sliding 
scale, and – even as adults – we are capable of regressing 
in a moment to states of wonder, innocence and anarchy. 
It’s worth returning to Aldo van Eyck to sum this up. He 
rails (in his marvellous essay “The Child, the City and 
the Artist”) against ‘the sterile conception that the child is 
‘not yet grown up’…The task of education…is to stimulate 
children in being children, not just to ‘make’ adults!”4

Brook – now approaching 90 – still shows work in 
rehearsal to groups of children (probably older than 
the former wild bunch) in order to have an unvarnished 
response, to reveal to the actors what they are doing right 
and wrong before the show has really taken shape. He has 
also moved on a great deal from his earlier experiments, 
which reduced to a bare minimum the question of 
space for performance. He has famously resuscitated 
an abandoned music-hall theatre in northern Paris (the 
Bouffes du Nord) and undertaken an experimental journey 

across the world finding and transforming other spaces 
which have a similar spark, conviviality and chameleon 
character (it’s worth noting that he has not produced any 
iconic architecture).5

This work engages the problem he had eliminated for 
reasons of experimental clarity in the 1970s: how should an 
audience of 500 or so people be arranged with respect to 
the action? The question is thorny and historically complex, 
even if people themselves (and I include children as ‘people’) 
have retained fairly universal characteristics across time and 
place. Here are some aspects of the problem:

Why sit at all? Why not emancipate the audience, 
allow them to determine their own relation to the action? 
This would be the case for the mobile, urban-scaled 
medieval mystery plays, contemporary experiments 
(now actually a kind of mainstream) such as Punchdrunk, 
DreamThinkSpeak and You Me Bum Bum Train. It is also 
the case for Ariane Mnouchkine’s early works 1789 and 
l’Age d’Or, in which the audience roamed through the 
Soleil’s halls.

What is the stage? Is it a place of action or of character 
and show, a place primarily for sharing stories or a place 
for making pictures? This is a central question underlying 
the geometry of theatres from the late 18th century 
(convivial, intimate and self-aware) through Wagner’s 
darkened, spooky auditorium to the modern open stage, 
with the whole audience facing the same way towards 
a wide plateau. In Peter Brook’s case the response is a 
compromise, with the body taking central importance, the 
audience always embracing the action on three sides. His 
spaces are nonetheless ravishingly beautiful, and never 
reduced to the supposedly ‘neutral’ condition of the black 
box. The central condition in this formula is that of self-
awareness of the audience: too much (19th century gaslit 
theatres where the stage was a pretext for social display by 
the audience) and we veer towards character rather than 
action; too little (the cinema-style, bamboozling Bayreuth 
auditorium) and the audience becomes passive, the stage 
world corrupted away from action by its own hegemony.

Is the theatre a space or a place, a repository of civic 
memory and continuity, or a neutral receptacle which is 
wiped clean of the past with each new production? As an 
illustration, the Bouffes du Nord does not easily accept 
scenery, its battered walls – carrying layers of paint from 
40 years’ work – telling their own story in support of the 
staged action. At the Soleil the space has become literally 
archaeological, previous stages made of concrete being 
excavated and modified for new work. There is a sense of 
belonging to an extended shared time which is biological 
(the company, still together, is ageing) and eschatological. 
I would argue that the quality of presence in a theatre is 
vital: things happen there, and a certain quality of space 
permits these things to remain alive. By way of example, 
it is impossible to sit in the convivial Theatre des Champs 
Elysees without recalling the brawl which took place there 
during the premiere of The Rite of Spring in 1913; one 
would be hard-pressed to feel any similar ghosts, though, 
in the antisceptic, front-facing Theatre de la Ville. In a 
similar manner, practically every performance in the 2014 
Avignon Festival was preceded by a spontaneous protest 
by theatre workers angry at French Government moves to 
renegotiate their status as intermittent workers. In every 
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case I witnessed, the uniformly straight-rowed, front-
facing spaces of the Festival made debate and discussion 
very difficult (especially if people at the back were 
protesting): instead of participating in a space of shared, 
conflictual action, I got a crick in the neck.

How is the audience prepared, how are they gathered 
from the city as a sub-set or microcosm of society and 
then united as a single entity in the act of performance? 
Put another way, how to you take a child from a bus, 
into a lobby (via the toilet most likely) and into the 
auditorium without losing the chance to prepare them for 
a heightened experience in the performance?

When we architects begin addressing the problem 
of making a theatre for children, we are obliged to 
take a position (in concert with our clients) on these 
questions, and also to engage with the specific questions 
arising from a young audience. I would like to unpack 
two recently-built examples to explore two somewhat 
contrasting approaches, and then reflect more generally 
on how a future architecture for children’s theatre might 
take shape.

The Unicorn Theatre in London by Keith Williams 
Architects was completed in 2005 at the end of a wave 
of millennial optimism and prosperity. The Blair 
governments had the good fortune to act as a release of 
tension after more than a decade of cultural penury under 

Thatcher and Major. With a small increase in official 
cultural funding (through the National Lottery) and a 
generous and judicious private sector in the wings, a new 
range of facilities was created against the backdrop of 
a fertile, risky, golden period in artistic creation in the 
performing arts. Williams’ Unicorn building was the first 
large-scale purpose-built children’s theatre in Britain and 
– as such – an important pathfinder and test. The Unicorn 
had existed as a flourishing company since 1947, sharing 
space at the Arts Theatre in Covent Garden. Under artistic 
director Tony Graham it was able to develop its own 
vision for a new-built home (in fact the first new theatre 
in London since Denys Lasdun’s National Theatre of 1974). 

The building’s site is a small parcel of land on Tooley 
Street in a former dock warehouse district near Tower 
Bridge. The surrounding area was comprehensively 
redeveloped at the same time into large-scale, anonymous 
offices by Foster and Partners. A neighbouring existing 
building which was to have been made available for 
offices was not included in the final scheme, meaning that 
Williams’ prime challenge was to shoe-horn a complex 
facility into a relatively small volume. The Unicorn’s 
two auditoria (the 120-seat Clore studio and the 350 seat 
Weston Theatre) are stacked, a street-level foyer attendant 
to the Clore. Offices, backstage and rehearsal spaces are 
clamped against the main volumes with a vertiginous stair 

The Unicorn Theatre, London
Keith Williams Architects

KEY
1 340 Seat Weston Theatre
2 120 Seat Clore Theatre
3 Foyer
4 Meeting Room
5 Rehearsal Room
6 Offices
7 Dressing Rooms
8 Wardrobe
9 Wcs/Plant/Storage
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uniting the composition, described by Williams as part of 
“a mannerist corner tower with [an] eroded base.”

The building’s materiality is predominantly tough and 
mineral (blue engineering brick, stone floors, concrete 
walls, stucco facades, plus some copper cladding); there 
is some timber present in the main stair volume and 
corridors. The foyer’s double-height glazing is not unlike 
that of the surrounding corporate development’s atria. 
There is some structural virtuosity involved, the two 
stacked auditoria functioning as acoustically separate 
boxes with the Weston cantilevering out over the foyer. 
The impression of volumes under pressure from within 
is carried through to various glazed aedicules (the green 
room, for example) which push out from what Williams 
describes as the ‘cliff-like’ boxes of the principal functions.

The Clore studio is a pro-forma black box studio with 
a pipe grid and retractable seating. The Weston has a large 
stage (15 metres wide and about the same from front row 
to back wall) with a thrust layout for the seating strongly 
reminiscent of the stalls of Peter Brook’s Bouffes du Nord 
in Paris (a pit can open to add four rows of seating for 
an ‘end stage’ arrangement). There is adult-size bench 
seating in sheer blue fabric (blue being a recurrent colour 
in the building), a public gallery and a technical level. The 

basement level contains toilet facilities and plant space.
The Unicorn’s catchment is the whole of London: its 

audience (of all ages) is principally organised through 
the school system, and the building is constrained by the 
need to disgorge coachloads of children, have them pee 
before the show and then move upwards in unison (for 
performances in the Weston). There is not much space in 
which to wait, linger and mess around, the foyer having 
a fairly hard-edged minimalist quality which speaks of 
efficiency and robustness more than playfulness. On a 
recent visit areas of landing in the feature stair had been 
colonised with comfy sofas, bean bags and bookshelves, 
and there have been various moves to liven up the white 
walls in the public areas (wall drawings by artist Quentin 
Blake and rather sad coloured lighting). The building – 
perhaps anxious about footfall and intensity of use – does 
not offer much concession to the child’s body which can 
occupy space far more richly than an adult. The same can 
be said for the sharp edged-bench backrests and the fiddly 
door push handles which have been known to trap fingers.

The Unicorn is Williams’ first major project and can 
be read as an early development of his personal language 
(which has evolved with remarkable consistency since 
then), and – whilst it has served a vital civic function as  

The Egg 
Haworth Tompkins

PHOTOGRAPHY: PHILIP VILE
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the only purpose-built children’s theatre in the metro-
polis – it could be said that the building offers very little 
specific to the child; indeed, it could become a grown-up 
theatre tomorrow without modification. In the terms of 
the questions I raised previously, it is very much a space 
rather than a place, and could be said to be in thrall to its 
own architectural character and which is not profoundly 
connected to its actions. It certainly reflects the need to 
cater to a very large audience: its foyer is hard-edged for 
high traffic, but its stage is quite hefty for children’s shows 
(one third of which come on tour with sets smaller than 15 
metres wide) and the Clore is as drab and uninspiring as 
any other black box venue. 

Architect Steve Tompkins of Haworth Tompkins 
already had several theatres under his belt when he 
was asked to design The Egg children’s theatre for the 
Theatre Royal in Bath (also completed in 2005). Tompkins 
emerged onto the national scene with a painstaking, 
sensual renovation of London’s Royal Court Theatre, then 
spread out with two provisional spaces for the Almeida 
and a tough-love refurb of the Young Vic (for which I 
was theatre consultant), all of which would feed into the 
language of The Egg. The project has some ostensible 
similarities with the Unicorn: a constrained site (in this 
case the walls of a former cinema, Grade II listed), a 
tripartite brief (two principal rooms plus public spaces) 
and a tight, vertical organisation of the space. The scale 
here is smaller: the footprint is 11 x 16 metres compared 
to the Unicorn’s 25 x 35; the main auditorium seats 125 
instead of 350; but the main elements of the scheme 
are organised in the same way: basement loos, ground 
level foyer, double-height main auditorium above and a 
rehearsal room above that.

The design process in this case was much more child-
centred: a shadow client body comprised of nine to 18 
year-olds followed the scheme in detail and as equals 
to the grown-ups legally in charge. Their input was 
interesting and perhaps unexpected: the older children 
wanted the glamour and richness of a ‘proper’ historical 
theatre like the existing Theatre Royal; the word ‘toy’ was 
never used; the younger clients spoke with seriousness 
and confidence of their requirements (hiding spaces, 
sensual, colourful finishes, domestic scale) without 
defining themselves as ‘other’ or ‘mini’. It should be said 
that their socioeconomic profile (by dint of living in a 
beautiful Georgian City) was homogeneously middle-class 
and well-educated, far from the metropolitan complexity 
of the Unicorn’s audience.

Tompkins tailored his responses to their desires 
closely to the building’s constraints, mining a very 
reduced palette for opportunity. The existing walls were 
structurally doubtful, creating the need for an independent 
steel frame inside running through the whole height 
of the building. This was canted inwards in a ‘bucket’ 
shape to avoid hitting the existing foundations, giving a 
baroque dynamism to the auditorium’s horseshoe form 
and registering in the foyer below; even the notional 
‘proscenium’ pillars are leaning outwards. Budgetary 
and spatial restrictions (as well as the architect’s ethos) 
precluded literal citation of gilt and velour historical 
finishes; instead, brightly coloured corrugated plastic 
sheeting encloses the auditorium balconies, playing a 

strong contrast with the existing bath stone walls, which 
were left exposed where possible. Tompkins admits that 
the colour scheme was driven by his junior clients and  
was more zippy than he would have chosen habitually. 
Seating is upholstered in leather, both sensual and 
practical (longer-lasting than PVC and easy to wipe  
clean). There are several ingenious practical innovations 
such as a soundproof private box in the auditorium where 
protesting patrons can be sequestered whilst remaining  
in touch with the show (which is also relayed  
by loudspeaker).

The auditorium plays on several registers, feeling both 
playful and serious (the exposed back wall with shuttered 
windows, all rather Rothko…). The ‘stalls’ seating can be 
taken out to a flat floor (promenade with the balconies 
above or in the round), a situation which is quite far from 
the supposed neutrality of the Unicorn’s black box of about 
the same dimensions. It is an eccentric, one-of-a-kind 
space which I cannot imagine as a theatre for grown-ups.

As a nearly two metre-tall adult I find the Egg’s spaces 
slightly oppressive, and this is all very well: the foyer 
is barely my head height, doors and stair volumes are a 
legal minimum; there is a gently declared message (born 
also of spatial necessity) that this space is not really for 
me, it’s for people from 30 to 80 per cent of my size. 
The stair sequence, looped with spatial and structural 
virtuosity into and around an existing light well, becomes 
another playground specific to this audience, its elongated 
landings and cantilevered corners being occupied by 
crouching or reclining children; without the need for the 
heavy signals of the Unicorn’s beanbag-minimalism it 
appears to stimulate the imagination of its patrons. There 
is – in fact – a domestic scale to the whole building, the 
foyer feeling like a large living room with kids racing 
around the central built-in sofa; the staircase could lead to 
an attic rather than a rehearsal room, and so on.

The Egg is more place than space, a welcoming, 
informal destination in daytime for parents and their 
charges, and a warm part of the city fabric. Scaled up for a 
tougher, more complex environment it would obviously be 
different, but it contains many clues as to how we might 
make buildings of many sizes for younger audiences. 
It is certainly not neutral in its presence, but there is a 
sense that its character follows its purpose and action: its 
architectural ingredients are strong and self-confident, but 
never detached from their function.

I’m engaging in (I hope) constructive criticism of my 
contemporaries, something architects hardly ever do, 
but a necessity to my mind if we are to progress with this 
subject which is (to risk a pun) in its infancy. It is therefore 
only fair that I stick my own neck out and share an (as yet) 
unbuilt project for a theatre for audiences of all ages. It so 
happens that the building was conceived for Peter Brook’s 
theatre director daughter Irina, who was one of the unruly 
children in his initial Mobilier National exercises. The 
seating layout bears some similarities with the Weston 
theatre, although here the curved rows are locked into 
the overall circular form: the building (made entirely of 
wood with a bamboo roof structure) makes it clear that 
one is entering a really simple volume with no tricks up 
its sleeve, a universal geometry where the boundaries of 
the world of story are clearly defined and expressed (as 
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was the case for the Elizabethan theatre). The spectacular 
riverside site (the theatre is partly supported by an existing 
concrete pier) adds to the sense of a performance being a 
kind of journey, the stage back wall opening out onto the 
water before and after the show (not unlike the shuttered 
windows in the Egg). This particular project also has an 
ambition of metaphorical and actual coexistence with its 
environment, powered by turbines in the river, naturally 
ventilated and lit, anchored in a 21st century sensibility of 
the globe as a threatened, finite sphere. 

These examples are – I hope – interesting, but by 
definition insufficient for projecting a new form of 
theatre architecture for children. There is just not enough 
experience in the field yet. Just as we are groping our 
way to avoid a deadly image-based architecture which 
kills civic life, so we are confronted with the fascinating 
challenge of making spaces for people who are different 
from us, whilst at the same time embodied within our 
grown-up identities. There is a tragic separation at play: 
we cannot, by definition, think or act like our younger 
selves; there is a gap of empathy between us and our 
children. For me the worst thing to do would be to rush 
to develop infrastructure in a state of anxiety, following 
supposedly tried and tested precedent – in other words, to 
behave like ‘responsible’ adults.

I want to allow Peter Brook to spark our final thoughts 
here. In the 1960s he was asked to be an advisor to Denys 
Lasdun whilst he was designing the future National 
Theatre. He gave the following advice:

Don’t exhaust yourselves making a plan of 
the theatre; forget mathematics and drawing 
boards for a while. Instead, devote three or six 
months to making contact with people who have 
different occupations – watch them in the street, 
in restaurants, during a quarrel. Be pragmatic, 
sit on the floor and look upwards, get as high as 
you can and look down, get at the back, in the 
middle, in front of people. Then deduce your … 
conclusions from the experience you will  
have acquired.6

Lasdun ignored him, the fossilised auditoria of the 
National being the result. We cannot afford to do the same.

I propose that we follow his example and work 
experimentally: instead of rushing to produce photogenic, 
character-led palaces of culture, we should get closer to 
the action, working with theatre professionals and children 
in contexts which allow easy failure, and also allow the 
recognition and growth of successful strategies. Instead of 
architects showing up with their noses stuck in computers, 
we should follow touring shows with bits of bamboo, cloth, 
rope and cardboard, and make a hundred nests, caverns, 
corridors, roofs, tunnels, public squares, clouds, tents, 
mountains, rivers, paths and – indeed – imaginary cities 
before we even begin the task of sitting down and making 
drawings of the future theatre for children.

Ris Orangis Dreamtheatre

IMAGE: STUDIO ANDREW TODD
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Notes

 1 van Eyck, 1962,pp. 18–24.

 2 Aristole (trans. Hutton), 1982, p. 51.

 3 Brook, 1999, p. 171.

 4 van Eyck, 1962, p. 31.

 5 Such spaces include the Harvey Theatre in Brooklyn, the 
Mercat de les Flors in Barcelona and the Convento do Beato 
Antonio in Lisbon. See Andrew Todd and JeanGuy Lecat 
The Open Circle: Peter Brook’s Theatre Environments for a 
detailed account.

 6 Brook, 1988, p. 149.
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Scenehuset Utoskop er et vitalt element i dansegruppen 
Nummen Safaris forestillingsprosjekt UtoSafari (2009). 
Designer André Sipilä Solvang produserte prototypen, 
en mobil uttrekkbar bolig, som masterprosjekt i 
design ved Kunsthøgskolen i Oslo i perioden 2007 
til 2009. I 2009 produserte Solvang en noe mindre 
utgave, spesielt tilpasset Nummen Safaris ønsker for 
forestillingsprosjektet. Scenehuset Utoskop er konstruert 
som et teleskop med tre deler, som utslått danner et rom 
på 30 kvadratmeter. Under transport er delene skjøvet inn 
i hverandre. Den største delen er montert på en bilhenger, 
og hele konstruksjonen kan trekkes av en kraftig 
personbil. Dette gjør Utoskop til et scenehus som lett kan 
tas med på turné, og som kan settes opp nesten overalt. 
Forestillingsprosjektet UtoSafari ble produsert samtidig 
som, og i forhold til, scenehuset Utoskop. Utoskop er 
altså ikke bare et rom der forestillingen utspiller seg, men 
også et vitalt virkemiddel i prosjektet. I tillegg er Utoskop 
et kunstverk i seg selv – en mobil skulptur i spill med 
stadig nye omgivelser. 

På mange måter kan man si at forestillingen UtoSafari 
allerede er i gang når Utoskopet kjører gjennom barnas 
nærmiljø og inn i skolegården. Mang en samtale med 
barn, lærere og foreldre har funnet sted mens huset rigges, 
en aktivitet elevene ved anledning også har fått delta i. 
Forestillingen, som kun tar en skoleklasse (maksimalt 
30 personer) av gangen, begynner med at en av utøverne 
leder publikum inn i scenerommet gjennom et pelskledd 
rør. Krabbende på alle fire får barna en taktil erfaring 
med Utoskop på vei inn i det. Rommets begrensede 
størrelse skaper en intim situasjon. Publikum befinner 
seg bokstavelig talt inne i scenografien. De deler rommet 
med utøverne, og kan merke deres bevegelser i sine egne 
kropper ved at huset rister og skaker. Utøverne kan på  
sin side både se og høre alt hva publikum gjør og sier.  
I forestillingen tas hele scenerommet i bruk, som et viktig 
utgangspunkt og en bærebjelke for bevegelsesmaterialet. 
Husets ene endevegg er en stor dobbeltdør. Mot forestil-
lingens slutt åpnes denne døren, og scenerommet utvides 
til å innbefatte omgivelsene utenfor. Publikum blir sittende 
igjen inne i Utoskop, mens utøverne forsvinner ut av scene-
rommet og fortsetter sin ferd gjennom deres nærmiljø. 

Utoskop er som teaterarkitektur både en måte å 
møte og omgå produksjonsstrukturen i DKS. Heller 
enn å tildekke gymsalen og forsøksvis gjøre denne 

om til et teaterrom, bringes noe nytt og annerledes til 
skolen: Utoskop. Selv om Utoskop plasseres innenfor 
skolens område, kommuniserer forestillingsprosjektet 
en selvstendighet fordi det finner sted utenfor selve 
skolebygningen. Forestillingen spilles i en omgivelse 
kontrollert av utøverne, noe som gir kunstnerisk frihet i 
utformingen av både koreografien og møtet med publikum 
– for eksempel kan barna bedrive høylytt undring og 
refleksjon underveis i forestillingen, og de inviteres til å 
utforske rommet sammen med utøverne i en workshop 
etter forestillingen. Utoskop kan videre bidra til en ny 
erfaring av det aktuelle stedet. Når dobbeltdørene går opp 
blir Utoskop et perspektiv hvorfra publikum kan se ut på 
skoleområdet sitt. Samtidig virker omgivelsene hele tiden 
tilbake på forestillingsprosjektet, blant annet gjennom den 
konkrete plassering av Utoskopet på skoleområdet.

Gjennom Utoskop som teaterarkitektur tar UtoSafari 
på alvor at de omgivelsene et kunstprosjekt utfoldes 
i har avgjørende betydning for publikums erfaring. 
Utoskop muliggjør en fyldig og dyptgående opplevelse 
av forestillingsprosjektet, fordi scenerommet er synlig 
for hele skolen både før, under og etter forestillingen. 
Dette vekker barnas interesse for og åpenhet mot kunst-
erfaringen. Resepsjonen og refleksjonen av UtoSafari er 
dermed i gang allerede før «selve» fore stillingen starter. 
Gjennom UtoSafari-en tas barna med inn i forestillings-
situasjonen blant annet gjennom at utøverne og publikum 
bokstavelig talt deler rommet og tiden. Det intime 
scene rommet, og utøvernes nærhet og samhandling 
med publikum, gjør at skillet mellom virkelighet og 
fiksjon blir utydelig – noe som kan eksemplifiseres ved 
at barna ofte lurer på om utøverne bor i huset. Rommet 
innbyr videre til å oppleve med hele kroppen, noe som 
tydeliggjøres ved at publikum får lov til å utforske rommet 
etter at selve forestillingen er «slutt». Utoskop skaper en 
helhetlig estetisk erfaring i prosjektet gjennom å være 
limet som binder hele besøket sammen – huset kommer til 
skolegården og er åsted for både forestilling og workshop, 
men er samtidig et kunstobjekt i seg selv.

UtoSafari er produsert av dansegruppen Nummen Safari:  
Guro Anna Wyller Odden, Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie 
Sortland, med Landing som co-produsent. Teksten er skrevet  
av Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland.

Det mobile scenehuset –  
Utoskop som teaterarkitektur
Av Ina Coll Kjølmoen

FOTO: NUMMEN SAFARI
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Ute.

På vei ut.

Utenfor diverse skoler.

Transportetappe.

Inne.På vei inn.
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«En stein er en bit av jordkloden»
Cirka Teater

FOTO: SOLVEIG NYGAARD
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Mitt scenekunstliv har utviklet seg gjennom tusenvis 
av møter med barn i hundrevis av rom. Gymsaler, 
institusjoner, klasserom, haller og parker. Cirka Teaters 
scenespråk har vært invitert inn på mange ulike arenaer. 
Felles for alle møter med nye rom er at det har oppstått 
behov for å skape gode rammer for formidling av vårt 
visuelle teater. Å søke å gi den optimale opplevelsen hver 
gang, hvor enn vi er. Gjennom 30 års teaterliv der vi har 
tilpasset våre produksjoner til ulike scener, har det vokst 
fram et sterkt ønske om å utvikle rom som er tilrettelagt 
for å gi barn innblikk i scenekunstens mangfoldige språk. 
Møter med internasjonale festivaler, kunstsentre og 
museer har åpnet døren inn til inspirasjonskilder som gir 
tro på at visjonen om å skape en scenekunstarena for barn 
kan realiseres.

«Får jeg prøve?»
Nesten daglig på våre turneer i regi av Den kulturelle 
skolesekken, DKS, får jeg dette spørsmålet etter fore-
stilling. Lærerne samler gruppene trinnvis, elevene  
stiller seg på rekke og marsjerer ut av gymsalen, men 
noen barn er ikke klare til å skilles fra teateruniverset 
ennå. De drives mot vår del av gymsalen som er blitt  
scene denne formiddagen. Tiltrekningskraften er for 
sterk. De sniker seg ut av rekken. Vil inn i forestillingen, 
se oss, snakke med oss, og ikke minst undersøke og 
prøve våre medbrakte scenografiske virkemidler. Det 
har alltid vært sånn, i alle våre forestillinger; vårt unge 
publikum vil ha mer. De vil sitte i urmakerens merkelige 
stol, de vil prøve mekanismen som fikk fem hammere 
til å dunke fram på egen hånd, eller dreie på den store 
stemmegaffelen og sette mobilsystemet i gang.

Vi møter en nysgjerrighet og en drivkraft som vi 
sjelden har kapasitet til å være fullt til stede for, og jeg 
rigger ned med en sterk følelse av at vi går glipp av noe. 
Jeg som scenekunstner, og barna som vårt publikum.  
Det finnes et møte som ennå ikke er utforsket. 

Inspirasjonskilder
På reise i Portugal. Museum Calouste Gulbenkian i 
Lisboa. I de store åpne rommene med malerier på alle 
vegger er det denne dagen stor aktivitet. En gruppe barn 
sitter foran et maleri. Formidleren forteller og stiller 

spørsmål, og jeg lytter til en lavmælt intens dialog mellom 
den voksne kunstformidleren og seksåringene. I samme 
rom, litt lenger borte, sitter studentene, kunsthistorikerne. 
Også de sitter på gulvet rundt et maleri, med sin 
formidler, lyttende, i dialog. Jeg er turisten som ser mer 
på de besøkende enn på bildene. Jeg undres over alvoret, 
tilstedeværelsen og konsentrasjonen i de to gruppene. De 
er likestilte. Seksåringene og studentene. De beveger seg i 
museet med samme selvfølgelighet, samme våkenhet.

Jeg besøker museer i Europas byer: Berlin, 
Amsterdam, Paris, London. Jeg ser etter barna, ser verk-
stedene, ser rom tilrettelagt for møtet mellom kunstfaget 
og det unge publikummet. Sanselige møter som gir mulig-
het til å oppleve gjennom å gjøre – kjenne, lage og styre. 

I Pompidou.senteret i Paris formidles utstillingen Frida 
et moi, om Frida Kahlos kunstnerskap, til barn. Det er en 
interaktiv utstilling i et stort, åpent areal. Her er det ikke 
bare bilder. Kunstnerens liv er iscenesatt. Barna går inn i 
rom, teatrale rom, der Frida Kahlos farger, tekstiler, klær 
og arkitektur er tilgjengelig. Barna kler seg som henne, 
stiller seg opp med apekatten i hennes atelier. Et annet 
barn tar bildet. Det kommer umiddelbart opp på skjermen, 
ved siden av originalbildet: Fridas selvportrett. Sengen 
hennes, i miniatyr, stor nok for en niåring, men alt for 
liten for en voksen. Det finnes tre slike senger i rommet, 
himmelsenger med speil i taket. Barna kryper opp i 
sengene, ligger og tegner slik den invalidiserte kunstneren 
lå. Hun så sitt eget kunstverk i speilet. Dette var den 
metoden hun utviklet for å kunne male bilder, på tross av 
sykdom og det faktum at hun måtte ligge uten å kunne 
bevege rygg og nakke. Jeg er turisten som nok engang ser 
på publikum. Jeg ser hvordan barna som ligger i sengene 
er inne i en fiktiv verden, et teater, en scenografi der de 
med hele kroppen får oppleve hvordan den meksikanske 
kunstneren levde og kjempet for å skape sin kunst.

Også i Norge finnes verkstedene for barn. De store 
kunstinstitusjonene vektlegger dette møtet i økende grad. 
Møte med kunsten, og invitasjon til å prøve selv.

Hvordan ville et teaterlaboratorium for barn se ut?  
Kan vi åpne dører inn til scenekunstens mangfoldige  
verden gjennom å gi barn den samme tilliten og 
selvfølgelige plassen som seksåringen i Lisboa og 
niåringen i Paris fikk? 

Cirka Teaters vei mot  
en scenekunstarena for barn
Av Anne Marit Sæther
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Dialog med publikum
Jeg er skuespiller og mitt publikum er ofte barn. Gjennom 
mange år har jeg møtt barn som betraktere og deltagere, 
på store scener eller i bittesmå intime grupper. Det å 
virkelig «treffe» publikum, å kjenne at det oppstår et 
fellesskap mellom scene og sal, er alltid en uforutsigbar 
faktor uansett målgruppe. 

Gjennom mange prosjekter har Cirka Teater arbeidet 
med å sette fokus på eksistensielle spørsmål rundt det å 
være menneske. Jeg opplever at det å stille spørsmål på en 
leken måte åpner veien inn til eget og publikums barnlige 
univers. Forståelsen for barnets verden, kombinert 
med et genuint ønske om å skape scenekunstuttrykk 
for barn ligger til grunn for våre produksjoner for 
det unge publikum. Universet vårt næres av leken og 
poesien, og ønsket om alltid å etterstrebe et uttrykk som 
kommuniserer direkte til barn. Cirka Teater har de siste 
10 årene spilt over 600 forestillinger på turné for mer enn 
70 000 barn. Dette har gitt oss erfaringer med hensyn til å 
kommunisere med barn som målgruppe. Samtidig har det 
gitt oss erkjennelsen av at ethvert møte med publikum er 
et nytt møte. 

De fleste publikumsmøter oppleves som gjensidig 
inspirerende, men vi har også opplevd at noen 
forestillinger går i en retning vi selv ikke har kontroll 
over. Vi «treffer» ikke. Opplevelsen av å bomme, å ikke 
«treffe», er aller tøffest når det er barn i salen. Jeg har 
gått ut på scenen, skrekkslagen over å skulle møte den 
hoiende, store energien som ramler inn i gymsalen. 
Jeg har opplevd å miste kontakten og holde på uten at 
publikum bryr seg om hva som skjer. Noen ganger kan 
latteren være vill og uten retning. Jeg har satt i gang noe 
som jeg ikke klarte å samle. Publikum ler. Ikke av eller 
med skuespilleren, men for latterens skyld. For lyden 
og fellesskapet. Prosjektet på scenen smuldrer opp. All 
energi mellom meg og barna er kavete og svett, ingen av 
oss lytter. Vi durer fram på to motgående motorveier. 

En sjelden gang oppleves forestillinger sånn. Men 
nettopp slike opplevelser driver oss videre. Setter i gang 
spørsmålene. Hva gikk galt? Hva vil det si å samle barna 
rundt en forestilling? Hva er det jeg vil skal skje?

Jeg leter etter et møte. Et virkelig møte. I større og 
større grad setter jeg som krav til meg selv at dialogen 
mellom scene og sal skal være ekte og direkte. Hvordan 
utvikler man et ekte og direkte møte? En tilstedeværelse 
i møte med den store energien? Hvilke virkemidler har 
vi for å tilrettelegge for et slikt møte? For det er ikke til 
å komme bort fra: opplevelsen når scene og sal spiller på 
samme lag og det klaffer, genererer energi og inspirasjon 
til alle parter. Barn i salen avgir mye større energi enn 
voksne. Og responderer mye mer direkte enn voksne,  
på godt og vondt.

En stein er en bit av jordkloden
Med bakgrunn i erfaringene beskrevet over, startet jeg 
i 2009 et eget lite forskningsprosjekt. Jeg ønsket å lære 
mer om å «treffe» mitt publikum. Prosjektet «En stein 
er en bit av jordkloden» er blitt en arena der kunstnere 
og barn kommer tett på hverandre og kan utforske dette 
møtet, utenfor forestillingens definerte ramme, og med 
utgangspunkt i den skapende prosessen som pågår før en 
forestilling er ferdig. 

En kollektiv skapende prosess inneholder kraft og 
energi. Noe utenfor oss selv driver oss framover. I Cirka 
Teater inviterer vi andre kunstnere inn i våre prosjekter, 
og gjennom dialog og improvisasjon vokser forestillinger 
fram. Denne tiden er full av spørsmål og kaos, tvil og tro. 
Ideer flakser rundt. Små bruddstykker faller på plass, 
men finner ikke linken til andre ideer. Alt snus på hodet, 
vi prøver igjen, trår feil og ser at feilen er et funn, akkurat 
det vi trenger for å skape den dynamikken vi jakter på. 
Tiden før en forestilling møter publikum, er en tid med 
masse energi, fellesskap, intensitet. Og innimellom,  
en tid med dyp glede og begeistring. Men alltid –  
et sterkt engasjement. 

Kan jeg finne den samme intensiteten i en skapende 
prosess dersom medarbeiderne er barn?

Kan vi benytte de samme metodene og møte barn på 
lik linje som de voksne? Vil vi klare å «tune» oss inn mot 
et felles prosjekt der vi leter og undersøker et materiale? 
Vil barna engasjere seg? Vil de kjenne spenningen når vi 
er på jakt etter noe vi ikke vet hva er?

«En stein er en bit av jordkloden» er et labora torium 
der fantasi, lek og sanseopplevelser skal være utgangs-
punkt for å skape egne historier og teater forestillinger. 
Gjennom å gi hvert barn tid og fokus, ved å møte barnet 
som en medskapende ressurs, ønsker vi å legge til rette 
for et møte med vårt visuelle scenespråk. Over 1000 barn 
har deltatt i prosjektet. Vi har aldri større grupper enn 20 
barn. Noen ganger bare tre barn. Alt etter de utfordringer 
og behov for tilstedeværelse hvert barn trenger.

Vi vil at barna skal oppdage verdien av å jakte på 
noe man ikke vet hva er. Kjenne på en drivkraft og et 
engasjement, og oppleve å være del av det å skape et felles 
energi felt. På veien fra idé til forestilling oppdager barn 
nye sider ved seg selv, og de får utviklet nye kanaler for å 
uttrykke seg og manifestere seg.

Prosjektet startet i Trondheim. De deltagende barna 
fikk komme til vårt verksted, til rom som var fylt av 
teater og som har vært ramme rundt Cirka Teaters 
scenekunstproduksjoner i 30 år. Det kjentes nesten som 
et premiss for å klare å skape den dialogen jeg var på jakt 
etter. At barna måtte komme til våre produksjonslokaler. 
Til dette stedet som er annerledes enn skole og hjem og 
idrettshall. Et verksted for fantasi og undring. Det har 
vært en stor styrke for prosjektet å kunne invitere barna 
inn til vår arbeidsplass. 

I Cirka Teaters lokaler møter elevene en annen 
atmosfære. De får være i rom som er tilrettelagt for 
teaterproduksjon. Det er nytt og interessant å være i 
verksteder der det skapes figurer og scenografi og  
dermed få møte teatrets verden på innsida. 

Barnas oppmerksomhet ledes i retning av det 
som er annerledes. Cirka Teaters lager av merkelige 
byggverk, maskiner og rekvisitter vekker nysgjerrighet 
og inspirasjon. Øynene åpnes for at teater er mer enn 
øyeblikkene av scene/salopplevelser. Bakenfor en 
scenekunstproduksjon skjuler det seg en fabrikk fylt 
av ord, farger, musikk, bevegelser og valg. Gjennom 
deltagelse får barna øynene opp for scenekunstens 
tverrfaglige natur. Resultatet er forståelse for 
kompleksiteten bak en skapende prosess. 

Vi arbeider med konkrete, visuelle materialer, og 
beveger oss mellom billedkunsten, figurteatret og den 
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«En stein er en bit av jordkloden»
Cirka Teater

FOTO: SOLVEIG NYGAARD
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litterære historiefortellingen. En stor steinsamling er 
prosjektets inspirasjonsmateriale. Av stein bygges rom. 
Barnas byggverk blir scenografi for deler av historiene vi 
dikter fram. Historier overføres til figurer som brukes i 
skyggeteatret. Skyggeteatret gir rom for eksperimentering 
og lek, og inviterer til felles prosesser. Jeg har valgt 
denne teaterformen fordi den med enkle prinsipper gir 
oss fantastiske resultater. Skyggene tegnes og klippes av 
barna. Vi kan gå inn bak skyggeskjermen og se hvordan 
figuren virker med en gang. Vi setter sammen historier 
underveis. Reiser til jordens indre: til Havsteinen og 
til Ildsteinen. Til Jordsteinen og til Himmelsteinen. 
Skyggeteatret utvikler seg og blir komplekst når fire barn 
skal koordinere åtte hender som fører figurer, glassboller 
med vann, bobleplast og tauverk, kakao og ris mellom 
to plastark, og cellofan i alle farger. Åtte hender skaper 
animasjonen som trengs for å fortelle historien, alle deltar 
i samme bilde, følger den samme musikken. 

«En stein er en bit av jordkloden» er et deltakerbasert 
tverrkunstnerisk prosjekt som har vært i kontinuerlig 
utvikling siden 2009. Cirka Teater har nå produsert et 
mobilt verksted, med skyggeteaterscener og scenografi. 

Scenekunstarena for barn
Steinprosjektet har vært en viktig kilde til visjonene som 
har vokst fram om å skape en scenekunstarena for barn 
i Trondheim. Et hus der scenekunstfaget «treffer» et 
undersøkende publikum, og der barna er velkomne til å 
prøve – til å ta på, bygge, utvikle historier, komponere 

og spille. Tenk om barnas arena kunne inneholde 
laboratorier for all den tverrkunstneriske utfoldelsen 
vi møter i teateret. Når vi besøker teateret for å se en 
forestilling sluses publikum inn til publikumsplassene.  
De aner knapt hvilken fabrikk som finnes bak scenen,  
på den andre siden av forestillingen.

Hvordan ville den se ut, den fabrikken som inviterer 
barna inn i alle disse verkstedene og laboratoriene? 

Hvordan ville fabrikken oppleves dersom den var 
tilrettelagt for barn? Et helt hus, der all arkitektur leder 
oss inn på veien ut av det vanlige. Der all aktivitet leter 
etter å reise inn i hemmelige rom, i oss selv. Og der reisen 
tillater å slippe løs den kreative galskapen, der det ikke 
finnes fasitsvar.

Dette er min visjon for en slik fabrikk, en 
scenekunstarena for barn:

Trapper som snor seg opp. Helt til topps. Feierens 
hemmelighet ligger der, på toppen av pipa. Og ned 
kommer du også, til nye trapper, broer og snarveier der  
du kikker ned i en verden av rom og verksteder.

Du vil besøke «Øre-høre-Lydlaboratoriet». Rommet 
med muligheter for å skape lyd, akustisk og elektronisk: 
Få mulighet til å hente spesifikke lyder fra et arkiv, du får 
bevege deg opp og ned i pianotrappen, får lete i materialer 
og overflater, lete etter nye lyder du aldri før har hørt, 
og skape egne historie uten ord, uten bilder. Du lukker 
øynene og reiser. 

Senere besøker vi «Et rom for øyet». Et rom med lys. 
Et rom som skaper lys og skygge. Et rom som åpner for 

Cirka Teaters visjon for en scenekunstfabrikk for barn.

ILLUSTRASJON: AGRAFF
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eksperimenter med farger. På vei inn døra får du hvite 
klær. Alt i dette rommet er hvitt. Hvite appelsiner. Hvite 
bananer. Hvite vegger, stoler, kopper, biler. Hvite trær og 
blomster. Men lyset har alle farger og du kan selv velge 
hvordan dette rommet skal lyssettes. Røde bananer og blå 
trær? Grønne vegger og gule senger?

Mange samler seg i «Et rom for ting». Scenografi 
og rekvisitter. Her utforskes form og funksjon. Ting-
skulpturer bygges. Her undersøkes format. Hva vil det si 
om kaffekoppen er så stor at to jenter kan gjemme seg 
oppi? Kan jeg bygge en hage av metall? Eller en båt av 
kuber og sylindre? 

Skrivestua må ligge på toppen. Med utsikt i alle 
himmelretninger. Vi er i fyrtårnet, dette mystiske rommet 
som sender signaler ut til ukjente mottagere. Her kan man 
skrive, sette sammen ord, samle sin historie og sende ut 
sin egen signatur gjennom digitale tekster til arenaens 
egen nettside, men også til fyrtårnets øverste etasje, der 
teksten roterer. Synlig for hele byen. 

Mange vil inn i kostymenes verden. Vi har alle prøvd 
det, en eller annen gang. Tatt på et kostyme og blitt en 
helt annen. Et karneval. En utkledningskasse. Den leken 
er gammel og går visstnok aldri av moten. Men hva om 
våre unge designere får eksperimentere med materialer. 
Ikke bare kostymer av tekstil, men av plast, papir, 
metall. Skape vinger av bambus og silke? Skape kjoler av 
sykkelhjul og hermetikkbokser? 

Et opplevelsessenter for det store publikummet; 
søndagsturen med familien. Og et laboratorium for møtet 

mellom barn og kunstnere. Egne sommerskoler med 
heldagstilbud i en til to uker. Skoleklasser med dagtilbud.

Å gi barn unike, sanselige opplevelser, og å slåss mot 
konformiteten i barns liv har vært en ledetråd i Cirka 
Teaters kunstnerskap i over 30 år. Ved å sprenge grenser 
og tillate det umulige å skje, ønsker vi å løfte, styrke og 
inspirere barnet til å tro på egne skapende krefter. 

Men for at denne fabrikken skal være hel, må den 
også inneholde rom for det profesjonelle skapende 
scenekunstmiljøet. Vi ønsker at scenekunstarenaen skal 
inneholde gode fasiliteter for produksjon av scenekunst. 
Her skal aktører fra det frie feltet gis muligheter til å 
produsere for barn i profesjonelle omgivelser, med tilgang 
til både administrative og materielle ressurser. Denne 
delen av scenekunstarenaen kan dekke flere av behovene 
som finnes i det frie scenekunstfeltet i dag. Cirka Teaters 
kompetanse på tverrfaglig arbeid for og med barn i ulikt 
format skal videreføres her, og infrastrukturen skal være 
tilrettelagt for å utvikle produksjoner både for turné og 
større scener.

Vi tror at det er behov for en scenekunstarena for 
barn. At barn og unge har behov for flere møteplasser 
tilrettelagt for kulturopplevelser, med mulighet for å selv 
bli kjent med mange uttrykksformer i samspill med det 
profesjonelle miljøet. Vi tror også at nær kontakt mellom 
barna og kunstnerne vil skape en verdifull formidlings-
plattform for kultur, og gjøre barn kompetente til å 
navigere i et mangfold av kunstuttrykk.

Sommerskole.

Tenk det!
Cirka Teater

FOTO: GILLES BERGER
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Forestillingene mine kan finne sted i et butikkvindu,  
inni en labyrint, på et bibliotek, inni en skog, i en 
rulletrapp eller på en brannstasjon. Ofte fordi jeg  
en gang hadde en sterk opplevelse på et slikt sted,  
og for at jeg vil gi akkurat den følelsen videre. Stedet  
eller stemningen kommer først når jeg lager scenekunst. 

Et eksempel der følelsen kom først:
Jeg fikk en gang oppleve å bli rullet rundt mens jeg satt i 
en sofa. Det var en rar og uventet følelse som jeg ville gi 
videre. Da vi skulle lage Sukker sirkus tegnet scenograf 
Ingunn Sønsteby tivolivogner som publikum skulle sitte i. 
Gjennom forestillingen ble publikum flyttet på og snurret 
rundt av karakterene i forestillingen. Vi arbeidet med det 
uventede, endring av retninger og bevegelse. 

Et eksempel der stedet kom først: 
Da Tromsø bibliotek stod ferdig tok jeg heisen opp 
til mezzaninen. Fra der kunne jeg se fire etasjer rett 
ned, og jeg visste at her måtte jeg lage noe. Det var så 
magisk at man kunne endre perspektivet så fort, og 
det ville jeg at alle skulle få oppleve. Også glassflatene 
og trappene og lukta og alle historiene. Alt dette måtte 
med i forestillingen, altså måtte publikum bevege seg. 
Det ble til Usynlig – en lydteatervandring gjennom alle 
etasjer der publikum ble utstyrt med hodetelefoner og 
avspillingsutstyr i en pose rundt halsen. 

Makk i ræva 
Som barn hadde jeg problem med å sitte stille. Mamma 
sa at jeg hadde «makk i ræva», og det er vel med det 
utgangspunkt jeg lager scenekunst. Jeg vil at barna skal 
få en følelse av å være på reise. Ikke bare betrakte, men 
delta og oppleve med alle sanser og hele kroppen. Det er 
så vanskelig å sitte stille, og hvorfor skal man det? Nei, da 
er det bedre å la dem krype gjennom en myk korridor inni 
en labyrint, bli lokket av et blinkende skilt som faller fra 
taket, følge tonene fra musikken, la seg forføre av et par 
røde sko og bli overrasket over at alt dette kan finne sted 
på deres skole. 

Hvorfor barn som målgruppe: 
Fordi de er ærlige, reflekterte, til stede, kritiske, og  
fordi de lar seg begeistre. De klarer i større grad enn 
voksne å glemme alt annet og bare være til stede i 
øyeblikket med åpne øyne og nysgjerrige blikk. De lar  
seg begeistre. De undrer seg og betrakter verden på en 
måte som fascinerer meg. 

Bare barn er eksperter på å være barn: 
Vi voksne tror vi husker hvordan det var å være barn,  
og det gjør vi også. Men ikke alt, og så er det annerledes 
å vokse opp i dag. Det er derfor helt nødvendig å lage 
forestillingen sammen med barna som skal se den. 
Det er så mye som har endret seg, og barn er jo en like 
sammensatt målgruppe som oss voksne. Målet er å nå 
hele spekteret av barn og da må jeg få hjelp av dem. 

Adgang forbudt for voksne: 
Å, som vi må krangle med de voksne når vi kommer til 
en skole, og de skjønner at vi virkelig mener alvor med 
at voksne ikke har adgang. Mange mener at klassen 
ikke fungerer uten lærer. Det er gjerne noen viltre barn i 
gruppen som de advarer oss mot. Og så blir de overrasket 
over at også de viltre lar seg begeistre og gjør akkurat som 
de andre barna. 

Sirkusformat: 
Da jeg første gang skulle co-produsere med et teater ble 
sjefen så irritert på alt utstyret jeg skulle ha med at han 
brølte til meg: – Tror du det er et jævla sirkus du skal ut 
med? For dem var det sirkus, men for meg var det helt 
nødvendig. For å skape et magisk rom i en gymsal kreves 
det en del utstyr, og vi er villig til å rigge til sent på natt 
for å oppnå disse scenerommene. Jeg vil lage ting som 
kan turnere og jeg vi lage rom som publikum kan reise  
inn i. Da blir det lett «sirkusformat».

Scenekunst for de med makk i ræva
Katrine M. E. Strøm/Katma

Sukkersirkus
Katma

FOTO: SVEIN SPJELKAVIK/SVEIN TERJE ELIASSEN
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Bakeriet
Katma

FOTO: MARIELL AMELIE LIND-HANSEN

Vidunderkammer
Katma

FOTO: ESPEN TOLLEFSEN/STEVE NILSEN
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Jeg skal se nærmere på noen produksjoner, egne og 
andres, hvor «iscenesettelse» av forestillingsituasjon 
og tilskuerskap har vært en sentralt premiss for 
scenografens arbeid. Som scenograf med den ene foten 
i institusjonsteatret og den andre i det frie feltet, er jeg 
vant til at rammevilkårene varierer fra oppsetning til 
oppsetning. I produksjoner i det frie feltet trekkes jeg 
ofte inn i ulike sider av produksjonen, som definering 
av målgruppe, kunstneriske, eventuelt sosiale/politiske 
målsetninger, valg av spillesteder. Ved oppdrag for 
institusjonsteatret er det sjelden slik. Det føles ofte som 
om institusjonenes identitet, deres relasjon til publikum, 
forestillingens plass i programmet ikke «angår» oss 
kunstnere. Vi skal bare lage et godt «produkt» innenfor 
rammene teateret tilbyr, så ordner administrasjonen og 
markedsavdelingen resten. I tillegg er scenene og salene 
ofte lite fleksible og gir slik en begrenset kommunikasjon 
mellom scene og sal. 

Disse problemstillingene ligger langt fra hverdagen 
til de mange kompaniene som reiser landet rundt med 
forestillinger i Den kulturelle skolesekken. Når man har 
noen få timer på å rigge opp før forestilling og gymsalen 
er full av baller, når barna har 15 minutter pause og 
ikke har rukket å løpe fra seg, er det lite rom for å stille 
spørsmål om rammene rundt forestillingen. Man har nok 
med å finne strømuttak som tåler tilkobling av lyskastere. 

Spørsmål som stilles i produksjonsfasen kan for-
svinne på veien og i kommunikasjon med spillesteder. 
Som scenograf følger jeg sjelden en produksjon ut på 
turné, etter premieren tilhører den utøverne og utvikles 
ettersom utøverne lærer sitt publikum å kjenne. Dess-
verre er det av økonomiske grunner sjelden anledning 
til å tilpasse, videreutvikle eller vedlikeholde det 
scenografiske materialet.

Det visuelle språket er viktig i barneforestillinger. 
Det kommer først og fremst til uttrykk gjennom kropps-
språket til utøverne, men også gjennom de scenografiske 
virkemidlene som kostymer, maske, objekter og rommets 
utforming. Barna i dag vokser opp i et samfunn med en 
kompleks og rik visuell kultur, og blir kritiske visuelle 
aktører og konsumenter. Scenekunsten avspeiler dette, 
og ofte knyttes scenografene tidlig inn i arbeidet med en 
produksjon. Premissene for det scenografiske arbeidet 

knyttet til skoleforestillinger har egne begrensninger, 
utfordringer og muligheter. Gymsalen, et publikum som 
kanskje ikke alltid er like forberedt eller kjent med ulike 
forestillingsformer, en pedagogisk agenda fra skolenes 
side og scenekunstnernes kunstneriske frihet kan virke 
som uforenlige størrelser. Men verket, forestillingen 
eksisterer i beste fall i møte mellom disse. Vokser ut og 
blir noe eget som ikke bare skal gi «de riktige» svarene.

Det er mange måter å starte det scenografiske arbeidet 
på. Noen ganger har man en tekst å møtes om, andre 
ganger samtaler med en koreograf, regissør eller et 
kunstnerisk team. 

Disse første møtene omkring en idé, et materiale er 
verdifulle. Vi utforsker og oppdager, på samme måte 
som publikum siden skal oppdage. Jeg har stor glede 
av å prøve ut ting selv, for å leke, skape. Selv om jeg 
som regel står oppført som scenograf, så liker jeg å 
beskrive meg som scenekunstner. Det betyr å se på meg 
selv som aktør. Som handlende kunstner må jeg ha en 
nærhet til materialene som benyttes i scenografien, til 
de medskapende, og gjerne til publikum. For meg er det 
forankret i en selvstendig kunstnerisk praksis, med base 
i et atelier hvor det er en prøvescene som jeg deler med 
danse- og teaterkompanier. Dette rommet tillater egne og 
felles eksperimenter. Her kan jeg komme med noen rare 
klosser. Her kan jeg prøve ut en fire meter høy marionette. 
Denne praksisen har ført meg videre ut i landskap og byer 
gjennom en serie utforskende performance/installasjoner.

Scenografer har ulik utdannelse og praktiserer yrket 
på ulike måter. Å bygge en modell er ikke nødvendigvis 
det riktige utgangspunktet. Ved institusjonsteatrene 
er arbeidsprosessen veldig regulert, man signerer 
en kontrakt som pålegger en viss fremgangsmåte og 
frister for at det skal passe verkstedenes aktivitet, 
skuespillertilgjengelighet, pressefrister etc. Det gir ikke 
alltid anledning til større kunstneriske endringer, det 
formaterer til en viss grad tenkningen og skaper ofte en 
grense mellom scenografen og teknikere, skuespillere 
og til og med regissør som kan være begrensende 
kunstnerisk. Det «levende» kunstverket blir lett et  
scenisk produkt innenfor slike rammer. 

Jeg liker å lage scenografier som har en «kvalitet» 
som går utover den visuelle effekten som er tilkrevd og 

Scenografisk iscenesettelse  
av barns tilskuerskap
Av Tormod Lindgren
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effektiv. Spesielt i forestillinger i mindre spillerom,  
og veldig gjerne til barneforestillinger. Den ru overflaten 
i treet, de intrikate vevningene i et persisk teppe, 
ornamentene på et svelejern, vekten av god engelsk  
tweed er viktige LIVSVERDIER som jeg gjerne vil dele 
med barn, med publikum. Verdier som er vanskelige å 
formidle i en hovedscene-oppsetning.

Som scenograf, om det så er for voksne eller et barne- 
og ungdomspublikum, søker jeg ofte å unngå en entydig 
scenografrolle. Jeg er scenekunstner, jeg lager scenekunst 
sammen med andre scenekunstnere. Mitt kunstneriske 
utgangspunkt er en maleri/skulpturutdannelse, en 
praksis som går ut over den designtankegangen som 
ofte er dominerende i scenografifaget. Jeg ønsker meg 
samarbeidspartnere som er åpne for en større grad av 
autonom kunstnerisk praksis. Som våger å gi større rom 
for scenografer i helhetstenkningen rundt en forestilling.

Scenografiske tilnæminger til tilskuerskap 
Vi skal se nærmere på tre forestillinger som har svært 
forskjellige utgangspunkt for det scenografiske arbeidet. 

Hvor forholdet til publikum har vært diskutert i forkant, 
underveis og frem til møtet med publikum. Rommene 
forestillingene ble presentert i har hatt stor påvirkning på 
arbeids prosessen, forestillingens uttrykk, og publikums-
opplevelsen. Tre forskjellige forestillinger hvor tilskuer-
skapet er tenkt ulikt, men som scenografi i utvidet forstand. 

Vi begynner nært og kjent med en oppsetning av 
Suser i sivet på Torshovteatret, i en teatersal hvor jeg 
scenografisk gjorde så mange grep at teatersalen på 
mange måter ble usynlig. Den andre, Pippi, ble spilt 
utendørs i forgården til et «kongepalass» i Burkina Faso 
hvor gatebarna kunne sangene utenat før premiéren. Den 
tredje, Korall koral, den første operaforestillingen for barn 
fra null til tre år ble vist i foajeen på Operaen i Oslo. 

 Alle produksjonene åpner for et vidt register av 
problemstillinger omkring kontakten med publikum,  
om formidlings-situasjonen, om forestillingenes 
autonome karakter og «teaterets» funksjon som  
ramme for en teatral hendelse.

Sitespecific installasjon på Træna av Tormod Lindgren.

FOTO : TORMOD LINDGREN
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Suser i sivet av Kenneth Grahame/A. A. Milne
Torshovteatret
Regi: Lars Erik Holter
Scenografi: egen

En av de første store oppsetningene jeg jobbet på etter 
endt utdannelse var en på mange måter utfordrende 
iscenesettelse av Suser i sivet på Torshovteatret. 
Jeg lærte fort at å lage barneteater innebærer en 
rekke problemstillinger som man ikke har med et 
voksenpublikum. Det var gått syv år fra jeg var ferdig 
med masterutdannelsen i scenografi, og etter mange år 
med friteateroppsetninger, begrensede midler og mange 
«hjemmesnekrede» scenografier skulle jeg endelig gjøre 
en produksjon hvor jeg fikk hele det institusjonelle 
apparatet tilgjengelig, og dermed muligheten til å 
avlegge en «svenneprøve». Og jeg gikk inn i arbeidet 
med et ønske om å briljere med et rikt visuelt språk, å 
skape et fantastisk univers som barn og voksne kunne 
fryde seg over. Rikt ble det, ja kanskje for sterkt visuelt 
faktisk. Mange justeringer ble gjort underveis for å skape 
en tydeligere og lettere tilgjengelig forestilling, både 
scenografisk, regimessig og dramaturgisk. 

Det er økende bevissthet om verdien av å analysere 
betingelsene for en produksjon. Tilskuerskap, rammene 
omkring en forestilling er med på å forme opplevelsen. 
Dette er veldig tydelig med et ungt publikum. Stykket 
vi hadde som utgangspunkt var kjent for en god del 
av barna, enten i form av tegnefilm, Monty Python-
gjengens filmatisering, radioteater eller i bokform. 
Milnes dramatisering innebar en forenkling i forhold 
til Grahams noe mer kaotiske og voksne referanser. 
Spørsmålene omkring hva de to tekstene sier, hva teatret 
ønsket å formidle ble nok stilt litt sent, og preget av en 
forutbestemt opplevelse om hva stykket handlet om. 
Suser i sivet er et komplekst verk med mange referanser til 
andre litterære verk, til samtiden, til barns opplevelse av 
verden, til psykologiske avvik etc. Mange av referansene 
måtte strykes, andre fikk være med, men ble ikke 
oppfattet av de aller minste. Å markedsføre forestillingen 
som et rent «underholdningsprodukt» var ikke riktig 
hverken i forhold til hva man så på scenen og kunne 
lese i teksten. Det lå vel en viss forventning fra marked/

presseavdelingen om å levere en salgbar, lett forestilling. 
Men vi, og da mener jeg regissøren, den utrolig dedikerte 
skuespillergruppen på Torshov og andre kunstnerisk 
involverte, valgte å ta utfordringen ved å presentere et 
komplekst verk med et rikt estetisk uttrykk.

Forestillingen ble annonsert for en målgruppe som 
ikke hadde mulighet til å få med seg alle aspektene i 
stykket. For femåringer var det kanskje som et besøk 
i dyreparken, for de voksne kanskje et metadrama om 
barnepsykologi, selverkjennelse, impulsmestring etc.

To play
Det engelske ordet «play» var et utgangspunkt for 
forestillingen. Forestillingsevnen, lekenheten og 
konkurranseinstinktet, er tre viktige og fine sider 
ved karakterene og stykket. Og det var en lekelysten 
gjeng skuespillere ved Torshovteatret som hadde 
valgt stykket (Sendstad, Røger, Conradi, Elvik). I 
løpet av Torshovperioden hadde de vært innom flere 
voksenstykker som hadde mye av det grensesprengende 
lekende og tidvis absurde som vi kan finne i Suser i sivet. 
Nå ønsket de å lage en intim forestilling for barn med den 
svært så lekne og fantasifulle regissøren Lars Erik Holter.

Til Suser i sivet ønsket jeg som scenograf å skape 
en opplevelse av å komme inn i forestillingens univers 
allerede før barna hadde funnet sin plass i salen. En etter 
en måtte de klatre opp en underjordisk gang, en muldvarp-
tunnel som startet i teatrets foajé og endte opp midt på 
scenen, hvor det ble tatt imot av en livlig padde, en god-
modig rotte, en underfundig grevling og en saktmodig 
muld varp. Et varmt og lunt univers som gav anledning til 
et individuelt møte mellom karakterene og publikum. 

Salen på Torshov er et svært takknemlig rom å 
gjøre barneteater i. Avstandene er korte, kontakten med 
publikum er lett å oppnå, dimensjonene er oversiktlige, 
samtidig som rommet gir et rikt monn av teatrale 
muligheter. Den sirkulære formen lukker seg om 
publikum. Vår forestilling var på mange måter et totalt 
kunstverk, hvor skuespill, musikk, regi, scenografi, 
maske, kostymer skapte en virkelighet/illusjon som 
publikum var inne i, ikke satt og så på. Det var et «mettet» 
scenografisk rom, og en stor utfordring å skape en visuell 
dramaturgi, en reise fra ulike situasjoner/stemninger/rom 
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Suser i sivet
Torshovteatret

FOTO : TORMOD LINDGREN

som barna kunne følge. De skulle inn i trygge rom, farlige 
rom, spennende rom, lekne rom, splitter pine gale rom. 
Skuespillerne hadde ofte en dobbelt rolle, som handlende 
karakterer og som en slags dramaturgiske og emosjonelle 
«guider» for publikum. Dyrekarakterene kunne gjennom 
de godt avbalanserte maskene til Greta Bremseth tilby 
denne dobbelheten. Vi prøvde ut forskjellige grader av 
tildekning av ansiktene/skulpturering av maskene, og 
kom fort frem til at vi var avhengig av en rik mimikk for 
at barna skulle kunne «lese» det emosjonelle uttrykket 
og kommunikasjonen mellom karakterene. Ungene 
ble glade i karakterene. Og de ble glade i ungene. Den 
allestedsværende rotta Conradi var så nysgjerrig og leken 
at han tilslutt rømte teatret, og ble gjenfunnet på NRK. 
Ut av det teatrale rommet og ut i verden. Det var nok en 
morsom taxitur i kostyme fra teatret til Marienlyst.

Stykket er skrevet i en periode som innebar store 
kulturelle brytninger i England som i Europa. Det er 
forankret i et senviktoriansk kultursyn, men peker òg  
frem mot en modernisme i form av biler, fart og et for 
dyrene (og for barna) uforståelig samfunn/rettsystem  

med klare referanser til Kafka og Caroll. Barne-
oppdragelse, moral, etikk og rettsystem er store ord for 
barn, og helt uforståelige for en padde med klare ADHD-
trekk, og en veldig stor bankkonto. Det var viktig for 
meg å få med klare referanser til disse tematikkene i det 
scenografiske arbeidet. Dermed la jeg ned mye arbeid i to 
relativt små sekvenser i teksten, domstolen og slaget om 
paddeborg. Til rettsaken valgte jeg å lage store plakater 
med alfabetet på tegnspråk. Uforståelig for de fleste, viktig 
for noen få. Avstand og høydeforskjellene i salen ble aktivt 
brukt med dommerne på salens balkong for å skape en 
ovenfra-og-ned-opplevelse. Dommeren, aktor og jurist  
var iført halvmasker. 

Til å forme ut Paddeborg valgte jeg å jobbe med et 
formspråk hentet fra futurismen/suprematismen. Et sterkt 
grafisk språk, lekende og samtidig farlig. Padda var altså en 
skapfuturist, og hans totalmusikalske «art of noise»-verk var 
kraftig kost for mange av de minste barna. Heldigvis hadde 
han gode venner som kunne få han og barna ned på jorda,  
ut av salen og hjem til trygge varme hjem.
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Pippi (Fifi brandacier) av Astrid Lindgren
C.I.T.O. Burkina Faso i samarbeid  
med Nationaltheatret/Norad
Regi: Eirik Nilssen Brøyn
Produsent: Margrethe Aaby
Scenografi: Egen

Et annet kontinent, helt andre barn, en helt annen kultur 
for teater, 40° Celsius i skyggen, ingen hvite hester å 
oppdrive, ingen rødhårede barneskuespillere heller, og 
en eneste musiker som kunne lese noter, men han var litt 
bekymret for det moralske innholdet i teksten…

Her var det masse nytt. For oss nordmenn involvert 
og for de over 40 lokale deltagende. Det eneste som var 
«kjent» for oss nordmenn var vår alles kjære Pippi. Eller 
var hun virkelig det? Ingen hadde hørt om Pippi her, og 
hun kunne ikke hete Pippi, for pipi betyr å tisse på fransk 
som er det offisielle språket i landet (som har nærmere 
40 språk og dialekter). Så det ble Fifi. Det var tydelig at 
denne Fifi nok var litt annerledes enn Pippi. Vi gjorde 
ingen omskrivning av teksten, men et annerledes syn på 

barn i Burkina Faso preget arbeidet med forestillingen. 
Jeg snakker fransk og har familie fra nabolandet Togo, 
dermed var jeg ikke helt fremmed for samfunnskodene  
og teaterkulturen.

Det ofte i Norge utelatte spørsmålet om HVORFOR 
skal vi sette opp stykket var viktig her. Spørsmålene, og 
svarene kom klart, tydelig og fort fra alle de involverte 
partene. Først og fremst fra Cito, en organisasjon 
som jobber med skuespillerutdanning, organisering, 
rettigheter, forestillingsproduksjon og turnering i landet. 
Videre fra Norad som var med på å finansiere prosjektet 
og oppsetningen som så en mulighet til å ta opp viktige 
tematikker som barns (og spesielt jenters) rettigheter og 
plass i samfunnet. Fra Nationaltheatret ved produsentene 
Margrete Aaby og Gunnar Thon Lossius som allerede 
hadde jobbet flere år i landet og så et stort behov for å 
gjøre en forestilling for og om barn. 

Så til slutt regissør Eirik Nilssen Brøyn og meg 
som scenograf som når spørsmålet om hvorfor var 
blitt tilfredsstillende besvart, stod igjen med de litt mer 
utfordrende spørsmålene hvordan vi kunne klare  

Fifi brandacier/Pippi 
C.I.T.O. Burkina Faso i samarbeid med Nationaltheateret

FOTO: TORMOD LINDGREN
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å gjennomføre en oppsetning som ikke bare skulle være 
importert og oversatt kulturelt. Som kunne få en plass i  
et større pedagogisk, politisk, økonomisk, humanistisk… 
perspektiv. Vel, det sier seg vel selv at vi som regel  
hadde nok med å fokusere på helt konkrete oppgaver,  
at mange av spørsmålene og svarene kom som del  
av arbeidsprosessen.

Mer om det store spørsmålet «hvorfor». C.I.T.O. i 
samarbeid med Nationaltheatret hadde allerede gjort flere 
produksjoner som hadde besvart mange teaterteoretiske 
og praktiske spørsmål som vi ikke skal gå inn på her. Når 
spørsmålet om hvorfor vi skulle lage en oppsetning av 
Pippi for et barnepublikum var så viktig, var det mange 
gode grunner til det. 

Barn i Burkina har radikalt annerledes oppvekst  
enn i Norge. De er mye mer overlatt til seg selv, og 
samtidig underlagt sterke sosiale og familiære rammer. 
Selv foreldreløse gatebarn er ikke fri fra disse rammene. 
De kan være underlagt et kollektivt «eierskap» som kan 
gå ekstremt langt. Positivt som negativt.

I Ouagadougou er hverdagen for oss utenfra som 
en teaterforestilling. Det er helvetes spektakkel på 
stoffmarkedet (spectacle på fransk betyr forestilling).  
Og barna har sine roller. Om det så er gatebarna som  
sitter i solsteiken hele dagen i håp om å selge en 
litersdunk med diesel, og kanskje ender opp med å  
stappe en klut nedi for å sniffe og dermed glemme sulten, 
eller rike barn i skoleuniform på vei til isbutikken. På 
en plass var det en karismatisk evangelisk kirke med 
gospelmusikk på full trøkk og barn kledd i glattstrøkne 
kjoler og dress, andre områder løp unger rundt med 
møkkete Bin Laden-T-skjorter. De store sosiale og 
kulturelle forskjellene gjør at barne publikummet på  
ingen måte var en homogen gruppe.

Dette var vårt publikum. Et publikum som skulle 
kjenne seg igjen, kjenne igjen et samfunn med sentrale 
skikkelser som skole, barn i alle samfunnslag, foreldre, 
politi, røvere, naboer.

Vi spilte grovt sett for tre grupper publikum. Gratis-
forestillinger for gatebarna hvorav noen kom og fulgte 
hver prøve og forestilling over to og en halv måned. 
Skoleforestillinger som ordføreren betalte, helt til han  
ble forbannet over et eller annet, og sendte bulldoseren  

for å rive teatret. Om kveldene var det forestillinger  
for et betalende familiepublikum.

Så vidt jeg vet var dette den første fulle profesjonelle 
teateroppsetningen (ut fra et europeisk teatersyn) for 
barn som var gjort i Burkina Faso. Med en skrevet 
tekst, skuespillere, komponert musikk, lys, koreografi, 
scenografi, kostymer, regi. Landet har en rik tradisjon 
på dans, figur- og fortellerteater. Som spilles av og 
for lokalbefolkningen. Her skulle vi få profesjonelle 
skuespillere til å skape liv til karakterene innenfor 
rammene av en fiksjon som de måtte gjøre til sin egen. 
En «magisk» realisme, som er forankret i et en voksen 
leken dramatikers univers. Jeg kjenner ikke Burkina Faso 
inngående, men av det jeg har opplevd av samfunn, teater 
og generell virkelighetsoppfatning der så er «magien» og 
«realismen» to elementer som er sterkt tilstede parallelt, 
for voksne som barn i hverdagen. Journalister/kritikere 
skrev livlig om hvor sterk Pippi var, at hun løftet hesten 
opp i været, uten at vi hadde laget noen papphest eller 
installert intrikate løftesystemer. Det var helt «naturlig». 

Pippi ble en stor hit i Ouagadougou. Ungene i gata 
kunne sangene utenat. Skuespillerne ble hetende Fifi og 
Mr Nelson og hadde alltid en flokk unger som diltet etter 
dem gjennom gatene.

Scenografisk var hovedutfordringen å oversette 
svensk småby til en afrikansk millionby, som til tross 
for store moderne byggeprosjekter hadde hele kvarterer 
med tradisjonelle tunstrukturer. Det var ingen byggeskikk 
som kunne tilsvare kråkeslottet til Pippi. Pippi er ingen 
fattigjente som bor i et skur. Hun måtte ha noe fantastisk, 
som likevel hadde gjenkjennende elementer i seg. Jeg 
valgte å bruke farger. Maling er et luksusmateriale i 
Burkina Faso. Har man råd til noe, så brukes det til 
å beskytte vinduskarmer og dører. Jeg valgte å male 
veggene i en fargesterk lokal koloritt. Strukturen en 
sammenleggbar teaterspillemaskin. Ved hjelp av noen 
vegger og mange trapper kunne man klatre høyt og lavt. 
Barnas glede over å kunne oppdage noen tyver på taket 
som Tommy og Annika ikke har sett er den samme i hele 
verden. Og de skjuler den ikke. Noen var fristet til å gå 
opp til skuespillerne og si fra. 

«Teateret» om man kan kalle det noe slikt var ganske 
enkelt et blikktak og fire søyler. Nok til å at lyskasterne 
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kunne henge tørt i tilfelle reinskyll. Vi fikk først tildelt en 
åpen plass midt i byen, men måtte etter en uenighet med 
ordføreren flytte til gårdsplassen til en keiser. Byrommet 
i mange afrikanske land spiller en helt annen rolle enn i 
Europa. Mange mennesker lever livene sine her. Er kona 
for kranglete så overnatter gjerne mennene under et tre 
i parken. Gatebarna samles for å leke, eller tilberede et 
enkelt måltid. Når vi så hadde våre prøver midt i byen, så 
fikk vi stadig overnattingsgjester på publikumstribunene. 
Pippihuset var ikke et hjem, mer som et sted, et veikryss. 
Et møtepunkt som åpnet for et dynamisk hendelsesforløp 
hvor historien kunne rulle frem. Her var det plass til en 
livlig sort araberhest med hvite flekker malt på som seg 
hør og bør.

Når det gjelder kostymene så gjorde jeg som folk 
flest gjør i Ouagadougou, hentet alt av materialer og 
ferdigklær på markedene. Jeg har et vist innblikk i bruk 
og sosial forankring av batikkstoffer, og kunne dermed 
operere med visse kulturelle referanser i kostymene. 

Det ble nok en god del afrobeat og mali-funk style  
inni det også.

Korall koral – en babyopera
Konsept og regi: Hanne Diserud/Christina Lindgren
Komponist: Maja Ratkje
Produksjon: Diserud/Lindgren i samarbeid med  
Den Norske Opera & Ballett og Riksteatret
Spilt over 450 ganger i Norge, Sverige, Danmark, 
Færøyene, England, Nederland, Frankrike,  
Tyskland og Bosnia
Scenografi og kostyme: Christina Lindgren

Så til et eksempel på et prosjekt hvor scenografen har  
en rolle som går langt utover det scenografiske. Men hvor 
rommets utforming er sentralt i forestillingens karakter. 
En forestilling som gir grunnlag for en helt annen 
publikumskontakt. Og som også stiller store spørsmål  
om opera, og spesielt om musikkdramatikkens vesen. 
Korall koral er verdens første babyopera, en introduksjon 
i sang og bevegelse til en kunstform som til nå ikke har 
vært tilgjengelig for de minste. I flere forestillinger for 
denne målgruppen er interaksjon mellom publikum og 
utøvere et viktig element. Diserud og Lindgren hadde et 

Korall koral
Diserud/Lindgren i samarbeid med  
Den Norske Opera & Ballett og Riksteatret

FOTO: ØYVIND BERG
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helt annet utgangspunkt og var på ingen måter ute  
etter å flørte, småpludre eller leke med dem. 

