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

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.

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.
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Action or Character? A New Spatial
Paradigm for Children’s Theatre
By Andrew Todd
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as to appear banal and standardised, the Wallpaper*
city design guides beginning to look alarmingly similar
whether one is in Shanghai, Frankfurt, Oslo or Rome.
Some of the Barcode buildings show skill in their
design, but this is not the point: they yearn for the
attentions of paparazzi rather than citizen-dwellers,
they do not invite occupation, touch, chance encounter,
contemplation, rest, play or resonance. I would argue
that the latter positive qualities are very much present in
the so-called ‘Strada Nuova’ in Genova, a Renaissance
planned street comprising various palaces within overall
compositional strictures – and thus a direct historical
parallel with the Barcode. The Genovese architects may
have been just as vain as our contemporaries, but they did
Contemporary architecture is in crisis, serving up a world
not forget to make – collectively between their individual
which does not correspond to our human nature, both as
statements – a commonplace context where human bodies –
adults and – much more importantly – as children. With
great efficiency and vast investment, we are destroying the of all ages – feel welcomed and recognised in their various
high and low functions and desires. The Strada Nuova is
‘somewheres’ Aldo van Eyck longed for already in 1962.
fancy-pants urbanism, but it is still a real, recognisable
My aim in this essay is to project a way of side-stepping
place where a child can kick a ball, hide, play, sit on the
this crisis, centred on the theme of this volume. Theatre
ground, touch the walls and the pavement, measure the
for children is a positive, volatile, pregnant paradigm in
space by shouting. It is materially consonant with an urban
this quest. By asking ourselves – as architects and older
whole which is more a strong background for life than an
citizens – what a children’s theatre architecture could be,
we will inevitably open our minds to new possibilities free attention-seeking foreground: it serves a purpose, performs
an action, more than it preens its character.
of fashion and mediated experience.
Aristotle made a clear distinction between action and
You need to look no further than Bjørvika for an
character in his Poetics, writing that “tragedy [i.e. drama]
illustration of this crisis. Snøhetta’s sober, serious and
well-crafted opera house has served as the bait for several is not an imitation of men but of actions and of life… it
real estate opportunities which exemplify two poles of the is not for the purpose of presenting their characters that
the agents engage in action, but rather it is for the sake of
problem: architecture which is standardised, optimised
their actions that they take on the characters they have…
for profit, detached from its context, banal (the Thon
without action there could not be a tragedy, but there
Hotel Opera); and architecture which is demonstrative, as
could be without characterization.”2 Or, in our terms,
special as possible within close constraints (the so-called
excessive ‘character’ in architecture tends to impede or
Barcode enfilade, including a building by Snøhetta). The
occlude action, whether it be at the scale of the city or in
former could be compared to the marketing model of
McDonald’s (or even Monsanto), a scorched-earth scenario the microcosm of the theatre auditorium.
The computer is partly responsible for this situation:
where identity and character are stifled; the latter is a
whilst accelerating precision, production processes and
sort of narcissistic urban Instagram page, a display of the
peccadilloes of designers which extends not much further other forms of control in design, it has also tended to
than the wrapping of the buildings, each straining to dress dematerialise space, making it possible for architects to
make whatever shapes they can imagine independent of
differently from the neighbours. It has – ultimately – the
the thought of how (or of what) they are made. There is
same stultifying effect as the corporate behemoths next
a further reason why such cavorting townscapes start to
door: architectural individualism is now so widespread
There are millions of children in thousands of
cities. The children exist in spite of the cities;
the cities persist in spite of the children. Both
survive, the children with, the cities without
identity. If it were true to say that cities are
meant for citizens, would it be true to say that
they are meant also for children? Is the child
a citizen? … What the child needs is what we
need – just that: places where we can be what we
really are, children unto ourselves, from birth to
death – somewhere. Somewhere!
ALDO VAN EYCK1

Bouffes du Nord
Peter Brook
PHOTOGRAPHY: ANDREW TODD
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look alike: they are all trammeled by the internal logic
of a very small group of 3D softwares, leading architects
(especially young ones) by the nose, seducing them
into an illusion of virtuosity, when the real story (as in
Genova) might actually be much simpler, anchored in
dumb, beautiful materials which give us pleasure and
recognition without needing to be bent out of shape. In
Aristotle’s terms, 3D design software enhances character
but alienates action.
The theatre in general – and theatre for children
in particular – is an important site of resistance to this
alienation, for the simple reason that an audience reacts
in real time – as citizens – to the event and context,
showing up faults which might look lovely in photo
graphs but which can be burdensome in reality. It is of
great importance that the most important ingredient of
the theatre is the performing human body: no artifice can
compete with it for beauty, speed, flexibility, range of
expression, versatility and depth of meaning. The theatre
is all about human action, its rich energies resisting any
attempt to constrain the here and now with extravagant
architectural gestures. We can stay in Genova to illustrate

this, where the architect Aldo Rossi crafted the interiors
of his Carlo Felice theatre to resemble the streets outside,
with stone balconies and window surrounds decorating the
auditorium’s side walls and hefty stone columns marking
the proscenium. Any audience can sniff out insincere, bad
acting immediately (even whilst recognising the artifice of
show in good acting): Rossi’s walls are – in my opinion –
very bad acting, something transparently pretending to be
something that it is not, rendered unreal by their awkward
juxtapositions with the theatre’s shiny wooden flooring
and plaster ceiling with recessed lights: his conceit is
as odd and insincere (and as uninteresting) as someone
wearing a fur coat and peacock feather hat to go to the
pub; it just feels shifty and wrong, and will fail to engage
people’s sympathy and attention. The citizen-audience
will never warm to its character and be led along by its
proposal, it is an obstacle to the aim of theatre, which is to
create empathy, collusion and communion.
Perhaps recognising that architects often have an
agenda which runs counter to their own, great theatremakers have been important space-makers as well. The
twentieth century architectural greats (Le Corbusier,
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Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Louis Kahn,
Alvar Aalto) have produced nothing to compare with Peter
Brook’s Bouffes du Nord or Ariane Mnouchkine’s Theatre
du Soleil. The latter, a sprawling former armaments
factory which is often rebuilt around a particular
production, is an exemplary vernacular product, a selfbuilt utopia which is magnificent, loving, ambitious, vast
and constantly changing. A great part of its charm comes
from the total absence of any official atmosphere: the
beautiful wall paintings, many renewed for each show, are
of a piece with the stage show, crafted by the company
themselves rather than at the behest of a municipal or
cultural patron; they are a breath of fresh air in the context
of culture which is often served up from on high like
a kind of medicine intended to raise spirits and purify
thought. In van Eyck’s terms it is a radiant ‘somewhere’
which makes its own rules and creates its own weather.
Following Aristotle, its abundant character is derived
purely from its amazing energy, its sense of purpose and
action; there is nothing there which does not serve the
atmosphere and purpose of the play in question.
Peter Brook has been even more polymorphous and
extensive in his spatial experiments, approaching the
question as a scientist might by reducing the variables to
a minimum and building successively on each discovery.
His 1968 book The Empty Space is an impassioned series
of interrogations of a theatre which had lost its way –
especially in terms of the stifling institutional ‘smell’ of
many buildings. He responded to his own questions by
departing into the Sahara with a troupe of young performers
and only a blue carpet as stage ‘technology.’ The carpet
was unfurled in various villages (including some where
Westerners were previously unknown) and a performance
was improvised for the locals, testing the limits of human

communication in the absence of a shared cultural frame
of reference. The same spirit of inquiry was carried back
to Paris, where the group set up in the empty halls of the
Mobilier National furniture archives. Brook recounts:
The first to be invited into our space were
children. Initially we encouraged the children
to enjoy the freedom of the space, but to our
dismay they just ran wild. After a humiliating
session in which they had seized our bamboo
sticks, chased us into corners, and beaten us up,
we thought again. We had seen the way a false
freedom leads to chaos and realised that there
was no point in giving children an experience
that was no different to running and screaming
in their own playground. We could not be casual:
they deserved something better, and this
compelled us to study the precise conditions
that govern focus and concentration. At the next
session we began differently. Very quietly, we
assembled the children around a platform, and
the actors, using very simple improvisations,
such as exploring the mysterious and comic
properties of a cardboard box, had no difficulty
in holding their attention and their imagination.
Then the actors attempted a very difficult
experiment, which was to come down from the
platform and walk among the children in order
to see if they were still capable of maintaining
the same silence and concentration without
staying at a point of command. Naturally,
once the dominant position was lost, the
children’s attention was lost with it. Then, to
our astonishment, [Japanese actor] Yoshi [Oida]
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Theatre du Soleil
Ariane Mnouchkine

succeeded without difficulty where the others
had failed. By an inexplicable yet precise effort
that demanded a subtle mastery of his energies
– by ‘making an emptiness’ as he called it – he
became so powerful a magnet that even when he
descended and walked among the children, at
times deliberately disappearing from sight, they
all stayed silent and attentive until he regained
the platform again.3
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I have quoted him at length because his account opens
up several topics of importance with respect to theatre
for children. The first underlines a point already made,
that action surpasses character: goofing with a cardboard
box is far more compelling than making an elegant
stage in a lovely space. Also, the human body is perhaps
even more important in performing for children: they
have not yet been trained to be passive design victims
gawking at sparkling buildings and sets, they are only
interested – transparently – in their own kind. Thirdly,
they differ vastly from us in that they refuse to capitulate
in advance as a ‘captive’ audience locked submissively
into their seats: if they sniff anything less than absolutely
compelling, all hell breaks loose. And fourthly (though
Brook doesn’t specifically address this) ‘children’ are not
a monolithic audience quantity, in fact they are generally
thought to break down into at least four sub-groups
according to age. I suspect that Brook is talking here
about five to eight year-olds, curious about stories, devoid
of preconceptions, unable to control themselves without
some structure (whether ‘commanding’ or numinous
and gentle in the case of Yoshi Oida). Younger children
(under five) are much more likely to be interested in
prime stimuli, without the need (or the attention span)
for a complex narrative; older children (over 12) are,
however, much more likely to be smart (in good and bad
ways) and can project a few years into the future when
they themselves will be the protagonists on stage; they
are – to an extent – self-conscious model adults. We should
add to this the further complication that gender-specific
behaviours (whether socialised or hormone-driven) are
greatly variable between, say, toddlers (relatively asexual),
ten year-old boys preoccupied with sword fights and
thirteen year-old girls learning the depth of their power
over boys. These categories are obviously on a sliding
scale, and – even as adults – we are capable of regressing
in a moment to states of wonder, innocence and anarchy.
It’s worth returning to Aldo van Eyck to sum this up. He
rails (in his marvellous essay “The Child, the City and
the Artist”) against ‘the sterile conception that the child is
‘not yet grown up’…The task of education…is to stimulate
children in being children, not just to ‘make’ adults!”4
Brook – now approaching 90 – still shows work in
rehearsal to groups of children (probably older than
the former wild bunch) in order to have an unvarnished
response, to reveal to the actors what they are doing right
and wrong before the show has really taken shape. He has
also moved on a great deal from his earlier experiments,
which reduced to a bare minimum the question of
space for performance. He has famously resuscitated
an abandoned music-hall theatre in northern Paris (the
Bouffes du Nord) and undertaken an experimental journey

across the world finding and transforming other spaces
which have a similar spark, conviviality and chameleon
character (it’s worth noting that he has not produced any
iconic architecture).5
This work engages the problem he had eliminated for
reasons of experimental clarity in the 1970s: how should an
audience of 500 or so people be arranged with respect to
the action? The question is thorny and historically complex,
even if people themselves (and I include children as ‘people’)
have retained fairly universal characteristics across time and
place. Here are some aspects of the problem:
Why sit at all? Why not emancipate the audience,
allow them to determine their own relation to the action?
This would be the case for the mobile, urban-scaled
medieval mystery plays, contemporary experiments
(now actually a kind of mainstream) such as Punchdrunk,
DreamThinkSpeak and You Me Bum Bum Train. It is also
the case for Ariane Mnouchkine’s early works 1789 and
l’Age d’Or, in which the audience roamed through the
Soleil’s halls.
What is the stage? Is it a place of action or of character
and show, a place primarily for sharing stories or a place
for making pictures? This is a central question underlying
the geometry of theatres from the late 18th century
(convivial, intimate and self-aware) through Wagner’s
darkened, spooky auditorium to the modern open stage,
with the whole audience facing the same way towards
a wide plateau. In Peter Brook’s case the response is a
compromise, with the body taking central importance, the
audience always embracing the action on three sides. His
spaces are nonetheless ravishingly beautiful, and never
reduced to the supposedly ‘neutral’ condition of the black
box. The central condition in this formula is that of selfawareness of the audience: too much (19th century gaslit
theatres where the stage was a pretext for social display by
the audience) and we veer towards character rather than
action; too little (the cinema-style, bamboozling Bayreuth
auditorium) and the audience becomes passive, the stage
world corrupted away from action by its own hegemony.
Is the theatre a space or a place, a repository of civic
memory and continuity, or a neutral receptacle which is
wiped clean of the past with each new production? As an
illustration, the Bouffes du Nord does not easily accept
scenery, its battered walls – carrying layers of paint from
40 years’ work – telling their own story in support of the
staged action. At the Soleil the space has become literally
archaeological, previous stages made of concrete being
excavated and modified for new work. There is a sense of
belonging to an extended shared time which is biological
(the company, still together, is ageing) and eschatological.
I would argue that the quality of presence in a theatre is
vital: things happen there, and a certain quality of space
permits these things to remain alive. By way of example,
it is impossible to sit in the convivial Theatre des Champs
Elysees without recalling the brawl which took place there
during the premiere of The Rite of Spring in 1913; one
would be hard-pressed to feel any similar ghosts, though,
in the antisceptic, front-facing Theatre de la Ville. In a
similar manner, practically every performance in the 2014
Avignon Festival was preceded by a spontaneous protest
by theatre workers angry at French Government moves to
renegotiate their status as intermittent workers. In every
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case I witnessed, the uniformly straight-rowed, frontfacing spaces of the Festival made debate and discussion
very difficult (especially if people at the back were
protesting): instead of participating in a space of shared,
conflictual action, I got a crick in the neck.
How is the audience prepared, how are they gathered
from the city as a sub-set or microcosm of society and
then united as a single entity in the act of performance?
Put another way, how to you take a child from a bus,
into a lobby (via the toilet most likely) and into the
auditorium without losing the chance to prepare them for
a heightened experience in the performance?
When we architects begin addressing the problem
of making a theatre for children, we are obliged to
take a position (in concert with our clients) on these
questions, and also to engage with the specific questions
arising from a young audience. I would like to unpack
two recently-built examples to explore two somewhat
contrasting approaches, and then reflect more generally
on how a future architecture for children’s theatre might
take shape.
The Unicorn Theatre in London by Keith Williams
Architects was completed in 2005 at the end of a wave
of millennial optimism and prosperity. The Blair
governments had the good fortune to act as a release of
tension after more than a decade of cultural penury under

Thatcher and Major. With a small increase in official
cultural funding (through the National Lottery) and a
generous and judicious private sector in the wings, a new
range of facilities was created against the backdrop of
a fertile, risky, golden period in artistic creation in the
performing arts. Williams’ Unicorn building was the first
large-scale purpose-built children’s theatre in Britain and
– as such – an important pathfinder and test. The Unicorn
had existed as a flourishing company since 1947, sharing
space at the Arts Theatre in Covent Garden. Under artistic
director Tony Graham it was able to develop its own
vision for a new-built home (in fact the first new theatre
in London since Denys Lasdun’s National Theatre of 1974).
The building’s site is a small parcel of land on Tooley
Street in a former dock warehouse district near Tower
Bridge. The surrounding area was comprehensively
redeveloped at the same time into large-scale, anonymous
offices by Foster and Partners. A neighbouring existing
building which was to have been made available for
offices was not included in the final scheme, meaning that
Williams’ prime challenge was to shoe-horn a complex
facility into a relatively small volume. The Unicorn’s
two auditoria (the 120-seat Clore studio and the 350 seat
Weston Theatre) are stacked, a street-level foyer attendant
to the Clore. Offices, backstage and rehearsal spaces are
clamped against the main volumes with a vertiginous stair
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The Unicorn Theatre, London
Keith Williams Architects

