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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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Under radaren:
For et hybridisert arenabegrep
Noen tanker om erfaring og produktive misforståelser
i kunstformidling til barn og unge
Av Kjetil Røed
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1.
Filosofen Walter Benjamin var svært opptatt av barn –
av barnets lek, språk og synsvinkler. Det var noe
ubeskadiget ved barnets lek, noe i positiv forstand
historieløst, mente han. Da hans egen sønn, Stefan,
vokste opp hadde Benjamin en egen notatbok hvor han
skrev ned alle sønnens ord etterhvert som han uttalte dem
– noen av dem helt nye – selv om det var forvrengninger
eller misforståelser. En gang viste Benjamin ham et bilde
av et villsvin – ein Wildschwein – men da sønnen skulle
gjenta ordet sa han Bildschwein – et billedsvin. Avviket
ble behørig notert. Et nytt ord og et nytt dyr hadde
kommet til verden.
Da Benjamin, kort tid før han døde i 1940, utformet
sine Historiefilosofiske teser, skrev han at vi ikke kan
gjenskape historien slik den var, men «å bemektige
seg en erindring når den slår ned som et lyn i et kritisk
øyeblikk».1 For Benjamin var forståelse og historie,
synes det, per definisjon en form for forvrenging og
misforståelse. Implisitt var formidling forvrenging. Det
fantes heller ingenting å formidle som om det ikke ble
erfart, inderliggjort av den enkelte, i hans eller hennes
livshistorie. Inspirert av Benjamin skulle Hannah Arendt
mange år senere insistere på at menneskets kunst, kultur –
dets historie – eksisterte som historiefortelling. Og denne
historiefortellingen ble til når hver og en av oss stod frem
for andre og fortalte.
Innholdet som man skal fange eller formidle må ta
omveien om det singulære, gjennom hendelsen, før den
kan bli erfaring og erkjennelse. Det må bli ustabilt og
usikkert før vi kan eie det.
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2.
– Det var utrolig gripende!
Jeg ser på min venns tårevåte, eller i hvert fall nesten
tårevåte, øyne. Hun er alvorlig. Det er ingen kynisk kom
mentar til hvor «rørende» teater kan være vitne til. Ei heller
noen ironisk kommentar til hvor beveget jeg selv var. Vi
hadde begge blitt grepet av forestillingen vi hadde sett.
Vi var en smule slått ut, men vi hadde vært vitne til
noe som var viktig. Det virket i det minste viktig nå.
Alle kjenner seg igjen i denne situasjonen. Smått
omtåket står man på gata etter en konsertopplevelse av

de sjeldne, teaterforestillingen som gjorde at du gjen
opptok interessen for scenekunst eller utstillingen som
gjorde at du knakk sammen av latter utenfor galleriet da
du satte deg ned for å snakke om utstillingen. Nei, det var
ikke fordi det var morsomt det du hadde sett. I hvert fall
ikke primært det. Det var fordi noe «løsnet i deg». Noen
brikker falt på plass, en spenning som hadde kilt seg fast
ble myknet.
Slike situasjonene er uforberedte reaksjoner på
kvalitet. Det er situasjoner hvor vi umiddelbart gir uttrykk
for noe vi har opplevd som avgjørende – enten det nå er
musikk, teater, billedkunst eller film. Det er ikke så viktig
at vi gir den riktige kvalitetsanalysen som at vi får vist
den brennende entusiasmen vi har. Dette er grunnlaget for
all meningsfull kunstopplevelse. Det er der det begynner,
det er der vi hekter oss inn i kulturen og begynner å veve,
tenke. Kanskje skrive eller male selv.
Et tankeeksperiment: prøv å husk på en slik situasjon
du har vært i. Tenk over den, se den for deg. Hvordan så
den ut? Hva sa du og hvem andre var der?
Tenk deg så tilbake til skolebenken. Sett dette bildet
fra skolen sammen med den uforberedte entusiasmen
– den gangen du sjanglet ut av kunstopplevelsen, i
selvforglemmelsens slør men nettopp derfor kanskje også
kommet til deg selv – gjennom kunsten.