Som det fremgår i krediteringene så hadde Diserud/
Lindgren sammen utviklet konseptet og regien. Når det 
var utviklet tok de kontakt med Maja Ratkje som utviklet 
det musikalske og da spesielt det vokale materialet. 

Første bekjentskap med Korall koral skjer i det 
publikum, barn og voksne ledsagere oppdager det halve 
«skjellet» som er plassert i foajeen til operaen. Det buede 
scenografiske rommet er en selvstendig skulpturell form 
som er i dialog med operaens arkitektur. Opplevelsen 
er selvfølgelig forskjellig fra rom til rom, ikke alle rom 
hadde så optimale visningsmuligheter, men det var likevel 
viktig at teltet ikke skulle være en dekor på en scene. I 
det publikum nærmet seg oppdaget man at skjellet hadde 
små buede åpninger i en størrelse som tilsvarte barnas 
høyde. Inne finner de sin plass på et sjøgrønt teppe. 45 
personer (voksne eller barn) får plass i en halvbue rundt 
spilleområdet; barna er aldri lengre enn to meter fra 
utøverne i teltet som utvendig måler seks meter i lengden, 
fire i bredden og tre meter i høyden. Teltet gir en følelse 
av å være samlet. Forestillingen skjer på dagtid. Utover 
dagslyset er eneste lyssetting en gobo (et lys med et 
mønster) som roterer og sprer et spettet lys på teltduken. 
Rommet er intimt, og åpenbarer fort i hvilken grad de 
minste er sensitive for omgivelsene, nysgjerrige på hva 
som skjer her. Konteksten for hendelsen er nytt for dem, 
kodene, ikke forklart i forkant, barna viser tydelig en 
åpen spørrende innstilling til å være der, ikke ulikt voksne 
som går inn i et religiøst rom. 

Det er en sanselig opplevelse. Visuelt, 
bevegelsesmessig og musikalsk har de tatt utgangspunkt 
i havet, og de underlige livsformene man kan finne der. 
Korallrevenes fargerike dyre- og planteliv blir oversatt til 
et scenografisk, bevegelsesmessig og musikalsk univers. 
Her er det ingen psykologisering eller menneskeliggjøring 
av skikkelsene. Men det er handling og interaksjon 
mellom dem. En sjøstjerne danser elektrisk over teppet, 
en seks meter lang rosa bendelorm vikler seg rundt 
sangerne og en havhestharpe akkompagnerer duetten 
mellom de to vesnene som bebor dette stedet. 

Objektene er like sanselige som utøverne.  
De aktiviseres og lager underlige lyder, og stilles  

til disposisjon for barna etter endt forestilling  
til fri utforsking. 

Forestillingen har ingen tekst eller fortelling, bare 
handling som skaper musikk og danner sceniske bilder. 
Her er det ingen musikalsk illustrasjon av dramatiske 
hendelser eller stemninger. Korall koral var skapt med 
utgangspunkt i et ønske om en treenighet mellom 
bevegelse, rom og musikk. Det gjør det til et helhetlig verk 
som man som publikummer både betrakter og er inni. Det 
var tatt et bevist valget om å ikke ha direkte interaksjon 
med barna under forløpet, men la dem få lov til å oppleve 
fritt selv. Foreldre og pedagogiske institusjoner har 
kanskje en tendens til å ville forklare alt for barn. Her 
var det en (klar) vilje til å la barna oppleve selv, som jeg 
opplevde ble tydelig formidlet gjennom verkets form.

Hvordan opplevde barna dette?
Det er selvfølgelig vanskelig å få en god forestillings-

kritikk ut av en ettåring. Vanskelig å vite presist hva de 
tenker om forestillingen. Men kanskje det ikke er et mål 
for barna å skulle formulere det verbalt. Tilbakemelding 
fra barnehagepersonal er blant annet at de aldri har 
opplevd deres gruppe av barn har sittet stille i 20 minutter 
og fulgt med. Etter forstilling er barna i teltet i 20–30 
minutter og utforsker alle lydene. Kvaliteten ligger ikke 
nødvendigvis i at man har lært noe, men at man har 
opplevd noe. At det er en opplevelse av kunst og ikke en 
pedagogisk formidling av et læringsinnhold. At det er en 
av svært få kunstopplevelser i så ung alder. 

Korall koral var den andre produksjonen av tre, hvor 
den første hadde utgangspunkt i bevegelse, den andre i 
sang/opera og den tredje i språket, fortellingen. Felles for 
alle var et frittstående rom i rommet. Telt i ulik utforming 
som hadde en selvstendig arkitektonisk, skulpturell 
kvalitet som skapte nye møterom for barn som ikke klarer 
å se over seteryggen i vanlige teatersaler. 

Noen scenografiske erfaringer
 → For de yngste er kontakten med utøverne spesielt 

viktig (også når man ikke legger opp til direkte 
interaksjon). Avstanden bør reduseres, og antallet 
publikummere begrenses.

 → Utøvere og publikum skal møtes som likeverdige. 
 → Publikum består av aktive, individuelle subjekter,  
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Alice av Laura Wade
Rogaland Teater. Barne og ungdomsteatret

FOTO: TORMOD LINDGREN

hvor det å betrakte er en handling. En publikummer, 
 → er også en aktør.
 → Et rom som inkluderer publikum og scene kan gi  

økt konsentrasjon rundt hendelsen.
 → I den grad det er mulig, vurder forskjellige scene- 

og publikumsformasjoner: rundscene, bifrontal, 
proscenium etc. 

 → En fysisk forflytning av publikum kan være  
et interessant fortellerbegrep. 

 → Et uterom kan gi anledning til helt andre forestillinger, 
barn dikter rom når de leker ute. 

 → Naturens mange, varierte rom kan også være et 
utgangspunkt for scenografiske rom.

 → Det sceniske rommet vil ofte underordnes de 
arkitektoniske rammene, det kan være nødvendig  
å gjøre grep som modifiserer opplevelsen  
av arkitekturen.

 → Gulvet er en viktig flate, spesielt i forestillinger 
som er bevegelsesbasert. En sort dansematte eller et 
gymsalgulv kan ikke bare glemmes eller overses.  
Noen forestillinger inviterer til å definere gulvet som 

det sentrale fokusområdet. 
 → Taket, eller det som er over hodene på utøverne 

og eventuelt publikum eksisterer og kan utforskes 
scenisk. Både som spillerom eller visuell flate. 

 → Scenografisk kan man operere med et forestilt og et 
vist rom. Alt trenger ikke vises.

 → Det er fullt mulig å lage et scenografisk rom som 
«produserer» stadig nye sceniske handlinger, et 
verktøy for improvisasjon, som og kan inkludere 
publikum i hendelsen.

 → Barn er veldig åpne for scenografisk lek med 
proporsjoner. Det er ikke nødvendigvis et riktig og 
galt. Proporsjoner er subjektive målestokker. 

 → Sjangerbegrepene kan være en hemsko for det 
scenografiske arbeidet, ja hele forestillingsforståelsen. 
Klassikere innen barnelitteraturen blir dessverre ofte 
(av markedshensyn, eller etter forfatterens egen vilje) 
bundet i en tolkningstradisjon. Ofte med en utdatert 
estetikk, arvede plagg. 

 → Objekter og rekvisitter har et stort potensiale for 
handling og meningsproduksjon. Barn tryller med  
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helt vanlige ting, og er helt sikkert med på leke  
når de voksne leker seg.

 → Figurteater er et rikt, men i Norge underprioritert 
kunstuttrykk. Dessverre lages det få produksjoner 
for de større barna og ungdom. Figurteater kan være 
utgangspunkt for radikale nyskapende oppsetninger, 
men det er tidkrevende scenografisk arbeid som krever 
at du utforsker aktørrollen. Man produserer ikke 
dukker, man gir dem liv.

 → Barn har en evne til å sy sammen historier selv. De er 
meddikterere. La barn få anledning til å ikke forstå. 
Våg å ikke forstå selv. Ikke forklar alt.

 → Abstraksjon er fint, det ekstremt konkrete også.  
Det er plass til begge deler. 

 → En hver forestilling har sin egen rytme. Dette  
kom mer ikke bare frem gjennom musikalske og 
koreografiske bevegelser. Det er viktig med samspill  
i det visuelle også. 

 → Som scenograf er scenen er et «hellig» rom. 
Forestillinger har et rituelt aspekt i seg, men de 
scenografiske/romlige forberedelsene er også 
viktige. Skuespillerne sminker seg før og tar av etter. 
Scenografien skal rigges opp og ned. Gulvet skal 
vaskes, rommet «renses». Disse aspektene kan og 
deles med publikum.

 → Barneteater har en dyp forankring i fortellingen,  
om den så er hentet fra bøkene eller verbale 
tradisjoner. Som scenograf er jeg meddikter  
og ikke bare illustratør.

 → I arbeid med teater for barn er det anledning til å 
utforske grunnleggende språklige referanser som 
hus, by, mor, far, natt, troll etc. Scenografisk kan 
man tillate seg ting som ofte blir umulig språklige. 
Surrealismen i billedkunsten levde lenger enn  
i litteraturen.

 → Barns taktile og motoriske virkelighets - 
tilnærming er et spennende utgangspunkt  
for scenografisk utforskning. 

 → Likeså er deres estetiske og visuelle uttrykk.  
Barnas modige søkende strek. 

 → Bygg broer mellom voksnes og barnas verden –  
lek selv, ikke spill. Bygg hytte. Klipp ut noen  
magiske fugler av papir. 

 → Barn utforsker og modifiserer konstant i lek.  
Hva om man bygger scenografiske rom som stadig  
kan endres, av utøvere, publikum. 

 → En «fattig» estetikk kan være like så funksjonell  
som en rik. 

 → Jeg skulle gjerne sagt noe opplysende om den 
virtuelle estetikken som barna kjenner fra TV, spill, 
film og hvilken interesse det kunne hatt i en scenisk 
sammenheng. Men jeg vet ærlig talt ikke hva jeg 
skal si. Jo fortelle en anekdote. En scenografkollega 
jobbet på Tim Burtons Charlie og sjokoladefabrikken. 
Barna mine var veldig fascinert da han fortalte at 
filmfotografen hadde mistet kameraet i sjokoladeelven, 
og at gresset ble spesiallaget for å få den rette fargen. 
Disse fysiske elementene er jo mer imponerende en all 
special effects-ene som ble brukt. Dessuten hadde Tony 
med seg ekte Willy Wonka-sjokolade.

Å lage kaninhull
Som scenograf legger jeg til rette for menneskelig 
utveksling, en direktekontakt mellom utøver/kunstner 
og mottager. Teater for barn og unge har ikke egne 
scenografiske strategier. Hver forestilling krever at 
det kunstneriske teamet skaper et nytt univers. Dette 
gir som regel en stor frihet, blandet med store krav til 
formidlingsevne. Jeg ønsker å gjøre arbeider som vekker 
undring, som publikum gjerne vil se en gang til, som jeg 
selv gjerne vil se igjen. Rom som mennesker møtes i, hvor 
utøverne og publikum samles om verdier og kvaliteter. 
Kunstforståelsen kan ikke hvile på statiske kvalitetsmål. 
Hver generasjon har sine referanser, ja til og med innenfor 
en søskenflokk kan erfaringene være svært forskjellige. 
Noen ting overlever. Dette er ofte ting som er åpne, 
spørrende, utforskende. Alice ramler hver dag ned i et 
hull. Det er mange hull i verden. Det er mange verdener på 
andre siden. Jeg har kommet til at det er det som er min 
oppgave: å lage kaninhull.
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Bal/Verk produksjoner  
og Balteatret

Haven var helt hvit
Bal/Verk produksjoner

FOTO: KOMPANIET

Reisen til Ugri-La-Brek
Balteatret

FOTO: SOL NODELAND
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Reisen til Ugri-La-Brek
Balteatret

FOTO: SOL NODELAND

Jethotel
Bal/Verk produksjoner

FOTO: KOMPANIET
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På stedet. I glass. I det levende.
Om romlig forflytningstransformasjon og performativ scenografi
Av Sidsel Graffer

Norsk scenekunstbruks arkiv tilbyr et rikt materiale  
og nye perspektiver på romlige problemstillinger knyttet 
til verktransformasjon ved forflytning mellom ulike 
produksjons- og formidlingsakser. Gjennom Norsk 
scenekunstbruk og Den kulturelle skolesekken har  
vi fått en ny produksjons- og formidlingsakse med  
en institusjonell og arkitektonisk ramme som er

 → kunstinstitusjonsekstern ved at formidlingen finner 
sted utenfor kunstinstitusjonelle rammer og innenfor 
rammen av skolen som pedagogisk institusjon,

 → målgruppespesifikk ved at målgruppen er ensartet  
og ikke selv har valgt å oppsøke formidlingen, 

 → arkitekturuavhengig ved at den arkitektoniske 
formidlingsrammen i prosjektet er åpen; den kan  
være sammenfallende med den institusjonelle rammen, 
altså skolen, eller den kan være sammenfallende med 
en kunstinstitusjonell ramme, altså teaterarkitektur, 
eller den kan være annen arkitektur, eller ute.

 → arkitekturindifferent ved at romaksen fra produksjon 
til formidling er brutt opp i ulike rom, og at hver 
enkelt produksjon formidles i ulike typer rom.

Verk reiser, turnerer og gjestespiller altså under 
et stadig bredere spekter av formidlingsmandater og 
rammer. Objektvegger slår sprekker, perforeres, lekker, 
flerres åpne – eller lukkes og armeres. Objekter sklir, 
kommer i drift, forvitrer og oppløses – eller uventet 
blir til og kommer til sin rett. To spørsmål diskuteres 
i denne teksten: Hvordan kan vi forstå de spesifikt 
romlige aspektene ved slike transformasjonsprosesser? 
Og hvordan utfordrer disse transformasjonsprosessene 
scenografi, scenografrollen og formidlingsrollen? Mitt 
svar på disse spørsmålene er et perspektiv på romlige 
problemstillinger innenfor det jeg kaller produksjons-  
og formidlingsakser, og en forståelse av scenografi som 
performativ scenografi. Tekstens argumentasjon hviler 
på en hypotese om at arkitektur, scenografi og teknologi 
kan ha performative egenskaper. For å parafrasere Peter 
Brook: «there is no such thing as an empty space.» 
Produksjons- og formidlingsaksene jeg skriver om er 
altså ikke uskyldige, de legger føringer for hvordan 
verk spiller seg ut og leses i identifiserbare mekanismer. 

Men iscenesettelsene går alltid to veier. En konsekvens 
av dette er at normative utsagn om teaterarkitektur og 
produksjons- og formidlingsakser mister mening. La meg 
starte med å beskrive endringer i formidlingspremisset. 

Endringer i formidlingspremisset i det 20. århundre
Premissene for formidling forstått som institusjonelle 
og arkitektoniske mandater og rammer har gjennomgått 
endringsprosesser i det 20. århundre og frem til i 
dag. Jeg mener at disse endringene kan følges som 
endringer i forholdet mellom den institusjonelle rammen, 
teaterarkitekturen og verket i en gitt formidlingssituasjon. 
Ettersom det er de spesifikt romlige problemstillingene 
jeg forfølger i denne teksten, er det verket forstått som 
scenografi jeg forholder meg til. Vi kan se tre faser 
i denne endringsprosessen. Frem til modernismen 
er formidlingspremisset et uproblematisk enhetlig 
og hierarkisk forhold som kommuniseres gjennom 
teaterarkitekturen. Fra og i modernismen oppløses 
formidlingspremisset i et spenningsfylt og ikke-
hierarkisk forhold hvor teaterarkitekturen ikke lenger 
bærer formidlingspremisset, og scenografien vinner 
status som frisatt og autonom. I dag er premissene for 
formidlingen forflyttet ut av den nære relasjonen mellom 
institusjon, teaterarkitektur og scenografi og finnes i 
stedet som et formalisert forhold mellom produksjons- 
og formidlingsakser og verk som ofte er på vandring og 
formidles utenfor den aksen de er produsert i. Jeg skal 
utdype dette perspektivet i det følgende. 

Den arkitektoniske rammen innbefatter alle sider ved 
arkitekturen. Den arkitektoniske typen typologiseres 
som et forhold mellom scene og sal, og alle teaterrom 
fremstår som en utgave av en gitt type, der arkitekturen 
kan reduseres til typen, men ikke omvendt.1 Arkitekturen 
lokaliseres i institusjons byen som ulike former for 
representativitet. Lokaliseringskontekstens ulike former 
for monumentalitet i kontekst er uttrykk for teater-
institusjonen funksjon som offentlig institusjon. Sceno-
grafien typologiseres som f.eks. ulike former for stilisering 
av steds representasjon og organiserer scene og sal.

Frem til modernismen var forholdet mellom teater-
arkitektur og scenografi definert av en vektlegging av 
scenekunsten som transitorisk (bundet i tid og rom), og  
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at arkitekturen på den annen side var nærmest å regne som 
permanent. Teaterarkitekturen var på samme tid forut for 
og del av scenekunsten, og arkitekturen kommuniserte inn 
i scenekunstverket både gjennom arkitekturen vi opplever 
scenekunsten i, og også gjennom den arkitektoniske 
konteksten og teaterarkitekturens lokalisering i byen. 
Med utgangs punkt i dette forsto vi enhver opplevelse 
av scenekunst som et utvidet scenografisk rom forstått 
som et forhold mellom det vi kan kalle teaterrommet 
og det kontekstuelle rommet. Historisk sett har det vært 
entydige, konvensjonsstyrte sammenhenger mellom disse 
størrelsene i et utvidet enhetlig scenografisk rom hvor 
scenografien underordnes som funksjon av arkitekturen. 
Det vil si at på et gitt tidspunkt i historien har en gitt 
scenekunstestetikk hatt en gitt scenografi integrert i en 
gitt teaterarkitekturtype på en gitt måte, og at denne 
arkitekturtypen hadde en gitt monumentalitet i en gitt 
lokalisering i byen. Sammenhengen mellom scene -
kunsten og arkitekturen har altså vært entydig lesbar,  
der scene kunstens estetikk og funksjon manifesteres i det 
arkitektoniske. Generelt kan vi si at scenekunstestetikken 
først og fremst har manifestert seg i teaterrommet, men at 
scenekunstinstitusjonens funksjon har vært lesbar både  
i teaterrommet og i det kontekstuelle rommet. 

I norsk sammenheng er den mest kjente formen 
for teaterarkitektur det barokke teaterhuset, som 
er fundamentert i entydige sammenhenger mellom 
teaterinstitusjonen, illusjonsteaterestetikken, den 
barokke arkitekturtypen, titteskapet, og borgerbyens 
institusjonsstruktur, lokaliseringsformer og 
monumentalitetsformer. Et fremtredende trekk ved det 
barokke teaterhuset er også at det legges vekt på alle 
delenes forbindelse til det internasjonale. Et typerett 
eksempel på et enhetlig scenografisk rom fant sted 14. 
mai 1900, i Nationaltheatrets oppsetning av Peer Gynt, i 
regi av Bjørn Bjørnson og med scenografi av teatermaler 
Jens Wang, i første akt, i scenen Hægstadtunet. 

Nationaltheatret var tross protester fra Universitetet i 
Oslo lokalisert til Studenter lunden vis á vis Universitets-
plassen og med en langside mot Stortingsgaten dels av 
hensynet til monumentalvirkningen og med et eksteriør 
som betraktes som en parafrase over Heinrich Seelings 
Stadttheater i Halle an der Saale fra 1886.2 Svein Gladsø 
(Gladsø, 2004, s. 100) peker på at Stortingsproposisjonen 
fra 1888 som foreslo å avgi 2500 kvm. til tomt til et 
National theater inneholdt en «legitimering av plas seringen 
av et teater i nærhet til andre offentlige representative 
bygninger, med henvisning til Berlin og Wien». 

På grunn av det store antallet byggeoppgaver, og 
etter en rekke teaterbranner i Europa på 1880-tallet, 
ble teaterarkitektur en spesialistvirksomhet.3 Charles 
Garnier preget teaterarkitekturen i Frankrike og fikk 
betydning for utviklingen i Stockholm. I England og 
USA ble det også bygget teatre av spesialistarkitekter, 
men teatrene ble betraktet som entydig del av en 
mindreverdig underholdningskultur, og ikke gitt samme 
representative funksjon. Som en følge av dette er disse 
arkitektene nesten glemt, og arbeidet til en arkitekt 
som J. B. McElfatric, som bygde ca. 400 teatre i Nord-
Amerika, knapt dokumentert.4 I forhold til utviklingen i 
Norge fikk østerrikerne Ferdinand Fellner og Hermann 
Gottlieb Helmer betydning. Nationaltheatret fremstår 

som en typerett utgave av et «Fellner-og-Helmer»-teater, 
med en «klar, vel studeret plan, som muliggjør en smuk 
fasadegruppering».5 For Henrik Bull var planen og 
sammenstilling av volumer ikke bare et spørsmål om 
«smukke» fasader, men at teatrets to funksjoner, eller 
om man vil; verdener, altså teatrets produksjonsverden 
og publikums opplevelsesverden, var adskilt og lesbare, 
først og fremst som et forhold mellom langstrakte 
og tverrgående volumer, forbundet av kuppelen, slik 
Fellner og Helmer «foreskrev». Nationaltheatret er 
bygget i nyrenessanse, har en søylebåren gavlfasade, 
og promenade foajé, brede åpne trappeoppganger med 
avsatser og balustrader. Spenningen mellom tilskuerhuset 
og scenehuset leses også i interiøret, der det mest bemerk-
elsesverdige er prosceniumsbuen, som ikke frem står som 
en «sone» mellom scenen og salongen, men er «trukket» 
ut i salongen og gjør teatret intimt.6

Rune Johansen (Johansen, 1984, s. 241–244) skriver 
om teatermaler Jens Wang at han forsøkte å fremstille 
«gudbrandsdalstonen», og med referanser til kritikkene 
i dagspressen «at den generelle oppfatningen var at 
dekorasjonene var som å ta seg en tur opp i fjelldalen». 
De av oss som kjenner Bøverdalen og bygningene på 
Røisheim skysstasjon vet at de ser ganske annerledes ut 
enn Jens Wang malte dem. Enkelte mente at granskogen 
fremstilt på «vandreteppet» i siste akt var høydepunktet i 
forestillingen, «thi de var fulde af stemning og poesi» og 
at «det nasjonalt egenartede vakte europeisk interesse». 

I det 20. århundre løses så disse entydige sammen-
hengene gradvis opp, i arkitekturen mellom typer, 
monumentalitets former og lokalisering, og mellom 
arkitekturen og scenekunsten. Denne oppløsningen 
har endret status i forholdet mellom arkitektur og 
scenografi. Fra å fremstå som funksjon av arkitektur, 
blir scenografien fristilt og autonom. Endringene jeg 
beskriver er et resultat av romlig-temporære revolusjoner 
i vitenskap, kunst, kommunikasjon i det 20. århundre, der 
det statiske romliggjøring av tid skiftet til temporalisering 
av rom. Radikale endringer i modernismen avdekket altså 
rom som en temporær størrelse, og vi ser ikke lenger 
på arkitektur som permanent og statisk, men snarere 
er våre byggede omgivelser ikke lenger noe som «er» 
men som noe som kan bli, skapt av handling. Arkitektur 
kommuniserer ikke et innhold statisk, innholdet blir til  
av hendelser. 

Dette fører til to forhold for vår del. For det første 
er ikke arkitekturen bærer av formidlingspremisset, og 
det flyttes opp i produksjons- og formidlingsaksen. For 
det andre fører dette til en statusforskyving i forholdet 
mellom teaterarkitektur og scenografi. Scenografien er 
fristilt og autonom, begge kan overordnes den andre  
som iscenesetter. Begge er avhengige av en slik iscene-
settelse. Det er altså ikke estetiske konven sjoner som 
legger føringer for hvordan formidling organiseres,  
det er institusjonelle rammer innenfor produksjons-  
og formidlings akse, med scenografien som igang-
setter. Ved forflytning mellom aksene inntrer 
transformasjonsmekanismer. 

Slik at når daværende direktør for Festspillene i 
Bergen, Per Boye Hansen, i 2009 – «midt i femte akt» – 
skrur av strømmen under Vegard Vinge og Ida Müllers 
gjestespill Vildanden, var vi vitne til et teaterhistorisk 
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urent øyeblikk i betydning ikke mulig å lese romlig. 
Romproblematikken handlet ikke lenger om arkitektur 
og scenografirelasjonen, men hadde forflyttet seg ut i en 
produksjons- og formidlingsakse. Dette er premisset for 
formidling av scenekunst nå.

Produksjons- og formidlingsaksen –  
apparatus og topologisk forløp
Produksjon- og formidlingsakser kan forstås som hori-
sontale idealtypiske rom-akser. Dette betyr at vi kan 
konstruere en akse fra en type institusjons institusjonelle 
og arkitektoniske ramme, til produksjonsstedet og endelig 
til formidlingsstedet, og i neste omgang ut i et utvidet 
forløp av visningssteder. Produksjons- og formidlings-
aksen har gjenkjennbare trekk som kan forstås som  
et spesifikt topologisk forløp.

 Topologi er en gren av den moderne geometrien  
(fra gresk topos, sted og logos, lære, tidligere kalt analysis 
situs), som behandler topologiske rom (figurer, legemer, 
rom , flater, kurver) og hvordan det topologiske rommet 
er satt sammen, som gummigeometri. For eksempel er 
dimensjon en topologisk egenskap, men størrelse og 
plassering er det ikke. Vi kan strekke, komprimere, bøye 
og forvrenge et topologisk objekt til nær sagt et uendelige 
antall utgaver av seg selv, og beskrive objektets innside og 
utside, åpenhet og lukkethet, og delenes sammenstilling 
– men vi kan ikke kutte objektet i to.7 Benjamin Whistutz 
(Whistutz, 2013, s. 4) støtter seg på topologien og 
etablerer begrepet teatrets topologi for å beskrive det 
vi kaller scene/sal-forholdet i scenekunst; forstått som 
forholdet mellom teatrets verden og publikums verden, 
fiksjonen og virkeligheten, den to-delingen av rommet 
som alltid er tilstede og forutsetningen for teater. I vår 
sammenheng kan vi forstå det topologiske objektet 
som et romlig konsept som kan manifestere seg både 
som en abstraksjon og noe helt konkret, og dette gir 
oss en omdreiningspunkt å forstå det romlige forløpet i 
produksjons- og formidlingsaksen ut fra. Det topologiske 
objektet kan være et estetisk konsept, en scenografi eller 
en teaterarkitekturtype. Vi kan si at en produksjon har 
et topologisk forelegg forstått som et romkonsept, og at 
dette topologiske forelegget omformes i utveksling med 
produksjons- og formidlingsaksens romforløp forstått 
som arkitektur. I en gitt formidlingsinstitusjon fremstår 
aksen som et konkret romlig forløp fra produksjon til 
formidling tilhørende et gitt formidlingsmandat. 

Apparatus-begrepet i filmteori refererer til de 
gjensidig avhengige delene som utgjør seer-situasjonen. 
Dette omfatter 1) den tekniske basen, altså utstyr, 
kamera, projeksjoner, 2) filmprojeksjonens organisering 
av rommet, 3) fiksjonaliseringen, 4) den individuelle 
tilskuererens mentale maskineri. Apparatus-begrepet 
handler om den cinematiske tilskuerskaps-situasjonen, 
med fokus på det individuelle tilskuerskapet.8 Produk-
sjons- og formidlingsaksen er ikke nøytral i forhold 
til kunstverket og tilskuerskapet. Dette betyr at den 
institusjonelle rammen og den arkitektoniske rammen 
samlet legger føringer for hvordan den scenografiske 
løsningen blir og hvordan vi forstår den. Vi kan altså 
identifisere et apparatus som er virksomt på tre måter:  
1) det virker gjennom arkitekturen, 2) det driver 
kunstverket i en retning mot autonomi eller hetero-

nomi og 3) det etablerer tilskuerens forhold til verket. 
Apparatuset virker fra aksen og inn mot verket, men 
produksjons- og formidlingsaksen i scenekunst er 
mer kompleks enn det cinematiske apparatus, for i 
scenekunsten har vi flere akser. 

Aksen utøver sitt apparatus gjennom arkitekturen. 
Begrepet performativ arkitektur spør hva arkitekturen 
gjør, ikke hva den representerer, og innebærer en for-
skyvning fra representasjon til funksjon.9 Performativ 
arkitektur hviler på hypotesen om at arkitekturen kan 
ha romlig handlingskapasitet («spatial agency») med 
utgangspunkt i Aktør-nettverksteori (Actor-network 
theory, ANT) slik den er utviklet hos Michael Callon, 
Bruno Latour, John Law og andre. Bruno Latour skriver:

If action is limited a priory to what «intentional», 
«meaningful» humans do, it is hard to see how 
a hammer, a basket, a door closer, a cat, a rug, 
a mug, a list, or a tag could do. They might exist 
in the domain of «material», «causal» relations. 
By contrast, if wee stick to our deceision to 
start from the controversies about actors and 
agencies, then any thing that does modify a 
state of affairs by making a difference is an 
actor – or, if it has no figuration yet, an actant. 
Thus, the question to ask about any agent are 
simply the following: Does it make a difference 
in the course of some other agent´s action or 
not? Is there some trial that allows someone to 
detect this difference?10

 Michael Hensel (Hensel, 2013) har utarbeidet  
en integrert tilnærming til performance-orientert 
arkitektur som inneholder et teoretisk rammeverk og 
instrumentelle konsepter, designstrategier og metoder. 
Dette er interessant i vår sammenheng, for vi trenger  
både det analytiske for å forstå aksen, men vi trenger  
også det praktiske for å bli operative i forhold til  
konkrete oppgaver. Hensel beskriver ulike retninger 
innenfor performativ arkitektur, og trekker frem to 
forhold som er interessante. Event-begrepet vektlegger 
ikke-planlagt appropriasjon og arkitekturens latente 
egenskaper. Forholdet mellom arkitekturens planlagte 
og ikke-planlagte performance og i forlengelsen av dette 
forholdet mellom arkitekturens performance, stedet og 
uttalte hensikt, altså forholdet mellom en bygning og  
dens kontekst i vid forstand. 

Event-space er et begrep som kom i omløp på 90-tallet, 
som en av diskursene om performativ arkitektur.11 
Arkitekt og scenograf Dorita Hannah har tatt begrepet 
event-space og quotidian event-space inn i scenografi- 
og teaterarkitekturdiskursen ikke bare for å diskutere 
romlig performativitet generelt, men det hun betegner 
«performance space». Hannah nærmer seg rommet 
fra hendelsen, som kan være historisk, estetisk eller 
dagligdags, og stiller til skue «the intricate system of 
active forces that undermine architectures traditional role 
as a fixed durable object desiged to order space and those 
who inhabit it» (Hannah, 2011, side 55). Sammenhengen 
mellom hendelse og rom stiller spørsmålstegn ved 
arkitekturen som autonomt og kontinuerlig objekt ved 
å fokusere på tid, handling og bevegelse, og forflytter 
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arkitekturen fra statisk objekt til romlig handlende 
subjekt. Event-space er en måte å snakke om hva aksen 
vår gjør, og svaret på oppløsningen av arkitekturens 
kapasitet til å representere et meningsinnhold. Hannah 
beskriver event-space slik: 

«As a dynamic spatial action, event-space 
operates between the ordinary and the extra-
ordinary, the subtle and the spectacular, the 
banal and the epic. Implicated in monumental, 
aesthetic and daly events, places are shaped by 
significant historic moments, such as natural 
and human disasters, as well as socio-political 
and philosophical revolutios, which shift 
thaught, by dramatic spectacles that demand 
and manipulate public attention, and by the 
overabundance of quotidian performances 
happening all around us.»12

Tenker vi arkitektur og hendelser på denne måten,  
kan vi se på forholdet mellom produksjons- og 
formidlings  akser og verk som pulserende organismer 
som påvirker hverandre gjensidig. Dette gjelder for 
det første som en forhandling mellom akse og verk 
om verkegenskaper i en autonomi/heteronomi-dyade. 
Denne forhandlingen kan vi se for oss at tar form som en 
forhandling mellom alle topologiske objekter involvert i 
formidlingssituasjonen, verkets topologiske forelegg, den 
scenografiske realiser ingen av det, arkitekturen. Aksen 
vil alltid drive et objekt fra eller mot autonomi, og verkets 
status som det ene eller andre er ikke garantert av genren 
verket er laget i, men prisgitt formidlingssituasjonen. 

Også tilskuerskapet er et forhold mellom aksen og 
verket i formidlingssituasjonen som overstyrer verkgenren. 
Tilskuerskapforskning er en del av visualitets forskningen. 
Maaike Bleeker (Bleker, 2008) tematiserer visualitet og 
tilskuerskap i teatret, og betegner det «å tilskue» som en 
handling, dels styrt av optikk, dels av konvensjoner slik de 
er nedfelt i scopiske regimer.13 Bleekers interesse ligger i 
det singulære, individuelle tilskuerskapet.

Jeg mener at vi mangler en teatrets tilskuerskaps-
forskning med uttalt interesse i det kollektive og det 
romlige tilskuerskapet som aksen påfører. Jeg mener 
at «å tilskue» er å utøve ikke bare en handling, men en 
forhandling mellom det singulære monotilskuerskapet og 
det kollektive tilskuerskapet. Arkitekturen iscenesetter 
tilskuerskap, og ulike arkitekturtyper og produksjons- 
og formidlingsakser har et tilskuerskapsapparatus som 
driver vår forhandling mellom oss selv og det kollektive 
i ulike retninger. I vår sammenheng er det interessant å 
spørre hvordan barn forhandler tilskuerskap, i et fokus 
som altså er et annet enn det rene monotilskuerskapet 
slik det utforskes i interaktive forstillinger eller instal-
lasjonen. Tilskuerskapsapparatuset er ikke et topologisk 
anliggende mellom arkitektur og scenografi, det 
er flyttet ut som et forhold mellom produksjon- og 
formidlingsaksen, verket og formidlingssituasjonen.

Performativ scenografi
Performativ scenografi betegner en scenografi som 
vektlegger egen kapasitet til å være handlende og utøve  
en funksjon, altså dyrke sitt eget verb-potensiale fremfor 

å være en designet gjenstand, et objekt. Vi kan ta 
utgangspunkt i en etymologisk undersøkelse:

 → «THEORY – from Greek theoria act of viewing, 
contemplation, consideration, theory, from theorein  
to look at, behold, contemplate consider – more  
at THEOREM»

 → «THEOREM – from Greek theorem sight, spectacle, 
theory, theorem, from theorein to look at, behold, 
contemplate, consider, from theoros spectator, from 
thea sight, view – more at THEATRE»

 → «THEATRE – from Greek theatron, from theasthai to 
see, view (from thea action of seeing, sight) + -tron, 
suffix denoting means, instrument, or place; akin to 
Greek thauma wonder miracle – more at -TRON» 

 → «TRON – Greek, suffix denoting an instrument (as 
greek arotron plow, from stem of aroun to plow); akin 
to OE –thor, suffix denoting an instrument»

 → «SCENOGRAPHY – Greek skenographia scene painting, 
from skeno- (from skene stage) + -grafia –graphy»14

Etymologisk er «teori», «scenekunst» og 
«teaterarkitektur» forbundet i «teater», fra gresk 
theatron. Forholdet mellom teaterarkitektur og 
scenografi kan forstås som et forhold som gjør seende, 
og teaterarkitekturhistorien og scenografihistorien 
som historier om endringer i iscenesettelsen av dette 
forholdet. I teaterhistorien har scenografi hatt status som 
underordnet og funksjon av, eller likestilt og autonom fra 
teaterarkitekturen. Men scenografi kan også overordnes og 
iscenesette teaterarkitektur, som performativ scenografi. 
Fra å være skenographia, «sceneskrift», det vi ser på, i 
et theatron som gjør seende, tar en slik scenografi også 
rollen som tron, et instrumentet som gjør seende i et 
theatron som altså blir stedet vi ser på instrumentet som 
gjør oss seende. Performativ scenografi handler om 
å igangsette et skred av iscenesettelser. Scenografien 
iscenesetter arkitekturens kapasitet til å iscenesette i en 
feiring av at statiske konvensjoner mellom teaterarkitektur 
og verk er oppløst. Dette scenografibegrepet flytter 
scenografens rolle fra å designe objekter til å iscenesette 
situasjoner som ikke er et forsøk på å gjenopprette tapte 
sammenhenger, men undersøke nye. Det handler om bred 
undersøkelse av institusjonell, arkitektonisk, medial og 
sosial kontekst i en katalog av strategier hentet fra genre 
som meta-fiksjon, appropriasjon, det stedspesifikke og 
installasjonskunst. Pamela C. Scorzin (Scorzin, 2011, s. 
259–260) betegner scenografi «predominantely concerned 
with staging, orchestrating, dramatizing and enacting» 
som en meta-scenografi som «highly interdisciplinary, 
transgeneric, intermedial, crossmodal and polysensual 
approach to creating stages and events». Dette er en 
inngang til å diskutere scenografifaget som ligger tett på 
min forståelse, men som er lite formulert.

Performativ scenografi kan tenkes som mot-
handlinger, der den første handler om situering av verket, 
og den andre om iscenesettelse av verket i autonomi-
heteronomi-dyaden og av tilskuerskapet. 

Situering av et verk handler om stedfestelse, om 
hvordan et topologisk forelegg blir til som en konkret 
verk i et konkret rom. Det handler om situering i en 
produksjons- og formidlings-akse, men først og fremst 
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om relasjonen mellom verket og visningsrommet. 
Appropriasjonsstrategier er en betegnelse for en 
kunstnerisk strategi som inkorporerer andre verk.  
Linda Hutcheons (Hutcheon, 1985) begrep om den 
parodiske dialogen, Silvio Gaggis (Gaggi, 1989)  
begrep om selvreferensialitet og Nicolas Bourriauds 
(Bourriaud, 2002) begrep om postproduksjon kan ses  
på som strategier omsettbare i en performativ 
scenografipraksis som approprierer stedet og gjør  
det til en del av verket og formidlingssituasjonen.

Iscenesettelsen i autonomi-aksen og av tilskuerskap 
handler om å reforhandle med akse-apparatuset og 
rommet, der scenografen igangsetter utvekslingen. 
Scenografer omtaler ofte sin oppgave som å lage 
stedspesifikke verk. Med utgangspunkt i perspektivet jeg 
gjør rede for i denne teksten vil jeg si at produksjons- og 
formidlingsakser påfører verk høyst ulike sted/verk-
relasjoner der verk lages for ulike forståelser av sted, 
eller for transit. Scenografien kan «bygge objektet» tett 
på det topologiske forelegget, eller oppløse objektet i en 
situasjon, som implosjoner eller eksplosjoner. 

Iscenesettelse av tilskuerskap handler i tillegg til 
forhandling med aksen og rommet om intervensjoner,  
der scenografen kan overstyre. Men det handler også  
om scenografisk å ta i bruk og utforske det Barbara  
Maria Stafford (Stafford, 2001) kaller «devices of 
wonder», alle innretninger og instrumenter vi har 
brukt for å se på og utforske verden, og omsette 
disse scenografisk. Slikt materiale som spesifikt 
undersøker ulike tilskuerskapsmodus finnes også i 
landskapsoppmåling og observasjonsteknologien.

Ved forflytning mellom produksjons- og 
formidlingsakser må et verk av-situeres og av-
iscenesettes tilbake til et topologisk nullpunkt før det 
topologiske forelegget re-situeres og re-iscenesettes. 
Forflytning mellom produksjons- og formidlingsakser 
er en undersøkelse av et gitt topologisk foreleggs 
potensialitet i møte med et gitt formidlingssted som 
del av en gitt produksjons- og formidlingsakse. Det 
er selvfølgelig en manglende innsikt i dette forholdet 
som er årsak til utilsiktet verktransformasjon. De 
mest vanlige transformasjonsprosessene handler om 
avkontekstualisering og påtvunget tilskuerskap, men 
transformasjonsprosessene kan endre genre og innhold 
også. For meg personlig har det å se scenekunst etterhvert 
i stor grad kommet til å handle om å reflektere over 
de topologiske rommene som spiller seg ut foran meg 
fremfor å hengi meg til situasjonen jeg befinner meg i.

Performativ scenografi er en strategi som kan brukes 
i eller utenfor teaterarkitektur og innenfor eller utenfor 
kunstinstitusjonen, i scenekunstproduksjonen eller 
som en del av formidlingshandlingen. Brukt innenfor 
teaterarkitektur kan den uventet åpne og endre teaterrom 
med stor kraft. Dette gjelder for eksempel gjennom 
konseptuell bruk av dreiescener. Et godt eksempel på 
dette er Splatterboulevard av René Pollesch på Deutsches 
Schauspielhaus i Hamburg høsten 2003, der hovedscenens 
konvensjoner ble vendt mot seg selv gjennom oppløsning og 
undergraving forårsaket av intens bruk av dreiescenen. Et 
annet eksempel er Viol av Botho Strauss på Odéon-Théâtre 
de l’Europe i Paris 2005, der den samme vedvarende 
dreiningen åpnet et meditativt rom for innholdet.

Tre idealtypiske produksjons- og formidlingsakser
Vi har flere produksjons- og formidlingsakser virksomme 
i teaterfeltet i dag, og i vår sammenheng er det relevant 
å se spesielt på tre akser jeg har gitt navnene Situ-aksen, 
Vitro-aksen og Vivo-aksen. Jeg mener at vi undervurderer 
hva en spesifikk rom-akse gjør med produksjon, verk, 
formidling og tilskuerskapet vårt, og at vi undervurderer 
hva det innebærer å formidle verk forflyttet mellom 
disse rom-aksene. Rom-aksene representerer ulike 
estetiske og formidlingsfaglige mulighetsrom, og jeg 
mener at det er grunnlag for å si at vi ikke utnytter dette 
potensialet til fulle. Forflytning som formidlingspremiss 
utnyttes ikke konseptuelt. Jeg mener også at vi mangler 
et språk for å snakke om dette, og at teaterarkitektur- og 
scenografiforskningen ikke tilbyr relevant forskning 
fordi den i alt overveiende grad er normativ og ikke 
problematiserer sammenhenger, slik akse-perspektivet 
legger opp til. Jeg skal i det følgende kort beskrive trekk ved 
aksene med vekt på visningsrommet (se tabell neste side).

Vitro-aksen
«In vitro» betyr «i glass» – forstått som «i glass, 
men tett ved det levende». Denne produksjons- og 
formidlingsaksen karakteriseres ved at produksjons-
rommet er eksternt. Teaterinstitusjonen er en kunst-
institusjon, lokalisert i ikke-representativ teaterarkitektur, 
der verk produsert eksternt formidles innenfor huset, 
i teaterarkitektur. Verket er produsert for forflytning 
innenfor blackbox-typen forstått som gjennomrom, og er 
i transit. Aksen utøver et sterkt situeringsapparatus ved 
at verket presses mot abstraksjon, det gir et avkontekst-
ualisert verk nært sitt topologiske nullpunkt og autonomi. 
Aksen påfører et tilskuerskap som sterkt betoner det 
individuelle tilskuerskapet, monotilskuerskapet, som 
en implosjonskraft. Et eksempel på en teaterinstitusjon 
innenfor vitro-aksen er Black Box Teater i Oslo. Fra 
-80-tallet, og parallelt med etableringen av det frie 
scenekunst feltet og scenekunstprosjekter, er det etablert 
alternative produksjons- og formidlingsinstitusjoner i 
flere norske byer. Institusjonene etablerer seg oftest i 
ombygde eldre industrilokaler, med foranderlige scener, 
eller som blackbox-teatre. Dels er det pragmatiske, 
økonomiske grunner til denne lokaliseringen, og 
dels et bevisst ønske om å benytte seg av «found-
space»-konnotasjoner og et ønske om å unndra seg 
teater arkitektur som representasjon. Institusjonenes 
valg av blackbox-salene er et paradoks fordi dette er 
modernismens rom, og gruppene ikke er modernister, 
men samtidskunstnere med sterk kontekstorientering. 
Driftsmodell basert på prosjektstruktur og gjestespill-
strukturen er årsak til dette. 

Det er en utbredt misforståelse, at fordi blackbox-typen 
er et gjennomrom, så er den et nøytralt rom. Dette er ikke 
riktig, rett og slett fordi det nøytrale eller tomme rommet 
ikke finnes. Litt uhøytidelig kan vi vel heller si at det er 
«stappfullt» i betydningen et ikke-sted (Augé, 1995) og 
et «abstrakt rom» (Lefebvre, 1991) som ikke er nøytralt, 
men binder tilstedeværelsen på en måte som ikke åpner 
for organisk sosialt liv. Blackbox-typen er laget for verk 
nær sitt topologiske nullpunkt, og autonomidrivet i aksen 
isolerer oppmerksomheten mot verket alene. Det er hverken 
godt er dårlig, det bare er slik. Og det er sterke krefter. 
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Blackbox-typen er heller ikke fleksibel i betydningen 
«kan bli og bety hva som helst», slik Piha og Edstrøms 
påstår (Piha og Edstrøm, 1976). Men en fleksibel blackbox 
utnyttet til fulle har gitt meg fantastiske teateropplevelser, 
som for eksempel Death, Destruction and Detroit 2 av 
Robert Wilson på Scaubühne i Berlin i 1986. Det som 
er interessant med BlackBox-typen nå er at den ved 
eksempelvis Wily Theatre i Dallas (arkitektfirmaet  
REX) er i ferd med å bli det den lover fordi teknikken 
som endrer scene/sal-forholdet kan opereres av én mann. 
Typens potensielle performative kvaliteter vil endre 
vår oppfattelse av den, og den normative kritikken av 
blackbox-typen (Mackintosh, 1993 og Wiles, 2003,  
s. 254–256) mister gyldighet og avløses av relevant 
aksekritikk, eksemplifisert ved D. Hannah:

The repeatable format of the internationally 
recognizable public auditorium reinforces 
behavioural expectations from venue to 
venue, and even from country to country. 
As an inveterate model, with established 
conventions for staging, managing and 
producing performances, this cookie-cutter 
theatre is the result of accepted interpretations 
of performance criteria – encapsulated by 

performance theorist Jon McKenzie (2001) as 
aesthetic efficacy, organizational efficiency 
and technical effectiveness – that tend to limit 
innovation and place demands on the architect, 
performers, audience and management. This 
shifts performance into the realm of behavioural 
expectations through social coding rather than 
aesthetic expression.«15

Et eksempel på performativ scenografi utøvd innenfor 
vitro-aksen er underliggjøring av titteskapsestetikk slik vi 
ser det hos Verk produksjoners Det eviga leendet på Black 
Box Teater i 2010. Titteskapet som objekt stilles til skue 
som tilskuerskapsinstrument. 

 Vitro-aksen og blackbox-typen har hatt en stor 
innvirkning på scenografifaget, som nå handler om å 
legge autonomi som udiskutert premiss for profesjons-
utøvelse. Selv produksjon i Situ-aksen har en sterk 
sceno grafisk autonomi-orientering som fremstår som et 
paradoks. Det mest oppsiktsvekkende er hvordan vi har 
latt vitro-aksen legge føringer i arbeidet med å etablere 
vivo-aksen. Jeg mener at det scenografiske rommet er 
blitt veldig smalt og at vi knapt ser scenografi utøvd  
som performativ scenografi.

Skjematisk ser aksene slik ut:

EGENSKAPER IN VITRO-AKSEN

«In vitro» betyr «i glass» – som i  
«i glass, men tett ved det levende»

IN SITU-AKSEN

«In situ» betyr «på stedet»

IN VIVO-AKSEN

«In vivo» betyr «i det levende»

Status som kunstinstitusjon Kunstinstitusjon Kunstinstitusjon Kunstformidlingsprosjekt  
utenfor kunstinstitusjonen

Formidlingsmandat Nyskapende Kanon Mangfold

Institusjonens lokalisering Ikke-representativ teaterarkitektur Representativ monumental-
teaterarkitektur

Prosjektet har ikke  
identifiserbart bygg

Produksjonstedet Eksternt Internt Eksternt

Formidlingsstedet Internt Internt Eksternt

Intensjonen med verket 
i forhold til forflytning

Verket produseres for forflytning 
innenfor en gitt arkitekturtype

Verket produseres ikke for 
forflytning

Verket produseres for forflytning 
mellom ulike teaterarkitektur-typer 
og utenfor teaterarkitektur

Arkitektur-typen Blackbox- type
Teaterarkitekturen som ROM
– «gjennomrom»

Illusjonsteater
Teaterarkitekturen som STED
– «stedet»

Ingen teaterarkitektur-type
STEDSAMBISJON
«mellomsteder»

Verk – formidlingssted-relasjonen Verket er i transit Verket er stasjonært Verket er nomadisk

Situerings-apparatus Horisontal mot  
topologisk nullpunkt
Aksen presser mot autonomi,  
og avkontekstualiserer

Vertikal mot sted
Aksen inviterer til appropriasjon

Horisontal mot situasjon
Aksen presser mot heteronomi,  
og kontekstualiserer

Tilskuerskaps-apparatus Sterk betoning av mono-
tilskuerskap, individuelt 
tilskuerskap.
Implosjon

Sterk betoning av poly-
tilskuerskap, kollektivt tilskuerskap.
Eksplosjon. 

Åpent tilskuerskaps-apparatus
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Situ-aksen
«In situ» betyr «på stedet». Situ-aksen er en integrert akse 
som karakteriseres av en sterk betoning av seg selv som 
sted. Teaterinstitusjonen er en kunstinstitusjon, lokalisert 
i representativ teaterarkitektur, og verket produseres og 
formidles innenfor huset, i teaterarkitektur forstått som 
sted. Verket er produsert for et gitt hus og er stasjonært. 
Titteskaps-typen inviterer til appropriasjon, aksen har 
sterke meningsfragmenter. Situ-aksen utøver et særlig  
sterkt og vertikal situeringsapparatus mot seg selv som  
sted og har en sterk «her-het» som kommer til uttrykk i 
typen og i arkitekturens forhold til byen. Aksen betoner  
det kollektive tilskuerskapet. Et eksempel på et formidlings-
sted i en in-situ-akse er Nationaltheatrets hovedscene.

Det fremste eksempelet på vellykket performativ 
scenografi innenfor situ-aksen jeg kjenner til er en 
oppførelse av Emilia Galotti av Lessing på Deutsches 
Theater i Berlin høsten 2003 med scenograf Olaf Altmann 
som aktiverte en refleksjon omkring illusjonsscenes 
estetiske og maktutøvende konvensjoner. Et annet godt 
eksempel er This is how you will disappear av Giséle 
Vienne som gjestet Nationaltheatret i 2011. Skogs-
installasjonen på Nationaltheatrets hovedscene kan  
leses som en hyllest til det romantiske landskapsmaleriet, 
men Viennes tåkeinnhyllede skogslandskap vekket 
ikke nasjonalfølelsen slik Jens Wang gjorde for et 
drøyt hundreår siden. Et eksempel på en lite vellykket 
verkforflytning til situ-aksen fra annen akse er Wooster 
Groups gjestespill med Vieux Carré (Tennesse Williams, 
1977) på Bakscenen på Nationaltheatret i 2011. Woosters 
søken etter Tennesee Williams lyriske stemme ble 
overdøvet av støyen fra en topologisk slagmark. 

Vivo-aksen
«In vivo» betyr «i det levende». Denne produksjons- og 
formidlingsaksen karakteriseres ved at aksen er splittet 
opp, og at formidlingsrammen ikke manifesteres romlig 
i formidlingssituasjonen. Prosjekter som har status som 
kunstformidlingsprosjekter utenfor det vi forstår som 
kunstinstitusjonen lokaliserer gjerne administrasjon 
utenfor bygg laget for kunstformidling. Produksjonen 
foregår eksternt, og verk formidles utenfor visningsrom 
for kunst. Verket er produsert for forflytning mellom 
arkitekturtyper og utenfor teaterarkitektur. Aksen har 
ingen teaterarkitekturtype knyttet til seg, men har en 
sterk stedsambisjon, og utfordrer verket konseptuelt 
i forhold til denne ambisjonen. Stedsdefinisjonen og 
sted/verk-relasjonen i aksen er ikke statisk. Aksen har 
et sterkt situeringsapparatus som driver verket mot 
situasjon forstått som sted og tid i sammenheng. Aksen 
presser mot heteronomi, og kontekstualiserer verk. 
Tilskuerapparatuset er åpent. Aksen representerer et stort 
estetisk mulighetsrom for heteronomi og heteronome 
genre. Eksempel på et kunstformidlingsprosjekt innenfor 
vivo-aksen er Den kulturelle skolesekken.

Hvis jeg skulle peke på en lite vellykket forflytning 
til vivo-aksen, må jeg peke på de fleste forestillingene vi 
formidler innenfor DKS. I byggingen av Den kulturelle 
skolesekkens produksjon- og visningsstrukturer har vi 
gjort en stor feil ved at vi har lagt vitro-aksens sedvaner 
og strukturer ligge udiskutert til grunn for etableringen og 
oppbyggingen av vårt eget formidlingsprosjekt. Resultatet 

av dette er at vi produserer og distribuerer verk laget for 
vitro-aksen og som er avhengige av formidlingsrammer i 
sterk kontrast til rammene som ligger i DKS som vivo-
akse. En av grunnene til at dette er mytene om blackboxen 
og at vi har satt likhetstegn mellom autonomi og 
turnévennlighet. 

Men vi har også eksempler på positiv utforsking av 
vivo-aksens muligheter gjennom bruk av performativ 
scenografi. hold me av Goro Tronsmo fremstår som en en 
kontekstsensitiv speiling i skolens ulike rom. Utosafari av 
Nummen Safari medbringer formidlingsrammen i form av 
mobil teaterarkitektur. Usynlig av Katma transformerer et 
tilliggende offentlig rom.

Vivo-aksen fordrer det vi kan kalle en Performativ 
formidling, en formidling som iscenesettelse av 
situasjoner. Det er gjennom en slik stedlig og  
situasjonell iscenesettelse at en arena forstått som 
utveksling mellom verk og publikum potensielt kan 
oppstå. Performativ formidling er en formidling som 
hviler på erkjennelse av at formidling ikke kan forstås 
som logistikkorientert distribusjon, men at formidlingen 
er en handling som griper inn i verket som formidles, 
og lar seg selv gripes inn i. Romlig cura (omsorg) er 
en del av den performative formidlingen. Romlig 
cura er en utvidelse av formidlingshandlingen til å 
omfatte performativ scenografisk re-situering og re-
kontekstualisering av verket i formidlingssituasjonen.  
Det nye arkitekturspråket og designmetodene i 
performativ arkitektur er særlig relevant i denne 
sammenhengen, der handlingskapasitet på vegne av  
andre handler om å bruke arkitekturfagets kompetanse  
om rom til ikke primært å bygge, men løse problem-
stillinger romlig.16 Den performative arkitekturens 
designmetoder blir slik det beste utgangspunktet for 
å utforske vivo-aksens romlige utfordringer, så min 
avsluttende replikk i denne teksten blir en oppfordring: 
Let’s go In Silico.17

Omstrukturering i et felt kan åpne ny innsikt om andre 
deler av feltet og helheten. Med vivo-aksen har norsk 
teateroffentlighet fått en produksjons- og formidlingsakse 
som tilbyr ny innsikt i romlige problemstillinger og om 
verktransformasjon ved forflytning.
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Noter

 1 Kristina Allpere (Allpere, 1985) presenterer Max Webers 
idealtypebegrep forstått som analytisk instrument,  
s. 109–115. 

 2 Eliasson, B. T. 1994. «Internationellt eller nationellt? Om att 
bygga ett hus för den Nationale scene». Kunst og Kultur  
nr. 3, s. 130–147. 

 3 Théâtre Municipal i Nice brant 1881, 100 døde. Ringtheater 
i Wien brant 1881, 450 døde. Opéra Comique i Paris brant 
1887, 100 døde. Exeter Theatre i London brant 1887, 86 døde. 
Teatret i Porto brant 1888, 170 døde. Manfred Semper: 
Theater. Handbuch der Architectur. Stuttgart, 1904, s. 404. 

 4 Iain MackIntosh: Architecture, Actor, Architect.  
London: Routledge, 1993, s.65–66.

 5 Sitat fra bedømmelseskomiteens uttalelse i Teknisk Ukeblad, 
nr. 17, 1890, s. 82. 

 6 Stephan TschudiMadsen: Nationaltheatret.  
Oslo: 1982, s. 1–2. 

 7 MerriamWebster definerer topologi slik: a branch of 
mathematics concerned with those properties of geometric 
configurations (as point sets) wich are unalterede by 
elastic deformations (as a stretching or a twisting) that are 
homeomorphisms. MerriamWebster, n. d. Web. 14. oktober 
2014. http://www.merriamwebster.com/dictionary/topology 

 8 Den vanligste referansen for dette er Robert Stam, 
Robert Borgoyne og Sandy Flitterman Lewis (eds.). 
1992. New Vocabularies in Film Semiotics. Structuralism, 
Poststructuralism and Beyond. London and New York: 
Routledge. Grunntekstene er JeanLuis Baudrys «The 
Ideological Effects of the Basic Cinematic Apparatus» 
og «The Cinema: Metapsychological Approaches to the 
Impression of Reality in the Cinema», i Philip Rosen, (eds.). 
1986. Narrative, Apparatus, Ideology. New York: Columbia 
University Press, s. 286–318. 

 9 Se FischerLichte, E. 2008. The Transformative  
Power of Performance. A New Aesthetics. London  
og New York: Routledge. 

 10 Latour, B. 2005. Reassembling the Social. An Introduction to 
Actor-Network Theory. Oxford: Oxford University Press, s. 71. 

 11 Begrepet assosieres med filosofer som Jacques Derrida, og 
arkitekter som Bernard Tschumi.

 12 Hannah, D. 2011. «EventSpace: PerformanceSpace 
and Spatial Performativity». I J. Pitches og Sita Popat 
(Eds.): Performance Perspectives. A Critical Introduction. 
Basingstoke og New York: Palgrave Macmillan, s. 56. 

 13 Se Foster, H. 1988. Vision and Visuality. New York: Dia Art 
Foundation, og Crary, J. 1990. Techniques of the Observer.  
On Vision and Modernity in the Nineteenth Century.  
MIT: MIT Press.

 14 Websters Third New International Dictionary of the English 
Language unabridged. Encyclopedica Britannica, Inc. 
MerriamWebster Inc. Chicago, 1981. 

 15 Hannah, D. 2011. «EventSpace: PerformanceSpace 
and Spatial Performativity». I J. Pitches og Sita Popat 
(red.): Performance Perspectives. A Critical Introduction. 
Basingstoke og New York: Palgrave Macmillan, s. 61. 

 16 Se Awan, N.; Schneider, T. og Till, J. 2011. Spatial Agency. 
Other Ways of Doing Architecture. London og New York: 
Routledge. Kossak, F.; Petrescu, D.; Schneider, T.; Tyszczuk, 
R. og Walker, S. 2010. Agency: Working with Uncertain 
Architectures. London og New York: Routledge. 

 17 In silico ble laget som ekvivalent til In vivo og In vitro i 1989  
og betyr i simulasjon og refererer til datasimulasjon.
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1.
Filosofen Walter Benjamin var svært opptatt av barn –  
av barnets lek, språk og synsvinkler. Det var noe 
ubeskadiget ved barnets lek, noe i positiv forstand 
historieløst, mente han. Da hans egen sønn, Stefan,  
vokste opp hadde Benjamin en egen notatbok hvor han 
skrev ned alle sønnens ord etterhvert som han uttalte dem 
– noen av dem helt nye – selv om det var forvrengninger 
eller misforståelser. En gang viste Benjamin ham et bilde 
av et villsvin – ein Wildschwein – men da sønnen skulle 
gjenta ordet sa han Bildschwein – et billedsvin. Avviket  
ble behørig notert. Et nytt ord og et nytt dyr hadde 
kommet til verden. 

Da Benjamin, kort tid før han døde i 1940, utformet 
sine Historiefilosofiske teser, skrev han at vi ikke kan 
gjenskape historien slik den var, men «å bemektige 
seg en erindring når den slår ned som et lyn i et kritisk 
øyeblikk».1 For Benjamin var forståelse og historie, 
synes det, per definisjon en form for forvrenging og 
misforståelse. Implisitt var formidling forvrenging. Det 
fantes heller ingenting å formidle som om det ikke ble 
erfart, inderliggjort av den enkelte, i hans eller hennes 
livshistorie. Inspirert av Benjamin skulle Hannah Arendt 
mange år senere insistere på at menneskets kunst, kultur – 
dets historie – eksisterte som historiefortelling. Og denne 
historiefortellingen ble til når hver og en av oss stod frem 
for andre og fortalte. 

Innholdet som man skal fange eller formidle må ta 
omveien om det singulære, gjennom hendelsen, før den 
kan bli erfaring og erkjennelse. Det må bli ustabilt og 
usikkert før vi kan eie det. 

2.
– Det var utrolig gripende!
Jeg ser på min venns tårevåte, eller i hvert fall nesten 
tårevåte, øyne. Hun er alvorlig. Det er ingen kynisk kom-
mentar til hvor «rørende» teater kan være vitne til. Ei heller 
noen ironisk kommentar til hvor beveget jeg selv var. Vi 
hadde begge blitt grepet av forestillingen vi hadde sett. 

Vi var en smule slått ut, men vi hadde vært vitne til  
noe som var viktig. Det virket i det minste viktig nå. 

Alle kjenner seg igjen i denne situasjonen. Smått 
omtåket står man på gata etter en konsertopplevelse av 

de sjeldne, teaterforestillingen som gjorde at du gjen-
opptok interessen for scenekunst eller utstillingen som 
gjorde at du knakk sammen av latter utenfor galleriet da 
du satte deg ned for å snakke om utstillingen. Nei, det var 
ikke fordi det var morsomt det du hadde sett. I hvert fall 
ikke primært det. Det var fordi noe «løsnet i deg». Noen 
brikker falt på plass, en spenning som hadde kilt seg fast 
ble myknet. 

Slike situasjonene er uforberedte reaksjoner på 
kvalitet. Det er situasjoner hvor vi umiddelbart gir uttrykk 
for noe vi har opplevd som avgjørende – enten det nå er 
musikk, teater, billedkunst eller film. Det er ikke så viktig 
at vi gir den riktige kvalitetsanalysen som at vi får vist 
den brennende entusiasmen vi har. Dette er grunnlaget for 
all meningsfull kunstopplevelse. Det er der det begynner, 
det er der vi hekter oss inn i kulturen og begynner å veve, 
tenke. Kanskje skrive eller male selv. 

Et tankeeksperiment: prøv å husk på en slik situasjon 
du har vært i. Tenk over den, se den for deg. Hvordan så 
den ut? Hva sa du og hvem andre var der? 

Tenk deg så tilbake til skolebenken. Sett dette bildet 
fra skolen sammen med den uforberedte entusiasmen 
– den gangen du sjanglet ut av kunstopplevelsen, i 
selvforglemmelsens slør men nettopp derfor kanskje også 
kommet til deg selv – gjennom kunsten. 

Men altså, skolebenken. De fleste husker sikkert 
sine skoledager og hvor irriterende det kunne være å bli 
pådyttet en «klassiker» eller noe som de voksne mente var 
bra – noe vi «måtte se eller lese». Selv jeg, som var nerd 
og leste som en hest allerede som svært ung, gremmet 
meg over denne situasjonen. Hvorfor er det slik? 

Naturligvis fordi det – uansett hvor mye formidlingen 
krydres eller parfymeres – er snakk om en situasjon 
preget av noe du må. Om enn i varierende grad. Selv 
det mest lystbetonte inntas med en viss avsmak om 
valgmulighetene er små. 

Skal vi tenke over de stedene barn og unge befinner 
seg som arenaer for kunstformidling, men også steder 
hvor verk oppleves, tror jeg vi må ta noen skritt tilbake. 
Tillate oss usikkerhet, tvil. Om vi tenker på situasjoner 
hvor umiddelbar entusiasme definerer rammene har ikke 
kunstformidling noen akutt betydning, den blir ikke 
tematisert. Fordi den fungerer. Dette, altså entusiasmens 

Under radaren:
For et hybridisert arenabegrep
Noen tanker om erfaring og produktive misforståelser  
i kunstformidling til barn og unge
Av Kjetil Røed
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øyeblikk av tårer eller latter, er en situasjon hvor vi  
ikke er iscenesatt og instruert i lys av kanon – av 
litteraturhistorie, kunsthistorien, filmhistorien. Dette  
er situasjoner hvor vi er lette og ikke tenker. Eller, 
vil jeg si, tenker fordi vi ikke tenker. Vi prøver ikke 
forstille oss. Vi er ikke tynget av det mandatet vi har 
fått som formidlere av eller adressater for den «riktige» 
tradisjonen, den «sentrale» kunsten. Det er fra dette punkt 
det begynner. Jeg skal prøve å skissere noen redskaper, 
noen teoretiske linjer, i lys av denne entusiasmen.

En gjennomgående utfordring vi står overfor i kunst-
formidlingen er kategoriseringen på gruppen «barn og 
unge» – er dette i det hele tatt en så homogen gruppe 
som vi legger opp til? Gunnar Danbolt (Danbolt, 2014) 
– blant mange andre – reiser dette spørsmålet i sin 
artikkel «Kunst og barn i et historisk perspektiv». Både 
«barndom» og «ungdom» er jo i virkeligheten primært en 
ganske overfladisk «naturlig klasse» antyder han, altså 
en gruppe individer som samles sammen i en bolk på 
grunn av alderslikhet. Dertil kommer også at det, direkte 
eller indirekte, er snakk om en individer som antas å ikke 
kunne råde over seg selv og som står i andres – de voksnes 
– varetekt. 

I samme artikkelsamling gjør Arild Danielsen 
poenget enda tydeligere: «Når barn og unge ikke tas 
alvorlig som representanter for en kritisk offentlighet, 
er det heller fordi den pedagogiske sammenhengen de 
er innskrevet i, definerer «barn og unge» som noviser 
uten nødvendig oversikt over, og innsikt i, kulturverdier 
som de forhåpentligvis vil modnes til å forstå.»2 Noe å 
tenke over – kanskje til og med se på situasjonen i lys 
av Jürgen Habermas’ idealiserte offentlighet i Borgerlig 
offentlighet og hans kritikere Alexander Kluge og Oskar 
Negt. De sistnevnte mente Habermas hadde glemte mange 
offentligheter i sin versjon av den rasjonelle samtalen 
– for det må da eksistere en rekke andre parametre for 
offentlighetsdiskurser enn den Habermas foreslo og 
levde for, mente de. Det var primært den proletariske 
offentligheten de var på sporet av, men kunne vi ikke  
også tenke oss en offentlighet bestående av barn og  
unge? Hva skulle til for at den kunne organiseres? 

Det er i hvert fall ikke en slik offentlighet som bebudes 
i dagens pedagogiske paradigme, hvor det er snakk 
om en situasjon hvor en annen, som er mer moden og 
mer voksen enn barnet, og dermed, er det antatt, også 
vet bedre, skal få barnet til å se og høre eller lese noe 
«viktig». Denne paternalistiske strukturen kan få lufta 
til å gå ut av interesseballongen hos selv den mest ivrige 
litteraturnerd in spe. 

Heldigvis er det mange eksempler på unntak – 
individer, hendelser og situasjoner som trosser den 
sosiale lærer-situasjonens svakheter og omdefinerer 
koordinatene for det som lett oppfattes – naturlig nok – 
som en ovenfra-ned-formidling. Målet må derfor være å få 
fatt på hvordan skolen, som arena for formidling av kunst, 
skal fungere som disse anomaliene gjør – om det da er 
anomalier de er – og hvordan den kan romme hendelser, 
som omdefinerer peilepunktene for den pedagogiske 
virkeligheten mot en mer flat, og lystbetont, maktstruktur. 
En barneoffentlighet? 

Det er, i det hele tatt, essensielt å åpne et rom for det 
singulæres betydning. Avviket, det uprogrammerbare. Vi 

har en tendens til å fortape oss i statistikk og gjentagende 
mønstre, som om det er der sannheten eller det objektive 
skjuler seg, men det er tross alt enkelttilfellene som vider 
ut eksisterende praksis og skaper det arkimediske punkt 
som kan forandre en diskurs, et samfunn, et individ 
eller et liv, til noe annet. Til noe mer. Enkelttilfellene er 
fremtidsrettede, statistikk er nostalgisk. Det er pussig, når 
jeg tenker på det, i hvor stor grad vi tenderer til å glemme 
at enhver radikal forandring faktisk begynner i det små, i 
en gest, med en enkelt tanke eller et velanrettet smil som 
forplanter seg gjennom hele systemet og kanskje, til slutt, 
ender med revolusjon. Et lesende barn, for eksempel. La 
oss derfor passe på å holde det singulære enkelttilfellets 
plass åpen.

3.
Før vi kommer dit la meg si noen ord om herværende tekst. 
Den er skrevet som en slags kritisk notatbok, henvendt 
halvveis til meg selv, halvveis til en leser (kan de egentlig 
skilles?) – eller kanskje det er en intellektuell dagbok? 
Herværende tekst er i hvert fall skrevet i lys av et problem 
som kan formuleres slik: hva er verdien av kunst, litteratur, 
teater og billedkunst for barn og unge i skolen, og hvordan 
skal vi tenke oss stedet for formidlingen av kunsten?  

Og: Hvordan dramatiseres denne problem stillingen – 
hvordan kommer den til syne – på utdannings institusjonenes 
arena? Situasjonen har nok blitt bedre siden det ble slått 
fast at «barn og unge må få oppleve kunst og kultur» i 
Stortingsmelding 61 (1991–1992). Både handlingsplanen 
«Broen og den blå hesten» (1996) og lærerplanverket 
fra samme år slo også fast at dette var noe barn og unge 
hadde rett til. Da Den kulturelle skolesekken (DKS) ble 
lansert i 2001 som landsdekkende ordning, hadde man 
lagt grunnlaget for administrasjonen av kunst for det 
ganske land. Men grunnleggende utfordringer forblir 
uløste, noe blant annet de ferske publikasjonene Begreper 
om barn og kunst (Kulturrådet, 2014) og Barn, kunst og 
kultur (Universitetsforlaget, 2013) viser. 

DKS er et prisverdig prosjekt, i god dannelses-
tradisjon, ingen tvil om det, men det er samtidig en del 
premisser i basis her jeg mener vi bør se nærmere på for å 
kunne evaluere hvordan vi skal fortsette formidlingen – og 
i det hele tatt fortsette å formidle det vi formidler. 

For hva er det egentlig barnet har rett til når det har 
rett til kunst og kultur?

Det har rett til en etablert historie, eller en kultur som 
kan rammes inn av en «riktig» kulturhistorie. Men det 
ligger en metafysikk til grunn for kunstens hegemoniske 
historie, nemlig at en serie verk formodentlig har en verdi 
for alle og dermed må formidles til flest mulig. Med dette 
mener jeg at man snakker om kvalitet og kunst antar at 
det er noen verker som har en kvalitet som er hevet over 
enhver tvil og at det er egenskaper ved disse som gjør dem 
uangripelige som kvalitetsgjenstander. At det finnes kunst 
som er god for alle er en myte. 