The Egg
Haworth Tompkins
PHOTOGRAPHY: PHILIP VILE
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uniting the composition, described by Williams as part of
“a mannerist corner tower with [an] eroded base.”
The building’s materiality is predominantly tough and
mineral (blue engineering brick, stone floors, concrete
walls, stucco facades, plus some copper cladding); there
is some timber present in the main stair volume and
corridors. The foyer’s double-height glazing is not unlike
that of the surrounding corporate development’s atria.
There is some structural virtuosity involved, the two
stacked auditoria functioning as acoustically separate
boxes with the Weston cantilevering out over the foyer.
The impression of volumes under pressure from within
is carried through to various glazed aedicules (the green
room, for example) which push out from what Williams
describes as the ‘cliff-like’ boxes of the principal functions.
The Clore studio is a pro-forma black box studio with
a pipe grid and retractable seating. The Weston has a large
stage (15 metres wide and about the same from front row
to back wall) with a thrust layout for the seating strongly
reminiscent of the stalls of Peter Brook’s Bouffes du Nord
in Paris (a pit can open to add four rows of seating for
an ‘end stage’ arrangement). There is adult-size bench
seating in sheer blue fabric (blue being a recurrent colour
in the building), a public gallery and a technical level. The

basement level contains toilet facilities and plant space.
The Unicorn’s catchment is the whole of London: its
audience (of all ages) is principally organised through
the school system, and the building is constrained by the
need to disgorge coachloads of children, have them pee
before the show and then move upwards in unison (for
performances in the Weston). There is not much space in
which to wait, linger and mess around, the foyer having
a fairly hard-edged minimalist quality which speaks of
efficiency and robustness more than playfulness. On a
recent visit areas of landing in the feature stair had been
colonised with comfy sofas, bean bags and bookshelves,
and there have been various moves to liven up the white
walls in the public areas (wall drawings by artist Quentin
Blake and rather sad coloured lighting). The building –
perhaps anxious about footfall and intensity of use – does
not offer much concession to the child’s body which can
occupy space far more richly than an adult. The same can
be said for the sharp edged-bench backrests and the fiddly
door push handles which have been known to trap fingers.
The Unicorn is Williams’ first major project and can
be read as an early development of his personal language
(which has evolved with remarkable consistency since
then), and – whilst it has served a vital civic function as
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strong contrast with the existing bath stone walls, which
were left exposed where possible. Tompkins admits that
the colour scheme was driven by his junior clients and
was more zippy than he would have chosen habitually.
Seating is upholstered in leather, both sensual and
practical (longer-lasting than PVC and easy to wipe
clean). There are several ingenious practical innovations
such as a soundproof private box in the auditorium where
protesting patrons can be sequestered whilst remaining
in touch with the show (which is also relayed
by loudspeaker).
The auditorium plays on several registers, feeling both
playful and serious (the exposed back wall with shuttered
windows, all rather Rothko…). The ‘stalls’ seating can be
taken out to a flat floor (promenade with the balconies
above or in the round), a situation which is quite far from
the supposed neutrality of the Unicorn’s black box of about
the same dimensions. It is an eccentric, one-of-a-kind
space which I cannot imagine as a theatre for grown-ups.
As a nearly two metre-tall adult I find the Egg’s spaces
slightly oppressive, and this is all very well: the foyer
is barely my head height, doors and stair volumes are a
legal minimum; there is a gently declared message (born
also of spatial necessity) that this space is not really for
me, it’s for people from 30 to 80 per cent of my size.
The stair sequence, looped with spatial and structural
virtuosity into and around an existing light well, becomes
another playground specific to this audience, its elongated
landings and cantilevered corners being occupied by
crouching or reclining children; without the need for the
heavy signals of the Unicorn’s beanbag-minimalism it
appears to stimulate the imagination of its patrons. There
is – in fact – a domestic scale to the whole building, the
foyer feeling like a large living room with kids racing
around the central built-in sofa; the staircase could lead to
an attic rather than a rehearsal room, and so on.
The Egg is more place than space, a welcoming,
informal destination in daytime for parents and their
charges, and a warm part of the city fabric. Scaled up for a
tougher, more complex environment it would obviously be
different, but it contains many clues as to how we might
make buildings of many sizes for younger audiences.
It is certainly not neutral in its presence, but there is a
sense that its character follows its purpose and action: its
architectural ingredients are strong and self-confident, but
never detached from their function.
I’m engaging in (I hope) constructive criticism of my
contemporaries, something architects hardly ever do,
but a necessity to my mind if we are to progress with this
subject which is (to risk a pun) in its infancy. It is therefore
only fair that I stick my own neck out and share an (as yet)
unbuilt project for a theatre for audiences of all ages. It so
happens that the building was conceived for Peter Brook’s
theatre director daughter Irina, who was one of the unruly
children in his initial Mobilier National exercises. The
seating layout bears some similarities with the Weston
theatre, although here the curved rows are locked into
the overall circular form: the building (made entirely of
wood with a bamboo roof structure) makes it clear that
one is entering a really simple volume with no tricks up
its sleeve, a universal geometry where the boundaries of
the world of story are clearly defined and expressed (as
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the only purpose-built children’s theatre in the metro
polis – it could be said that the building offers very little
specific to the child; indeed, it could become a grown-up
theatre tomorrow without modification. In the terms of
the questions I raised previously, it is very much a space
rather than a place, and could be said to be in thrall to its
own architectural character and which is not profoundly
connected to its actions. It certainly reflects the need to
cater to a very large audience: its foyer is hard-edged for
high traffic, but its stage is quite hefty for children’s shows
(one third of which come on tour with sets smaller than 15
metres wide) and the Clore is as drab and uninspiring as
any other black box venue.
Architect Steve Tompkins of Haworth Tompkins
already had several theatres under his belt when he
was asked to design The Egg children’s theatre for the
Theatre Royal in Bath (also completed in 2005). Tompkins
emerged onto the national scene with a painstaking,
sensual renovation of London’s Royal Court Theatre, then
spread out with two provisional spaces for the Almeida
and a tough-love refurb of the Young Vic (for which I
was theatre consultant), all of which would feed into the
language of The Egg. The project has some ostensible
similarities with the Unicorn: a constrained site (in this
case the walls of a former cinema, Grade II listed), a
tripartite brief (two principal rooms plus public spaces)
and a tight, vertical organisation of the space. The scale
here is smaller: the footprint is 11 x 16 metres compared
to the Unicorn’s 25 x 35; the main auditorium seats 125
instead of 350; but the main elements of the scheme
are organised in the same way: basement loos, ground
level foyer, double-height main auditorium above and a
rehearsal room above that.
The design process in this case was much more childcentred: a shadow client body comprised of nine to 18
year-olds followed the scheme in detail and as equals
to the grown-ups legally in charge. Their input was
interesting and perhaps unexpected: the older children
wanted the glamour and richness of a ‘proper’ historical
theatre like the existing Theatre Royal; the word ‘toy’ was
never used; the younger clients spoke with seriousness
and confidence of their requirements (hiding spaces,
sensual, colourful finishes, domestic scale) without
defining themselves as ‘other’ or ‘mini’. It should be said
that their socioeconomic profile (by dint of living in a
beautiful Georgian City) was homogeneously middle-class
and well-educated, far from the metropolitan complexity
of the Unicorn’s audience.
Tompkins tailored his responses to their desires
closely to the building’s constraints, mining a very
reduced palette for opportunity. The existing walls were
structurally doubtful, creating the need for an independent
steel frame inside running through the whole height
of the building. This was canted inwards in a ‘bucket’
shape to avoid hitting the existing foundations, giving a
baroque dynamism to the auditorium’s horseshoe form
and registering in the foyer below; even the notional
‘proscenium’ pillars are leaning outwards. Budgetary
and spatial restrictions (as well as the architect’s ethos)
precluded literal citation of gilt and velour historical
finishes; instead, brightly coloured corrugated plastic
sheeting encloses the auditorium balconies, playing a

Ris Orangis Dreamtheatre
IMAGE: STUDIO ANDREW TODD
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was the case for the Elizabethan theatre). The spectacular
riverside site (the theatre is partly supported by an existing
concrete pier) adds to the sense of a performance being a
kind of journey, the stage back wall opening out onto the
water before and after the show (not unlike the shuttered
windows in the Egg). This particular project also has an
ambition of metaphorical and actual coexistence with its
environment, powered by turbines in the river, naturally
ventilated and lit, anchored in a 21st century sensibility of
the globe as a threatened, finite sphere.
These examples are – I hope – interesting, but by
definition insufficient for projecting a new form of
theatre architecture for children. There is just not enough
experience in the field yet. Just as we are groping our
way to avoid a deadly image-based architecture which
kills civic life, so we are confronted with the fascinating
challenge of making spaces for people who are different
from us, whilst at the same time embodied within our
grown-up identities. There is a tragic separation at play:
we cannot, by definition, think or act like our younger
selves; there is a gap of empathy between us and our
children. For me the worst thing to do would be to rush
to develop infrastructure in a state of anxiety, following
supposedly tried and tested precedent – in other words, to
behave like ‘responsible’ adults.
I want to allow Peter Brook to spark our final thoughts
here. In the 1960s he was asked to be an advisor to Denys
Lasdun whilst he was designing the future National
Theatre. He gave the following advice:

Don’t exhaust yourselves making a plan of
the theatre; forget mathematics and drawing
boards for a while. Instead, devote three or six
months to making contact with people who have
different occupations – watch them in the street,
in restaurants, during a quarrel. Be pragmatic,
sit on the floor and look upwards, get as high as
you can and look down, get at the back, in the
middle, in front of people. Then deduce your …
conclusions from the experience you will
have acquired.6
Lasdun ignored him, the fossilised auditoria of the
National being the result. We cannot afford to do the same.
I propose that we follow his example and work
experimentally: instead of rushing to produce photogenic,
character-led palaces of culture, we should get closer to
the action, working with theatre professionals and children
in contexts which allow easy failure, and also allow the
recognition and growth of successful strategies. Instead of
architects showing up with their noses stuck in computers,
we should follow touring shows with bits of bamboo, cloth,
rope and cardboard, and make a hundred nests, caverns,
corridors, roofs, tunnels, public squares, clouds, tents,
mountains, rivers, paths and – indeed – imaginary cities
before we even begin the task of sitting down and making
drawings of the future theatre for children.
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Ris Orangis Dreamtheatre. Stage level plan, interior images and model.
PHOTOGRAPHY: STUDIO ANDREW TODD
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Det mobile scenehuset –
Utoskop som teaterarkitektur
Av Ina Coll Kjølmoen
FOTO: NUMMEN SAFARI
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Scenehuset Utoskop er et vitalt element i dansegruppen
Nummen Safaris forestillingsprosjekt UtoSafari (2009).
Designer André Sipilä Solvang produserte prototypen,
en mobil uttrekkbar bolig, som masterprosjekt i
design ved Kunsthøgskolen i Oslo i perioden 2007
til 2009. I 2009 produserte Solvang en noe mindre
utgave, spesielt tilpasset Nummen Safaris ønsker for
forestillingsprosjektet. Scenehuset Utoskop er konstruert
som et teleskop med tre deler, som utslått danner et rom
på 30 kvadratmeter. Under transport er delene skjøvet inn
i hverandre. Den største delen er montert på en bilhenger,
og hele konstruksjonen kan trekkes av en kraftig
personbil. Dette gjør Utoskop til et scenehus som lett kan
tas med på turné, og som kan settes opp nesten overalt.
Forestillingsprosjektet UtoSafari ble produsert samtidig
som, og i forhold til, scenehuset Utoskop. Utoskop er
altså ikke bare et rom der forestillingen utspiller seg, men
også et vitalt virkemiddel i prosjektet. I tillegg er Utoskop
et kunstverk i seg selv – en mobil skulptur i spill med
stadig nye omgivelser.
På mange måter kan man si at forestillingen UtoSafari
allerede er i gang når Utoskopet kjører gjennom barnas
nærmiljø og inn i skolegården. Mang en samtale med
barn, lærere og foreldre har funnet sted mens huset rigges,
en aktivitet elevene ved anledning også har fått delta i.
Forestillingen, som kun tar en skoleklasse (maksimalt
30 personer) av gangen, begynner med at en av utøverne
leder publikum inn i scenerommet gjennom et pelskledd
rør. Krabbende på alle fire får barna en taktil erfaring
med Utoskop på vei inn i det. Rommets begrensede
størrelse skaper en intim situasjon. Publikum befinner
seg bokstavelig talt inne i scenografien. De deler rommet
med utøverne, og kan merke deres bevegelser i sine egne
kropper ved at huset rister og skaker. Utøverne kan på
sin side både se og høre alt hva publikum gjør og sier.
I forestillingen tas hele scenerommet i bruk, som et viktig
utgangspunkt og en bærebjelke for bevegelsesmaterialet.
Husets ene endevegg er en stor dobbeltdør. Mot forestil
lingens slutt åpnes denne døren, og scenerommet utvides
til å innbefatte omgivelsene utenfor. Publikum blir sittende
igjen inne i Utoskop, mens utøverne forsvinner ut av scene
rommet og fortsetter sin ferd gjennom deres nærmiljø.
Utoskop er som teaterarkitektur både en måte å
møte og omgå produksjonsstrukturen i DKS. Heller
enn å tildekke gymsalen og forsøksvis gjøre denne

om til et teaterrom, bringes noe nytt og annerledes til
skolen: Utoskop. Selv om Utoskop plasseres innenfor
skolens område, kommuniserer forestillingsprosjektet
en selvstendighet fordi det finner sted utenfor selve
skolebygningen. Forestillingen spilles i en omgivelse
kontrollert av utøverne, noe som gir kunstnerisk frihet i
utformingen av både koreografien og møtet med publikum
– for eksempel kan barna bedrive høylytt undring og
refleksjon underveis i forestillingen, og de inviteres til å
utforske rommet sammen med utøverne i en workshop
etter forestillingen. Utoskop kan videre bidra til en ny
erfaring av det aktuelle stedet. Når dobbeltdørene går opp
blir Utoskop et perspektiv hvorfra publikum kan se ut på
skoleområdet sitt. Samtidig virker omgivelsene hele tiden
tilbake på forestillingsprosjektet, blant annet gjennom den
konkrete plassering av Utoskopet på skoleområdet.
Gjennom Utoskop som teaterarkitektur tar UtoSafari
på alvor at de omgivelsene et kunstprosjekt utfoldes
i har avgjørende betydning for publikums erfaring.
Utoskop muliggjør en fyldig og dyptgående opplevelse
av forestillingsprosjektet, fordi scenerommet er synlig
for hele skolen både før, under og etter forestillingen.
Dette vekker barnas interesse for og åpenhet mot kunst
erfaringen. Resepsjonen og refleksjonen av UtoSafari er
dermed i gang allerede før «selve» forestillingen starter.
Gjennom UtoSafari-en tas barna med inn i forestillings
situasjonen blant annet gjennom at utøverne og publikum
bokstavelig talt deler rommet og tiden. Det intime
scenerommet, og utøvernes nærhet og samhandling
med publikum, gjør at skillet mellom virkelighet og
fiksjon blir utydelig – noe som kan eksemplifiseres ved
at barna ofte lurer på om utøverne bor i huset. Rommet
innbyr videre til å oppleve med hele kroppen, noe som
tydeliggjøres ved at publikum får lov til å utforske rommet
etter at selve forestillingen er «slutt». Utoskop skaper en
helhetlig estetisk erfaring i prosjektet gjennom å være
limet som binder hele besøket sammen – huset kommer til
skolegården og er åsted for både forestilling og workshop,
men er samtidig et kunstobjekt i seg selv.
UtoSafari er produsert av dansegruppen Nummen Safari:
Guro Anna Wyller Odden, Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie
Sortland, med Landing som co-produsent. Teksten er skrevet
av Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland.
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«En stein er en bit av jordkloden»
Cirka Teater
FOTO: SOLVEIG NYGAARD

