
V I D A R F O R L A G E T



«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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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, 
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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)
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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. 
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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.
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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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Minnenes Museum
NIE

FOTO: KOMPANIET
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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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Polyfonia
Tore Vagn Lid/TransitteatretBergen

FOTO: KYRRE BJØRKÅS
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