La oss dvele litt ved dette siste ordet. Myte. Å snakke 
om myter som noe som skal demonteres har blitt en vanlig 
øvelse, skrev filosofen Roland Barthes (Barthes, 1975) 
til andreopplaget til sin bok Mytologier (som første gang 
kom på fransk i 1956 – etter å ha stått på trykk ukentlig 
i Le Monde). Vi aner en viss oppgitthet fra den franske 
filosofen her – kanskje mest fordi hans egen metode 
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til en viss grad hadde blitt mote tappet for dets kritiske 
potensial, og dermed selv var i ferd med å bli en myte, 
en posisjoneringsstrategi. En positur. En distingverende 
filosofisk mote. Et dogme. Men her skal vi holde oss ved 
kjernen av fremgangsmåten, nemlig det som forhindrer 
innblikk i tingens og formidlingen av den. 

Men, igjen, er det Barthes selv vi kan gripe til for å 
redde oss unna en ny fiksering av en myte, denne gangen 
om kvalitet. Når en gjenstands verdi er dramatisert innenfor 
rammen av en kritisk tekst eller samtale er naturligvis deler 
av dens kvalitet belyst, men aldri hele. For det som utgjør 
kvalitet er også det som binder begjær og intellekt sammen 
i fascinasjon, sier Barthes i sin bok om fotografiet, Det 
lyse kammer (Barthes, 2001). Den offisielle og, for alle, 
observerbare betydning og verdi ligger i det Barthes kaller 
verkets studium: det kløkt som er nedlagt i komposisjon og 
interessante detaljer og som kan avleses av et tilstrekkelig 
dannet individ. Det er her vi finner kanon, det er også 
her vi finner de «viktige objektene» som skal formidles. 
Punctum, derimot, er det som ikke lar seg forklare 
gjennom eksegese og som ikke alle enes om. Det er den 
spydspissen som trenger dypere inn i deg enn den allment 
aksepterte kvalitetsradius tillater. «Dette noe har fått meg 
ut av balanse, det har fremprovosert en rystelse i meg, en 
satori,» skriver Barthes. 

For meg er billedsvinet, som Benjamins sønn 
misfortolket villsvin som, et slikt punctum. Det lar seg 
ikke så lett oversette til et studium. 

I det hele tatt er estetisk kvalitet ikke bare det som lar 
seg oversette til en annen diskurs, til et annet verk eller 
kritikerspråk, men det som produserer begjær etter å 
gjøre nettopp dét. Sette i gang med oversettelsen – som 
muligens er en utopisk oppgave. Friksjonen mellom 
forklaring og det uforklarlige, det personlige og det 
allmenne, er en fruktbar arena å befinne seg på. 

Det er, kunne man si, gjennom disse singulære 
punktene, som altså ikke lar seg forklare så alle blir enige, 
et begjær etter kunst og en lyst ved å befatte seg med den 
kan oppstå. Det lar seg likevel ikke bestemme på forhånd 
hva disse punktene er. De inngår, når de oppdages, i 
subjektets egen kanon, dets egen historie. 

Barthes gir oss et betagende metabilde her, i 
sammensetningen mellom studium og punctum, for 
subjekt og objekt forenes i en slags intellektuell romanse, 
slik han portretterer begripelsen av kvalitet. Men det 
objektive, det allmenne, som peker utover den amorøse 
kognisjonen – om jeg kan tillate meg et slikt uttrykk – er 
det som også peker ut gjenstandens dobbeltkarakter, altså 
det stedet hvor kvaliteten både gjemmer seg og kommer 
til syne. 

Hvor begynner vi så? Om vi holder punctumet som 
bakteppe, er et sted å begynne det Barthes kaller lysten 
ved teksten (Barthes, 1998). Intimiteten som gror ut av 
et singulært møte. Den plutselige, sterke, forbindelsen 
som kan oppstå mellom en bok og leser, mellom en 
betrakter og et kunstverk. Dette kan oppfattes som et 
streif av innsikt eller klarhet – en plutselig erkjennelse 
eller følelsesmessig konsistens. En slik estetisk erfaring 
– for det er det det er – er forankret i den enkelte og er 
ikke noe som kan læres og – selvfølgelig – ikke noe som 
kan påtvinges eller etterlignes. Det er, kunne man si, et 
øyeblikk av sunn naivitet og selvforglemmelse, hvor man 

forankres i noe utenfor seg selv på tvers av den rammen 
som presenterer gjenstanden for deg. En slik situasjon 
er en ny fortelling, en sekvens av en personlig kanon. 
Roland Barthes beskriver det i Lysten ved teksten som at 
situasjonen har to kanter: 

«Det oppstår to kanter: en som er besindig, konform, 
plagierende (det dreier seg om å kopiere språket i dets 
kanoniske tilstand, slik denne er blitt fastlagt gjennom 
undervisning, sedvane, litteratur, kultur), og en annen 
kant, som er bevegelig, tom (i stand til å anta hvilken som 
helst konturer), som aldri er noe annet enn stedet der det 
virker: der språkets død kan skimtes.»3

Med «språkets død» tenker Barthes (antagelig) 
på eroderingen av den standardiserte og kanoniserte 
språkformen vi kjenner fra etablert kunnskap – den 
sjargong som gjerne fremsettes som noe selvfølgelig, som 
noe myndig formidlet «viktig eller betydningsfullt». 

Den andre kanten, fascinasjonens kant, sliter opp 
vanens kanon-kant gjennom sin insistering på stedet det 
knytter seg til i verket. Igjen er det innrammingen som er 
viktig her, at ikke formidleren kommer mellom subjekt 
og objekt med en formidlingsideologi som forkludrer 
et reelt møte. Vi bør, om jeg forstår Barthes riktig, 
legge opp til en situasjon som ikke er «kopierende og 
plagierende» i den betydning at barn og unge etterligner 
noe på en slik måte de tror det skal være, men får rom for 
å eksperimentere og leke med produktet selv. Det er til og 
med misforståelsen som kan være en idealform her, for 
om noe forståes «feil», er det et symptom på at en erfaring 
er i ferd med å dannes, at et inntrykk er på vei inn i 
subjektet historiedannelse snarere enn å blindt speile dets 
utside, altså bildet læreren holder opp for eleven. 

Slik «villsvin» ble til «billedsvin» hos Walter 
Benjamins sønn er forvrengingen en påbegynt over-
settelse. Og det er oversettelsen vi bør åpne for her, altså 
en gjenfortelling basert på andre konvensjoner, andre 
lyster ved tekster og fascinasjonsformer. Andre punctum 
enn det som pekes ut for en av institusjonen. 

Derfor er nettopp leken er sentral også på dette 
punkt, siden det er i den bekymringsløse leken, uten de 
voksnes inngripen, læringen er på sitt mest produktive. 
Nyere forskning viser at barn lærer språk raskere om 
de overlates til seg selv og nærmest bombarderes med 
forskjellige eksempler på det språk som skal læres – og 
ikke pliktskyldig sitter og pugger gloser og grammatikk. 
På denne måten er barnet tvunget til å være kreativ 
og selvorganiserende, det er tvunget til å leke, finne 
kreative løsninger. Evolusjonsbiologisk er mennesket 
programmert til nettopp å finne mønstre i kaos, og 
lærer lettere når det ikke får kunnskapen servert i 
ferdig oppdelte porsjoner og «kunnskapspakker» med 
merkelapper på det som er viktig og ikke, som Benedict 
Carey påpeker i How We Learn (Carey, 2014). 

Det er verdt å merke seg at Danbolt (Danbolt, 2014) 
nettopp ikke opplever at barn synes konseptuell kunst er 
vanskelig. «Min erfaring er at mye av den kontemporære 
kunsten, enten den er tids-, handlings- eller idé-basert, er 
mye enklere å formidle til barn, fordi den i utgangspunktet 
krever en aktiv medvirkning som barn er mer enn villig 
til å ta del i, men som voksne viker tilbake for, kanskje av 
redsel for å dumme seg ut,» skriver han.4 Ser man det. 

Så hvordan lokaliserer vi den rette «kanten» i formid-
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lingen? Hvordan skal vi legge forholdene best til rette for 
en hendelse, og for at de unge skal få et inderlig forhold 
til den, til kunsten – et forhold som er deres eget og ikke 
bare er «plagierende og kopierende» i forhold til det 
formidlingsregime de står ovenfor?

4.
Den slovenske filosofen Slavoj Žižek er inne på kjernen 
av dette, fra en litt annen vinkel, i sin ferske bok Event. 
«At first appoach, an event is thus the effect that seems to 
exceed its causes – and the space of an event is that which 
opens up by the gap that seperates an effect from  
its causes.»5

En hendelse er det som kanskje ikke gir mening ut fra 
det foreliggende begrepsapparatet eller den eksisterende 
praksisen, skriver filosofen, men det er nettopp fordi det 
ikke fanges opp av og bekrefter vanen og tradisjonen at 
forandring kan ligge i kim her. Hendelsen er rammen 
rundt punctum, som risser opp en mer omfattende 
betydning enn intimiteten ved selve kunstopplevelsens 
entusiasme-drevede erkjennelseseffekt. Gjennom 
hendelsen kan man skimte en annen verden, man kan 
se det som kommer, ja, fremtiden. Hendelsen trenger 
naturligvis ikke lede noe sted, men er likevel en håpefull 
figur vi bør vie all mulig oppmerksomhet. 

Den franske tenkeren Alain Badiou går lenger i sin 
lille bok Etikken (Badiou, 1993) – her er det ikke bare 
det singulære som kan bryte opp vanen og kunnskapen, 
det man tror man vet, men også det som er basis for 
hva man skal knytte seg til som enkeltmenneske. Når 
du erfarer noe viktig er du forpliktet til det du har 
opplevd, sier han. Et godt kunstverk, en fantastisk 
teaterforestilling, en skjellsettende bok – alt dette er ikke 
«gode kvalitetsopplevelser» for Badiou, men noe mye mer 
radikalt: det er først gjennom slike erfaringer av betydning 
vi blir til som mennesker. Dette gjelder naturligvis ikke 
bare kunst, men livet og politikken: gjennom oppdagelsen 
av en politisk idé om appellerer sterkt til deg, eller den 
sterke forelskelsen, speiler hendelsen hvem du er og hvem 
du skal bli. Faktisk er det kun gjennom slike hendelser 
man blir et subjekt ifølge Badiou: «Man må altså forutsette 
at det som kaller fram en subjektsdannelse kommer i 
tillegg til eller uventet skjer med situasjonene, som noe 
disse situasjonene, og den vanlige måten å oppføre seg 
i dem, ikke kan gjøre rede for.»6 Vi trenger ikke være så 
radikale som Badiou, men både han og Žižek er inne på 
noe grunnleggende vi kan ta med oss inn på arenaen for 
formidling av kunst til barn og unge. 

For det viktige er ikke å formidle noe som allerede 
foreligger – en standardisert kunst de voksne er blitt enige 
om betydningen av – men å åpne for situasjoner som 
tillater den unges binding til objektet. Som stimulerer  
en erfaring som er inderliggjort, og levd innenfor den 
unges egen horisont, og dermed blir tilgjengelig som 
redskap for å tenke og føle klarere, sterkere. 

Kultur dreier seg, sett fra et slikt synspunkt, ikke  
om å formidle kunnskapen om kanoniserte objekter,  
men bruke disse objektene som medium for de unges  
egen subjektproduksjon. 

5.
Jeg skal runde av artikkelen med to begreper jeg mener er 
spesielt interessante i denne sammenhengen: hybriditet 
og erfaring. Begge har med en immanent evaluering 
av kunstverk å gjøre, snarere enn den eksternaliserte 
kanonproduksjonen vi finner i akademia, i skolen eller 
blant den opplyste allmenhet. Min vekt er ikke på hvordan 
kvalitet kan bestemmes som begrensing eller fiksering 
av felles, kulturell, historie, men hvordan den enkeltes 
erfaringsrom skal kunne aktiviseres og hvordan denne 
operasjonen skaper en ny vinkel å se gjenstanden som 
skal formidles fra. 

Som nevnt er det inderliggjøringen av kunst-
opplevelsen, lokaliseringen av dens punctum, som står i 
sentrum av hendelsen som forbinder, skaper en allianse 
mellom subjekt og objekt. Vi har snakket om bredden om 
formen på erfaringen, men ikke enda loddet dybden av 
den. På dette punkt er den amerikanske pragmatikeren 
John Dewey, og da særlig hans Art as Experience fra 1934, 
fortsatt et svært relevant referansepunkt. Her hevder han, 
etter min mening med rette, at det er en tragedie at liv og 
kunst har skilt lag. Selv om det har vært en rekke forsøk 
på å forene disse sfærene – blant annet den relasjonelle 
kunsten – er det fortsatt en avstand mellom det faktiske 
menneskets liv slik det leves og kunstsfæren. 

Når kunst snakker om livet, og hvordan leve det, er 
det nesten alltid i idealiserte former, som modeller med 
en armlengdes avstand til hverdagens trivialiteter og 
virkelighetens levde nå. Dewey er instruktiv her fordi han 
mener de fleste erfaringer ikke griper i dybden av hvem 
vi er, men kun registrerer hva som skjer. I vår distraherte 
tidsalder er dette enda mer aktuelt – å virkelig fordype seg 
i det vi opplever, erfare alle enkeltheten ved det, er noe vi 
sjelden får tid til. 

«En flokk turister som ledes gjennom et billedgalleri 
og får oppmerksomheten henledet på et mesterverk her 
og der, sanser ikke; det vil til og med være en tilfeldighet 
hvis det oppstår noen interesse for å se bildets levende 
realisering av emnet.»7

Hvorfor tilfeldighet? Jo, fordi formidlingen av kunsten 
tar utgangspunkt i en standardfortolkning av verket – det 
tar for gitt at kvalitetene som er kanonisert gjelder for alle – 
og makter dermed ikke å åpne for mengden av perspektiver 
og detaljer som går under radaren og kanskje kunne truffet 
en av de besøkende og «fremprovosert en rystelse i ham, en 
satori», for å sitere Barthes (Barthes, 1998).

Dewey er det vi kan kalle en immanensfilosof i den 
forstand at det ikke er noe utenfor, intet objekt eller 
subjekt, som kan spaltes ut i flyten av ting, opplevelser 
og hendelser som kalles virkeligheten. Det er heller ingen 
sannhet, noe fikserbart kvalitetsbegrep, eller noen Gud 
for den saks skyld, som står utenfor den som garantist. 
Fra dette synspunktet er formen i kunsten det som griper 
inn i betrakteren, slik en elv former sine elvebredder 
over tid, og bidrar til å danne en sammenheng i tanker og 
følelser. Kunstverket er heller ikke noe som er adskilt fra 
oss, ei heller rommet det vises i – slik er ikke erfaringen 
av kunstverket, eller øyeblikket hvor dets punctum treffer 
oss, en prosess som avsluttes eller finaliseres, men heller 
et stadium i utviklingen av former. Mot slutten av det 
sentrale kapitlet «Å gjøre en erfaring» i Art as Experience 
skriver Dewey:



2
0
6

S
c
e
n
e
k
u
n
s
t
e
n
 
o
g
 
d
e
 
u
n
g
e

«Hvert hvilested i erfaringen er en fase der man 
gjennomgår noe, der konsekvensene av en tidligere 
aktivitet absorberes og bearbeides, og med mindre 
aktiviteten er rene innfall eller ren rutine, vil hver  
aktivitet eie mening som er destillert og bevart.»8 

For Dewey er kunstverket en del av en prosess, av 
en strøm av begivenheter. Dette tangerer Bruno Latours 
tankegang i Vi har aldri vært moderne (Latour, 1991). 
Heller ikke han mener kunstverk – eller noen annen ting, 
for den saks skyld – kan spaltes ut av livsstrømmen. Han 
begynner nevnte bok med en høyst prosaisk situasjon: 
ved frokostbordet leser han avisen og får presentert en 
rekke saker med tilsynelatende usammenhengende temaer 
– en flomkatastrofe, en reklame for bleier, en artikkel 
om paven. Likevel forenes de alle i selve lesningens 
begivenhet, i oppmerksomheten Latour, som leser, 
gir avisen og sakene som folder seg ut for ham under 
frokoststunden. De utgjør et nettverk av nyheter som 
forbindes i lesningen, knyttes sammen av avisen, som 
medium, men fremføres via Latour, som leser dem, og 
situasjonen hvor han leser dem. 

Fra denne høyst prosaiske situasjonen bretter han 
ut en kritikk av moderniteten, dens organisering av 
virkeligheten og dens historiesyn. Vi opererer nemlig med 
et begrepssystem og en organisering av tingene rundt oss 
som vi har gjort oss til slaver av, hevder Latour (Latour, 
1997, s. 71). For eksempel tankegodset i kjølvannet av 
opplysningstiden – at vi blir smartere av mer teknologi 
og vitenskap. Selv om vi naturligvis har utviklet oss til 
å bli mer siviliserte, oppstår det begreper som deler opp 
verden i kategorier som hindrer oss å se klart. For det 
første motsetningen mellom kultur og natur. Men også 
motsetningen mellom dyr og menneske. Eller på et mer 
overordnet nivå motsetningene mellom innside og utside. 
I virkeligheten er ingen av disse kategoriene, eller det 
som sorterer under dem vanntette, sier Latour. (Latour, 
1997, s. 81). Det er egentlig snakk om et utall hybrider 
eller kvasi-objekter, fremfor renskårne naturgjenstander 
eller kulturgjenstander. Dette høres komplisert ut, men 
egentlig er det ganske så enkelt: Latour vil ha oss til å 
se forbindelser og ikke forskjeller. Han vil ha oss til å 
se linkene mellom ting og hendelser – og ikke det som 
formodentlig gjør dem til adskilte ting. Virkeligheten 
består av nettverk og ikke isolerte gjenstander, mener han. 

Nå kan vi selvfølgelig innvende at et slikt 
utgangspunkt gjør ting uklart, men det er nettopp denne 
uklarheten Latour mener vi bør ta innover oss for å 
se virkeligheten med mer fininnstilt optikk. I en slik 
sammenheng blir heller ikke kunsten noe fullstendig 
adskilt felt, men heller et åpent nettverk som er koblet 
til virkeligheten med all verdens kanaler og innganger 
og utganger. Det åpner også for en mer «uren» måte å 
betrakte, og fortolke, kunst på – som i større grad tar 
høyde for både Deweys forståelse av erfaring, Barthes 
punctum og Badiou og Žižeks hendelsesbegrep. 

Det singulære vokser bedre i et jordsmonn hvor skillene 
mellom det man tillates å se og ikke tillates å se, eller det 
man kan si og ikke si, er podet inn fra før. I en viss forstand 
kunne vi si det slik at alle disse tenkerne mener vi må 
risikere den viten vi sitter på, den kanoniserte og etablerte 
kunnskapen, for at erkjennelse og erfaring skal kunne finne 
sted. Men også – som vi er opptatt av her – formidling.

6.
Da Walter Benjamin hørte sin sønn si villsvin «feil» 
korrigerte han ikke barnet, men bokførte ordet som en 
utvidelse av virkeligheten. Villsvinet ble ikke borte – 
benevnelsen på dyret ble ikke mindre sann – men den 
hadde fått en hybrid bror, som utvidet virkeligheten en 
liten smule – en bror som kanskje fortsatt venter på et dyr 
å referer til, men som uansett fortsatt finnes oppbevart i 
anekdoten om Benjamin og sønnen. 

Der, i en bok eller en artikkel som denne, eksisterer 
billedsvinet et sted mellom subjekt og objekt, mellom 
kunst og virkelighet.

 

Noter

 1 Benjamin, 1975, s. 96

 2 Danielsen, 2014, s. 27

 3 Barthes, 1998, s. 12.

 4 Danbolt, 2014, s. 19.

 5 Žižek, 2014, s. 5.

 6 Badiou, 1996, s. 46.

 7 Dewey, 1980, s. 211.

 8 Dewey, 2008, s. 212.
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Konteksten som metode
Av Goro Tronsmo

I Prosjektet Mad (2001), basert på Jeremy Wellers tekst, 
utviklet jeg nomadisk stedsspesifikk realisme som genre 
og metode. Handlingen i Mad tar utgangspunkt i en 
audition for mennesker som har erfaring med psykisk 
sykdom, og er lagt til den lokale gymsalen, et skoles 
auditorium, i prøvelokalet til et teater. Forestillingen 
iscenesatte auditionen som realistisk situasjon i realtid –
stedsspesifikt på teatrenes amfiscener, i lokalsamfunnets 
bygdehus, kulturskoler, samlingsrom, skolers auditorium 
eller kantiner. Arbeidet med/i/på visningsstedene under 
turné med Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vest-Agder  
åpnet for å utvikle det stedsspesifikke fra genre til 
metode. På steder publikum kjente ut og inn jobbet vi  
med forestillingen til den ble festet sømløst i lokalene,  
og slik ble den til en hendelse i deres rom.

På bakgrunn av denne erfaringen utviklet produsent 
og kurator Sidsel Graffer et kommisjonsprosjekt der 
jeg videreutviklet den stedsspesifikke realismen til 
en kontekstspesifikk realisme. Med utgangspunkt i 
skolerommene og tilskuernes psykologiske mottagelighet 
ville vi utvikle et konsept der verkets identitet og 
objektmodus ble uløselig knyttet til arenaen.

Den kontekstspesifikke realismen i hold me hvilte 
på perfeksjonering av stedfestingsprosessen, og en 
speilingsstrategi. Prosjektet hold me tok utgangspunkt 
i tilskuernes psykologiske utvikling: ungdom fra 13 
til 15 år, alle i sin største psykologiske overgangsfase. 
Visningspremissene under DKS gav mulighet til å bygge 
et prosjekt som var knyttet til steder som var emosjonelt 
ladet for elevene – rom der de hadde blitt mobbet, vært 
usikre, blitt forelsket, hatt sine første opplevelser av 
å være alene som individer, av å overleve den daglige 
sosiale posisjoneringen. Vi utviklet en dramaturgisk 
struktur som ikke hadde kommunikasjon ut over 
det som skjedde i rommet under forestillingen: Fire 
ungdommer kom til skolefoajeen, sløydsalen, gymsalen 
eller samlingsrommet, med beskjed om å vente der til 
de ble plukket opp av en lærer. Skuespillernes sosiale 

utprøvinger under skoletimen forestillingen varte, 
ble situasjonen elevene var vitne til. Slik ble rommets 
materialer og arkitektur en del av handlingen; tavler, 
sløydutstyr, gummiballer, trapper og utgangsdører ble del 
av scriptet i hver spesifikke adapsjon. Den psykologiske 
realismen definerte en avstand mellom skuespiller og 
tilskuer som gav akkurat nok trygghet til at de kunne 
leve seg inn i det som skjedde foran dem – og det som 
skjedde foran dem var dem selv i sitt eget rom, sin egen 
usikkerhet i sitt eget skolerom. Skolefoajeen, sløydsalen, 
gymsalen eller samlingsrommet ble del av hendelsen, del 
av realismen, og skillet mellom forestilling og tilskuere 
ble utydelig, realismen ble avfiksjonalisert, vi sto sammen 
i en situasjon.

For et voksent publikum ble altså et lag av handlingen, 
dramaturgien og det relasjonelle aspektet usynlig, fordi 
de leste inn skolefasilitetene som nøytral eller rent 
bruksrettet arkitektur. For elevene var narrasjonen fra 
skolerommet tydelig uten forklaring, fordi de levde i 
denne «storylinen» hver eneste dag.

Kamuflert som psykologisk realisme oppsto en 
situasjon som ikke fremsto som et formidlet kunstobjekt, 
men som en delt situasjon i en arena. For mange voksne 
lærere var prosjektet forvirrende, fordi de bare kunne se 
skolerekvisittene, skuespillerne, og at prosjektet ikke 
hadde med seg en historie fra fiksjonen, pedagogikken 
eller abstraksjonen. Ved senere å forsøke å forflytte 
verket til andre scenekunstinstitusjoner forsto vi at 
arenaen, formidlingen, fortellingen og romstrategien var 
like deler av verksidentiteten. Ingen av disse elementene 
kunne utvikles på et senere tidspunkt, og vi kunne heller 
ikke «tilpasse forestillingen for turné» – slik vi så andre 
kunstnere gjorde med sine verk. Vi så at hvis ikke alle 
delene ble behandlet som bærende del av konstruksjonen, 
ville verket igjen bli til fiksjon, og gjennom visning i 
teaterarkitektur kom igjen avstanden mellom tilskuer  
og utøver tilbake; med de svarte veggene kom en situasjon 
av å betrakte – men ikke erfare.
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Dokumentasjon fra Mad spilt i en gymsal. Forestillingen ble spilt stedsspesifikt  
på steder som var en del av skolearkitekturen eller lokalsamfunnet.
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elevene opplevde at de så. Slik ble verket værende igjen i visningsrommet 
etter forestillingen var ferdig – knyttet i hver enkelt elevs personlige 
lesning av situasjonen/historien/forestillingen.

Dokumentasjon fra forestillingen hold me på en ungdomskole.  
Skuespillernes handling og emosjonelle kurve speiler elevenes hverdag.

I hold me blir gymsalen og gymsalselementene en del av handlingen.
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Gjennom DKS-prosjektet oppdaget jeg hvordan 
arkitektur kan kobles til narrasjon og at tilskuerens 
persepsjon av rom kan integreres som en del av 
verket. Når skillet mellom publikums virkelighet og 
visningssituasjonen blir utydelig, åpnes et formidlings-
rom. Om dette formidlingsrommet kan muliggjøres har 
med kunstinstitusjonelle rammer og teaterarkitektur 
å gjøre. Etter skolesekkprosjektet ble det vanskelig å 
vende tilbake til black box-en, fordi denne arkitekturen 
er uløselig knyttet til en idé om et nøytralt rom, som 
skiller publikums virkelighet fra visningssituasjonen – et 
formidlingsmessig paradigme som vi hadde overskredet 
med DKS-prosjektet.

Jeg arbeidet videre med narrasjon knyttet til  
arkitektur, og at visningskontekst, objekt, formidling  
og formidlingssituasjon må tenkes sammen integrert i 
verket helt fra utviklingen av konseptet. Hvis noen av 
disse delene blir utviklet i ettertid, som mediestrategi  
eller kontekst-tilpasning – så oppstår et skille mellom 
verk og tilskuer, og den kollektive og affektive effekten av 
teateropplevelsen er likevel begrenset til at man «bare ser 
en forestilling». At disse delene utvikles separat er praksis 
hos de fleste norske scenekunstinstitusjoner – å kjempe 
gjennom en mediestrategi som en del av verket er oftest 
en kamp i motvind.

Strukturen rundt Den kulturelle skolesekken gir 
mulighet til å gi reelle kommisjoner for kunstnerne, 
og det kan tilrettelegges for varierende visningsrom 
både arkitektonisk og kontekstuelt/diskursivt. Derfor 

representerer DKS et produksjons- og formidlingsrom 
som ikke ellers finnes. Det er et privilegium som scene-
kunstner å få mulighet til å jobbe mot en tilskuer gruppe 
som ikke betaler – som ikke forventer seg en vare – eller 
som på forhånd er programmert til å lese bort sin egen 
situasjon fra scenekunstsituasjonen. Men det er et 
strukturelt misforhold mellom praksisen strukturene  
for det frie feltet genererer og formidlingsstrategiene  
DKS muliggjør.

Om skolesekkprosjektene ikke prøver å late som 
de spiller i en black box, eller prøver å feste prosjektet 
i en kritikk av et black box-rom som skoleelevene ikke 
har ett forhold til – men i stedet tar inn over seg at den 
romlige og situasjonelle konteksten under DKS åpner et 
mulighetsrom, kan DKS bli et reelt samfunnsutviklende 
prosjekt på kulturelt, pedagogisk og politisk nivå. Under 
kongressen «Vi prøver å planlegge det helt perfekt» 
arrangert av Kunstløftet i 2011 pekte medieteoretikeren og 
aktivisten Franco Berardi på DKS nettopp som et prosjekt 
som har i seg potensialet til reel politisk innflytelse, 
og som andre nasjoner bare kan drømme om. På sitt 
beste kan DKS vise vei for et annet forhold mellom 
kunst og samfunn enn scenekunstinstitusjonene vi har 
i dag er uttrykk for. DKS-prosjektene kan utdanne en 
ny generasjon kunstnere, scenekunstkuratorer og unge 
samfunnsborgere til en bevissthet om at skillet mellom 
kunst og samfunn er like utydelig som skillet mellom en 
gymsal og en mobbearena, en sløydsal og rommet der 
man fikk sitt første kyss.

Fra visningen av forestillingen Mad på BIT Teatergarasjen og Black Box Teater. Tatt ut av skolekonteksten  og 
vist i en black box – så dette verket ut som et forsøk på å bruke abstraksjon i innhold for å gjøre verket til del av 
en modernistisk tradisjon, på tross av at det var psykologisk realisme. Fordi black boxen er en arkitektur som 
har identitet som nøytral, blir bare en liten del av verket synlig for publikum. Slik bidro visningen av dette verket i 
black boxarkitektur til en slags bevisføring av black boxen som en modernistisk konserverende struktur.
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Hva betyr det når vi sier at vi vil skape en arena for 
formidling av scenekunst til barn og unge? Hva er egentlig 
en arena? I Store Norske Leksikon er kan vi lese at det 
er «den sandstrødde kampplassen i amfiteatret; overført 
betyr det i alminnelighet kampplass, skueplass,» men i 
vår sammenheng betegner ordet stedet hvor – i sosial, 
kulturell, politisk eller pedagogisk forstand – kunst skal 
formidles til barn og unge. 

Rolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet, bidro til 
basis for refleksjon rundt begrepet da arenakonkurransen 
for kunst for barn og unge ble lansert av Norsk kulturråd 
i 2011. Formålet var å tenke rundt hva «en framtidsrettet, 
attraktiv og relevant kunstarena for unge» kunne 
være, foruten «å stimulere til brytninger mellom ulike 
fagtradisjoner og disipliner» samt «å skape debatt og 
refleksjon i offentligheten omkring tematikken». 

Også Sidsel Graffer, tidligere DKS-produsent og 
mangeårig medlem i Norsk scenekunstbruks Kunstneriske 
råd, har i forskjellige sammenhenger tatt til orde for større 
refleksjon og teoribygging rundt dette begrepet, spesielt 
i betydningen formidlingsmedium – altså stedet hvor 
scenekunst (eller annen kunst) formidles til barn og unge. 
Dette «kan teoribygges som det stedet der alt manifesteres 
i en situasjon: som den institusjonelle, arkitektoniske, 
sosiale og mediale konteksten + scenografi + forestil-
lingen + det iscenesatte tilskuerskapet,» skriver hun i 
artikkelen «Å ville det utopiske» på nettstedet Periskop.
no. «Hvordan teoriutviklingen vil se ut er åpent,»  
tilføyer hun.

I min artikkel «Under radaren: For et hybridisert 
arenabegrep» forlenges refleksjonen rundt arenabegrepet 
med vekt på hvordan «innholdet som man skal fange 
eller formidle må ta omveien om det singulære, gjennom 
hendelsen, før den kan bli erfaring og erkjennelse. Det må 
bli ustabilt og usikkert før vi kan eie det», skriver jeg der.

Sjangersprang
Vel og bra, men hva gjør man så? Hvor inntreffer denne 
«usikkerheten» som er produktiv? Kanskje vi kan ta et lite 
sjangermessig sprang i tenkningen?

Under alle disse tilnærmingene ligger det en implisitt 
påstand om at arenabegrepet ikke bare er et fysisk sted, 
men en praksis, en prosess og en hendelse. Noe som 
skjer. Men er det ikke også en sjanger, en fremførelse 
med stilistiske grep? Er det ikke også en fortelling og 
en potensiell fremførelse eller forestilling? Jeg bestemte 
meg for å diskutere arenabegrepet ved å bevisst bruke et 
fiksjonaliserende grep, nemlig den iscenesatte samtalen. 
Ved å opprettholde fremførelsesaspektet, men samtidig 
ikke gi slipp på tekstens avsender, nemlig meg selv, 
valgte jeg dessuten også å oppfinne tre samtalepartnere 
ut av en forfatter: Kjetil, Rameau og Denis. I tråd med 
tradisjonen fra Denis Diderots Rameaus nevø (1762) 
oversettes dermed det kanskje forventede artikkelformatet 
til dialogformen. De to siste alter egoene – Rameau 
og Denis – er en hommage til Diderot. Hensikten ved 
denne småabsurde situasjonen er å gi en diskusjon av 
arenabegrepet et refleksivt element. Speileffekten er en 
del av resonnementet – speileffekten er en arena. 

Friksjonen mellom da – den franske offentligheten 
før revolusjonen i 1789 – og dagens Norge får også fritt 
spillerom. Jeg dekker ikke over forskjellen mellom da 
og nå. Kanskje en investering i arenabegrepet det også? 
Et annet bakteppe kan være den danske kunstnerens 
gjenoppfinnelse av fotballspillet med tre lag. Basert på 
hans begrep om trialektikk – hvor ingenting går opp i en 
syntese – oppløste han effektivt polariseringen mellom 
venn og fiende og innførte alliansene og samarbeidet som 
noe mer essensielt enn selve ballen. Det kan også være 
verdt å tenke på under «forestillingen». 

Nå går i hvert fall sceneteppet opp for denne 
transhistoriske enakteren. Skru av mobilene. 

Kunstformidlingens sted
En iscenesatt trialog i retning av et kritisk arenabegrep
Av Kjetil Røed
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Arena som venue eller mulighetsrom?
Er en arena for scenekunst eller billedkunst et fysisk  
sted eller er det mer ideen som styrer hvordan vi  
oppfatter arenaen?
 
Begge deler, men først og fremst er arena noe som 
oppstår, ikke noe som er, sier Rameau. 

En prosess, som ikke lar seg fiksere i et sted eller et bestemt 
sett handlinger eller ideer?

Denis: Ja, riktig. Det er hendelsen, og hvordan den griper 
inn i de berørtes liv og erfaring som er det sentrale her. 
Det er selvfølgelig interessant med ideene som er i omløp, 
om egne utstillingssteder og scener for barn og unge, 
bevares, det er fantastisk, men det hele må være forankret 
i en bedre forståelse av barn og unges eget perspektiv. 
Hva aktiviserer dem, gjør dem interesserte, gjør dem til 
deltagere i det de ser og hører? Hva får dem til å tenke og 
føle? Uten de innsiktene, vil formidlingen raskt strande 
uansett hvor mye ressurser som legges ned i institusjonelle 
rammeverk. 

Hva tenker du om dette, Rameau?

Dette er jeg helt enig i, og det er også her vi er nærmer 
oss utgangspunktet for en interessant samtale om 
arena, repliserer Rameau. For vi kan ikke operere med 
et kunstformidlingsbegrep som er fiks ferdig definert 
gjennom et fysisk sted, enten det nå er institusjonelt, 
som en scene for barn og unge, eller et område i skolens 
arkitektur. Dette kan være ramme, scenografien, men det 
er bare starten eller plattformen for kunstformidlingens 
virkelige innhold. 

Så vi må utvide arenabegrepet? Tenke mer på hva som 
skjer og ikke så mye materielle strukturer, fysiske steder?

Rameau: Vi må i hvert fall tenke mer i den retningen. 
Å løsrive arenabegrepet fra stedet gjør at vi må bygge 
ut formidlingshandlingen. Derfor er det viktig å ta en 
nærmere titt på arenakonkurransen som Rolf Engelsen 
satte i gang. Der er det flere innspill som vi kan dra 
lærdom av. 

De fem vinnerne av arenakonkurransen for kunst for 
barn og unge var preget av fleksible rom, med til dels 
stor grad av deltagelse. Rintala Eggertsson Arkitekter 
og kunstneren Vigdis Storsveen (RRES) utmerket seg 
med prosjektet «Transformer», som foreslår å bruke 
«temporære kunstarenaer for unge», som de formulerer 
det i prosjektbeskrivelsen. Tanken er at bygg og åpne rom 
som ikke er i bruk, og kanskje til og med forfaller, kan 
brukes til midlertidig kunstformidling og kunstprosjekter 
hvor barn og unge selv kan være med i prosessen. «RRES 
har designet verktøykasser i form av mobile enheter som 
flyttes inn i de ledige tomtene og forvandler plassene til 
temporære kunstarenaer. Vi har etablert samarbeide med 
Den Norske Opera & Ballett, DogA, kunstnere og utøvere. 
De vil som innholdsleverandører fylle arenaene med 
kunstneriske uttrykk tilpasset målgruppen og plassen  
på kunstens egne premisser,» skriver de.

Arena som iscenesettelse
Jeg spør Rameau og Denis om Transformer skisserer  
en retning det kan være lurt å tenke i. 

Denis: Transformers viser hvordan man kan jobbe utenfor 
fysiske rom og arenaer, og ikke minst ta i bruk byområder 
som ellers ville stått tomme. Det er en ytterligere 
konseptualisering av hvordan taggere og skatere tenker – 
man tar i bruk det som er mellom de etablerte strukturene 
og rommene og fyller dem med innhold, improvisert fram 
på stedet. Slike midlertidige arenaer har også en nærhet 
til barnas hverdag, det skilles ikke ut som et særegent 
eller eksklusivt rom. Det er mobilt, foranderlig, med 
en fleksibel, kanskje flyktig, identitet. Det er en fin og 
instruktiv ramme og tenke ut fra. 

Vi kan kanskje også se en umiddelbarhet og lekenhet her 
som til og med har en kritisk kommentar til byplanlegging 
og langsomheten i kunstinstitusjonen?

Rameau: Ja og jeg liker tanker på deltagelse, altså at barn 
og unge ikke tildeles en betrakterrolle, men inviteres til 
å gjøre et rom til sitt eget, ja, selv bli en del av det. Til og 
med inngå i en produsentrolle. På den måten læres de jo 
ikke bare opp til å tenke rundt og bruke kunst som noe 
man får overlevert i ferdig stand, men til å åpne et rom for 
ansvar og, vil jeg si, et medborgerskap. 

Jeg tenker at dette medborgerskapet også dreier seg 
om å være i stand til å lage nye sammenhenger mellom 
det man er vitne til, altså en evne til å fortelle historier 
om det man har sett. Vi må kanskje lage arenaer som 
stimulerer barnas potensial for historiefortelling? Tenk på 
kunstneren Mike Nelsons installasjoner, som befinner seg 
mellom teater og billedkunst, og hvor elementer legges ut 
innenfor en relativt løs ramme i en scenografi som avkrever 
betrakteren en aktiv rolle som skaper av fortellinger. 
Verket er ikke avsluttet når man kommer til arenaen, men 
består av deler eller byggeklosser som betrakteren – som 
kanskje ikke lenger er en betrakter – må bygge noe av. 

Rameau: Nelson er absolutt spennende. Jeg er også 
glad du nevner installasjonskunst. Jeg mener at vi som 
formidlere skal la oss inspirere av situasjonisme og 
installasjonskunst fordi det ikke handler om stedet alene, 
men sted/situasjon, og sted/tid. Det er dette jeg mener 
med å utvide formidlingshandlingen, iscenesette en 
situasjon. Hvilken historie forteller du, gjennom det? Du 
må tenke på ikke bare prøve å presisere noe begrepslig, 
men tenke deg en situasjon du skal skape gjennom ordet.

Dette kan vel betraktes i mer utvidet forstand også, 
altså som en lang rekke av situasjoner, som en del av 
intervensjoner i byrommet, eller til og med som en slags 
alternativ byplanlegging?

Rameau: Å være med å lage kunsten, aktivt, er én ting, 
men noe annet er, som du er antyder, hvordan selve byen 
aktiviseres. Her knyttes ideen om formidlingsarenaene til 
et større politisk og kulturelt rom.
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Det ytre og det indre
Slik jeg forstår dere dreier det seg om å skape 
formidlingssituasjoner og -steder som bygger en 
bro mellom det ytre og det indre, altså mellom det 
enkelte barns person og erfaringsliv og den ytre 
kunstsammenhengen. Den franske filosofen Jacques 
Rancière er interessant her. Han har i flere sammenhenger 
tenkt i retning av det han kaller den «emansiperte 
tilskuer», hvor den som ser ikke lenger betraktes som et 
passivt vitne, men selv trer inn i rommet hvor kunsten 
finnes og inkluderer det erfarte i sin egen tankeverden. 
Han mener vi med fordel bør bryte ned skillene mellom 
passiv og aktiv, og betrakter og produsent/kunstner. 

Rameau: Det er noe av dette jeg tenker på når jeg 
vektlegger situasjoner. Særlig hans problematisering 
av skillet mellom lærer og elev som speiler nevnte 
begrepspar aktiv/passiv, hvor man har verk og produsent 
på den ene siden og mottager på den andre. Læreren som 
utfører sin gjerning på bakgrunn av at han vet noe eleven 
ikke vet vil alltid reprodusere en avstand mellom dem i 
det han gjør, hvor læreren alltid ligger et skritt foran, «vet 
bedre», akkurat som kunstformidleren også står hakket 
over den det skal formidles til i hierarkiet. 

Dette er avgjørende, mener jeg. Den læreren som opptrer 
som veileder derimot, hvor han oppdager ting selv sammen 
med elevene, er av et annet kaliber – «Han lærer ikke bort 
sin viten; han befaler elevene å gå ut i skogen av ting og 
tegn, å si det de har sett og det de tenker om det de har sett, 
å etterprøve det å få det etterprøvd,» som Rancière skriver.

Denis: Jada, det er klart Rancière er inne på noe viktig. 
Når det gjelder denne relasjonen mellom passivitet og 
aktivitet, og hvordan Rancière problematiserer den, 
nærmer vi jo oss noe virkelig paradoksalt her i selve den 
praktiske tanken om pedagogikk som ofte holdes i hevd 
både i kunstinstitusjonen og skoleverket. Det pussige 
er jo hvordan eleven selvsagt skal lære om hvordan 
andre har tenkt radikalt eller hva de har skrevet om å 
bli et bedre menneske, men ikke selv blir oppfordret 
tilstrekkelig til å tenke radikalt selv. Det er nettopp dette 
som er det springende punkt i en formidlingssituasjon, 
siden kunnskapen som kan gå hinsides maktforholdene 
Rancière beskriver jo er der, materialet er tilgjengelig, 
men man oppfordres eller rettledes ikke nok til å ta 
den i bruk. Du skal ikke selv være radikal, bryte opp 
kunnskapsmønstre, stille kritiske spørsmål. 

Ligger det ikke rett og slett en mangel på stimulering av 
barn og unges naturlige vitebegjær også her? En svikt i 
sansen for fascinasjonen som oppstår naturlig? 

Denis: Jeg er tilbøyelig til å si det, ja. Jeg spør meg selv: 
Hvorfor er skolen så redd for fascinasjon? Tar ikke skolen 
høyde for fascinasjonen får man en gjeng Orwell’ske roboter. 

Nettopp. Hvordan lokalisere rommet for fascinasjon? 
Det mener jeg er et avgjørende spørsmål, også for å 
utfordre skillene mellom betrakter og kunstverk, eller 
kunnskapsløshet og autoritet. Vi er innsosialisert 
i et skolesystem og et begrep om kunst hvor det er 

grunnleggende å følge instruksene og ha de rette 
erfaringene og gi de «rette» svarene. Hvordan kan vi 
lokalisere stedet hvor man har en indre opplevelse av 
noe som er viktig uten at den institusjonelle situasjonen 
undertrykker det? 

Denis: Ja – og dette læres jo ikke barn opp til. Å håndtere 
denne fascinasjonen, denne usikkerheten, for det er også 
en risiko i å ta sine egne fascinasjoner på alvor. En risiko 
som i verste fall kan gå i kontraproduktiv retning, altså 
mot beundring av autoritære ledere, slike ting. Likevel  
er denne skjørheten ved hjertet av arenabegrepet, om vi  
da skal bruke det, siden kunstformidlingen dreier seg 
om å gripe den som ser eller hører på en slik måte at 
interessen får utvikle seg. Blir man grepet, blir man  
berørt og fascinert, vil vite man mer. Og skjer det går  
man raskt i retning av kunst som et slags medium for 
dannelse og erkjennelse. 

Det kollektive
Rameau: … men for å kunne gjøre det må du inkluderes 
i et kollektiv, et politisk rom hvor du deltar, er med på å 
lage noe meningsfylt for deg selv og andre. Jeg vil gjerne 
tilbake til spillet mellom den enkelte og fellesskapet, for 
det som står på spill er ikke så mye verdien av mono-
tilskuerskap, altså den isolerte tilskueren, men hver 
enkelts forhandling mellom ens eget og tilskuerskapet 
man deler med andre, og hvordan det kollektive tilskuer-
skapet kan bli virksomt i en større sammenheng. Du 
gjør noe sammen med andre: du ser, tenker, blir berørt, 
fascinert. Men hva slags effekt har det? Vi må tenke på  
hva slags dimensjon som oppstår når du kan forhandle  
om tilskuerskapet med andre. 

Denis: Det vi beveger oss inn i nå, er behovet for å dele 
egne erfaringer med andre. Fortelle kollektive historier. 

Rameau: Ja. Hva slags medborgerskap kan vi snakke om 
når det kollektive kommer inn i bildet? Jeg mener det er et 
politisk element her vi må se nærmere på. Er det ikke også 
snakk om at barnet kommer i en offentlighet når de deltar i 
en scenografisk setting hvor det kollektive får definere?

Denis: Jo, men dette er et sammensatt felt for det 
kollektive er ikke et homogent rom. Naturligvis. Og det 
oppstår problemer når enkelte taler på vegne av de andre, 
altså fellesskapet. Det oppstår ytterligere utfordringer  
når det er flere som vil tale på vegne av kollektivet,  
med motstridende interesser. Noe som igjen bringer oss 
tilbake til en situasjon som Rancière snakker om, hvor 
noen vet bedre enn andre, noen tar ordet og andre forblir 
stille fordi de ikke vet, eller har myndighet til å  
«ta offentligheten». 

Rameau: Dette problemfeltet berører jo en større 
samfunns messig sammenheng. Kanskje vi kunne kalle hele 
samfunnet for en arena? Har du noen eksempler, Denis? 

Denis: La oss si: noen på vegne av offentligheten sier nei. 
Noen mener at et kunstprosjekt forstyrrer det private rom 
og går ut i en offentlighet for å trekke opp skillelinjene. 
Dette skjer hele tiden og offentligheten er forbundet med å 
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kunne snakke i andres sted, noe vi eksempelvis ser i Jonas 
Dahlbergs 22. juli-minnesmerke på Utøya eller i Vanessa 
Bairds veggmalerier i regjeringskvartalet. Her er det viktig 
å holde kortene fra hverandre, for det «vi» som noen gjør 
seg til talsmann for brytes opp gjennom private interesser. 

Det er interessant hvordan denne retoriske bruken av 
vi dekker over mer sammensatte meningsfellesskap og 
maktforhold. I en artikkel i Samtiden i fjor påpekte jeg 
hvordan kunsthistorikere forankrer kanon i en simulert 
enighet om kunstnere og kunstverks verdi. Ved å skrive 
vi inkluderes vår enighet, tilsynelatende ubemerket, i 
autoritetens tale, eller utlegning av hva som er sant  
og viktig. 

Rameau: Dette er problematisk, siden det ikke er tydelig 
hvem som snakker, og hvem det snakkes på vegne 
av. Eller hvordan. Men hvordan skal vi tenke oss en 
meningsoffentlighet uten slike retoriske vi-fellesskap? 

Jeg tenker ofte at den store, allmenne, offentligheten i 
virkeligheten består av mange små offentligheter. Til og 
med at mange av offentlighetene ikke er synlige, men er på 
randen av å bli det, de er potensielle deltagere i «den store» 
offentligheten, så å si. 

Rameau: Her kan man vel tenke seg at det kollektive,  
altså at individer samarbeider om å lage noe kunstnerisk 
eller forstå det, er en offentlighet, eller ihvertfall er  
det potensielt?

Ja, absolutt. Micheal Warners bok Publics and 
counterpublics er verd å trekke veksel på når det gjelder 
dette fordi han påpeker hvordan det i virkeligheten oppstår 
offentligheter – forskjellige «vi» – i enhver situasjon – bare 
her, når vi snakker, oppstår det en offentlighet som senere 
vil fremføres, eller bli inkludert i et større kollektiv, når 
den blir en tekst. Vår samtale er en mikrooffentlighet som 
fremføres innenfor rammen av makrooffentligheten når 
den kobles på det kollektive gjennom min tekst. 

Denis: Mange møter og rom som vanligvis beskrives  
som private er offentligheter?

Ihvertfall potensielt. Et møte mellom en leser og en bok 
er et kollektivt rom som blir til mellom leser og forfatter 
som, i sin tur, er en del av en serie offentligheter bestående 
av andre lesere av samme boka. Når disse kobles sammen 
kan det oppstå en rent kommersiell offentlighet, som når 
Amazon skaper et interface for de forskjellige leserne 
av digitale bøker og, gjennom statistiske analyser kan 
foreslå neste bok man skal lese. Men det kan også oppstå 
kritiske offentligheter. De ligger der i kim og er hele tiden 
potensielle kontraoffentligheter som bærer på andre 
verdier enn instrumentelle og markedsorienterte. 

Denis: Et spørsmål som også er relevant for et arena-
begrep er kanskje hvordan disse formidlingsarenaene 
faktisk eller latent tilkobler større samtaler, kollektiver 
og offentligheter. Men også, som vi ser i dag, hvordan 
enkelte verdier foretrekkes eller favoriseres fremfor 
andre. Ofte er skolesystemet eller andre konvensjonelle 

formidlingsarenaer medium for reproduksjon av en viss 
type kunnskap som ikke legger størst vekt på erkjennelse 
og dannelse, men penger og effektivitet. 

Det private
Denis: Vi snakker mye om det kollektive og offentligheten 
her, men det private er, som nevnt, jo også viktig. Verdien 
av å kunne oppdage sine egne evner og hva man selv dras 
mot i kunstopplevelsen. 

Det indre forholdet til kunsterfaringen er essensiell 
som et alternativt perspektiv på det konvensjonelle ytre 
forholdet til etablert kunnskap, hvor kunnskap er etablert 
og overleveres fra lærer til elev innenfor et gitt system, 
som vi har snakket om. Evnen til å trekke seg tilbake fra en 
offentlighet er jo også essensielt, helt enig. Dette var noe 
Hannah Arendt var veldig opptatt av. For å kunne stå frem 
for andre, og offentliggjøre sine meninger eller objekter, 
må man også være i stand til å kutte forbindelsen med det 
offentlige, fra den belyste kollektive scenen. Dette mener 
jeg er truet med sosiale medier – evnen til å trekke seg 
tilbake og fordøye, tenke. Skrive. 

Rameau: Det jeg mener å se er at det er noe schizofrent 
i skolen når det gjelder det her. En konflikt mellom 
på den ene side formålsparagraf og på den andre side 
disiplinerende apparat med vekt på kunnskapsformidling. 
Det er, som du skriver i «Under radaren», Kjetil, å gå 
ned i enkeltmennesket som er vårt hovedanliggende her. 
Hvis vi skal gjøre systematisk kunstformidling til barn og 
unge, skal det dreie seg om denne typer erfaring – altså 
erfaring, fascinasjon, selvstendig tenkning, hvor ikke 
standardlesninger og kanon presser ned over hodene på 
elevene. Det er jo refleksjon man er ute etter, så det vi må 
gjøre er å dramatisere et rom for selvstendighet. Skal vi ta 
dette alvorlig må vi begynne med den enkelte og våge å si 
at vi ikke er opptatt av målbare resultater, men lykkelige 
borgere i stand til å oppdage seg slev og verden med 
selvstendighet og oppfinnsomhet. 

Særlig dette med fascinasjon er viktig. Om vi i utgangs-
punktet opererer med et arenabegrep som inkluderer det 
allment anerkjente, det «vi» er enige om, vil den enkelte 
elevs indre liv vanskelig fanges opp. Særlig ikke om det 
er innenfor et regime av New Public Management hvor 
resultatet av læringen skal måles. 

Rameau: Du snakker om hvordan fascinasjon er det 
som appellerer til deg i kunsten, det som binder deg til 
opplevelsen, og ikke nødvendigvis kan forklares. Det 
er dette Roland Barthes kaller punctum, til forskjell fra 
studium, som er de aspekter ved kunstopplevelsen som 
kan utlegges av læreren, den profesjonelle, i allment 
aksepterte målingsdiskurser. 

Denis: Her er det vel også snakk om en indre erfaring 
hvor, som vi snakket om tidligere, den enkeltes 
opplevelser, kompetanse og kvaliteter tas på alvor. 
Her er vi med andre ord inne på et arenabegrep hvor 
formidlingen først og fremst dreier seg om å holde åpent 
for den enkeltes fascinasjon, altså for det som kan vekke 
interesse og erkjennelse hos den enkelte, og ikke primært 
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hvordan et på forhånd gitt kunstprodukt kan formidles 
best mulig. 

Medborgerskapet
Rameau: Ja, og igjen er dette med medborgerskapet 
viktig. Ved å etablere en formidlingsarena hvor broen 
mellom den ytre kunnskapen og den indre erfaringen har 
gode levevilkår vil vi også snakke om et pedagogisk ideal 
og et dannelsesbegrep som har myndige og selvstendige 
mennesker som endelig formidlingsmål, ikke selve 
kunstverket. Vi snakker egentlig om et medborgerskap 
hvor den enkelte kan delta, med sine fascinasjoner, 
og får et rom for å utvikle dem. Men ikke alene, ikke i 
monotilskuerskapet, men i mikrooffentligheter som kan 
kobles på en større offentlighet når den er moden for det. 
Jeg som formidler skal iscenesette en situasjon der slikt 
medborgerskap potensielt kan oppstå. 

Det er interessant at vi dveler så mye ved dette med 
medborgerskap, for det er jo et anliggende som er 
høyst aktuelt i nedbyggingen av kulturfagene. Martha 
Nussbaum, den amerikanske filosofen, mener det 
er en tendens i hele den vestlige hemisfære at krise i 
økonomien leder til en monoman vekt på unges økonomisk 
kompetanse. Det å tjene penger overskygger andre verdier 
og kompetanseområder, mener hun, noe som fører til 
en erodering av forestillingsevnen og fantasien. Kort 
sagt en evne til å lese seg inn i andres perspektiver – nye 
synsvinkler – og, ikke minst forestille seg en fremtid basert 
på andre verdier. 

Denis: Så kanskje vi burde driste oss til å snakke om 
arenabegrepet som et pedagogisk begrep like mye som et 
formidlingsbegrep? Det er essensielt å legge vekt på andre 
verdier enn de målbare og akkumulasjon av materielle 
verdier. Vi burde tenke dannelse, erkjennelse, ikke 
kunnskapsreproduksjon og friksjonsfri formidling av et 
på forhånd gitt innhold. Slik sett er den virkelige arenaen 
samfunnet som sådan, hvor også barn og unge skal vokse 
opp. Klarer vi ikke legge forholdene til rette for selvstendige 
tenkende mennesker, med aktiv fantasi og begjær etter å 
innhente kunnskap for seg selv fremfor noe instrumentelt 
mål vil jo heller ikke kunst ha noe betydning til slutt.

Dialektisk bilde
Rameau: Det er lett å glemme at vi, i denne samtalen, 
opptrer for andre gang i en offentlighet også, ikke sant? 
Det er ikke siden vi opptrådte i Diderots bok i 1762 
vi har vært i offentlighetens søkelys, på scenen, men 
nå havner vi igjen i en samtale, en norsk samtale om 
kunstformidlingen i 2014. Likevel er det jo en offentlighet 
her også, og selv om vi ikke finnes utenfor teksten, er 
dens fremførelse – i leserøyeblikket – en helt bestemt 
realisering og iscenesettelse av to adskilte historiske og 
litterære rom? 

Og dermed arenabegrepet?

Denis: Når du nevner dette er det vel det kunstige i denne 
situasjonen som vrir samtalens innhold inn i en form 
som, i seg selv, ikke bare er en offentlighet på tvers av 
århundrene, men en bestemt arena?

Som den eneste personen som faktisk eksisterer utenfor 
teksten er det fristende å kalle dette for et dialektisk bilde 
– altså en sammensetning av to elementer fra forskjellige 
steder som ikke forløser samtalen, men innfører gnisninger 
i den. 

Denis: Gnisninger som fører til en forståelse av 
arenabegrepet? Et tankebilde?

Rameau: I hvert fall en teknikk for å formidle noe, et 
innhold eller et resonnement. På den måten blir jo vi, 
som fiksjonelle karakterer fra Diderots Rameaus nevø, et 
talerør like mye som en friksjon i resonnementet forstått 
som sømløst eller friksjonsfritt forløp?

Denis: Er du ikke litt «out of character» nå? 

Det får vel være opp til leseren å avgjøre? Om dette er en 
arena selv som det er en diskusjon av arenabegrepet?

Rameau og Denis: Ja. 

Sceneteppet går ned. Forestillingen er (kanskje) over.
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Usynlig

FOTO: MARIELL AMÉLIE LIND HANSEN,  
ODD ROGER ENOKSEN, YNGVE OLSEN SÆBBE

Katma/Katrine M. E. Strøm
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Fra visningen av Usynlig i Tromsø bibliotek. 
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Teater er en lek. En lek med virkeligheter, historier og 
karakterer som foregår mellom publikum og skuespillere. 
Den kontakten er det vi setter høyest i teatret. Og 
vårt fokus på denne relasjonen håper og tror jeg er et 
kjennetegn ved våre forestillinger. Enten vi spiller for 
barn eller voksne. 

Vi ønsker å lage forestillinger som er inspirert og 
engasjert, men som også kan inspirere og engasjere. 
Uansett om det er komedie eller ikke. Derfor forsøker 
vi å la vårt arbeid mot barn og unge preges av at deres 
stemme er synlig på en eller måte. Enten gjennom 
samtaler og arbeid med barn i prosessen frem mot  
et ferdig manus eller som direkte medskapende i våre  
helt eller delvis improviserte forestillinger. Og ikke  
minst i workshops og kurs vi tilbyr gjennom store deler  
av sesongen.

Men, først og fremst lager vi teater for barn fordi det  
er inspirerende og gøy. Det samme gjelder kursene våre. 
Å ha barn som en del av publikummet vårt gjør oss glade 
og engasjerte. Dessuten ser det tilfeldigvis ut til at mange 
barn liker mange av de samme tingene som vi liker. «Nå 
skal vi lage noe artig for unga» er aldri vårt utgangspunkt. 
Vårt beste og eneste kompass er vår egen opplevelse og 
inspirasjon. Hvis ikke vi blir inspirert og engasjert av å se 
vår egen forestilling, med hvilken rett kan vi da påstå at 
publikummet vårt burde bruke tida si på det? 

Jeg vet at noen synes vi tar for lett på en del ting. Vi ler og 
koser oss mye på Det Andre Teatret. Det er vi egentlig litt 
stolte av. Ofte tenker jeg at voksne forgyller det morske, 
alvorlige og seriøse på en måte som gjør at vi forveksler 
alvor med noe mer sant enn moro. Å bli tatt alvorlig av 
andre voksne er åpenbart enklere om man ser litt sur og 

tilbaketrukket ut. Det er det som gjør mange voksne  
så kjedelige.

Jeg opplever at vi noen ganger vil at barn skal være som 
voksne. At barn potensielt kan reflektere og reagere 
som voksne hvis de bare skjerper seg. Vi forsøker å 
teoretisere barns opplevelser, holdninger og kvalitetskrav 
på måter som tvinger voksne perspektiver inn som en 
grunnleggende forståelseshorisont. Moderne kunstteori 
og estetisk filosofi brukes ikke bare som et verktøy for 
å vurdere kvalitet i scenekunst for barn, men har også 
fått en dominerende posisjon i den skapende prosessen. 
Å utforske de kunstteoretiske problemstillingene har i 
mange sammenhenger tilrøvet seg en høyere status enn 
om man bare har en god historie man vil fortelle. Noen 
ganger tenker jeg at denne teoretiseringen og fokus 
på alvor er en måte å kompensere for en lav selvtillit 
og manglende stolthet over å få arbeid med barn. Barn 
fortjener å kose seg og se lyst på livet selv om det er triste 
greier som skjer. Det mener jeg i det dypeste alvor.

Vi ønsker oss selvfølgelig et bredt og flerfoldig 
scenekunstfelt hvor ikke alle forsøker å løse problemet 
med å få unger til elske teatret på samme måte som oss. 
Men jeg forventer meg likevel kunstnere som ønsker å 
kommunisere med barn fordi de inspirerer dem til å se 
livet og tilværelsen på nye måter. Hvis vi er heldige kan 
barnepublikummet hjelpe oss til å se vårt eget arbeid 
og våre egne liv på nye måter. Teateropplevelsen går 
heldigvis begge veier – ikke bare fra scene til sal. 

Barn er et gåtefullt folk, og et raust og velvillig publikum. 
Ikke et kritisk og vanskelig et som myten ofte vil ha det til. 
De fortjener teaterfolk som er åpne og villige til å være i 
dialog med dem. Ikke forklarende og kunstoppdragende.

Det Andre Teatret
Nils Petter Mørland, Det Andre Teatret

FOTO: ILONA SAWICKA/DET ANDRE TEATRET

Teenage Lovesongs
Det Andre Teatret

FOTO: ILONA SAWICKA/DET ANDRE TEATRET Borte, borte vekk
Det Andre Teatret

FOTO: ERICA ZAHL PEDERSEN
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Micetro Impro
Det Andre Teatret

FOTO: ILONA SAWICKA/DET ANDRE TEATRET

The Eagle Has Landed
Det Andre Teatret

FOTO: KRISTIN OPDAN

Murder, She Improvised
Det Andre Teatret

FOTO: ILONA SAWICKA/DET ANDRE TEATRET
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Scenekunstbruket etablerte Showbox i 2005, og på de få 
år som har gått siden den gang, har dette vokst til å bli en 
stor og viktig scenekunstfestival med fokus på et yngre 
publikum. Scenekunstbrukets mål er å legge til rette for 
at scenekunst blir formidlet til alle deler av Norge, og å 
øke kompetansen på scenekunst innenfor Den kulturelle 
skolesekken. Vi så behovet for en møteplass i Oslo, der 
folk fra hele landet som var opptatt av scenekunst for barn 
og unge, kunne bygge relasjoner og utveksle erfaringer. 
Scenekunstbrukets tanke var at en festival som Showbox 
kunne fungere som nettopp dette, og samtidig være en 
visnings- og fagarena for scenekunst for et ungt publikum.

Showbox – de første årene og utviklingen 
I 2004 besøkte daglig leder i Scenekunstbruket, Ådne 
Sekkelsten, teaterfestivalen Showorama i Danmark, og 
fikk ideen om en egen scenekunstfestival i Norge med 
fokus på barn og unge. Ådne tok kontakt med Kristian 
Seltun som var teatersjef på Black Box Teater i Oslo. 
Sammen fant de ut at det kunne la seg gjennomføre å 
arrangere en festival på Black Box Teater på kort varsel. 
Teatret stilte med gratis utlån av både Store Scene og 
Lille Scene, og Scenekunstbruket fikk leie teknisk stab 
og frontlinjepersonell. Scenekunstbruket programmerte 
forestillinger og det faglige programmet. Første Showbox 
ble arrangert i januar 2005.

Ideen var å etablere en visningsarena for scenekunst 
produsert for barn og ungdom. Festivalen skulle vise 
forestillinger i sin fulle lengde og presentere potensialet 
i scenekunst for et yngre publikum. Kunsten skulle stå i 
sentrum, og festivalen skulle samtidig være en fagarena. 
Vi ville presentere scenekunst med kunstnerisk bredde; 
både turnévennlig scenekunst som kunne få et videre 
liv innenfor Den kulturelle skolesekken, internasjonale 
gjestespill og kunstnerisk smale forestillinger som det 
ville være for krevende å formidle ut til skolene. Det var 
altså klart fra starten av at Showbox ikke skulle være et 
marked eller en scenekunstmesse med skreddersydde 
tilbud til formidlere i Den kulturelle skolesekken. 

Allerede første gang Showbox ble arrangert i 
2005 var ambisjonene store. Ti ulike forestillinger ble 
vist, og ni fagfolk innen scenekunst holdt foredrag. 
Scenekunstbruket engasjerte Rickard Borgström til å 

gjennomføre performance-prosjektet «BUG II», som 
gikk over flere dager med en ungdomsskoleklasse fra 
Møllergata skole i Oslo. Ni såkalte prosjektstasjoner ble 
invitert inn i foajeen på Black Box Teater med kunstnere 
som informerte om produksjonene sine. Dette ble 
forløperen til senere års speedmeeting. Publikum kom 
fra fylker rundt om i hele landet, og Showbox som årlig 
begivenhet var etablert.

Black Box Teater og de ulike scenene 
Black Box Teater har vært Showbox sin viktigste arena 
helt siden starten. I tillegg til basen på Black Box Teater 
har Showbox levd en ganske nomadisk tilværelse i Oslo. 
En sentral tanke bak Showbox har vært at festivalen 
skulle ta i bruk ulike scener. Ulik scenekunst fordrer ulik 
type visningsrom, og de to scenene på Black Box Teater 
var aldri nok til å huse alle forestillingene på festivalen. 
Showbox løfter mange scenekunstproduksjoner for 
barn og unge ut av gymsalen, og samtidig er flere 
forestillinger skapt nettopp for alternative kunstrom. 
Disse produksjonene vil ikke nødvendigvis fungere i en 
black box. En utfordring ved festivalprogrammering der 
mange forestillinger vises i løpet av kort tid, er at det må 
tas så mange ulike praktiske hensyn at det ikke alltid er 
mulig å presentere forestillinger i optimale rom. For å 
finne egnede spillearenaer har vi måttet være kreative for 
å finne ulike typer arenaer. 

De første årene var festivalen konsentrert rundt Black 
Box Teater, Rodeløkka og de nærliggende scenene som 
Teater Manu, Rom for Dans og ulike fabrikklokaler på 
Rodeløkka. Forestillinger ble vist på alt fra Rodeløkka 
Velhus og Baktruppens lokaler i Dælenenggata 31,  
til Sjokoladefabrikken. 

Selve navnet Showbox ga assosiasjoner til både en 
visningsarena og til Black Box Teater. Valg av navn 
og profil skulle være ungt og progressivt, men ikke 
direkte barnslig og naivt. Samtidig var det bra om det 
også fungerte internasjonalt. Da Showbox ble arrangert 
første gang hadde Black Box Teater hatt tilholdssted i 
Marstrandgata på Dælenenga i knapt et år. Black Box 
Teater flyttet inn i tidligere Bergene sjokoladefabrikk. 
Kristian Seltun hadde siden han tok over som sjef i 2001, 
spisset teaterets samtidsorienterte og internasjonale stil, 

Showbox
Fra festivalidé til internasjonal plattform
Av Guri Birkeland
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samt satset på å rekruttere nye talenter. At Seltun åpnet 
opp for fri bruk av hele teatret, og støttet tilblivelsen av 
Showbox ved å satse på ideen, har betydd mye. Det gode 
samarbeidet har fortsatt med Jon Refsdal Moe i sjefsstolen 
fra 2009. 

Valg av arenaer og samarbeidsscener har vært 
en viktig del av identitetsbyggingen til Showbox. 
Samarbeidet med Black Box Teater, og andre 
profesjonelle scener og institusjoner, har gitt festivalen 
både tro verdighet og gjennomføringskvalitet, kunstnerisk 
og praktisk. I tillegg har det vært viktig å samarbeide 
med scener som kunne hjelpe oss å fange inn bredden i 
kunstfeltet. Grafisk designer Halvor Bodin ble engasjert 
helt fra starten av for å lage en visuell profil til festivalen, 
og gi form til plakater og program, for å bygge opp under 
denne festivalidentiteten. 

Hvilke scener Showbox har tatt i bruk har endret seg 
fra år til år. De senere årene har tanken om å ta i bruk ulike 
scener blitt utvidet til å gjelde mer konkrete samarbeid 
med scener og scenekunstinstitusjoner i Oslo. Dette har 
resultert i gode samarbeid med Dramatikkens Hus, Det 
Andre Teater, Dansens Hus, Det Norske Teater, National-
theatret og Den Norske Opera og Ballett. Kompetansen 
og velviljen til disse scenene og institusjonene har vært 
avgjørende for gjennomførelsen av Showbox. 

Veien mot en tydeligere barne- og ungdomsprofil
De første årene ble det ikke bare programmert rene barne- 
og ungdomsforestillinger, men også forestillinger skapt 
for et voksent publikum. Grunnen var at Scenekunst-
bruket ønsket å vise et utvalg av interessant scenekunst 
fra både Norge og andre land, for et publikum som i 
stor grad bestod av fylkesarrangører fra hele landet. 
Scenekunstbrukets fylkesnettverk ønsket seg en møte -
plass og visningsarena med ulike typer forestillinger  
og et faglig innhold. De ville se både forestillinger  
som kunne programmeres i Den kulturelle skolesekken, 
og kunstnerisk interessant scenekunst generelt, for å 
holde seg orientert i scenekunstfeltet. Fylkesnettverket 
fremmet også ønsker om kompetansehevende tiltak 
fra Scenekunstbruket som scenekunstfaglig påfyll, 
fagdiskusjoner, debatter og oversikt over hva som  
skjedde i feltet.

Fylkesnettverket til Scenekunstbruket bestod i 
2005 av 16 fylker, og programmerende scener var 
bare etablert i Oslo, Bergen og Trondheim (Black Box 
Teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden 
[TAG]). Internasjonale gjestespill og programmert 
scenekunst i nærområdene var noe ikke alle de ansatte 
hadde tilgang på. Dette er en av grunnene til at Showbox 
viste forestillinger av kompanier som Baktruppen, 
Kreutzerkompani, Jo Strømgren Kompani og Pia Maria 
Roll som ikke var beregnet på verken barn eller unge. 
Hovedtyngden har likevel alltid ligget på scenekunst 
for et ungt publikum. Formidlere og arrangører i 
fylkene har i dag mer fokus på sine spesifikke oppdrag. 
De programmerer lokalt ut i fra lokale, nasjonale og 
internasjonale nettverk de selv har, og den scenekunsten 
de ser i løpet av hele året, også på Showbox.

Behovene har endret seg i takt med det som har skjedd 
fra 2005 og frem til i dag. Scenekunstbruket har blitt 
nasjonal aktør i Den kulturelle skolesekken. Hele det 

desentraliserte systemet som Den kulturelle skolesekken 
representerer rundet ti år i 2011, og er i dag godt etablert 
med en annen type erfaring og kompetanse enn i 2005. 
Showbox har vokst til en større og mer internasjonal 
festival med en tydeligere barne- og ungdomsprofil.

Det har vært viktig for Showbox at programmeringen 
skjer i tråd med dynamikk, endringer og nye behov 
som oppstår i feltet. Scenekunstfeltet for barn og unge 
har utviklet seg både kunstnerisk og i omfang siden 
2005. Antall nyproduksjoner har økt, og kunstnerisk 
sett arbeider flere og flere grupper med å utforske nye 
strategier i forhold til både estetikk, arena og publikum. 
Dette legges også merke til internasjonalt, og vi har 
et scenekunstfelt for barn og unge i Norge som er i 
kunstnerisk vekst. Showbox viser derfor i all hovedsak 
ikke lenger scenekunst som er produsert for et voksent 
publikum, dersom det ikke er relevant for unge. Samtidig 
er faglig utvikling fremdeles viktig for festivalen. 

Festivalens profilutvikling fra å inkludere scenekunst 
for voksne til å satse på scenekunst for barn og unge, viser 
også en utvikling i synet på kunst for et yngre publikum. 
Både Kunstløftet og Den kulturelle skolesekken har 
bidratt til at statusen for kunst for et ungt publikum har 
fått mer tyngde.

Programmeringsutvikling
Markedet for scenekunst i Sandefjord arrangeres i løpet 
av vårsemesteret hvert år av Sandefjord kommune, og 
har etablert seg som en viktig arena for presentasjon 
av scenekunst for barn og unge. Scenekunstbruket har 
samarbeid godt med Markedet for scenekunst i alle år, og 
mange av de samme menneskene deltar på både Showbox 
og Markedet for scenekunst. Dobbeltprogrammering 
tjener ingen, og Showbox har bevisst valgt å vise mest 
mulig nyprodusert scenekunst som publikum ikke har  
sett tidligere. 