Cirka Teaters vei mot
en scenekunstarena for barn
Av Anne Marit Sæther
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«Får jeg prøve?»
Nesten daglig på våre turneer i regi av Den kulturelle
skolesekken, DKS, får jeg dette spørsmålet etter fore
stilling. Lærerne samler gruppene trinnvis, elevene
stiller seg på rekke og marsjerer ut av gymsalen, men
noen barn er ikke klare til å skilles fra teateruniverset
ennå. De drives mot vår del av gymsalen som er blitt
scene denne formiddagen. Tiltrekningskraften er for
sterk. De sniker seg ut av rekken. Vil inn i forestillingen,
se oss, snakke med oss, og ikke minst undersøke og
prøve våre medbrakte scenografiske virkemidler. Det
har alltid vært sånn, i alle våre forestillinger; vårt unge
publikum vil ha mer. De vil sitte i urmakerens merkelige
stol, de vil prøve mekanismen som fikk fem hammere
til å dunke fram på egen hånd, eller dreie på den store
stemmegaffelen og sette mobilsystemet i gang.
Vi møter en nysgjerrighet og en drivkraft som vi
sjelden har kapasitet til å være fullt til stede for, og jeg
rigger ned med en sterk følelse av at vi går glipp av noe.
Jeg som scenekunstner, og barna som vårt publikum.
Det finnes et møte som ennå ikke er utforsket.
Inspirasjonskilder
På reise i Portugal. Museum Calouste Gulbenkian i
Lisboa. I de store åpne rommene med malerier på alle
vegger er det denne dagen stor aktivitet. En gruppe barn
sitter foran et maleri. Formidleren forteller og stiller

spørsmål, og jeg lytter til en lavmælt intens dialog mellom
den voksne kunstformidleren og seksåringene. I samme
rom, litt lenger borte, sitter studentene, kunsthistorikerne.
Også de sitter på gulvet rundt et maleri, med sin
formidler, lyttende, i dialog. Jeg er turisten som ser mer
på de besøkende enn på bildene. Jeg undres over alvoret,
tilstedeværelsen og konsentrasjonen i de to gruppene. De
er likestilte. Seksåringene og studentene. De beveger seg i
museet med samme selvfølgelighet, samme våkenhet.
Jeg besøker museer i Europas byer: Berlin,
Amsterdam, Paris, London. Jeg ser etter barna, ser verk
stedene, ser rom tilrettelagt for møtet mellom kunstfaget
og det unge publikummet. Sanselige møter som gir mulig
het til å oppleve gjennom å gjøre – kjenne, lage og styre.
I Pompidou.senteret i Paris formidles utstillingen Frida
et moi, om Frida Kahlos kunstnerskap, til barn. Det er en
interaktiv utstilling i et stort, åpent areal. Her er det ikke
bare bilder. Kunstnerens liv er iscenesatt. Barna går inn i
rom, teatrale rom, der Frida Kahlos farger, tekstiler, klær
og arkitektur er tilgjengelig. Barna kler seg som henne,
stiller seg opp med apekatten i hennes atelier. Et annet
barn tar bildet. Det kommer umiddelbart opp på skjermen,
ved siden av originalbildet: Fridas selvportrett. Sengen
hennes, i miniatyr, stor nok for en niåring, men alt for
liten for en voksen. Det finnes tre slike senger i rommet,
himmelsenger med speil i taket. Barna kryper opp i
sengene, ligger og tegner slik den invalidiserte kunstneren
lå. Hun så sitt eget kunstverk i speilet. Dette var den
metoden hun utviklet for å kunne male bilder, på tross av
sykdom og det faktum at hun måtte ligge uten å kunne
bevege rygg og nakke. Jeg er turisten som nok engang ser
på publikum. Jeg ser hvordan barna som ligger i sengene
er inne i en fiktiv verden, et teater, en scenografi der de
med hele kroppen får oppleve hvordan den meksikanske
kunstneren levde og kjempet for å skape sin kunst.
Også i Norge finnes verkstedene for barn. De store
kunstinstitusjonene vektlegger dette møtet i økende grad.
Møte med kunsten, og invitasjon til å prøve selv.
Hvordan ville et teaterlaboratorium for barn se ut?
Kan vi åpne dører inn til scenekunstens mangfoldige
verden gjennom å gi barn den samme tilliten og
selvfølgelige plassen som seksåringen i Lisboa og
niåringen i Paris fikk?
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Mitt scenekunstliv har utviklet seg gjennom tusenvis
av møter med barn i hundrevis av rom. Gymsaler,
institusjoner, klasserom, haller og parker. Cirka Teaters
scenespråk har vært invitert inn på mange ulike arenaer.
Felles for alle møter med nye rom er at det har oppstått
behov for å skape gode rammer for formidling av vårt
visuelle teater. Å søke å gi den optimale opplevelsen hver
gang, hvor enn vi er. Gjennom 30 års teaterliv der vi har
tilpasset våre produksjoner til ulike scener, har det vokst
fram et sterkt ønske om å utvikle rom som er tilrettelagt
for å gi barn innblikk i scenekunstens mangfoldige språk.
Møter med internasjonale festivaler, kunstsentre og
museer har åpnet døren inn til inspirasjonskilder som gir
tro på at visjonen om å skape en scenekunstarena for barn
kan realiseres.
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Dialog med publikum
Jeg er skuespiller og mitt publikum er ofte barn. Gjennom
mange år har jeg møtt barn som betraktere og deltagere,
på store scener eller i bittesmå intime grupper. Det å
virkelig «treffe» publikum, å kjenne at det oppstår et
fellesskap mellom scene og sal, er alltid en uforutsigbar
faktor uansett målgruppe.
Gjennom mange prosjekter har Cirka Teater arbeidet
med å sette fokus på eksistensielle spørsmål rundt det å
være menneske. Jeg opplever at det å stille spørsmål på en
leken måte åpner veien inn til eget og publikums barnlige
univers. Forståelsen for barnets verden, kombinert
med et genuint ønske om å skape scenekunstuttrykk
for barn ligger til grunn for våre produksjoner for
det unge publikum. Universet vårt næres av leken og
poesien, og ønsket om alltid å etterstrebe et uttrykk som
kommuniserer direkte til barn. Cirka Teater har de siste
10 årene spilt over 600 forestillinger på turné for mer enn
70 000 barn. Dette har gitt oss erfaringer med hensyn til å
kommunisere med barn som målgruppe. Samtidig har det
gitt oss erkjennelsen av at ethvert møte med publikum er
et nytt møte.
De fleste publikumsmøter oppleves som gjensidig
inspirerende, men vi har også opplevd at noen
forestillinger går i en retning vi selv ikke har kontroll
over. Vi «treffer» ikke. Opplevelsen av å bomme, å ikke
«treffe», er aller tøffest når det er barn i salen. Jeg har
gått ut på scenen, skrekkslagen over å skulle møte den
hoiende, store energien som ramler inn i gymsalen.
Jeg har opplevd å miste kontakten og holde på uten at
publikum bryr seg om hva som skjer. Noen ganger kan
latteren være vill og uten retning. Jeg har satt i gang noe
som jeg ikke klarte å samle. Publikum ler. Ikke av eller
med skuespilleren, men for latterens skyld. For lyden
og fellesskapet. Prosjektet på scenen smuldrer opp. All
energi mellom meg og barna er kavete og svett, ingen av
oss lytter. Vi durer fram på to motgående motorveier.
En sjelden gang oppleves forestillinger sånn. Men
nettopp slike opplevelser driver oss videre. Setter i gang
spørsmålene. Hva gikk galt? Hva vil det si å samle barna
rundt en forestilling? Hva er det jeg vil skal skje?
Jeg leter etter et møte. Et virkelig møte. I større og
større grad setter jeg som krav til meg selv at dialogen
mellom scene og sal skal være ekte og direkte. Hvordan
utvikler man et ekte og direkte møte? En tilstedeværelse
i møte med den store energien? Hvilke virkemidler har
vi for å tilrettelegge for et slikt møte? For det er ikke til
å komme bort fra: opplevelsen når scene og sal spiller på
samme lag og det klaffer, genererer energi og inspirasjon
til alle parter. Barn i salen avgir mye større energi enn
voksne. Og responderer mye mer direkte enn voksne,
på godt og vondt.
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En stein er en bit av jordkloden
Med bakgrunn i erfaringene beskrevet over, startet jeg
i 2009 et eget lite forskningsprosjekt. Jeg ønsket å lære
mer om å «treffe» mitt publikum. Prosjektet «En stein
er en bit av jordkloden» er blitt en arena der kunstnere
og barn kommer tett på hverandre og kan utforske dette
møtet, utenfor forestillingens definerte ramme, og med
utgangspunkt i den skapende prosessen som pågår før en
forestilling er ferdig.

En kollektiv skapende prosess inneholder kraft og
energi. Noe utenfor oss selv driver oss framover. I Cirka
Teater inviterer vi andre kunstnere inn i våre prosjekter,
og gjennom dialog og improvisasjon vokser forestillinger
fram. Denne tiden er full av spørsmål og kaos, tvil og tro.
Ideer flakser rundt. Små bruddstykker faller på plass,
men finner ikke linken til andre ideer. Alt snus på hodet,
vi prøver igjen, trår feil og ser at feilen er et funn, akkurat
det vi trenger for å skape den dynamikken vi jakter på.
Tiden før en forestilling møter publikum, er en tid med
masse energi, fellesskap, intensitet. Og innimellom,
en tid med dyp glede og begeistring. Men alltid –
et sterkt engasjement.
Kan jeg finne den samme intensiteten i en skapende
prosess dersom medarbeiderne er barn?
Kan vi benytte de samme metodene og møte barn på
lik linje som de voksne? Vil vi klare å «tune» oss inn mot
et felles prosjekt der vi leter og undersøker et materiale?
Vil barna engasjere seg? Vil de kjenne spenningen når vi
er på jakt etter noe vi ikke vet hva er?
«En stein er en bit av jordkloden» er et laboratorium
der fantasi, lek og sanseopplevelser skal være utgangs
punkt for å skape egne historier og teaterforestillinger.
Gjennom å gi hvert barn tid og fokus, ved å møte barnet
som en medskapende ressurs, ønsker vi å legge til rette
for et møte med vårt visuelle scenespråk. Over 1000 barn
har deltatt i prosjektet. Vi har aldri større grupper enn 20
barn. Noen ganger bare tre barn. Alt etter de utfordringer
og behov for tilstedeværelse hvert barn trenger.
Vi vil at barna skal oppdage verdien av å jakte på
noe man ikke vet hva er. Kjenne på en drivkraft og et
engasjement, og oppleve å være del av det å skape et felles
energifelt. På veien fra idé til forestilling oppdager barn
nye sider ved seg selv, og de får utviklet nye kanaler for å
uttrykke seg og manifestere seg.
Prosjektet startet i Trondheim. De deltagende barna
fikk komme til vårt verksted, til rom som var fylt av
teater og som har vært ramme rundt Cirka Teaters
scenekunstproduksjoner i 30 år. Det kjentes nesten som
et premiss for å klare å skape den dialogen jeg var på jakt
etter. At barna måtte komme til våre produksjonslokaler.
Til dette stedet som er annerledes enn skole og hjem og
idrettshall. Et verksted for fantasi og undring. Det har
vært en stor styrke for prosjektet å kunne invitere barna
inn til vår arbeidsplass.
I Cirka Teaters lokaler møter elevene en annen
atmosfære. De får være i rom som er tilrettelagt for
teaterproduksjon. Det er nytt og interessant å være i
verksteder der det skapes figurer og scenografi og
dermed få møte teatrets verden på innsida.
Barnas oppmerksomhet ledes i retning av det
som er annerledes. Cirka Teaters lager av merkelige
byggverk, maskiner og rekvisitter vekker nysgjerrighet
og inspirasjon. Øynene åpnes for at teater er mer enn
øyeblikkene av scene/salopplevelser. Bakenfor en
scenekunstproduksjon skjuler det seg en fabrikk fylt
av ord, farger, musikk, bevegelser og valg. Gjennom
deltagelse får barna øynene opp for scenekunstens
tverrfaglige natur. Resultatet er forståelse for
kompleksiteten bak en skapende prosess.
Vi arbeider med konkrete, visuelle materialer, og
beveger oss mellom billedkunsten, figurteatret og den
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«En stein er en bit av jordkloden»
Cirka Teater
FOTO: SOLVEIG NYGAARD

Cirka Teaters visjon for en scenekunstfabrikk for barn.
ILLUSTRASJON: AGRAFF
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litterære historiefortellingen. En stor steinsamling er
prosjektets inspirasjonsmateriale. Av stein bygges rom.
Barnas byggverk blir scenografi for deler av historiene vi
dikter fram. Historier overføres til figurer som brukes i
skyggeteatret. Skyggeteatret gir rom for eksperimentering
og lek, og inviterer til felles prosesser. Jeg har valgt
denne teaterformen fordi den med enkle prinsipper gir
oss fantastiske resultater. Skyggene tegnes og klippes av
barna. Vi kan gå inn bak skyggeskjermen og se hvordan
figuren virker med en gang. Vi setter sammen historier
underveis. Reiser til jordens indre: til Havsteinen og
til Ildsteinen. Til Jordsteinen og til Himmelsteinen.
Skyggeteatret utvikler seg og blir komplekst når fire barn
skal koordinere åtte hender som fører figurer, glassboller
med vann, bobleplast og tauverk, kakao og ris mellom
to plastark, og cellofan i alle farger. Åtte hender skaper
animasjonen som trengs for å fortelle historien, alle deltar
i samme bilde, følger den samme musikken.
«En stein er en bit av jordkloden» er et deltakerbasert
tverrkunstnerisk prosjekt som har vært i kontinuerlig
utvikling siden 2009. Cirka Teater har nå produsert et
mobilt verksted, med skyggeteaterscener og scenografi.
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Scenekunstarena for barn
Steinprosjektet har vært en viktig kilde til visjonene som
har vokst fram om å skape en scenekunstarena for barn
i Trondheim. Et hus der scenekunstfaget «treffer» et
undersøkende publikum, og der barna er velkomne til å
prøve – til å ta på, bygge, utvikle historier, komponere

og spille. Tenk om barnas arena kunne inneholde
laboratorier for all den tverrkunstneriske utfoldelsen
vi møter i teateret. Når vi besøker teateret for å se en
forestilling sluses publikum inn til publikumsplassene.
De aner knapt hvilken fabrikk som finnes bak scenen,
på den andre siden av forestillingen.
Hvordan ville den se ut, den fabrikken som inviterer
barna inn i alle disse verkstedene og laboratoriene?
Hvordan ville fabrikken oppleves dersom den var
tilrettelagt for barn? Et helt hus, der all arkitektur leder
oss inn på veien ut av det vanlige. Der all aktivitet leter
etter å reise inn i hemmelige rom, i oss selv. Og der reisen
tillater å slippe løs den kreative galskapen, der det ikke
finnes fasitsvar.
Dette er min visjon for en slik fabrikk, en
scenekunstarena for barn:
Trapper som snor seg opp. Helt til topps. Feierens
hemmelighet ligger der, på toppen av pipa. Og ned
kommer du også, til nye trapper, broer og snarveier der
du kikker ned i en verden av rom og verksteder.
Du vil besøke «Øre-høre-Lydlaboratoriet». Rommet
med muligheter for å skape lyd, akustisk og elektronisk:
Få mulighet til å hente spesifikke lyder fra et arkiv, du får
bevege deg opp og ned i pianotrappen, får lete i materialer
og overflater, lete etter nye lyder du aldri før har hørt,
og skape egne historie uten ord, uten bilder. Du lukker
øynene og reiser.
Senere besøker vi «Et rom for øyet». Et rom med lys.
Et rom som skaper lys og skygge. Et rom som åpner for
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Tenk det!
Cirka Teater
FOTO: GILLES BERGER

Sommerskole.

eksperimenter med farger. På vei inn døra får du hvite
klær. Alt i dette rommet er hvitt. Hvite appelsiner. Hvite
bananer. Hvite vegger, stoler, kopper, biler. Hvite trær og
blomster. Men lyset har alle farger og du kan selv velge
hvordan dette rommet skal lyssettes. Røde bananer og blå
trær? Grønne vegger og gule senger?
Mange samler seg i «Et rom for ting». Scenografi
og rekvisitter. Her utforskes form og funksjon. Ting
skulpturer bygges. Her undersøkes format. Hva vil det si
om kaffekoppen er så stor at to jenter kan gjemme seg
oppi? Kan jeg bygge en hage av metall? Eller en båt av
kuber og sylindre?
Skrivestua må ligge på toppen. Med utsikt i alle
himmelretninger. Vi er i fyrtårnet, dette mystiske rommet
som sender signaler ut til ukjente mottagere. Her kan man
skrive, sette sammen ord, samle sin historie og sende ut
sin egen signatur gjennom digitale tekster til arenaens
egen nettside, men også til fyrtårnets øverste etasje, der
teksten roterer. Synlig for hele byen.
Mange vil inn i kostymenes verden. Vi har alle prøvd
det, en eller annen gang. Tatt på et kostyme og blitt en
helt annen. Et karneval. En utkledningskasse. Den leken
er gammel og går visstnok aldri av moten. Men hva om
våre unge designere får eksperimentere med materialer.
Ikke bare kostymer av tekstil, men av plast, papir,
metall. Skape vinger av bambus og silke? Skape kjoler av
sykkelhjul og hermetikkbokser?
Et opplevelsessenter for det store publikummet;
søndagsturen med familien. Og et laboratorium for møtet

mellom barn og kunstnere. Egne sommerskoler med
heldagstilbud i en til to uker. Skoleklasser med dagtilbud.
Å gi barn unike, sanselige opplevelser, og å slåss mot
konformiteten i barns liv har vært en ledetråd i Cirka
Teaters kunstnerskap i over 30 år. Ved å sprenge grenser
og tillate det umulige å skje, ønsker vi å løfte, styrke og
inspirere barnet til å tro på egne skapende krefter.
Men for at denne fabrikken skal være hel, må den
også inneholde rom for det profesjonelle skapende
scenekunstmiljøet. Vi ønsker at scenekunstarenaen skal
inneholde gode fasiliteter for produksjon av scenekunst.
Her skal aktører fra det frie feltet gis muligheter til å
produsere for barn i profesjonelle omgivelser, med tilgang
til både administrative og materielle ressurser. Denne
delen av scenekunstarenaen kan dekke flere av behovene
som finnes i det frie scenekunstfeltet i dag. Cirka Teaters
kompetanse på tverrfaglig arbeid for og med barn i ulikt
format skal videreføres her, og infrastrukturen skal være
tilrettelagt for å utvikle produksjoner både for turné og
større scener.
Vi tror at det er behov for en scenekunstarena for
barn. At barn og unge har behov for flere møteplasser
tilrettelagt for kulturopplevelser, med mulighet for å selv
bli kjent med mange uttrykksformer i samspill med det
profesjonelle miljøet. Vi tror også at nær kontakt mellom
barna og kunstnerne vil skape en verdifull formidlings
plattform for kultur, og gjøre barn kompetente til å
navigere i et mangfold av kunstuttrykk.