Hvert år programmeres premierer som vi naturlig 
nok ikke har sett i ferdig versjon. Sjanser må tas og 
feilprogrammering gjøres. Forestillingene under Showbox 
kan være gjenstand for diskusjoner, kvaliteten må gjerne 
variere, men forestillingene bør være udiskutabelt 
relevante. Ingen behøver å like alle forestillingene som 
vises. Showbox har ambisjoner om å tørre å vise vanskelig 
og kontroversiell kunst. Et element av risiko hører hjemme 
i programmeringen for å holde festivalen i utvikling. 

Disse ambisjonene gjelder også det faglige 
programmet som er en viktig del av innholdet på 
Showbox. I begynnelsen holdt intensjonen om at dette 
handlet om barn og unge som begrunnelse for festivalen. 
Et felt som lenge strebet etter status og anerkjennelse, 
både politisk og innen kunstfeltet, trengte et løft. I dag må 
vi også kunne kreve vilje til fornyelse, krav om relevans 
og faglig engasjement fra både miljøet og oss selv. For å 
fungere som en troverdig og viktig festival fremover, må 
det jobbes planmessig med engasjementet, både i forhold 
til programmering og faglig utvikling. Ingen festival har 
råd til utviklingsstopp.

Programmeringen skal vise bredden av det som 
eksisterer, være kunstnerisk interessant og skape 
diskusjon. Vi viser gjerne forestillinger som kan kobles til 
temaer som tas opp på fagseminarene. Når vi viser scene-
kunst som bryter grenser oppstår det gjerne diskusjoner, 
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følelser, og også synliggjøring av mangler på kunnskap 
og språk. Det faglige programmet under Showbox handler 
blant annet om hvordan man kan snakke om scenekunst, 
for å bedre forstå og oppleve. En av hensiktene med både 
det kunstneriske og faglige programmet under Showbox, 
er at det som skjer her kan bidra til å definere scenekunst 
for et ungt publikum. Vårt ønske er at kompetanse, 
bevisstgjøring og bredde skal gjøre produksjon og 
program mering av scenekunst for et ungt publikum  
bedre og mer interessant – for barn og unge! 

Faglig program 
Showbox har hatt ulike faglige innslag i programmet 
som seminarer, morgenprat, foredrag, presentasjoner og 
Babbel med bruket. Ulike fagfolk fra scenekunstfeltet 
som dramaturger, kritikere, teatersjefer og teatervitere 
har fulgt festivalen, og fått ansvar for diskusjoner og 
samtaler rundt det kunstneriske programmet. På hvilken 
måte dette har blitt gjort har variert fra år til år, og 
ingen fast form er benyttet. Noen faste innslag har vært 
med oss nesten fra starten av, og dette gjelder særlig 
speedmeeting og hovedseminaret. Siden festivalen har fått 
flere internasjonale gjester, så påvirket dette deler av det 
faglige programmet i en mer internasjonal retning både 
tematisk og språklig. På oppfordring fra aktører i utlandet 
som besøker festivalen, arrangerer vi også egne møter 
med relevante kunstnere og aktører i Norge.

Speedmeeting ble arrangert under Showbox 
allerede i 2006. Ideen var å la anslagsvis ti kompanier 
presentere hver sin nye, ofte uferdige, forestilling 
på fem minutter. En av Scenekunstbrukets viktigste 
oppgaver er å ha oversikt over og være oppdatert på det 
som skjer i feltet. Den kulturelle skolesekken har lang 
planleggingshorisont. Et kompani som har en ferdig 
forestilling og får et oppdrag av et fylke, risikerer å vente 
i lang tid før de kommer ut på veien. Scenekunstbrukets 
kunstneriske råd vurderer bare ferdige produksjoner, og 
gangen fra forestillingsidé til turné er en prosess som 
krever tålmodighet for alle involverte. Speedmeeting gir 
publikum små teasere på hva publikum kan vente seg i 
tiden som kommer. Kunstnere, interesserte, arrangører og 
andre får et kjapt innblikk i hvordan folk jobber akkurat 
nå, hvilke temaer det arbeides rundt, prosesser kunstnerne 
er i og strømninger i tiden.

Bortsett fra det første året, så har det hvert år blitt 
arrangert et hovedseminar under Showbox med variert 
faglig innhold. Temaer har vært: Ulike utøvere, ulike 
ståsted – kunstneriske prosesser, Ny barndom – ny 
scenekunst og Barn i scenekunsten. I tillegg ble Kunst i 
voksnes (selv)bilde i regi av Kunstløftet, arrangert under 
Showbox i 2008, og Flerbruk, merbruk og bedre flyt av 
forestillinger holdt i samarbeid med Riksteatret i 2010.

Prebox ble arrangert for første gang i 2011. Dette er 
et fagseminar som legges i forkant av festivalen med 
tematikk som er relevant for det norske miljøet. Mer 
internasjonale faglige arrangementer legges senere i  
løpet av festivalen. Prebox har forsøkt å være fleksibel  
i form og relevant i valg av innhold. Første Prebox hadde 
tittelen Myter, fordommer og klisjéer om scenekunst 
for barn og unge. Senere har vi under Prebox tatt opp 
problemstillinger som handler om hvem scenekunst  
for barn og unge egentlig angår, hvordan det står til  

med barn og unges medvirkning i kunstneriske  
prosesser, og muligheter for medbestemmelse i valg  
av kunstopplevelser.

Publikum på Showbox
I starten var Showbox en festival som naturlig nok rettet 
seg primært mot formidlere og arrangører i fylkene som 
programmerte kunst for skoleelever i Den kulturelle 
skolesekken i sin region. Feltet var den gang lite og mer 
oversiktlig. Med unntak av kunstnerne selv, var det ikke så 
mange andre aktører i feltet scenekunst for barn og unge 
enn dette fylkesnettverket. Showbox ble startet delvis 
etter ønske fra fylkene om en møteplass, og arrangørene 
i fylkene fikk tidlig en form for eierskap til festivalen. 
Showbox kunne ikke ha utformet sin rolle og blitt hva den 
er i dag uten dialog, samarbeid og deltakelse fra fylkene. 
Pågående samarbeid med fylkene er en vedvarende 
prosess som er avgjørende for Scenekunstbrukets 
aktivitet både i forhold til Showbox og annet arbeid. 
Fylkeskommunenes tilstedeværelse på Showbox, og 
samarbeidet vi har med fylkene ellers gjennom året, gjør 
at vi er bedre orientert om det som foregår rundt om i 
landet. Fylkene hjelper oss å være relevante.

I mange andre land eksisterer det forskjellige scener 
og festivaler som viser teater og dans for barn. I Norge, og 
særlig i Oslo, var tilbudet mangelfullt på dette området. 
Showbox tok en plass og en rolle som ingen andre 
allerede hadde. Det kunne virke påfallende å arrangere en 
egen festival for primært et lite knippe mennesker, stor 
sett bestående av kunstkonsulenter i fylkeskommunene. 
Både arbeidsinnsatsen og midler brukt på Showbox har 
vært betydelige, men likevel lavbudsjett i forhold til andre 
festivaler. Dette var nybrottsarbeid som måtte gjøres for 
å kunne etablere en festival med fokus på barn og unge. 
Allerede under første Showbox var det tydelig at dette var 
en festival som det var behov for. Scenekunstgrupper har 
ønsket å vise forestillinger her, og publikum har trofast 
møtt opp. Helt uten noe apparat som kunne markedsføre 
festivalen ble Showbox en naturlig arena og et viktig 
møtested for miljøet. Velvilje fra Black Box Teater og 
andre scener, samt bruk av Scenekunstbrukets egen 
arbeidskraft, har gjort festivalen mulig. 

Tidlig ble det tydelig for oss at vi ønsket større 
tilstede værelse av scenekunstnere på festivalen, både som 
publikum og som deltakere i det faglige programmet. Vi 
har jobbet aktivt med dette, og ser i dag at stadig flere 
kunstnere prioriterer å se kollegers arbeid, og at Showbox 
er en mulighet for det utøvende miljøet til å holde seg 
orientert om hva slags annen scenekunst som skapes for 
barn og unge. 

Det er viktig for Scenekunstbruket å nå ut til flere, 
og å åpne festivalen for nye typer publikum. Gjennom 
gode nasjonale nettverk og et stadig større internasjonalt 
nettverk har publikum vokst. Showbox har aldri vært 
en intern Oslo-festival siden publikum og kunstnere har 
kommet fra hele Norge. Senere også fra andre deler av 
verden. Vi har hatt gjester fra alle Norges fylker, samt 
Afrika, Canada, USA og Europa. 

Scenekunstbruket startet prosjektet Unge  
Stemmer i 2012, for å få høre de unges egen meninger  
om forestillingene. Et utvalg ungdom har derfor  
fulgt festivalen, og blitt en viktig del av publikum.  
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Unge Stemmer har blogget og skrevet  
anmeldelser av forestillinger. 

På Showbox vises forestillinger for barn og ungdom 
både med og uten målgruppen tilstede blant publikum. 
Showbox er ingen ren barneteaterfestival. Grunnen til at 
vi viser noen forestillinger uten barn og unge tilstede, er 
rett og slett plassbegrensning for publikum på enkelte små 
scener. De minste scenene har bare 40 publikumsplasser, 
og da har vi ikke hatt plass til hele skoleklasser. Heldigvis 
vil mange av forestillingene under Showbox også vises på 
skoler, og andre steder, over store deler av landet. 

Barnehagebarn, skolebarn og andre elever har 
siden starten blitt invitert på utvalgte forestillinger. 
Scenekunstbruket har også arrangert en egen barne lørdag 
under Showbox med forestillinger for barnefamilier. 
Show box er en åpen festival som selger enkeltbilletter  
til interesserte i tillegg til festivalpass.

Internasjonal vending
Det frie scenekunstfeltet i Norge alltid har vært påvirket 
av internasjonal scenekunst. Mange scenekunstnere i 
det frie feltet har tatt sin utdannelse i utlandet, og dette 
gjelder også i dag. Showbox tok fra begynnelsen av ikke 
noe bevisst valg om å være en internasjonal festival, men 
har hele tiden hatt en grunnleggende tanke om å være en 
åpen festival som ser utover. Showbox har etter hvert fått 
et mer internasjonalt fokus. Festivalen viser scenekunst 
produsert utenfor Oslo, og scenekunst produsert utenfor 
Norge – med stor kunstnerisk bredde for barn og unge. 
Publikum kommer fra hele landet, og fra ulike festivaler 
og institusjoner i europeiske land, USA og Canada.

Scenekunstbruket har arrangert internasjonale 
nettverksturer annen hvert år for fylkesnettverket 
siden 2004. Dette har vært fagturer hvor formidlere fra 
fylkene har vært med på reiser til scenekunstfestivaler, 
institusjoner og scenekunstmarkeder i London, 
Edinburgh, Montreal, Mantova og Warszawa.

Scenekunstbruket deltar på internasjonale 
scenekunstfestivaler og fagarenaer i utlandet hvert år, 
og er engasjert i flere internasjonale nettverk. Gjennom 
deltakelse på internasjonale festivaler er vi blitt en 
sentral norsk aktør i utlandet, og har knyttet kontakter til 
internasjonale kunstnere, programmerere, organisatorer av 
festivaler, scener og organisasjoner. Mange av disse deltar 
også på Showbox. Vi har hatt besøk av representanter 
fra Imaginate Festival i Skottland, Krokusfestivalen i 
Belgia, IPAY (International Performing Arts for Youth) 
i Pittsburgh, USA, Aprilfestivalen i Danmark, Bibu i 
Sverige, Unicorn Theatre i London, Les Coups de Théâtre i 
Montreal, Canada, Lincoln Center for the Performing Arts 
i New York og Segni d’Infanzia i Italia, for å nevne noen. 
Scenekunstbruket har hatt mulighet til å ta et internasjonalt 
ansvar gjennom deltakelse på internasjonale arenaer. 
Vi har kontakt med aktørene i kunstfeltet både hjemme 
og ute, samt oversikt over turnerende forestillinger og 
kunstnerskap i utvikling. Scenekunstbruket har konkrete 
kanaler for internasjonalt arbeid og muligheter for flere 
typer samarbeid og utveksling.

Gjennom Showbox har Scenekunstbruket mulighet  
til å formidle begge veier, både inn og ut av Norge. Vi  
kan som festival programmere internasjonale gjestespill, 
og vi kan presentere norsk scenekunst for barn og unge 

for et internasjonalt publikum av programmerere  
tilknyttet festivaler og institusjoner. 

Vi har vist flere internasjonale gjestespill under 
Showbox. Disse gjestespillene gir miljøet i Norge 
impulser for å bedre kunne utvikle den scenekunsten som 
produseres for barn og unge. Forestillinger utenfra vil 
kunne sette scenekunsten som produseres i Norge inn i 
en internasjonal kontekst. Internasjonale gjestespill kan 
derfor tidvis være relevante å vise nesten uavhengig av 
genre og kvalitet. Showbox skal vise god internasjonal 
scenekunst, men det å kunne vende blikket ut og se hva 
som produseres, vises og fungerer internasjonalt, kan gi 
oss viktig kunnskap og diskusjonsgrunnlag som vi trenger 
her hjemme. 

Scenekunstbruket har gjennom sitt fylkesnettverk 
regionale kanaler med muligheter for å få vist scenekunst 
produsert i utlandet til barn og unge rundt om i Norge. 
Internasjonale gjestespill vist på Showbox, og andre 
festivaler, kan få et videre liv på skoleturné i Norge. 
Her kan det være terskler som handler om logistikk, 
formidling og økonomi, men vi har eksempler på at 
kompanier fra utlandet har forlenget oppholdet i Norge 
etter et gjestespill, og vært på skoleturné. 

Festivaler som Showbox, Meteor (BIT Teatergarasjen), 
Stamsund Teaterfestival, PIT (Porsgrunn Internasjonale 
Teaterfestival), Bastard (Trondheims internasjonale 
scenekunstfestival, Avant Garden), Figurteaterfestivalen 
(Agder Teater), Mini Midi Maxi (Vestlandske 
Teatersenter), Markedet for scenekunst i Sandefjord og 
ulike festspill programmerer internasjonalt. Gjestespill 
ved disse festivalene vil gjennom Scenekunstbrukets 
arrangørnettverk kunne vises i grunnskolen eller 
på videregående skoler i mange fylker. Her er det 
gode muligheter for å utnytte allerede eksisterende 
internasjonal programmering ved de ulike festivalene. 

Showbox er med på å danne koblinger mellom  
det regionale, nasjonale og det internasjonale gjennom  
å formidle kunstnere og utøvere på tvers av grenser,  
og introdusere nasjonale og internasjonale nettverk  
for hverandre. 

Norsk scenekunst for barn og unge har fått økt inter-
nasjonal oppmerksomhet på grunn av høyt kunstnerisk 
nivå, formsterkhet, originalitet, forhold til publikum og 
måten de forholder seg til temaet barndom og barn på. Det 
gjelder både innenfor dans og teater. Showbox er en viktig 
visningsarena for norske grupper som har ambisjoner 
om gjestespill i utlandet, og fungerer som en plattform 
for norske scenekunstnere som ønsker å eksportere 
sine produksjoner. Koreograf Hege Haagenrud har for 
eksempel blitt invitert til å vise forestillinger i Tyskland, 
Østerrike, Danmark, USA, England og Belgia som en 
konsekvens av å ha spilt forestillinger under Showbox. 

Det internasjonale miljøet som representerer festivaler, 
messer og scener som viser scenekunst for barn og unge, 
kan virke stort og uoversiktlig. Jevn nettverksjobbing, 
reising og Showbox har gjort at Scenekunstbruket både 
har god oversikt over, samt kontakter i dette miljøet. 
Scenekunstbruket er selv blitt en naturlig aktør i dette 
internasjonale miljøet, og ofte er det Scenekunstbruket 
som representerer det norske scenekunstmiljøet for barn 
og unge i internasjonale sammenhenger.
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Showbox som festival
Showbox var aldri ment å være en intern og lukket festival 
for 40 fylkesrepresentanter. Et vitalt kunstmiljø som 
arbeidet med dans og teater for barn og ungdom hadde 
behov for en fast årlig møteplass. Samtidig eksisterte 
det etterspørsel etter gode forestillinger i Den kulturelle 
skole sekken. Showbox ble ikke startet som resultatet av 
en luftig idé, men for å formidle scenekunst og gi miljøet 
muligheten til å samles. Som bindeledd hadde Scenekunst-
bruket en viktig rolle å spille. Hvert år er mange 
mennesker med på å fylle Showbox med innhold, kunst 
og liv. Kunstnerne, kompaniene, samarbeidspartnerne og 
publikum fra inn- og utland – både voksne, barn og unge, 
gjør at Showbox har livets rett. 

Showbox som festival har vært planlagt, skjerpet og 
motivert, og også fleksibel, åpen og utforskende. Vi vil 
utvikle festivalen i takt med feltets faktiske behov, ikke 
Scenekunstbrukets behov. Arbeidsprosessen gjennom 

Showbox første ti leveår har vært å beholde energien som 
oppstår når man er åpen og jobber på lag med andre, og 
samtidig beholde en selvstendighet der det faglige og 
kunstneriske hele tiden står i sentrum. Noe av det viktigste 
med festivaler er det sosiale, det å skape nye nettverk og 
få felles opplevelser.

Når jeg ser på alle som samles på Showbox 
– kunstnerne, scenene, organisasjonene og 
menneskene fra inn- og utland som arbeider 
for at det yngre publikummet skal få mulighet 
til å oppleve god scenekunst – så har jeg et 
håp om at vi når en av Scenekunstbrukets 
viktigste funksjoner. Nemlig å få folk til å møtes 
og å utveksle erfaringer og kompetanse på 
scenekunstfeltet.
ÅDNE SEKKELSTEN
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GRAFISK DESIGN FOR SHOWBOX: HALVOR BODIN
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Den kulturelle skolesekken (DKS) sitt mandat er å 
formidle målgruppespesifikk kunst innafor skolen som 
pedagogisk institusjon. Dette mandatet forholder seg til 
institusjonelle, pedagogiske og kunstneriske kontekster 
som til dels skiller seg fra andre situasjoner der kunst 
formidles, men som også har mange likhetstrekk med 
annen kunstformidling. I denne artikkelen diskuterer 
jeg først alminnelige oppfatninger av formidlings- 
og kunstformidlingsbegrep i skolen slik de framstår 
som kulturelt og institusjonelt nedarva praksiser. 
Deretter begrunner jeg hvorfor det i våre dager kan 
være nødvendig å forholde seg til formidlingsbegrepet 
som en funksjonsbasert mekanisme, og jeg peker i 
den forbindelse på samtidig kunstsyn og elevsyn som 
skaper behov for å se formidlingspraksisene som 
relasjonsorienterte. På denne bakgrunnen går jeg blant 
annet inn i diskusjoner omkring hvordan et dialogisk 
formidlingsbegrep kan være konstruert og hva det kan ha 
å tilby deltakerne, hvordan samtidas estetiske situasjon 
kan påvirke formidlingsbegrepet, og hvordan relasjoner 
mellom kunsten, kunstnerne, elevene, lærerne og 
skolekonteksten også rammer inn og bestemmer retning 
for kunstformidling. Jeg vil på denne måten forsøke å gi et 
bud på et kunstformidlingsbegrep som har som målsetting 
å generere meningsfulle kunstopplevelser i dialog med 
deltakernes kontekst.

Formidlingsbegrepet i kulturen

Formidlingsbegrepet i pedagogiske kontekster
I didaktiske sammenhenger er «formidling» en omstridt 
størrelse. Telhaug (2013) er en av dem som er opptatt av 
at skolen har en enorm formidlingsoppgave, en oppgave 
han mener ikke har fått nok oppmerksomhet de seinere 
åra, på grunn av omfattende satsing på sosiokulturelle/
konstruktivistiske læringsteorier. Telhaug opplever det 
som problematisk dersom «formidlingspedagogikk» 
blir et slags skjellsord, og han oppfordrer lærere til å 
arbeide med å finne andre – og mer positive uttrykk for 
formidlingspedagogikk.

De sosiokulturelle strømningene Telhaug kritiserer 
kom først til uttrykk flere steder i verden rundt forrige 

århundreskifte, og de ble blant annet formulert av 
pragmatisten John Dewey (1916) og psykologen Lev 
Vygotsky (1978). Dewey mente at en monologisk 
kunnskapsformidling der elevene ses som tomme kar som 
skal fylles med kunnskap skaper demokratisk underskudd, 
fordi kunnskap på denne måten ofte presenteres som 
uforanderlige sannheter som ikke kan ha forskjellige 
forståings- og forklaringsmodeller. For at elevene skal 
kunne opparbeide den nødvendige kritiske distansen til 
stoffet, må de tilbys muligheter til å utforske det, reflektere 
over det og handle med det sjøl. Vygotsky viser på sin side 
hvordan lærere og medelever kan bygge «stillas» rundt 
eleven der vedkommende kan konstruere nye kunnskaper 
og ferdigheter med utgangspunkt i sin eksisterende 
kunnskapsbase («scaffolding»). For at eleven skal kunne 
lære på mer grunnleggende vis enn kun å reprodusere 
lærerens/lærebokas påstander, må utdanninga altså, i 
følge de sosiokulturelle læringsteoretikerne, basere seg på 
et syn på eleven som handlende og reflekterende subjekt 
med fungerende kompetanse.

Haug (2003) viser at det har pågått kamper i 
norsk skole mellom på den ene sida tradisjonell 
formidlingspedagogikk basert på lærerstyrt monolog og 
på den andre sida mer sosiokulturelle tilnærminger som 
tar utgangspunkt i elevens konstruksjon av egen læring. 
Intensjonen om å bevege skolens undervisning i retning  
av sosiokulturelle læringsformer har vært til stede i skolen 
lenge. Læreplanene L97 (Kirke-, Utdannings-  
og Forskningsdepartementet 1996) og Kunnskapsløftet 
(Utdanningsdirektoratet 2006) er gode eksempler på 
planer som legger et sosiokulturelt lærings- og elevsyn  
til grunn.

Formidlingsbegrepet i kunstneriske kontekster
I kunstfeltet finner jeg ikke på langt nær samme skepsis til 
formidlingsbegrepet som i skolen (Holdhus og Espeland, 
2013). I pedagogiske kretser brukes «formidling» til tider 
negativt, mens det i kunstkretser ofte omfavnes som 
honnørbegrep. «Det må være god formidling» er et utsagn 
vi ofte hører i kunstkretser, særlig når målgruppa er barn 
og unge. 

Den grunnleggende positive tilnærminga til 
formidlingsbegrepet hos kunstnere kan ha røtter i 

Kunstformidling –  
medierende eller relasjonsbasert praksis?
Av Kari Holdhus
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europeisk estetikkhistorie. På midten av 1800-tallet hyllet 
borgerskapet Verket som et talende subjekt (Goehr 2007). 
Det vil si at det fantes en forestilling hos kunstnere og 
publikum om at verket i seg sjøl hadde et budskap som 
var autonomt og ikke trengte mediering eller forklaring, 
verket kunne tale for seg sjøl. Denne oppfatninga av 
verket som sjølforklarende har hatt et langt liv i vestlig 
kultur, men i de seinere åra har stadig flere kunstnerne 
og kunstpedagoger blitt klar over at mennesker nett-
opp konstruerer sine kunstopplevelser ved hjelp av 
kulturforståelse, tidligere kunnskaper og erfaringer, og 
gjennom den konteksten de sjøl og kunsten er vevd inn 
i. Etter en langvarig tilstand av «anti-formidling» har det 
blitt legitimt for aktører i kunstfeltet å legge til rette for 
kunstopplevelser. Kunstformidlingsaktivitetene kan se ut 
til å følge forskjellige strategier: Den første er gjennom 
å tilføre kunnskap og informasjon, en annen ved at 
kunstnere benytter seg av kommunikasjonsteknikker som 
del av kunstbegivenheten. En tredje måte å «formidle» 
på sprenger et tradisjonelt kunstformidlingsbegrep ved å 
involvere publikum i så stor grad at vi ikke lenger snakker 
om en sender- mottakerrelasjon, men om begivenheter 
som vokser fram mellom deltakerne og som angår 
målgruppas livsverdener direkte. Dermed oppløses også 
verket slik vi tradisjonelt kjenner det og erstattes med noe 
annet og felles.

Det kan se ut som om mange kunstnere føler det 
som frigjørende å slippe å produsere kunst som kun 
skal tale for seg sjøl. Men denne gleden jeg synes en 
del representanter for kunstfeltet viser over endelig 
å få lov til å forklare, legge til rette og formidle, 
fører også til ukritisk og lite profesjonell bruk av 
formidlingsteknikker, og disse teknikkene ser ofte ut 
til å være basert på myter om kunsten og publikum i 
stedet for på empirisk kjennskap. Alle de tre variantene 
av formidlingsbegrepet nevnt over, krever en kretsing 
omkring hva som kan være kvalitetsfylt i den spesifikke 
situasjonen. All formidling er altså ikke nødvendigvis 
god formidling. Dersom en ser formidling som en del 
av kunstnerprofesjonen, er det naturlig at innholdet og 
metodene bak formidlingselementene utvikles faglig 
gjennom refleksjon, utprøving og øving, på lik linje med 
andre kunstneriske komponenter i det samla uttrykket. 
Jeg opplever med andre ord en ureflektert faglighet 
omkring formidlingsbegrep hos kunstnere – kanskje 
er det nødvendig å utvikle mer informerte, muligens 
forskingsbaserte tilnærminger omkring formidlingas 
hva, hvordan og hvorfor. Foster (1995) peker på at 
etnografer og antropologer etter hvert arbeider gjennom 
en stadig refleksjon rundt egen situerthet og analyser av 
forholdet sitt til kulturer og enkeltpersoner. Foster mener 
kunstnere mangler en liknende tradisjon – blant kunstnere 
er det verken vanlig å prøve å sette seg inn i publikums 
livsverden eller å føre en refleksiv diskusjon rundt egen 
rolle og makt i de kunstneriske situasjonene. 

Institusjonalisert verkoppfatning –  
medierende formidling
Hele kulturen – institusjoner, kunstnere og lærere og 
publikum, skiller etter min oppfatning fortsatt mellom 
den avgrensa kunstbegivenheten og det andre som skjer 
rundt den og opprettholder og reproduserer dermed en 

avgrensa verkoppfatning (Holdhus, 2014, s. 144). Small 
(1998) peker ut fra et musikkantropologisk ståsted 
på at en slik oppdeling av funksjoner knytter seg til 
autonomiestetikken og er med på å opprettholde skillet 
mellom publikum, pedagoger og utøvere som produktive, 
henholdsvis ikke-produktive i kunstbegivenheten. 
Han framholder at enhver aktivitet som iverksettes 
i forbindelse med en kunstnerisk begivenhet må 
ses på som bidragsytende til opplevelsen, og at den 
derfor må oppfattes og behandles kunstnerisk. Jeg vil 
påstå at en del verk/begivenheter som kunne fungert 
som heteronome i dag blir pressa inn i format som 
skiller deler av begivenheten ut som «informasjon», 
«praktisk tilrettelegging» eller «pedagogikk» og 
som dermed hindrer begivenheten i å nå sitt fulle 
potensial for deltakerne. Disse rammene kan betegnes 
som institusjonelt produserte og speiles gjennom 
ureflekterte, overleverte og tatt for gitte konvensjoner 
og rutiner. Med «institusjon» mener jeg her kunsten som 
samfunnsinstitusjon eller fenomen – en mekanisme som 
utgjør summen av historier, legitimeringer, kulturer som 
holdes ved like gjennom posisjonering av makt i feltet 
kunst (Berger & Luckmann, 2000).

Utøvende kunstnere som arbeider for DKS og 
skolekonsertordninga problematiserer sjelden de 
institusjonelt produserte rammene som forutsetninger 
for format, men ser det som sin oppgave å skape god 
formidling inne i det avgrensa kunstneriske rommet 
systemet og kulturen har tildelt dem. I dagens DKS-
sammenheng er dette ofte tidsavgrensa til en skoletime 
og rommet er ofte en gymsal. Innafor rammene blir 
kunstnerens oppgave dermed å framstille den utvalgte 
kunsten på en slik måte at den kommuniserer med det 
publikummet som til enhver tid er til stede. Dette skjer 
på grunnlag av deres og andres oppfatninger om det 
angjeldende publikummets forforståelse, behov og 
kultur. I min undersøkelse om skolekonsertmusikere 
kommer det imidlertid fram at mange av kunstnernes 
oppfatninger om elever ser ut til å være mytebaserte 
i stedet for forskingsbaserte (Holdhus, 2014, s. 155). 
I skolekonsertpraksisen kan det se ut til at musikere 
først velger musikk de mener publikum har godt av å 
høre/musikk de tror publikum vil like, og at de deretter 
starter et kommunikasjonsorientert produksjonsarbeid 
med en målsetting om å kontekstualisere stoffet til 
publikums antatte livsverden. Kommunikasjon brukes på 
denne måten som medierende redskap for å nå fram til 
målgruppa med den utvalgte kunsten. Så lenge kunstnerne 
er eneansvarlige og har definisjonsmakt når det gjelder 
utvelgelse og tilrettelegging av kunstnerisk materiale, vil 
kunstformidlingen altså være av medierende karakter. 

Lærerne og skolen får dermed, uten å kunne si nei, 
ansvar for å «forberede» besøket. Læreren tildeles 
– uten diskusjon eller refleksjon – ei rolle som ikke 
meningsberettiga handlanger for begivenheter som 
ikke alltid er faglig festa hos dem, men som foregår 
som intervensjon i deres yrkeshverdag. I skolen 
har det tradisjonelt sett vært læreren som har fått 
ansvar for å formidle de fleste av verkets relasjoner 
ut over den konkrete kunstbegivenheten, fordi disse 
relasjonene har vært betrakta som «informasjon» eller 
«pedagogikk», altså element som tradisjonelt har ligget 
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utafor kunstbegrepet. Denne praksisen legitimerer også 
synet på læreren i Stortingsmelding 8 «Den kulturelle 
skolesekken». Her ses ikke læreren som profesjonell, 
fordi meldingas forståelse av begrepet profesjonalitet 
knytter seg til en relativt smal fortolking av kunstnerisk 
profesjonalitet. (St. meld. 8 (2007–2008)). Relasjonelle 
tilnærmingsmåter utløser et annet tankesett enn det vi 
kan lese av Stortingsmelding 8: I et relasjonelt paradigme 
vil aktiviteter som «forberedelse», «informasjon» og 
«etterarbeid» stå fram som en del av kunstverket, og 
det vil dermed også kunstens relasjoner til læreren som 
ekspert på elever og læring og skolen som kontekst gjøre. 

Konstruksjon av et relasjonsbasert 
kunstformidlingsbegrep 

I denne delen av artikkelen vil jeg presentere 
bakgrunn og argument for å forlate en medierende 
kunstformidlingspraksis og begi seg inn i relasjonens 
uforutsigbare verden. Jeg vil også si noe om hvordan kan 
slik «formidling» komme til å se ut.

I samtidig konstruksjonistisk og fenomenologisk teori 
er relasjonen sentral – vi har relasjoner til mennesker og 
artefakter og til vår egen og andres forforståelse og kultur 
– og disse relasjonene har oss (Gergen, 2011). Vi lever 
i mange forskjellige relasjoner, og skaper forskjellige 
virkeligheter i dem. Vi har altså en evne til å leve i et 
mangfold av virkeligheter, noe som gjør hver person til et 
skjæringspunkt mellom mange relasjoner. 

Problemet er at vi har en tendens til å isolere oss i de 
av disse virkelighetene som betyr mest for oss og skape 
egne diskursive realiteter med særegne sett av regler, 
narrativ og verdier. Ifølge Gergen er det viktigste som 
skjer i en relasjon at vi forhandler med dem eller det andre 
om en felles virkelighet – når vi går inn i en ny relasjon, 
tar vi med oss relevante deler av vår virkelighetsforståelse 
og «sliper» den opp mot den nye relasjonen. I relasjonen 
mellom skole og kultur i DKS har denne prosessen funnet 
sted i liten grad, fordi kunstfeltet har hatt ureflektert 
definisjonsmakt over kvalitetsbegrepet (Holdhus, 2014). 
For å kunne forankres og være meningsfull for deltakerne, 
er det en forutsetning at begge diskurser (kunst og skole) 
har råderett som kan medføre eierskap i praksisen. I en 
vellykka likeverdig forhandlingssituasjon vil det oppstå 
en transformativ dialog – partenes respektive verdisyn 
smelter sammen – og det oppstår noe nytt. Det kan være at 
dette «noe» i en definisjon av formidlingsbegrepet betyr 
en ny type kunst med spesifikke kvalitetskriterier. 

Endringer i resepsjonen av kunst
I tidas estetiske kontekst er fokuset på relasjonene 
betydelig. Et tidlig eksempel på slik relasjonell 
kunstnerisk praksis er verket Fontene av Marcel Duchamp 
i 1917 (Duchamp, 1917). Fontene er, som mange sikkert 
kjenner til, et signert pissoar som Duchamp plasserte 
i kunstgalleriet. Dette gjorde han blant annet for å 
påstå at det ikke er kunstverket, men konteksten som 
bestemmer hva som regnes som kunst. Men Fontene kan 
også relateres til synet hans på publikum som fullførere 
av kunstverket (konseptkunst). Gjennom de snart 100 
åra som er gått siden denne skulpturen ble lansert, har 

estetikken flytta seg gradvis fra å hevde verket som 
subjekt, til å tillate publikum mer og mer råderett over det. 
Dette flytter kunstverkets kvalitetsbegrep og definisjonen 
av et kunstverk over fra å være entydig bestemt av 
innholdsdimensjonen til også å omfatte relasjonen. Hvilke 
reaksjoner kan kunstverket utløse, hvilke initiativ kan 
det påvirke publikum til å ta, hva kan kunstverket tilby 
publikum å skape? 

De relasjonelle og performative kunstretningene er 
like mangfoldige som postmodernismen er omskiftelig 
og sammensatt. Den framstillingen av relasjonell estetikk 
som er mest kjent i Norge, finner vi i Relasjonell estetikk 
(Bourriaud, 2007), der Bourriaud viser og diskuterer 
kjennetegn på relasjonelle kunstpraksiser. Kravet om 
nyhet og originalitet, et sentralt punkt i modernismens 
verkoppfatning, er ikke lenger et kvalitetskriterium i den 
relasjonelle kunsten. Det vil i sin konsekvens bety at et 
hvilket som helst klassisk, romantisk eller modernistisk 
verk vil kunne framstå som et artefakt som kan disponeres 
og redefineres gjennom relasjonelle kunstneriske 
prosesser. Dette, sier Bourriaud, representerer 
videreføringa av moderniteten gjennom bricolage, 
gjenbruk og resirkulering av kulturelt gitte uttrykk 
og symbol (Bourriaud, 2007, s. 16). I Postproduction 
(2005) viser Bourriaud hvordan en rekke verk skapes på 
bakgrunn av tidligere arbeider, og han sammenlikner 
kunstneren med en DJ som tar i bruk preproduserte 
materialer fra for eksempel film, foto, radio og 
innspillinger, og som mikser dette inn mot et relasjonelt 
produkt. Denne resirkuleringa er imidlertid ikke bare 
et trekk i kunsten, men i hele kulturen, og kunstnerne 
medvirker på denne måten – og av kunstneriske 
årsaker – til å bryte ned skiller mellom produksjon og 
konsumpsjon, tradisjon og forbruk, skaping og kopiering.

Bourriaud peker på at interaktivitet blir stadig vanligere 
på alle kommunikasjonsfelt. Den eksplosive tekno-
logiske utviklinga setter fart i forestillinger om at vi alle er 
innbyggere i en «global landsby», der publikum og kunstnere 
skaper nye samhandlings rom og nye typer utveksling. 
En nettbasert medskaping gjør «alle» til med virkende i 
kunstverket. Samtidig pågår det utstrakt sjølestetisering 
av egen kropp og framtoning, og «publikum» resirkulerer 
ideer fra cyber space til bruk på/med egne kropper og i 
analog samhandling med andre. Den globale landsbyen 
bryter på denne måten ut av nettet og foregår også gjennom 
konkret kroppslig samhandling. Underholdnings samfunnet 
etterfølges av statist samfunnet, alle kan la sin stemme høre i 
kunsten, der med virking blir en selvfølgelig ingrediens som 
utforskes som kunstnerisk virkemiddel.

Dersom vi ser på denne estetikken i skolekontekst, 
er det grunn til å tro at mange norske elever, med sin 
opplæring til handlekraft og medborgerskap, sitt 
utgangspunkt som «digital natives» (Prensky, 2001) 
og med tilgang til teknologi, faktisk allerede fungerer 
som aktører i transitive og medskapende kunstneriske 
prosesser. Statistsamfunnet og DIY (Do it Yourself)1 
tar dermed også til en viss grad opp i seg situasjoner 
der forskjellen mellom kunsten og en hverdagslig, 
kroppslig og pragmatisk estetikk overskrides. Slik 
utfordres også skiller mellom kunst og estetikk, og 
mellom populærkultur og høykultur. Kanskje er det et 
slikt postmoderne landskap av kunstneriske og estetiske 
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relasjoner mellom hverdagsmenneskenes skaping og 
sjølestetisering, kunstnere, kunstneriske uttrykk og 
alle implisertes handlekraft som danner bakgrunn når 
leiebilen fra DKS stanser i en skolegård. Hva gjør denne 
situasjonen med formidlingsbegrepet?

Kunstformidling som dialogisk aktivitet 
Samuelsen (2013) diskuterer om hele begrepet 
«formidling» bør erstattes av noe annet, særlig på 
bakgrunn av at det kan framstå som belasta i en del 
pedagogiske sammenhenger. Etter mitt syn er begrepet 
verken treffende, dekkende eller særlig framtidsretta, 
men jeg mener at begrepet i så fall må skiftes ut med 
noe som er vesentlig bedre. Inntil en slik betegnelse trer 
tydelig fram, er det kanskje bedre å føre en reflektert og 
vedvarende samtale omkring innhold i og bakgrunn for 
det begrepet som er i bruk. 

Samuelsen (2013, s. 14) bruker en definisjon  
utarbeida av Aure og Boyesen angående kunstformidling: 
«tilgjengelig gjøring av kunsten og det kunstneriske 
uttrykket». Disse forfatterne presiserer at denne 
tilgjengelig gjøringa må være «basert på kvalitet, 
kompetanse, samarbeid og levende kommunikasjon 
knyttet til «kunstopplevelsens betydning for enkelt-
mennesket, som en naturlig del av det daglige liv»  
(Aure og Boyesen, 1995, s. 7).

Dysthe, Bernhardt & Esbjørn (2012) mener at 
kunstformidling som undervisning må bygge på 
«en dialogisk forståelse av meningsskaping og 
kommunikasjon, og der man tar konsekvensen av at 
mening oppstår og blir utviklet gjennom interaksjon med 
mennesker» (Dysthe et al., 2012, s. 6). Både Samuelsen og 
Dysthe har pedagogers kunstformidling i skole for øye i 
sine bøker, mens denne artikkelen sirkler inn kunstneres 
mulige tilnærming til begrepet i samme kontekst. 

Jeg tror uansett det er mulig og ønskelig at 
kunstneriske uttrykk som skapes med henblikk på 
publikums kontekst, bygger på en dialogisk forståelse 
av publikum og av kunstopplevelsen. Men med en 
slik forståelse kommer sider ved den kunstneriske 
formidlingsoppfatninga på spill. I hele samfunnet 
eksisterer det fortsatt forestillinger om kunstneren som 
«sender» og publikum som «mottaker», «betrakter» 
eller «resipient». Dette kan ha sin bakgrunn i romantiske 
forestillinger om kunstneren som geni og mytisk skaper 
av kunstnerisk magi, forestillinger som fortsatt ser ut til å 
være i omløp i kulturen vår. I lys av disse forestillingene 
vil ikke den alminnelige «mottaker» eller «resipient» 
være i stand til å bidra til forming av kunstverket, bare 
til å motta det som en gave mediert fra geniets hånd. 
«God formidling» opphever altså ikke automatisk 
en kulturell oppfatning jeg finner blant kunstnere (i 
mitt tilfelle skolekonsertmusikere, Holdhus 2014) av 
skolepublikummet som uproduktive og ukvalifiserte  
til å definere kunstbegivenheten.

Tankene om kunstformidlinga som dialogisk aktivitet 
ut til å tjene John Deweys prosjekt slik han formulerer det 
i boka Art as Experience fra 1934, nemlig 

… to restore continuity between the refined and 
intensified forms of experience that are works 
of art and the everyday events, doings, and 

sufferings that are recognized  
to constitute experience.
(DEWEY, 1934, S. 2)

Dewey ønsker å bidra til å gjenopprette kontinuiteten 
mellom kunsten og hverdagslivet. For at kunsten skal bety 
noe i menneskers liv, må den være en del av og belyse 
hverdagens kontekster. For å få til dette, ønsker Dewey at 
kunsten skal bygge på, utdype og sette på spill spørsmål 
som er viktige for mennesker i deres tilværelse. På den 
ene sida må kunsten kunne gjenkjennes som meningsfull 
for menneskene i deres kontekst for at de skal kunne 
konstruere den som en kunstopplevelse. På den andre sida 
er kunsten avhengig av menneskers meningsskaping for 
å kunne eksistere som kunst. Et kunstnerisk utspill blir 
på denne måten et oppspill til konstruksjon av mening 
hos deltakerne, og eierskapet til kunsten vil dermed 
kunne deles mellom sender og mottaker i en slik grad 
at relasjonen sender- mottaker til slutt omdefinerer 
alle til likeverdige, men forskjellige medvirkende i en 
kunstnerisk hendelse.

Skolen som danningsarena
Skolen er en særegen institusjonell kontekst med 
egne verdier og kvalitetsoppfatninger. Kunstneriske 
opplevelser i skolen vil i skolesammenheng alltid bli 
sett på som en del av et utdanningskonsept, fordi alt som 
foregår i skolen skal bidra til å oppfylle utdannings- 
og danningsoppdraget som er en forutsetning for 
skolens eksistens og relative autonomi som institusjon 
i samfunnet. Skolen har læring som grunnleggende 
paradigme, men forstår også, formelt uttrykt gjennom 
formålsparagrafen og generell del av læreplanen, elevenes 
erfaring og danning som mulighetsbetingelser for stadig 
læring og vekst. Dette betyr at skolens lærings- og 
kunnskapsbegrep i prinsippet er svært åpent, og at det 
også anerkjenner kunstneriske opplevelser og erfaringer 
som medkonstruerende for danning og læring. En del 
politikeres uttalelser og handlinger i den seinere tid 
ser ut til å avvike fra dette, men enn så lenge er det 
formålsparagrafen og generell del av læreplanen som er 
idégrunnlag for grunnskolen, og som lærere og besøkende 
kunstnere i prinsippet skal forholde seg til som ideologisk 
rettesnor (Utdanningsdirektoratet, 2006).

Gjeldende læreplaner forankrer skolen som en 
kulturell og demokratisk dannings arena der utvikling 
av elevenes handlekraft og empati danner grunnlag for 
lærings mulighetene. Danning forbindes i denne sammen-
heng med mye mer enn «god oppførsel» og «kultur-
forståelse» – danning ses snarere som et personlig og 
sosialt livs prosjekt der kultur, handlekraft, demokrati  
og empati spiller betydningsfulle roller for subjektet  
og fellesskapet. 

I læreplanens generelle del finnes blant annet 
retningslinjer for skolens arbeid sett i lys av kultur, 
identitetsdanning og skaperkraft. Avsnittet «Det integrerte 
menneske» trekker sammen de andre avsnitta, og kan 
være spesielt interessant å relatere til DKS som prosjekt. 
Her holdes det fram at et integrert menneske må lære 
å forholde seg til verden som motsigelsesfull, og at 
danning i utgangspunktet er et komplekst begrep som 
berører både den enkelte, samfunnet og lærestoffet. 
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Disse danningsideene korresponderer med tradisjonsrike 
klassiske danningsteorier, slik en kan finne dem for 
eksempel hos W. Humboldt (1767–1835) og Herder 
(1744–1803). De klassiske danningsideene er videreført 
i mer moderne versjon av Klafki (2011). Klafki peker 
på at vi ikke kan skape danning for oss sjøl, men at 
danning alltid skjer i kommunikasjon med kulturen og 
gjennom forholdet vårt til andre mennesker. Danning hos 
mennesker skal ikke bare være slik at vi re-agerer på ting 
som skjer, men også gjennom at vi sjøl blir i stand til å 
agere etisk og reflektert (Klafki, 2011, s. 66). 

Grunnskolekonteksten, som DKS er en del av og 
forholder seg til, er altså i prinsippet fundert på et 
grunnleggende demokratisk lærings- kunnskaps- og 
elevsyn der subjektenes handlekraft, kunnskap og empati 
er vesentlige størrelser i danninga. 

I refleksjoner over innhold og rasjonale bak egne 
formidlingsbegrep mener jeg det må være viktig for 
kunstnere å være oppmerksomme på dette utgangspunktet 
for skolens virksomhet, både fordi DKS er såpass 
tett knytta til skolens prosjekt, men også fordi det 
antakelig er nødvendig å ta dette utgangspunktet på 
alvor dersom kunstnere skal være i stand til å skape 
meningsfulle kunstopplevelser for og med elever i 
deres samtids- og skolekontekst. Undersøkelser viser 
at norske elever framstår som trente deltakere og 
konstruktører av egen kunnskap, faktisk i en slik grad at 
de ligger en del foran sine nordiske medelever på dette 
feltet (Mikkelsen, Fjeldstad & Lauglo, 2011). Elevenes 
kultur og hverdagskontekst kan være slik konstruert at 
opplevelsene deres utløses når de i praksis anerkjennes 
som kompetente, handlende og bidragsytende. Kunstneres 
aktive forhold til dette framtredende elementet i læreres 
og elevers oppfatning av seg sjøl og andre, vil være en 
betydelig byggestein i et nytt formidlingsbegrep.

Skolen som læringsarena
Kunstneriske begivenheter i og utafor skolen omtales 
ofte som «opplevelser» som skal utløses hos publikum i 
møte med verket eller begivenheten. For en del kunstnere 
virker det viktig at disse opplevelsene ikke knyttes til 
læring. Jeg mener det fortsatt finnes forestillinger hos en 
del kunstnere om kunstopplevelsen som «noe annet», noe 
ikke-kognitivt som skiller seg totalt fra læring og som 
heller ikke bygger på tidligere kunnskaper og erfaringer 
hos publikum (Holdhus, 2014). Slike mer eller mindre 
bevisste forforståelser kan knyttes til autonomiestetikk, 
altså til forestillinger om verket som opphøyd i sin 
egen verden, atskilt fra det rasjonelle. På en annen side 
knytter slike tanker seg til en sanselighetstradisjon i 
estetikken som kommer til uttrykk hos Baumgarten ([1750] 
2008). Baumgarten hevder det sanselige, kroppslige og 
følelsesbaserte som en egen erkjennelsesvei. Det er fortsatt 
mange som ser på estetiske opplevelser som noe særegent 
som handler om å ta i bruk andre kvaliteter ved vår 
menneskelighet enn det rasjonelle og kognitive. Lehmann 
(2013) kaller dette for «annethetserfaringer», og han hevder 
at «annethetserfaringer» kan være et felles kjennetegn på 
estetiske erfaringer. Men slike annethetserfaringer bygger 
antakelig også på noe vi har lært. Polanyi (1958) mente 
at et stort repertoar av våre menneskelige aksjoner og 
reaksjoner baserer seg på at vi kan noe om verden som  

vi har lært gjennom den førspråklige og ikke-språklige 
delen av vår tilværelse, som noe som finnes der og bidrar 
til våre handlinger og forståelser som «taus viten». Dersom 
kunstneren ser på læring som synonymt med «pugging», 
er det forståelig at vedkommende vil beskytte sin kunst 
mot læring som instrumentell agenda. Det rasjonalet 
som uttrykkes i grunnskolens formålsparagraf og i den 
generelle delen av læreplanen, bygger imidlertid på et 
videre og mer verdibasert læringssyn enn dette, og det 
etter min mening kan dette læringssynet være interessant  
å utforske kunstnerisk. 

Jeg mener her å argumentere for at kunsterfaringer 
og læringserfaringer ligger hverandre nær, og at kunst 
i skolen kan betraktes som noe følelsesbasert, sanselig, 
kroppslig og forbigående, men som også er basert på 
og utløst av tidligere kulturell, kunstfaglig og personlig 
erfaring. Å forstå kunstopplevelsen som læringsbasert og 
som noe som kan utløse læring, vil bidra til å konstruere 
kunstformidlingsbegrepet i didaktisk retning. 

Elevens estetiske begrepsapparat
Det er elevene som er hovedmålgruppa for kunst-
formidling i skolen. Et sentralt element i å forstå 
skolekonteksten vil være å skaffe seg profesjonelt basert 
kjennskap om barn, om hvordan barn best lærer og 
erfarer og om hva som er viktige spørsmål å bearbeide 
kunstnerisk for elevene i det samtidig kulturelle 
landskapet de befinner seg i. Elevene i skolen vil alltid 
være en annen generasjon enn lærere og kunstformidlere, 
det vil altså si at deres livsverden og dermed også 
tilnærming til kunst og estetikk vil skille seg fra tidligere 
generasjoner, med de kunstneriske utfordringene og 
mulighetene dette kan skape.

I boka Æstetik og læring – grundbog om æstetiske 
læreprocesser skisserer Austring og Sørensen (2006) med 
henvisning til Lorenzer (1975) tre forskjellige måter å 
lære på: Den empiriske læringsmåten, som betegnes som 
det direkte sansende møtet med verden, den estetiske 
læringsmåten, som betegnes som det estetisk-symbolske 
møte med verden, og den diskursive læringsmåten, som 
de kaller det teoretisk-representative møte med verden. 
Barnets utvikling følger de tre læringsmåtene, det lille 
barnet starter altså med et empirisk utgangspunkt og 
utvikles mot å ha muligheter til å forstå teoretiske 
og symbolske representasjoner. Likevel er disse tre 
læringsmåtene sammenvevde, de følger oss og er i bruk 
gjennom livet som redskaper til å fortolke, bearbeide og 
delta i verden. 

Den estetiske læringsmåten betegnes som kroppslig, 
sanselig og helhetsorientert, med grunnlag i estetisk 
virksomhet i vid forstand. Dette grunnlaget beskrives 
som aktiviteter hvor «mennesket aktivt gennem 
symbolske formsprog som tegning, rolleleg, sang, dans 
og teater fortolker sine oplevelser og kommunikerer 
om sig selv og verden» (Austring & Sørensen 2006, s. 
91). Disse aktivitetene er kroppslige og følelsesbaserte, 
og utgjør redskaper for å uttrykke og bearbeide 
følelser og hendinger, ofte i relasjon med andre. De 
estetiske læringsmåtene er transcenderende, det vil si 
at estetiske væremåter gjør det mulig for oss å forlate 
virkelighetsoppfatninga vår og bli en annen, innta en 
annen form, hensette oss til en annen tid eller tilstand.  
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Det transcenderende og symbolske hjelper oss dermed på 
den ene sida til å utvikle empati, på den andre sida til å 
tenke abstrakt. 

Estetiske læreprosesser er prega av sosiale og 
kulturelle koder, og er i sin natur relasjonelle, og de 
benytter seg av kulturelt overleverte symbol og former 
som fører til en sosialisering inn i kulturens symbol-
verden. Dette fører videre til at vi kan kommunisere 
med omverdenen og få tilbakemeldinger fra den i 
form av mangfoldige uttrykk som rekker ut over det 
verbalspråklige. 

Vi mennesker lever både i en objektiv verden, som 
er en sanselig, ytre virkelighet som eksisterer uavhengig 
av hva vi måtte tenke eller føle om den, men også i den 
indre verden, som er personlig – her fortolker vi våre 
oppfatninger, opplevelser og følelser om den ytre verden. 
Denne indre verden kaller Ross (1984) for subjektverden. 
Mellom objektverdenen og subjektverdenen kan en 
tenke seg et symbolsk rom, der deling og bearbeiding av 
subjekt-viten kan finne sted. Dette rommets redskaper 
er lek, spill, fiksjon og annen estetisk virksomhet, og 
virksomheten i dette rommet er intersubjektiv. 

For eleven representerer dermed en tradisjonell 
sender-mottakerbasert formidling en kulturell impuls, et 
slags oppspill, som må bearbeides i form av elevens eget 
uttrykk for at det skal ha noe å si for en dypere utvikling 
og utvidelse av elevens kulturelle og symbolske koder, og 
dermed av deres muligheter for kunstopplevelse. 

Kjennskap til estetiske læremåter bør etter mitt 
syn få konsekvenser for konstruksjon av et kunst-
formidlingsbegrep for skolekonteksten, fordi de så  
tydelig peker på elevenes egenaktivitet, initiativ og 
fysiske deltakelse som nødvendige komponenter for  
en dypere kunstopplevelse og læring hos dem.

Det sublime
Men: Skal kunsten alltid danse etter skolens pipe, eller 
tilpasse seg konteksten for enhver pris? Kan man ikke 
risikere at styrken i det kunstneriske forsvinner og lar oss 
sitte igjen med «skolekunst» i verste forstand – som et 
tamt gjenskinn av kunstens grensesprengende kraft? 

Det sublime i kunsten kan i vår tid innebære 
virkemidler som framkaller for eksempel sjokk, 
beundring, forakt eller likegyldighet. Det sublime er 
knytta til et behov for å framstille det uutsigelige, men 
«skal man vitne om at det finnes noe som ikke lar seg 
fremstille, må man bryte med alle kjente forutsetninger» 
(Bale, 2009, s. 95). Den sublime kunsten kan skape en 
verden for seg – en Zwischenwelt eller Nebenwelt der det 
uhyrlige og formløse også har sin berettigelse, fordi det 
også kan være sublimt. I det sublime kan man komme 
til å begi seg ut i det ukjente, rystende og provoserende 
(Lyotard, 2008, s. 479). 

Otto (i Janck & Meyer, 2006) mener estetisk handling 
og erfaring har emansipatorisk relevans gjennom å 
tilby en spesiell måte å erfare verden på som ikke kan 
settes på formel og ikke la seg redusere til målrasjonelle 
strategier. Det radikalt estetiske tvinger deltakerne til å 
forholde seg til det ikke-forutsigbare, mangetydige og 
ambivalente. Dermed har det estetiske og kunstneriske 
også et subversivt potensial som utfordrer fornuften og 
de etablerte samfunns- og skolestrukturene. Otto mener 

dette «vanskelige» ved kunsten nettopp er et vesentlig 
argument for å anerkjenne estetisk danning som essensielt 
for allmenndanninga: «At det æstetiske kan være en 
provokation for pædagogikken, giver ikke anledning til 
resignation, men er tværtimod et sterkt argument» (Otto i 
Janck & Meyer, 2006, s. 225). Estetikkens mangetydighet 
og «uryddighet» betraktes på denne måten som 
nødvendige element i skolens rolle som samfunnsaktør, 
med tilrettelegging av en mangfoldig ytringsfrihet som 
sentral oppgave. 

Jeg betrakter kunstens sublime funksjon som en viktig 
kunstnerisk funksjon som også skolen og elevene har bruk 
for, og som jeg opplever at det er plass til i skolen så lenge 
den kunstneriske kvaliteten er ivaretatt. En kunst som ikke 
trekker på det sublime gjør kanskje seg sjøl overflødig 
– budskapene kunne like godt vært presentert på andre, 
ikke-kunstneriske måter. En «annethetserfaring» 
(Lehmann, 2013) av kunstnerisk karakter vil kanskje alltid 
ha et sublimt tilsnitt. Når kunst opptrer i skolekonteksten, 
vil det kunstnerisk sublime kunne utdype eksistensielle 
problemstillinger skolen og elevene arbeider med, og i 
DKS har det i den seinere tid vært produsert forestillinger 
som omhandler kontroversielle problemstillinger, som 
sjølmord, anoreksi osv. Graden av vellykkethet i denne 
typen forestillinger avhenger ofte av om problemstillinga 
har fått en kvalitetsfylt kunstnerisk framstilling, og et 
seriøst forhold til publikum og deres kontekst blir etter 
mitt syn en tydelig kunstnerisk faktor i omgangen med det 
sublime i skolekonteksten.

Avslutning – et relasjonelt formidlingsbegrep?
Sosiologisk og diskursivt sett finnes det mange 
betegnelser for kunstpraksiser, for eksempel 
«konseptkunst» eller «politisk kunst». Hver av disse 
praksisene har sine egne tradisjoner og kvalitetskriterier, 
de er anerkjente av kunstfeltet og er i språklig bruk som 
genrebetegnelser og funksjonsbetegnelser. Betegnelsene 
«pedagogisk kunst» og «skolekunst» finnes også som 
begreper i denne diskursen, men har ikke hatt samme 
positive status. Dette er i ferd med å endre seg. 

Det finnes bevegelser i kunstfeltet som tyder på 
at skolekunsten er i ferd med å bli betrakta som mer 
interessant enn tilfellet har vært tidligere. Dette kan både 
komme av at mange kunstnere har nærhet til skolefeltet 
gjennom praksiser som «teaching artist» (Booth, 2009), 
men også av at kuratoren/produsenten/dramaturgen sine 
funksjoner er blitt styrka og bidrar til å overskride skillene 
mellom kunst og formidling, eller at kunstnere utforsker 
relasjonen mellom kunst og didaktikk som en ny funksjon 
for kunsten. I antologien The Educational Turn (O’Neill 
& Wilson, 2010) tar en lang rekke forfattere pedagogiske 
tema som utgangspunkt for kunstneriske situasjoner der 
folks erfaringer fra egen og andres læring og undervisning 
blir et sentralt punkt. «Skolekunsten» kan med andre ord 
være i ferd med å få en mer legitim plass i kunstfeltet enn 
tidligere. Forfatterne av boka holder fram at det som før 
ble regna som kunstinternt (kunstverk, teknikk, form) 
og det eksternt organisatoriske rundt kunstverket nå 
smelter sammen til kunstprosesser, der behova definerer 
organisasjons-, presentasjons- og formidlingsformer, og 
der disse prosessene på ingen måte er lineære.
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Det er altså ikke kontroversielt at det didaktiske er 
gjenstand for interesse og utforsking fra kunstfeltets side. 
I forlengelsen av dette burde det ikke være kontroversielt 
at den pedagogiske konteksten anerkjennes som 
produsent av spesifikke kunstkriterier på lik linje med 
de nevnte eksemplene. En mulig utvikling i retning av 
DKS som en samling differensierte og relasjons baserte 
formidlings praksiser vil imidlertid ikke kunne foregå 
uten radikale endringer i dagens logistikkorienterte og 
turnébaserte praksis i DKS. En transformativ relasjon 
der kunstner, lærer, elev, kunst og didaktikk inngår, vil 
bare kunne realiseres i rammer som kan forme og formes 
kunstnerisk og didaktisk. 

Utgangspunktet for nye formidlingsbegrep er for 
meg en dialogisk forståelse av kunstens funksjon. Dette 
gir alle deltakere en stemme i kunstbegivenheten. Med 
en dialogisk forståelse av kunstbegivenheten vil alle 
deltakende diskursive element, med sin bakgrunn og 
sine historier, kunnskaper og kvalitetsoppfatninger, stå i 
relasjon til hverandre. En følge av dette er at kunstneren, 
kunsten, læreren eleven og skolen må tildeles rettigheter 
til å eie, påvirke og transformere begivenheten, til tross 
for forskjellige kompetanser, funksjoner og bakgrunner. 
Ei slik utflating av maktposisjonene er i sin ytterste 
konsekvens nødvendig for å skape et formidlingsbegrep 
som gir mulighet for at kunsten kan angå alle sine 
deltakere. Men det er ikke mulig å tenke seg at en 
slik endring skal kunne finne sted over natta, fordi de 
kulturelle forestillingene om kunst og «skolekunst» 
ikke kan forandres instrumentelt, men må skje gjennom 
langsomme endringer i holdninger og trosforestillinger 
blant kunstnere, lærere og befolkninga for øvrig.

I denne artikkelen har jeg diskutert det jeg mener er 
betydningsfulle element og utviklingstrekk som kan være 
sentrale i konstruksjonen av et nytt formidlingsbegrep 
for kunst i skolen. Alt etter ståsted vil den enkelte kunne 
argumentere for at det finnes andre og mer vesentlige 
trekk ved formidlings-begrepet enn dem jeg har trukket 
fram her. Jeg overlater til leserne å reflektere over 
og diskutere valg som har resultert i innhold i denne 
artikkelen. Tankene jeg har kommet med her er dessuten 
teoretiske. Konkret utvikling av kunstformidlingsbegrep 
kan antakelig best skje gjennom forskingsbasert og 
utprøvende kunstnerisk og didaktisk arbeid, og det må 
være en hovedprioritet å sette i gang slik forsking innafor 
DKS sitt arbeidsområde.

Note

 1 Dette fenomenet har foreløpig ikke relevante  
referanser i ordinære leksika, men omtales her:  
http://en.wikipedia.org/wiki/DIY
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In this four-week fulltime course first held 2012 at the 
Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT), historical 
and contemporary tools, instruments and media are used 
to perceive, observe, describe and grasp the world. They 
functioned as the point of deptarture for a low-threshold 
and physically explorative introduction to artistic research 
with a group of ten BA Dance, Context, Choreography 
students. These instruments and today’s newer versions of 
them are indispensable everyday tools with and through 
which we think. They have shaped our view of the world. 
“Instrumental Objects as Playful Subjects” is a model-
intensive workshop, which can also be taught to much 
larger groups, as well as different age and interest groups 
of students ranging from kindergarten to higher education 
in Arts or Theatre. 

Instruments and the two- or three-dimensional 
representations they produce, such as objects, drawings, 
photos, prints, films, models, rooms and stages, are 

playfully explored and expanded to different  
perspectives and sightlines during the workshop.  
This is an intensive training of the skills of observation 
and acquiring knowledge about instruments and tools 
by learning about these topics by physical exploration 
through different artistic methods. The viewing and 
behavioral approaches acquired in this laboratory-like 
setting of exercises and improvisations might lead  
to a large number of overlapping, interacting and some-
times collapsing or colliding movements, actions and 
spaces, which can be played with and further developed – 
within and outside of a stage setting.

As artistic researchers in theatre, drama and visual 
arts we are interested in actively exploring the ever-
changing relationship and dialogue between the subject 
and the object as well as gaining a deep understanding 
of the staged object. Everyday things play a great role 
in determining our social practices, our conceptions, 

Instrumental Objects as Playful Subjects
An Example of Artistic Research in Art Education
By Karen Kipphoff
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perceptions and emotions. They take part. They are 
participants, culprits, victims or silent witnesses. Things 
undergo constant metamorphoses of meaning and 
significance. Objects can be fluid and flexible – and they 
are actors, in our private lives, in society and on stage.

Aim
The main aim of the course within artistic research and 
artistic education for the stage is to develop a fundamental 
and physical understanding of things and their ability 
to create and hold a presence – as elements of at once 
reality, illusion, fiction or narration. By experiencing 
and learning about the subject/object shift, the leap from 
being an object to becoming a subject and vice versa, 
an understanding of the opalescent, transient and fluid 
potential of a stage object manifests itself. Another 
aim of the course is to actively feel and reflect upon the 
separation and alienation of the world of objects from 
our thinking, in order to initiate a reverse process where 
the knowledge, experience and technology embodied in 
a tool, for example a camera, is taken apart, unraveled, 
unfolded and thus made accessible again. This can be 
done with the material of the camera itself, illustrated by 
the immateriality of light, in movement and in creative 
thinking. This reverse process of researching, studying 
and learning can probably be applied to any of the 
instruments, tools or techniques we live with. Also, the 
reverse learning experience can instigate a wide range of 
absurd, thoughtful, funny, realistic, dramatic, systematic 
or chaotic artistic processes. Ultimately, the topic of the 
course lends to both individual and group research and 
artistic outcomes. Possibly, most important aspect of the 
course however, is its aim to incite curiosity, playfulness, 
unexpected outlooks and creative learning about 
ourselves, and the things we live with.

Course Components
The components of the course are a combination 
of research and learning from different fields of art 
and technology, such as observation and recording 
instruments, drawing technique, movement exercises, 
improvisation, text reading, lecturing, self-studies  
and critique. 

Component I: Morning training
Daily morning training. In the case of HZT Berlin,  
tai-chi, tango and yoga arranged by the school.

 
Component II: Drawing 
Daily sketching sessions consisting of fifteen to thirty 
minutes of rapid sketches between one and five minutes 
each with student models from the group, building up 
from day to day, week to week – from a single person to 
a person with an object, several objects, several persons. 
Sketching and drawing are two of the most basic and 
affordable techniques of observation, documentation 
and interpretation. They require very little material or 
resources – an eye, a pencil and a sketchbook, while 
offering the possibility to directly bring to paper that, 
which is observed. Drawing practices hand-eye skills, 
while at the same time creating awareness and teaching 
techniques of representation through the process of 

ongoing negotiation between the perception of the 
observed shape with the interpreting mind and the 
drawing hand. Sketching also conveys a very basic,  
if tedious lesson about the value of practicing a skill. 
In the course of the four weeks a diary with sketches 
of increasing complexity, from the simplest contour 
drawing to the elaborate drawing of movements is built 
up. Keeping an individual or a group diary of sketches and 
drawings over time might also lead to the development 
of a notational system, useful in the documentation of 
the unfolding of actions on stage in a time-line. This in 
turn could lend to a better understanding of key-frames, 
scenarios etc.

Component III: Improvising 
Daily, individual and group research and exercises, with 
and without objects, tools, instruments in disassembling, 
analyzing, reassembling, improvising and presenting. It 
is here the topic of the instrumental object and the playful 
subject are best explored and come to life. This stage 
of the workshop coincides with the process of building 
enlarged or minute, real or imaginary tools, machines 
and installations while at the same time continuing the 
daily drawing sessions. There is a step-by-step build-up 
of doing many simple and very short exercises with none, 
one or two objects, towards more complex interactions 
with the entire group and many objects. The exercises 
might last a few minutes only. Examples for slightly 
longer exercises of five to ten minutes could be – moving 
through space with a frame, inserting a single object 
in different places, looking at it through a frame and 
observing how its meaning shifts, observing oneself while 
doing this. Another example would be improvising with 
movement and material by drawing with masking tape 
on walls or floor and making sense of this drawing by 
observing and discussing it. Or, making a spatial drawing 
by using string. Making a drawing by using rays of light. 
Bringing an object you want to play with to the space, 
finding another object in the space itself and connecting 
to these objects and/or the other players by movement. 

A slightly longer group exercise could unfold like 
this – draw or tape a large frame on the floor and bring 
as many objects as possible to the frame. These could 
be anything large, small, colorful, dull, exhilarating, or 
even an empty paper cup. Only dangerous, breakable 
or precious things are not permitted. For a limited and 
announced period of ten minutes all participants, who 
have been waiting outside the frame, enter, pick up and 
move, or rather let the things they picked up move them 
through the space. The object is left somewhere and 
picked up, transported further by the next person. The 
exercise requires a high level of energy as it unfolds at 
great speed. Void of meaning, in this exercise objects 
rule over the human need for making and constructing 
sense. The actor-player serves as a carrier, an extension 
of the object rather than as a messenger of meaning. 
Another exercise for a group improvisation is to identify 
and gather a limited number of objects and develop an 
improvisation with these while one of the participants 
takes the point of view of an outsider, becoming the 
director/observer. After a set amount of minutes another 
participant exits the group improvisation taking over the 
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DRAWING

Daily drawing sessions, practicing perception and  
observational skills by using the handeyepencil tool.
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EXCURSION

Experiencing historical tools of perception  
and how technology shapes our view of the world.
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MAKING A SELECTION

Organizing material, space and action by giving it a frame.
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IMPROVISING

Improvising with one, two or many objects.
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BUILDING FRAMES

Bringing a threedimensional space onto a twodimensional surface 
by projecting its vantage points onto a frame, while at the same time 
visualizing the process.
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MAKING TOOLS

Building ones own camera obscura and testing it inside, outside  
as well as using it as a costume or becoming the tool itself.
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DEVELOPING IDEAS

By improvising, playing, pitching, listening and discussing  
scenes emerge from the material brought and found.

PHOTOGRAPHY: © KIPPHOFF
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role of director/observer while the first one  
re-enters the group, replacing the person that has left.  
The improvisation is repeated in the new constellation 
with a new director/observer adding another minute or 
two of improvisation to the existing one every time people 
enter and exit the group. 

Component IV: Building
An expanded sense of the body in space as well as of the 
function of the object on stage as developed during the 
workshop at HZT can be seen in the photo documentation. 
A camera obscura can be easily built in different sizes and 
variations from shoeboxes to entire rooms, which can be 
sealed off in order to prevent light from entering them. 
Further instructions should be consulted and tests made 
before trying this out in a workshop setting, however the 
principal elements of the camera obscura are the light-
tight space, a tiny hole and a projection surface opposite 
of the hole onto which light falls, showing an upside 
down image of the outside. The images accompanying 
the article show how self-built cameras can expand the 
use of an object and make the actor turn into an object. 
The actor-player becomes a character adorned with 
an unusual costume; a prosthesis, an instrument of 
perception and reception rather than just action. Another 
method of understanding a space and its representations 
is by making and using a viewing frame. By using this 
frame to bring the three dimensions of space and the 
objects within it into a two-dimensional drawing, literally 
installing and actively working with the frame as a tool, 
it will show a scaled representation of the space. Here, 
the most distinct parts and shapes of the spatial elements 
and objects are brought onto the two-dimensional surface 
in the frame, for example paper by using rays of light, 
strings, wires or similar. Again, this can be seen in the 
accompanying photo documentation. The building, 
installation and moving of the frame itself, the projection 
of the spatial points onto it can also become an element 
for improvisation.

Component V: Excursion
In the case of Berlin, to the 

 → Museum der Unerhörten Dinge/ 
Museum of Unheard Things 

 → Werkbundarchiv/The Archive of the Werkbund
 → Deutsches Technikmuseum/Museum of Technology
 → Urban Space, City, Panke River at Uferstudios

Component VI: Literature
 → David Hockney, Secret Knowledge,  

London 2001/2006
 → Gyula Molnar, Objekttheater, Berlin 2011
 → Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology  

of Perception, 1962/2012
 → Betty Edwards, Drawing on the Right Side  

of the Brain, 1979
 → Sherry Turkle, Evocative Objects – Things  

We Think With, Cambridge/London 2007

Course Structure and Timing
The course is structured in overlapping parts and builds 
upon series of group and individual improvisations, 
readings, self-studies, lectures and excursions. The 
duration is three weeks, and is assessed and reformulated 
from day to day and week to week. In week four, decisions 
are made about what material from the workshop will be 
developed further and how it will be shown in the final 
presentation. Here again, individual and group work as 
well as rehearsals and run-throughs follow the decision-
making and selection process. Finally, the material is 
presented to a limited audience. A session of individual 
and group critique and feedback to the research and 
course leader completes the process. 

Consideration
By reversing, inversing, unfolding, taking apart and 
playing with all the different aspects of a given tool 
and a space, the delicate constellation of a group of 
individuals can be inspired to see, feel and think anew 
about experimenting and creating with little but the own 
eyes, hands, the space and the knowledge gained there. 
The material for this artistic research and workshop has 
been gathered and thought through, further developed and 
adjusted over years, bringing together different fields of 
interest including optical instruments, historical records, 
movement, play, space, drawing, sculpture and people. 
The research and teaching is based on personal, embodied 
experience and knowledge, yet it can be applied and 
altered to meet the research and development needs of 
almost any given group of very young to old, learned to 
inexperienced artists in that it offers another take on the 
learning process. The content such as the excursions or the 
instruments chosen, the structure of the components and 
the timing of the course, for example part-time or full-time 
is highly flexible and can be altered and adjusted to meet 
the varying demands of the artist teacher, the participants 
and institutions. The use of artistic research in the context 
of educational programs offers insight and knowledge 
into artistic thinking and methods, while at the same time 
demonstrating an expanded view on a way of being in and 
relating to the world. One of the overlying aims of the 
Norwegian educational system is to make the students to 
a “useful people” (“gangs menneske”), in the sense that 
every student should acquire the capability to put all his 
abilities and knowledge to work in complex situations. 
This is precisely what artistic research is about – learning 
by researching, complex thinking and creative acting.

Inspirational Visual and Theatre Artists
Workhop HZT Berlin 2012, Anthony McCall, Verdensteateret,  
Christo & Jeanne-Claude, Rebecca Horn, Michael Naimark,  
Gordon Matta-Clark, Deuffert & Plischke, Societas Raffaello Sanzio/
Romeo Castellucci, Valie Export, HC Gilje, Antal Lakner,  
Georg Winter, Dan Mihaltianu

Thank you
Katharina Greimel, Juan Gabriel Harchez, Miriam Jakob,  
Ana Jelusic, Desiree Meul, Anna Posch, Julia Rodríguez,  
Verena Sepp, Annegret Schalke, Julian Weber, Kattrin Deuffert, 
Thomas Plischke, Nik Haffner, HZT and Sidsel Graffer
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I 20 år har vi, representanter for fylkene med formidlings-
ansvar til omkring 840 000 barn og unge, levd i tett 
symbiose med Norsk scenekunstbruk. Vi har bannet, 
svettet, noen til og med grått, over utfordringene vi stod 
overfor – å få scenekunst ut til hver eneste grend, som 
dette landet har utallige enheter av. Det er få riks- og 
fylkesveier som ikke har kjent dekkene til omreisende 
scenekunstnere. Uendelig mange biler er leid, og 
uendelige mengder teknisk utstyr er lempet inn og ut på 
skoler med varierende infrastruktur. Timevis av barns liv 
er fylt med latter, spenning og glede men også forundring 
og av og til en liten tåre. Nye inntrykk, nye erkjennelser 
og nye drømmer har sett dagens lys, og omreisende 
kunstnere har gitt alt for å skape disse øyeblikkene. 
Velsignet av en generøs kultur politikk med en grandios 
målsetting; at alle skulle få tilgang til kunst og kultur av 
alle slag.

Fire nåværende og tidligere scenekunstansvarlige  
satte hverandre i stevne den 13. februar 2014, for å 
oppsummere Scenekunstbrukets historie og deres rolle 
sett fra fylkenes ståsted; Rolf Orø, tidligere leder for 
Kultursekken, Møre og Romsdal fylkeskommune, 
Johannes Hafnor – leder for Kulturformidling Østfold, 
Østfold fylkes kommune, Eirin Gjelsås – avdelingsleder  
i Troms fylkeskommune og undertegnede, Camilla 
Vanebo, tidligere programansvarlig i Kulturmenyen, 
Oppland fylkeskommune.

Det begynte i det små med en organisasjon med et 
hårete mål – å få fri scenekunst ut til hele landet. Nå 
20 år etter, er ikke bare Scenekunstbruket den største 
formidlingsinstitusjonen vi har her til lands, men kanskje 
også den viktigste, og ansvarlig for et publikumsbesøk i 
2013 på 251 600 tilskuere fordelt på 2500 forestillinger. 

Med en liten og effektiv administrasjon, framsynte 
initiativtakere og ikke minst en strålende dyktig leder,  
har de alltid holdt blikket på veien, orientert seg med 
kløkt og verdighet i trafikkbilde, og manøvrert seg 
framover, ofte i vanskelig terreng, men alltid mot neste 
mål. Farten har vært tilpasset kjøreforholdene, og 
speilene flittig brukt. Scenekunstbruket har heller aldri 
vært redde for å ta en stopp, enten av nødvendighet, eller 
simpelthen kun for utsiktens skyld. Noen ganger har de 
veloverveid, andre ganger mer impulsivt, valgt en ukjent 

vei, men har det vist seg å være en blindvei har de klart  
å manøvrere seg tilbake til utgangspunktet. 

Om å rydde vei 
Så hvordan ser Norsk scenekunstbruk ut fra fylkenes 
ståsted? Hva er det Scenekunstbruket har gjort som har 
vært så vellykket?

Kjernen i Scenekunstbrukets modell er og har alltid 
vært forestillingsbasen, en oversikt over tilgjengelige 
forestillinger fra ulike tilbydere, sier Rolf, og det er jo det 
viktigste skillet fra andre nasjonale aktører, at de ikke selv 
produserer. De er en rendyrket formidlingsorganisasjon 
og formidler videre det andre har produsert. 

Eirin fortsetter: Scenekunstbruket har lyktes med en 
strukturering av rolle og mandat. Da Den kulturelle 
skolesekken ble innført i 2001, så de raskt at dette 
måtte de forholde seg til. DKS ga oss det første møte 
mellom fylkene, men Scenekunstbruket ga oss et faglig 
fellesskap. Vi var trøtte av maset fra enkelte aktører om 
felles struktur, A4 tenkning og portvokter tankegang. 
Fra Scenekunstbruket var det aldri noe krav om at 
scenekunst måtte formidles med en bestemt regularitet 
og målgruppeinndeling. Tvert imot var det fra starten av 
etablert en fleksibilitet som tok høyde for hvert fylkes 
forskjellighet når det gjaldt økonomi, organisering 
samt administrative og kunstneriske ressurser. 
Scenekunstbruket satte scenekunsten i fokus! Det var både 
utfordrende og krevende – men til gjengjeld svært givende. 

Målsetting med Scenekunstbruket er formidling, det å nå 
publikum med gode og interessante forestillinger, følger 
Johannes opp. Den viktigste rollen for Scenekunstbruket 
sett fra fylkenes ståsted, blir da å skape en god delings-
kultur i feltet – være en faginstitusjon som kan løfte 
blikket – over produksjonene, fylkene og kompaniene 
– samtidig være en inkubator for nye scenekunstnere og 
sette disse inn i et formidlingssystem på samme måte som 
de gradvis har innlemmet fylkene. 

Scenekunstbruket er en reell ressurs, sier Eirin, og 
jeg synes du Johannes bruker et veldig godt begrep 

And This Performance Was Brought  
to You by Fylkeskommunen
– med god hjelp av Scenekunstbruket

Av Camilla Vanebo

En samtale med Eirin Gjelsås, Rolf Orø og Johannes Hafnor
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på det – delingskultur. Det er jo det som kjennetegner 
Scenekunstbruket, en reel deling. Scenekunstbruket løfter 
oss og gir oss alle en mulighet for å dele. Dette har vært 
utelukkende positivt, og slik jeg ser det også med stor 
betydning nasjonalt sett og overfor andre aktører. Det 
er ikke for ingenting at det er Scenekunstbruket, som 
blir trukket frem og sendt verden rundt, som det gode 
eksempelet på Den kulturelle skolesekken. 

Hva slags strukturelle grep har Scenekunstbruket tatt  
som har gjort at de har lykkes?

De har hatt stor kjennskap til feltet de representerer 
og terrenget de skulle ut i, og har klart å forene både 
behovet for en møteplass og salgsarena, samt håndtere 
ulike forventninger og behov, sier Rolf. Det tror jeg 
skyldes at de hadde klare målsettinger og forventninger 
til både fylkene og utøverne fra starten, og i fortsettelsen 
av det har de klart å videreformidle de forventningene 
kunstnerne har hatt til fylkene og vice versa. Det kunne 
jo ha vært Riksteatret som ble den nasjonale aktøren 
for skolesekken, men slik jeg opplevde det fra Møre og 
Romsdal, ble det aldri uttalt noen interesse derfra, og vi 
ble aldri tatt med på dialog. Tvert imot satt vi og så på at 
Unge Riks ble lagt ned, et paradoks.

Jeg husker så godt da jeg gikk til Teatret Vårt i Molde, 
og på 30 minutter hadde jeg kjøpt 30 000 billetter! 
Plutselig skulle vi ut med scenekunst til alle, og måtte 
opp med et vanvittig volum på ekstremt kort tid, som 
illustrasjon på volumet så tilsvarer altså 30 000 billetter 
ett års totalt besøk på Teatret Vårt, men dette gikk jo ikke 
i lengden verken for oss eller dem. Så Scenekunstbruket 
har vært en vesentlig bidragsyter til å få et kvalitetssikret 
program ut i fylket. 

En ting er kompetanse, fortsetter Eirin,men det var 
jo systemet deres og oppbygging av databaser og 
bestillingssystem, som var spesielt attraktivt for oss. 
I Troms fikk vi jo samtidig med innføring av DKS, 
parlamentarisme med heldagspolitikere og fylkesråd,  
og vi måtte argumentere på en annen måte. Vi hadde  
et utmerket samarbeid med Hålogaland Teater, men 
de hadde sin spilleplan, og Riksteatret hadde kun tre 
spillesteder i Troms, og med dette tilbudet var det jo 
helt umulig å dekke opp behovet for Scenekunst, som 
kom som kastet på oss. Med Scenekunstbruket fikk vi en 
god modell, og refusjonsordningen gjorde det enklere å 
forsvare hvorfor vi kunne sende noe mer enn regionteatret 
ut på turné. Praktisk betydde dette at når vi fikk refundert  
11 prosent av utgiftene fikk vi 11 prosent lengre turné – 
enkelt og forståelig for politikere. Det viktigste var likevel 
faglige argumenter på hvorfor de enkelte forestillinger  
var gode kunstproduksjoner. 

Du var jo med fra starten og skapte dette systemet Rolf, 
hvordan ble det en suksess?

Vi bygde opp vår Kultursekk slik Scenekunstbruket 
har bygget opp sin organisasjon. Vi satset alle midlene 
på noen få, hvor vi visste det kunne bli en suksess og 
startet i det små med fem kommuner og fem personer. 
Så var det de 33 andre kommunene sin jobb å bli 

misunnelige på de som fikk, og sette i gang prosesser 
for å få det samme tilbudet. Det ble en suksess. Det er 
verdt å nevne at det verken var Kulturdepartementet eller 
Kunnskapsdepartementet vi fikk penger av i starten, men 
Kommunaldepartementet, som hadde utlyst øremerkede 
midler til nettverksbygging mellom kultur, næring og 
kommuner, med krav om nye organisasjonsmodeller. 
Vi fleska til og ba om 3,5 millioner, jeg hadde aldri sett 
et så stort tall før, men det muliggjorde en utvidelse av 
ordningen til hele fylket, og en modell for den nasjonale 
skolesekken liker vi å tenke.

Oppland var også et av fylkene som var med helt i 
startfasen av Scenekunstbruket, og utviklet et system for 
formidling basert på kveldsforestillinger i kulturhus. Dette 
nettverket var jo også på sett og vis en kompensering 
for manglende regionteater, bare en annen måte å 
organisere scenekunsttilbudet på. I ettertid må man 
jo si at kveldsforestillingene forsvant litt ut i takt med 
oppbyggingen av DKS. Det var ikke bare fylkeskommunen 
som tidvis ble kvalt av totalvolumet, men vi må huske på 
at kommunene hadde en formidabel jobb med innføring 
av DKS. Her kunne vi vært flinkere til å opprettholde 
kveldsnettverket mener jeg [sier Camilla, red. anm.].

Troms på sin side fikk skolesekken i fanget i 2001 
sier Eirin. Vi var ikke med i Norsk scenekunstbruk før 
innføringen av Den kulturelle skolesekken, det var jo bare 
noen få fylker som drev med organisert kulturformidling 
utover Rikskonsertene før dette. Vi fikk pengene fra 
Staten og måtte gjøre noe med det fort, og skjønte at 
vi måtte inn i Scenekunstbruket. Vi gjorde research for 
å finne en modell, og den møteplassen var det også 
Scenekunstbruket som skapte. Vi kunne alltid treffe noen 
som hadde felles utfordringer med oss selv, og så var det 
moro å høre om de utfordringene man selv ikke hadde når 
det gjaldt legging av turneer – for noen steder er det jo helt 
«koko». Tror ikke folk i Oslo forstår hvor utfordrende 
dette kan være.

I vårt fylke, skyter Rolf inn, har vi 66 ferjeleier, det tar 
syv timer fra sør til nord, mens i Østfold og Vestfold 
kan kunstnerne dra hjem i lunsjpausen. Det er en 
grunnleggende forskjellig virkelighet å skulle forholde 
seg til, og viser hvor viktig nettopp fleksibiliteten er for 
fylkene – å ha muligheten for å kunne si at dette passer 
oss i forhold til våre lokale forhold, mens for dere ser det 
annerledes ut.

I Østfold kom det som heter Kulturhusnettverk Østfold i 
2005, forteller Johannes. Det kom som en synergieffekt 
av DKS. Det skulle være kveldsforestillinger innenfor 
alle sjangre, men primært knyttet opp til sceniske 
forestillinger, litt som den modellen du beskriver i 
Oppland, Camilla. For oss handler det om å bruke den 
samme krona to ganger, på dagen og kvelden, som igjen 
skaper større etterspørsel i kulturhusene. Vi forsøker 
å friste foreldrene til og se forestillingen barna har sett 
på dagtid, gjerne sammen, og tror gjennom det at vi 
har skapt en ny publikumskultur hos oss. Her har også 
Scenekunstbruket vært på banen og vært en nøkkelfaktor i 
vårt faglige utviklingsarbeid.
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Hva tenker dere om fylkenes arrangøransvar?

Jeg tenker at det er veldig bra at bestillerollen er så nærme 
brukerne, publikummet sitt, som mulig, sier Johannes. 
Det er viktig å ha så nær kontakt som man kan med 
skolene, og nøkkelen til det er å ha en reel samtale, som 
ikke går ovenfra og ned, men er toveis. Nettopp det å gi 
skolene en tydelig rolle har vært viktig for oss, og der 
har Scenekunstbruket vært flinke til å holde seg unna. De 
lager repertoaret som vi velger fra, men det er vi som har 
ansvaret for forestillingene. Det er essensielt å være tett 
på publikummet sitt, og skolenes arrangøransvar. Med en 
gang vi mister kontakten så faller det. Spesielt viktig er 
dette i vår flerbrukssatsing der vi tar elevene ut av skolene 
og inn i på andre arenaer. Da må de være trygge. For 
eksempel har vi busset elever inn på Fredriksten Festning 
i Halden til store operaforestillinger i samarbeid med 
Opera Østfold. Det tenker vi er en god inngang til opera 
hvor de lærer opera faktisk ikke er så skummelt, men den 
kritiske suksessfaktoren her er god dialog. 

Kan vi sende ut alt i skolesekken bare det er tilrettelagt? 

Ja, hvis man får skolene med på laget, så kan vi det,  
sier Johannes. Skolene må kunne si: «vi kan ikke ta i  
mot denne forestillinga, uten tiltak, det blir for 
vanskelig», men disse kravene må gå begge veger.

Eirin skyter inn: men det kan ikke være regelen at det 
skal være sånn hele tiden. Av og til må vi kunne sende 
ut forestillinger som er gode og vanskelige – uten 
tilrettelegging. Vi må kunne kreve at skolene gjør en 
innsats selv.

Ja, det er jeg enig i, sier Johannes, men jeg mener det 
er generelt viktig at skolene og elevene må ha eierskap 
til det de skal delta på. Det er kulturforskjeller i landet 
vårt, mellom Østfold og Troms, Finnmark og Møre og 
Romsdal, og det er bra, men vi for eksempel, kan ikke 
bare slippe Carte Blanche løs i Østfold, et fylke med 
liten tradisjon for samtidsdans. Hvis man klarer å tenne 
læreren i forkant, får inn en dansepedagog eller kobler på 
andre kunstuttrykk, er det en måte å skape en inngang på. 
Det handler om å skape eierskap, klarer man det da er alle 
kunstformer og utrykk mulig å få til.

Rolf fortsetter: Vi har hatt kompliserte og omfattende 
opplegg i forkant av krevende forestillinger, hvor noen 
skoler rapporterte om en fantastisk forestilling mens 
andre nærmest skrek i telefonen; «hva i all verden er 
dette for slags pling-plong teater?» Sistnevnte hadde 
selvfølgelig ikke tatt seg tid til de påkrevde forberedelser, 
og der mener jeg, der skal vi være flinkere til å stille krav. 
Vi er så glade i og stolte av det vi gjør at vi må kunne 
kreve at man enten går inn i det for fullt, eller lar være. 
Men da får man heller ikke forestillingen. 

Hva tenker dere om at det er veldig langt fra en 
scenekunst gruppe lager en forestilling før den møter sitt 
publikum, og på alle leddene er det voksne?

Ja det kan du gjerne si, tenker Rolf høyt, min erfaring 
er, og det tror jeg er felles for de fleste utøvere, at de 
kan fortelle hvordan dagen blir etter ankomst. Gjennom 
møtet med den som tar i mot, enten det er rektor eller 
vaktmester, vet man hvordan forestillingen blir. Dette 
handler om raushet, og det handler om at det er de voksne 
som legger rammer rundt og farger opplevelsen for 
elevene. Samtidig tenker jeg at vi av og til må velge bort 
forestillinger som vil kunne skape støy. Det er ikke min 
oppgave å tvinge gjennom en forestilling man ser på som 
moralsk forkastelig og hvor rektor må rydde opp etterpå. 
Vår oppgave er å sørge for at det er nok gode opplevelser  
å velge mellom, slik at alle vil ha mer scenekunst.

Hva tenker dere om dette Johannes og Eirin?

Jeg tenker at læreren er veldig sentral, sier Johannes. 
Hans eller hennes forberedelse og kunnskap smitter 
over på elevene rett og slett. Hvis læreren er usikker, 
ja da sliter vi med gjennomføringen. Jeg tror veldig på 
at gode opplevelser smitter. Hvordan de snakker om 
innholdet med hverandre, med elevene og med oss – det 
er avgjørende. Her ser jeg en utfordring framover, som 
handler om estetisk kompetanse i skolen. Inntrykket er at 
den blir stadig dårligere, og hvis DKS blir et alternativ til 
eller kompensasjon for manglende estetisk kompetanse, 
så vil det ikke fungere. Vi må både ha engasjerte lærere 
som ser verdien av kultur, og lærere med fagkompetanse 
for å lykkes.

Det vi snakker om, fortsetter Eirin, er at noen tar 
bestemmelse for sluttpublikummet. Vi må bare huske 
på at fylkene organiserer dette veldig forskjellig, noen 
har kulturtorg og noen har med elever som bestemmer, 
mens andre har ikke det. Det kan være viktig og være 
på lærerens lag, men det kan også være at læreren tar 
feil. Det var ei tid med mye turbulens hos oss, med mye 
bannskap i forestillinger og film, og en del av det religiøse 
miljøet i Nord-Troms nektet å ta imot tilbudene. Da satte 
oppvekstsjefen, som for øvrig var kultursjef, foten ned; 
«De kan ikke nekte elevene forestillinger på grunn av ett 
banneord eller to, det er ikke det det handler om. Jeg er 
overbevist om at vi må ivareta de gode opplevelsene for 
publikum.» Det viser hvor viktig det er at man ikke lar 
folk sette sin egen standard utfra smak framfor  
faglige vurderinger. 

Er det tendenser til å målstyre innholdet, for å tilpasse  
seg DKS?

Jeg synes det er kjempesynd hvis noen scenekunstgrupper 
gjør det, sier Eirin. Jeg tror ikke de såkalt «tilpassede» 
forestillingene er de beste produksjonene. Har egentlig 
ikke tenkt over det før nå, men hvis målstyring betyr at 
det er lagt inn veldig mye pedagogikk og tilpasning til 
læreplanen i det kunstneriske uttrykket, så er det ikke bra.

Generelt sett tenker jeg at det har åpnet seg opp de siste 
fem åra, sier Johannes. Åpnet opp i den forstand at det 
finnes enda mer krevende og utfordrende tilbud. Nettopp 
fordi skolene har blitt vant til å få forestillinger tør man 
å ta større sjanser i form og innhold, og man har begynt 
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å bruke andre arenaer. Det er jo fantastisk at man kan få 
et verdenskompani som Cirkus Cirkör inn i skolesekken. 
Jeg tror også utøvere og kunstnere har blitt flinkere til å 
forholde seg til at de faktisk skal spille for et publikum, 
og tenker det er bra vi har kommet litt ut av bobla og bort 
fra såkalt «kunst for kunstens egen skyld».

Hva tror dere at Scenekunstbruket har hatt å si  
for scenekunsten?

Jeg er sikkert på at noen scenekunstnere vil si at det ikke 
har vært utelukkende positivt, sier Eirin. Hvorfor? Fordi 
de selv føler seg tilsidesatt ved ikke å ha kommet inn i 
forestillingsbanken. Her har jeg hatt mange utfordrende 
samtaler med lokale scenekunstnere, men jeg prøver 
alltid å fokusere på hva de selv har gjort. Det er jo ingen 
automatikk i å komme med på repertoaret, man må 
sende inn produksjonen og synliggjøre seg selv. Samtidig 
var det jo min rolle som fylkesrepresentant å oppdatere 
Scenekunstbruket på det som skjedde hos oss, og slik har 
jo også de blitt flinkere til å følge med på hva som skjer 
innenfor feltet i hele landet. 

Johannes fortsetter: Ja, og de vært veldig flinke til å gi råd, 
som fødselshjelper og inkubator for kompanier som har 
hatt ideer.

Før Scenekunstbruket så stod de frie gruppene med lua 
i hånda og spurte om lov til å spille, sier Rolf, mens nå 
er det kamp om de beste. Så tenker jeg at det også er 
forskjell å selge ei forestilling til et publikum som betaler 
og har valgt det selv, mens det er en annen oppgave å 
lage ei forestilling til elever som blir tvunget til å se 
på i skoletida. Min kjepphest er likevel at man må la 
kunsten få lov til å være kunst, og så er det min oppgave 
som formidler og finne hva som er inngangsporten til 
dette. Jeg mener at Ibsen var en stor pedagog, så for meg 
blir det tøvete at man snakker om at man er redd for at 
forestillinger skal bli for pedagogiske. Det handler om 
hvordan du utfordrer publikum. Man skal stille minst like 
store krav til forestillinger i DKS som til kunsten ellers, 
men jeg vil heller snu på det og si det er vanskeligere å 
lage stor kunst som samtidig er pedagogisk.

Hva har Scenekunstbruket betydd for fylkene  
og deres repertoar?

De første årene holdt Scenekunstbruket fanen veldig høyt 
angående kveldsforestillinger, mangfold og bredde, men 
de forsvant litt inn i folden med folkebussturneene, og 
fokuset på å få alle fylker med, sier Eirin. Nå tenker jeg at 
fokuset er tilbake på variasjon i format og uttrykksformer, 
og jeg tror det er viktig at man har et bredt og tydelige 
repertoar. Det at vi tok inn Samtidsdans i 2002 har vært 
med å bygge et publikum her oppe.

Men hvis du spør er dette «The best of the best»?, sier 
Rolf, så banner jeg i kirka og sier at du får ikke Carte 
Blanche som en selvfølge over alt. Du får ikke de største 
skuespillerne eller de største instruktørene i skolesekken, 
det er noe med rammene. Vi har ikke nødvendigvis de 
beste forestillingene, men det er godt nok.

Fylkene har ett ben i kunstsektoren og ett i skolesektoren 
og vi prøver å få dette til å gå i hop, sier Johannes, men 
jeg tror Scenekunstbrukets repertoar har vært med på å 
utfordre både skolene og fylkene, og det har vært bra, 
men det vi må ha fokus på er at det skal fungere i en 
skolehverdag, at elevene skal få en erfaring. De trenger 
ikke å like det, men de skal kunne ta det med seg, 
reflektere over det etterpå.

Det er klart at kvalitet og praktisk gjennomføring ikke 
alltid går hånd i hånd, sier Rolf. Jeg husker det året vi 
hadde Cirka Teater og forestillingen Split Second på 
Kulturtorget. De brukte nærmest to dager på rigg, og 
forestillinga er jo helt magisk, da var tilbakemeldingen  
fra skolene at gjerne skulle hatt den, men på grunn av  
det praktiske foretrakk de en med mindre rigg.

Men, man kan jo det hvis man vil nok og organiserer  
seg deretter, sier Eirin.

Joda, sier Rolf, og jeg tror det er viktig at Scenekunst-
bruket har disse forestillingene, og fylkene kan jo også 
bestemme at de vil ha de store forestillingene.

Om å bygge bro 
Hva vil dere si er Scenekunstbrukets viktigste bidrag  
som nasjonal ressurs? 

Det er den reelle samhandling mellom Scenekunstbruket 
og fylkene, sier Johannes. En god dialog med fylkene, en 
dialog som går begge veier. Jeg kan komme med innspill 
som de tar på alvor, og de kommer til oss og spør om råd. 

Scenekunstbruket har skapt et system ut fra 
fagkompetanse, som vi kan plukke ut i fra, og hjelper 
oss i argumentasjonen om kvalitet, sier Eirin. Og så må 
jeg legge til at Scenekunstbruket ga fylkene en selvtillit. 
På sine nettverkssamlinger tok de alltid opp utfordrende 
temaer som skapte gode dialoger mellom kunsten og 
byråkratiet. Eksempelvis drev de i flere år med den danske 
Ønskekvistmodellen. Det var et forsøk på å skape et felles 
språk mellom ulike ståsteder og faglig kompetanse.

Samtidig sitter de med kunnskapen om at skal vi få til 
dette må vi ha et fungerende nettverk, sier Rolf. Det viser 
at de har skjønt rollen som nasjonal aktør, både som 
kompetanseorgan, som et nav i formidlingskjeden og 
ikke minst som en offensiv utviklingsaktør, både for oss 
i fylkene og det frie feltet. Dette tror jeg handler noe om 
hvilket ståsted Scenekunstbruket hadde i starten. Man 
forholdt seg til det frie feltet, som fra tidligere har vært 
vant til å stå med lua i handa og vært glade for å få lov til  
å spille forestillinger. 

Og ikke for å glemme – KSYS, vårt viktigste plan- og 
informasjonsverktøy, skyter Eirin inn. Her var det et 
skrikende og uttalt behov for infrastruktur fra alle 
parter, men hvem satte seg i førersetet? Når sekretariatet 
for DKS, Kulturrådet og Departementene vegret seg 
tok Scenekunstbruket ansvar. Det fortjener de virkelig 
heder og ære for. Det er også viktig å påpeke at 
Scenekunstbruket alltid har vært oppdatert opp mot 
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departement, politikere og hatt god kontakt og tillit i 
scenekunstmiljøene slik jeg oppfatter det. Hvordan det 
blir i framtida vet jeg ikke, men den kontakten de har og 
den tilliten de har hatt fram til nå har de jo kvittert bra og 
levert på.

Noe av det mest inspirerende med Scenekunstbruket, 
fortsetter Johannes, har vært at de er så kjappe og kaster 
seg rundt når det trengs. Når forestillingen De Grenseløse 
ble stoppet av i Buskerud fylkeskommune tok det ikke 
mange dager før de innkalte til seminaret «Farlig kunst», 
med begrunnelse om at dette må løftes opp i nettverket. 
Scenekunstbruket er veldig på. Hvis de senker seg tilbake 
og slapper av, kan de gjøre seg uviktige, men så lenge 
de hele tiden tar pulsen på det som skjer i feltet er de 
en viktig ressurs. Et annet eksempel på fornyelse er jo 
for eksempel SUS, Scenekunstbrukets unge stemmer, 
som jeg mener er en god inngang for elevmedvirkning. 
Det forutsetter engasjerte lærere, men igjen det viser at 
Scenekunstbruket tar noen tak der det trengs, og det er 
deres fortrinn i forhold til andre nasjonale aktører. 

Vi er så samstemte i vår hyllest, hva med kontroverser, 
finnes ikke de? Det må da være noen konfliktlinjer  
i løpet av 20 år?

Vi har da kranglet og diskutert, men det vi setter pris 
på med Scenekunstbruket, er at vi nettopp kan være 
uenige med dem, sier Eirin. Da det var spørsmål om å 
innlemme storbyene i refusjonssystemet var vi i Troms 
sterkt imot det. Trondheim, Bergen og Oslo har en 
unik tilgjengelighet til de store nasjonale og regionale 
teatrene, og vi mente at når de valgte å stå utenfor det 
fylkeskommunale systemet var det ikke riktig å gi dem 
tilgang til verktøyene våre. Men igjen, Scenekunstbruket 
så at dette begynte å bli en utfordring, og ønsket å gjøre 
noe med det. De har alltid sett inn i framtida.

Hva med Showbox, er det riktig at Scenekunstbruket  
skal drive sin egen teaterfestival?

Jeg mener Showbox er en del av det å drive kompetanse-
utvikling og samle nettverket, sier Johannes. Det er 
selvfølgelig viktig at Showbox ikke utkonkurrerer andre, 
og her er det kanskje noen utfordringer.

Jeg har aldri vært på Showbox, sier Rolf, det kom etter 
min tid, men det er jo noe med det å være på offensiven 
og utfordre både politikere, kunstnettet og fylkene. Da er 
man mer enn et turistbyrå, og det er viktig.

Hvordan kan det ha seg at man fremdeles etter 20 år med 
scenekunstformidling bygger gymsaler uten blending, 
auditorier med takvinduer og amfi i gangarealet som ikke 
kan skjermes av?

Riksteatret stiller krav, sier Rolf. Hvis vi skal komme på 
turné må det være visse standarder som er oppfylt, mens 
frie grupper sier «vi tar det som det kommer». Her må 
Scenekunstbruket være med å definere mer, mener jeg,  
og løfte dette opp på et nasjonalt nivå.

Men det gjør de da, sier Eirin, og jeg er helt uenig med 
deg. Det er ikke Scenekunstbrukets rolle å ta det der, det 
er fylkenes oppgave.

Jeg er usikker på hvilken rolle Scenekunstbruk skal ta i 
den diskusjonen, kaster Johannes seg inn, de bør kanskje 
være med å legge mer trykk på det, slik at vi får mer 
gjennomslag overfor byggherrer?

Vi trenger ikke bli enig om dette, sier Rolf, men jeg mener 
Scenekunstbruket kan si til politikerne: «Vi representerer 
hundrevis av frie grupper, og dette med manglende 
blending og infrastruktur er en utfordring i hele Norge. 
Vi har for dårlige spilleforhold, men bruk 25 prosent av 
kulturhusmidlene i tre år så har vi løst et kjempeproblem.» 
Så kan vi komme fra fylkene og bekrefte dette, for å gi 
empiri. Skolene og kompaniene bør si; «dette finner vi 
oss ikke i!» Jeg har for eksempel selv sittet og kjørt lys 
med solbriller på fordi jeg fikk sola midt i øynene. Det 
er jo ett eller annet som har mislykkes når man ikke har 
klart å løse dette. Det samme har vi i forhold til ekstra 
transportmidler. Jeg, som var med fra starten, husker at 
de lå inne, men de forsvant ut av budsjettene, og dette har 
aldri blitt ordnet opp i. Sånn sett har ikke DKS ført til økt 
dannelse eller kunnskap hos politikerne.

Veien videre 
Hva tenker dere er Scenekunstbrukets styrke?

Norsk scenekunstbruk er 20 år, men enda så klarer 
de å oppdatere seg, de er tørste og aktive, sier Eirin. 
Det er jo fordi de leverer. Når de får tre millioner til å 
styrke formidling og produksjon for gruppene, så lager 
Scenekunstbruket umiddelbart et system og en ordning 
med Spennmidler. Styrken her er at det er eksterne folk 
i kunstneriske råd som jobber med repertoaret og så har 
vi det faglige rådet som leser søknaden til Spenn. Slik 
var det ikke i starten, men nå hentes fagkompetansen i 
utvalgene utenfra; koreografer, dramaturger, teatersjefer. 
Alle disse er fagpersoner som sitter i perioder og skiftes 
ut – og utvelgelse og retningslinjer har vært diskutert på 
fagsamlingene. Det er et åpent og transparent system,  
med stor grad av brukermedvirkning. 

Jeg tenker også det er bra at Scenekunstbruket ikke 
produserer selv, sier Johannes, og de har ingen scene. De 
er ikke konkurrenter på markedet. Det burde være en egen 
nasjonal scene for barn – og unge, men jeg er usikker på 
om dette bør være i regi av Scenekunstbruket.

Hvor tenker dere Scenekunstbruket er om ti år? 

Jeg tror og håper at de har flere og større produksjoner 
på tvers, sier Rolf, og jeg håper det er flere verksteder. 
Kanskje kan en gruppe bli utfordret av Scenekunstbruket 
til å reise på turné og ha workshops for elevene som er 
koblet til en annen gruppes forestilling?

Scenekunstbruket om ti år? spør Johannes. Jeg tror og 
håper at de ikke har vokst seg for store. Det har vært 
enkelt å komme i kontakt med dem, og det er viktig at  
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de fortsatt videreutvikler nettverkene. De må fortsette den 
gode dialogen både med kunstfeltet og med fylkene.

De finnes! Sier Eirin. Jeg tror de har den modellen det 
blir mer og mer etterspørsel etter. Jeg tror de vil fortsette 
å beholde tillit fordi de har en åpen dialog med alle. 
Scenekunstbruket har stått rakrygget, tross mye urettferdig 
kritikk i perioder. Nå står det et slag om DKS- sekretariat 
og nasjonal organisering, og det er derfor viktig å slå ring 
om denne modellen og Scenekunstbruket.

Kort til slutt – er Scenekunstbruket viktig?

Unisont – ja!

Johannes: fordi det gir oss et mangfold av scenekunst – og 
fordi scenekunst er viktig ved at man kan se verden med 
nye øyne.

Rolf: Norsk scenekunstbruk er ikke et mål i seg selv, målet 
er å gi flere og bedre kunstopplevelser, så organisasjonen 
er virkemiddelet, ikke målet, men de er et så godt verktøy 
at det er viktig gjennom det.

Ja, Scenekunstbruket er viktig, avslutter Eirin, fordi 
denne formidlingsmodellen har vist seg velfungerende og 
bærekraftig i 20 år, og det er kanskje nettopp fordi man 
har klart å følge med i timen, og endret seg i takt med nye 
oppgaver og nye behov.

Så er klokka blitt 23:57 en torsdagskveld i Oslo, og før 
vi alle løper til våre respektive tog, rekker vi å komme 
med en kjærlighetserklæring til denne institusjonen, 
og klar henstilling til politikere, byråkrater og andre 
som både forvalter og bruker ordningen; ta vare på 
Norsk scenekunstbruk! Med deres kompetanse og hjelp 
har vi jobbet hardt for å nå målet om formidle gode 
scenekunstopplevelser til hver krik og krok av landet. 
Alt med et håp om at minst en gang, skal publikum 
kunne få oppleve det magiske øyeblikket hvor hverdagen 
forsvinner, og de blir tatt med til et fremmed sted – langt 
inne i seg selv. 

Så Norsk scenekunstbruk, hjertelig til lykke med jubileet, 
og takk for strålende innsats på scenekunstens vegne! 
Måtte dere sørge for mange rullende hjul på landets veier 
de neste 20 år også!
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Det er vanskelig for meg å trekke frem en enkelt opplevelse 
fra de tre siste årene som er bedre enn andre, rett og slett 
fordi at hver dag for oss i Absence er et eventyr i seg selv. 
Hvert eneste sted vi besøker er full av flotte mennesker, 
aktiviteter og slående vakker natur. Tenk at jobben vår er å 
være turist i eget land og stå på scenen ti ganger i uken for 
cirka 300 mennesker HVER forestilling. 

Når jeg tenker meg om har jeg et helt fantastisk minne fra 
den første uken vi var på turné med Scenekunstbruket og 
Den kulturelle skolesekken i oktober 2010. Turneen var i 
Sogn og Fjordane, og vi besøkte et vakkert sted som het 
Selje. Etter to knallforestillinger på den lokale barne- og 
ungdomsskolen, trente vi litt breaking på hotellet, og 
siden det var teknikeren vår sin bursdag, skulle vi feire 
den på kvelden. 

Når mørket falt på trakk vi ned på en strand, rett ved 
hotellet. Det var sent i oktober og vinden blåste kaldt, 
så vi hadde dunjakker på hele gjengen. Å tenne bål på 
stranden var et must, så vi samlet all drivved vi kunne 
finne og svidde noen pølser over flammene. Når pølsene 
var fortært la vi oss på rygg i den myke sanden hele 
gjengen og så opp på den klare stjernehimmelen og 
snakket om hva som kunne være der ute, og teknikeren 
vår hadde en stjernekart-app, så vi fikk pugget stjerne-
bildene våre. Plutselig ser jeg noe blått som blinker i 
vannet. Går nærmere for å undersøke, og på vei ser jeg at 
for hvert skritt jeg tar lyser fotavtrykkene mine opp med 
blått lys, som en scene fra Avatar. Ingen skjønner hva 
det er, og det blinker blått langs hele stranden. De andre 

kommer bort til vannet, deres fotavtrykk blinker også.  
Vi bestemmer oss for å ringe opplysningen for å høre  
hva de mener det er. 

«Vi er på en strand, og det er noe blått lys som følger  
etter oss uansett hvor vi går» skriker vi oppkavet i 
telefonen. Jenta i andre enden ber oss slutte å tulleringe 
og avslutter samtalen ganske kjapt. Etter et lite raid på 
Google, finner vi ut at lysene er morild, plankton som  
lyser blått om det blir irritert. Aldri har seks tjuagutter  
fra Bergen vært mer fascinert. 

Å være på turné i Norge for oss, er dette scenarioet  
i 365 variasjoner. I Tromsø opplevde vi nordlyset,  
i Kirkenes badet vi i Barenshavet i fire grader og i  
Mo i Rana lager vi snøengler om natten. Litt av at liv. 
Tusen takk Scenekunstbruket! 

Alle medaljer har også en bakside. Samme dag som vi 
hadde den fantastiske opplevelsen i Selje, rett etter 
skoleforestillingene, kom vi i klammeri med en lokal 
trailersjåfør som mente vi brukte alt for lang tid på å 
rigge ned, og stod vi veien for han. Vi spurte pent om han 
kunne vente ett minutt slik at vi fikk lastet siste kassen 
inn i bilen, men da kokte det over for han, og rektoren på 
skolen måtte roe han ned til vi hadde dratt. Neste morgen 
oppdager vi at han har vært utenfor hotellet vårt og skåret 
opp dekket på bilen vår, slik at vi nesten måtte avlyse 
forestillingene den dagen. Advarsel til alle som er på 
turné, vær forsiktig med å sperre vei for lokale striler…

Turné i Norge – et scenario i 365 variasjoner
Andreas Roksvåg, Absence Crew

Askeladden
Absence Crew

FOTO: OSEANA
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Bakgårdsskatter
Ane Evjen Gjøvåg og Andreas Roksvåg

FOTO: ANDREAS ROKSVÅG/WWW.ANDREASROKSVAAG.COM
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For oss er livet et rikholdig eventyr. Med kjærlighet, 
familie, venner, historier, opplevelser, musikk, farger, 
bilder, lek, indre og ytre reiser.

Livet er også farlig. Med motgang, ulykker, skuffelser, 
vold, ensomhet, tomhet, kjedsomhet, depresjoner. Verden 
er et praktfullt sted, men samtidig stinn av konflikter, 
krig, miljøødeleggelser og andre problemstillinger det 
er vanskelig å få tak i og å gjøre noe med for et enkelt-
menneske. Det som driver oss er et intenst ønske om å 
formidle de gode historiene som har betydd mye for oss 
selv. Det kan variere fra dypeste alvor til «plain silly». 
Ofte et sted midt imellom de to. Humor, og sans for det 
absurde er like viktig som alvoret. 

Ved siden av overraskelse og opplevelse kan kunst være 
til hjelp for å takle de vanskelige sidene ved livet. Kunst 
åpner øynene våre, utvider horisonten, skaper forståelse, 
analyserer konflikter. Det tar oss ut av hverdagens 
banaliteter for så å kaste oss tilbake igjen, men kanskje 
da litt bedre i stand til å takle dagene som kommer. Kunst 
er underholdning, men også trøst. Teaterkunst fungerer 
for oss som publikum når vi glemmer alt rundt oss og er 

fullstendig til stede mens vi deler gylne øyeblikk  
med de på scenen. 

Når vi skaper teater er det liten forskjell mellom hvordan 
vi lager det for et voksent eller ungt publikum. For oss 
er det ikke først og fremst et spørsmål om å arbeide 
for én målgruppe. De unge har andre referanserammer 
enn oss, de har ikke levd like lenge og deres erfaringer 
er annerledes, men vi møter dem som likeverdige 
mennesker. 

Gjennom våre forestillinger vil vi gjerne trene publikums 
empati. Evnen til å sette seg inn i andre menneskers 
skjebne. Tenke tanker man kanskje ikke har tenkt 
før. Vi vil gi dem gode, sterke og rare historier som 
kanskje ryster dem, men ikke så mye at de mister alt 
håp. Publikum kan kjenne på følelser som sinne og 
tristhet, men ikke så mye at de kommer depressiv ut av 
forestillingen. Vi vil stimulere til undring, nysgjerrighet  
og lyst til å utforske verden. 

Være levende mennesker som er sammen  
i et rom for å dele en opplevelse.

Undring og nysgjerrighet
Jaap den Hertog, Teater Fusentast

Katitzi
Teater Fusentast

PLAKAT © TEATER FUSENTAST

MIRAD - en gutt fra Bosnia
Teater Fusentast

PLAKAT © TEATER FUSENTAST

Katta og andre strofer
Teater Fusentast

ILLUSTRASJON © TEATER FUSENTAST
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Sand mellom tærne
Teater Fusentast

FOTO: JAAP DEN HERTOG
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Sagliocco Ensemble turnerer med sine barneforestillinger 
både i Norge og i utlandet. De siste årene har vi også 
utviklet et godt og solid nettverk i Frankrike.

Det er et privilegium å kunne reise rundt med sin  
egen lille verden som man flytter tvers over grenser av 
språk og kultur. Vi vandrer fra en gymsal til auditoriet  
i Louvremuseet, fra en samfunnssal i Bamble til en 
festival i Montreal. 

Definisjonen av hva som er landets grenser kan være 
så mange. Etter å ha spilt forestillingen Nattens 
Hemmeligheter i Molde, hvor vi var to skuespillere på 
scenen som snakket gebrokken norsk, overhørte jeg 
denne kommentaren fra en liten jente: «Jeg tror ikke alle 
er fra Norge, jeg tror noen er fra Sunnmøre…».

Jeg jobber ut fra at man kan lage barneforestillinger som 
handler om det meste. Man kan dra forestillingsmaterialet 
mot det absurde, det voldelig, det triste, hvis det er gjort 
med respekt. Barna blander lett virkelighet og fiksjon. 
Teaterscenen er et kunstig rom, men den lokker fram 
ekte, sterke følelser hos publikum. Så man må ta hensyn 
til at barna er som svamper som suger opp alt.

Jeg husker en liten gutt som var overbevist om at han 
hadde sett at den svarte hunden, som var projisert på 
skjermen, hadde flekket tenner og var klar til å angripe 
selv om det var et stillbilde! Hva er sant, hva er ikke sant: 
«Drikker du ekte vann? Er det teatervann? Ringte telefon 
på ordentlig?» Selv om man avslører at det er en teknikker 

som styrer ringelyden, så kommer neste kommentar:  
«Vel, du burde likevel slå av telefon neste gang du  
holder foredrag!»

Begynnelsen av en forestilling er avgjørende, et kjørbart 
ekvilibrium mot det ukjente. Jeg lurer på hvordan ungene 
kommer til å reagere og publikum lurer på hva slags 
forestilling og hvem denne rare skuespillerinnen med 
aksent er. Man aner en stor skepsis hos hverandre. Det 
føles som å balansere på en tynn trå høyt opp i lufta med 
en viss kontroll og ydmykhet. Samtidig som jeg må entre 
scenen som en tøff og selvsikker rockestjerne ville gjort! 
Det er første gang jeg er på scenen, det må alltid være 
første gang, der alt kan skje og alt er mulig. 

Scenekunst skjer her og nå, det er live og publikum har 
sin del av ansvaret for at opplevelsen skal bli vellykket. 
Det hele begynner egentlig før ungene er kommet inn i 
salen. Det er derfor viktig å bygge opp forventing og glede, 
ikke tema og pedagogikk, men begeistring for å tre inn  
i teaterrommet. 

Uansett hvilket tema, jeg tror det som blir igjen hos 
publikum når forestillingen er over, er karakteren som 
de blir kjent med og den sterke opplevelsen av å ha sett 
skuespillerens virtuositet på nært hold.

I mitt arbeid er humor et avgjørende virkemiddel og en 
døråpner til ulike emosjoner jeg ønsker skal nå publikum 
og jeg må innrømme at det er en ubeskrivelig glede å få 
fram den hemningsløse trillende latterkulene hos ungene.

Helt på ordentlig
Guandaline Sagliocco, Sagliocco Ensemble

«Jeg skriver ikke for barn, men av og til er 
jeg så inspirert og såpass dyktig at det jeg 
skriver også kan leses av barn.»

MICHEL TOURNIER

Voff ! Art
Sagliocco Ensemble

FOTO: DAG JENSEN

Den Lykkelige Prinsen
Sagliocco Ensemble

FOTO: DANNY TWANG

Salome
Sagliocco Ensemble

FOTO: BIRGITTE STANGELAND
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Nattens Hemmeligheter
Sagliocco Ensemble

FOTO: DANNY TWANG
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Vi hadde vår første turné med Figurteateret i Nordland 
og Den kulturelle skolesekken i 2007. Det var første gang 
vi spilte med et medbrakt scenerom i gymsaler, kinoer 
og samfunnshus i Nordland, hvor hele kompaniet rigget 
forestillingen opp og ned. Noen hadde skrevet «Hard 
Work!» med tusj på et av løftestativene. Det kunne like 
gjerne vært skrevet av oss.
 
Uten turnékompetansen til Figurteatret i Nordland  
ville vi ikke vært i stand til å produsere forestillingen  
for turné. Vi ønsket at publikummet ute på skoler og  
andre lokaler skulle få den samme teateropplevelsen  
som premierepublikummet i Stamsund, på Figurteatret  
i Nordland.
 

Vi liker å lage teater hvor ting skjer i små lommer av lys 
i mørket. Det betyr omfattende lysrigg og mengder med 
svart molton. Mesteparten av jobben på veien består av 
rigging, kjøring og sjauing – og så spiller man innimellom. 
Vi pleier å si at vi er et flyttebyrå som av og til spiller teater. 
 
Det er fantastisk at det finnes et sted som Figurteatret 
i Nordland. De sitter på den beste turnékompetansen 
i Norge når det gjelder å vise store og kompliserte 
forestillinger i rom som i utgangspunktet ikke er 
scenerom. Vi er glade for det – og vi ser og hører at 
publikum er det også.

Med tung lysrigg og metervis av molton
Kirjan Waage, Wakka Wakka

The Death of Little Ibsen
Wakka Wakka

FOTO: KRISTINE NYBORG
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FABRIK: The Legend of Mortiz Rabinowitz
Wakka Wakka

FOTO: KOMPANIET

The Death of Little Ibsen
Wakka Wakka

FOTO: KOMPANIET

Baby Universe (A Puppet Odyssey)
Wakka Wakka

FOTO: KOMPANIET

Figurteatret i Nordland

FOTO: KIRJAN WAAGE
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Vi har spilt på de minste, største og rareste steder  
rundt om i hele landet. Til og med inne i en tunnel.  
Fra vi startet med turnélivet i år 2000 til i dag, har 
også selve komforten og logistikken rundt turneene 
blitt mye bedre. Vi husker godt vår første turné, det var 
midtvinters. Den eneste overnattingsmuligheten var å 
leie campinghytter. Så da var vi fem stykker i en hytte, 
vedfyring og én kilometer til nærmeste dusj. Ute var  
det 15 minus.  

Den gangen booket vi både bil og overnatting selv,  
på billigste måte. Vi har kjørt oss fast i både snø 
og gjørme, punktert, frosset i kalde gymsaler, fått 
nærkontakt med muggsopp i garderober, tatt boblebad 
utendørs på fjellet, møtt politikonstabellærere, glemt 
kostymet, kjørt omveier, opplevd jordras, mistet ferger, 
bodd både på bensinstasjoner, spahotell og nedlagte 
pensjonat, spist utallige pølser, smågodt og sveler, spilt 
for hunder og opplevd utviklingen fra kartbok til GPS.

Muggsopp og spa-hotell
Guri Glans, Teater Joker

Trillefolket på tur!

FOTO: DAG JENSEN
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Baron von Munchausen
Teater Joker

FOTO: MADS NYGÅRD

Tutomaten
Teater Joker

FOTO: MADS NYGÅRD

Trillefolket
Teater Joker

FOTO: DAG JENSEN
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Kulturlivet er regelmessig gjenstand for kvalitets-
diskusjoner. En overordnet målsetting i kulturpolitikken 
er at statlig finansierte kulturaktører skal levere høy 
kvalitet, helst til så mange som mulig. Å få midler fra 
Norsk kulturråd er et kvalitetsstempel fordi tildelingene 
er basert på faglig skjønn og fagfellvurdering. Kritikernes 
jobb er å felle kvalitetsdommer, og kunstutdanninger skal 
skape kvalitetskunstnere. Diskusjonen om bra eller dårlig 
kvalitet er en grunnstein i kultursektorens selvforståelse; 
kan man i det hele tatt tenke seg et moderne kulturliv der 
spørsmålet om kvalitet er fraværende? På mange måter 
er det å skape kvalitet blitt selve kjernevirksomheten 
i denne samfunnssektoren. Det er knapt uenighet om 
at kvalitet er viktig og verd å etterstrebe. Diskusjonen 
kommer når kvaliteten skal gis eksakte kriterier (for 
tildelinger), dømmes (av kritikerne) og mottas av 
publikum/forbrukerne (preferanser og smak). I forhold 
til den omfattende bruken av begrepet i kulturpolitikken, 
er det i liten grad operasjonalisert: Kvalitet er noe man 
kulturpolitisk tilstreber uten å si hva det er eller å forsøke 
å måle det – det overlates primært til sektoren selv. 

Siden romantikken har mystifiseringen av 
kunstnerkallet, kunstnergeniet og kunstnerisk kvalitet 
vært omfattende og meget vellykket i den forstand at 
kunstverden fremdeles oppfattes som noe uhåndgripelig 
og unntaksaktig. Kulturlivet er for eksempel det 
samfunnsområdet der man ikke iverksetter kvotering av 
kvinner og innvandrere med henvisning til den hellige 
kunstnerisk kvaliteten, som dette kan gå utover. 

Denne artikkelforfatteren har beskjeftiget seg med 
kvalitetsdiskursen både i akademia (på teatervitenskap 
ved Universitetet i Oslo), som kritiker (i Morgenbladet og 
Norsk kritikerlag) og som medlem av scenekunstutvalget i 
Norsk kulturråd som fordeler penger til frie grupper (Gran 
2001 a, 2001 b). Sett fra disse posisjonene er kunstnerisk 
kvalitet på den ene siden veldig komplisert, den 
filosofiske estetikken og kunstteoriene, og på den andre 
siden helt overkommelig når man ser på den offentlige 
pengestrømmen i kultursektoren. I denne artikkelen vil 
jeg forsøke å ivareta både den enkle og den kompliserte 
tilnærmingen til kunstnerisk kvalitet – i den rekkefølgen.

I praksis virker en rekke mer eller mindre uttalte 
kvalitetskriterier når pengene skal fordeles i både 

Kulturdepartementet og i Norsk kulturråd. Det er jo stadig 
noen som får og noen som ikke får offentlige midler, og vi 
må anta at denne grunnleggende distinksjonen mellom å 
få og ikke å få offentlige midler har med kvalitet å gjøre. 
I kulturpolitikken blir man generelt klokere av å se på hva 
kulturpolitikerne gjør med pengene enn å høre på hva de 
sier om kulturen. Det kjente krimuttrykket «følg pengene» 
for å finne et mulig motiv og en gjerningsmann, gjelder 
også her. Derfor er «følg pengene» motto i lokaliseringen 
av kvalitetskriterier i bruk i kulturpolitikken. 

Som inspirasjon i arbeidet med denne artikkelen har 
jeg benyttet det svenske teatertidsskriftet Visslingar & 
Rop #18 fra 2005. Det heter «Dålig teater». En rekke 
teatermennesker (regissører, teatersjefer, dramatikere, 
dramaturger, produsenter, skuespillere, kritikere, 
teatervitere) har besvart spørsmålet «Vad er dålig teater» 
Eller snarere: «Vilken er den sämsta föreställning du har 
sett?» Det er opplysende (og underholdende) lesning i 
forhold til spørsmålet om kunstnerisk kvalitet, samtidig 
som jeg slipper å bruke norske eksempler på hva som er 
«pinsamt, livlöst, populistisk og farlig dålig teater». 

Jeg skal sirkle rundt to problemstillinger, der den 
første er av deskriptiv karakter: Hvilke kvalitetskriterier 
er i bruk i det kulturpolitiske systemet? Mens den andre 
problemstillingen er mer utforskende og konstruktivistisk 
i den forstand at den peker på nødvendigheten av å skape 
nye kvalitetskriterier: Er de rådende kvalitetskriteriene 
relevante og hensiktsmessige nok i dag eller burde de 
erstattes eller suppleres med andre målestokker? Jeg 
svarer her at de rådende kvalitetskriterier med fordel kan 
suppleres med både nye begreper og nye kvalitetskriterier, 
omtalt som pliktestetikk og pragmatiske kvalitetskriterier.

Siden denne artikkelen står i en teaterbok, vil jeg 
konsentrere meg om scenekunsten, mens mange av 
poengene har relevans for kvalitetsdiskusjonen i andre 
kunstarter også.

Endringer i kvalitetsdiskursen siden 1970-tallet
Selv om spørsmålet om kvalitet synes å være en 
gjenganger i kultursektoren, har diskursen endret seg 
betydelig siden 1970-tallet. Disse endringene kommer 
både fra kulturpolitikken og andre omverdenfaktorer 
og fra kultursektoren selv, og endringene kan være et 

Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis
– om kulturpolitiske penger, pliktestetikk og kunstnerisk pragmatikk
Av AnneBritt Gran
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egnet bakteppe for å forstå dagens kvalitetsdiskurs 
bedre. Utviklingen har ført til at kunstnerisk kvalitet 
synes viktigere enn noen gang, og at kvalitet spiller flere 
sentrale roller i kulturpolitikken og kulturlivet i dag. 
Hvorfor har kvalitetsdiskursen økt i omfang og intensitet?

En viktig forvaltningsreform på midten av 1990-tallet 
var innføringen av New Public Management, en privat 
næringslivslogikk som ble innført for å effektivisere 
offentlig sektor. I kulturpolitikken innebar dette 
at institusjonene ble innrettet etter en mål-middel-
rasjonalitet der styring ble sentralt. Kunstnerisk kvalitet 
ble et av målene staten bestemte at det skulle styres 
mot, men som man ikke kontrollerer at oppfylles i 
motsetning til målene om effektiv ressursutnyttelse 
og publikumsoppslutning. Statens rolle ble i praksis 
styrket, både som eier, målleverandør og kontrollør. 
Evalueringer av om målene blir oppnådd, er dette 
systemets kontrollaktivitet. I Danmark utviklet Århus-
miljøet under ledelse av professor Jørn Langsted det 
første evalueringssystemet for kvalitet i de performative 
kunstartene – den såkalte «ønskekvisten» (Langsted, 
Hannah og Rørdam Larsen, 2002; Hannah, 2002).

En annen viktig ekstern faktor som kom til å påvirke 
kulturlivet i Norge, var innføringen av utenlandsstipender 
hos Statens lånekasse som ble innført på begynnelsen 
av 1990-tallet. Mange reiste da ut for å få seg en 
kunstutdannelse, mens de fleste kom hjem for å få jobb. 
Det førte til en eksplosjonsartet vekst i antall kunstnere 
i Norge, og det oppsto en helt ny konkurransesituasjon. 
Kunstneryrkene gikk fra å være profesjonsregulerte 
av norsk utdanning og kunstnerorganisasjonene 
– Teaterhøgskolen og Norsk skuespillerforbund 
regulerte skuespilleryrket – til å bli konkurranseutsatt 
(Bjørkås, 2002). I det nye konkurransemarkedet vokste 
kunstnerisk kvalitet fram som det viktigste tildelings/
inngangskriteriet.

Kunstnerisk kvalitet har blitt et mål i New Public 
Management-regimet og en ny konkurransesituasjon 
blant kunstnere styrker kunstnerisk kvalitet som 
differensieringsvirkemiddel i kampen om pengene. 
I tillegg synes kunstnerisk kvalitet i stadig større 
grad å fungere som legitimering av den statlige 
kulturpolitikken; de offentlige pengene skal garantere 
kvalitet i alle kunstformene. Tidligere legitimeringer 
som folkeopplysning og nasjonsbygging klinger ikke 
lenger like godt, legitimeringen «stedsutvikling» tillegges 
kommunene, og mangfold- og inkluderingsmålsetting 
tilhørte den rødgrønne regjeringen. Den nye 
blå regjeringen hviler i enda større grad på 
kvalitetslegitimeringen enn den foregående.

Samtidig som disse endringene har pågått, har 
kvalitetsdiskursen de siste tiårene vært preget av 
en betydelig relativisme – både i kulturpolitikken, 
i kulturlivet og i akademia. På 1970- og delvis på 
1980-tallet ble kvaliteten knyttet til lokal forankring 
og geografisk lokal kontekst, et uttrykk for både en 
desentralisert kulturpolitikk og en sterk lokal bevissthet. 
Kvalitet skulle forstås relativ til geografisk kontekst 
– Nationaltheatret hadde sine kvalitetsnormer og 
Hålogaland Teater sine – i hvert fall ideelt sett.

I akademia representerte den institusjonsteoretiske 
tilnærmingen til kunsten en relativisering av hva kunst 

er; noe kunstinstitusjonen selv definerer og kvaliteten 
ble tilsvarende relativ til institusjonens reglement (Danto, 
1964; Dickie, 1971). Den moderne motsetningen mellom 
høy og lav kultur ble utfordret av postmodernismen på 
1980-tallet, og populærkulturen ble tatt inn i varmen 
på en ny måte (Huyssen, 1986). Dermed ble kvalitet 
ytterligere relativisert, den tilhørte nå sjangeren og ikke 
per se høykulturen.

I løpet av 1990 ble det flerkulturelle samfunnet satt 
på dagsorden i både kulturpolitikk og kulturliv, og en 
antropologisk kulturrelativistisk mentalitet ble rådende 
(Gran, 2000, 2002). Kvalitet ble relativ til den etniske/
nasjonale minoritetens kulturs normer og verdier. I den 
teoretiske postkolonialismen var opprøret mot vestens/
koloniherrenes dominerende smaksregime stor, og den 
vestlige kanon ble utfordret fra mange kanter samtidig 
(Ashcroft, Griffiths og Tiffin, 1995).

Felles for alle disse relativistiske kvalitetsforståelser 
er at kvaliteten defineres av konteksten – en lokal 
geografisk, en institusjonell, en minoritetskulturell og/
eller en postkolonial kontekst – snarere enn av iboende 
egenskaper ved verket, en essensialisme som tidligere 
hadde stått sentralt i forståelsen av kunst og kunstnerisk 
kvalitet i Vesten. Denne relativiseringen av kunstnerisk 
kvalitet kan betraktes som en direkte årsak til behovet 
for nye kanoniseringer av vestlige og nasjonale verk 
(for eksempel Bloom, 1995) og nye kulturpolitiske 
behov for noen mer håndfaste og operasjonaliserbare 
kvalitetskriterier. Den danske ønskekvistmodellen er et 
svar på det sistnevnte, noe vi kommer tilbake til under.

Den siste endringen kommer fra kultursektoren selv 
og handler om fremveksten av nye sjangre som befinner 
seg på siden av eller helt utenfor den tradisjonelle 
kunstinstitusjonen, her forstått som samfunnssektor. Det er 
slike sjangre som omtales som heteronome i denne boken; 
heteronom i motsetning til autonome verk. Autonomi 
betyr opprinnelig selvlovgivende av gresk auto, selv, og 
nomi, lover. Hetero betyr opprinnelig ulik/forskjellig, og 
heteronome sjangre viser til verk eller handlinger som 
er «forskjellsstyrte» eller «andrelovgivende». Eksempler 
på slike sjangre er relasjonell estetikk, deltagende 
estetikk og stedspesifikk kunst, og felles for dem er at 
de verkautonome og mer eller mindre essensialistiske 
kvalitets kriteriene ikke riktig treffer nerven eller kjernen i 
disse produksjonene. Det er slike andrelovgivende sjangre 
det skal handle om i artikkelens siste del der pragmatiske 
kvalitetskriterier presenteres.

Dominerende kvalitetskriterier i dagens praksis
Til tross for at det stadig pågår en rekke diskusjoner om 
kunstnerisk kvalitet på mange hold, er det gjort få forsøk på 
å systematisere og utvikle kvalitetskriterier til kulturpolitisk 
bruk for tildelinger og evalueringer. Det finnes så langt 
jeg vet kun ett slikt eksempel på å lage kvalitetskriterier 
på oppdrag fra kulturpolitikere som ønsker å få mer tak 
på kvalitetsdimensjonen, og det er ønskekvistmodellen 
som ble utviklet på Universitetet i Århus av forskerne Jørn 
Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam (2003, 
2005). Siden ønskekvist modellen også blir benyttet i 
Scenekunstbruket i Norge, vil jeg kort presentere den her. 
Det muliggjør å plassere denne artikkelen i forhold til et 
relativt kjent begrepsapparat i kvalitetsdiskursen. 
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Ønskekvistmodellen består av de tre begrepene  
Villen, Kunnen og Skullen (å måtte på norsk) som danner 
nettopp en ønskekvist, der evaluatoren befinner seg i 
krysset på kvisten.

Villen handler om engasjement, vilje til kommunika-
sjon og ambisjoner. Kunnen handler om evner forstått som 
tekniske og performative ferdigheter og profesjonalisme, 
mens Skullen handler om nødvendighet i betydningen 
aktualitet, vesentlighet og dialog med publikum, det vil 
si relasjonen mellom verk og samfunn. Alle disse tre 
kriteriene må være med i enhver vurdering, men de kan 
vektes ulikt. Ønskekvistmodellen kan benyttes både på 
enkeltverk og på en kulturinstitusjons samlede produksjon.

Modellen er kritisert fra flere hold (Kvarv, 2004; 
Lehmann, 2005), men det er ikke min hensikt her å gå 
inn i denne kritikken. Jeg ønsker kun å presisere noen 
forskjeller i hvordan kvalitetskriteriene i denne artikkelen 
er produsert. Med «ønskekvisten» ville forskerne etablere 
et samtalerom og et samtaleapparat med utgangspunkt i 
noen svært generelle kategorier som ikke pretenderer å 
være en virkelighetsbeskrivelse, mens jeg her forsøker 
å lokalisere kvalitetskriterier som faktisk/empirisk er i 
bruk i kulturpolitikken. Der Århusforskerne tilstrebet et 
høyt abstraksjonsnivå – Villen, Kunnen og Skullen kan 
i prinsippet brukes om kvalitet i enhver produksjons-
prosess av et produkt eller en tjeneste (de er strengt tatt 
performative) – ønsker jeg å legge meg så tett på «følg 
pengene» og det sjangerspesifikke som mulig. Pengene 
følger historisk forankrede kvalitetskriterier, som så å si 
har hopet seg opp over tid og som oppbevares  
i kulturpolitikkens praksis.

Ønskekvistmodellen handler ikke om eksterne og 
instrumentelle kvalitetskriterier som ligger på siden eller 
helt utenfor verket selv, noe denne artikkelen gjør. Flere 
av de rådende verkinterne kvalitetskriteriene kan derimot 
omtales i dette begrepsapparatet, og jeg vil vise til Villen, 
Kunnen og Skullen der det er relevant.

Jeg vil her ta for meg følgende kvalitetskriterier som 
benyttes i kulturpolitikken, og det distingveres mellom 
verkeksterne (faktorer utenfor verket) og verkinterne 
kriterier (faktorer i verket):

1. Kvantitativt kvalitetskriterium; forholder seg til antall 
publikum og billettsalg – verkeksternt

2. Instrumentelt kvalitetskriterium, kulturen er 
virkemiddel for å oppnå noe annet og når det lykkes er 
kvalitetsmål innfridd – verkeksternt

3. Kanon- og kulturarvs kvalitetskriterium,  teaterstykket 
er bra fordi det har overlevd historien og antas 
bevaringsverdig – verkinternt med hensyn til dramatik

4. Håndverksmessig kvalitetskriterium, kunstnerne 
behersker håndverket/faget i den respektive  
sjanger – verkinternt og kan innordnes Kunnen  
i ønskekvistmodellen.

5. Formalt kvalitetskriterium; bedømmer verkets 
estetiske utforming og originalitet – verkinternt 
og kan innordnes både Kunnen og Villen i 
ønskekvistmodellen. Å være nyskapende i formen 
hører inn under dette kriteriet. 

Mange av disse kvalitetskriteriene spiller på lag, det 
vil si de kan kombineres i bedømmelsen av kunstverk 

og institusjoner og i de kulturpolitiske begrunnelsene 
for økonomiske tildelinger. Andre kvalitetstyper er i 
prinsippet gjensidig utelukkende, som instrumentelle 
kriterier og formale kriterier, man må velge mellom det 
ene og det andre i bedømmingen av det. 

Kvantitativt kvalitetskriterium
Det kvantitative kvalitetskriteriet handler nettopp om 
mengden av publikum; hvor mange som har kjøpt billett/
sett forestillingen (ikke alltid det samme). Logikken er 
som følger: «At mange har sett forestillingen må bety 
at den er bra.» Det sluttes fra kvantitet til kvalitet. Dette 
kvalitetskriteriet kan være kommersielt motivert – det er 
et poeng å tjene penger på produksjonen (i privatteatre 
for eksempel der mye penger er investert i oppsetningen) 
– eller kulturpolitisk motivert: At mange ser de offentlig 
finansierte produksjonene legitimerer pengebruken. De 
offentlige teatrene rapporterer pulikumsoppslutning til 
Kulturdepartementet, likeså gjør frie grupper til Norsk 
kulturråd, så kvantitet er i praksis en måte å måle kvalitet 
på. Fordelen er selvsagt at antall publikum er mye lettere å 
måle enn det meste annet.

Både den kommersielle og den kulturpolitiske 
motivasjonen for å oppnå en kvantitativ kvalitet, kan føre 
til populisme: Teatret gir folk det de vil ha (det vil si det de 
tror folk vil ha) for å fylle teaterkassen og/eller legitimere 
den offentlige støtten de får. 

Vad er dålig teater? När regissörerna gör en 
populistisk publiktillvänd i «i tiden» tolkning av 
en klassisk pjäs
(CHRISTINA MOLANDER, TEATERSJEF MODERNA 

DANSTEATERN I VISSLINGAR & ROP #18 2005, UTEN 

SIDETALL)

Det rene kommersielle kvalitetskriteriet er 
egentlig fraværende i scenekunstpolitikken, som ikke 
beskjeftiger seg med rene kommersielle produkter. 
Likevel har det sneket seg inn en logikk i kulturpolitisk 
tenkning som ligner til forveksling på «godt salg = god 
kvalitet». Det synes å finne sted en sammenblanding 
av det kulturpolitiske målet om at kunsten skal nå flest 
mulig noe dets legitimitet er avhengig av og kravet til 
økonomisk egeninntekt. Kravet til egeninntekt har ført til 
at det kommersielle kvalitetskriteriet har sneket seg inn i 
kunstinstitusjonene selv. 

Instrumentelt kvalitetskriterium
Det instrumentelle kvalitetskriteriet er knyttet til at 
kunstverk brukes som middel for ikke-kunstneriske 
mål, for eksempel folkeopplysning, nasjonsbygging, 
desentralisering, sysselsetting og lignende. Hvis 
kunstverket virker som det valgte middel, er det selve 
kvaliteten; målet ble oppnådd. Når dette kvalitetskriteriet 
er i bruk, betraktes kunstverkets funksjon som viktigere 
enn både dets form og dets håndverksmessige kvalitet. 
Målet helliger middelet i bokstavelig forstand. 

Norge har lange historiske tradisjoner der det 
instrumentelle kvalitetskriteriet har vært dominerende 
– helt eksplisitt i nasjonsbyggingen på 1800-tallet, 
i folkeopplysningens ånd på 1950-tallet, som 
desentraliseringsstrategi på 1970-tallet og som uttalt 
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instrumentell kulturpolitikk på 1980-tallet, da kulturen 
ble betraktet som middel til å skape økonomiske 
ringvirkninger. Siden 1990-tallet har by- og stedsutvikling, 
samt næringsaspektet ved kulturen stått sentralt.

Dette kvalitetskriteriet finner vi brukt i alle de tre 
forvaltnings nivåene, stat, fylkeskommune og kommune. 
I Norsk kulturråd brukes sjelden/aldri de instrumentelle 
kvalitets kriteriene på samtidskunsten, fordi her dominerer 
de formale kriteriene. Det formale kvalitetskriteriet er så  
å si den instrumentelles motsetning. 

I tillegg finner vi denne instrumentelle tilnærmingen 
i pedagogiske kontekster der teater, drama og 
rollespill blir benyttet i læringssammenheng, som 
for eksempel i Teater i Undervisningern (TiU). Her 
benyttes teateraktiviteter som middel for å oppnå bedre 
læringsutbytte og kompetanse på andre områder enn det 
teaterkunstneriske. Et av de største forskningsprosjektene 
på dette området, det EU-finansierte Drama Improves 
Lisbon Key Competencies in Education (DICE), 
viser at drama i skolen virker (http://forskning.no/
teatervitenskap/2010/11/flinkere-elever-med-drama-i-
skolen). Elever som har drama scorer bedre på en rekke 
kompetanseområder: Kommunikasjon som morsmål, å 
lære å lære, mellommenneskelig forståelse, flerkulturell 
forståelse, sosial kompetanse og entreprenørskap.

Kvaliteten på drama og teater i skolen måles på om 
bruken av drama og teater som middel oppnår andre 
eksterne mål, som kompetanseområdene målt i DICE.

Tilsvarende finnes det en rekke terapeutiske og 
helsefrembringende prosjekter, der det benyttes teater og 
musikk som instrumentelt for å pleie og helbrede psykisk/
syke mennesker. Dette er et stort forskningsfelt, som ikke 
hører hjemme i denne artikkelen. Poenget med å nevne 
det her er kun for å understreke at det finnes en rekke 
instrumentelle kontekster der teatrets kvalitet måles ut  
fra hva det oppnår på bortebane.

Kanon og kulturarv som kvalitetskriterium
Dette kvalitetskriteriet handler om å bevare og formidle 
kulturarven i bred forstand; maleriene, de store (og 
ofte gamle) kulturinstitusjonene, de klassiske verkene 
innen musikk, opera, ballett og teater. Dette er et 
kanonaktig kriterium som baserer seg på at noe kultur 
er utkrystallisert som verneverdig i nasjonal forstand 
(Nationaltheateret, Ibsen) eller i internasjonal forstand 
(Shakespeare, Beethoven, Verdi). 

Det er dette kriteriet som gir størst kulturpolitisk 
uttelling i kroner og ører, fordi det er de institusjonene 
som ivaretar kulturarven (både bygninger og innhold) 
som får størst bevilgninger: Den Norske Opera og 
Ballett, Nationaltheatret, Nasjonalmuseet, Den Nationale 
Scene, Det Norske Teateret, de store symfoniorkesterne. 
Dette kvalitetskriteriet er ofte implisitt og det kritiseres 
sjelden i våre dager i motsetning til på 60- og 70-tallet 
da disse (borgerlige) institusjonene fikk gjennomgå for 
sin eksklusivitet og konservatisme. Det råder i dag en 
stor kulturpolitisk konsensus om dette kvalitetskriteriet, 
og med FrP i regjering, så har det blitt stille fra det 
eneste kritiske partiet til denne bruken av penger på de 
borgerlige kulturinstitusjonene.