Scenekunst for de med makk i ræva
Katrine M. E. Strøm/Katma

Sukkersirkus
Katma
FOTO: SVEIN SPJELKAVIK/SVEIN TERJE ELIASSEN

Forestillingene mine kan finne sted i et butikkvindu,
inni en labyrint, på et bibliotek, inni en skog, i en
rulletrapp eller på en brannstasjon. Ofte fordi jeg
en gang hadde en sterk opplevelse på et slikt sted,
og for at jeg vil gi akkurat den følelsen videre. Stedet
eller stemningen kommer først når jeg lager scenekunst.
Et eksempel der følelsen kom først:
Jeg fikk en gang oppleve å bli rullet rundt mens jeg satt i
en sofa. Det var en rar og uventet følelse som jeg ville gi
videre. Da vi skulle lage Sukker sirkus tegnet scenograf
Ingunn Sønsteby tivolivogner som publikum skulle sitte i.
Gjennom forestillingen ble publikum flyttet på og snurret
rundt av karakterene i forestillingen. Vi arbeidet med det
uventede, endring av retninger og bevegelse.

Scenekunsten og de unge

Et eksempel der stedet kom først:
Da Tromsø bibliotek stod ferdig tok jeg heisen opp
til mezzaninen. Fra der kunne jeg se fire etasjer rett
ned, og jeg visste at her måtte jeg lage noe. Det var så
magisk at man kunne endre perspektivet så fort, og
det ville jeg at alle skulle få oppleve. Også glassflatene
og trappene og lukta og alle historiene. Alt dette måtte
med i forestillingen, altså måtte publikum bevege seg.
Det ble til Usynlig – en lydteatervandring gjennom alle
etasjer der publikum ble utstyrt med hodetelefoner og
avspillingsutstyr i en pose rundt halsen.
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Makk i ræva
Som barn hadde jeg problem med å sitte stille. Mamma
sa at jeg hadde «makk i ræva», og det er vel med det
utgangspunkt jeg lager scenekunst. Jeg vil at barna skal
få en følelse av å være på reise. Ikke bare betrakte, men
delta og oppleve med alle sanser og hele kroppen. Det er
så vanskelig å sitte stille, og hvorfor skal man det? Nei, da
er det bedre å la dem krype gjennom en myk korridor inni
en labyrint, bli lokket av et blinkende skilt som faller fra
taket, følge tonene fra musikken, la seg forføre av et par
røde sko og bli overrasket over at alt dette kan finne sted
på deres skole.

Hvorfor barn som målgruppe:
Fordi de er ærlige, reflekterte, til stede, kritiske, og
fordi de lar seg begeistre. De klarer i større grad enn
voksne å glemme alt annet og bare være til stede i
øyeblikket med åpne øyne og nysgjerrige blikk. De lar
seg begeistre. De undrer seg og betrakter verden på en
måte som fascinerer meg.
Bare barn er eksperter på å være barn:
Vi voksne tror vi husker hvordan det var å være barn,
og det gjør vi også. Men ikke alt, og så er det annerledes
å vokse opp i dag. Det er derfor helt nødvendig å lage
forestillingen sammen med barna som skal se den.
Det er så mye som har endret seg, og barn er jo en like
sammensatt målgruppe som oss voksne. Målet er å nå
hele spekteret av barn og da må jeg få hjelp av dem.
Adgang forbudt for voksne:
Å, som vi må krangle med de voksne når vi kommer til
en skole, og de skjønner at vi virkelig mener alvor med
at voksne ikke har adgang. Mange mener at klassen
ikke fungerer uten lærer. Det er gjerne noen viltre barn i
gruppen som de advarer oss mot. Og så blir de overrasket
over at også de viltre lar seg begeistre og gjør akkurat som
de andre barna.
Sirkusformat:
Da jeg første gang skulle co-produsere med et teater ble
sjefen så irritert på alt utstyret jeg skulle ha med at han
brølte til meg: – Tror du det er et jævla sirkus du skal ut
med? For dem var det sirkus, men for meg var det helt
nødvendig. For å skape et magisk rom i en gymsal kreves
det en del utstyr, og vi er villig til å rigge til sent på natt
for å oppnå disse scenerommene. Jeg vil lage ting som
kan turnere og jeg vi lage rom som publikum kan reise
inn i. Da blir det lett «sirkusformat».
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Bakeriet
Katma
FOTO: MARIELL AMELIE LIND-HANSEN

Vidunderkammer
Katma
FOTO: ESPEN TOLLEFSEN/STEVE NILSEN

Scenografisk iscenesettelse
av barns tilskuerskap
Av Tormod Lindgren
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Jeg skal se nærmere på noen produksjoner, egne og
andres, hvor «iscenesettelse» av forestillingsituasjon
og tilskuerskap har vært en sentralt premiss for
scenografens arbeid. Som scenograf med den ene foten
i institusjonsteatret og den andre i det frie feltet, er jeg
vant til at rammevilkårene varierer fra oppsetning til
oppsetning. I produksjoner i det frie feltet trekkes jeg
ofte inn i ulike sider av produksjonen, som definering
av målgruppe, kunstneriske, eventuelt sosiale/politiske
målsetninger, valg av spillesteder. Ved oppdrag for
institusjonsteatret er det sjelden slik. Det føles ofte som
om institusjonenes identitet, deres relasjon til publikum,
forestillingens plass i programmet ikke «angår» oss
kunstnere. Vi skal bare lage et godt «produkt» innenfor
rammene teateret tilbyr, så ordner administrasjonen og
markedsavdelingen resten. I tillegg er scenene og salene
ofte lite fleksible og gir slik en begrenset kommunikasjon
mellom scene og sal.
Disse problemstillingene ligger langt fra hverdagen
til de mange kompaniene som reiser landet rundt med
forestillinger i Den kulturelle skolesekken. Når man har
noen få timer på å rigge opp før forestilling og gymsalen
er full av baller, når barna har 15 minutter pause og
ikke har rukket å løpe fra seg, er det lite rom for å stille
spørsmål om rammene rundt forestillingen. Man har nok
med å finne strømuttak som tåler tilkobling av lyskastere.
Spørsmål som stilles i produksjonsfasen kan forsvinne på veien og i kommunikasjon med spillesteder.
Som scenograf følger jeg sjelden en produksjon ut på
turné, etter premieren tilhører den utøverne og utvikles
ettersom utøverne lærer sitt publikum å kjenne. Dess
verre er det av økonomiske grunner sjelden anledning
til å tilpasse, videreutvikle eller vedlikeholde det
scenografiske materialet.
Det visuelle språket er viktig i barneforestillinger.
Det kommer først og fremst til uttrykk gjennom kropps
språket til utøverne, men også gjennom de scenografiske
virkemidlene som kostymer, maske, objekter og rommets
utforming. Barna i dag vokser opp i et samfunn med en
kompleks og rik visuell kultur, og blir kritiske visuelle
aktører og konsumenter. Scenekunsten avspeiler dette,
og ofte knyttes scenografene tidlig inn i arbeidet med en
produksjon. Premissene for det scenografiske arbeidet

knyttet til skoleforestillinger har egne begrensninger,
utfordringer og muligheter. Gymsalen, et publikum som
kanskje ikke alltid er like forberedt eller kjent med ulike
forestillingsformer, en pedagogisk agenda fra skolenes
side og scenekunstnernes kunstneriske frihet kan virke
som uforenlige størrelser. Men verket, forestillingen
eksisterer i beste fall i møte mellom disse. Vokser ut og
blir noe eget som ikke bare skal gi «de riktige» svarene.
Det er mange måter å starte det scenografiske arbeidet
på. Noen ganger har man en tekst å møtes om, andre
ganger samtaler med en koreograf, regissør eller et
kunstnerisk team.
Disse første møtene omkring en idé, et materiale er
verdifulle. Vi utforsker og oppdager, på samme måte
som publikum siden skal oppdage. Jeg har stor glede
av å prøve ut ting selv, for å leke, skape. Selv om jeg
som regel står oppført som scenograf, så liker jeg å
beskrive meg som scenekunstner. Det betyr å se på meg
selv som aktør. Som handlende kunstner må jeg ha en
nærhet til materialene som benyttes i scenografien, til
de medskapende, og gjerne til publikum. For meg er det
forankret i en selvstendig kunstnerisk praksis, med base
i et atelier hvor det er en prøvescene som jeg deler med
danse- og teaterkompanier. Dette rommet tillater egne og
felles eksperimenter. Her kan jeg komme med noen rare
klosser. Her kan jeg prøve ut en fire meter høy marionette.
Denne praksisen har ført meg videre ut i landskap og byer
gjennom en serie utforskende performance/installasjoner.
Scenografer har ulik utdannelse og praktiserer yrket
på ulike måter. Å bygge en modell er ikke nødvendigvis
det riktige utgangspunktet. Ved institusjonsteatrene
er arbeidsprosessen veldig regulert, man signerer
en kontrakt som pålegger en viss fremgangsmåte og
frister for at det skal passe verkstedenes aktivitet,
skuespillertilgjengelighet, pressefrister etc. Det gir ikke
alltid anledning til større kunstneriske endringer, det
formaterer til en viss grad tenkningen og skaper ofte en
grense mellom scenografen og teknikere, skuespillere
og til og med regissør som kan være begrensende
kunstnerisk. Det «levende» kunstverket blir lett et
scenisk produkt innenfor slike rammer.
Jeg liker å lage scenografier som har en «kvalitet»
som går utover den visuelle effekten som er tilkrevd og
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Site-specific installasjon på Træna av Tormod Lindgren.
FOTO : TORMOD LINDGREN

effektiv. Spesielt i forestillinger i mindre spillerom,
og veldig gjerne til barneforestillinger. Den ru overflaten
i treet, de intrikate vevningene i et persisk teppe,
ornamentene på et svelejern, vekten av god engelsk
tweed er viktige LIVSVERDIER som jeg gjerne vil dele
med barn, med publikum. Verdier som er vanskelige å
formidle i en hovedscene-oppsetning.
Som scenograf, om det så er for voksne eller et barneog ungdomspublikum, søker jeg ofte å unngå en entydig
scenografrolle. Jeg er scenekunstner, jeg lager scenekunst
sammen med andre scenekunstnere. Mitt kunstneriske
utgangspunkt er en maleri/skulpturutdannelse, en
praksis som går ut over den designtankegangen som
ofte er dominerende i scenografifaget. Jeg ønsker meg
samarbeidspartnere som er åpne for en større grad av
autonom kunstnerisk praksis. Som våger å gi større rom
for scenografer i helhetstenkningen rundt en forestilling.
Scenografiske tilnæminger til tilskuerskap
Vi skal se nærmere på tre forestillinger som har svært
forskjellige utgangspunkt for det scenografiske arbeidet.

Hvor forholdet til publikum har vært diskutert i forkant,
underveis og frem til møtet med publikum. Rommene
forestillingene ble presentert i har hatt stor påvirkning på
arbeidsprosessen, forestillingens uttrykk, og publikums
opplevelsen. Tre forskjellige forestillinger hvor tilskuer
skapet er tenkt ulikt, men som scenografi i utvidet forstand.
Vi begynner nært og kjent med en oppsetning av
Suser i sivet på Torshovteatret, i en teatersal hvor jeg
scenografisk gjorde så mange grep at teatersalen på
mange måter ble usynlig. Den andre, Pippi, ble spilt
utendørs i forgården til et «kongepalass» i Burkina Faso
hvor gatebarna kunne sangene utenat før premiéren. Den
tredje, Korall koral, den første operaforestillingen for barn
fra null til tre år ble vist i foajeen på Operaen i Oslo.
Alle produksjonene åpner for et vidt register av
problemstillinger omkring kontakten med publikum,
om formidlings-situasjonen, om forestillingenes
autonome karakter og «teaterets» funksjon som
ramme for en teatral hendelse.

Suser i sivet av Kenneth Grahame/A. A. Milne
Torshovteatret
Regi: Lars Erik Holter
Scenografi: egen
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En av de første store oppsetningene jeg jobbet på etter
endt utdannelse var en på mange måter utfordrende
iscenesettelse av Suser i sivet på Torshovteatret.
Jeg lærte fort at å lage barneteater innebærer en
rekke problemstillinger som man ikke har med et
voksenpublikum. Det var gått syv år fra jeg var ferdig
med masterutdannelsen i scenografi, og etter mange år
med friteateroppsetninger, begrensede midler og mange
«hjemmesnekrede» scenografier skulle jeg endelig gjøre
en produksjon hvor jeg fikk hele det institusjonelle
apparatet tilgjengelig, og dermed muligheten til å
avlegge en «svenneprøve». Og jeg gikk inn i arbeidet
med et ønske om å briljere med et rikt visuelt språk, å
skape et fantastisk univers som barn og voksne kunne
fryde seg over. Rikt ble det, ja kanskje for sterkt visuelt
faktisk. Mange justeringer ble gjort underveis for å skape
en tydeligere og lettere tilgjengelig forestilling, både
scenografisk, regimessig og dramaturgisk.
Det er økende bevissthet om verdien av å analysere
betingelsene for en produksjon. Tilskuerskap, rammene
omkring en forestilling er med på å forme opplevelsen.
Dette er veldig tydelig med et ungt publikum. Stykket
vi hadde som utgangspunkt var kjent for en god del
av barna, enten i form av tegnefilm, Monty Pythongjengens filmatisering, radioteater eller i bokform.
Milnes dramatisering innebar en forenkling i forhold
til Grahams noe mer kaotiske og voksne referanser.
Spørsmålene omkring hva de to tekstene sier, hva teatret
ønsket å formidle ble nok stilt litt sent, og preget av en
forutbestemt opplevelse om hva stykket handlet om.
Suser i sivet er et komplekst verk med mange referanser til
andre litterære verk, til samtiden, til barns opplevelse av
verden, til psykologiske avvik etc. Mange av referansene
måtte strykes, andre fikk være med, men ble ikke
oppfattet av de aller minste. Å markedsføre forestillingen
som et rent «underholdningsprodukt» var ikke riktig
hverken i forhold til hva man så på scenen og kunne
lese i teksten. Det lå vel en viss forventning fra marked/

presseavdelingen om å levere en salgbar, lett forestilling.
Men vi, og da mener jeg regissøren, den utrolig dedikerte
skuespillergruppen på Torshov og andre kunstnerisk
involverte, valgte å ta utfordringen ved å presentere et
komplekst verk med et rikt estetisk uttrykk.
Forestillingen ble annonsert for en målgruppe som
ikke hadde mulighet til å få med seg alle aspektene i
stykket. For femåringer var det kanskje som et besøk
i dyreparken, for de voksne kanskje et metadrama om
barnepsykologi, selverkjennelse, impulsmestring etc.
To play
Det engelske ordet «play» var et utgangspunkt for
forestillingen. Forestillingsevnen, lekenheten og
konkurranseinstinktet, er tre viktige og fine sider
ved karakterene og stykket. Og det var en lekelysten
gjeng skuespillere ved Torshovteatret som hadde
valgt stykket (Sendstad, Røger, Conradi, Elvik). I
løpet av Torshovperioden hadde de vært innom flere
voksenstykker som hadde mye av det grensesprengende
lekende og tidvis absurde som vi kan finne i Suser i sivet.
Nå ønsket de å lage en intim forestilling for barn med den
svært så lekne og fantasifulle regissøren Lars Erik Holter.
Til Suser i sivet ønsket jeg som scenograf å skape
en opplevelse av å komme inn i forestillingens univers
allerede før barna hadde funnet sin plass i salen. En etter
en måtte de klatre opp en underjordisk gang, en muldvarp
tunnel som startet i teatrets foajé og endte opp midt på
scenen, hvor det ble tatt imot av en livlig padde, en god
modig rotte, en underfundig grevling og en saktmodig
muldvarp. Et varmt og lunt univers som gav anledning til
et individuelt møte mellom karakterene og publikum.
Salen på Torshov er et svært takknemlig rom å
gjøre barneteater i. Avstandene er korte, kontakten med
publikum er lett å oppnå, dimensjonene er oversiktlige,
samtidig som rommet gir et rikt monn av teatrale
muligheter. Den sirkulære formen lukker seg om
publikum. Vår forestilling var på mange måter et totalt
kunstverk, hvor skuespill, musikk, regi, scenografi,
maske, kostymer skapte en virkelighet/illusjon som
publikum var inne i, ikke satt og så på. Det var et «mettet»
scenografisk rom, og en stor utfordring å skape en visuell
dramaturgi, en reise fra ulike situasjoner/stemninger/rom
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Suser i sivet
Torshovteatret
FOTO : TORMOD LINDGREN