Håndverksmessig kvalitetskriterium 
Denne minner oss om den førmoderne betydningen 
av kunst som «å kunne noe» (fortrinnsvis å kunne noe 
godt). Opprinnelig handlet det om å kunne hva som helst 
godt, og vi omgår kunstbegrepet på denne måten også 
i dag i uttrykk som kunsten å lage mat, kunsten å lede 
og lignende. Det håndverksmessige kobles ofte til det å 
være profesjonell, som innebærer at vedkommende har 
lært det som trengs og utøver sitt fag på en kyndig måte. 
Det handler om å beherske bestemte teknikker og om å 
demonstrere profesjonalitet.

Godt håndverk betraktes i noen kunstarter som 
en selvfølge, som innen klassisk teater, ballett og 
musikk – utøverne forventes å kunne spille og danse 
på et høyt teknisk nivå. I kulturpolitikken betyr denne 
håndverksmessige standarden mye, og for noe publikum 
er det nok, mens andre krever mer enn virtuos traktering 
av instrumentet, det være seg kroppen eller fiolinen. 

Det har vært en tendens i anvendelsen av dette 
kvalitetskriteriet at de «klassiske» formene har satt 
standarden. Den klassiske balletten og det realistiske 
teatret har direkte eller indirekte skapt håndverksmessige 
kvalitetskriterier som ikke er tilpasset andre formuttrykk. 
De fungerer som et sammenligningsgrunnlag der de andre 
formene er dømt til å tape. 

Derfor blir stadig non-acting skuespillerstil kritisert 
for å være dårlig spill, og postmodernistisk dans med mye 
innslag av hverdagsbevegelser blir kritisert for å være slett 
danset eller ikke dans i det hele tatt. Det betyr jo ikke at 
performance-teater og dans ikke har håndverksmessige 
kvalitetskriterier, men de er ikke etablert på samme måte 
som i klassisk teater og ballett.

Rent kulturpolitisk kan man si at det er Kultur-
departementet som i størst grad legger dette kvalitets- 
 kriteriet til grunn for sin forståelse av kvalitet og profe-
sjonalitet. Når de store teater- og musikk institusjonene 
bevilges mest penger, betyr «høy kunstnerisk kvalitet» her 
godt hånd verk, og langt på vei håndverk på de klas siske 
kunst formenes premisser. Slik sett blir «godt håndverk» 
også indirekte et forsvar for bestemte kunstneriske sjangre.

Formalt kvalitetskriterium
Det formale kvalitetskriteriet er, som navnet tilsier, 
knyttet til bedømmelsen av kunstverkets form. Det er 
knyttet til de estetiske egenskaper ved verket, egenskaper 
som har skiftet i løpet av historiens gang. Det finnes her 
ingen kvalitetsmålestokk utenfor verket selv. 

Det formale fokuset kan historisk sett knyttes 
til fremveksten av den moderne, autonome 
kunstinstitusjonen som så dagens lys i andre halvdel av 
1700-tallet. Kunstverket skulle nå betraktes løsrevet fra 
sin brukssammenheng, med et desinteressert blikk, og 
formen vant over funksjonen, som nettopp knyttet verket 
til interessen. I tradisjonen fra Kant over Adorno til den 
selvrefleksive dekonstruksjonen på 1990-tallet, har det 
vært et sterkt fokus på verkets form og refleksjonen over 
denne. Konteksten for denne formorienteringen har dog 
vært forskjellig, friheten hos Kant, samfunnskritikken hos 
Adorno og metafysikk-kritikken hos dekonstruktivistene. 
I romantikken skulle kunstverket være skjønt, i modern-
ismen derimot skulle det være nyskapende, eksperimentelt 
og ikke-mimetisk, og i postmodernismen skulle det være  
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ironisk, selvreferensielt, dekonstruktivt og/eller inter-
tekstuelt. Gjennom hele 1900-tallet har det vært et 
ekspli sitt eller implisitt kvalitetskriterium at kunsten skal 
være nyskapende og at en tilbakevending til historiske 
stiler (som Nerdrum-tradisjonen) falt ikke i god jord hos 
kunsteliten. Det sentrale her er at disse kvalitetskriteriene 
på en eller annen måte er knyttet til formen eller stilen. 
Dette er kunstkritikkens viktigste credo, skapt som den er 
av den autonome kunstinstitusjonen selv; det viktigste er 
ikke hva som fremstilles, men hvordan det fremstilles. 

Et uttalt formalt og modernistisk basert 
kvalitetskriterium i kulturpolitikken har vært 
«nyskapende». Forvaltningsmessig er det primært  
Norsk kulturråd som har til oppgave å ivareta dette 
formale kvalitetskriteriet, som krever kunstfaglig 
kompetanse. Men også kulturinstitusjonene forventes  
å være nyskapende innimellom kanonoppsetningene.

Nye begreper og kvalitetskriterier

Pliktestetikken 
Jeg har valgt å innføre begrepet pliktestetikk for å 
fange opp et fenomen som ligger litt på siden av selve 
kvalitetsdiskursen, men som likevel angår den. Det er 
forestillinger der alt er på stell med hensyn til både kanon 
og/eller nyskaping og godt håndverk og profesjonalitet 
i alle ledd, og de kan sågar være energiske, men som 
likevel oppleves søvndyssende uinteressante eller 
irrelevante. Om Ingmar Bergmans King Lear på Dramaten 
skriver Claes Peter Hellwig (dramaturg og professor på 
Dramatiske Institutet):

Jarl Kulle ock övriga verkar ha fastnat i 
Shakespeare klicheerna så ordentlig att det inte 
dyker upp ett enda ögonblick av verklig känsla 
eller kontakt med publiken eller interesse för 
historien. /…/ Det er helt livlöst och ändå härjar 
folk fram och tilbaka på scen. Skriker och gråter. 
Men historien blir alltmer obegripelig, kanske 
inte i sig, men som berättelse för en publikk 
här och nu. Det här är ett utmärkt exempel på 
en tung klassikeruppsätning på stor scen med 
mycket resurser som verligen är outhärdig 
i sin självgodhet. /…/ Det är menigslöst. 
Föreställningen finns där fast ingen  
verkar förstå varför.
(VISSLINGAR & ROP #18 2005,  

UTEN SIDETALL)

«Föreställningen finns där fast ingen verkar 
förstå varför» er ved kjernen i det jeg har valgt å 
kalle pliktestetikk (i ubestemt form og flertall – ikke i 
bestemt form entall; pliktestetikken). Pliktestetikk gir 
assosiasjoner til pliktetikk i moralfilosofien, og det er 
selvsagt meningen. Poenget med plikt i pliktetikken er 
at man skal handle etter bestemt prinsipper og ikke med 
tanke på handlingens konsekvenser (konsekvensetikk): 
Et eksempel er Kants kategoriske imperativ, der plikten 
– at man er forpliktet på et prinsipp – er selve motivet 
for handlingen. Plikt i «pliktestetikk» handler også om 
et påbud, en slags selvskreven regel, nemlig at det må 
produseres forestillinger i institusjonsteatrene uavhengig 

om det finnes et varför, uavhengig av om noen strengt tatt 
har noe å melde og uavhengig av forestillingenes effekter/
konsekvenser. Dette er kulturinstitusjonenes plikt og 
regel: Det skal produseres forestillinger med klassikere 
og/eller ny dramatikk hele tiden, disse skal presenteres på 
en profesjonell (og helst ressurseffektiv) måte.

 Pliktestetikk er ikke det samme som dårlig kvalitet, 
det er altså ikke et kvalitetskriterium. Det finnes heller 
ikke én pliktestetikk i betydningen ett kunstnerisk 
uttrykk, det finnes mange, og det de har felles er 
plikten: Produksjonsplikten. Pliktestetikk finnes i 
institusjonsteatrene og kanskje også i de deler av det 
frie feltet som har blitt institusjonalisert (grupper som 
er på statsbudsjettet eller mottar basisfinansiering fra 
Norsk kulturråd). Om man synes det er godt eller dårlig 
er avhengig av øyet som ser; en professor på Dramatiske 
Institutet er ikke representativ for hvordan hele King 
Lear-publikummet opplevde forestillingen. For noen 
teatergjengere er «pliktskyldig profesjonelt i alle ledd» 
mer enn godt nok, for andre er det uutholdelig. 

Carl Fredrik Grøndahls (Grøndahl, 1985) begrep 
fabrikkteatret om institusjonsteatrene handler om noe av 
det samme, men viser primært til organiseringen av teatret 
– at de er løpebåndsorientert. Pliktestetikk er uavhengig 
om teatret er hierarkisk organisert eller prosjektbasert. 
Den er et utslag av at det allerede finnes penger det må 
produseres for, penger som må brukes opp – helst i løpet 
av budsjettåret. Produser, produser! Et institusjonsteater 
med offentlig støtte kan ikke ta fri i to år for å finne ut hva 
de egentlig har lyst til å skape de neste to årene (Villen-
dimensjonen i Ønskekvistmodellen), ei heller lage kun én 
ny produksjon på én av scenene i året. 

I pliktestetikk benyttes både kvalitetskriteriene kanon/
kulturarv, håndverkskriteriene og det formale kriteriet 
«nyskapende» – institusjonene må være nyskapende av 
og til. Den første ivaretar at det spilles klassikere på en 
håndverksmessig tilfredsstillende og profesjonell måte, 
mens den andre ivaretar at det skapes noe nytt, fortrinnsvis 
nye former og tolkninger av klassikerne. Den første ivaretar 
primært det safe, mens den andre tilstreber det uprøvde. 
Begge deler kan fungere mer eller mindre bra, og litt 
avhengig av hvor man er plassert i det kulturelle landskapet 
og hvor mye kulturell kapital man har, foretrekker man det 
safe eller det forsøksvis grensesprengende. 

Det som det skorter mest på i pliktestetikkene synes 
å være relevans: Varför nu? Varför her? – det som i 
ønskekvist modellen heter Skullen og som viser til en 
sterk og meget moderne nødvendighetsdimensjon i 
kunsten. Nå er ikke relevans et rådende kvalitetskriterium 
i kulturpolitikken, og det er ikke et samstemt publikums-
krav heller – mange er mer enn happy med å bli under-
holdt, lytte til Shakespeares tekst og nyte gode og kjente 
skuespillere. Kravet til relevans i dag, må ses i lys av 
en moderne kunstinstitusjon som i løpet av 1800- og 
1900-tallet ble relativt autonom og mistet kontakten med 
omverden. Relevans er den nye linken til omverden.

Når pliktestetikk høres negativt ut, noe som ble for-
sterket med sitatet fra «Dålig teater», er det fordi plikt 
klinger dårlig for etniske nordmenn i et vestlig samfunn. 
Plikt gir assosiasjoner til ufrihet (pliktekteskap), til 
kjedsomhet (husets plikter) og til akademisk pliktarbeid 
(undervisning og sensur versus å ha forskningsfri). 



2
7
1

D
e
l
 
6
 
→
 
k
v
a
l
i
t
e
t
 
i
 
k
u
n
s
t
 
o
g
 
k
u
n
n
s
k
a
p
s
p
r
o
d
u
k
s
j
o
n

Plikten tynger og kjeder oss. Men plikten har også en 
annen side; ansvaret, den samvittighetsfulle, den som 
setter andre foran seg selv, den som følger regler og 
prinsipper; den som handler utover sin egen lykke og 
behovstilfredsstillelse (Villen og Skullen).

Isteden for å fokusere på hva som ofte mangler 
i pliktestetikk, relevans og Skullen, vil jeg til slutt 
argumentere for fordelene med å ha pliktestetikk:

 → At det finnes institusjoner (gjerne med hus) med 
produksjonsforpliktelse er et offentlig gode – en 
merverdi ved å bo i et rikt og demokratisk samfunn

 → Produksjonsforpliktelsen skaper rammen for 
improvisasjon og disiplin til å gjennomføre prosjekter

 → Pliktestetikk er forpliktet på historien; den bringer 
kunstnerisk bevaring og bearbeiding av historien og 
historisk uttrykksformer; 

 → Muliggjør at en rekke håndverkstradisjoner og taus 
kunnskap lever videre

 → Muliggjør at kostbare performative live kunstformer 
overlever i en digital tid

 → Tilbyr publikum en fornemmelse av historiens 
betydning og aura i en digital tid

Pliktestetikk er en ambivalent størrelse; den kan 
terge teaterpublikummet fordi den mangler Villen (en 
sterk uttrykksvilje) og Skullen (direkte samfunnsmessig 
relevans i dag), samtidig som den gleder andre ved å føre 
tradisjoner og historien(e) videre til nye generasjoner. 
Det kan argumenteres for at dèt er en annen og mindre 
påtrengende relevans enn de populistiske «i tiden» 
tolkningene av klassiske stykker.

Pragmatiske kvalitetskriterier og deres begrunnelse 
For å fange opp noen nye tendenser i samtidskunsten 
siden 1990-tallet, her spesielt på scenekunstfeltet, har jeg 
valgt å innføre pragmatisk kvalitetstype, som handler om 
relasjonelle og deltagende verk, det som også omtales 
som heteronome verk i denne boken (Bourriaud, 2007).

Sett fra et estetisk fags ståsted er det svært mye 
interessant kunstnerisk aktivitet som skjer utenfor den 
tradisjonelle kunstinstitusjonen. Aktivitetene i dag er 
ikke så anti og aggressive som 1920- og 1960-tallets 
avantgardismen var i sine angrep på den autonome 
og borgerlige kunstinstitusjonen. Det handler i dag 
snarere om å re- eller nykontekstualisere kunstverk 
for et nytt og ikke-inside publikum. Det søkes nye 
kontekster, andre brukssammenhenger og alternative 
kommunikasjonskanaler til kunstinstitusjonens, og et nytt 
deltagende «publikum». 

Videre handler dette om aktiviteter som ikke like 
lett lar seg klassifisere som kunstverk i den autonome 
kunsttradisjonen. Det kan synes hensiktsmessig å snakke 
om kunsthandlinger eller kunstige handlinger fremfor 
kunstverk, derfor valget av pragmatiske kvalitetskriterier; 
pragma betyr opprinnelig handling. I forhold til slike 
kunsthandlinger synes det hensiktsmessig å innføre andre 
kvalitetskriterier enn både de håndverksmessige og de mer 
sofistikerte formale og kunstinstitusjonelle kriteriene. 

Dette er en estetisk tendens som vi finner både i 
teatermiljøet og i kunstfagmiljøet. Istedenfor å lage 
ferdige kunstverk for salg eller fremvisning i kunsthus, 

skapes det virkelige og underlige situasjoner ute i 
virkeligheten. Det kunstferdige i disse handlingene 
skiller dem fra andre hverdagshandlinger. Morten 
Tråviks prosjekt Miss Landmine var en ekstrem variant 
av en slik heteronom kunsthandling. Prosjektet gikk ut 
på å lage en autentisk missekonkurranse for kvinnelige 
mineofre i Angola, der vinneren vant en protese. Jeg 
satt selv i scenekunstutvalget til Norsk kulturråd når 
denne søknaden kom på bordet, og det ble en betydelig 
diskusjon om dette var noe som burde støttes og hvorfor. 
Undertegnede var tilhenger av å støtte det, med henvisning 
til den relasjonelle estetikken og prosjektets politiske (og 
politisk ukorrekte) sprengkraft. Prosjektet ble støttet og 
diskusjonen fortsatte. Nå prosjektet var gjennomført i 
Angola, søkte Tråvik igjen Kulturrådet, denne gangen for 
å gjennomføre det i Kambodsja. Ny diskusjon i utvalget, 
og denne gangen var diskusjonen en annen, fordi man 
hadde jo allerede gitt midler til Miss Landmine i Angola. 
Man hadde altså langt på vei akseptert konseptet som nytt 
og grensesprengende (det var innenfor Norsk kulturråds 
mandat), men å støtte det en gang til når det allerede 
var gjennomført? Da var det ikke nytt lenger, konseptet 
var realisert. Et av hovedpoengene i den relasjonelle 
estetikken er at de skapte relasjonene er selve verket, her 
kunsthandlingen. Et konsept (Missekonkurranse blant 
landmineofre) som oppretter nye relasjoner fra sted til 
sted vil også være forskjellig fra sted til sted, kontekst 
til kontekst, selv om konseptet (ideen) nå er gammelt 
og utprøvd (allerede gjort i Angola). I den relasjonelle 
estetikken er det ikke et hovedpoeng å produsere nye 
konsepter for enhver pris, men å produsere nye relasjoner. 
Denne måten å tenke på bryter med både modernismen 
og konseptualismen, fordi den ikke har verket eller 
ideen i sentrum, men skapelsen av relasjoner i bestemte 
kontekster. Prosjektet fikk penger til gjennomføring i 
Kambodsja, der utstillingen av landmineofrene ble avlyst 
av myndighetene. Konteksten og de involverte relasjonene 
skapte to svært forskjellige kunsthandlinger.

Det er fristende å hente frem Brechts begrep om 
Verfremdung og å gi det en ny og utvidet betydning. 
Verfremdunger Brechts oversettelse av litteraturkritikeren 
Viktor Sklovskijs begrep Priem Ost-rannenija, som 
til norsk gjerne oversettes med «underliggjøring». 
Verfremdung som underliggjøring får en mer generell 
betydning i retning av å gjøre det hjemlige fremmed, å 
gjøre det kjente ukjent slik at det kan erkjennes på nytt. 
Som underliggjørings-strategier setter kunsthandlingene 
vår virkelighetsoppfatning på prøve eller forskyver 
den i bestemte retninger. I tillegg produserer disse 
handlingene effekter som gjør det mulig for dem å 
unnslippe kunstinstitusjonens autonomi. Konsekvensene 
av handlingene har alltid allerede involvert seg i andre 
praksiser enn den kunstautonome. 

I dag er en rekke kunstnere helt likegyldige til 
kunstinstitusjonen, om det de holder på med er kunst 
eller ikke, om hva kritikerne synes og andre typisk 
kunstrelaterte greier. De er mest opptatt av å gjøre 
ting, ting som overrasker, sjokkerer, kommuniserer, 
og som oppnår noen effekter. Den kunstinstitusjonelle 
autonomien er ikke lenger rammen for deres virksomhet, 
nye kontekster og brukssammenhenger tas i bruk og nye 
funksjoner produseres. Underlig-gjøring kan sies å være 
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en slik funksjon, identitets- og relasjonsbygging  
en annen, samfunnskritikk en tredje. 

Hvordan skal man så bedømme kvaliteten på disse 
aktivitetene, hvis man i det hele tatt kan det? Jeg vil her 
argumentere for at det kan man, og jeg har valgt å kalle 
disse kvalitetskriteriene for pragmatiske. «Pragmatisk» 
både fordi pragma etymologisk betyr «handling», og  
fordi utviklingen av kvalitetskriterium er inspirert av  
den amerikanske pragmatiske filosofien og estetikken – 
en filosofi som nettopp er handlings- og nytteorientert,  
ja, i en viss forstand instrumentell (Rorty, 1991; 
Schusterman, 1992). 

I forhold til de tidligere kvalitetskriterier kan man  
si følgende overordnet om de pragmatiske:

1. de er handlingsorientert og kontekstfølsomme  
fremfor formorienterte,  

2. de er idé- og kommunikasjonsorienterte  
fremfor håndverksorienterte,  

3. de er effekt- og konsekvensfokuserte  
fremfor verkautonome, og  

4. de er handlingsimmanent instrumentelle  
fremfor ufrivillig nyttige til andres formål

Det siste punktet krever en utdypning: En handlings-
immanent instrumentalisme innebærer at middel-
funksjonen er innreflektert i selve kunst handlingen: 
Kunsthandlingen gjør seg selv til middel – ingen uten-
forstående stat eller kulturpolitikk gjør det. Målet/ 
ideen med handlingen er definert av aktørene selv, og 
handlingenes kontekstuelle og kunstferdige karakter 
gjør det ikke lett for utenforstående å appropriere dem. 
Det å ta kontroll over funksjonen/nytten til kunst-
verket/ kunsthandlinger, finner vi igjen i den danske 
kunstnergruppen Superflex som kaller sine «produkter» 
for tools, altså verktøy.

Ut i fra denne kunstneriske perspektivforskyvningen 
fra verk til relasjoner, fra autonomi til nytte, kan det nå 
konstrueres noen konkrete kvalitetskriterier. Sentralt for 
disse kriteriene er at de kan gradbøyes, det er altså snakk 
om mer eller mindre av noe fremfor enten-eller (type 
godt-dårlig, nyskapende-ikke nyskapende). 

Jeg tilbyr følgende seks kvalitetskriterier, men det betyr 
ikke at det ikke kan produseres flere kriterier etter behov – 
bestemte handlinger og kontekster kan kreve nye kriterier: 

1. Graden av relevans i en gitt kontekst. I hvilken grad 
har kunsthandlingen relevans akkurat her? Hva slags 
relevans har handlingen? For hvem har handlingen 
relevans? 

2. Graden av kommunikasjon i den gitte konteksten. 
I hvilken grad kommuniserer handlingen her? Hva 
kommuniseres? Til hvem kommuniseres det? 

3. Graden av effektoppnåelse i den gitte konteksten. I 
hvilken grad oppnås det noen effekter av handlingen? 
Hvilke effekter? Hvem treffer effektene? 

4. Graden av underliggjøring. Underliggjøring betraktes 
som en egen effekt av handlingen, en uunnværlig 
effekt som skiller kunsthandlingen fra andre 
handlinger, og underliggjøring betraktes derfor som 
et eget kvalitetskriterium. I hvilken grad forskyver 
handlingen vår virkelighetsoppfatning? I hvilken grad 
gjøres det hjemlige fremmed? Og for hvem? 

5. Graden av refleksjonspotensial. At handlingen blir gjort 
til gjenstand for refleksjon hos publikum, akademikere, 
kritikere og intellektuelle, betraktes som en kvalitet. 
Refleksjonen flytter handlingen, som allerede er 
avsluttet, over i en bevarende diskurs der den kan 
fortsette å virke og være nyttig for tanken. I hvilken 
grad ble kunsthandlingen funnet teoretisk interessant? 
På hvilken måte var handlingen interessant? Hvem fant 
handlingen verd å reflektere over?

6. Graden av formidlingspotensiale.  
I relasjonelle kunsthandlinger er formidlingen 
en egenskap ved handlingen og ikke overlatt til 
(verk)eksterne aktører – den er med andre ord 
handlingsimmanent. Det betyr at formidlingens 
potensial ligger i kunsthandlingen og at graden 
av formidlingspotensial kan konstrueres som 
kvalitetskriterium. Hvordan ble handlingens 
formidlingspotensial forløst i den gitte kontekst? For 
hvem ble handlingens formidlingspotensial forløst?

Ingen av disse kvalitetskriteriene befinner seg utenfor 
kunsthandlingens uendelige potensial. 

Her har jeg knyttet de pragmatiske kvalitetskriteriene 
til bestemte kunstneriske aktiviteter som befinner seg 
utenfor kunstinstitusjonen og autonomiestetikken – de 
er intensjonelt heteronome. Det er dog ingenting i veien 
for å bruke disse kvalitetskriteriene på tradisjonelle 
kunst verk også. Man kan velge å benytte den pragmatiske 
tilnærmingen på ethvert kunstnerisk uttrykk: Alle 
teaterestetiske uttrykk er strengt tatt handlinger i  
bestemte kontekster. 

Ikke minst kan det være interessant å bruke disse 
kriteriene på teater og drama i undervisningen, der 
man nettopp er ute etter relevans, læringseffekter og 
refleksjon, med andre ord en immanent instrumentell 
bruk. Likeså kan disse kriteriene benyttes på forestillinger 
som turnerer i Den kulturelle skolesekkens regi, og som 
dermed utfordre den estetikken som presenteres her. 
Bruk av relasjonell estetikk i DKS vil innebære at enhver 
ny skole er en ny kontekst som kreerer nye relasjoner, 
og som dermed endrer selve kunsthandlingen fra sted 
til sted. Formidlingen vil ikke kunne være et annet sted, 
slik nytten ikke ligger utenfor kunsthandlingen, men 
midt i den. Kunsthandlingen er selve formidlingen eller 
omvendt: Formidlingen er selve kunsthandlingen (se for 
øvrig Kari Holdhus om relasjonelt formidlingsbegrep i 
denne boken).

Ja, det synes til og med plausibelt å utfordre 
kvalitets typer som den rent formale og den teknisk 
håndverksmessige, kvalitetstyper som ble utviklet under 
helt andre historiske betingelser, og som var tilpasset helt 
andre kunstformer enn våre samtidige. I en tid da både 
den kunstinstitusjonelle autonomien og verkautonomien 
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er utfordret, bør man stille seg spørsmålet om det 
er hensiktsmessig nå å operere med de historiske 
kvalitetskriteriene som ble presentert innledningsvis: 
Hva betyr det å bruke disse kvalitetskriteriene i dag? Vi 
ser hva det betyr kulturpolitisk. Når vi følger pengene 
er vinnerne kulturarv, kanon, håndverkskvalitet, 
kunstnerisk nyskaping (primært innenfor et teaterhus’ 
vegger) og pliktestetikk. Pragmatiske kvalitetskriterier 
kan måle kunstverkets eller kunsthandlingens potensial i 
enhver sosial sammenheng – i teatret, på skolen og blant 
mineofre i Angola. 
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Klassikere for Kids er en teatertrilogi med utgangspunkt 
i tre litterære klassikere: Goethes Faust, Woolfs Til fyret 
og Dostojevskijs Forbrytelse og straff. Klassikere for 
Kids er på mange måter et dannelsesprosjekt. Jeg tar tak 
i disse kanoniserte verkene og gjør dem tilgjengelige for 
barn og unge. Men dannelsesaspektet ligger også i det å 
presentere utforskende samtidsteater for barn og unge. 
Jeg ønsker å utfordre publikum både tematisk og gjennom 
et komplekst formspråk. Og jeg ønsker å utfordre oss 
involverte til å være krevende kunstnere og å utfordre 
gjeldene konvensjoner rundt teater for barn og unge.
 
Forestillingene i Klassikere for Kids-trilogien er i en 
visuell tradisjon og samtidig med et særlig fokus på bruk 
av lyd. Ideen er at lyden skal fungere som en utvidet 
scenografi, et romskapende element. Gjennom lyd som 
scenografisk virkemiddel og en stilisert og koreografisk 
spillestil forsøker jeg å formidle klassikerne først og 
fremst som en audiovisuell opplevelse. Jeg vil appellere 
til barnas egen fantasi og nysgjerrighet, og jeg har tillit 

til at mitt publikum setter sammen de ulike inntrykkene 
og får tak i tematikken. Barna skal kunne gjenfortelle 
grunnhistorien i klassikeren etter forestillingen, men 
vi jobber med vår selvstendige tolkning av teksten på 
samme måte som om vi skulle jobbet med voksne  
som hovedmålgruppe.

I Klassikere for Kids er jeg ikke redd for å bruke mange 
effekter, lekne rekvisitter og hyppige overraskelser. Her 
ser jeg at min hang til overflod av detaljer er noe jeg deler 
med mitt unge publikum. I Klassikere for Kids sier vi «less 
is less».
 
Jeg prøver så godt jeg kan å lage teater som jeg selv tror 
jeg hadde ønsket å se som barn. Da jeg var i målgruppen, 
likte jeg best å få være med på voksenteater. Jeg tror 
på at unge kan kjenne både glede og mestring i å se 
forestillinger som er litt for kompliserte og som krever 
konsentrasjon og gjerne en god samtale i etterkant.

Klassikere for Kids
Hildur Kristinsdottir

Faust for kids
Klassikere for Kids

FOTO: KRISTINN GUDLAUGSSON
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Til Fyret
Klassikere for Kids

FOTO: KRISTINN GUDLAUGSSON
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Scenekunstbruket opprettet i 2009 et Kunstnerisk råd 
med representanter fra ulike deler av scenekunstmiljøet. 
Dette ble gjort for å etablere en sterkere faglig forankring 
i prosessen rundt vurdering og utvelgelse av produksjoner 
til Scenekunstbrukets repertoar. Sammen med daglig leder 
har jeg som faglig rådgiver i Scenekunstbruket deltatt 
på møter i Kunstnerisk råd, møter som fungerer som 
samtalerom for vurdering av scenekunst. 

Vi inviterte Lisa Nagel og Nils Johnson, som 
begge sitter i Kunstnerisk råd, til en samtale om rådets 
arbeidsform og metode, samt betraktninger rundt hvilken 
forståelse av begrepet kvalitet som ligger til grunn for 
vår utvelgelsespraksis. Vi har også diskutert hvilke 
kanaler for motstemmer som eksisterer, og hvordan vi i 
Kunstnerisk råd møter ny scenekunst som utfordrer vår 
måte å vurdere dans og teater på. Noen av refleksjonene 
kan leses her. 

Om Kunstnerisk råd 
Scenekunstbruket produserer ikke scenekunst selv,  
og er derfor helt avhengig av tilfanget av ny og god 
scenekunst produsert for barn og ungdom. Forestil- 
 lingene i vårt repertoar, som er produsert av ulike 
kunstnere og kompanier, utgjør selve kjernen i vår 
virksomhet som nasjonal aktør for scenekunst i Den 
kulturelle skole sekken (DKS). Alle forestillinger som 
kompaniene ønsker skal i Scenekunstbrukets repertoar, 
sees fortrinnsvis live sammen med det publikummet de  
er ment for. Utvelgelses prosessen foregår etter innspill  
fra Kunstnerisk råd som ser og vurderer alle produk-
sjonene sammen med Scenekunst bruket.

Det sitter seks personer i Kunstnerisk råd i  
tillegg til daglig leder og faglig rådgiver i Scenekunst-
bruket. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig 
scenekunstkompetanse, og medlemmene skal ha til-
hørighet til ulike deler av scenekunst- og formidlings-
miljøet, for eksempel regissører, skuespillere, koreo-
grafer, dansere, teatervitere og dramapedagoger. 
Kunstne risk råd gir innspill til daglig leder om en 
forestil ling anbefales inkludert i repertoaret eller ikke. 
Kunstnerisk råd er et rådgivende organ for utvelgelsen 
til selve repertoaret, men kuraterer for eksempel ikke 
Scenekunstbrukets festival Showbox.

Vi arrangerer rundt seks møter i Kunstnerisk råd 
hvert år, og rådsmedlemmenes individuelle vurderinger 
presenteres på hvert møte i en felles samtale. Daglig 
leder i Scenekunstbruket leder samtalen som skal sikre at 
relevante vurderingskriterier blir anvendt i diskusjonen 
rundt forestillingene. Scenekunstbrukets administrasjon 
har ansvar for å samle opp kommentarer til hver enkelt 
forestilling for tilbakemeldinger til gruppene, og 
eventuelle oppfølgende samtaler. Tilbakemelding om 
opptak eller avslag sendes søkerne, og dersom søkerne 
ønsker et møte med Scenekunstbruket, kan dette avtales. 
Scenekunstbruket gir bare muntlige begrunnelser for 
beslutninger som er tatt.

Bakgrunn for Scenekunstbrukets vurderingspraksis
Kvalitet som begrep kan ikke bestemmes eller defineres 
en gang for alle. Scenekunstbruket og Kunstnerisk 
råd forstår i sitt arbeide kvalitet som noe som både er 
kontekstavhengig og under utvikling, og dermed ikke 
en statisk størrelse eller noe allmenngyldig. Kunstnerisk 
kvalitet i scenisk kunst lar seg vanskelig plassere i 
eksplisitte kvalitetskriterier, men begrepet er likevel 
styrende i diskusjonene rundt scenekunst når det gjelder 
tildeling av midler, produksjon, visning, vurdering og 
utvelgelse. Scenekunstbruket har et mandat og et ansvar 
for å formidle profesjonell scenekunst, og har hele 
veien vært opptatt av å fokusere på kvalitetsbegrepet i 
diskusjonen og utvelgelsesprosessen rundt forestillingene. 

En modell som stadig trekkes frem i diskusjoner rundt 
kvalitet i scenisk kunst er Ønskekvistmodellen, som er 
en dialogmodell for vurdering av kunstnerisk kvalitet i 
performativ kunst, utviklet ved Århus Universitet. Denne 
modellen består av tre kjernebegreper: villen, kunnen og 
skullen – eller engasjement, evner og nødvendighet. Dette 
er begreper som kan danne grunnlaget for diskusjoner i en 
vurderingsprosess om kunstnerisk kvalitet i scenekunst. 
Blant flere verktøy bruker Scenekunst bruket denne 
modellen i møtene i Kunstnerisk råd, men modellen brukes 
bevisst ikke skjematisk. Vi har ikke ønsket at samtalene 
rundt kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet skal 
kunne oppleves som låste, og vår erfaring er at det ikke 
er hensiktsmessig at forestillinger med ulik funksjon og 
egenart vurderes innenfor ett og samme skjema. 

Arbeidet i Kunstnerisk råd
– om vurdering av forestillinger og forholdet til kunstnerisk kvalitet
En samtale med Nils Johnson, Lisa Nagel, Ådne Sekkelsten og Guri Birkeland

Av Guri Birkeland
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Samtale med Lisa Nagel,  
Nils Johnson og Ådne Sekkelsten

Lisa, du er utdannet dramapedagog, har mastergrad i 
teatervitenskap, og har i ditt arbeid vært særlig opptatt av 
barns opplevelser av teater. Du leder også det kunstneriske 
forskningsprosjektet SceSam, interaktive dramaturgier 
i scenekunst for barn. I ditt pågående doktorgradsarbeid 
ved Norsk barnebokinstitutt undersøker du forholdet 
mellom kunstnerisk kvalitet og barns egne opplevelser av 
teater og litteratur. Hvordan ser du på forholdet mellom 
teori og praksis i feltet scenekunst for barn?

Lisa: Jeg er opptatt av at kunnskap om barn er en viktig 
ressurs for kunstnere som lager barneforestillinger. 
Denne kunnskapen har både en praktisk og en teoretisk 
dimensjon, og jeg har tro på at begge komponenter er 
viktige. I Norge tilbys ikke scenekunstnere denne dobbelt-
kompetansen under utdanning, med det resultat at den 
teoretiske kunnskapen som faktisk finnes, sjelden blir 
utfordret av praksis og vice versa. Jeg tror det ligger et stort 
utviklingspotensial for scenekunst for barn og unge her. 

Nils, du har arbeidet som skuespiller og regissør på ulike 
institusjonsteatre siden 80-tallet. Du har mange år bak 
deg som teatersjef på Hålogaland Teater, og kjenner 
godt til det institusjonelle scenekunstmiljøet i Norge. 
Scenekunstbrukets repertoar omfatter først og fremst 
produksjoner fra det frie feltet, og det er i stor grad denne 
scenekunsten som diskuteres i Kunstnerisk råd. Er det 
etter din mening noe som er annerledes i diskusjonen  
rundt forestillinger i Kunstnerisk råd, i forhold til innad  
i institusjonene?

Nils: Diskusjonene i Scenekunstbrukets kunstneriske råd 
er mer direkte og friskere enn det jeg husker fra teatrene. 
Det er selvfølgelig enklere å diskutere forestillinger 
man ikke er delaktig i selv, og vi har nok en tendens til 
å beskytte oss mot samtaler om forestillinger vi er en 
del av. Jeg har savnet en slik diskusjon, og opplever som 
sagt en friskhet og større åpenhet i diskusjonen rundt 
forestillinger fra det frie feltet.

I Scenekunstbrukets etableringsfase og første år var det 
administrasjonen, den gang i Danse- og teatersentrum, 
som foretok vurderinger av forestillinger som søkte om en 
plass i repertoaret. Etter hvert besluttet Scenekunstbruket 
at det skulle opprettes en referansegruppe, og i 2009 ble 
Kunstnerisk råd etablert med egne retningslinjer. Samme år 
gjennomgikk Scenekunstbruket en eierskapsendring og ble 
skilt ut fra Danse- og teatersentrum som eget aksjeselskap. 
Ådne, du har fulgt utviklingen av Scenekunst  bruket hele 
veien frem mot etableringen av et Kunstnerisk råd. Hvorfor 
tok dette litt tid, og kan du si noen om hva slags innspill 
Kunstnerisk råd kan og bør bidra med?

Ådne: Vi forsøkte på begynnelsen av 2000-tallet å 
etablere et kunstnerisk råd, men fikk faktisk motstand 
mot dette fra fylkene, da de var redde for at dette 
skulle bli et utvalg med konsentrert makt. Fylkene 
ønsket å forsikre seg om at dialogen og fleksibiliteten 
mellom Scenekunstbruket og formidlerne i fylkene ble 

opprettholdt. Den gangen etablerte vi da en mer fast 
referansegruppe, som ble forløperen til det kunstneriske 
rådet, hvor vi diskuterte noen av de forestillingene som 
var aktuelle. Etter strukturendringen ble jeg, daglig 
leder, tilsatt i åremålsstilling. Med denne oppryddingen 
i prinsipielle sider ved driften var det naturlig å etablere 
et kunstnerisk råd. Kunstnerisk råd skal komme med 
kvalifiserte innspill i forhold til forestillinger som er 
aktuelle for Scenekunstbruket, slik at Scenekunstbruket 
på best mulig grunnlag kan sette sammen et repertoar som 
holder kunstnerisk og formidlingsmessig høy kvalitet. 
De skal så langt det er mulig se forestillinger live med 
målgruppen til stede. Kunstnerisk råd gjør at vi får sett 
mange forestillinger live flere steder i landet, og at vi får 
en profesjonell flerstemthet i vurderingene som gjøres.

Samtale som metode
Kunstnerisk råd bruker samtale og diskusjon som 
metodisk verktøy, og via ulike meninger, reflekterer  
vi oss frem til et modent synspunkt i en felles prosess.  
Vi har en åpen diskusjon uten standardiserte kriterier,  
og Ønskekvistmodellen benyttes dersom det oppleves  
som hensiktsmessig. 

Det er en balansegang mellom det å ha en åpen, prøvende 
diskusjon og det å havne i synsemodus. En fare med 
metoden og vår bruk av Ønskekvistmodellen er at 
vurderingene blir for relativistiske. Er viktigheten av 
samtalens utforskende form overvurdert? Det hadde også 
vært interessant å høre hvordan dere går til verks når dere 
vurderer kvalitet i scenekunst.

Ådne: Før Ønskekvistmodellen kom var det for 
oss allerede en selvfølge å diskutere forhold rundt 
forestillinger som engasjement, kunstnerisk innhold, 
det håndverksmessige og intensjon. Vi diskuterte altså 
allerede mye av det som Ønskekvisten inneholder av 
samtaleverktøy, men med litt andre begreper. Det var 
likevel et funn for oss når vi fant Ønskekvisten. Her kom 
det en modell utenfra som viste at vi og de hadde en felles 
forståelse for hvordan man kunne diskutere scenekunst, 
og at vi tenkte litt likt. Modellen systematiserte måten vi 
allerede diskuterte scenekunst på. Det var viktig for oss 
å kunne vise til og tidvis bruke en modell som ikke bare 
var vår egen måte å gjøre det på her på huset. Noen hadde 
faktisk undersøkt dette og skrevet noe om det.

Nils: Jeg vurderer scenekunst ut i fra følgende: talent, 
visjon og særegen stemme – så håndverksmessig nivå 
og samfunnsmessig relevans. Dette er i slekt med 
Ønskekvisten, men jeg får mine egne ord på det jeg skal 
vurdere. Diskusjonene vi har hatt i Kunstnerisk råd dreier 
seg gjerne om disse punktene. Jeg trives godt med en litt 
åpen form for diskusjon og synes diskusjonskriteriene er 
stramme nok. 

Lisa: Det er fint at vi har samtaler om forestillingene  
som er fri for bestemte kriterier, og hvor man får mulighet 
til å snakke med utgangspunkt i den opplevelsen man 
har hatt av en forestilling. Vi forsøker alle å sette ord 
på opplevelsene våre ved hjelp av ulike kunstneriske 
kompetanser. Selv synes jeg det er verdifullt å tenke  
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som teaterforskeren Willmar Sauter gjør det, at en 
forestilling kan oppleves på et sensorisk, kunstnerisk og 
symbolsk nivå. Altså at vi ser flere ting samtidig når vi 
er i teatret. Vi ser de faktiske menneskene, utøverne, og 
responderer umiddelbart på deres tilstedeværelse i rommet. 
Samtidig ser vi deres kunstneriske arbeid, være seg 
dansere, skue spillere eller performancekunstnere. Vi ser 
også regien, dramaturgien og rommet, og til sammen utgjør 
dette det kunstneriske nivået. På det symbolske nivået 
opplever vi forestillingens innhold, det den formidler. 
Når jeg vurderer kvalitet er jeg innom alle disse nivåene, i 
tillegg til å ta hensyn til kontekst og forholdet til publikum.

Kunstfaglig kompetanse
Kunstnerisk råd vurderer med bakgrunn i egen 
kompetanse, og skal ikke la smakspreferanser og 
privat engasjement styre vurderingspraksis. Samtidig  
skal dere anvende egne erfaringer og bakgrunn.  
Hvordan mestrer dere dette?

Nils: Vi har vært veldig skjerpa og tatt grundige 
diskusjoner når noen har hatt en tydelig subjektiv mening. 
Vi er ikke alltid helt enige, og må tørre å konfrontere 
andre rådsmedlemmers syn. Vi vet også godt hva vi selv 
ikke kan så mye om, og det er ok å si at her stopper min 
kompetanse, når det er tilfelle. Det er også greit å si til  
seg selv at man må roe seg noe ned når ens subjektive 
smak kommer veldig til syne i et prosjekt. Men vi må  
ikke glemme at det ligger mye kunnskap og kompetanse  
i personlig engasjement. Det må alltid være rom for å si  
at man er begeistret for noe.

Ådne: Vi trenger trygghet i det samtalerommet som vi 
etablerer i Kunstnerisk råd. Når vi får nye medlemmer inn 
i rådet så trenger vi alltid et møte eller to for å finne den 
formen vi skal ha. Vi må skjønne hvor de andre kommer 
fra, hva slags bakgrunn og kompetanse de har, og på 
hvilket grunnlag de vurderer ut fra. 

Ikke alle forestillinger skaper like mye diskusjon, og  
noen forestillinger er vesentlig mer diskutable enn andre. 
Hvilke forestillinger trigger mest diskusjon? 

Lisa: Min erfaring er at det er lett å skjønne hvilke fore-
stillinger som ikke kan tas inn i repertoaret, gjerne fordi 
forestillingen ikke er laget av profesjonelle kunstnere, og 
hvilke som helt åpenbart skal inn, fordi de er svært gode. 
Verre er det med forestillingene som er midt i mellom, 
de som er nesten gode nok, men som har noen vesentlige 
svakheter. Det kan dreie seg om at forestillingen er  
profesjonelt utført, men lite engasjerende, eller mot-
satt – at det er en utrolig energi og spilleglede og at 
barne  publikummet virker betatt, samtidig som vi ser at 
forestillingen har kunstneriske svakheter som er umulig 
å overse for en profesjonell i feltet. Da bruker vi ekstra 
god tid på diskusjonen, og vi går gjerne i dialog med 
kompaniet eller konsulterer scenekunstkonsulentene i 
fylkene for å høre hvordan forestillingen oppfattes i feltet. 
Det tenker jeg er svært konkrete tiltak for å sikre at vår 
vurdering ikke bare foregår i et lukket rom, men i dialog 
med en faktisk praksis og et faktisk publikum. Ofte ser vi 
også forestillingen om igjen.

 Kan vi si noe generelt om hva slags kunstfaglig 
kompetanse som er ønskelig, for å kunne vurdere,  
formidle og produsere scenekunst for barn og unge?

Lisa: Jeg er opptatt av at for å lage kunst for barn, bør 
man kunne noe om barn og hvordan de ser og opplever 
kunst. Det samme tenker jeg for den som vurderer 
kunsten. Jeg er derfor ikke enig i utsagn av typen god 
kunst for voksne er god kunst for barn. Jeg mener at 
god kunst for barn er kunst som kommuniserer godt 
med nettopp barn, ikke kunst som voksne også liker. 
Det er derfor jeg også er opptatt at forskningsbasert 
kunnskap om barns opplevelser av kunst bør inn i 
kunstutdanningene. Ta for eksempel barns lek, som i 
sin dramaturgiske kompleksitet og øyeblikksorientering 
har mye til felles med performancekunstens dramaturgi 
og nærværsestetikk. Det kunne man lært om i en slik 
utdannelse. Det synes jeg viser at forholdet mellom kunst 
og kunstpedagogikk er et fruktbart sted å være, ikke en 
fare for instrumentalisering av kunsten.

Ådne: I stedet for å spørre oss det klisjefylte spørsmålet 
om hvordan ta barn på alvor mener jeg vi bør kunne 
spørre: hvordan lage scenekunst på en slik måte at barna 
tar oss voksne på alvor? 
 
Nils: Det er ikke bra med vegring i feltet mot å innhente 
kunnskap fra akademia, andre profesjonelle kunstformer 
eller verden ellers. Både kunstnere og de som vurderer 
kunst må kunne åpne seg for det som foregår der ute. Min 
mening er at man kunne hevet mange kunstnerskap med 
mer kunnskap og fagkompetanse. Man må ta på alvor det 
man selv holder på med. 

Lisa: Norsk scenekunst er formsterkt. Vi har hatt Den 
kulturelle skolesekken og et større formeksperiment enn 
i mange andre land, og vi har kunstnere som har mye 
kompetanse på dette området. Men jeg savner ofte en like 
stor rikdom på innholdssiden. Hvis jeg skulle ønske meg 
noe for framtiden, er det at formeksperimentene blir fylt 
med viktige og komplekse fortellinger om det å være ung 
akkurat nå. Med den tydelige instrumentaliseringen av 
læring som foregår i skolen i dag, er det helt vesentlig at 
kunsten ikke henfaller til gjenfortelling, men isteden byr 
på nye og andre måter å forstå og oppleve verden på. Det 
kan jeg savne i norsk scenekunst for barn og unge i dag.

Motstemmer 
Scenekunstbruket har som nasjonal aktør i Den kulturelle 
skolesekken et stort ansvar. Forestillinger i repertoaret 
utløser en refusjonsordning hos medlemsfylkene, og de 
får i tillegg et «kvalitetsstempel» gjennom utvelgelses-
prosessen. Det er derfor klare fordeler ved å få en fore-
stilling tatt inn, også økonomisk for fylkene.

Det er prinsipielt viktig at ikke all vurderingsmakt er 
konsentrert ett sted. Det er også viktig at det faktisk finnes 
kanaler for kritikk og motstemmer. I hvilken grad finnes 
kanaler for motstemmer slik dere ser det? 

Ådne: Motstemmene finnes heldigvis flere steder i 
miljøet. Det å la motstemmer bli hørt, var også et av 
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formålene med å utvikle prosjektet Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) under festivalen Showbox, som vi 
gjennom midler fra blant annet Kulturrådet utvider til å 
bli et nasjonalt prosjekt (ungestemmer.no). Ungdommers 
og barns meninger er en viktig motstemme, eller en 
flerstemthet. Brukerne av Den kulturelle skolesekken må 
få ha sine egne meninger, og barn og unge er kvalifiserte 
meningsbærere. Scenekunstbruket vil gjerne være med 
å skape en plattform som kan bidra til kritisk tenkning. 
Gruppene og kunstnerne gir oss motstemmer, og alle 
fylkene med deres scenekunstkonsulenter gjør det. Vi 
kan også ha rollen som motstemme og skape diskusjoner 
når vi er uenige med andre aktører som fylkene eller 
Kulturrådet. Det må hele tiden jobbes med å få på 
plass kanaler for stemmer som kan gi viktige korrektiv 
til vår virksomhet. Det kan være i form av faglige 
treff, seminarer og andre møteplasser, eller i form av 
nyetableringer som Periskop (nettsted/forening for kritikk 
av kunst for barn/unge). Dette kan komme fra andre 
organisasjoner, institusjoner, forskningssiden eller fra 
enkeltpersoner som ønsker å si sin mening.

Samarbeid med fylkene i Scenekunstbruket
Scenekunstbruket er aktør på nasjonalt nivå i Den 
kulturelle skolesekken, som er et desentralisert prosjekt. 
Gjennomføringen foregår i samarbeid med både 
skoler, kunstnere, nasjonale aktører og kommuner/
fylkeskommuner. Det er ikke Scenekunstbrukets ansvar 
å formidle direkte ut til skolene da fylkene og deres 
scenekunstkonsulenter eller lokale arrangører har  
dette formidlingsansvaret. 

På hvilken måte er Scenekunstbruket avhengig av en  
god dialog med fylkene for å følge opp produksjonene  
i repertoaret og sikre formidlingskvalitet?

Ådne: Vi må ha innspill utenfra på det arbeidet vi gjør 
med utvelgelsen av forestillinger i forhold til hvordan 
de fungerer ute på turné. Vi får denne typen innspill og 
tilbakemeldinger fra bl.a. scenekunstkonsulentene i 
fylkene. Vi opplever at de har tillit til den diskusjonen 
vi har rundt forestillingene og måten utvelgelsen gjøres 
på. Samtidig må det være en smidighet i de valgene vi tar 
i forhold til hva som fungerer ute i fylkene. Vi må være 
tydelige på hva vi mener om det kunstneriske og ta valg vi 
mener er fornuftige. Men selv om vi har tatt et standpunkt 
så må vi være lydhøre hvis forestillinger vi ikke har tatt 
inn, fungerer godt ute på turné, og motsatt. Dette utgjør 
noe av kjernen i Scenekunstbrukets modell. Møtet mellom 
scenekunstkompetanse og arrangørkompetanse. En 
produksjon kan være så kunstnerisk den bare vil, men 
den må kommunisere. Utøverne må også forstå hvilke 
forutsetninger som legges til grunn for en turné. Det er 
også en kvalitet. De som legger opp repertoaret på hver 
enkelt skole har en viktig rolle i det å skulle «åpne opp» 
verket for sitt publikum. Det krever at de kjenner verket, 
og at de er i dialog med kunstnerne. 

Forholdet til det utøvende feltet og kompaniene 
Scenekunstbruket trenger et vitalt produserende 
scenekunstmiljø siden vi er en ikke-produserende  
aktør i Den kulturelle skolesekken, og dermed prisgitt 

det som skapes av nyproduksjoner i feltet scenekunst for 
barn og unge. I Scenekunstbrukets repertoar skal det være 
plass til scenekunst innen ulike genre fordi kvalitet styrer 
praksis, og ikke en valgt kunstnerisk profil med et  
bestemt kunstsyn. 

Tidligere var det vanlig at Scenekunstbruket hadde 
samtaler med gruppene rett etter visningen av en 
forestilling om forestillingens kvaliteter og eventuelle 
svakheter. I dag har vi fremdeles dialog med gruppene, 
men samtalene avtales og tas etter at forestillingen 
har blitt vurdert i Kunstnerisk råd. Som nasjonal aktør 
har vi også tatt på alvor at det kreves ryddighet og 
profesjonalitet. Noen kan nok oppleve utviklingen som 
om det er større avstand mellom Scenekunstbruket og 
kompaniene. Hvordan synes dere kontakten med det 
utøvende feltet og gruppene fungerer?

Ådne: Vi har mange samtaler og møter med 
scenekunstgruppene om forestillinger. Men kunstnere 
er ikke en nøytral part i møte med oss. De har sitt 
tydelige ståsted. Det betyr mye for gruppene om de blir 
inkludert eller ikke. For det første ønsker de opptak for 
å få en kvalitetsvurdering fra Scenekunstbruket, samt 
utsikter om turné og inntekt. Gruppene har ulik måte 
å møte oss og våre faglige begrunnelser på. Noen er 
åpne for dialog, mens andre går mer i forsvar, forståelig 
nok. Det er dessverre ikke mange rom ellers hvor slike 
dialoger foregår, og det er synd. Vi opplever at de 
aller fleste scenekunstnere ønsker innspill. Vi gir ikke 
innspill i løpet av produksjonsprosessen, og det kan 
kanskje oppleves som at vi kommer sent inn, nemlig når 
forestillingen allerede er ferdig. Når vi velger å ikke ta 
inn en forestilling skriver vi ikke lange svar som befester 
en slags sannhet. Dette tjener ingen da en forestilling kan 
utvikle seg ute på turné og nedskrevne karakteristikker 
fra Scenekunstbruket kan derfor bli hengende urettferdig 
ved en forestilling som er i stadig utvikling. Etablerte 
og velutprøvde turnéforestillinger skal vises, men vel 
så aktuelle kan nye produksjoner fra ferske folk være. 
Rekruttering, samarbeid og muligheter for utforsking og 
utprøving er viktig, men samtidig skal det være rom for 
tradisjonell scenekunst.

Nils: I møte med gruppene som ønsker en begrunnelse 
for avslag må vi stole på det vi har sett. Vi som publikum 
opplevde faktisk det vi opplevde. Har du ikke noe på 
hjertet så ligger du egentlig ganske tynt an. Men har du 
noe på hjertet, har du et prosjekt, så kjemper du for det. Vi 
kommer ikke med orakelsvar i møte med gruppene, men 
forhåpentligvis oppstår det en kreativ dialog uten angrep 
og selvforsvar. Spenningsfeltet i vurderingene oppstår 
gjerne når helt ferske grupper ikke kommer skikkelig 
gjennom, men at vi samtidig ser at de har såpass mange 
kvaliteter at de burde fått en sjanse. Dette føles som en 
knipe fordi det kan være skjebnesvangert for en ny gruppe 
å bli sjaltet helt ut. Det kan påvirke om de har inntekt eller 
ikke og legge føringer for videre virke. 

Skolen som scenekunstarena
I forhold til antall spillinger på skolene vises scene-
produksjonene i Den kulturelle skolesekken få andre 
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steder. Den nye visningsarenaen for teater og dans 
for barn og ungdom er derfor ikke lenger bare kunst-
institusjonen og de klassiske teaterbygningene. Noen 
skoler har egne scener, men de fleste steder er gymsalen 
det nye teaterrommet. Skolen som kunstarena åpner for 
utprøving og ny-bruk av rom. Det arbeides med arena  
og visningskontekst på nye måter. Noen jobber helt 
bevisst og kontekstspesifikt med arenaer på skolen,  
og undersøker skolerom som potensielt gode spillerom 
for teater. 

Hvordan forholder Scenekunstbruket og Kunstnerisk  
råd seg til det som skjer når scenekunst for barn og  
unge flyttes inn i en pedagogisk kontekst og vises i 
alternative kunstrom? 

Lisa: Jeg er opptatt av viktigheten av estetisk kompetanse 
i skolen, både hos elever og lærere, og bekymrer meg for 
nedbyggingen av de estetiske fagene. Dette var også en 
av hovedbekymringene til Ekspertgruppen for kunst og 
kultur i barnehage og skole, som i rapporten «Det muliges 
kunst» (2014) presiserer at kunstdidaktisk kompetanse 
er viktig for å tilrettelegge for gode kunstopplevelser i 
skolen. Helt konkret forholder vi oss til skolesituasjon 
som en konkret rammefaktor. En forestilling skal sees 
i skolesammenheng, gjerne i et skolerom, og dette får 
konsekvenser for opplevelsen, for framføringen og for 
hvor dan forestillingen lever videre hos elevene. Jeg mener 
også det er et stort potensiale i å forholde seg helt konkret 
til skolen som arena. 

Ådne: Det perfekte visningssted finnes ikke siden ingen 
rom med sine ulike muligheter og begrensinger vil passe 
alle kunstnere og all scenekunst. Det har vært mye snakk 
om rom opp i gjennom i Den kulturelle skolesekken. 
Publikum kan selv skape rom og noen kunstnere kan 
utnytte nesten ethvert rom. God scenekunst kan oppstå  
på mange typer scener. Vi ser kunstnere som tenker nytt, 
og fylker som legger vekt på å følge opp produksjoner. 
Dette kan utvikles videre. Kanskje vil det fremover 
bli bedre muligheter for både samarbeid med lokale 
institusjoner eller kuratorvirksomhet. Alle ledd må gjøre 
det de kan for å sikre gode opplevelser.

Scenekunstfelt i endring
Flere scenekunstnere jobber i dag utforskende med  
genre som kan kalles heteronome eller ikke-autonome. 
Også innen Den kulturelle skolesekken ser vi denne 
utviklingen, og begreper som det relasjonelle, det 
konseptuelle, det stedspesifikke, dokumentarisme, sosiale 
kunstverk og deltakerbasert kunst benyttes. Skolen som 
alternativt kunstrom har bidratt til at det undersøkes og 
prøves ut nye strategier i forhold til rom, publikum og 
sosial og teatral praksis. Deltakerperspektivet er blitt 
viktigere og kunstnere går aktivt inn for å bruke  
publikum som kunstnerisk ressurs gjennom interaksjon, 
samspill, dialog, medbestemmelse og medvirkning. 
Målene kunstnerne setter seg kan være andre enn det 
publikum forventer eller gjenkjenner. 

Nye heteronome genre vil trolig ha betydning både for 
produksjonsstrukturer, vurderings- og formidlingspraksis. 
Hva tenker dere rundt dette? 

Lisa: Nye genre åpner opp for en rekke problemstillinger, 
som først og fremst innebærer at vi i Kunstnerisk råd må 
inneha en spesiell fagkompetanse for å kunne diskutere 
de ulike produksjonene. Det gjelder også fylkene som 
har formidlingsansvar. Når barn på ulike måter inviteres 
med i kunsten som deltakere, blir vi nødt til å diskutere 
kunstprosjektene på en annen måte. For hvor ligger den 
kunstneriske kvaliteten i prosjekter som tilsynelatende 
ikke er en framføring, men som tar form av en workshop? 
Eller er det en god kunstnerisk idé at alle barna skal 
opp på scenen som aktører når forestillingen er over? 
Nye kunstformer krever nye kvalitetsforståelser, og for 
Kunstnerisk råd er det vesentlig å forsøke å gripe hva 
som er et prosjekts kunstneriske idé og deretter hvordan 
denne er gjennomført. Er det snakk om reell, deltakelse 
eller kanskje heller overfladisk interaksjon, kan være 
et spørsmål å stille seg. Og i hvilken grad reflekterer 
prosjektet selv over den sosiale dimensjonen? Er det 
etiske tydelig formulert for kunstnerne, eller virker det 
hele tilfeldig og mest som en fiks idé? Komplekse former 
innebærer komplekse samtaler om kvalitetsforståelser,  
er min erfaring.

Ådne: Fylkene og skolene vil også ha en sentral rolle 
når det gjelder nye genre, for noe av denne scenekunsten 
bruker bevisst produksjonsstrukturer som en del av verket 
og publikum brukes på nye måter. Det er viktig at alle i 
Kunstnerisk råd har en form for åpenhet i forhold til dette 
og at Scenekunstbruket er forberedt på å møte nye krav og 
utfordringer fra kunstnere.

Nils: Noen av disse produksjonene kommer til uttrykk 
på en annerledes måte i det romlige og skal oppleves av 
publikum i rommet, ikke bare forstås. Dette kan være 
dramaturgisk krevende forestillinger som eksempelvis 
består av visuelle ideer og komposisjoner. Forestillinger 
kan være suggestive, kraftfulle og komplekse uten at 
vi helt vet hva de vil fortelle. Da kan det dukke opp 
usikkerhet knyttet til om elevene forstår hva denne 
kunsten vil. Det er ikke sikkert at vi trenger å være så 
bekymret, og at kunstnerne har bevisste strategier i 
forhold til hvordan denne kunsten skal nå frem til barn.

Ådne: Scenekunstbruket har nok vært litt beskyttende i 
forhold til både de som produserer og de som formidler 
scenekunst. I 2012 opplevde vi å bli satt litt på plass 
når ungdommene selv ble bedt om å skrive blogger om 
forestillinger de så. De sparket skikkelig fra. Der vi 
ikke har uttalt oss tydelig, gjorde de det. De har ingen 
bindinger til scenekunstfeltet og står helt fritt til å si og 
mene det de vil. Og det gir masse energi inn i vårt arbeid. 
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Ådne, kan vi si noen om hva du tror vil skje fremover  
i scenekunstfeltet for barn og unge i sammenheng med  
Den kulturelle skolesekken?

Ådne: Ingen vet hva som kommer til å skje i kunstfeltet, 
og det kunstnerne og skolene har hatt behov for, av for 
eksempel spillerom frem til nå, trenger ikke være den type 
visningsrom vi har behov for i fremtiden. Ulike kunstnere 
har ulike behov, og det er vanskelig å tilrettelegge for alle. 
Kanskje vil vi fremover møte både elever og et kunstfelt i 
endring med andre krav enn i dag. Dette gjelder alle ledd 
i vårt formidlingsnettverk: elev, lærer, kunstner, fylke, 
arrangør og vi som nasjonal aktør.
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De grenseløse
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL
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Roen senker seg raskt der jeg sitter sammen med nærmere 
90 elever, lærere og skolens helsesøster i enden av en 
idretts hall. Hamar katedralskoles idrettselever er klare for 
noe annet enn sine vanlige inneaktiviteter denne vinter-
dagen, noe som også handler om kropp.

Scenekunstkonsulent og formidler Camilla Vanebo 
ønsker oss velkommen til den aller første visningen 
av De grenseløse til videregående skoler i Hedmark. 
Hun snakker om kunstens fravær av fasitsvar, og 
oppfordrer oss til å være observante på de ulike uttrykk 
og virkemidler som tas i bruk. Camilla avslutter med å 
invitere til samtale etter forestillingen. Lyset dempes i 
salen og ei vever jente kommer til syne; vist på en vegg 
med to dører på hver side og med hvert sitt skilt over.

Turnéorganisasjon for Hedmark var usikre på om vi 
skulle vise danseforestillingen De grenseløse, der ei jente 
på en institusjon har isolert seg fra omverdenen. Men vi 
hadde valgt, og nå var spørsmålet: Valgte vi rett?

I beskrivelsen av De grenseløse står det:

Selve handlingen i stykket er et produkt av 
hennes fantasi og tvangstanker. Vi ser verden 
gjennom hennes øyne, vi ser de feil hun ser ved 
seg selv; vi ser underbevisstheten hennes. Hun 
er grenseløs, og klarer ikke å skjerme seg mot 
inntrykk og påvirkning utenfra.

Tekstene som brukes til voiceover er hentet 
fra blogger skrevet av ungdom som skader seg 
selv eller på andre måter driver rovdrift på sin 
egen kropp. Med video som et bærende element 
i forestillingen kan vi få et dypere innblikk i 
hennes underbevissthet og drømmer.

Finn Skårderud skriver i boka Uro om det 
grenseløse mennesket, om hvordan noen på 
søken etter grenser går til ekstreme tiltak: «De 
trekker seg tilbake, lukker seg til, forminsker 
seg, beruser seg eller søker glemselen. 
Symptomene er i seg selv avgrensende – i 
forhold til de andre, til morgendagen, til kravene 
og forventningene. I møtet med den anorektiske 
som blir mindre og mindre, tenker jeg at hun 

eller han strever etter å finne det minimale 
selvet som er lite og oversiktlig nok til å ha 
kontroll over. Det er eksistensiell slanking.»

I denne danseforestillingen gis jenta som sliter 
med å etablere en stabil identitet en metaforisk 
form. Samtidig har forestillingen et poetisk 
uttrykk gjennom film, musikk og sang. Musikk, 
lyd, bevegelse og bilde danner sammen en 
fortelling som rommer sterke stemninger åpen 
for fortolkning.

Bakgrunn
De grenseløse hadde tidligere gått for ungdomstrinnet 
i Vest-Agder, og i neste runde skulle den videre til 
Buskerud. Men der sa det stopp! Presentasjonen av 
danseforestillingen på fylkeskommunens kulturtreff ble 
møtt med sterke reaksjoner fra ungdomsskoleelever og 
lærere, og 2. desember 2012 ble saken slått stort opp i 
Drammens Tidende.

Fylkeskommunen stopper  
omstridt skoleforestilling

Dette er en forestilling som handler om en 
krevende problematikk. Derfor har det vært en 
del fagmiljøer involvert også i produksjonen. 
Men så viser det seg at det er stor uenighet i de 
ulike fagmiljøene om hvordan man bør snakke 
med ungdom om en slik problemstilling, sier 
teamleder for kunst og kultur i BFK.
TONE ØSTERDAL TIL DRAMMENS TIDENDE1 

Dette var utgangspunktet for Scenekunstbrukets1 
initiativ til seminaret «Farlig kunst?», som ble holdt 28. 
januar 2013 i Oslo. Fra hele landet kom det kunstnere, 
produsenter og skolefolk i møte med fagfolk innen helse. 
Turnéorganisasjon for Hedmark stilte med fire deltagere.

Etter visning av forestillingen fikk vi innlegg fra 
fagpersoner med ulikt ståsted. Meningene sprikte, og 
under den avsluttende paneldebatten, ledet av Camilla 
Vanebo, fikk vi en diskusjon med nerve.

Valgte vi rett?
Av Håkon Skoge, Turnéorganisasjon for Hedmark
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Runi Børresen, Høgskolen i Buskerud med master 
i helsefremmende og forebyggende arbeid og nærmere 
30 års fartstid innen utvikling av forebyggingsmateriell, 
tolket forestillingen som naturalistisk og beskrivende. 
«Det er ikke et kunstnerisk blikk på lidelsen som sådan. 
Det er en beskrivelse. Og det gjør det veldig vanskelig. 
De aller fleste er ikke så alvorlig syke. De har mildere 
symptomer, men kan allikevel bli trigga til alvorlige 
symptomer. Nettopp fordi det som kommer til uttrykk 
her bidrar til å fortelle at dette er en måte å håndtere dette 
på, og at du opplever det du er ute etter som ungdom. 
Å dempe de vonde følelsene.»2 Generelt opplevde hun 
at Den kulturelle skolesekken (DKS) som ordning for 
grunnskolen ikke ga nok rom for tilrettelegging og 
oppfølging. Når det gjaldt videregående skole, så hun 
større muligheter for god oppfølging av denne  
type produksjoner.

Teaterviter og scenekunstkonsulent, Gry Ulfeng la 
distanseteorien til grunn. For henne handlet dette om 
styrte estetiske konfrontasjoner mellom kunstneriske 
elementer. På denne måten mente hun at man avdekker 
mentale forestillinger ved å fremvise maktstrukturer  
som individet projiserer på seg selv, og da gjerne  
tenkte vrangforestillinger. 

«Det handler om hvordan denne samtidskunsten 
velger å gå inn for å skape bevisstgjøring, synliggjøre 
makt og avmakt. Og hvordan sosiale forestillinger selv-
pålagt tas inn hos individet. Virkemidlene her viser en 
smerteerfaring som er ganske allmenn. Et maktspill  
som vi alle er en del av.»

«Intet tema skal begrenses mot skoleverket. Elevene 
skal altså møte alle de vanskelige temaene,» kommenterte 
Per Odd Bakke, avdelingsdirektør i Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design. Så var han enig med 
Runi Børresen i at premissene for besøkene ofte er 
uforberedte lærere og elever. «Derfor er det viktig med 
god tilrettelegging,» la han til.

Juni Raak Høiseth som representerte ROS 
(Rådgivning om spiseforstyrrelser) og brukerrådet 
ved Capio anoreksisenter i Fredrikstad, har selv slitt 
med spiseforstyrrelser og blitt frisk. Men i tillegg 
innehar hun kunnskap om DKS. I forbindelse med en 
eksamensoppgave reiste hun rundt for å se nærmere 
på hvordan skolene tok imot DKS-tilbudet. Her erfarte 
også hun at mange produksjoner manglet gjennomtenkte 
opplegg, og som i forlengelsen av det, ikke ble godt 
nok fulgt opp ved den enkelte skole. Når det gjaldt 
De grenseløse var hun enig i de bekymringene Runi 
Børresen framla om produksjonen som beskrivende, og 
var spesielt skeptisk til at tekstene skulle formidles til 
ungdomsskoleelever. Et tilbud til videregående skoler 
var også hun mer positiv til. Utover dette var Juni Raak 
Høiseth enig i at ikke noe tema skal ekskluderes  
fra skolesekken.

Vårt valg
På vårt produsentmøte i etterkant av seminaret var vi 
splittet i synet på om danseforestillingen De grenseløse 
skulle være på Turnéorganisasjon for Hedmark sitt 
programtilbud for videregående skoler. Produksjonen 
som med sterke virkemidler omhandler spiseforstyrrelser 
og selvskading, og som førte til steile motsetninger på 

fagseminaret syv dager tidligere. Vi hadde bare noen 
dager på oss før programpresentasjonen til Kulturtorget 
skulle være klar. Hva skulle vi lande på? 

Det første vi ble enige om, var at danseforestillingen 
kunstnerisk sett holder mål. Hva så med den helsefaglige 
dommen over forestillingen som en beskrivende fortelling 
med tips og oppfordring fra vondt til verre? Etter endt 
turné ville vi ikke kunne leve med beskyldninger om 
forverrede situasjoner for enkeltelever. Og hvis vi landet 
på et ja, var det viktig for meg som daglig leder å kunne 
svare på et hvert spørsmål som måtte komme fra pressen 
eller andre. 

Under seminaret var det flere som kom inn på skolenes 
tradisjonelt manglende oppfølging i forbindelse med 
skolebesøk, samt tvilen rundt ungdomsskoleelever som 
rette målgruppe. For oss var det derimot kun snakk 
om videregående skoler som selv kan velge hvilke 
produksjoner de ønsker etter en presentasjon på et 
kulturtorg. Dermed endret diskusjonen seg rundt hvordan 
Turnéorganisasjonen som tilbyder, og den enkelte skole 
som mottaker, kunne ta et felles og helhetlig ansvar fra 
forberedelse via gjennomføring til oppfølging.

Vi endte med følgende konklusjon:

De grenseløse er en danseforestilling 
vi kunstnerisk sett ønsker å formidle til 
videregående elever. Den vises på Kulturtorget 
2013 under forutsetning av en godt forberedt 
presentasjon. Dette innebærer en innledende 
introduksjon, og med rom for påfølgende 
samtale etter visningen. Det engasjeres en 
formidler som følger turneen etter samme 
modell som under kulturtorget. Vi må 
videre forsikre oss om at skoler som velger 
produksjonen har lærere som sørger for godt 
forberedte elever og helsesøster som sentral 
brikke i alle faser.

Deretter ble forestillingen presentert for elever og 
lærere på det årlige Kulturtorget. Camilla Vanebo både 
innledet og førte samtalen i etterkant. En spennende 
dialog oppsto der spesielt elevene viste engasjement. De 
fremhevet verdien av å synliggjøre tematikken på denne 
måten. Vanebo vektla skolenes ansvar for et godt og 
gjennomarbeidet opplegg; for så å kunne fange opp de 
elever som eventuelt ville trenge oppfølging. 

Seks av 14 videregående skoler valgte den, og 11 
forestillinger ble vist våren 2014. Dette er noen av sitatene 
som Camilla Vanebo fanget opp og innlemmet i sin 
interne rapport etter endt turné:

 → Dette gikk rett inn i fagplanene for treningsledelse  
som består av både mental helse og empati.

 → Dette burde vært obligatorisk.
 → Danseren var fantastisk.
 → Jeg savner mer håp.
 → Vi tok henne med bak, trøstet henne og hørte på henne. 

Hun åpnet seg opp og fortalte ting hun ikke hadde sagt 
til noen andre før; heller ikke hjelpeapparatet hun har 
vært i befatning med. Skolen tok ansvar, og lovet å  
følge henne opp videre.
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Vanebo melder altså tilbake både god respons og røde 
lamper (som faren for smitteeffekt). 

Tilbakemeldingene har gitt oss en bekreftelse på at 
danseforestillingen skapte engasjement. Både lærere og 
elever har på ulikt vis satt pris på at det i forestillingen 
synliggjøres et vanskelig og tabubelagt tema som må 
følges opp med samtaler og beredskap.

Vi skylder danseren Kari Skotnes Vikjord, koreografen 
Hege Haagenrud, formidleren Camilla Vanebo og resten 
av de involverte i produksjonen en stor takk! Flere av 
våre valg hadde vi ikke kunne tatt uten Scenekunstbrukets 
fagkonferanse «Farlig kunst?», med innledere som turte 
å være tydelige. Dette hjalp oss til å trykke på de rette 
knappene. Og sist, men ikke minst, har den enkelte 
videregående skole som mottaker vært sitt ansvar bevisst.

Turnéorganisasjon for Hedmark sender De grenseløse 
også på veien for skoleåret 2014/2015. Seks skoler har 
bestilt danseforestillingen, hvorav fire vil ha den tilbake – 
deriblant til idrettselever og annen ungdom ved  
Hamar katedralskole. 

Noter

 1 http://www.dt.no/kultur/fylkeskommunenstopper 
omstridtskoleforestilling1.7670168/

 2 De direkte sitatene fra ordvekslingen under debatten  
er hentet fra video på www.kanalscenekunst.no.
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Jeg liker begrensninger. Hvordan kan man flytte grenser 
innenfor en satt ramme? Det å jobbe mot en bestemt 
aldersgruppe er ikke noe man så ofte gjør når man 
henvender seg mot voksne. Da tenker jeg mer på hva jeg 
vil uttrykke, og mindre på mottakeren. Kombinasjonen av 
å tenke så konkret på hvem mottakeren er, samtidig som 
man ikke undergraver sitt eget kunstneriske prosjekt er 
både spennende og utfordrende.

Jeg har tenkt mye på mitt ansvar i forhold til det unge 
publikummet, spesielt etter debatten som gikk i etterkant 
av De grenseløse. Jeg har først og fremst et ansvar for å 
formidle noe som holder høy kvalitet og som utfordrer 
barna på kunstnerisk plan. Det er både et «her og nå» og 
et langsiktig mål, jeg ønsker å øke barnas bevissthet, gi 
dem en estetisk dannelse man ellers ikke får i skolen.

Begrensningens kunst
Hege Haagenrud

Dyret som nektet
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL
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Superglad
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL

Hamsterprosjektet
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL

Etyder
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL

How to be Alone
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL
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Jeg er opptatt av publikums tilstedeværelse idet de 
kommer inn i rommet. Ettersom vårt kompanis publikum 
for det meste består av elever (fra ungdomsskolen) og 
ettersom forestillingene alltid skjer i regi av skolen, vet 
publikum ofte lite om hva de går til. Når publikum kommer 
inn i gymsalen er de derfor som regler mer opptatt av 
hverandre enn at de nå skal inn å se teater. Derfor er jeg 
opptatt av at publikum skal komme inn i et rom der det 
allerede skjer noe. Det skal være et umiddelbart møte 
mellom scene og sal som vekker publikums fokus og 
interesse fra det øyeblikk de kommer inn døra. 

Jeg elsker gymsaler og kompaniet spiller alle sine 
forestillinger i gymsaler. Vi er ikke så opptatt av å fylle 
gymsalen med scenografi for å herme innsiden av et 
teaterrom, snarere tvert imot. I stedet for å lage en fiktiv 
situasjon, ønsker vi å la møtet mellom scene og sal, 
mellom skuespillerne og publikum, være så reelt som 
mulig. Det som eventuelt måtte skje i salen, må det på ett 
eller annet vis få en konsekvens på scenen. Skuespillerne 
skal lytte til publikum slik publikum skal lytte til 
skuespillerne. Det skaper et godt fokus, begge veier.

Flaatenbjørk kompani er mer opptatt av å utforske 
spesifikke temaer og mellommenneskelig forhold, 
snarere enn å iscenesette en psykologisk handlings-

drevet fortelling. Det betyr at karakterene i kompaniets 
forestillinger ikke trenger å være fiktive psykologiske 
karakterer. Skuespillerne kan like gjerne være seg selv, 
om vi får formidlet temaet best på den måten.

Når vi lager scenekunst med fokus på publikum, er vi nødt 
til å «kjenne» vårt publikum godt. Derfor bruker kompaniet 
ungdom aktivt som testpublikum og samtalepartner 
under veis i produksjonen av en forestilling. I enkelte av 
kompaniets produksjoner, så som med Uten genser, har 
publikums påvirkning underveis i produksjonsprosessen 
gjort at forestillingen har blitt en helt annen enn opprin - 
 nelig planlagt. Det ironiske med akkurat denne produk-
sjonen er at vi gjennom et tett samspill med publikum 
underveis i produksjonsprosessen, har laget en fore-
stilling som er så tilpasset ungdom at de voksne ikke 
liker/forstår den. Det er synd, ettersom det er de voksne 
som kjøper inn scenekunst for ungdom.
 
For meg er det ikke viktig å lage noe som ligner på teater 
eller svarer til en form som passer de som «vet» hvordan 
teater skal lages. For meg er det primære å utfordre 
publikum til å tenke nytt. Det viktige for meg er ikke å ha 
et innhold som passer lærerplanen. Det viktige for meg er 
å ta publikum på alvor og skape et reelt møte i en scenisk 
«samtale» om viktige temaer i samfunnet.

Jeg elsker gymsaler!
Jarl Flaaten Bjørk, Flaatenbjørk kompani

Galskapsprosjektet
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN
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Galskapsprosjektet
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN

djønk 2.1
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN

Seksuell Empati vol. 1 – Handlinger
Flaatenbjørk kompani

FOTO: JARL FLAATEN BJØRK

Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter
Flaatenbjørk kompani

FOTO: MORTEN A JORSET

Uten genser
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN
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Estetiske fag og samfunnsfag tilbyr ulike perspektiver 
på kunst og har gjerne blitt forstått som konkurrerende 
tilnærminger. Sosiale aspekter i og rundt kunst har 
imidlertid fått større oppmerksomhet de siste tiårene, og 
dette aktualiserer hvordan ulike faglige tilnærminger kan og 
bør utnyttes i kunnskapsutviklingen og hva slags dynamikk 
som kan oppstå mellom dem. Vi ønsker med denne 
teksten å skape et dialogisk rom mellom teatervitenskap 
og sosiologi for å utforske potensialet for heteronomi i 
forskning og evaluering av Den kulturelle skolesekken 
(DKS). Det er spesielt to spørsmål vi vil diskutere:

1. Hvordan kan vi nærme oss troen på kunstens 
betydning i en kultur som ser ut til å konstruere 
kunsten som en urørlig, hellig, esoterisk størrelse? 
Spørsmålet stilles også i et epistemologisk perspektiv, 
hvordan kan denne troen gi en tilgang eller inngang  
til viten?

2. Hvordan kan viljen til viten i fremtidig forskning på 
og evalueringen av DKS forvaltes? Tro og viten blir 
gjerne forstått som autonome størrelser med lite til 
felles. Tro og viten forstås som gjensidig utelukkende 
tilnærminger til virkeligheten. Men er det så enkelt?

Det er interessant å merke seg at diskursen om 
grunnlaget og metodikken i evalueringen av DKS hittil ser 
ut til å følge to akser: én som går i retning av «kunsten å 
hellige middelet»1 og én som går langs en linje basert på 
metodikkens betydning for evalueringens troverdighet 
(Stavrum, 2013). Diskursens første akse er basert på en 
instrumentalistisk tilnærming til kunstformidling til 
barn og unge, dvs at kunsten er et virkemiddel til læring, 
dannelse, utdanning og utjevning av sosiale forskjeller. 
Som drivkraft finner vi en sterk tro og overbevisning om 
at visse kunstuttrykk har nærmest en immanent evne til å 
sikre læring, dannelse og andre gode formål i samfunnet.

Den andre aksen har som idégrunnlag og credo at  
bare vi finner en metode som fanger læringsutbytte av 
det vi kan kalle estetisk erfaring, så vil vi i neste omgang 
kunne tilby en overbevisende vurdering av elevenes møte 
med kunstuttrykket.

Hva består problemene i her? Hvilke andre 
tilnærmingsmåter kan vi tilby når vi setter teater-
vitenskapelige og sosio logiske perspektiver i dialog  
med hverandre?

Den kulturelle skolesekken  
og kulturpolitikkens godhetsregime
Siden DKS ble etablert som en nasjonal satsning er det 
gjennomført en god del forskning på dette fenomenet, 
ikke minst evalueringsforskning. I løpet av de siste 
årene har det kommet noen bidrag som reflekterer 
over denne kunnskapsproduksjonen og den konteksten 
den inngår i. Flere har hevdet at forskningen på Den 
kulturelle skolesekken nærmest uvegerlig inngår i en type 
godhetslogikk som det er svært vanskelig å unndra seg. 
Jorunn Spord Borgen har oppsummert sine erfaringer 
med den første nasjonale evalueringen av DKS (Borgen og 
Brandt, 2006) med å hevde at kunstformidling for barn og 
unge er en urørlig størrelse, og at det oppleves risikabelt å 
fremme kritikk (Borgen, 2008). Heidi Stavrum har pekt på 
at forskning på Den kulturelle skolesekken må forholde 
seg til en dobbel godhet (Stavrum, 2013). 

Begrepet om en dobbel godhet er en videreutvikling 
av begrepet om det kulturpolitiske godhetsregimet som 
Røyseng introduserte i en analyse av norsk teaterpolitikk 
spesielt og kulturpolitikk spesielt (Røyseng, 2007). 
Kulturpolitikken har over lengre tid konstruert kunst og 
kultur som noe moralsk godt som gir positive virkninger 
både på individ- og samfunnsnivå. Å oppleve kunst 
og kultur blir ofte omtalt som en måte å sette i gang 
prosesser som leder til en rekke positive resultater. 
Røysengs påstand og analyse er at vi har å gjøre med en 
tro på at det bor noe godt i kunst og kultur.

Godhet er en moralsk størrelse. Følger vi Luhmann 
er moralen en betraktningsmåte som ikke aksepterer 
andre vurderinger (Luhmann, 1995). Moralen blir gjerne 
altomfattende. Luhmann slår fast at moralen skiller 
mellom det som aktes, og det som må ringeaktes. Mens 
mange andre vurderinger vil rette seg mot aspekter ved et 
fenomen eller en person, rammer de moralske dommene 
fullt og helt. En person kan være en god fotballtrener, 
omtenksom kone og faglig sterk forsker, men om hun 
blir tatt i underslag i fotballaget, vil den moralske 

I spenningsfeltet mellom Tro og Viten
Den kulturelle skolesekken og evalueringsmetoder
Av Siren Leirvåg og Sigrid Røyseng
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dommen true hele hennes person. Moralen aksepterer 
ikke vurderinger som legger vekt på andre aspekter 
ved personen. På samme måten kan man tenke seg at 
det er moralen som gjør at det er så vanskelig å stille 
kritiske spørsmål til DKS fra forskningshold. Hvis det er 
slik at DKS er blitt sosialt konstruert som noe moralsk 
godt, vil de som stiller kritiske spørsmål bli vurdert 
ut fra de moralske kategoriene: aktelse/ringeaktelse. 
Det gode søker bekreftelse og avviser tvert forsøk på 
problematisering. Hva betyr så den moralske godheten for 
hvordan DKS forstås? Hva er det med godheten? Hva gjør 
den for oss?

Godhetsregimet impliserer at den kunstformidlingen 
som finner sted innenfor DKS gjør noe godt med dem som 
opplever kunsten. Godhetsregimet tillegger kunsten så å 
si en agens. I tråd med godhetsregimet rommer kunsten 
gode krefter som potensielt kan endre den som opplever 
kunsten i en positiv retning. Dette kommer for eksempel 
til uttrykk i måten DKS omtales i offentlige dokumenter. 
Dette er et eksempel fra Kulturdepartementets 
stortingsmelding om DKS fra 2007:

Kunst og kultur kan utfordre etablerte 
tankemønster og gje ei alternativ forståing av 
verda. Kunst og kultur gjev opplevingar om 
kan vere avgjerande for å utvikle det enkelte 
menneske sin personlegdom og livskvalitet. 
Kunst, kultur og kulturarv er identitetsskapande, 
og medverkar til å gjere oss medvitne om kven 
vi er og kvar vi kjem ifrå. Dette har verde for 
enkeltindividet, men det har òg kraft til å  
forme samfunnsutviklinga.
(KULTURDEPARTEMENTET 2007:7) 

Her etableres det en forståelse av at kunst og kultur 
gjør noe som kan føre til positiv utvikling både for 
enkeltmennesket og for samfunnet. På den ene siden er 
det den enkeltes personlighet, livskvalitet og identitet 
det gjelder og på den andre samfunnets forming. Dersom 
ambisjonsnivået for hva DKS skal bety ligger her, hva 
betyr det for forventningene til forskningen? Er det 
mulig å forene forskningens kunnskapsinteresse og 
institusjonaliserte kritikk med en godhetstenkning som 
gjøres så fundamental for ordningen?

Forskningen og kulturpolitikkens godhetsregime
Heidi Stavrum (2013) hevder at forestillingen om godhet 
får en ekstra omdreining når det er snakk om barn 
og unge. Dette er en målgruppe som også er bærer av 
en forestilling om godhet. Sammenkoblingen av den 
moralsk gode kunsten og kulturen og den moralsk gode 
målgruppen barn og unge er svært kraftfull. Det blir 
vanskelig å stille kritiske spørsmål eller komme med 
forskning som ikke underskriver på en slik dobbel godhet. 
Dette peker på at forskningen også må forholde seg til 
trosforestillinger om kunstens ubestridelige positive 
betydning. Selv om en del forskere har gjort forsøk – og 
til dels gode forsøk – på å påvise de positive virkningene 
opplevelse og deltakelse i kunst og kultur har på barn og 
unge, vet vi fortsatt nokså lite om hvordan dette forholder 
seg. Like fullt blir satsningene kunst- og kulturformidling 
til barn og unge ofte legitimert nettopp ved at man 

forutsetter at barn og unges møte med kunst og kultur 
bidrar til positiv utvikling. Vi kan si de legitimeres med 
tro på gode virkninger. 

Samtidig er det et ideal for kulturpolitikken, 
så vel som for andre politikkområder, at den skal 
være kunnskapsbasert (Grund, Jan m.fl., 2012). 
Kulturpolitikken skal utvikles med utgangspunkt i viten. 
Og viljen til viten synes også i noen grad å være til 
stede. De siste tiårene har kravene til rapportering økt, 
og det foreligger stadig mer skriftlig dokumentasjon 
av offentlig støttede tiltak og virksomheter. I lys av 
Foucault kan man forstå offentlige myndigheters 
stadige ønske om rapporter og dokumentasjon som 
en vilje til viten. Den vitensproduksjonen det er snakk 
om inngår imidlertid også i et kontrollregime hvor 
det handler om å sikre seg at tildelingen av offentlige 
midler gir de ønskede resultatene. Dette er altså ikke 
en kunnskapsproduksjon som setter spørsmålstegn ved 
grunnleggende forutsetninger for de praksisene som 
settes i verk, men snarere en kunnskapsproduksjon som 
tar de grunnleggende forutsetningene for gitt. Slik kan 
det hevdes at vi har å gjøre med en kunnskapsproduksjon 
som har som sin funksjon å dokumentere helt bestemte 
virkninger av kulturpolitiske tiltak som DKS. Det er en 
vitensproduksjon som bidrar til å underbygge troen  
på tiltaket.

Et problem som oppstår her, kan vi kalle 
legitimerings  problemet. Forestillingen om – eller rettere 
sagt troen på – at barn og unges opplevelse av kunst og 
kultur gir læring, dannelse osv. gir gjerne den effekten 
at når det kommuniseres forskningsresultater som gir 
støtte til den samme troen, får disse forskningsresultatene 
en tiltrekningskraft og spredning som peker utover de 
faktiske undersøkelser som er blitt gjort og den lit vi 
faktisk kan sette til forskningen det gjelder. 

Den såkalte «Mozart-effekten» kan tjene som 
eksempel. Begrepet skriver seg fra en studie fra 1993 
som tre amerikanske forskere med Frances Rauscher i 
spissen publiserte i det anerkjente tidsskriftet Nature 
hvor konklusjonen var at studenter som hadde lyttet 
ti minutter til en sonate av Mozart, hadde forhøyet 
prestasjonsevne i ti til 15 minutter etterpå (Rauscher 
m.fl., 1993). Undersøkelsen var blitt gjennomført med en 
kontrollgruppe som ikke hørte Mozart, men som enten 
hørte på et avslapningsbånd eller satt i total stillhet i ti 
minutter. Forsøk på replikasjonsstudier har imidlertid 
ikke påvist samme effekt. Ifølge musikkforskerne 
Dyndahl m.fl. (2013) har Rauscher senere modifisert sine 
konklusjoner og presisert at studien fra 1993 primært 
viste forskjeller mellom gruppenes prestasjoner på 
bestemte oppgaver innen «Paper-Folding & Cutting». 
Dyndahl m.fl. henviser til nevropsykologer som 
peker på at Mozart-effekten handler om økt nivå av 
transmitterstoffet dopamin i hjernen. Mozarts musikk 
hadde antakelig gitt lytterne bedre humør og dette igjen 
var utslagsgivende for den økte prestasjonsevnen. I tillegg 
til at Mozart-effekten ikke hadde så generelle virkninger 
som man først konkluderte med, blir problemet i tillegg 
at det er mange ting som kan skape godt humør og 
dermed økt prestasjonsevne. Enda mer interessant er 
det at forskningsresultater får en legitimeringsfunksjon. 
Forskningsresultatene legitimerer visse trosforestillinger 
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i feltet. Slik brytes dikotomien mellom tro og viten ned. 
Tro og viten veves sammen.

Følger vi Bourdieus forståelse av symbolsk makt, er 
det ingen uskyldig affære vi har å gjøre med (Bourdieu, 
1996). Trosforestillinger – også dem om godhet – kan bli 
etablerte sannheter som ingen setter spørsmålstegn ved 
og dermed skaper og reproduserer de en sosial virkelighet 
som tjener visse interesser, men som hemmer andre. Når 
kunnskap underbygger eller blir brukt til å underbygge de 
samme trosforestillingene, framstår problemet som enda 
vanskeligere å håndtere. Om sammenvevingen av tro og 
viten på denne måten er problematisk, hvordan kan vi se 
for oss kunnskapens rolle?

Kunstsosiologiske perspektiver
Kunstsosiologien har tradisjonelt rettet søkelyset mot 
kunstens rolle i samfunnet og mot samfunnets rolle i 
kunsten. I møtet med DKS vil kunstsosiologien på den 
ene siden dermed studere hvilke roller DKS tildeles og 
selv tar i en større samfunnskontekst. Den kulturelle 
skolesekkens relasjon til mål som dannelse og utdannelse 
plasserer ordningen i en bestemt samfunnsrolle. Med 
utgangspunkt i det kunstsosiologiske fokuset på kunstens 
rolle i samfunnet kan vi forsøke å besvare hvilke mål og 
interesser DKS tjener.

På den andre siden vil kunstsosiologien kunne 
analysere hvordan sosiale forhold gir seg til kjenne og 
kommer til uttrykk i kunst. Kunstsosiologien forutsetter 
dermed at det ikke finnes noe sted hvor det sosiale ikke 
spiller en rolle på en eller annen måte. Den absolutte 
autonomien blir i dette perspektivet en illusjon – selv i 
scenekunstnernes skrivestuer og prøvesaler. Motsatt av 
Margareth Thatchers velkjente utsagn: «There is no such 
thing as society,» sier sosiologen at vi aldri unnslipper 
samfunnet. Det samfunnsmessige er tilstede overalt, 
også i kunsten som formidles gjennom DKS. Hva det 
samfunnsmessige betyr i ulike sammenhenger, gir imidler-
tid ulike kunstsosiologiske tilnærminger ulike svar på. 

Den franske sosiologen Pierre Bourdieu er et 
referansepunkt man ikke kommer utenom i forståelsen av 
de sosiale aspektene ved kunsten. Bourdieus innflytelse 
på forståelsen av kunst og samfunn de siste tiårene er 
nesten ufattelig. Mange opplever imidlertid strukturenes 
betydning i Bourdieus teorier som reduksjonistisk i møte 
med kunsten. Kunsten får ikke tre fram som seg selv, men 
blir betraktet i lys av noe annet. Eller som Bourdieu selv 
formulerte det: «Konst och sociologi trivs inte bra ihop» 
(Bourdieu, 1992, s. 55). Ikke desto mindre argumenterte 
Bourdieu for at sosiologien ikke bør skygge banen. I følge 
han er kunst en sosial arena hvor ulikhet skapes, men hvor 
de forskjellsskapende mekanismene skjuler seg godt. 

De siste årene har det imidlertid kommet flere 
betydelige bidrag som er mindre opptatt av strukturenes 
trykk, og som ser aktørene som friere enn hva Bourdieu 
gjorde. Ikke minst har dette gitt en økt orientering mot 
muligheter for handling og et fokus på praksis. Parallelt 
med dette vil man også forstå forholdet mellom kunst og 
samfunn på en annen måte.

Et grunnleggende synspunkt som er blitt introdusert 
av den amerikanske kultursosiologen Jeffrey Alexander 
er at kultur ofte, for eksempel i Bourdieus sosiologi, 
betraktes som en avhengig variabel. Slik forstås sosiale 

strukturer og maktforhold som noe som kommer forut 
for og som former kultur. Perspektivet bidrar med andre 
ord til at vi for eksempel ikke ser DKS som et kulturelt 
fenomen i og for seg, men som et fenomen som er skapt 
av bakenforliggende sosiale strukturer og maktforhold. 
Med sitt såkalte sterke program innen kultursosiologien 
vil Alexander denne tilvendte tenkningen til livs. 
Alexander ønsker ikke å se kultur som et produkt, men 
som et perspektiv. Kultur er i følge Alexanders sterke 
program mye mer grunnleggende enn hva den vanlige 
(svake) kunst- og kultursosiologien forutsetter. Kultur 
er ikke et produkt av sosiale strukturer, kultur forklarer 
sosiale handlinger (jamfør Webers «verstehen»-tenkning). 
Å forstå en handling og forklare en handling er i tråd 
med en slik tenkning langt på vei samme sak. Overført til 
kunstens område vil kunst dermed ikke betraktes som noe 
som skapes på bakgrunn av sosiale forhold, men motsatt: 
kunst betraktes som en del av den kulturelle rammen som 
muliggjør sosiale fenomener og gjør dem forståelige. 

I vår sammenheng er det interessant at selve 
betegnelsen det sterke programmet i kultursosiologi er 
inspirert av det sterke programmet i vitenskapsstudier 
(Larsen, 2013, s. 47). Her er det et hovedpoeng at 
vitenskapelige ideer like mye må betraktes som 
kulturelle og lingvistiske konvensjoner som resultater 
av «objektive» handlinger og prosedyrer (samme sted). 
Dette representerer med andre ord en måte å forstå 
forskningsbasert kunnskap på hvor forholdet mellom tro 
og viten ikke kan reduseres til en dikotomi.

Et stykke på vei kan det hevdes at antropologenes 
ritualteorier representerer en tenkning om kulturens 
betydning som sammenfaller med Alexanders sterke 
program. Dette perspektivet framstår som særlig relevant 
i møtet med det kulturpolitiske godhetsperspektivet. 
Forståelsen av at kunst og kultur gjør noe, skaper noe, 
skaper virkelighet kan også forstås i lys av begreper 
om ritualer. Samfunnet har en rekke utfordringer. For 
eksempel er det en stor og viktig utfordring å finne ut av 
hvordan vi skal sørge for at den oppvoksende slekt blir 
gagns mennesker som kan bidra til et godt samfunn. Dette 
ligger i kjernen for utdanningssystemet og pedagogikken. 
I tråd med sitatet over plasseres DKS som et (av flere) svar 
på denne utfordringen. Møtet med kunst og kultur sees på 
som en mulighet til å utløse positiv utvikling på samme 
måte som møtet med forandrende krefter i tradisjonelle 
ritualer. Her står vi like overfor spenningsfeltet mellom 
tro og viten. Det synes på den ene siden å være sterke 
trosforestillinger knyttet til kunsten og kulturens gode 
virkninger på enkeltmennesket og på samfunnet. På den 
andre siden ønsker man viten som bekrefter dette. 

Performanceteoretiske perspektiver
Hvis det er slik at Den kulturelle skolesekken fremmer 
og vokter en implisitt vitensproduksjon, både på individ- 
og samfunnsnivå, hvilken effekt2 (Schechner, 2012) eller 
virkning er vi da ute etter i scenekunsten for barn og 
unge? Hva vil opplevelse og deltakelse si i en evaluering 
av DKS generelt og av de enkelte kunstmøtene spesielt? 
Hvordan kan vi da best legge til rette for en kunnskap- 
og vitensproduksjon (etter evaluering) som reflekterer 
grunnlagstenkningen både i forskningen  
og kulturpolitikken?
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Igjen i lys av Foucault, bør vi starte med selve 
diskursen og dens grunnprinsipper, altså som et 
sosialt spill, der ordet har kraft til både å føre og 
forføre (Foucault, 1999). Spillet kan betraktes som et 
spenningsfelt mellom lysten/begjæret til «ikke å begynne» 
(sam)talen og den ritualiserende, formelle kraften i 
institusjonen som driver den fram. Hva hvis effekten av 
kunstmøtet ikke lar seg temme og bestemme innenfor 
etablerte vitensregimer? Den sterke forhandlingen som 
eksisterer i feltet mellom en romantisk og metafysisk idé 
om estetisk erfaring på den ene siden, og en realistisk 
og rasjonell idé om estetisk praksis på den andre, gir 
all grunn til å tro at det er grunnleggende verdier som 
står på spill i kampen om definisjonsmakten. Og med 
definisjonsmakten eller den symbolske makten følger 
også den praktiske/operative makten. 

Kanskje finner vi noen innganger til problemene  
våre ved å gå til performanceteorien, som i sin 
grunnstruktur kjennetegnes nettopp av en tenkning  
der dikotomier behandles som binære opposisjoner i et 
kontinuum,3 altså uttrykkes som gjensidig avhengighet 
mellom institusjonelle motsetninger (Schechner, 2005). 
Begrepene tro og viten bestemmes således av deres 
gjensidige forhold og den rammen eller konteksten de 
settes i. Innenfor de systemene eller feltene vi kaller 
kunsten, politikken og vitenskapen vil relasjonen 
mellom tro og viten variere. Det universelle aspektet 
ved tankemodellen er at handlinger presenteres og 
representeres i bestemte kontekster ut fra bestemte 
spilleregler. Hvem som bestemmer spillereglene er til 
enhver tid et spørsmål om definisjons- og seleksjonsmakt. 

Hovedpoenget med å trekke inn performanceteorien 
for å forklare spillet og dynamikken mellom tro og 
viten i Den kulturelle skolesekken, er for det første at 
grunnpremisset for den er en form for dekonstruksjon 
(en paradoksal enhet)4 av motsetningene mellom den 
sosiale virkeligheten og det estetiske/rituelle spillet 
om den. Hovedargumentet er at kunsten, politikken 
og vitenskapen er varianter av performative praksiser 
og uttrykksformer som er «rammet» («framed», 
Goffmann, 1974) på spesielle måter. På mange måter 
forsterker altså performanceteoriens demokratiske 
grunnprinsipp trosfortellingen om den gode viljen i 
kunsten i spennet mellom tro og viten. Den forener 
magien og instrumentaliteten uten at det er snakk om 
en symbiose, men heller et vedvarende spenningsfelt, 
som krever en kompleks metodisk tilnærming og 
overskridende vitensstrategier. Estetikk og sosialitet 
blir med dette to sider av det performative kunstmøtet 
som står i et forhold til hverandre som ikke er entydig 
og enkelt, men som man kan vinne mye på å utforske i 
relasjon til hverandre. En slik tenkning vil snarere enn å 
ta den moderne autonomitenkningen som epistemologisk 
forutsetning åpne for å utforske og problematisere 
hvilke epistemologiske forutsetninger det performative 
kunstmøtet hviler på (gjensidig avhengige sider av det 
performative kunstmøtet, og ikke motsetninger som i 
den moderne autonomitenkningen.) Her er det viktig å 
nyansere begrepet sosialitet, som en kvalitet innad i det 
performative verket og samtidig utad i samfunnet, som en 
rituell effekt rammet av institusjonelle variabler.

 

Hva gjør performanceteoriens perspektiver for 
debatten om evaluering og vurdering av kvalitet i DKS? 
Hva skjer når vi endrer synet på hva som er virksomt i 
evalueringsprosessene fra et spørsmål om metode for å 
hellige middelet og sikre evalueringens troverdighet, til 
et spørsmål om grunnlaget for tro og viten i de diskursive 
feltene som er involvert (kunst, politikk og vitenskap)? 

Her vil vi komme med et bud gjennom begrepsparet 
innlevelse og distanse. Hvordan lever vi oss inn i 
og samtidig reflekterer over hva innlevelsen betyr 
i de performative kunstartene? Dette krever både 
empati og sympati i holdning og handling. I lys av 
performanceteorien er det nettopp disse som er satt i 
spill i DKS-diskursen: vi er både deltakere og tilskuere 
i det vi opplever, erfarer og vurderer, det gjelder både 
i estetikken, politikken og vitenskapen. Den estetiske 
erfaringen i møtet med performativ kunst er preget 
av umiddelbarhet. Vi befinner oss i et her og nå, i en 
simultan tilstedeværelse. Det interessante spørsmålet for 
kunstneren blir: Hvordan skape tilstedeværelsen? For 
politikeren: Hvordan legge til rette for tilstedeværelsen 
sosialt og materielt? For lærer-elev-konstellasjonen: 
Hvordan formidle og bearbeide tilstedeværelsen som 
opplevelse og meningsproduksjon? For forskeren: 
Hvordan skape tilgang til den viten som produseres i 
tilstedeværelsen? Det sier seg selv at vi står overfor en 
kompleks vev av kryssende interesser her, og at vi i de 
ulike diskursene dermed bør erkjenne og anerkjenne en 
innerside og en ytterside, i tråd med Foucaults tenkning 
og argumentasjon.

Hva er DKS-diskursen sin innerside og ytterside,  
om ikke nettopp egenverdien og instrumentaliteten?

Den kulturelle skolesekken og troen på kunstens 
betydning i kulturen
Som vi hevder i innledningen til denne artikkelen, er 
det ikke enkle størrelser vi står overfor i diskusjonen 
om grunnlaget for evalueringen av DKS: tro og viten. 
Tro betyr i denne sammenhengen også forestillinger 
om kunstens betydning i kulturen og en forventning 
om en positiv virkning, altså en kvalitet ved kunsten. 
Vi forvalter en over tohundreogseksti år gammel 
forestilling om kunstens kvalitet, nemlig at kunsten er 
en særegen sfære, som gir oss en mulighet for et unikt 
blikk på virkeligheten. På hvilken måte virker denne 
forestillingen om kunstens betydning i en senmoderne 
eller postmoderne tid?

I diskusjonen om det estetiske og kunstsosiologiske 
grunnlaget for Ønskekvistmodellen (Langsted et al, 2003)5 
og dens egnethet til evaluering av kunstnerisk kvalitet i 
kulturpolitisk praksis, skriver den danske teater-, medie- 
og dramaturgiforskeren Janek Szatkowski:

Debatten om ønskekvisten må […] som et af  
sine centrale anliggender have diskussionen  
af, hvordan man på den ene side sikrer, at 
der gives instrumenter til en evaluering af 
kunstnerisk kvalitet og på den anden side  
sørger for, at disse instrumenter også kan 
beskytte kunsten mod urimelige angreb og 
konstant øgende krav om «nytte» værdier.
(SZATKOWSKI, 2005, s. 41)
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Dette utsagnet, også sett uavhengig av diskusjonen 
om ønskekvistmodellen, rommer dilemmaet (hvis det er 
et) vi står overfor i DKS: hvordan skal vi i tro og holdning 
tilfredsstille de to tilsynelatende motstridende kravene 
til kunstens rolle i DKS? Og mer konstruktivt: hvordan 
kombinere disse to sidene av troen på kunstens innerside 
og ytterside?

Szatkowski oppsummerer sitt eget bud på en 
Luhmann-inspirert holdning i kvalitetsdebatten slik:

[…] kunstvidenskaben må kunne bidrage til 
flere forskellige systemer. En kvalitetsdebat, 
der er rettet mod en offentlighed, og som 
ønsker at kunne påvirke både det politiske 
og det kunstneriske system, må medtænke 
dette forhold i sin teori og metode. Opgaven 
må være så sobert som mulig at redegjøre 
for et givet værks interne strukturer og de 
værdier, det privilegerer. Det må klart kunne 
skildres, hvordan de vurderinger, vi foretager, 
er afhængige af de kriterier, vi lægger ned 
i vore begreber om kunst og genrer, og at 
kvalitetsdiskussionen altså på denne måde 
bliver en synlig strid om værdier.
(SZATKOWSKI, 2005, s. 63)

Tanken om en tautrekking/aksetenkning (dyade) 
mellom verdisyn synliggjort gjennom en åpenhet og 
en selvrefleksjon i det kunstfaglige vitenskapsfeltet er 
kanskje der vi kan skape muligheter for heteronomi i 
DKS? Hva kreves i så fall av forskerens holdninger?

Forskeren og troen på viten om  
kunstens kvalitative betydning i kulturen
Szatkowski peker videre på nettopp det problemområdet 
som vi tegner opp her, nemlig hvordan balansere 
forholdet mellom det kunstneriske og vitenskapelige 
engasjementet i vurdering av kunstnerisk kvalitet, både 
som tro og viten:

Den videnskabelige nødvendighed opstår, fordi 
vi som fagfolk må antages at have en mening om 
kvalitet. Vi bør kunne bidrage til diskussionen 
om kunstnerisk kvalitet på en konstruktiv måde. 
Nu havde det ikke været videnskab, hvis ikke 
dette spørgsmål udløste en strid om den teori, 
der skal informere et sådant prosjekt.
(SZATKOWSKI, 2005, s. 41)

En konstruktiv eller konstruktiverende linje i 
vurderingen av kunstens kvaliteter fra et forskerståsted  
vi alltid innebære en viss frykt for å gå for langt inn i 
troen og dermed fjerne seg fra viten. På samme måte  
som Luhmann innsetter en forskjell i kunstsystemets kode 
mellom imaginær realitet og realitet (Szatkowski, 2005,  
s. 51) kan vi introdusere en annen kode-akse for 
forskerens holdning og metode: et kontinuum mellom 
innlevelse (gjennom diskursens innerside) og distanse 
(gjennom diskursens ytterside). Hva oppnår vi ved 
det? Vel, for det første er det mulig at dynamikken i 
teorien bringer oss nærmere empirien, altså hva som 
faktisk foregår i det performative kunstmøtet. For det 

andre vil det kreve i forskerens metodiske tilnærming å 
kommunisere gjennom metateoretiske og selvrefleksive 
perspektiver, som ikke bare tilkjennegir hvordan 
definisjon og seleksjon prosesseres, men også hvorfor; på 
hvilket verdigrunnlag. 

I vårt dialogiske rom ser det altså ut til at vi med fordel 
kan bevege oss utover diskusjonen om evalueringsmetoder 
og stille mer grunnleggende spørsmål til hvilken 
kunnskap og viten vi ønsker å produsere gjennom Den 
kulturelle skolesekken. Videre er det også relevant å 
diskutere kunstens rolle i samfunnet og samfunnets rolle 
i kunsten og samtidig opprettholde troen på kunstens 
egenverdi. Sosiologen og teaterviteren fant hverandre i 
ritualteorien. Denne type teori representerer en måte å 
navigere i spenningsfeltet – «betwixt and between»6 – tro 
og viten i DKS. Det vil si at tro og viten er del av samme 
dyade og ikke gjensidig utelukkende, som i en dikotomisk 
tankemodell. På samme måte har vi ønsket å skape et 
rom for tvil, der vi spør oss om autonomitenkningen er 
en adekvat tilnærming til virkeligheten i dag? I og med 
at heteronomi er lansert som et overordnet begrep for 
denne publikasjonen som helhet, er det nettopp derfor et 
poeng å stille spørsmål ved de grunnleggende premissene 
ved autonomitenkningen som sådan. På det svarer vi 
selvfølgelig et både og…

Noter

 1 Formuleringen er lånt av Anne Danielsen/Donatella De Paoli, 
AnneBritt Gran/Jørgen Langdalen. 2003. Kunsten å hellige 
middelet – nye forbindelser mellom kunst og næringsliv. Oslo: 
Høyskoleforlaget/Norges forskningsråd.

 2 Effekt er her forstått via Schechners begrep efficacy, altså 
som en rituell og sosialt nødvendig virksom kraft i samfunnet 
og kulturen. 

 3 The efficacy/ritual – entertainment/aesthetic dyad.

 4 Uttrykket er lånt fra Niels Lehmann, 1992. «Teater efter 
Schechner – eller mod en dekonstruktiv dramaturgi»  
i Bunt, nr. 8.

 5 Ønskekvistmodellen ble lansert av Jørn Langsted, Karen 
Hannah og Charlotte Rørdam Larsen i 2003 og er en 
metodologi for å vurdere kunstnerisk kvalitet i performativ 
kunst. Modellen kretser rundt tre kjernebegreper som den 
performative kunsten vurderes ut fra: Villen – Kunnen – 
Skullen (Langsted m.fl., 2003).

 6 Et ritualteoretisk begrepspar, ofte knyttet til antropologen 
Viktor Turners teorier om liminalitet og overgangsriter.
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SUS 2013 (øverst) og  
SUS 2012 (over, til høyre og under)

FOTO: SCENEKUNSTBRUKET

SUS 2012

FOTO: KRISTIN HAAGENSEN/VARINGEN
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Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) utgjør barn 
og unge en enorm publikumsmasse. På tross av dette, 
mangler vi både gode kritikker av kunsten som vises og 
ikke minst har vi manglet stemmer fra målgruppen; de 
unge selv. Visningene fungerer i et vakuum, de blir ikke 
sett av andre enn elevene og lærerne deres. 

Med Scenekunstbrukets Unge Stemmer (SUS) ønsket 
vi å opprette en kanal, med tekster, tilbakemeldinger og 
kritikk fra målgruppen. Det har vært nervepirrende, og 
på forhånd ante vi ikke helt hva resultatet ville bli. Var vi 
i fullstendig utakt med målgruppen? Ville de gjenkjenne 
kvalitet der vi gjorde det? Ønsket de kun å bli underholdt, 
eller ville de ha dybde og engasjement? Jeg tror vi kan 
svare både ja og nei på alle disse spørsmålene. Barn og 
unge er selvfølgelig en like sammensatt målgruppe som 
et hvilket som helst annet publikum, om ikke faktisk mer! 
Voksenpublikummet bestemmer selv hva de ønsker å 
oppleve, og de bestemmer også i stor grad for barna sine. 
Gjennom DKS må ALLE barna se det som blir presentert, 
uansett interesse eller kunnskap. 

Høsten 2012 startet vi derfor prosjektet 
Scenekunstbrukets Unge Stemmer i tilknytning til vår 
festival Showbox, og jeg som nyansatt fikk ansvar for 
prosjektet. Gjennom samtaler med Nittedal ungdomsskole 
og trinnlærere på 8. og 10. trinn fikk vi skolen med 
på laget. Sammen ønsket vi å bidra til å formidle 
ungdommenes egne inntrykk og betraktninger om den 
scenekunsten som tilbys dem, samt skape et rom for 
refleksjon for ungdommene selv. 

I samtaler med de to engasjerte lærerne ble det 
bestemt at prosjektet skulle involvere 10. klasse. En liten 
gruppe elever fra trinnet skulle følge Showbox den uka 
festivalen varte, og blogge om sine opplevelser. Festivalen 
kolliderte med norsktentamen, men en løsningsorientert 
rektor avgjorde raskt at de utvalgte elevene kunne få 
benytte seg av en alternativ tentamensform. Ungdommene 
har derfor levert utdrag fra bloggen i norsk, og de har 
skrevet et refleksjonsnotat om prosessen og levert som 
nynorsktentamen. Skolen har selv vært interessert i 
prosjektet og brukt sin kompetanse på hvordan de kunne 
inkorporere SUS i skolehverdagen på en enkel måte, selv 
ved tentamen. Vi har i tillegg tilbudt hele trinnet å enten se 
en forestilling under Showbox, delta på en omvisning i for 

eksempel Operaen eller at SUSerne velger ett stykke  
fra festivalen som vises til trinnet i etterkant. 

Den første gruppa (2012) besto av fire jenter og to 
gutter som meldte seg etter at deres kontaktlærer framla 
prosjektet for klassen. Året etter lagde vi i samarbeid med 
skolen en «stillingsannonse», og den første gruppa med 
SUSere fortalte om prosjektet til det nye klassetrinnet. 
SUS-2013 besto av sju jenter. Å gå på teater og blogge om 
det har nok appellert mer til jentene, og gutter var savnet, 
både av oss og av SUSerne selv i fjor. Ungdommene mente 
at det kunne ha påvirket dynamikken i gruppa, og de 
ønsket å høre gutters syn på stykkene de så. 

 Det har vært viktig at deltakelse har vært frivillig 
og ønsket av ungdommene selv, og at de følte de hadde 
overskudd til det. Typisk for alle som har deltatt er 
at de også er aktive på andre fronter i livet. Flere 
driver med aktiviteter som band, teater, orkester, dans 
og visuell kunst, idrett på høyt nivå eller er aktive i 
politikk og nærmiljø. Grunnene de har oppgitt for å 
være med har variert stort; alt fra en kunstinteresse og 
journalistikkinteresse til at de kan lite om teater og dans, 
og ønsker å utfordre seg selv. 

Engasjement og gruppesamhold
Hvor villige og komfortable ungdommene har vært til å 
gripe ordet har variert, og flere har gitt tilbakemelding 
på at det har føltes trygt å ytre seg innad i en liten gruppe 
hvor alle respekterer hverandre, i motsetning til i en stor 
klasse, og de har fått større selvtillit etter å ha deltatt. 

Jeg følte jeg ble flinkere til å engasjere meg. Jeg 
merket jeg at hvis jeg satte meg skikkelig inn i 
noe på forhånd fikk jeg mer ut av opplevelsen. 
Jeg har også lært at det lønner seg å ta initiativ! 
Jeg er mer positiv til ukjente ting nå. Der jeg før 
ville nølt går jeg rett på med et smil og gleder 
meg. Det koster lite å ha en positiv innstilling, og 
det gjør det lettere å være engasjert også. 
MARTINE KARLSNES

Til tross for at ikke alle har kjent hverandre godt på 
forhånd, har ungdommene vært flinke til å ta vare på 
hverandre, høre på hverandres meninger og argumenter, 

SUS – Scenekunstbrukets Unge Stemmer
Med utdrag fra samtaler med noen av ungdommene i prosjektet
Av Elin O. Rekdal

«Jeg tror det er veldig, veldig viktig det vi gjør – 
å vise voksne hva vi liker. Og som de ikke liker.»

MARTINE KARLSNES
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og gi hverandre positive tilbakemeldinger. Stemningen i 
gruppa har vært preget av toleranse og engasjement, og 
de har blitt en sammensveiset gjeng, på tvers av tidligere 
vennskap. De har definert seg selv som SUSere, og har 
snakket om det med stolthet i stemmen. Som voksen har 
det vært rørende å observere, og morsomt og betryggende 
å høre samspillet i gruppa. 

Nok pizza og smågodt!
SUS er et krevende prosjekt. Det har krevd et visst 
forarbeid, godt samarbeid og under festivalen blir det 
lange dager. Siden ungdommene er fra ulike klasser har 
det vært vanskelig å frigjøre tid til forarbeidet i skoletiden, 
og fritiden har blitt tatt i bruk. Allikevel sier flere at det er 
noe av det beste de har vært med på, og at de gjerne skulle 
gjort det flere ganger. 

Jeg fikk mange nye erfaringer under SUS. Det 
viktigste tror jeg var samarbeidet og samholdet 
i gruppen. Vi ble en veldig sammensveiset 
gjeng. Videre var argumentasjon en stor del av 
SUS. Det å forholde seg til en arbeidsmengde, 
fordele denne og jobbe seg frem til det ferdige 
produktet lærte vi også mye av.
JOACHIM LØVLIHAGEN

Prosjektet toppet egentlig alle forventningene 
mine, og det gjelder både forestillingene og 
bloggingen. Jeg trodde ikke at jeg kom til å få  
så mye ut av det som det jeg gjorde. Det var  
også mer jobb enn det jeg hadde trodd, men  
det var ikke negativt. 
UNE SEKKELSTEN

Det var veldig mye morsommere  
enn jeg trodde det skulle være.
JULIE S. PEDERSEN

Vår rolle overfor ungdommene har blitt formet 
under  veis og må nødvendigvis ha en viss organisk 
form, ettersom ungdommene er forskjellige og har 
ulike behov. Vi har ønsket å være tilstede, men ikke i en 
dominerende rolle. Gjennom egne grupper på Facebook 
har vi holdt kontakten i forkant og etterkant, og har hatt 
en rådgivende funksjon i forhold til selve skriveprosessen 
og det blogg tekniske. Vi har gjort det vi kan for å gjøre 
det hele til en positiv opplevelse; alt fra å sørge for nok 
mat og snacks (pizza, pepperkaker og smågodt er viktig!), 
samt være tilstede som samtalepartner, cheerleader  
eller problemløser. 

Den første gruppa fikk forme bloggen mye etter eget 
ønske, både utseende og innhold. Vi har vært behjelpelige 
med å sette dem i kontakt med ulike scenekunstnere for 
intervjuer, eller for å overvære prøver og forestillinger  
før selve festivalen. 

Jeg syntes det var veldig spennende å være 
først ute. Det gav oss frihet i arbeidet. Vi slapp 
å følge en bestemt oppsatt mal, istedet kunne 
vi eksperimentere og finne ut hvordan vi jobbet 
best. Vi var litt usikre til tider på om det vi gjorde 
var riktig, men vi fant ut at det ikke var noen 

fasit på hvordan SUS-prosjektet skulle utføres. 
Det føles også veldig bra i ettertid å vite at man 
var med å legge grunnen for noe som SUS, 
spesielt etter å ha sett fjorårets (2013) resultat, 
og hvor bra det gikk. 
JOACHIM LØVLIHAGEN

De ønsket selv å bruke mye video, og bestemte seg for 
faste spalter som «Ferskingen» av Henning Driveklepp, 
med refleksjoner fra en som hadde sett lite scenekunst 
tidligere. De filmet sine egne forventninger til mange av 
stykkene, samt den umiddelbare reaksjonen etterpå. 

Den første gruppas arbeid la i stor grad grunnlaget 
for SUS-13, og det gjorde det nok vanskeligere for dem 
å finne en helt egen form. Samtidig forteller Martine 
Karlsnes at det ble et mål å gjøre det like godt som 
fjorårets gruppe. 

Det var egentlig litt greit, og det gjorde det 
enklere for oss. Vi hadde en ramme, en slags 
oppskrift på hva vi skulle gjøre. Men det la  
jo også lista for hvor godt vi måte gjøre det.  
Vi måtte jo gjøre det like bra som de forrige.  
Det klarte vi! 
MARTINE KARLSNES

Det hjalp oss i starten, men underveis  
ble vi mer og mer selvstendige.
JULIE S. PEDERSEN

Terningkast eller ikke?
SUS-12 hadde en stor debatt innad i gruppa om de skulle 
bruke et karaktersystem, eller ikke. De landet på at de 
ønsket dette og skrev et eget innlegg om tankene sine rundt 
avgjørelsen. Karakterer og karaktersetting er en naturlig 
ingrediens i elevenes hverdag. Denne diskusjonen var en 
veldig nyttig og fin prosess for både dem, og for leserne å 
få innblikk i. SUS-13 hadde ikke den samme diskusjonen, 
og dermed ble karakteren en mer dominerende del av 
anmeldelsen, både for dem og for leserne. 

Det har vært viktig for oss at ungdommene følte at 
de hadde fullstendig meningsfrihet, samtidig som vi har 
vært opptatt av at kritikkene er velbegrunnede. Vi har 
vært i nærheten og tilgjengelig som samtalepartner og 
korrekturleser, men ikke gått inn og korrigert samtalen 
eller de skriftlige arbeidene. Samtidig har det vært viktig 
for oss at ungdommene har reflektert over at kunstnerne, 
som har lagt ned mye tid, krefter og følelser i et arbeid, 
også skal lese kritikken deres. De skal selvsagt ikke gi 
noen en bedre kritikk enn de mener er fortjent, men de 
skal behandle forestillingene og menneskene bak med 
respekt. Kun ved en anledning så vi oss nødt til å minne 
dem på at det var mennesker de skulle skrive om. I ettertid 
er det vanskelig å si om dette i det hele tatt var nødvendig, 
eller om de ville ha korrigert seg selv  
gjennom diskusjonen. 

Er vi i utakt med målgruppen?
Vi oppdaget at det var relativt stort samsvar mellom 
ungdommenes idé om kvalitet og vår, med et par unntak. 
Noen av forestillingene som var ment for et eldre 
publikum (videregående elever) følte de seg for unge til, 
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og noen av forestillingene for de aller minste hadde de 
også av og til vansker med å forholde seg til. 

Forestillingen Uten genser med Flaatenbjørk kompani 
(Showbox 2012) var en forestilling som skilte seg ut. Den 
forarget mange av de voksne i salen, men ungdommene 
ble engasjert, de kjente seg igjen og syns den var veldig 
bra. Der vi på andre forestillinger kanskje kunne forklare 
ungdommens misnøye med «ikke i målgruppen», var det 
de voksne som ikke var i målgruppen nå. Dette førte til en 
god samtale mellom ungdommene i SUS og fagfolket  
på festivalen. 

Jeg syns at forestillingene på Showbox som 
var for vår aldergruppe utfordret oss på en 
helt annen måte enn forestillingene på skolen. 
Forestillingene på Showbox tok opp temaer 
som er aktuelle blant oss ungdom og fremstilte 
scener man kjente seg igjen i, slik som i forestil-
lingen Uten genser. Det virker som om de som 
velger ut teater for skolen ikke tør å velge det 
mest utfordrende, men safer på det kjedelige 
som kun inneholder dans og liknende.
JOACHIM LØVLIHAGEN

Flere av ungdommene har trukket frem at fore-
stillingene de så på Showbox var bedre enn det de får 
gjennom DKS på skolen, men det er verdt å tenke på at 
opplevelsen også er svært ulik. Under Showbox er de del 
av en festival, og de slipper undervisning. Forestillingene 
vises i en festivalsetting uten resten av klassen, de har 
forberedt seg godt, både med samtaler innad i gruppa, 
research på nett og av og til intervjuer med utøvere og 
andre involverte. Og ikke minst har de valgt det selv, 
og de er en eksklusiv liten gruppe. Likevel så vi at 
stykkene de valgte ut til trinnet sitt for å bli vist på skolen 
fungerte veldig bra, til tross for en klassisk DKS-setting 
i klasserom og gymsal. Kanskje fordi resten av klassen 
visste at det var klassekamerater som hadde valgt stykket 
de fikk se? 

Jeg tror det har mye å si hvor man ser stykket, og 
da mener jeg hele atmosfæren rundt det. Det er 
noe helt annet å sitte i en teatersal med ordentlig 
scene, lyd og lys – enn å sitte i en gymsal. Det 
hadde nok også mye å si at vi var forberedt på å 
se teater, og hadde positive forventninger etter å 
ha jobbet med dem i forkant. 
 UNE SEKKELSTEN

Festivalsettingen gjorde opplevelsen bedre.  
Vi var en liten gruppe, og vi var alle positivt 
innstilt og godt forberedt før hvert stykke.  
Det er helt annerledes enn når vi får teater - 
besøk på skolen. De andre på skolen er kanskje 
ikke like forberedt som det vi var, og heller  
ikke like positivt innstilt.
 MARTINE KARLSNES

Joachim tenker annerledes: 

Når det er et teaterstykke som griper deg, blir 
du veldig fokusert på handlingen og glemmer 

hva som er rundt deg. Når vi har sett bra teater 
i gymsalen så har vi jo glemt omgivelsene, og 
jeg tror man hadde sittet igjen med det samme 
utbyttet om man hadde sett det samme stykket  
i en teatersal.
JOACHIM LØVLIHAGEN

Det alle derimot er helt enig i, er at forarbeidet og 
forventningene har betydd mye for hvordan de oppfattet 
forestillingene: 

Vi var en liten gruppe, og vi var alle positivt 
innstilt og godt forberedt før hvert stykke.  
Det er helt annerledes enn når vi får teaterbesøk 
på skolen. De andre på skolen er kanskje ikke 
like forberedt som det vi var, og heller ikke  
like positivt innstilt. 
MARTINE KARLSNES

Vi visste på forhånd at vi skulle skrive om 
stykket vi så, og det gjorde oss forberedt på 
en helt annen måte. Vi har jo meldt oss på til 
SUS, og vi har gledet oss. På skolen får vi bare 
beskjed om at vi skal se et stykke, og that’s it.  
Vi får svært lite info om stykket og hvorfor vi 
skal se det. 
TARA FÆRØ JOHNSEN 

For meg ble teaterstykkene mye mer spennende 
etter å ha lest litt om det, og satt meg inn i dem. 
Det fikk meg til å bli interessert, i motsetning 
til å bli dyttet inn i en gymsal med null for-
ventninger til hva som kommer til å skje. 
UNE SEKKELSTEN

Vi reflekterte mer over stykkene i SUS. Ofte 
filmet vi hva vi trodde noe skulle handle om 
på forhånd. I etterkant diskuterte vi våre ulike 
synspunkt. Det var en fin prosess. 
JULIE S. PEDERSEN

Å publisere ungdom på nett
Med en så reflektert gjeng er det lett å glemme at de bare 
er 15 år. I en mediehverdag hvor alt kan kommenteres 
offentlig i realtime, ting kan spres utenfor ens egen kontroll 
fortere enn forventet må man hele tiden være obs på 
eventuelle ringvirkninger. I 2012 ønsket Scenekunst.no å 
publisere en av ungdommenes anmeldelser på sine sider1. 
Redaktøren syns den var velskrevet og god, men ikke 
lenge etter ble det stilt spørsmål i kommentarfeltet: Skulle 
Scenekunst.no begynne med terningkast? Burde ungdom 
bli publisert på en fagside med til tider høy temperatur på 
debatten? Burde egentlig barn og unge få velge selv hva de 
likte, eller var smaken deres rett og slett ikke utviklet nok 
til å mene noe? Debatten som fulgte overbeviste oss om at 
det har vært rett å gi ungdom en egen stemme. Samtidig 
er kanskje direkte kontakt mellom ungdommene og 
fagfolkene på festivalen viktigere og riktigere, enn via et 
kommentarfelt hvor konteksten forsvinner. 

I løpet av to festivaler har bloggen hatt rundt  
12 000 unike lesere. I all hovedsak festivalpublikum 
og andre knyttet til scenekunstfeltet. De internasjonale 
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gjestene våre har også fulgt bloggen, og SUSerne på sin 
side ble motivert av bloggstatistikken. 

Jeg følte at jeg skrev for en voksen siden vi var 
sammen med voksne hele uka som snakket med 
oss om bloggen. Men jeg håper flere på vår alder 
som tittet innom, men så lenge folk leste og 
likte, så har det ikke noe å si for meg hvertfall.  
Vi ble positivt overrasket over at det var så 
mange som leste bloggen vår. Ikke bare fra 
Norge, men fra hele verden. Det var sånn  
«Åh, så gøy!» og litt merkelig.
 TARA FÆRØ JOHNSEN

SUSerne har nok i hovedsak tenkt på bloggen som en 
informasjonskanal fra dem selv til de voksne som jobber 
med scenekunsttilbudet for barn og unge, framfor noe deres 
venner kunne ha interesse av. Dette blir selvsagt forsterket 
av at de har dekket en festival ingen av vennene deres er på, 
i motsetning til når de ser scenekunst gjennom DKS. 

Vi tenkte at leserne av bloggen var voksne som 
var interessert i teater og dans, og ikke minst  
var interessert i tilbakemeldinger fra oss unge 
i SUS. Dette fikk oss til å ta prosjektet veldig 
seriøst og vi ønsket å gi en tilbakemelding til  
alle stykkene vi var på. 
JOACHIM LØVLIHAGEN

Jeg var litt nervøs når jeg skrev, for det var så 
mange fagfolk som leste. Etter hvert ble jeg 
mer selvsikker og oppfattet det som de likte og 
var interessert i det vi skrev. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger og det ga oss en ekstra 
boost til å skrive bra. Vennene våre har nok hørt 
mest fra oss, men noen har vært innom.
MARTINE KARLSNES

Scenekunstnerne på sin side ventet i spenning på 
«sin» anmeldelse, og et par utålmodige etterspurte også 
sin når det drøyet litt. Vi opplever at bloggen ble positivt 
mottatt, og var noe «alle» leste den uken Showbox fore-
gikk. Ungdommene ble overveldet over responsen fra 
kunstfeltet, og har virkelig følt at deres mening ble tatt 
alvorlig. Både ungdommene og læreren deres har nevnt 
denne erfaringen som positiv, siden skolearbeid i stor grad 
dreier seg om fiktive arbeider, som bare læreren leser. Å 
vite at det de skrev ble lest, vurdert og muligens også tatt 
hensyn til har gjort inntrykk.

Jeg tror det er veldig, veldig viktig det vi gjør –  
å vise voksne hva vi liker. Og ikke de liker.
MARTINE KARLSNES

Hele året, hele landet
Vi syns SUS har vært en så god og positiv erfaring 
at vi ønsker å videreføre samarbeidet med Nittedal 
ungdomsskole under Showbox i årene fremover. Vi vil 
at både skolen og scenekunstmiljøet skal ha et godt 
utbytte av prosjektet, og at vi kan videreutvikle det 
sammen. Dette samarbeidet har også lagt grunnlaget for 
et nasjonalt prosjekt og i 2014 lanserer derfor vi nettstedet 

ungestemmer.no. Her kan ungdom fra hele landet, gjennom 
hele året, blogge om sine scenekunstopplevelser, både fra 
skolen og lokale scener. Unge Stemmer ønsker vi at skal 
fungere både som en kanal fra ungdommene til folk innen 
scenekunstfeltet, slik SUS har fungert, men også mellom 
ungdommene selv. På turneer kan ungdommer se hva 
andre har ment om stykket de snart skal få se, og de kan 
bruke nettsiden både til for- og etterarbeid. 

SUS er et prosjekt som på en god måte forener 
kompetanse og feltforståelse i god samhandling mellom 
kunst- og kulturfelt og skole. Både norsk og sidemålsfaget 
har blitt tatt i bruk, samt at ungdommene har fått utviklet 
sitt demokratiske sinnelag, møtt meninger og inntrykk 
utenfor sin egen komfortsone og de har lært at det er 
fruktbart å være åpen for nye inntrykk. Alt dette er gode 
egenskaper utover det å være kunstinteressert. Nittedal 
ungdomsskole har hatt frie tøyler i forhold til hvordan de 
ønsker å bruke SUS i undervisningen, siden det er der de 
sitter på spisskompetanse. Det har også vært viktig for 
oss at skolen har følt eierskap til prosjektet, for bare slik 
vil det bli implementert i undervisningen på en god og 
hensiktsmessig måte. 

Ungestemmer.no representerer derfor en mulighet 
for å ta i bruk skolens scenekunsttilbud i undervisningen 
ellers. Det gjelder både i norsk og engelsk, og selvfølgelig 
i valgfagene Sal og scene, og Media og kommunikasjon. 
Tverrfaglige samarbeid er mulig. I tillegg til å brukes 
av klasser i felleskap, kan ungestemmer.no brukes av 
utvalgte ungdomsredaksjoner eller av enkeltelever selv 
som ønsker ekstra fordypning, eller har interesse for 
skriving, journalistikk og scenekunst. 

Vi håper å kunne skape noe av det samme 
engasjementet vi har sett hos 10. klassingene fra Nittedal 
ungdomsskole over hele landet. SUS har vært et avbrekk 
fra den vanlige skolehverdagen, og tilbakemeldingene fra 
SUSerne viser at vi gjør noe riktig. SUS har etablert en 
bro mellom et miljø og en målgruppe. Det er spennende, 
morsomt, litt skummelt og veldig fint. Vi har blitt 
overveldet over hvor interessant ungdommene selv har 
funnet uka, og hva de føler de har lært. Ikke bare om 
skriving, men om seg selv, om sitt eget selvbilde  
og påvirkningskraft. 

SUS og Showbox lærte meg mer enn det jeg
trodde var mulig på kun noen få dager: Å skrive
gode saktekster på kort tid, oppleve at noen
andre enn læreren leser det jeg skriver, å bli mer
reflektert og rett og slett bli skikkelig glad i dans
og teater. Dette er erfaringer jeg tar med meg 
videre – og det har vært (og er det fortsatt) veldig 
nyttig for meg – spesielt i skolesammenhenger.
UNE SEKKELSTEN

SUS engasjerte mer enn annet skolearbeid.  
Jeg har blitt flinkere til å tolke. 
LISE DRIVEKLEPP

Jeg lærte meg å være mer åpen blant folk. 
Liksom være en del av samfunnet. Jeg følte vi var 
en del av noe større enn skolen og fikk innblikk i 
hvordan dagliglivet til andre folk er.
JULIE S. PEDERSEN
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Note

 1 Scenekunst.no. 29.11.2012. «Scenekunst med demokrati» 
(Internett). Tilgjengelig på: http://www.scenekunst.no/pub/
scenekunst/main/?aid=2088 (lest 22.08.2014).
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I to år har Nittedal ungdomsskole vært så heldige å få  
samarbeide med Norsk scenekunstbruk om Scenekunst-
brukets unge stemmer (SUS). En gruppe på seks til syv 
elever har meldt seg, og blitt valgt ut til å blogge fra 
Showbox. De har ansvar for sin egen festivalblogg der 
de blant annet legger ut intervjuer og anmeldelser av 
forestillingene. Som lærer er det moro å kunne tilby 
elevene denne muligheten. Både fordi de får oppleve  
mye kunst og fordi de ved å samarbeide om å lage  
blogg er med i en prosess som er med å gjøre dem til 
aktive deltakere i demokratiet. 

God kunst kan treffe deg både i intellektet og i 
følelsene, og er derfor noe elever bør ha tilgang til.  
Kunst defineres av Brit Paulsen som «alle menneske-
skapte uttrykk for tanker, følelser og ideer i en sansbar 
symbol ladet form» (Paulsen, 1994). I et slikt perspektiv 
kan kunst ansees som et språk som lar elevene uttrykke 
seg på en skapende måte, og gir mulighet til å ta i bruk 
nye uttrykksformer alene eller sammen med andre. 
Den amerikanske filosofen og pedagogen John Dewey 
var opptatt av at kunst skulle ha en viktig funksjon 
både for den enkelte og for samfunnet. Kunst skulle 
uttrykke og omfatte alle sider av kulturen, ikke bare 
finkulturen. Dewey ønsket å knytte den estetiske 
erfaringen til sanselige erfaringer. For at det skal bli 
en fullendt estetisk erfaring, og dermed relevant, er det 
viktig å gjøre opplevelsen personlig og bearbeidet i 
eleven (Samuelsen, 2013). Opplevelsen må bli noe eleven 
kan ha bruk for i senere sammenheng. Mens Dewey 
knytter estetiske opplevelser til menneskelig sansing 
og bearbeiding av erfaringen dette gir, har andre høyere 
terskel. Innenfor psykologien har dansken Bjarne Sode 
Funch beskrevet den estetiske opplevelsen til sjeldne 
øyeblikk der vi er hensatt i en spesiell sinnstilstand og 
har hele oppmerksomheten konsentrert om kunsten. 
Tapet av selvbevisstheten som kan forekomme gjør slike 
opplevelser til grenseoverskridende (Samuelsen, 2013). 
At elever alltid oppnår en slik grenseoverskridende 
opplevelse når de opplever kunst i skoletiden, skal jeg 
ikke si med sikkerhet. Men kunstopplevelsene kan  
uansett være et godt utgangspunkt for videre refleksjon.

Immanuel Kant koblet estetiske opplevelser til 
mottakerens erfaring og til følelsene. Dette innebærer 

at det er en egen form for refleksjon knyttet til estetikk. 
Vi sanser kunsten, men vi kan også reflektere over 
følelsene og tankene kunstopplevelsen vekker i oss. 
På denne måten er det mulig å kombinere nærhet og 
distanse, og opplevelsen kan gi både innlevelse og 
overblikk (Samuelsen, 2013). Ved å møte kunst som 
film, litteratur og drama kan elevene få opplevelser som 
er med på å utvide deres livsverden og gi dem et større 
erfaringsgrunnlag. Kunsten kan vise oss noe vi kjenner 
oss igjen i, men samtidig noe helt nytt. Den kan vekke 
minner og følelser, og samtidig gi følelsen av å skape nye 
egne erfaringer. Dermed kan lærere bruke kunst for å gi 
andre innfallsvinkler til stoffet og gjøre tematikken mer 
levende (Engelstad, 2011). 

Åpningsforestillingen av Showbox i 2012, Berlin 
1961 av New International Encounter, handlet om 
hvordan det var å leve i Berlin under den kalde krigen. 
Forestillingen fikk elevene til å føle hvordan det 
opplevdes for personer å leve under Stasis terrorregime 
eller et overvåkingssamfunn på en helt annen måte enn 
jeg som lærer klarer i en vanlig skoletime. SUSerne så 
forestillingen samtidig som det ble undervist om den 
kalde krigen i samfunnsfag, og denne opplevelsen bidro 
til å øke etikk- og refleksjonsgrunnlaget. 

Kunstopplevelser i skolen generelt, og SUS spesielt, gir 
muligheter til aktiviteter som kan øke elevenes forståelse 
og refleksjon. Skriveoppgaver eller muntlige aktiviteter 
kan utvikle analytisk evne og bidra til selvstendig 
vurdering. Som kritikere av stykket kan elevene ta 
utgangspunkt i sine egne opplevelser og reflektere over 
hva de synes uten at det finnes noen fasit. De lærer å finne 
egne meninger og begrunne dem. I SUS ser elevene stykket 
sammen som gruppe. Ofte overlater de til en eller to å 
skrive anmeldelsen, etter å ha diskutert stykkene. Ikke 
sjelden har de har hatt ulike meninger og den som skal 
skrive får mange innspill før skriveprosessen. 

Noe av det elevene trekker frem med å være med på 
SUS er at det er tekster som mange leser og at de føler 
at deres mening har noe å si. Dette støttes av tenkningen 
til Dewey hvor det var viktig at kunnskapen skulle være 
nyttig og måten den skal læres på skal ligne de tiltenkte 
brukssituasjoner i hverdagen og livet generelt (Bjørge, 
1999). Mange av skriveoppgavene i skolen ligner ikke 

Kunst og demokrati i skolen
Av Irene McIntyre Kristensen
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skriving slik man gjør det ellers i arbeidslivet. I skolen er 
det flust av skrivesituasjoner, der mange er fiktive. I skolen 
skrives det ofte tekster som skal lages utelukkende for å 
bli vurdert av læreren. Når voksne skriver er det ofte en 
grunn til at de skriver det de gjør, enten det er et brev for å 
klage på en parkeringsbot eller en rapport på jobb. Voksne 
prater kanskje med andre når de skal planlegge teksten. 
Under SUS fikk de en større følelse av at tekstene betydde 
noe, og det gav dem en større følelse av å bety noe. 

Ved siden av kunstopplevelsene, er også 
organiseringen av SUS med på å bygge opp under det 
overordnede målet i læreplanen. I skolens læreplan er et 
av de store målene at elevene skal bli aktive deltakere i 
demokratiet. På skolen lærer elevene mye om demokratiet 
og valgordning. Det å fullt ut forstå systemet demokrati 
og alle dets aspekter er en vanskelig oppgave. Aktiv 
deltakelse i et demokrati fordrer reflekterte mennesker 
som kan vurdere og være kritiske til det som skjer rundt 
seg. På skoler finnes det som regel elevråd, og mulighet 
til å delta i barn- og unges kommunestyre, men hverdagen 
består av mange små demokratiske prosesser det er 
viktig å kunne delta i. Derfor er det morsomt å kunne 
tilby elevene SUS fordi det er noe litt utenom den vanlige 
undervisningen. Dette prosjektet kombinerer det at 
elevene er med på en demokratisk prosess og de får se 
mye scenekunst, som ligger norskfaget nærme. 

Det å inkludere praktiske og sosiale ferdigheter som 
evne til å samarbeide og løse problemer i det som skal 
læres bort, kalles skolens utvidede kunnskapsbegrep. 
Læring er den aktiviteten som skjer inne i den som skal 
lære. Elevene som har vært med på SUS mener selv at 
de har lært mye av uken på Showbox. Synet på hvordan 
en lærer best har opptatt pedagogene, og John Dewey 
har inspirert utviklingen av den norske skolen gjennom 
tanken om metoder som prosjektarbeid. Dewey mente 
undervisningen burde legges opp på en måte som både 
var erfaringsbasert og som skapte erfaringer. Vi knytter 
navnet hans til uttrykket «learning by doing», nettopp 
fordi han mener mennesker lærer gjennom handling og 
sansing. Dewey er en av de som mener at faginndelingen 
i skolen er en menneskeskapt konstruksjon, som ikke 
nødvendigvis passer inn i virkeligheten og erfaringene en 
gjør seg der. Han setter tverrfaglighet høyt. 

I dagens læreplan, Kunnskapsløftet, trekkes det 
frem at skolens oppgave ikke bare er å gi elevene 
kunnskap, men at skolen også skal stimulere elevene i 
personlig utvikling og i styrking av egen identitet, i det å 
utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til 
demokratiforståing og demokratisk deltaking. Dette gjør 
at det kreves at man ikke bare tenker på hva det undervises 
i, men også hvordan det undervises. I Kunnskapsløftet 
kan vi lese at opplæringa skal medvirke til å utvikle 
sosialt samhold og mestring av ulike roller i samfunns- 
og arbeidslivet og i fritiden. For å utvikle den sosiale 
kompetansen til elevene skal det legges til rette for at de 
i arbeidet med fagene i skolen får øve seg i ulike former 
for samhandling og problem- og konflikthåndtering. 
Det begrunnes med at elevene skal utvikle seg som 
selvstendige individ som vurderer konsekvensene av og 
tar ansvaret for egne handlinger.

Dewey mente det var et viktig prinsipp at elevene 
selv skal være med å sette mål i arbeidet de skal utføre, 

slik at de realiserer sine egne mål, ikke andres. Dette 
har med frihet å gjøre. Frihet er nettopp muligheten og 
evnen til å utforme målsettinger og siden virkeliggjøre 
dem (Bjørge, 1999). Den danske pedagogen Knud Illeris 
er kjent for prosjektpedagogikken. For han var det et 
mål at elevene ble kritiske borgere som skal kunne stille 
spørsmål ved utviklingen av samfunnet og demokratiet. 
Det å delta i fellesskapet er en av måtene en kan lære seg 
de demokratiske prinsippene på. Derfor ville han også at 
deltakerstyring også skal være viktig i undervisningen, 
noe de senere læreplaner også har som viktig prinsipp 
(Bjørge, 1999). I skolen er det vanlig å la elevene 
delta i demokratiske prosesser, slik som å være med i 
komiteen som arrangerer juleball, Operasjon Dagsverk 
eller idrettsturneringer for klassene. Det å organisere 
noe sammen er en fin måte å utvikle det demokratiske 
sinnelaget. Elevene i SUS deltok også i en gruppeprosess 
der de sammen planlegger arbeidet med SUS. Elevene 
har selv ansvar for bloggen og får planlegge arbeidet selv 
uten at vi legger oss for mye opp i det. Dette har styrket 
eierskapet til prosjektet. 