som barna kunne følge. De skulle inn i trygge rom, farlige
rom, spennende rom, lekne rom, splitter pine gale rom.
Skuespillerne hadde ofte en dobbelt rolle, som handlende
karakterer og som en slags dramaturgiske og emosjonelle
«guider» for publikum. Dyrekarakterene kunne gjennom
de godt avbalanserte maskene til Greta Bremseth tilby
denne dobbelheten. Vi prøvde ut forskjellige grader av
tildekning av ansiktene/skulpturering av maskene, og
kom fort frem til at vi var avhengig av en rik mimikk for
at barna skulle kunne «lese» det emosjonelle uttrykket
og kommunikasjonen mellom karakterene. Ungene
ble glade i karakterene. Og de ble glade i ungene. Den
allestedsværende rotta Conradi var så nysgjerrig og leken
at han tilslutt rømte teatret, og ble gjenfunnet på NRK.
Ut av det teatrale rommet og ut i verden. Det var nok en
morsom taxitur i kostyme fra teatret til Marienlyst.
Stykket er skrevet i en periode som innebar store
kulturelle brytninger i England som i Europa. Det er
forankret i et senviktoriansk kultursyn, men peker òg
frem mot en modernisme i form av biler, fart og et for
dyrene (og for barna) uforståelig samfunn/rettsystem

med klare referanser til Kafka og Caroll. Barne
oppdragelse, moral, etikk og rettsystem er store ord for
barn, og helt uforståelige for en padde med klare ADHDtrekk, og en veldig stor bankkonto. Det var viktig for
meg å få med klare referanser til disse tematikkene i det
scenografiske arbeidet. Dermed la jeg ned mye arbeid i to
relativt små sekvenser i teksten, domstolen og slaget om
paddeborg. Til rettsaken valgte jeg å lage store plakater
med alfabetet på tegnspråk. Uforståelig for de fleste, viktig
for noen få. Avstand og høydeforskjellene i salen ble aktivt
brukt med dommerne på salens balkong for å skape en
ovenfra-og-ned-opplevelse. Dommeren, aktor og jurist
var iført halvmasker.
Til å forme ut Paddeborg valgte jeg å jobbe med et
formspråk hentet fra futurismen/suprematismen. Et sterkt
grafisk språk, lekende og samtidig farlig. Padda var altså en
skapfuturist, og hans totalmusikalske «art of noise»-verk var
kraftig kost for mange av de minste barna. Heldigvis hadde
han gode venner som kunne få han og barna ned på jorda,
ut av salen og hjem til trygge varme hjem.

Fifi brandacier/Pippi
C.I.T.O. Burkina Faso i samarbeid med Nationaltheateret
FOTO: TORMOD LINDGREN
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Pippi (Fifi brandacier) av Astrid Lindgren
C.I.T.O. Burkina Faso i samarbeid
med Nationaltheatret/Norad
Regi: Eirik Nilssen Brøyn
Produsent: Margrethe Aaby
Scenografi: Egen
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Et annet kontinent, helt andre barn, en helt annen kultur
for teater, 40° Celsius i skyggen, ingen hvite hester å
oppdrive, ingen rødhårede barneskuespillere heller, og
en eneste musiker som kunne lese noter, men han var litt
bekymret for det moralske innholdet i teksten…
Her var det masse nytt. For oss nordmenn involvert
og for de over 40 lokale deltagende. Det eneste som var
«kjent» for oss nordmenn var vår alles kjære Pippi. Eller
var hun virkelig det? Ingen hadde hørt om Pippi her, og
hun kunne ikke hete Pippi, for pipi betyr å tisse på fransk
som er det offisielle språket i landet (som har nærmere
40 språk og dialekter). Så det ble Fifi. Det var tydelig at
denne Fifi nok var litt annerledes enn Pippi. Vi gjorde
ingen omskrivning av teksten, men et annerledes syn på

barn i Burkina Faso preget arbeidet med forestillingen.
Jeg snakker fransk og har familie fra nabolandet Togo,
dermed var jeg ikke helt fremmed for samfunnskodene
og teaterkulturen.
Det ofte i Norge utelatte spørsmålet om HVORFOR
skal vi sette opp stykket var viktig her. Spørsmålene, og
svarene kom klart, tydelig og fort fra alle de involverte
partene. Først og fremst fra Cito, en organisasjon
som jobber med skuespillerutdanning, organisering,
rettigheter, forestillingsproduksjon og turnering i landet.
Videre fra Norad som var med på å finansiere prosjektet
og oppsetningen som så en mulighet til å ta opp viktige
tematikker som barns (og spesielt jenters) rettigheter og
plass i samfunnet. Fra Nationaltheatret ved produsentene
Margrete Aaby og Gunnar Thon Lossius som allerede
hadde jobbet flere år i landet og så et stort behov for å
gjøre en forestilling for og om barn.
Så til slutt regissør Eirik Nilssen Brøyn og meg
som scenograf som når spørsmålet om hvorfor var
blitt tilfredsstillende besvart, stod igjen med de litt mer
utfordrende spørsmålene hvordan vi kunne klare
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for å rive teatret. Om kveldene var det forestillinger
for et betalende familiepublikum.
Så vidt jeg vet var dette den første fulle profesjonelle
teateroppsetningen (ut fra et europeisk teatersyn) for
barn som var gjort i Burkina Faso. Med en skrevet
tekst, skuespillere, komponert musikk, lys, koreografi,
scenografi, kostymer, regi. Landet har en rik tradisjon
på dans, figur- og fortellerteater. Som spilles av og
for lokalbefolkningen. Her skulle vi få profesjonelle
skuespillere til å skape liv til karakterene innenfor
rammene av en fiksjon som de måtte gjøre til sin egen.
En «magisk» realisme, som er forankret i et en voksen
leken dramatikers univers. Jeg kjenner ikke Burkina Faso
inngående, men av det jeg har opplevd av samfunn, teater
og generell virkelighetsoppfatning der så er «magien» og
«realismen» to elementer som er sterkt tilstede parallelt,
for voksne som barn i hverdagen. Journalister/kritikere
skrev livlig om hvor sterk Pippi var, at hun løftet hesten
opp i været, uten at vi hadde laget noen papphest eller
installert intrikate løftesystemer. Det var helt «naturlig».
Pippi ble en stor hit i Ouagadougou. Ungene i gata
kunne sangene utenat. Skuespillerne ble hetende Fifi og
Mr Nelson og hadde alltid en flokk unger som diltet etter
dem gjennom gatene.
Scenografisk var hovedutfordringen å oversette
svensk småby til en afrikansk millionby, som til tross
for store moderne byggeprosjekter hadde hele kvarterer
med tradisjonelle tunstrukturer. Det var ingen byggeskikk
som kunne tilsvare kråkeslottet til Pippi. Pippi er ingen
fattigjente som bor i et skur. Hun måtte ha noe fantastisk,
som likevel hadde gjenkjennende elementer i seg. Jeg
valgte å bruke farger. Maling er et luksusmateriale i
Burkina Faso. Har man råd til noe, så brukes det til
å beskytte vinduskarmer og dører. Jeg valgte å male
veggene i en fargesterk lokal koloritt. Strukturen en
sammenleggbar teaterspillemaskin. Ved hjelp av noen
vegger og mange trapper kunne man klatre høyt og lavt.
Barnas glede over å kunne oppdage noen tyver på taket
som Tommy og Annika ikke har sett er den samme i hele
verden. Og de skjuler den ikke. Noen var fristet til å gå
opp til skuespillerne og si fra.
«Teateret» om man kan kalle det noe slikt var ganske
enkelt et blikktak og fire søyler. Nok til å at lyskasterne
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å gjennomføre en oppsetning som ikke bare skulle være
importert og oversatt kulturelt. Som kunne få en plass i
et større pedagogisk, politisk, økonomisk, humanistisk…
perspektiv. Vel, det sier seg vel selv at vi som regel
hadde nok med å fokusere på helt konkrete oppgaver,
at mange av spørsmålene og svarene kom som del
av arbeidsprosessen.
Mer om det store spørsmålet «hvorfor». C.I.T.O. i
samarbeid med Nationaltheatret hadde allerede gjort flere
produksjoner som hadde besvart mange teaterteoretiske
og praktiske spørsmål som vi ikke skal gå inn på her. Når
spørsmålet om hvorfor vi skulle lage en oppsetning av
Pippi for et barnepublikum var så viktig, var det mange
gode grunner til det.
Barn i Burkina har radikalt annerledes oppvekst
enn i Norge. De er mye mer overlatt til seg selv, og
samtidig underlagt sterke sosiale og familiære rammer.
Selv foreldreløse gatebarn er ikke fri fra disse rammene.
De kan være underlagt et kollektivt «eierskap» som kan
gå ekstremt langt. Positivt som negativt.
I Ouagadougou er hverdagen for oss utenfra som
en teaterforestilling. Det er helvetes spektakkel på
stoffmarkedet (spectacle på fransk betyr forestilling).
Og barna har sine roller. Om det så er gatebarna som
sitter i solsteiken hele dagen i håp om å selge en
litersdunk med diesel, og kanskje ender opp med å
stappe en klut nedi for å sniffe og dermed glemme sulten,
eller rike barn i skoleuniform på vei til isbutikken. På
en plass var det en karismatisk evangelisk kirke med
gospelmusikk på full trøkk og barn kledd i glattstrøkne
kjoler og dress, andre områder løp unger rundt med
møkkete Bin Laden-T-skjorter. De store sosiale og
kulturelle forskjellene gjør at barnepublikummet på
ingen måte var en homogen gruppe.
Dette var vårt publikum. Et publikum som skulle
kjenne seg igjen, kjenne igjen et samfunn med sentrale
skikkelser som skole, barn i alle samfunnslag, foreldre,
politi, røvere, naboer.
Vi spilte grovt sett for tre grupper publikum. Gratis
forestillinger for gatebarna hvorav noen kom og fulgte
hver prøve og forestilling over to og en halv måned.
Skoleforestillinger som ordføreren betalte, helt til han
ble forbannet over et eller annet, og sendte bulldoseren

Korall koral
Diserud/Lindgren i samarbeid med
Den Norske Opera & Ballett og Riksteatret
FOTO: ØYVIND BERG
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kunne henge tørt i tilfelle reinskyll. Vi fikk først tildelt en
åpen plass midt i byen, men måtte etter en uenighet med
ordføreren flytte til gårdsplassen til en keiser. Byrommet
i mange afrikanske land spiller en helt annen rolle enn i
Europa. Mange mennesker lever livene sine her. Er kona
for kranglete så overnatter gjerne mennene under et tre
i parken. Gatebarna samles for å leke, eller tilberede et
enkelt måltid. Når vi så hadde våre prøver midt i byen, så
fikk vi stadig overnattingsgjester på publikumstribunene.
Pippihuset var ikke et hjem, mer som et sted, et veikryss.
Et møtepunkt som åpnet for et dynamisk hendelsesforløp
hvor historien kunne rulle frem. Her var det plass til en
livlig sort araberhest med hvite flekker malt på som seg
hør og bør.
Når det gjelder kostymene så gjorde jeg som folk
flest gjør i Ouagadougou, hentet alt av materialer og
ferdigklær på markedene. Jeg har et vist innblikk i bruk
og sosial forankring av batikkstoffer, og kunne dermed
operere med visse kulturelle referanser i kostymene.
Det ble nok en god del afrobeat og mali-funk style
inni det også.

Korall koral – en babyopera
Konsept og regi: Hanne Diserud/Christina Lindgren
Komponist: Maja Ratkje
Produksjon: Diserud/Lindgren i samarbeid med
Den Norske Opera & Ballett og Riksteatret
Spilt over 450 ganger i Norge, Sverige, Danmark,
Færøyene, England, Nederland, Frankrike,
Tyskland og Bosnia
Scenografi og kostyme: Christina Lindgren
Så til et eksempel på et prosjekt hvor scenografen har
en rolle som går langt utover det scenografiske. Men hvor
rommets utforming er sentralt i forestillingens karakter.
En forestilling som gir grunnlag for en helt annen
publikumskontakt. Og som også stiller store spørsmål
om opera, og spesielt om musikkdramatikkens vesen.
Korall koral er verdens første babyopera, en introduksjon
i sang og bevegelse til en kunstform som til nå ikke har
vært tilgjengelig for de minste. I flere forestillinger for
denne målgruppen er interaksjon mellom publikum og
utøvere et viktig element. Diserud og Lindgren hadde et
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til disposisjon for barna etter endt forestilling
til fri utforsking.
Forestillingen har ingen tekst eller fortelling, bare
handling som skaper musikk og danner sceniske bilder.
Her er det ingen musikalsk illustrasjon av dramatiske
hendelser eller stemninger. Korall koral var skapt med
utgangspunkt i et ønske om en treenighet mellom
bevegelse, rom og musikk. Det gjør det til et helhetlig verk
som man som publikummer både betrakter og er inni. Det
var tatt et bevist valget om å ikke ha direkte interaksjon
med barna under forløpet, men la dem få lov til å oppleve
fritt selv. Foreldre og pedagogiske institusjoner har
kanskje en tendens til å ville forklare alt for barn. Her
var det en (klar) vilje til å la barna oppleve selv, som jeg
opplevde ble tydelig formidlet gjennom verkets form.
Hvordan opplevde barna dette?
Det er selvfølgelig vanskelig å få en god forestillings
kritikk ut av en ettåring. Vanskelig å vite presist hva de
tenker om forestillingen. Men kanskje det ikke er et mål
for barna å skulle formulere det verbalt. Tilbakemelding
fra barnehagepersonal er blant annet at de aldri har
opplevd deres gruppe av barn har sittet stille i 20 minutter
og fulgt med. Etter forstilling er barna i teltet i 20–30
minutter og utforsker alle lydene. Kvaliteten ligger ikke
nødvendigvis i at man har lært noe, men at man har
opplevd noe. At det er en opplevelse av kunst og ikke en
pedagogisk formidling av et læringsinnhold. At det er en
av svært få kunstopplevelser i så ung alder.
Korall koral var den andre produksjonen av tre, hvor
den første hadde utgangspunkt i bevegelse, den andre i
sang/opera og den tredje i språket, fortellingen. Felles for
alle var et frittstående rom i rommet. Telt i ulik utforming
som hadde en selvstendig arkitektonisk, skulpturell
kvalitet som skapte nye møterom for barn som ikke klarer
å se over seteryggen i vanlige teatersaler.
Noen scenografiske erfaringer
→→ For de yngste er kontakten med utøverne spesielt
viktig (også når man ikke legger opp til direkte
interaksjon). Avstanden bør reduseres, og antallet
publikummere begrenses.
→→ Utøvere og publikum skal møtes som likeverdige.
→→ Publikum består av aktive, individuelle subjekter,
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helt annet utgangspunkt og var på ingen måter ute
etter å flørte, småpludre eller leke med dem.
Som det fremgår i krediteringene så hadde Diserud/
Lindgren sammen utviklet konseptet og regien. Når det
var utviklet tok de kontakt med Maja Ratkje som utviklet
det musikalske og da spesielt det vokale materialet.
Første bekjentskap med Korall koral skjer i det
publikum, barn og voksne ledsagere oppdager det halve
«skjellet» som er plassert i foajeen til operaen. Det buede
scenografiske rommet er en selvstendig skulpturell form
som er i dialog med operaens arkitektur. Opplevelsen
er selvfølgelig forskjellig fra rom til rom, ikke alle rom
hadde så optimale visningsmuligheter, men det var likevel
viktig at teltet ikke skulle være en dekor på en scene. I
det publikum nærmet seg oppdaget man at skjellet hadde
små buede åpninger i en størrelse som tilsvarte barnas
høyde. Inne finner de sin plass på et sjøgrønt teppe. 45
personer (voksne eller barn) får plass i en halvbue rundt
spilleområdet; barna er aldri lengre enn to meter fra
utøverne i teltet som utvendig måler seks meter i lengden,
fire i bredden og tre meter i høyden. Teltet gir en følelse
av å være samlet. Forestillingen skjer på dagtid. Utover
dagslyset er eneste lyssetting en gobo (et lys med et
mønster) som roterer og sprer et spettet lys på teltduken.
Rommet er intimt, og åpenbarer fort i hvilken grad de
minste er sensitive for omgivelsene, nysgjerrige på hva
som skjer her. Konteksten for hendelsen er nytt for dem,
kodene, ikke forklart i forkant, barna viser tydelig en
åpen spørrende innstilling til å være der, ikke ulikt voksne
som går inn i et religiøst rom.
Det er en sanselig opplevelse. Visuelt,
bevegelsesmessig og musikalsk har de tatt utgangspunkt
i havet, og de underlige livsformene man kan finne der.
Korallrevenes fargerike dyre- og planteliv blir oversatt til
et scenografisk, bevegelsesmessig og musikalsk univers.
Her er det ingen psykologisering eller menneskeliggjøring
av skikkelsene. Men det er handling og interaksjon
mellom dem. En sjøstjerne danser elektrisk over teppet,
en seks meter lang rosa bendelorm vikler seg rundt
sangerne og en havhestharpe akkompagnerer duetten
mellom de to vesnene som bebor dette stedet.
Objektene er like sanselige som utøverne.
De aktiviseres og lager underlige lyder, og stilles