Jeg er utrolig glad for at elevene har fått være med 
på SUS, fordi det er med på å heve deres kompetanse på 
kunst og demokrati. I et samfunn er de små demokratiske 
prosessene viktige. Små demokratiske prosesser er de 
prosessene en har med folk rundt seg, på arbeidsplassen 
og i familien. Hvis en skal være et menneske i et demo-
kratisk samfunn må en både kunne de små og de store 
demo kratiske prosessene, det krever kompetanse i å 
drøfte, vurdere, analysere og være kritisk. Ved å være  
med på SUS har elevene skrevet mange vurderende 
tekster. Det at elevene får oppleve at deres stemme og 
meninger blir tatt på alvor er også en viktig bestanddel for 
å utvikle elevenes demokratiske sinnelag. Derfor er en av 
våre viktigste jobber i skolen å lære elevene å argumentere 
for seg, kunne begrunne meningene sine og vurdere 
andres argumenter. SUS har vært et fint virkemiddel. 
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Høsten 2009 var jeg, i egenskap av nyansatt midlertidig 
redaktør for scenekunst.no, tilstede på Norsk Teaterleder-
forums årsmøte i Mo i Rana. Min oppgave var, på vegne 
av de som hadde ansatt meg, å overbevise de tilstede-
værende teaterledere om at jeg var rett mann på rett  
plass. Nettstedet levde farlig og man visste ikke helt hva 
man skulle med det. Den mektigste av dem alle sammen, 
som heldigvis ikke kunne være tilstede i Mo i Rana, raslet 
med et forslag om å gjøre scenekunst.no om til  
et landsomfattende nettbasert billettutsalg.

Jeg gjorde hva jeg kunne, prøvde å få det til å se 
ut som om jeg hadde vært på vei mot akkurat denne 
jobben hele livet, påpekte nødvendigheten av at det 
fantes et redaksjonelt uavhengig, levende nettsted for 
norsk scenekunst og ikke minst fortalte jeg at en viktig 
ambisjon var å bidra til en revitalisering av anmelderiet. 
At teaterkritikken i det store og hele var i fullt forfall tror 
jeg det var generell enighet om, derfor regnet jeg med at 
budskapet ville gå hjem.

Hvorvidt det gjorde det er jeg fortsatt usikker på.  
I diskusjonen etterpå tok noen til orde for å gi blaffen i 
hele teaterkritikken, vi trenger den ikke uansett, mente 
han. Andre appellerte til kreativiteten og fantasien; disse 
teaterviterne er det ingen som skjønner noe av likevel og 
Shakespearetidsskriftet er det ingen som leser. Bedre da å 
gi ordet til noen ekte teaterelskere, som for eksempel Tor 
Erling Staff, mente de.

I baren før middagen var det mingling og aperitiff.  
En eldre regissør og avtroppende teatersjef, forsamlingens 
muntrasjonsråd og faste festtaler, slang da følgende salve 
i min retning: «Jeg hører at du har ambisjoner om å skape 
en ny generasjon teateranmeldere? Jeg ler meg ihjæl!»

Desillusjonert kynisme
Det var ikke første gang jeg hadde vært utsatt for 
den desillusjonerte kynismen til en litt tilårskommen 
begersvingende kunstkoryfé. Man kan peke dem ut 
allerede under møtene. De sitter så påfallende stille. 
En stillhet som ikke først og fremst er knyttet til at de 
ikke sier noe, men fordi det er så tydelig at noe er under 
oppbygging; kanskje et savn, en lengsel, antakelig etter 
at møtet skal ta slutt slik at deres egen forestilling kan 
begynne, akkompagnert av et glass med noe godt i. 

Likevel var uforskammetheten hans nok til å bringe meg 
til taushet i en stund. Den kom uventet og jeg hadde ikke 
noe å slå tilbake med der og da. 

Men det lå selvsagt et poeng gjemt i det han sa. 
Og bedre er det vel heller ikke blitt siden den gangen 
– om man ser på dagspressen. Med visse unntak, 
spesielt Klassekampen, er både teaterkritikken og 
billedkunstkritikken blitt dramatisk nedprioritert. 
VG, avisa som på 70-tallet lot Odd Eidem utfolde sin 
skrivekunst over 7–8000 tegn, gir nå Jon Selås rundt 
2000 tegn til å fortelle leserne at han «…lo. Rett som 
det var» av forestillingen Nasjonen på Akershus Teater.1 
Anmeldelsen ble publisert på nett et par timer etter 
at premiereforestillingen var over. Dagbladets Inger 
Merete Hobbelstad måtte finne seg i å få sin, sikkert fra 
før svært korte, anmeldelse av Cecilie Løveids Visning 
på Nationaltheatret, ytterligere barbert ned til 1300 
tegn.2 Therese Bjørneboe får som regel litt mer plass 
enn sine kolleger, det skulle bare mangle, det er tross 
alt Aftenposten, men aldri nok til å gi oss mer enn en 
smakebit av det hun sitter inne med. Heldigvis har hun 
Shakespearetidsskriftet sitt til å fylle ut helhetsbildet med. 

I regionavisene og lokalavisene står det ikke bedre til. 
Men det var mange som kjente et streif av håp da Knut Olav 
Åmås i 2008 tiltrådte som kulturredaktør i Aftenposten. Han 
møtte kunstnerne og kulturarbeiderne ansikt til ansikt på en 
rekke møter og lyttet og noterte. Etter kort tid smalt han til 
med ambisjoner om teater anmeldere i Bergen, Stavanger, 
Trondheim og Tromsø, i tillegg til hovedanmelderen 
i Oslo. Stillingene ble utlyst. I Bergen ble Charlotte 
Myrbråten ansatt og rakk så vidt å fornærme teatersjef 
Bjarte Hjelmeland ved Den Nationale Scene før Åmås sitt 
distriktsinitiativ ble anonymisert og etter hvert kokte bort  
i det man gjerne kaller redaksjonelle prioriteringer. 

Den fjerde statsmakt
Så hvorfor er det sånn? Hvorfor interesserer ikke 
dagsavisene seg for teater og dans? Hvorfor får vi ikke 
ta del i disse i utgangspunktet svært gode og til dels 
høyt utdanna skribentenes store kunnskapsarsenal og 
analytiske evner? Hvorfor ser ikke dagspressen det lenger 
som sin oppgave å være teaterfeltets «fjerde statsmakt», 
arenaen for den store samtalen om scenekunst? 

«Jeg hører at du har ambisjoner om å 
skape en ny generasjon teateranmeldere? 
Jeg ler meg ihjæl!»
Av Chris Erichsen
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Spør du professor i teatervitenskap Jon Nygaard vil du 
antakelig få til svar at det er fordi teatret er dødt, på den 
måten at det har mistet sin samfunnsmessige betydning. 
En betydning det ikke har hatt på svært lenge, skal vi tro 
Nygaard. Logisk nok: når teatret dør følger kritikken med 
på lasset. 

«Skuespilleryrket er overtatt av småborgere»,  
er den legendariske franske skuespilleren André Wilms 
sin versjon av omtrent det samme svaret. «Det er blitt så 
pyntelig, preget av en dannet omtrentlighet. Det verken 
drikkes, pules eller røykes lenger,» sier Wilms. I stedet 
tripper de unge skuespillerne etter endt forestilling hjem 
til mann eller kone som møter dem med et glass rødvin  
og et lett kveldsmåltid.3 

Teatervitenskapen
Teatervitenskapen har alltid befunnet seg i en skvis 
mellom litteraturvitenskapen og det praktiske feltet,  
eller virkeligheten som vi kanskje kan kalle det.  
Der litteraturvitenskapen, enkelt sagt, har noen høyst 
konkrete bøker å forholde seg til sliter teatervitenskapen 
med minner om noen forestillinger som var en gang. Dette 
smitter naturligvis over på henholdsvis litteraturkritikken 
og teaterkritikken. Norsk teaterkritikk har aldri fått noen 
egen historisk gjennomgang men er redusert til en del av 
litteraturkritikken, som på sin side er blitt behandlet i to 
bind. Et tredje er underveis. 

Dette misforholdet tok Jon Nygaard og stipendiat 
Anette Storli Andersen for seg ved konferansen «Kritikk, 
dømmekraft og intervensjon» på Tyrifjorden hotell 
i 2008, i regi av Program for estetiske studier ved 
Universitetet i Oslo.4 

«Til tross for at 1820-tallets teaterkritikk her er 
gitt en avgjørende betydning i etableringen av en 
institusjonalisert norsk litteraturkritikk (Beyer og 
Moi, 1990, s. 54), mangler vi en undersøkelse av 
teaterkritikken,» påpeker Nygaard og Storli Andersen  
i den skriftlige versjonen av foredraget.

Her sporer de den norske teaterkritikkens opprinnelse 
til de dramatiske selskapene i byene på 1700–1800-tallet. 
Teatret var da et produkt av en utstrakt, det vi i dag kaller 
interaksjon mellom alle som på en eller annen måte 
deltok. Og publikum var her en viktig del av fellesskapet. 
Riktignok var dette fellesskapet, ikke overraskende, en 
borgerlig, elitær, i stor grad mannlig sammenslutning 
men det var likevel mange nok deltakere til at det utviklet 
seg til en dynamisk offentlighet. En slags dugnadsånd, 
om man vil, hvor alle var forpliktet til å yte, både som 
skuespillere og publikum. Ledelsen for selskapene var 
demokratisk valgt og var derfor nødt til å lytte til og ta 
hensyn til innspill og forslag fra medlemmene. Dette 
framkom ofte som konkrete bemerkninger og godt 
begrunnete råd om hvordan ting kunne gjøres bedre, 
både i repertoaret og i selve spillet. Det er i denne 
kommunikative prosessen mellom likemenn vi finner 
røttene til teaterkritikken, mener Nygaard og Storli 
Andersen. Kritikeren og teatret befant seg så å si i samme 
båt og hadde en felles interesse av å løfte det kunstneriske 
produktet til nye høyder.

Fra innvendig til utvendig
Etter hvert som de private dramatiske selskapene ble 
erstattet av offentlige teatre utviklet også kritikken seg. 
Den ble, i takt med teatret selv, gradvis profesjonalisert  
og tok steget fra en innvendig til en utvendig posisjon. 
Den ble høyt prioritert avisstoff skrevet av eksperter som 
så det hele utenfra. Ikke uten protester fra teatrene selv:  

Hvad kan det f. Ex nytte Hr. Bruun at blive 
gjort opmærksom paa, at han i Lensmandens 
Rolle «lignede en rask og væver Kaptein af 
Middelalderen, der har tilbragt nogle Aar paa 
Landet» /…/ Skal Kritikeren optræde belærende 
for skuespilleren, saa maa han gjøre denne 
begribeligt hvorledes hans Rolle skal gives, 
og ganske tie stille med hvorledes den ikke 
skal gives; thi derved opnaar han kun at gjøre 
Skuespilleren usikker I stedet for at befæste 
ham, skrev teatersjef Henrik Ibsen  
ved Kristiania norske Theater.

Avisene fikk en voksende utbredelse og betydning, 
parallelt med teatrenes minkende innflytelse overfor 
en riktignok større men «utvannet», mindre definert 
offentlighet. Avisene etablerte sin egen dynamikk 
som leserne ble trukket inn i. I takt med dette ble 
teaterkritikken enkelt sagt omdefinert fra nytte til 
underholdning. Der den før ble skrevet for de som sto 
på scenen og de som satt i salen ble den nå først og 
fremst skrevet for leserne: «Det vil si at teaterkritikken 
blir «utvendig» både i form og funksjon. Ettersom 
teatret mistet betydning, inntok kritikerne en tydelig ere 
og tydeligere subjektiv og utvendig posisjon. Skrive-
funksjonen spesialiseres og løsrives fra teatret. Kritikerne 
skriver ikke lenger for teatret eller en gang om teatret, men 
for leserne. Teaterkritikken ble «skrivekunst» som skrives 
som underholdning, eller «godt stoff» for avislesere som 
i liten grad går på teatret og neppe vil se den aktuelle 
oppsetningen,» skriver Nygaard og Storli Andersen.

Rigid og fundamentalistisk
Det er mulig at denne analysen, med sin innebygde 
sorg over det tapte teatret og den tapte kritikken som 
noe «innvendig», basert på fysiske, likeverdige møter 
mennesker imellom, er hakket for rigid og funda-
mentalistisk, noe de selv delvis tar høyde for. Den som 
leter vil ganske sikkert finne mange eksempler på et nyttig 
bytteforhold mellom kritiker og teater, også i nyere tid. 

Nygaard og Storli Andersen trekker blant annet fram 
Odd Eidem som et eksempel på en kritiker som virket i 
kraft av sin personlige skrivekunst, ikke sine kunnskaper 
om teater. Eidem virket i en tid da gonzojournalistiskken 
var på sitt høyeste. Han skrev like mye om seg selv og 
omkringliggende forhold som om selve forestillingen. 
En gang brukte han halve anmeldelsen på å beskrive 
hvor vanskelig det var, i kraft av vær og føreforhold, å 
komme seg fram til arenaen. Men det finnes også nok av 
eksempler på anmeldelser hvor han går inn i en direkte 
dialog med regissøren, og rett som det var kunne han 
by på formuleringer som i kraft av sin fortetta poetiske 
presisjon sa «alt»: «Som en kirurg tar instruktøren 
hjernelokket av dikteren – og lar oss i første omgang få se 
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en skapende kunstners indre scenegulv»  
(Om Seks personer søker en forfatter, Nationaltheatret 
1967, regi: Ingmar Bergman).5

Kunstkritikeren Tommy Olsson, som våren 2014 
meldte overgang fra Morgenbladet til Klassekampen, er 
i denne sammenhengen en etterfølger av Odd Eidem, 
selv om han antakelig knapt vet hvem Eidem var. Våren 
2004 skrev han en anmeldelse av Carnegie Art Award ved 
Kunstnernes Hus, under tittelen «Jag är ensam, förvirrad 
och rädd, jag fryser och gråtattackerna kommer med 
allt kortare intervaller.» En beretning om anmelderens 
traumatiske vandring gjennom Oslos natteliv samme 
kveld som åpningen fant sted. 

Naturligvis er det mange som føler seg snytt over 
sånne rampestreker. De synes at anmelderen skal skrive 
om kunst. Punktum. Men det de, og Nygaard/Andersen, 
overser er at det rent faktisk er det han gjør! Analysen 
deres inneholder et stort sort hull, og det handler først og 
fremst om språk, ord satt sammen på en bestemt måte og 
derigjennom deres selvstendige evne til å bringe leseren 
videre. Det virker som Nygaard og Andersen tror at 
språket i denne sammenhengen ikke er noe i seg selv men 
bare skal ha som oppgave å gjøre tjeneste som en passiv, 
instrumentalistisk formidler av noe annet. Jon Nygaard 
er i mine øyne en av teatervitenskapens beste skribenter, 
kunnskapsformidlere og analytikere, men her virker 
det som han har gått i den akademiske språkfella. Den 
som påkaller en, etter mine begreper, diffus blanding av 
faglighet, nøkternhet og objektivitet. 

Damene, fylla, dopet
Men «Konstkritik är i sig själv en konstnärlig 
verksamhet,» skrev Olsson i kommentarfeltet under 
anmeldelsen. Just precis! Selv er jeg sønn av«dansk 
teaterkritiks grand old man», Svend Erichsen (1903–
1984). Ikke i en eneste anmeldelse, som ikke sjelden 
var opp mot 10 000 tegn lang, skrev han om noe annet 
enn forestillingen. Aldri et ord om seg selv. Ingenting 
om været, damene, fylla, dopet, selv om livet hans 
inneholdt mer enn nok av alt dette. Likevel ble han i 
både bursdagsomtaler og nekrologer omtalt, i kraft av 
det personlige språket sitt, som «selv en kunstner». Det 
finnes altså flere måter å gjøre det på. Og den ene er ikke 
nødvendigvis bedre enn den andre. Språket er jo sånn 
lagd at det finnes muligheter til å si ting både direkte 
og via omskrivninger. Når du skriver inngående om en 
skuespillers uttrykk er det sjeldent til å unngå at du i 
samme åndedrett kommer til å skrive noe om deg selv.  
Og vice versa.

Jeg har sett kritikere, som for eksempel Lillian Bikset i 
Dagbladet og Borghild Maaland i VG, klare det «umulige» 
innenfor rammen av 2000 tegn. Bortsett fra det er det 
i dag lite sannsynlig at teatrene kan bruke de fleste av 
dagspressens anmeldelser til annet enn å bekrefte egen 
fortreffelighet. Her er Jon Selås’ anmeldelse av  
Les Miserables på Agder Teater, i sin helhet:

Det er ufattelig moro når en skikkelig klassiker 
får de aller skikkeligste rammer – og alt klaffer. 
Kilden kulturhus i Kristiansand er utvilsomt en 
av landets beste scener. Da er det den beste 
ideen av alle å fylle den til randen!  

«Les Miserables» er en virkelig klassiker. 
Historien, basert på Victor Hugos roman om 
den rømte straffangen Jean Valjean, som bygger 
seg opp i revolusjonstidens Frankrike, redder 
sin døde elskedes barn, prediker og lever 
anstendighet i en ulvetid, gir de undertrykte 
sin solidaritet og til slutt dør forsonet som 
en kjærlighetens banebryter, er – som 
hosstående lange setning kanskje antyder – 
både omstendelig og en smule springende og 
grassat patriotisk og smålig utkrøpen - og alt 
innimellom. (Unnskyld!) En drabelig greie, med 
andre ord. Og derfor kanskje ikke så logiske 
og lett og følge menneskelig, sånn helt på 
det bokstavelige planet. Det blir påstand på 
påstand og mylder på mylder, mens det døs litt 
og elskes litt. Og sånn. Men alt til virkningsfull 
og av og til vidunderlig musikk, selvfølgelig! 
Hele denne grassate oppvisning blir båret 
av Espen Grjotheim i hovedrollen; en utrolig 
dynamisk, fleksibel og uttrykksfull stemme og et 
scenenærvær som skapt for musikaler. Virkelig 
en seier! Men han er langt fra alene; det synges 
strålende faktisk over hele linjen - med et helt 
særlig pluss til Britt-Synnøve Johansen som 
den tidlig døde og alt for utsatte mor Fantine: I 
noen strofer makter hun å trenge gjennom med 
ekte følelser av virkelig, levd liv. Det er godt 
gjort! Musikalsulten? Kristiansand er stedet! 
(Terningkast 5)7

Next to normal
Det er godt gjort av Jon Selås å få med såpass som han 
gjør på 1553 tegn. Bedre tekstreklame er det knapt mulig 
å få – også vrimler det av setninger som er som skapt for å 
siteres på plakater og i helsidesannonser. Bra for teatret, 
bra for VG og bra for anmelderen. VinnVinnVinn!

Men bortsett fra et godt billettsalg og et i det minste 
midlertidig godt renommé blant de mange som kjøper, 
eller kunne kjøpt, billettene: hva får teatret ellers ut av  
noe sånt? 

I 2010 satte Det Norske Teatret opp musikalen Next 
to normal, om en tilsynelatende vellykket kjernefamilie 
hvis mor lider av bipolar lidelse. Det er det mange som 
har bebreidet dem. Et offentlig, statsstøttet teater har 
ingenting med å sette opp slike storselgere, som like 
gjerne kunne vært satt opp av ett av privatteatrene, mener 
man. Jeg er uenig. Det Norske Teatret har lang tradisjon 
for å sette opp musikaler. Det er en del av deres innarbeida 
profil, og det er ingen grunn til at de skulle endre radikalt 
på den. Dessuten er det tvilsomt om noe privatteater 
hadde tatt sjansen på å sette opp en forestilling med et så 
infisert tema som bipolar lidelse. Antakelig hadde de ikke 
en gang kommet på ideen.

Langt verre er det at forestillingen ble ensidig 
hyllet av en samlet kritikerstand, som veltet ut av seg 
omtrentligheter av typen: medrivende, sjelevrengende, 
tankevekkende, uforglemmelig osv. Jeg har lett men 
ikke funnet ett eneste forsøk på å nyansere bildet. Alt 
og alle er bare fantastiske – hele tiden. Ingen refleksjon, 
for eksempel over begrepet «motesykdommer», som jo 
bipolar lidelse er blitt kalt. Ingen betenkeligheter ved de 
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potensielle emosjonelle fellene som lå innbakt  
i forestillingen. Og som vi alle står i fare for å bli fanget i. 
Og verst av alt: Med unntak av NRKs musikkritiker Torkil 
Baden var det ingen av anmelderne som spanderte noe 
særlig mer enn én setning på musikken. Jeg minner igjen 
om at vi her snakker om en musikal!8

Brist
Det ville vært for mye å forvente at Det Norske Teatret 
skulle protestere på en slik hengivenhet. Likevel mener 
jeg at dette er et grelt eksempel på det jeg ser som 
en grunnleggende brist i relasjonen mellom teatret 
og kritikken. Ved sin ensidige, unyanserte hyllest av 
forestillingen og ditto neglisjering av musikken bidrar 
kritikerne til å stenge teatret inne i sin egen lille boble av 
selvtilfredshet. Refleksjonsrommet er stengt. Samtalen er 
død før den kommer i gang. 

Og under alt dette, dag etter dag, på skoler og 
forsamlingshus over det ganske land, går det en tett  
strøm av danse- og teaterforestillinger som samler 
tusenvis av elever, eller helt nøyaktig 2400 forestillinger, 
fordelt på 56 produksjoner til i alt 251 623 publikummere 
i 2013, kan Norsk scenekunstbruk fortelle. I den grad 
det overhodet skrives om dette i pressen er det helst i 
forbindelse med at Jo Strømgrens dansere, i den moderne 
klassikeren A dance tribute to the art of football, på et 
kulturhus et sted i det vestlandske bibelbeltet, har vist  
et snev av nakenhet, bakfra.9 

Bortsett fra det er det noe nær total stillhet.  
Vi snakker altså om Den kulturelle skolesekken, en  
offentlig finansiert subkultur som involverer hundre 
tusener av mennesker, men som ingen i pressen bryr  
seg om. Helhetsbildet er med andre ord dystert. 

Hele? Nei! 

Internett
Her og der, spredt rundt omkring over det kaotiske, 
udefinérbare, mangfoldige landskapet kalt internett, 
befinner det seg til enhver tid et ukjent antall liden-
skapelige teatergjengere som, uten mastergrad i teater-
vitenskap, eller tilgang til trykte medier og deres nett-
plattformer tillater seg å lire av seg fraser som:

Jeg skal ikke påstå at dette er et må-se-stykke. 
Humoren er rå og svart og grotesk og ikke for 
alle. Har hørt rykter om at noen trodde det var 
en barneforestilling – det er det definitivt ikke.
HILDESOLS BLOGG BIBLIOTEKARLIV I VIKEN OM 

SHOCKHEADED PETER PÅ DET NORSKE TEATRET

Mykje var gjort annleis enn forventa,  
og skodespelarane framstilte dei ulike 
karakterane heilt annleis enn det eg har 
oppfatta dei gjennom lesing av teksten.  
Mellom anna kan eg nemne at Hjalmar Ekdahl 
var meir realistisk framstilt, og kona Gina 
sterkare og mindre oppofrande.
BLOGGEREN «ARIEL» OM RIKSTEATRETS  

VILDANDEN PÅ ØRSTA KULTURHUS

Snakk om å melke et billig poeng. Det var som 
om oppsetningen var livredde for å la publikum 
bli sittende og tenke, livredde for å utfordre 
dem til å konsentrere seg og få med seg noe, 
og – aller mest – livredde for å la publikum kjede 
seg. Jeg liker ikke dette. Skal teateret forsøke 
å holde tritt med youtube og videosnutter, der 
ingen forventer konsentrasjon mer enn et par 
minutter, så er det dømt til å tape. Teateret er  
en flott arena for ettertanke og refleksjon.  
Hvis man ikke kan kjede seg der, hvor skal  
man ellers gjøre det?
EN HELT GREI BLOGG OM NÅR ENDEN ER GOD  

PÅ ROGALAND TEATER

Jeg synes symbolikken fungerer godt fordi 
den blir brukt til å vise hvordan tvilsomme 
beslutninger man har tatt får en egendynamikk, 
det føles som de er levende og får stadig  
mer kontroll.
PAUL CHAFFEY PÅ CHAFFEYS BLOGG  

OM ENRON PÅ DET NORSKE TEATERT

Scenegrepa gjer at ein, særleg på slutten, får 
tankar om Peer Gynt. Særleg når scena vert 
mørklagd, karakterane rundt held lys i hendene 
og teppet bak på scena viser fargar og lys som 
minner oss om Afrika, er parallellen til Gynt 
tydeleg. Og på mange måtar er Mensen Ernst  
ein Peer Gynt.
VETERINÆR ANNE VIKENS BLOGG OM MENSEN ERNST  

PÅ SOGN OG FJORDANE TEATER

Mest imponerende er scenografien og  
musikken. Det er som en slags minimusikal  
inne i forestillingen. Sanger og dans glir lett og 
smidig inn i stykkets helhet. Skuespillmessig 
er det derimot mer ujevnt, og det irriterer meg 
ofte når jeg ser teater. Meløy var helproff og 
knakende god i den vanskelige rollen med stort 
spenn i det komiske, absurde og det alvorlige.
ARTEMISIAS VERDEN OM BESØK AV EN GAMMEL DAME  

PÅ TRØNDELAG TEATER

Rekk opp hånda de som mener at dette er dårligere 
formulert, mindre kunnskapsrikt og dårligere begrunnet 
enn ovenstående sitat fra VGs anmelder. 

Ulike plattformer
Og ikke minst har vi de som veksler mellom ulike 
plattformer. Her finner vi blant andre Amund Grimstad i 
Trondheim, en ekstremt produktiv anmelder. Mye av det 
får han på trykk i Klassekampen, resten produserer han 
på sin egen blogg. Anna Valberg i Oslo veksler mellom 
scenekunst.no og sin egen blogg Rosálie Dentata.

Flere teatre, for eksempel Nationaltheatret og Oslo 
Nye, har tatt den direkte konsekvensen av mangelen på 
samtale og opprettet sine egne kritikkblogger. Her blir 
unge mennesker stimulert til å se teater, og skrive om det.

Scenekunstbruket har opprettet bloggen SUS, 
Scenekunst brukets Unge Stemmer, hvor en gruppe  
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ungdommer fra Nittedal ungdomsskole følger den årlige 
festivalen Showbox og skriver om det de ser.

Jeg har hørt anmeldere fnyse av den slags initiativer. 
Man skal ha integritet og autonomi, man skal ha distanse til 
sitt objekt. Å være tett på er det samme som å være korrupt. 
Så kan man jo spørre seg hvor integriteten blir av hos en 
anmelder som finner seg i å bli avspist med et format som 
overflødiggjør årevis med utdanning, som reduserer enhver 
tankerekke og analyse til tabloide omtrentligheter.

Kommunikativt fellesskap
«One of the substantial changes in the arts environment that 
has happened with astonishing speed is that arts criticism 
has become a participatory activity rather than a spectator 
sport,» skriver Michael Kaiser i The Huffington Post.10

Hvis han har rett i det, noe alt tyder på, er vi i det 
minste et stykke på vei tilbake i Jon Nygaard og Anette 
Storli Andersens tapte kommunikative fellesskap. Felles 
for mange av disse bloggene er jo at den distansen som 
aviskritikken etablerte er mer eller mindre borte! 

Det gjenstår å se hvordan dette fenomenet utvikler 
seg. Men det er naturlig å se det raskt voksende nettstedet 
scenekunst.no som en del av den samme utviklingen.  
Det startet i 2002 som en blanding av en blogg og en 
nettportal og har gradvis utviklet seg til det det er i dag.

«Jeg hører at du har ambisjoner om å skape en ny 
generasjon teateranmeldere? Jeg ler meg ihjæl!» Uten at 
jeg av den grunnen skal ta på meg mer enn litt av æren 
for det, så vil jeg påstå, til det motsatte er bevist, at det er 
det som er i ferd med å skje nå. Scenekunst.no er blitt det 
nettstedet man følger med på i norsk teater.11

Et sted mellom ti og 15 anmeldere leverer jevnlig 
kompetente, faglig funderte tekster om et bredt spekter av 
scenekunst. Anmeldelsene blir lest og diskutert. Teatrene 
siterer dem i sine annonser. Nettstedet har titusenvis 
av lesere og det er ingen grunn til å tro at dagspressens 
anmeldere har flere lesere, selv om avisenes opplag er 
større og tekstene en femtedel så lange. 

Scenekunst.no er et unikt fenomen i en nordisk, 
kanskje en europeisk, sammenheng. Det er eid av en 
forening bestående av Danse-og teatersentrum, Norske 
Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk 
Sceneinstruktørforening, Norsk Skuespillerforbund, 
Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk teater- og 
orkesterforening. Dersom nettstedet får lov å fortsette 
å vokse og utvikle seg tror jeg det bare er et spørsmål 
om tid før dagspressen må stille seg det grunnleggende 
spørsmålet om hva scenekunst.no gjør riktig og  
de selv gjør feil.

Noter

 1 VG 27.02.2014.

 2 Dagbladet 24.01.2014.

 3 http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/
nyheter/?aid=1244

 4 http://www.uio.no/studier/program/estetisk/tyrifjord08/
om.html

 5 Odd Eidem, 1976. Tilskueren, Cappelen.

 6 http://www.kunstkritikk.no/artikler/jagaerensamfoervirrad
ochraeddjagfryserochgratattackernakommermedallt
kortareintervaller/?d=no

 7 VG 29.03.2014, http://www.vg.no/rampelys/musikk/
musikkanmeldelser/musikalanmeldelseles
miserables/a/10138782/

 8 http://arkiv.scenekunst.no/artikkel_7443.nml

 9 http://www.aftenbladet.no/jaeren/Overraskaavnakne
mennpascenen2083558.html#.Uz_FfF5mchx

 10 http://www.huffingtonpost.com/michaelkaiser/thedeath
ofcriticismor_b_1092125.html

 11 Høsten 2013 ble nettstedet Periskop.no til som et 
samarbeid mellom scenekunst.no, ballade.no, kunstkritikk.
no og barnebokkritikk.no. Det tar for seg et bredt spekter av 
barnekunst og er finansiert av Norsk kulturråd.
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Overskriften er et sitat fra Dr. Eulalia Bosch under et 
seminar om samtidskunst under Stamsund internasjonale 
teaterfestival i 2003.

Hver periode har sin politisk korrekte inngang, og vi 
voksne kunstnerne og formidlere som jobber med dette 
ønsker som regel å fremstå som kompetente og i takt med 
tiden. Vi skyver barna foran oss med forhåndsbestemte 
aksepterte formler slik at vi kan skinne selv. 

For noen år siden var jeg med å lage en forestilling,  
et samarbeid mellom to hunder og tre dansere. Temaet 
var kommunikasjon, eller mangel på sådan, i en slags 
sivilisasjonens undergang-kontekst. Danserne ønsket  
å fremstå som faglig flinke, konseptuelt strenge med  
et litt konfronterende uttrykk. Hundene derimot la vekt 
på høflig adferd, god stemning i rommet, og øyeblikkets 
sosiale kvaliteter. Hundene hadde også et annet krav 
til presisjon. Det var to viljer i rommet, to måter, to helt 
forskjellige former for rytme og adferd. 

Publikum syntes ikke hundene var spesielt flinke, vi fikk 
ofte høre at deres hunder kunne gjort det bedre. Fagfolk 
syntes vi burde gått mye lengre med hundene. Det kunne 
vi ikke, det var våre hunder, våre nærmeste, og det var 
helt umulig for oss å tvinge dem til noe som lå utenfor 
deres komfortsone, til noe de ikke hadde lyst til å gjøre. 
Det er litt på samme måten med barn. De stoler gjerne på 
vår vurderingsevne og går dit vi leder dem (tvinger dem), 
enten det er å synge amerikanske musicals i kulturskole-
regi, reflektere etter beste evne over Platons hulelignelse, 
eller se loslitt dukketeater i gymsalen. 

Som leder for Teater NOR og Stamsund Teaterfestival er 
«det gode kunstprosjektet for barn og unge» og retorikken 
rundt dette et av de mest sentrale kulepunktene på blokka 
gjennom mange år. Veien har gått fra ren underholdning, 
via det ufokuserte «å ta barna på alvor», via å «snakke 
deres språk», via det pedagogiske prosjektet, via det 
anti  pedagogiske prosjektet, via de deltakende eller 
interaktive prosjektene, via sanserommene, via de 
sam tidige konfronterende prosjektene, via de sosiale 
relasjonelle refleksive prosjektene der vi fokuserer på 
hva barna kan lære oss, via prosjektet der vi bruker barn 
i fore stillinger med voksen målgruppe for å fremme det 
autentiske og uskyldige og utfordre alderssegregeringen 
– og til hvor da egentlig? Til prosjekter som slutter denne 
sirkelen og kombinerer mange eller alle disse elementene 
– og kommuniserer på flere nivåer på tvers  
av aldersgrenser? Kanskje. 

Vi må bli flinkere til å legge til rette for at voksne også 
får se denne type arbeid, skape de møteplassene og 
rommene som skal til for å snakke om disse problem-
stillingene, i fellesskap med barn og unge. Det finnes 
hverken enkle, entydige eller endelige svar. 

Det eneste jeg kan si med sikkerhet er at samtalen om 
dette er viktig, og at de gode samtidige prosjektene har 
noe felles. De springer alltid ut av en problematikk som 
er interessant på tvers av aldersgrenser, de er bearbeidet 
gjennom en grundig og faglig kvalifisert arbeidsprosess, 
og har hatt barna med i prosessen underveis.

Barn er aliens –  
de kommer fra et sted vi har glemt
Thorbjørn Gabrielsen, Teater NOR

Messe for dårlig vær
Teater NOR

FOTO: MICHAEL BRY

Teatet NOR leser Pär Lagerkvist
Teater NOR

FOTO: ØYSTEIN SANNE
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Biomechanics
Teater NOR

FOTO: THORBJØRN GABRIELSEN

Bukse og bass
Teater NOR

FOTO: KJELL STENHAUG

En ensom sneip
Eilertsten & Granados

FOTO: MARIA GRADIN

Biomechanics
Teater NOR

FOTO: MICHAEL BRY
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Tutomaten
Teater Joker

FOTO: MADS NYGÅRD
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Om bidragsyterne

Amund Sjølie Sveen er slagverker og kunstner. Han har en master 
i solo slagverk fra Musikhögskolan i Göteborg og arbeider innenfor 
et bredt spekter av uttrykk – konserter, teater, performance og 
installasjon – ofte med musikalske uttrykk som del av en større 
performativ kontekst. Han har også turnert med egne produksjoner 
for blant annet ungdom.

Anders Kippersund er daglig leder for Turnékompaniet, utdannet 
skuespiller ved teaterhøgskolene i Oslo og Helsingfors. Han 
etablerte Turnékompaniet i 1988, i dag driver han det sammen med 
søsknene Inga-Live, Peter og Jonas Kippersund. Gruppen har en 
realistisk og røff fortellerteknikk med vekt på gode historier. De 
turnerer over hele landet, men har i siden 2007 også vært aktive  
i å bygge opp et alternativt teatermiljø på Hedemarken med base  
i den gamle Festivitetsbygningen på Hamar.

Andreas Roksvåg er en danser som har drevet med breakdancing 
siden 1999. Med gruppen Absence Crew har han turnert i hele 
Norge med forestillingen Askeladden på nye eventyr. Absence 
Crew ble kåret til norgesmestere i breaking og vant Gullsekken  
for beste produksjon i 2013. De legger vekt på å ha det gøy og  
å gi publikum en positiv opplevelse.

Andrew Todd, Chevalier des Arts et des Lettres, studerte engelsk 
ved Cambridge og arkitektur ved University of Pennsylvania. Han 
var medforfatter på boken The Open Circle: Peter Brook’s Theatre 
Environments og som arkitekt har han blant annet jobbet for the 
Young Vic Theatre, Kevin Spacey, chef William Ledeuil, EPFL, 
universitetene i Aberystwyth og Sussex, samt byene Ris Orangis, 
Marseille og Molde. Studio Andrew Todd regnes blant topp 40  
unge entreprenører i Europa.

Anki Oveland er faglig rådgiver i Scenekunstbruket, og har vært 
ansatt siden 2008. Hun er utdannet kulturarbeider ved Høgskolen  
i Telemark, teatervitenskap ved Universitetet i Bergen  
og dansevitenskap ved Stockholms universitet.

Anette Therese Pettersen er en Oslobasert teaterkritiker, redaktør 
og skribent. Hun har en master i teatervitenskap fra Universitetet i 
Oslo, og virker som teaterkritiker i blant annet Klassekampen, Norsk 
Shakespeare- og Teatertidsskrift, Scenekunst.no og Periskop.no. 
Hun er tidligere redaktør for Kunstløftet.no, samt medredaktør for 
Kunstløftets artikkelsamling Begreper om barn og kunst.

Anne Britt Gran er professor ved Institutt for kommunikasjon og 
kultur, og faglig leder for bachelorprogrammet Kultur og ledelse ved 
Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet dr. philos fra Universitetet i 
Oslo, hvor hun disputerte i 2000 med avhandlingen Hvite løgner/

sorte myter – det etniske på modernitetens scene. Hun har tidligere 
vært tilknyttet Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo 
(1988–2000) og NTNU hvor hun var hun postdoktor (2004–2007).

Anne Katrine Haugen er dansekunstner, koreograf og 
produsent. Hun er utdannet fra London Studio Center og London 
Contemporary Dance School, og har tidligere jobbet med Angelika 
Oei og Stellaris Dans Teater. Var med å etablere RadArt i 2004 
i Tromsø. Hun opprettet Haugen Produksjoner med Liv Hanne 
Haugen og kompaniet står bak forestillinger som Søstre, Ulv i 
Skoen, Joik, HomeMade, Tygg! og Søstre 11 år etter.

Anne Helgesen er teaterviter, forfatter, figurspiller og regissør. 
Hun var med å stifte frigruppa Dukkenikkerne, og startet teatret 
Katta i Sekken som senere ble til Kattas Figurteater Ensemble. 
Hun har skrevet flere teaterstykker. I 2003 tok hun doktorgrad 
i teatervitenskap og underviste i faget ved UiO i flere år. Hun 
har skrevet barnebøker, dramatikk og teaterfaglige artikler og 
bøker. Hun har blant annet mottatt UNIMA Norges ærespris 
Tyrihansprisen og Tønsberg Kommunes kulturpris.

Anne Holck Ekenes er utdannet ved Laban Centre London,  
med en Master i koreografi, dans for kamera og performance. 
Hun har vært danser i England i mange år før hun stiftet Panta Rei 
Danseteater (PRD) i 2000. Som kunstnerisk leder i PRD, har hun 
ledet en rekke prosjekter og koreografert verk for både scene  
og eksperimentell film.

Anne Marit Sæther er forfatter, regissør og skuespiller. Sammen 
med Gilles Berger dannet hun Cirka Teater i 1984. Hun har vært 
involvert i alle deres produksjoner i tillegg til oppdrag som regissør 
og skuespiller for andre grupper og institusjonsteatre. Prosjektene 
er ofte kombinert med undervisning og opplæring i både grunn-
skole og høyere utdanning. Med sitt toårige arbeidsstipend 
2008–2009 har hun utviklet «En stein er en bit av jordkloden» –  
et interaktivt teaterprosjekt for barn i grunnskolealder.

Belinda Braza er koreograf, produsent og pedagog som har 
vært en viktig initiativtaker i utviklingen og spredningen av hiphop 
og urbane dansestiler som scenisk uttrykk i Norge. Hun har to 
egenproduserte forestillinger som turnerer med Den kulturelle 
skolesekken, og er endel av teamet bak prisvinnende produksjoner 
på blant annet Det Norske Teatret, Trøndelag teater, Haugesund 
teater og Rogaland teater.

Bjørn Rasmussen, professor ved Institutt for kunst- og medie-
vitenskap, NTNU, Trondheim. De siste 30 årene har han vært 
sentral i oppbyggingen av master- og forskerutdanning, samt 
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den nasjonale, nordiske og internasjonale nettverksbyggingen 
på området drama/teater og kunstpedagogikk. Han har skrevet 
fagbøker og publiserer internasjonalt. Bidragene varierer fra 
fagpolitisk debatt til teoretisk forskning om teatrets epistemologiske 
og terapeutiske potensial, kulturestetikk og kunstbasert forskning.

Camilla Vanebo er produsent for film og scenekunst i friogfrank as. 
Hun er utdannet Cand. Philol. med fagene litteraturvitenskap,  
filosofi og drama og teater fra NTNU, samt fjernsynsregi 
fra Høgskolen i Lillehammer. Hun var i perioden 2001–2012 
programansvarlig for Kulturmenyen i Oppland, med særskilt  
ansvar for scenekunstformidling. 

Chris Erichsen er frilans teateranmelder og skribent for blant annet 
scenekunst.no, hvor han var redaktør fra 2009–2011. Han er også 
aktiv som musiker, scenekunstner og kortfilmskaper.

Eirik Fauske er dramatiker og scenekunstner som har skrevet og 
produsert flere verk for scenen, deriblant Gullalðurir (2009), Under 
barnehagen (2010), LINDÅS (2012/2013), og Krig og fred (2013). Han 
var medforfatter på BIBELEN på Det Norske teatret (2013) og er i 
perioden 2013–2015 husdramatiker på Dramatikkens hus.

Eirin Gjelsås er avdelingsleder i Troms fylkeskommune med 
kunsthistorie fra Universitetet i Tromsø og kulturstudier fra Høgskolen 
i Telemark. Hun har tidligere jobbet ved NRK, Tromsø Internasjonale 
Filmfestival og Hålogaland Teater. Hun ble kjent med Norsk 
scenekunst bruk gjennom arbeidet med Den kulturelle skolesekken  
i 2002 og har sittet i Scenekunstbrukets styre siden 2009.

Elin O. Rekdal er kommunikasjonsrådgiver i Norsk scenekunstbruk, 
og har tidligere jobbet med kommunikasjon i blant annet Riks-
konsertene og Ny Musikk. I Ny Musikk var hun også ansvarlig for 
foreningens barne- og ungdomsprosjekter. Hun har studert kultur  
& ledelse ved BI i Oslo.

Florian Malzacher er kunstnerisk leder ved Impulse Theater 
Biennale 2015 og uavhengig dramturg, kurator og skribent. I 2006 
til 2012 var han med og programmerte steirischer herbst-festivalen 
i Graz, Østerrike, der han også var med å på å kuratere 24/7 
marathon camp/Truth is concrete 2012 som omhandlet relasjonen 
mellom kunst og aktivisme. Han har blant annet gitt ut bøker om 
teaterkompaniene Forced Entertainment og Rimini Protokoll,  
og om kuratering av scenekunst og kulturell aktivisme. 

Frode Gjerløw er regissør og skuespiller i London. I møte med 
andre kunstnere etablerte han Superbolt Theatre og Crank Theatre i 
2011. Deres mål er å skape klokt, underholdende teater med mange 
lag og skarp brodd. Gjerløws arbeid er vist ved British Film Institute, 
Victoria & Albert Museum og Louvre i Paris.Han er stolt medlem av 
Young Vic Directors Forum, Associate Artist hos Camden People’s 
Theatre og Lakeside Theatre, samt regelmessig Artist in Residence 
ved Battersea Arts Centre.

Goro Tronsmo er kunstner og regissør som jobber i Oslo, 
Stockholm og Berlin. Hun lager kontekstspesifikke kunst  - 
prosjekter som reflekterer det kuratorielle, arkitektoniske, og 
institusjonelle rammeverk for scene og billedkunst. Hennes 
scenekunst prosjekter opererer i grenseland mellom  
dokumentarisk og iscenesatt materiale.

Guandaline Sagliocco er skuespiller og kunstnerisk leder i 
Sagliocco Ensemble (Porsgrunn) siden 1988. Ensemblet fikk sitt 
internasjonale gjennombrudd med forestillingen Historien om  
den falne helt, tildelt en Fringe First Award i 1997 i Edinburgh. 
Saglioccos forestillinger Nattens Hemmeligheter, Salome  
(ASSITEJ pris), Den Lykkelige Prinsen og Tone! Art har turnert 
gjennom Scenekunstbruket. Voff ! Art ble nominert til Gullsekken  
for beste produksjon og fikk en Momix-pris i Frankrike.

Guri Birkeland er faglig rådgiver i Norsk scenekunstbruk, og har 
tidligere arbeidet som rådgiver i Danse- og teatersentrum. Hun har 
siden 2004 jobbet med formidling av scenekunst. Hun er utdannet 
teaterviter med hovedfag fra Universitetet i Oslo.

Guri Glans er skuespiller og produsent. Hun har turnert i 
Den kulturelle skolesekken siden år 2000 med Teater Jokers 
produksjoner Rike Per, Hando Kjendo, Brødre, Baron von 
Munchaussen og Peer på en Pall. Siden 2005 har hun jobbet med 
Jo Strømgren Kompani og siden 2011 med NiE og turnert både 
nasjonalt og internasjonalt med disse kompaniene.

Hege Haagenrud er koreograf utdannet ved Den norske 
balletthøyskolen i Oslo. Hennes produksjoner er ofte rettet mot barn 
og ungdom, og hun arbeider i grenseland mellom dans og teater, 
med utstrakt bruk av video og tekst. Hennes produksjoner er blant 
de mest viste produksjonene for et yngre publikum i Norge.

Hildur Kristinsdottir er utdannet i skuespill ved Akademi for 
Scenekunst og i kulturledelse ved HiO. Hun er oppvokst med 
islandske foreldre i Groruddalen i Oslo, og var tidlige en del av det 
skandinaviske breakemiljøet. Etter endt utdanning dannet hun 
duoen Søstrene Andrews som sammen lagde to forestillinger. 
Siden 2010 har hun jobbet med teatertrilogien Klassikere for Kids. 
Den siste forestillingen; Forbrytelse og Straff, vil ha premiere i 2015.

Hooman Sharifi grunnla Impure Company i 2000, og kompaniet 
har siden den gang blitt internasjonalt kjent. Dere kunstneriske 
uttrykksform er samtidsdans, og «kunst er politikk» er deres motto. 
Kompaniets øvrige medlemmer (2014) er danserne Rikke Baewer, 
Ida Gudbrandsen, Loan Ha og Matthew Smith. Kompaniet har 
produsert to eksperimentelle forestillingsprosjekter for barn og 
unge; Vil få en tittel (2006) og Sart Intervention (2013) som begge 
utforsker og utfordrer relasjonen mellom utøver og tilskuer.

Håkon Skoge har siden mai 2011 vært daglig leder av Turné-
organisasjon for Hedmark. Før det har han blant annet 14 års fartstid 
i Rikskonsertene som prosjektleder for «Hele Norge synger» og 
produsent innen barn & unge-virksomheten. Fra 2004 til 2008 var 
han daglig leder for Musikk i Nordland.

Ida Gudbrandsen er danser i Impure Company som ble grunnlagt 
av Hooman Sharifi i 2000, og kompaniet har siden den gang blitt 
internasjonalt kjent. Dere kunstneriske uttrykksform er samtidsdans, 
og «kunst er politikk» er deres motto. Kompaniets øvrige med-
lemmer (2014) er danserne Rikke Baewer, Hooman Sharifi, Loan  
Ha og Matthew Smith. Kompaniet har produsert to eksperimentelle 
forestillingsprosjekter for barn og unge; Vil få en tittel (2006)  
og Sart Intervention (2013) som begge utforsker og utfordrer 
relasjonen mellom utøver og tilskuer.
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Ina Coll Kjølmoen er utdannet ved Skolen for Samtidsdans, 
medisinstudiet ved NTNU og danselinjen på Sunnhordland 
folkehøgskole. Hun driver Landing DA sammen med Venke Marie 
Sortland og har vært aktiv i Landings prosjekter siden oppstarten 
i 2005; både administrativt og kunstnerisk. Kjølmoen har siden 
høsten 2005 undervist barn i samtidsdans ved Rom for Dans, 
holdt diverse workshops for voksne og vært utøver og kunstnerisk 
medansvarlig i «Prosjekt ISADORA» 2006 og 2007.

Irene McIntyre Kristensen er utdannet lektor fra Universitetet i 
Oslo og HiOA og har en mastergrad i samfunnsfaglig didaktikk. 
Hun underviser i norsk, samfunnsfag og RLE på en ungdomsskole. 
Gjennom ungdomstiden var hun selv aktiv i flere organisasjoner. 
Som ansatt i Natur og Ungdom har hun vært kursleder for unge 
miljøvernere som ville lære om deltakelse i lokaldemokratiet.

Janne Langaas er styreleder i Norsk scenekunstbruk siden 2009, 
og teatersjef ved Teater Innlandet siden 2011. Hun er utdannet 
skuespiller ved Statens Teaterhøgskole og har jobbet ved blant 
annet Hålogaland Teater, Teater Ibsen, Nationaltheatret, Riksteatret, 
Det Norske Teatret og Brageteatret. Som produsent, dramatiker 
og skuespiller etablerte hun i 1997 Barske Glæder Produksjoner. 
Kompaniet produserer forestillinger for barn, unge og unge voksne.

Jaap den Hertog leder Teater Fusentast sammen med Coby 
Omvlee. Kompaniet ble etablert i 1989. Han er kjent for sin Peer  
Gynt (1992), samt prisbelønnet for Sand mellom Tærne og for  
sine panopticumforestillinger på seks minutter for fire tilskuere av 
gangen. Teater Fusentast lager figurteaterforestillinger der nesten 
glemte teknikker kobles sammen med aktuelle temaer. Teatret har 
produsert en rekke forestillinger og turnerer stadig både i Norge  
og utlandet. 

Jarl Flaaten Bjørk er utdannet skuespiller ved Akademi for Scene-
kunst i Fredrikstad i 2003 og har siden 2006 vært kunstnerisk leder 
for Flaatenbjørk kompani. Her fungerer han både som skuespiller, 
regissør og dramatiker. De har turnert over hele landet med fore-
stillinger laget for barn og unge. Han er ikke opptatt av å fortelle 
evige, klassiske historier, men tvert imot av å fortelle historier som 
er spesifikke for vår tid. I tillegg jobber han jevnlig som skuespiller  
i andre prosjekter.

Joachim Løvlihagen var med i første runde med Scenekunst-
brukets Unge Stemmer (SUS) da han gikk i 10. klasse på Nittedal 
Ungdomsskole i 2012, og la med det grunnlaget for videreutvikling 
av konseptet til et nasjonalt prosjekt. 

Johannes Hafnor er avdelingsleder for Kulturformidling i Østfold 
kulturutvikling. Han har kulturfag fra Høgskolen i Lillehammer 
og Universitetet i København. Hans bakgrunn inkluderer blant 
annet arrangør av festivaler, kulturformidling til barn og unge og 
turnévirksomhet på skoler. Han har jobbet med DKS i seks år – 
både som koordinator og nå som leder. Han er per dags dato med 
i arbeidsutvalget for fylkesnettverket i DKS i tillegg til en rekke verv 
både nasjonalt og regionalt.

Julie S. Pedersen var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre. 

Karen Kipphoff er utdannet i figur- og objektteater og teater-
pedagogikk. Hun har hatt flere utstillinger og performances, og i 
2011 var hun med på å starte Performance Art Bergen-nettverket. 
Hun har undervist ved HDK Berlin, og hadde et professorat ved 
Kunsthøgskolen i Bergen i 1999–2011. Siden 2012 har hun vært ved 
Akademi for scenekunst HiØ. Hun har publisert bøkene Never? 
Now? Performance Art! (2012), Horizon (2012), Public Spaces/Public 
Bodies (2006), Time Based Work Karen Kipphoff (2001). 

Kari Holdhus er førsteamanuensis ved Høgskolen Stord 
Haugesund, tilknyttet forskingsprogrammet Kultur og 
kreativitets pedagogikk. Hun har vært redaktør i bladet Musikk-
kultur og medlem av Scenekunstbrukets kunstneriske råd og 
Rikskonsertenes programråd for skolekonserter. Hun er Cand. 
Philol. i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen, og ble Ph.D. i 
2014 med avhandlingen Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk – 
en studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser.

Karstein Solli er scenekunstner og koreograf, regissør i Karstein Solli 
Produksjoner, og kunstnerisk leder for SEANSE, senter for kunst-
produksjon i Volda. Han har studert ved Ecole Jaques Lecoq mime 
og teaterskole, Paris, Desmond Jones School of Mime, London og 
Teaterhøgskolen avdeling mime, Amsterdam. Gjennom sitt virke har 
han mottatt en rekke stipendier for videre utdanning og reiser og er 
siden 1997 innehaver av Statens Garantiinntekt for Kunstnere.

Katja Brita Lindberg er scenekunstner og skuespiller. Hun 
har studert hos den kanadiske klovnepedagogen Sue Morrison 
før hun tok sin mastergrad i fysisk komedie ved Stockholm 
Dramatiska högskola i 2011. Gjennom prosjektene sine søker 
hun å utfordre samfunnskonstruksjoner, normer og tabuer med 
et lekent scenespråk i skjæringspunktet mellom latter og alvor. 
Forestillingene hennes er ofte interaktive, med et direkte samspill 
mellom publikum og skuespiller på scenen.

Katrine Kirsebom har siden endt utdannelse ved Kunsthøgskolen 
i Amsterdam og Arnhem (1987–1991) arbeidet som dansekunstner, 
koreograf og pedagog. Siden 2010 har hun også jobbet som 
scenekunstkonsulent i DKS Akershus. Gjennom mange år i det frie 
sceniske feltet har hun produsert, koreografert og utøvet en rekke 
ulike prosjekter, samtidig som hun har bred pedagogisk erfaring 
relatert til både barn, unge, danse- og skuespillerstudenter  
(ved KHiO) og profesjonelle utøvere.

Katrine Maria Eponine Strøm er leder for scenekunst kompaniet 
Katma som har laget en rekke forestillinger for barn, blant annet 
Sukkersirkus, Vifterumpe, Bakeriet, Vidunderkammer og Usynlig. 
Sistnevnte ble belønnet med Gullsekken for beste produksjon 
i Den kulturelle skolesekken i 2009. Hun mottok i 2008 Danse- 
og teatersentrum sin Scenekunstpris for sitt arbeid med å lage 
nyskapende og visuelle forestillinger for barn og unge. Samme  
året var hun tidenes yngste festspillkunstner på Festspillene  
i Nord-Norge.

Kenneth Dean er teaterinstruktør, dramatiker, skuespiller og 
lysdesigner. Han er utdannet i London, og har drevet ensembler 
siden 1984, skrevet over 30 manus og hatt regi på over 40 
oppsetninger. Han har undervist på Statens Teaterskole, 
skuespiller utdannelsen på NISS, teatervitenskap på UiO,  
og drevet egen godkjent høyskoleutdannelse av skuespillere.  
I tillegg har han vært teatersjef på Figurteateret i Nordland.
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Kirjan Waage er dukkemaker, manusforfatter, skuespiller og blant 
annet Ibsens dukkefører i skuespillet The Death of Little Ibsen for 
dukketeater. Han er utdannet ved Le Coq i Paris og jobber nå  
i New York med teatergruppa Wakka Wakka.

Kjell Moberg er utdannet ved Kunstakademiet i Praha, og har siden 
2001 vært kunstnerisk leder i New International Encounter (NIE). Han 
har siden 2013 virket som teatersjef for Scenekunst Østfold. Han er 
teaterregissør og dramaturg, først og fremst tilknyttet teatergruppen 
NIE, men også som frilanser for andre prosjekter. Kjell Moberg og NIE 
har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid.

Kjetil Røed er skribent og kunstkritiker med hovedfag i Allmenn 
litteraturvitenskap. Han er kunstanmelder i Aftenposten og skriver 
jevnlig i Billedkunst, Kunstkritikk.no, Norsk Shakespeare- og 
teatertidsskrift og Le Monde Diplomatique.

Kristin E. Bjørn er daglig leder i Ferske Scener og arbeider som 
instruktør og dramaturg, blant annet for Dramatikkens Hus. Hun er 
rådgiver for organisasjonen RadArt, som hun ledet fra 2009 til 2012. 
Hun er også leder for Scenetekstivalen. De siste årene har hun hatt 
regi på Glassmenasjeriet (Hålogaland Teater 2012), Rekviem for ein 
gris av Kristin A. Danielsen (Ferske Scener 2013). Fra 1985 til 2001 
var hun sentral i Totalteatret, et prisvinnende teaterkompani med 
base i Tromsø.

Kristina Junttila er performancekunstner og jobber spesielt 
med deltagende forestillinger. De siste årene har hun skapt 
Kahviland (Mänttä Art Festival), Nordøstpasjonen (Hålogaland 
Teater), 1 + 1 = 1 (New Performance Turku-festival) og Kven er finsk 
(Vårscenefest). Kristina er utdannet fra kunstakademiet i Åbo (BA) 
og Teaterhøgskolen i Helsingfors (MA). I dag er hun stipendiat for å 
ta Ph.D.-graden ved kunstakademiet i Tromsø. Kristina er med i den 
kunstneriske ledelsen i Ferske Scener.

Lisa Marie Nagel er utdannet dramapedagog fra HiO og har en 
mastergrad i teatervitenskap fra UiO. For tiden er hun stipendiat ved 
Norsk barnebokinstitutt og Universitetet i Oslo hvor hun undersøker 
forholdet mellom kunstnerisk kvalitet og barns egne opplevelser i 
teater og litteratur. Hun leder det kunstneriske forskningsprosjektet 
«SceSam – interakitve dramaturgier i scenekunst for barn»,  
i tillegg til å fungere både som kritiker og dramaturg.

Lise Driveklepp var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre.

Martine Karlsnes var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre.

Matthew Smith er danser i Impure Company som ble grunnlagt 
av Hooman Sharifi i 2000, og kompaniet har siden den gang blitt 
internasjonalt kjent. Dere kunstneriske uttrykksform er samtidsdans, 
og «kunst er politikk» er deres motto. Kompaniets øvrige medlem-
mer (2014) er danserne Rikke Baewer, Ida Gudbrandsen, Loan Ha 
og Hooman Sharifi. Kompaniet har produsert to eksperimentelle 
forestillingsprosjekter for barn og unge; Vil få en tittel (2006) og  
Sart Intervention (2013) som begge utforsker og utfordrer relasjonen 
mellom utøver og tilskuer.

Morten Walderhaug er Kulturhussjef for Bærum Kulturhus.  
Han har musikkutdannelse fra Bergens Musikkonservatorium,  
samt en bachelor i sosialantropologi og idéhistorie fra UiO. 
Tidligere har han blant annet vært Direktør for Oslo Filharmonien, 
Norsk Musikkinformasjon, Europeisk Kulturby i Bergen og Vestfold 
Festspillene. Han sitter blant annet i styret til Kunst-  
og designhøgskolen i Bergen.

Niels Lehmann er leder av Institut for Æstetik og Kommunikation i 
Århus, Danmark. Han er utdannet dramaturg og tok sin Ph.D.-grad 
med avhandlingen Dekonstruktion og dramaturgi. Han har skrevet 
en prisbelønnet avhandling om estetikkteoretiske grunnsynspunkter 
i pedagogisk anvendelse av teater; Dramapædagogik – kunstsyn og 
kunstproduktion, har deltatt i flere forskningsprosjekter om kunst, 
pedagogikk og formidling, samt skrevet en rekke artikler  
om performancekunst, dannelse og estetikk.

Nils Johnson er utdannet ved Statens teaterhøgskole 
1977–1980. Han har vært ansatt som skuespiller ved Nordland 
Teater, Hålogaland Teater, Trøndelag Teater og Teatret Vårt og 
Nationaltheatret. Han har blant annet spilt Peer i Peer Gynt, 
Dr. Relling i Vildanden, Helmer i Et dukkehjem, Didrik Dale i 
Medmenneske, Porfiri i Forbrytelse og straff, Mack i Pan og Pastor 
Manders i Gengangere. Han var teatersjef ved Hålogaland Teater 
2001–2008, og har også medvirket i diverse filmer og TV-serier.

Nils Petter Mørland er kunstnerisk leder ved Det Andre Teatret i 
Oslo og arbeider som regissør, kursholder, skuespiller og manus-
forfatter. Han er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har 
hele sitt virke arbeidet med scenekunst for barn som en av sine 
viktigste kunstneriske områder.

Peder Opstad er skuespiller, utdannet ved the Arts Educational 
London Schools (1993–1996). I 1998 grunnla han Teater Grimsborken, 
hvor han er daglig- og kunstnerisk leder, samt skuespiller. Gjennom 
årenes løp har han turnert over hele Norge, og kan skilte med 
nærmere 2000 forestillinger i Den kulturelle skolesekken.

Per Ananiassen er teatersjef på Teaterhuset Avant Garden 
(TAG), og programmør for DKS i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
Arbeider også som dramaturg. TAG er Trondheim og Midt-Norges 
hovedscene for prosjektbasert og turnerende scenekunst. TAG ser 
på kunstformidling for barn og unge som en viktig del av sitt virke, er 
opptatt av at barn skal få et kunsttilbud av høy kvalitet, som tar dem 
som kunstkonsumenter på alvor.

Rebekka Brox Liabø er dramatiker, og debuterte under Norsk 
Dramatikkfestival i 2011 med teaterstykket Rulletekst. Det samme 
stykket ble satt opp på Hålogaland Teater. Til daglig leder hun 
bedriften Rulleramp som motiverer ulike målgrupper til å uttrykke 
seg skriftlig og utforske nye måter å formidle tekst på. Hun 
arbeider i grenselandet mellom pedagogikk og kunst. Prosjektet 
«Snakk for deg sjøl» skal gjennomføres igjen i 2015 med frafall fra 
videregående skole som tema.

Rolf Magnus Orø er leder for Bjørnsonfestivalen i Molde og 
Nesset. Han har skrevet manus, musikk og instruert teater og 
musikkgruppa KOLON siden 80-tallet, og startet teaterlinja på 
Åsane folkehøyskole. Han er utdannet førskolelærer og teaterlærer, 
og jobbet som prosjektleder under oppstart av Kultursekken, 
Kulturtoget og Kulturlauget i Møre og Romsdal fylkeskommune.  
Han var formidlingsleder på Teatret Vårt (2005–2012).
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Sidsel Graffer (Mag. Art) er uavhengig forsker med forsknings-
prosjektene Den norske teaterarkitekturen 1802–2012 og Landskap 
på scener – En kritisk scenografihistorie, og er prosjektleder for 
Kuratorutdannelsesprosjektet Promethevs og Sisyfos. Hun har 
tidligere vært universitetslektor i teatervitenskap ved Universitetet  
i Bergen, og er nå løst tilknyttet blant annet Akademi for scenekunst 
i Fredrikstad. Hun har samarbeidet med Norsk scenekunstbruk  
i 15 år, dels som regional produsent og kurator, og dels som 
mangeårig medlem i Kunstnerisk råd. Hun har studert arkitektur  
ved NTH og teatervitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Sigrid Røyseng er professor i kultur og ledelse ved Handels-
høyskolen BI, Oslo, hvor hun har vært ansatt ved Institutt for 
kommunikasjon og kultur siden 2008. Hun er utdannet Dr. Polit.  
fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet ved Telemarks-
forsking og Norsk kulturråd. Sammen med Per Mangset har hun 
utgitt boken Kulturelt entreprenørskap. Fra 2014 er hun redaktør  
for Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.

Simone C. R. Grøtte er danser og koreograf utdannet ved Den 
Norske Balletthøyskole. Hun har medvirket i flere produksjoner, 
blant annet ved Sydsamisk Teater og i forestillingen Usynlig 
av Katrine Strøm. Hun står bak egenproduksjonen Reindans – 
Boazodánsa, bestillingsverket Northern Soul samt Mannen som 
stoppa hurtigruta, en samproduksjon med Hålogaland Teater. Hun 
har også medvirket som koreograf i en rekke andre produksjoner 
blant annet Jeppe og Virginia og julenissen ved Hålogaland Teater.

Siren Leirvåg er universitetslektor i teatervitenskap, Universitetet  
i Oslo. Cand. philol. med teatervitenskap hovedfag fra Universitetet  
i Bergen. Hun arbeider med en doktorgradsavhandling om drama-
tikeren og teaterregissøren Stein Bugge. Har publisert artikler 
i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og publikasjoner og 
har i flere år forelest og formidlet i teaterhistorie, teaterteori og 
dramaturgi, både i akademia og i praksisfeltet for scenekunst.

Tara F. Johnsen var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre. 

Tiffany Jenkins er kultursosiolog. Hun har en fast spalte i 
avisen The Scotsman, skriver for BBC Culture og er en hyppig 
radiopresentatør. Hennes akademiske forskning ser på omstridt 
myndighet i kultursektoren, kulturell verdi og kulturell diplomati. Hun 
har skrevet Contesting Human Remains in Museum Collections: The 
Crisis of Cultural Authority (Routledge, 2010), og redaktør for Political 
Culture, Soft Interventions and Nation Building (Routledge, 2014).

Tine Valavuo Tyldum er produsent og og prosjektleder og jobber 
for koreograf Ingri Fiksdal og for Prøysenfest hos JM Norway. Hun 
er uteksaminert fra Skolen for Samtidsdans (2005) og har en BA i 
Kulturprosjektledelse (2009) fra Høgskolen i Lillehammer. Hun var 
bl.a. med å starte Landing. Tine har videre jobbet som produsent, 
prosjektleder og rådgiver hos blant annet Hedmark Teater, 
Ultimafestivalen, UiO, DTS og Scenekunstbruket.

Thomas Lægreid Gundersen er danser utdannet ved Laban 
Center i London. Han har siden jobbet som danser for en rekke 
koreografer og kompanier med dansekunst for barn og voksne. 
Mottok arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere i  
 

perioden 2004–2006 og har sittet i flere styrer og råd,  
blant annet Scenekunstbrukets kunstneriske råd.

Thorbjørn Gabrielsen er Mag. Art i teatervitenskap fra UiO og har 
blant annet arbeidet i Teater NOR og Stamsund Internasjonale 
Teaterfestival i Lofoten siden midten av 90-tallet.

Tobias Avlund Heiberg er prosjektmedarbeider i Scenekunst-
bruket. Han er utdannet skuespiller på Ecole Philippe Gauliér 
i London og i prosjektledelse fra BI. Han har også jobbet med 
Riksteatret, NIE, Trøndelag Teater, Teater Joker og har sitt eget 
kompani sammen med Johanna Mørck; Johanna & Tobias.

Tore Vagn Lid er regissør, forfatter og komponist, samt kunstnerisk 
leder for Transiteatret-Bergen og professor i dramaturgi/scenetekst 
ved KHiO. Han har en doktorgrad fra Institut für Angewandte 
Theaterwissenschaft i Giessen og har skrevet og regissert en 
rekke forestillinger. Han ble tatt ut som første norske regissør til 
Salzburger Festspieles Junge Regisseure og har fått flere priser, 
blant annet Heddapriser for Mann = Mann og Almenrausch og 
kritikerprisen for Kill them all! 

Tormod Lindgren er scenograf, kostymedesigner og billed-
kunstner utdannet ved Central St. Martins College of Art and  
Design i London, DAMU i Praha og KHiO. Han har gjort 55 
produksjoner internasjonalt og i Norge, i en rekke sjangre/
uttrykksformer. I 2008 fikk han Heddaprisen for særlig faglig  
innsats for videoprojeksjonene til @lice av Kjersti Alveberg, 
produsert av Riksteatret og Rikskonsertene.

Tove Bratten er daglig leder i Danse- og teatersentrum med  
Cand. Mag fra litteraturvitenskap. Hun har studert teater-
vitenskap og sosialantropologi ved UiB, samt emnefag i filo-
sofi og kunsthistorie ved UiO. Hun har vært medredaktør av 
kritikkjournalen og teater- og dansekonsulent i Bærum kom-
mune, samt hatt engasjement for Kulturrådet. Hun er leder av 
Utenriksdepartementets Fagutvalg for Scenekunst/Stikk.no,  
og var med på å etablere scenekunst.no sammen med NTO.

Une Sekkelsten var med i første runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2012. Hun har vært en del av Scenekunstbrukets referanse-
gruppe for prosjektet ungestemmer.no. 

Venke Marie Sortland er dansekunstner, skribent og driver 
produsentenheten Landing. Hun har kunstnerisk utdannelse  
fra skolen for Samtidsdans i Oslo (2002–2005), og har jobbet  
som utøver for flere norske og utenlandske koreografer. Hun har 
også jobbet i flere konstellasjoner, blant annet Nummen Safari.  
Hun underviser også på Skolen for Samtidsdans, og gjør 
skribentoppdrag for blant annet Danseinformasjonen  
og Scenekunst.no.

Ådne Sekkelsten er daglig leder i Norsk scenekunstbruk 
(fra 2009). Han har kunstnerisk bakgrunn som skuespiller og 
regissør, og har studert teatervitenskap ved UiO og ledelse ved BI. 
I perioden 1998–2008 var han ansatt i Danse- og teatersentrum, 
der hovedoppgaven var å bygge opp Scenekunstbruket. I denne 
perioden etablerte han også scenekunstfestivalen Showbox. 
Han var redaktør for artikkelsamlingen Et usedvanlig teater 
(Norsk Teaterråd, 2000).
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Scenekunstbruket backstage

Nordland 2012.

Maria & José
Johanna & Tobias

FOTO: TOBIAS AVLUND HEIBERG

Nordland 2012.

Maria & José
Johanna & Tobias

FOTO: TOBIAS AVLUND HEIBERG

Oppvarming.

Panta Rei Danseteater

Kameratklubben, 2007.

Frakt av utstyr med ferje og traktor for å 
komme til Røvær, Rogaland.

Panta Rei Danseteater

Maria Halseth på Ballangen Camping, 2012.

Liker du porno?
Teater Grimsborken

FOTO: TOM STYVE

Marit Krogeide.  
Dans & Toner bruker alle midler for å nå ut til publikum.

FOTO: PETER LODWICK

Nordland 2012.

Maria & José
Johanna & Tobias

FOTO: TOBIAS AVLUND HEIBERG
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Eirik Lie fotograferer Anne Storberget som 
sjonglerer fiskeutstyr på Røst 2010. 
På turné med Sagliocco Ensemble, 
med forestillingen Voff! Art. 

FOTO: TRYM SIGURDSEN

Varierende arbeidsforhold. Teater Joker på turné 
med Baron Von Munchhausens Sannheter!, januar 2013.

Peder Opstad rygger ombord i ferge,  
Harøya, Møre og Romsdal 2012.

Steinene
Teater Grimsborken

FOTO: JAN-EGIL ENGNES

Når turneen er over, ungene har gått hjem, fjellene og dalene er pasert, 
leiebilen og alt lys og lydutstyr er levert tilbake og jeg er endelig hjemme 
igjen og har fri, da setter jeg i gang med det her. Det er bamsenes tur til å 
få bade, gjerne med badeskum og badebobler. Julevasken etter et halvår 
på turné med Om bare Rosa kunne trylle.

FOTO: KATJA BRITA LINDEBERG

Hvor mange kaffekopper har man ikke drukket. 
Hvor mange lærere har ikke satt fram kaffe, te 
og vann til oss i gymsalene. Frosken har tatt 
etter oss, han har også begynt å drikke kaffe. 

FOTO: KATJA BRITA LINDEBERG
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Illustrasjoner av Halvor Bodin, basert på: 
Om bare Rosa kunne trylle, Katja Lindberg, foto: Håvard L. Johansen
The Ugly Ducklings’ Dancing Cabaret, Cas Public, foto: Rolline Laporte
Typer & Ting, Petrusjka Teater, foto: Tatjana Zaitzow
Galskapsprosjektet, Flaatenbjørk kompani, foto: Tanja Steen
A Dance Tribute to the Art of Football, Jo Strømgren Kompani, 
foto: Knut Bry/Tinagent.com
Live Young; Die Fast…, OneTrickPony, foto: Andre Nilsen
We Fiction, Panta Rei Danseteater, foto: Trine + Kim designstudio
Sukkersirkus, Katma, foto: Svein Spjelkavik/Svein Terje Eliassen

DEL
Odyssey, Theatre ad infinitum, foto: John Rankin
Sannheten, Robsrud & DeaN, foto: Kenneth Dean
Superglad, Hege Haagenrud, foto: Siren Lauvdal
Etyder, Hege Haagenrud, foto: Siren Lauvdal
Wear it like a crown, Cirkus Cirkör, foto: Mats Bäcker
En million sommerfugler, Dybwikdans, foto: Rune Bergan
Kjøkkenet, Jo Strømgren Kompani, foto: Knut Bry/Tinagent.com