Alice av Laura Wade
Rogaland Teater. Barne og ungdomsteatret
FOTO: TORMOD LINDGREN
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hvor det å betrakte er en handling. En publikummer,
→→ er også en aktør.
→→ Et rom som inkluderer publikum og scene kan gi
økt konsentrasjon rundt hendelsen.
→→ I den grad det er mulig, vurder forskjellige sceneog publikumsformasjoner: rundscene, bifrontal,
proscenium etc.
→→ En fysisk forflytning av publikum kan være
et interessant fortellerbegrep.
→→ Et uterom kan gi anledning til helt andre forestillinger,
barn dikter rom når de leker ute.
→→ Naturens mange, varierte rom kan også være et
utgangspunkt for scenografiske rom.
→→ Det sceniske rommet vil ofte underordnes de
arkitektoniske rammene, det kan være nødvendig
å gjøre grep som modifiserer opplevelsen
av arkitekturen.
→→ Gulvet er en viktig flate, spesielt i forestillinger
som er bevegelsesbasert. En sort dansematte eller et
gymsalgulv kan ikke bare glemmes eller overses.
Noen forestillinger inviterer til å definere gulvet som

det sentrale fokusområdet.
→→ Taket, eller det som er over hodene på utøverne
og eventuelt publikum eksisterer og kan utforskes
scenisk. Både som spillerom eller visuell flate.
→→ Scenografisk kan man operere med et forestilt og et
vist rom. Alt trenger ikke vises.
→→ Det er fullt mulig å lage et scenografisk rom som
«produserer» stadig nye sceniske handlinger, et
verktøy for improvisasjon, som og kan inkludere
publikum i hendelsen.
→→ Barn er veldig åpne for scenografisk lek med
proporsjoner. Det er ikke nødvendigvis et riktig og
galt. Proporsjoner er subjektive målestokker.
→→ Sjangerbegrepene kan være en hemsko for det
scenografiske arbeidet, ja hele forestillingsforståelsen.
Klassikere innen barnelitteraturen blir dessverre ofte
(av markedshensyn, eller etter forfatterens egen vilje)
bundet i en tolkningstradisjon. Ofte med en utdatert
estetikk, arvede plagg.
→→ Objekter og rekvisitter har et stort potensiale for
handling og meningsproduksjon. Barn tryller med
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→→ Barn utforsker og modifiserer konstant i lek.
Hva om man bygger scenografiske rom som stadig
kan endres, av utøvere, publikum.
→→ En «fattig» estetikk kan være like så funksjonell
som en rik.
→→ Jeg skulle gjerne sagt noe opplysende om den
virtuelle estetikken som barna kjenner fra TV, spill,
film og hvilken interesse det kunne hatt i en scenisk
sammenheng. Men jeg vet ærlig talt ikke hva jeg
skal si. Jo fortelle en anekdote. En scenografkollega
jobbet på Tim Burtons Charlie og sjokoladefabrikken.
Barna mine var veldig fascinert da han fortalte at
filmfotografen hadde mistet kameraet i sjokoladeelven,
og at gresset ble spesiallaget for å få den rette fargen.
Disse fysiske elementene er jo mer imponerende en all
special effects-ene som ble brukt. Dessuten hadde Tony
med seg ekte Willy Wonka-sjokolade.
Å lage kaninhull
Som scenograf legger jeg til rette for menneskelig
utveksling, en direktekontakt mellom utøver/kunstner
og mottager. Teater for barn og unge har ikke egne
scenografiske strategier. Hver forestilling krever at
det kunstneriske teamet skaper et nytt univers. Dette
gir som regel en stor frihet, blandet med store krav til
formidlingsevne. Jeg ønsker å gjøre arbeider som vekker
undring, som publikum gjerne vil se en gang til, som jeg
selv gjerne vil se igjen. Rom som mennesker møtes i, hvor
utøverne og publikum samles om verdier og kvaliteter.
Kunstforståelsen kan ikke hvile på statiske kvalitetsmål.
Hver generasjon har sine referanser, ja til og med innenfor
en søskenflokk kan erfaringene være svært forskjellige.
Noen ting overlever. Dette er ofte ting som er åpne,
spørrende, utforskende. Alice ramler hver dag ned i et
hull. Det er mange hull i verden. Det er mange verdener på
andre siden. Jeg har kommet til at det er det som er min
oppgave: å lage kaninhull.
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helt vanlige ting, og er helt sikkert med på leke
når de voksne leker seg.
Figurteater er et rikt, men i Norge underprioritert
kunstuttrykk. Dessverre lages det få produksjoner
for de større barna og ungdom. Figurteater kan være
utgangspunkt for radikale nyskapende oppsetninger,
men det er tidkrevende scenografisk arbeid som krever
at du utforsker aktørrollen. Man produserer ikke
dukker, man gir dem liv.
Barn har en evne til å sy sammen historier selv. De er
meddikterere. La barn få anledning til å ikke forstå.
Våg å ikke forstå selv. Ikke forklar alt.
Abstraksjon er fint, det ekstremt konkrete også.
Det er plass til begge deler.
En hver forestilling har sin egen rytme. Dette
kommer ikke bare frem gjennom musikalske og
koreografiske bevegelser. Det er viktig med samspill
i det visuelle også.
Som scenograf er scenen er et «hellig» rom.
Forestillinger har et rituelt aspekt i seg, men de
scenografiske/romlige forberedelsene er også
viktige. Skuespillerne sminker seg før og tar av etter.
Scenografien skal rigges opp og ned. Gulvet skal
vaskes, rommet «renses». Disse aspektene kan og
deles med publikum.
Barneteater har en dyp forankring i fortellingen,
om den så er hentet fra bøkene eller verbale
tradisjoner. Som scenograf er jeg meddikter
og ikke bare illustratør.
I arbeid med teater for barn er det anledning til å
utforske grunnleggende språklige referanser som
hus, by, mor, far, natt, troll etc. Scenografisk kan
man tillate seg ting som ofte blir umulig språklige.
Surrealismen i billedkunsten levde lenger enn
i litteraturen.
Barns taktile og motoriske virkelighetstilnærming er et spennende utgangspunkt
for scenografisk utforskning.
Likeså er deres estetiske og visuelle uttrykk.
Barnas modige søkende strek.
Bygg broer mellom voksnes og barnas verden –
lek selv, ikke spill. Bygg hytte. Klipp ut noen
magiske fugler av papir.

Bal/Verk produksjoner
og Balteatret

Haven var helt hvit
Bal/Verk produksjoner
FOTO: KOMPANIET

Scenekunsten og de unge

190

Reisen til Ugri-La-Brek
Balteatret
FOTO: SOL NODELAND
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Reisen til Ugri-La-Brek
Balteatret
FOTO: SOL NODELAND

Del 4 → Tilskuerskap, teaterarkitektur og scenografi

Jethotel
Bal/Verk produksjoner

På stedet. I glass. I det levende.
Om romlig forflytningstransformasjon og performativ scenografi
Av Sidsel Graffer

Norsk scenekunstbruks arkiv tilbyr et rikt materiale
og nye perspektiver på romlige problemstillinger knyttet
til verktransformasjon ved forflytning mellom ulike
produksjons- og formidlingsakser. Gjennom Norsk
scenekunstbruk og Den kulturelle skolesekken har
vi fått en ny produksjons- og formidlingsakse med
en institusjonell og arkitektonisk ramme som er
→→ kunstinstitusjonsekstern ved at formidlingen finner
sted utenfor kunstinstitusjonelle rammer og innenfor
rammen av skolen som pedagogisk institusjon,
→→ målgruppespesifikk ved at målgruppen er ensartet
og ikke selv har valgt å oppsøke formidlingen,
→→ arkitekturuavhengig ved at den arkitektoniske
formidlingsrammen i prosjektet er åpen; den kan
være sammenfallende med den institusjonelle rammen,
altså skolen, eller den kan være sammenfallende med
en kunstinstitusjonell ramme, altså teaterarkitektur,
eller den kan være annen arkitektur, eller ute.
→→ arkitekturindifferent ved at romaksen fra produksjon
til formidling er brutt opp i ulike rom, og at hver
enkelt produksjon formidles i ulike typer rom.

Scenekunsten og de unge

192

Verk reiser, turnerer og gjestespiller altså under
et stadig bredere spekter av formidlingsmandater og
rammer. Objektvegger slår sprekker, perforeres, lekker,
flerres åpne – eller lukkes og armeres. Objekter sklir,
kommer i drift, forvitrer og oppløses – eller uventet
blir til og kommer til sin rett. To spørsmål diskuteres
i denne teksten: Hvordan kan vi forstå de spesifikt
romlige aspektene ved slike transformasjonsprosesser?
Og hvordan utfordrer disse transformasjonsprosessene
scenografi, scenografrollen og formidlingsrollen? Mitt
svar på disse spørsmålene er et perspektiv på romlige
problemstillinger innenfor det jeg kaller produksjonsog formidlingsakser, og en forståelse av scenografi som
performativ scenografi. Tekstens argumentasjon hviler
på en hypotese om at arkitektur, scenografi og teknologi
kan ha performative egenskaper. For å parafrasere Peter
Brook: «there is no such thing as an empty space.»
Produksjons- og formidlingsaksene jeg skriver om er
altså ikke uskyldige, de legger føringer for hvordan
verk spiller seg ut og leses i identifiserbare mekanismer.

Men iscenesettelsene går alltid to veier. En konsekvens
av dette er at normative utsagn om teaterarkitektur og
produksjons- og formidlingsakser mister mening. La meg
starte med å beskrive endringer i formidlingspremisset.
Endringer i formidlingspremisset i det 20. århundre
Premissene for formidling forstått som institusjonelle
og arkitektoniske mandater og rammer har gjennomgått
endringsprosesser i det 20. århundre og frem til i
dag. Jeg mener at disse endringene kan følges som
endringer i forholdet mellom den institusjonelle rammen,
teaterarkitekturen og verket i en gitt formidlingssituasjon.
Ettersom det er de spesifikt romlige problemstillingene
jeg forfølger i denne teksten, er det verket forstått som
scenografi jeg forholder meg til. Vi kan se tre faser
i denne endringsprosessen. Frem til modernismen
er formidlingspremisset et uproblematisk enhetlig
og hierarkisk forhold som kommuniseres gjennom
teaterarkitekturen. Fra og i modernismen oppløses
formidlingspremisset i et spenningsfylt og ikkehierarkisk forhold hvor teaterarkitekturen ikke lenger
bærer formidlingspremisset, og scenografien vinner
status som frisatt og autonom. I dag er premissene for
formidlingen forflyttet ut av den nære relasjonen mellom
institusjon, teaterarkitektur og scenografi og finnes i
stedet som et formalisert forhold mellom produksjonsog formidlingsakser og verk som ofte er på vandring og
formidles utenfor den aksen de er produsert i. Jeg skal
utdype dette perspektivet i det følgende.
Den arkitektoniske rammen innbefatter alle sider ved
arkitekturen. Den arkitektoniske typen typologiseres
som et forhold mellom scene og sal, og alle teaterrom
fremstår som en utgave av en gitt type, der arkitekturen
kan reduseres til typen, men ikke omvendt.1 Arkitekturen
lokaliseres i institusjonsbyen som ulike former for
representativitet. Lokaliseringskontekstens ulike former
for monumentalitet i kontekst er uttrykk for teater
institusjonen funksjon som offentlig institusjon. Sceno
grafien typologiseres som f.eks. ulike former for stilisering
av stedsrepresentasjon og organiserer scene og sal.
Frem til modernismen var forholdet mellom teater
arkitektur og scenografi definert av en vektlegging av
scenekunsten som transitorisk (bundet i tid og rom), og
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som en typerett utgave av et «Fellner-og-Helmer»-teater,
med en «klar, vel studeret plan, som muliggjør en smuk
fasadegruppering».5 For Henrik Bull var planen og
sammenstilling av volumer ikke bare et spørsmål om
«smukke» fasader, men at teatrets to funksjoner, eller
om man vil; verdener, altså teatrets produksjonsverden
og publikums opplevelsesverden, var adskilt og lesbare,
først og fremst som et forhold mellom langstrakte
og tverrgående volumer, forbundet av kuppelen, slik
Fellner og Helmer «foreskrev». Nationaltheatret er
bygget i nyrenessanse, har en søylebåren gavlfasade,
og promenadefoajé, brede åpne trappeoppganger med
avsatser og balustrader. Spenningen mellom tilskuerhuset
og scenehuset leses også i interiøret, der det mest bemerk
elsesverdige er prosceniumsbuen, som ikke fremstår som
en «sone» mellom scenen og salongen, men er «trukket»
ut i salongen og gjør teatret intimt.6
Rune Johansen (Johansen, 1984, s. 241–244) skriver
om teatermaler Jens Wang at han forsøkte å fremstille
«gudbrandsdalstonen», og med referanser til kritikkene
i dagspressen «at den generelle oppfatningen var at
dekorasjonene var som å ta seg en tur opp i fjelldalen».
De av oss som kjenner Bøverdalen og bygningene på
Røisheim skysstasjon vet at de ser ganske annerledes ut
enn Jens Wang malte dem. Enkelte mente at granskogen
fremstilt på «vandreteppet» i siste akt var høydepunktet i
forestillingen, «thi de var fulde af stemning og poesi» og
at «det nasjonalt egenartede vakte europeisk interesse».
I det 20. århundre løses så disse entydige sammen
hengene gradvis opp, i arkitekturen mellom typer,
monumentalitetsformer og lokalisering, og mellom
arkitekturen og scenekunsten. Denne oppløsningen
har endret status i forholdet mellom arkitektur og
scenografi. Fra å fremstå som funksjon av arkitektur,
blir scenografien fristilt og autonom. Endringene jeg
beskriver er et resultat av romlig-temporære revolusjoner
i vitenskap, kunst, kommunikasjon i det 20. århundre, der
det statiske romliggjøring av tid skiftet til temporalisering
av rom. Radikale endringer i modernismen avdekket altså
rom som en temporær størrelse, og vi ser ikke lenger
på arkitektur som permanent og statisk, men snarere
er våre byggede omgivelser ikke lenger noe som «er»
men som noe som kan bli, skapt av handling. Arkitektur
kommuniserer ikke et innhold statisk, innholdet blir til
av hendelser.
Dette fører til to forhold for vår del. For det første
er ikke arkitekturen bærer av formidlingspremisset, og
det flyttes opp i produksjons- og formidlingsaksen. For
det andre fører dette til en statusforskyving i forholdet
mellom teaterarkitektur og scenografi. Scenografien er
fristilt og autonom, begge kan overordnes den andre
som iscenesetter. Begge er avhengige av en slik iscene
settelse. Det er altså ikke estetiske konvensjoner som
legger føringer for hvordan formidling organiseres,
det er institusjonelle rammer innenfor produksjonsog formidlingsakse, med scenografien som igang
setter. Ved forflytning mellom aksene inntrer
transformasjonsmekanismer.
Slik at når daværende direktør for Festspillene i
Bergen, Per Boye Hansen, i 2009 – «midt i femte akt» –
skrur av strømmen under Vegard Vinge og Ida Müllers
gjestespill Vildanden, var vi vitne til et teaterhistorisk
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at arkitekturen på den annen side var nærmest å regne som
permanent. Teaterarkitekturen var på samme tid forut for
og del av scenekunsten, og arkitekturen kommuniserte inn
i scenekunstverket både gjennom arkitekturen vi opplever
scenekunsten i, og også gjennom den arkitektoniske
konteksten og teaterarkitekturens lokalisering i byen.
Med utgangspunkt i dette forsto vi enhver opplevelse
av scenekunst som et utvidet scenografisk rom forstått
som et forhold mellom det vi kan kalle teaterrommet
og det kontekstuelle rommet. Historisk sett har det vært
entydige, konvensjonsstyrte sammenhenger mellom disse
størrelsene i et utvidet enhetlig scenografisk rom hvor
scenografien underordnes som funksjon av arkitekturen.
Det vil si at på et gitt tidspunkt i historien har en gitt
scenekunstestetikk hatt en gitt scenografi integrert i en
gitt teaterarkitekturtype på en gitt måte, og at denne
arkitekturtypen hadde en gitt monumentalitet i en gitt
lokalisering i byen. Sammenhengen mellom scenekunsten og arkitekturen har altså vært entydig lesbar,
der scenekunstens estetikk og funksjon manifesteres i det
arkitektoniske. Generelt kan vi si at scenekunstestetikken
først og fremst har manifestert seg i teaterrommet, men at
scenekunstinstitusjonens funksjon har vært lesbar både
i teaterrommet og i det kontekstuelle rommet.
I norsk sammenheng er den mest kjente formen
for teaterarkitektur det barokke teaterhuset, som
er fundamentert i entydige sammenhenger mellom
teaterinstitusjonen, illusjonsteaterestetikken, den
barokke arkitekturtypen, titteskapet, og borgerbyens
institusjonsstruktur, lokaliseringsformer og
monumentalitetsformer. Et fremtredende trekk ved det
barokke teaterhuset er også at det legges vekt på alle
delenes forbindelse til det internasjonale. Et typerett
eksempel på et enhetlig scenografisk rom fant sted 14.
mai 1900, i Nationaltheatrets oppsetning av Peer Gynt, i
regi av Bjørn Bjørnson og med scenografi av teatermaler
Jens Wang, i første akt, i scenen Hægstadtunet.
Nationaltheatret var tross protester fra Universitetet i
Oslo lokalisert til Studenterlunden vis á vis Universitets
plassen og med en langside mot Stortingsgaten dels av
hensynet til monumentalvirkningen og med et eksteriør
som betraktes som en parafrase over Heinrich Seelings
Stadttheater i Halle an der Saale fra 1886.2 Svein Gladsø
(Gladsø, 2004, s. 100) peker på at Stortingsproposisjonen
fra 1888 som foreslo å avgi 2500 kvm. til tomt til et
Nationaltheater inneholdt en «legitimering av plasseringen
av et teater i nærhet til andre offentlige representative
bygninger, med henvisning til Berlin og Wien».
På grunn av det store antallet byggeoppgaver, og
etter en rekke teaterbranner i Europa på 1880-tallet,
ble teaterarkitektur en spesialistvirksomhet.3 Charles
Garnier preget teaterarkitekturen i Frankrike og fikk
betydning for utviklingen i Stockholm. I England og
USA ble det også bygget teatre av spesialistarkitekter,
men teatrene ble betraktet som entydig del av en
mindreverdig underholdningskultur, og ikke gitt samme
representative funksjon. Som en følge av dette er disse
arkitektene nesten glemt, og arbeidet til en arkitekt
som J. B. McElfatric, som bygde ca. 400 teatre i NordAmerika, knapt dokumentert.4 I forhold til utviklingen i
Norge fikk østerrikerne Ferdinand Fellner og Hermann
Gottlieb Helmer betydning. Nationaltheatret fremstår

urent øyeblikk i betydning ikke mulig å lese romlig.
Romproblematikken handlet ikke lenger om arkitektur
og scenografirelasjonen, men hadde forflyttet seg ut i en
produksjons- og formidlingsakse. Dette er premisset for
formidling av scenekunst nå.
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Produksjons- og formidlingsaksen –
apparatus og topologisk forløp
Produksjon- og formidlingsakser kan forstås som hori
sontale idealtypiske rom-akser. Dette betyr at vi kan
konstruere en akse fra en type institusjons institusjonelle
og arkitektoniske ramme, til produksjonsstedet og endelig
til formidlingsstedet, og i neste omgang ut i et utvidet
forløp av visningssteder. Produksjons- og formidlings
aksen har gjenkjennbare trekk som kan forstås som
et spesifikt topologisk forløp.
Topologi er en gren av den moderne geometrien
(fra gresk topos, sted og logos, lære, tidligere kalt analysis
situs), som behandler topologiske rom (figurer, legemer,
rom , flater, kurver) og hvordan det topologiske rommet
er satt sammen, som gummigeometri. For eksempel er
dimensjon en topologisk egenskap, men størrelse og
plassering er det ikke. Vi kan strekke, komprimere, bøye
og forvrenge et topologisk objekt til nær sagt et uendelige
antall utgaver av seg selv, og beskrive objektets innside og
utside, åpenhet og lukkethet, og delenes sammenstilling
– men vi kan ikke kutte objektet i to.7 Benjamin Whistutz
(Whistutz, 2013, s. 4) støtter seg på topologien og
etablerer begrepet teatrets topologi for å beskrive det
vi kaller scene/sal-forholdet i scenekunst; forstått som
forholdet mellom teatrets verden og publikums verden,
fiksjonen og virkeligheten, den to-delingen av rommet
som alltid er tilstede og forutsetningen for teater. I vår
sammenheng kan vi forstå det topologiske objektet
som et romlig konsept som kan manifestere seg både
som en abstraksjon og noe helt konkret, og dette gir
oss en omdreiningspunkt å forstå det romlige forløpet i
produksjons- og formidlingsaksen ut fra. Det topologiske
objektet kan være et estetisk konsept, en scenografi eller
en teaterarkitekturtype. Vi kan si at en produksjon har
et topologisk forelegg forstått som et romkonsept, og at
dette topologiske forelegget omformes i utveksling med
produksjons- og formidlingsaksens romforløp forstått
som arkitektur. I en gitt formidlingsinstitusjon fremstår
aksen som et konkret romlig forløp fra produksjon til
formidling tilhørende et gitt formidlingsmandat.
Apparatus-begrepet i filmteori refererer til de
gjensidig avhengige delene som utgjør seer-situasjonen.
Dette omfatter 1) den tekniske basen, altså utstyr,
kamera, projeksjoner, 2) filmprojeksjonens organisering
av rommet, 3) fiksjonaliseringen, 4) den individuelle
tilskuererens mentale maskineri. Apparatus-begrepet
handler om den cinematiske tilskuerskaps-situasjonen,
med fokus på det individuelle tilskuerskapet.8 Produk
sjons- og formidlingsaksen er ikke nøytral i forhold
til kunstverket og tilskuerskapet. Dette betyr at den
institusjonelle rammen og den arkitektoniske rammen
samlet legger føringer for hvordan den scenografiske
løsningen blir og hvordan vi forstår den. Vi kan altså
identifisere et apparatus som er virksomt på tre måter:
1) det virker gjennom arkitekturen, 2) det driver
kunstverket i en retning mot autonomi eller hetero-

nomi og 3) det etablerer tilskuerens forhold til verket.
Apparatuset virker fra aksen og inn mot verket, men
produksjons- og formidlingsaksen i scenekunst er
mer kompleks enn det cinematiske apparatus, for i
scenekunsten har vi flere akser.
Aksen utøver sitt apparatus gjennom arkitekturen.
Begrepet performativ arkitektur spør hva arkitekturen
gjør, ikke hva den representerer, og innebærer en for
skyvning fra representasjon til funksjon.9 Performativ
arkitektur hviler på hypotesen om at arkitekturen kan
ha romlig handlingskapasitet («spatial agency») med
utgangspunkt i Aktør-nettverksteori (Actor-network
theory, ANT) slik den er utviklet hos Michael Callon,
Bruno Latour, John Law og andre. Bruno Latour skriver:
If action is limited a priory to what «intentional»,
«meaningful» humans do, it is hard to see how
a hammer, a basket, a door closer, a cat, a rug,
a mug, a list, or a tag could do. They might exist
in the domain of «material», «causal» relations.
By contrast, if wee stick to our deceision to
start from the controversies about actors and
agencies, then any thing that does modify a
state of affairs by making a difference is an
actor – or, if it has no figuration yet, an actant.
Thus, the question to ask about any agent are
simply the following: Does it make a difference
in the course of some other agent´s action or
not? Is there some trial that allows someone to
detect this difference?10
Michael Hensel (Hensel, 2013) har utarbeidet
en integrert tilnærming til performance-orientert
arkitektur som inneholder et teoretisk rammeverk og
instrumentelle konsepter, designstrategier og metoder.
Dette er interessant i vår sammenheng, for vi trenger
både det analytiske for å forstå aksen, men vi trenger
også det praktiske for å bli operative i forhold til
konkrete oppgaver. Hensel beskriver ulike retninger
innenfor performativ arkitektur, og trekker frem to
forhold som er interessante. Event-begrepet vektlegger
ikke-planlagt appropriasjon og arkitekturens latente
egenskaper. Forholdet mellom arkitekturens planlagte
og ikke-planlagte performance og i forlengelsen av dette
forholdet mellom arkitekturens performance, stedet og
uttalte hensikt, altså forholdet mellom en bygning og
dens kontekst i vid forstand.
Event-space er et begrep som kom i omløp på 90-tallet,
som en av diskursene om performativ arkitektur.11
Arkitekt og scenograf Dorita Hannah har tatt begrepet
event-space og quotidian event-space inn i scenografiog teaterarkitekturdiskursen ikke bare for å diskutere
romlig performativitet generelt, men det hun betegner
«performance space». Hannah nærmer seg rommet
fra hendelsen, som kan være historisk, estetisk eller
dagligdags, og stiller til skue «the intricate system of
active forces that undermine architectures traditional role
as a fixed durable object desiged to order space and those
who inhabit it» (Hannah, 2011, side 55). Sammenhengen
mellom hendelse og rom stiller spørsmålstegn ved
arkitekturen som autonomt og kontinuerlig objekt ved
å fokusere på tid, handling og bevegelse, og forflytter

arkitekturen fra statisk objekt til romlig handlende
subjekt. Event-space er en måte å snakke om hva aksen
vår gjør, og svaret på oppløsningen av arkitekturens
kapasitet til å representere et meningsinnhold. Hannah
beskriver event-space slik:

Performativ scenografi
Performativ scenografi betegner en scenografi som
vektlegger egen kapasitet til å være handlende og utøve
en funksjon, altså dyrke sitt eget verb-potensiale fremfor

Etymologisk er «teori», «scenekunst» og
«teaterarkitektur» forbundet i «teater», fra gresk
theatron. Forholdet mellom teaterarkitektur og
scenografi kan forstås som et forhold som gjør seende,
og teaterarkitekturhistorien og scenografihistorien
som historier om endringer i iscenesettelsen av dette
forholdet. I teaterhistorien har scenografi hatt status som
underordnet og funksjon av, eller likestilt og autonom fra
teaterarkitekturen. Men scenografi kan også overordnes og
iscenesette teaterarkitektur, som performativ scenografi.
Fra å være skenographia, «sceneskrift», det vi ser på, i
et theatron som gjør seende, tar en slik scenografi også
rollen som tron, et instrumentet som gjør seende i et
theatron som altså blir stedet vi ser på instrumentet som
gjør oss seende. Performativ scenografi handler om
å igangsette et skred av iscenesettelser. Scenografien
iscenesetter arkitekturens kapasitet til å iscenesette i en
feiring av at statiske konvensjoner mellom teaterarkitektur
og verk er oppløst. Dette scenografibegrepet flytter
scenografens rolle fra å designe objekter til å iscenesette
situasjoner som ikke er et forsøk på å gjenopprette tapte
sammenhenger, men undersøke nye. Det handler om bred
undersøkelse av institusjonell, arkitektonisk, medial og
sosial kontekst i en katalog av strategier hentet fra genre
som meta-fiksjon, appropriasjon, det stedspesifikke og
installasjonskunst. Pamela C. Scorzin (Scorzin, 2011, s.
259–260) betegner scenografi «predominantely concerned
with staging, orchestrating, dramatizing and enacting»
som en meta-scenografi som «highly interdisciplinary,
transgeneric, intermedial, crossmodal and polysensual
approach to creating stages and events». Dette er en
inngang til å diskutere scenografifaget som ligger tett på
min forståelse, men som er lite formulert.
Performativ scenografi kan tenkes som mothandlinger, der den første handler om situering av verket,
og den andre om iscenesettelse av verket i autonomiheteronomi-dyaden og av tilskuerskapet.
Situering av et verk handler om stedfestelse, om
hvordan et topologisk forelegg blir til som en konkret
verk i et konkret rom. Det handler om situering i en
produksjons- og formidlings-akse, men først og fremst
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Tenker vi arkitektur og hendelser på denne måten,
kan vi se på forholdet mellom produksjons- og
formidlingsakser og verk som pulserende organismer
som påvirker hverandre gjensidig. Dette gjelder for
det første som en forhandling mellom akse og verk
om verkegenskaper i en autonomi/heteronomi-dyade.
Denne forhandlingen kan vi se for oss at tar form som en
forhandling mellom alle topologiske objekter involvert i
formidlingssituasjonen, verkets topologiske forelegg, den
scenografiske realiseringen av det, arkitekturen. Aksen
vil alltid drive et objekt fra eller mot autonomi, og verkets
status som det ene eller andre er ikke garantert av genren
verket er laget i, men prisgitt formidlingssituasjonen.
Også tilskuerskapet er et forhold mellom aksen og
verket i formidlingssituasjonen som overstyrer verkgenren.
Tilskuerskapforskning er en del av visualitetsforskningen.
Maaike Bleeker (Bleker, 2008) tematiserer visualitet og
tilskuerskap i teatret, og betegner det «å tilskue» som en
handling, dels styrt av optikk, dels av konvensjoner slik de
er nedfelt i scopiske regimer.13 Bleekers interesse ligger i
det singulære, individuelle tilskuerskapet.
Jeg mener at vi mangler en teatrets tilskuerskaps
forskning med uttalt interesse i det kollektive og det
romlige tilskuerskapet som aksen påfører. Jeg mener
at «å tilskue» er å utøve ikke bare en handling, men en
forhandling mellom det singulære monotilskuerskapet og
det kollektive tilskuerskapet. Arkitekturen iscenesetter
tilskuerskap, og ulike arkitekturtyper og produksjonsog formidlingsakser har et tilskuerskapsapparatus som
driver vår forhandling mellom oss selv og det kollektive
i ulike retninger. I vår sammenheng er det interessant å
spørre hvordan barn forhandler tilskuerskap, i et fokus
som altså er et annet enn det rene monotilskuerskapet
slik det utforskes i interaktive forstillinger eller instal
lasjonen. Tilskuerskapsapparatuset er ikke et topologisk
anliggende mellom arkitektur og scenografi, det
er flyttet ut som et forhold mellom produksjon- og
formidlingsaksen, verket og formidlingssituasjonen.

→→ «THEORY – from Greek theoria act of viewing,
contemplation, consideration, theory, from theorein
to look at, behold, contemplate consider – more
at THEOREM»
→→ «THEOREM – from Greek theorem sight, spectacle,
theory, theorem, from theorein to look at, behold,
contemplate, consider, from theoros spectator, from
thea sight, view – more at THEATRE»
→→ «THEATRE – from Greek theatron, from theasthai to
see, view (from thea action of seeing, sight) + -tron,
suffix denoting means, instrument, or place; akin to
Greek thauma wonder miracle – more at -TRON»
→→ «TRON – Greek, suffix denoting an instrument (as
greek arotron plow, from stem of aroun to plow); akin
to OE –thor, suffix denoting an instrument»
→→ «SCENOGRAPHY – Greek skenographia scene painting,
from skeno- (from skene stage) + -grafia –graphy»14
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«As a dynamic spatial action, event-space
operates between the ordinary and the extraordinary, the subtle and the spectacular, the
banal and the epic. Implicated in monumental,
aesthetic and daly events, places are shaped by
significant historic moments, such as natural
and human disasters, as well as socio-political
and philosophical revolutios, which shift
thaught, by dramatic spectacles that demand
and manipulate public attention, and by the
overabundance of quotidian performances
happening all around us.»12

å være en designet gjenstand, et objekt. Vi kan ta
utgangspunkt i en etymologisk undersøkelse:
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om relasjonen mellom verket og visningsrommet.
Appropriasjonsstrategier er en betegnelse for en
kunstnerisk strategi som inkorporerer andre verk.
Linda Hutcheons (Hutcheon, 1985) begrep om den
parodiske dialogen, Silvio Gaggis (Gaggi, 1989)
begrep om selvreferensialitet og Nicolas Bourriauds
(Bourriaud, 2002) begrep om postproduksjon kan ses
på som strategier omsettbare i en performativ
scenografipraksis som approprierer stedet og gjør
det til en del av verket og formidlingssituasjonen.
Iscenesettelsen i autonomi-aksen og av tilskuerskap
handler om å reforhandle med akse-apparatuset og
rommet, der scenografen igangsetter utvekslingen.
Scenografer omtaler ofte sin oppgave som å lage
stedspesifikke verk. Med utgangspunkt i perspektivet jeg
gjør rede for i denne teksten vil jeg si at produksjons- og
formidlingsakser påfører verk høyst ulike sted/verkrelasjoner der verk lages for ulike forståelser av sted,
eller for transit. Scenografien kan «bygge objektet» tett
på det topologiske forelegget, eller oppløse objektet i en
situasjon, som implosjoner eller eksplosjoner.
Iscenesettelse av tilskuerskap handler i tillegg til
forhandling med aksen og rommet om intervensjoner,
der scenografen kan overstyre. Men det handler også
om scenografisk å ta i bruk og utforske det Barbara
Maria Stafford (Stafford, 2001) kaller «devices of
wonder», alle innretninger og instrumenter vi har
brukt for å se på og utforske verden, og omsette
disse scenografisk. Slikt materiale som spesifikt
undersøker ulike tilskuerskapsmodus finnes også i
landskapsoppmåling og observasjonsteknologien.
Ved forflytning mellom produksjons- og
formidlingsakser må et verk av-situeres og aviscenesettes tilbake til et topologisk nullpunkt før det
topologiske forelegget re-situeres og re-iscenesettes.
Forflytning mellom produksjons- og formidlingsakser
er en undersøkelse av et gitt topologisk foreleggs
potensialitet i møte med et gitt formidlingssted som
del av en gitt produksjons- og formidlingsakse. Det
er selvfølgelig en manglende innsikt i dette forholdet
som er årsak til utilsiktet verktransformasjon. De
mest vanlige transformasjonsprosessene handler om
avkontekstualisering og påtvunget tilskuerskap, men
transformasjonsprosessene kan endre genre og innhold
også. For meg personlig har det å se scenekunst etterhvert
i stor grad kommet til å handle om å reflektere over
de topologiske rommene som spiller seg ut foran meg
fremfor å hengi meg til situasjonen jeg befinner meg i.
Performativ scenografi er en strategi som kan brukes
i eller utenfor teaterarkitektur og innenfor eller utenfor
kunstinstitusjonen, i scenekunstproduksjonen eller
som en del av formidlingshandlingen. Brukt innenfor
teaterarkitektur kan den uventet åpne og endre teaterrom
med stor kraft. Dette gjelder for eksempel gjennom
konseptuell bruk av dreiescener. Et godt eksempel på
dette er Splatterboulevard av René Pollesch på Deutsches
Schauspielhaus i Hamburg høsten 2003, der hovedscenens
konvensjoner ble vendt mot seg selv gjennom oppløsning og
undergraving forårsaket av intens bruk av dreiescenen. Et
annet eksempel er Viol av Botho Strauss på Odéon-Théâtre
de l’Europe i Paris 2005, der den samme vedvarende
dreiningen åpnet et meditativt rom for innholdet.

Tre idealtypiske produksjons- og formidlingsakser
Vi har flere produksjons- og formidlingsakser virksomme
i teaterfeltet i dag, og i vår sammenheng er det relevant
å se spesielt på tre akser jeg har gitt navnene Situ-aksen,
Vitro-aksen og Vivo-aksen. Jeg mener at vi undervurderer
hva en spesifikk rom-akse gjør med produksjon, verk,
formidling og tilskuerskapet vårt, og at vi undervurderer
hva det innebærer å formidle verk forflyttet mellom
disse rom-aksene. Rom-aksene representerer ulike
estetiske og formidlingsfaglige mulighetsrom, og jeg
mener at det er grunnlag for å si at vi ikke utnytter dette
potensialet til fulle. Forflytning som formidlingspremiss
utnyttes ikke konseptuelt. Jeg mener også at vi mangler
et språk for å snakke om dette, og at teaterarkitektur- og
scenografiforskningen ikke tilbyr relevant forskning
fordi den i alt overveiende grad er normativ og ikke
problematiserer sammenhenger, slik akse-perspektivet
legger opp til. Jeg skal i det følgende kort beskrive trekk ved
aksene med vekt på visningsrommet (se tabell neste side).
Vitro-aksen
«In vitro» betyr «i glass» – forstått som «i glass,
men tett ved det levende». Denne produksjons- og
formidlingsaksen karakteriseres ved at produksjons
rommet er eksternt. Teaterinstitusjonen er en kunst
institusjon, lokalisert i ikke-representativ teaterarkitektur,
der verk produsert eksternt formidles innenfor huset,
i teaterarkitektur. Verket er produsert for forflytning
innenfor blackbox-typen forstått som gjennomrom, og er
i transit. Aksen utøver et sterkt situeringsapparatus ved
at verket presses mot abstraksjon, det gir et avkontekst
ualisert verk nært sitt topologiske nullpunkt og autonomi.
Aksen påfører et tilskuerskap som sterkt betoner det
individuelle tilskuerskapet, monotilskuerskapet, som
en implosjonskraft. Et eksempel på en teaterinstitusjon
innenfor vitro-aksen er Black Box Teater i Oslo. Fra
-80-tallet, og parallelt med etableringen av det frie
scenekunstfeltet og scenekunstprosjekter, er det etablert
alternative produksjons- og formidlingsinstitusjoner i
flere norske byer. Institusjonene etablerer seg oftest i
ombygde eldre industrilokaler, med foranderlige scener,
eller som blackbox-teatre. Dels er det pragmatiske,
økonomiske grunner til denne lokaliseringen, og
dels et bevisst ønske om å benytte seg av «foundspace»-konnotasjoner og et ønske om å unndra seg
teaterarkitektur som representasjon. Institusjonenes
valg av blackbox-salene er et paradoks fordi dette er
modernismens rom, og gruppene ikke er modernister,
men samtidskunstnere med sterk kontekstorientering.
Driftsmodell basert på prosjektstruktur og gjestespill
strukturen er årsak til dette.
Det er en utbredt misforståelse, at fordi blackbox-typen
er et gjennomrom, så er den et nøytralt rom. Dette er ikke
riktig, rett og slett fordi det nøytrale eller tomme rommet
ikke finnes. Litt uhøytidelig kan vi vel heller si at det er
«stappfullt» i betydningen et ikke-sted (Augé, 1995) og
et «abstrakt rom» (Lefebvre, 1991) som ikke er nøytralt,
men binder tilstedeværelsen på en måte som ikke åpner
for organisk sosialt liv. Blackbox-typen er laget for verk
nær sitt topologiske nullpunkt, og autonomidrivet i aksen
isolerer oppmerksomheten mot verket alene. Det er hverken
godt er dårlig, det bare er slik. Og det er sterke krefter.

Skjematisk ser aksene slik ut:

EGENSKAPER

IN VIVO-AKSEN

«In vitro» betyr «i glass» – som i
«i glass, men tett ved det levende»

«In situ» betyr «på stedet»

«In vivo» betyr «i det levende»

Status som kunstinstitusjon

Kunstinstitusjon

Kunstinstitusjon

Kunstformidlingsprosjekt
utenfor kunstinstitusjonen

Formidlingsmandat

Nyskapende

Kanon

Mangfold

Institusjonens lokalisering

Ikke-representativ teaterarkitektur

Representativ monumentalteaterarkitektur

Prosjektet har ikke
identifiserbart bygg

Produksjonstedet

Eksternt

Internt

Eksternt

Formidlingsstedet

Internt

Internt

Eksternt

Intensjonen med verket
i forhold til forflytning

Verket produseres for forflytning
innenfor en gitt arkitekturtype

Verket produseres ikke for
forflytning

Verket produseres for forflytning
mellom ulike teaterarkitektur-typer
og utenfor teaterarkitektur

Arkitektur-typen

Blackbox- type
Teaterarkitekturen som ROM
– «gjennomrom»

Illusjonsteater
Teaterarkitekturen som STED
– «stedet»

Ingen teaterarkitektur-type
STEDSAMBISJON
«mellomsteder»

Verk – formidlingssted-relasjonen

Verket er i transit

Verket er stasjonært

Verket er nomadisk

Situerings-apparatus

Horisontal mot
topologisk nullpunkt
Aksen presser mot autonomi,
og avkontekstualiserer

Vertikal mot sted
Aksen inviterer til appropriasjon

Horisontal mot situasjon
Aksen presser mot heteronomi,
og kontekstualiserer

Tilskuerskaps-apparatus

Sterk betoning av monotilskuerskap, individuelt
tilskuerskap.
Implosjon

Sterk betoning av polytilskuerskap, kollektivt tilskuerskap.
Eksplosjon.

Åpent tilskuerskaps-apparatus

Blackbox-typen er heller ikke fleksibel i betydningen
«kan bli og bety hva som helst», slik Piha og Edstrøms
påstår (Piha og Edstrøm, 1976). Men en fleksibel blackbox
utnyttet til fulle har gitt meg fantastiske teateropplevelser,
som for eksempel Death, Destruction and Detroit 2 av
Robert Wilson på Scaubühne i Berlin i 1986. Det som
er interessant med BlackBox-typen nå er at den ved
eksempelvis Wily Theatre i Dallas (arkitektfirmaet
REX) er i ferd med å bli det den lover fordi teknikken
som endrer scene/sal-forholdet kan opereres av én mann.
Typens potensielle performative kvaliteter vil endre
vår oppfattelse av den, og den normative kritikken av
blackbox-typen (Mackintosh, 1993 og Wiles, 2003,
s. 254–256) mister gyldighet og avløses av relevant
aksekritikk, eksemplifisert ved D. Hannah:
The repeatable format of the internationally
recognizable public auditorium reinforces
behavioural expectations from venue to
venue, and even from country to country.
As an inveterate model, with established
conventions for staging, managing and
producing performances, this cookie-cutter
theatre is the result of accepted interpretations
of performance criteria – encapsulated by

performance theorist Jon McKenzie (2001) as
aesthetic efficacy, organizational efficiency
and technical effectiveness – that tend to limit
innovation and place demands on the architect,
performers, audience and management. This
shifts performance into the realm of behavioural
expectations through social coding rather than
aesthetic expression.«15
Et eksempel på performativ scenografi utøvd innenfor
vitro-aksen er underliggjøring av titteskapsestetikk slik vi
ser det hos Verk produksjoners Det eviga leendet på Black
Box Teater i 2010. Titteskapet som objekt stilles til skue
som tilskuerskapsinstrument.
Vitro-aksen og blackbox-typen har hatt en stor
innvirkning på scenografifaget, som nå handler om å
legge autonomi som udiskutert premiss for profesjons
utøvelse. Selv produksjon i Situ-aksen har en sterk
scenografisk autonomi-orientering som fremstår som et
paradoks. Det mest oppsiktsvekkende er hvordan vi har
latt vitro-aksen legge føringer i arbeidet med å etablere
vivo-aksen. Jeg mener at det scenografiske rommet er
blitt veldig smalt og at vi knapt ser scenografi utøvd
som performativ scenografi.
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IN VITRO-AKSEN

Situ-aksen
«In situ» betyr «på stedet». Situ-aksen er en integrert akse
som karakteriseres av en sterk betoning av seg selv som
sted. Teaterinstitusjonen er en kunstinstitusjon, lokalisert
i representativ teaterarkitektur, og verket produseres og
formidles innenfor huset, i teaterarkitektur forstått som
sted. Verket er produsert for et gitt hus og er stasjonært.
Titteskaps-typen inviterer til appropriasjon, aksen har
sterke meningsfragmenter. Situ-aksen utøver et særlig
sterkt og vertikal situeringsapparatus mot seg selv som
sted og har en sterk «her-het» som kommer til uttrykk i
typen og i arkitekturens forhold til byen. Aksen betoner
det kollektive tilskuerskapet. Et eksempel på et formidlings
sted i en in-situ-akse er Nationaltheatrets hovedscene.
Det fremste eksempelet på vellykket performativ
scenografi innenfor situ-aksen jeg kjenner til er en
oppførelse av Emilia Galotti av Lessing på Deutsches
Theater i Berlin høsten 2003 med scenograf Olaf Altmann
som aktiverte en refleksjon omkring illusjonsscenes
estetiske og maktutøvende konvensjoner. Et annet godt
eksempel er This is how you will disappear av Giséle
Vienne som gjestet Nationaltheatret i 2011. Skogs
installasjonen på Nationaltheatrets hovedscene kan
leses som en hyllest til det romantiske landskapsmaleriet,
men Viennes tåkeinnhyllede skogslandskap vekket
ikke nasjonalfølelsen slik Jens Wang gjorde for et
drøyt hundreår siden. Et eksempel på en lite vellykket
verkforflytning til situ-aksen fra annen akse er Wooster
Groups gjestespill med Vieux Carré (Tennesse Williams,
1977) på Bakscenen på Nationaltheatret i 2011. Woosters
søken etter Tennesee Williams lyriske stemme ble
overdøvet av støyen fra en topologisk slagmark.
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Vivo-aksen
«In vivo» betyr «i det levende». Denne produksjons- og
formidlingsaksen karakteriseres ved at aksen er splittet
opp, og at formidlingsrammen ikke manifesteres romlig
i formidlingssituasjonen. Prosjekter som har status som
kunstformidlingsprosjekter utenfor det vi forstår som
kunstinstitusjonen lokaliserer gjerne administrasjon
utenfor bygg laget for kunstformidling. Produksjonen
foregår eksternt, og verk formidles utenfor visningsrom
for kunst. Verket er produsert for forflytning mellom
arkitekturtyper og utenfor teaterarkitektur. Aksen har
ingen teaterarkitekturtype knyttet til seg, men har en
sterk stedsambisjon, og utfordrer verket konseptuelt
i forhold til denne ambisjonen. Stedsdefinisjonen og
sted/verk-relasjonen i aksen er ikke statisk. Aksen har
et sterkt situeringsapparatus som driver verket mot
situasjon forstått som sted og tid i sammenheng. Aksen
presser mot heteronomi, og kontekstualiserer verk.
Tilskuerapparatuset er åpent. Aksen representerer et stort
estetisk mulighetsrom for heteronomi og heteronome
genre. Eksempel på et kunstformidlingsprosjekt innenfor
vivo-aksen er Den kulturelle skolesekken.
Hvis jeg skulle peke på en lite vellykket forflytning
til vivo-aksen, må jeg peke på de fleste forestillingene vi
formidler innenfor DKS. I byggingen av Den kulturelle
skolesekkens produksjon- og visningsstrukturer har vi
gjort en stor feil ved at vi har lagt vitro-aksens sedvaner
og strukturer ligge udiskutert til grunn for etableringen og
oppbyggingen av vårt eget formidlingsprosjekt. Resultatet

av dette er at vi produserer og distribuerer verk laget for
vitro-aksen og som er avhengige av formidlingsrammer i
sterk kontrast til rammene som ligger i DKS som vivoakse. En av grunnene til at dette er mytene om blackboxen
og at vi har satt likhetstegn mellom autonomi og
turnévennlighet.
Men vi har også eksempler på positiv utforsking av
vivo-aksens muligheter gjennom bruk av performativ
scenografi. hold me av Goro Tronsmo fremstår som en en
kontekstsensitiv speiling i skolens ulike rom. Utosafari av
Nummen Safari medbringer formidlingsrammen i form av
mobil teaterarkitektur. Usynlig av Katma transformerer et
tilliggende offentlig rom.
Vivo-aksen fordrer det vi kan kalle en Performativ
formidling, en formidling som iscenesettelse av
situasjoner. Det er gjennom en slik stedlig og
situasjonell iscenesettelse at en arena forstått som
utveksling mellom verk og publikum potensielt kan
oppstå. Performativ formidling er en formidling som
hviler på erkjennelse av at formidling ikke kan forstås
som logistikkorientert distribusjon, men at formidlingen
er en handling som griper inn i verket som formidles,
og lar seg selv gripes inn i. Romlig cura (omsorg) er
en del av den performative formidlingen. Romlig
cura er en utvidelse av formidlingshandlingen til å
omfatte performativ scenografisk re-situering og rekontekstualisering av verket i formidlingssituasjonen.
Det nye arkitekturspråket og designmetodene i
performativ arkitektur er særlig relevant i denne
sammenhengen, der handlingskapasitet på vegne av
andre handler om å bruke arkitekturfagets kompetanse
om rom til ikke primært å bygge, men løse problem
stillinger romlig.16 Den performative arkitekturens
designmetoder blir slik det beste utgangspunktet for
å utforske vivo-aksens romlige utfordringer, så min
avsluttende replikk i denne teksten blir en oppfordring:
Let’s go In Silico.17
Omstrukturering i et felt kan åpne ny innsikt om andre
deler av feltet og helheten. Med vivo-aksen har norsk
teateroffentlighet fått en produksjons- og formidlingsakse
som tilbyr ny innsikt i romlige problemstillinger og om
verktransformasjon ved forflytning.
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