Men altså, skolebenken. De fleste husker sikkert
sine skoledager og hvor irriterende det kunne være å bli
pådyttet en «klassiker» eller noe som de voksne mente var
bra – noe vi «måtte se eller lese». Selv jeg, som var nerd
og leste som en hest allerede som svært ung, gremmet
meg over denne situasjonen. Hvorfor er det slik?
Naturligvis fordi det – uansett hvor mye formidlingen
krydres eller parfymeres – er snakk om en situasjon
preget av noe du må. Om enn i varierende grad. Selv
det mest lystbetonte inntas med en viss avsmak om
valgmulighetene er små.
Skal vi tenke over de stedene barn og unge befinner
seg som arenaer for kunstformidling, men også steder
hvor verk oppleves, tror jeg vi må ta noen skritt tilbake.
Tillate oss usikkerhet, tvil. Om vi tenker på situasjoner
hvor umiddelbar entusiasme definerer rammene har ikke
kunstformidling noen akutt betydning, den blir ikke
tematisert. Fordi den fungerer. Dette, altså entusiasmens

3.
Før vi kommer dit la meg si noen ord om herværende tekst.
Den er skrevet som en slags kritisk notatbok, henvendt
halvveis til meg selv, halvveis til en leser (kan de egentlig
skilles?) – eller kanskje det er en intellektuell dagbok?
Herværende tekst er i hvert fall skrevet i lys av et problem
som kan formuleres slik: hva er verdien av kunst, litteratur,
teater og billedkunst for barn og unge i skolen, og hvordan
skal vi tenke oss stedet for formidlingen av kunsten?
Og: Hvordan dramatiseres denne problemstillingen –
hvordan kommer den til syne – på utdanningsinstitusjonenes
arena? Situasjonen har nok blitt bedre siden det ble slått
fast at «barn og unge må få oppleve kunst og kultur» i
Stortingsmelding 61 (1991–1992). Både handlingsplanen
«Broen og den blå hesten» (1996) og lærerplanverket
fra samme år slo også fast at dette var noe barn og unge
hadde rett til. Da Den kulturelle skolesekken (DKS) ble
lansert i 2001 som landsdekkende ordning, hadde man
lagt grunnlaget for administrasjonen av kunst for det
ganske land. Men grunnleggende utfordringer forblir
uløste, noe blant annet de ferske publikasjonene Begreper
om barn og kunst (Kulturrådet, 2014) og Barn, kunst og
kultur (Universitetsforlaget, 2013) viser.
DKS er et prisverdig prosjekt, i god dannelses
tradisjon, ingen tvil om det, men det er samtidig en del
premisser i basis her jeg mener vi bør se nærmere på for å
kunne evaluere hvordan vi skal fortsette formidlingen – og
i det hele tatt fortsette å formidle det vi formidler.
For hva er det egentlig barnet har rett til når det har
rett til kunst og kultur?
Det har rett til en etablert historie, eller en kultur som
kan rammes inn av en «riktig» kulturhistorie. Men det
ligger en metafysikk til grunn for kunstens hegemoniske
historie, nemlig at en serie verk formodentlig har en verdi
for alle og dermed må formidles til flest mulig. Med dette
mener jeg at man snakker om kvalitet og kunst antar at
det er noen verker som har en kvalitet som er hevet over
enhver tvil og at det er egenskaper ved disse som gjør dem
uangripelige som kvalitetsgjenstander. At det finnes kunst
som er god for alle er en myte.
La oss dvele litt ved dette siste ordet. Myte. Å snakke
om myter som noe som skal demonteres har blitt en vanlig
øvelse, skrev filosofen Roland Barthes (Barthes, 1975)
til andreopplaget til sin bok Mytologier (som første gang
kom på fransk i 1956 – etter å ha stått på trykk ukentlig
i Le Monde). Vi aner en viss oppgitthet fra den franske
filosofen her – kanskje mest fordi hans egen metode
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har en tendens til å fortape oss i statistikk og gjentagende
mønstre, som om det er der sannheten eller det objektive
skjuler seg, men det er tross alt enkelttilfellene som vider
ut eksisterende praksis og skaper det arkimediske punkt
som kan forandre en diskurs, et samfunn, et individ
eller et liv, til noe annet. Til noe mer. Enkelttilfellene er
fremtidsrettede, statistikk er nostalgisk. Det er pussig, når
jeg tenker på det, i hvor stor grad vi tenderer til å glemme
at enhver radikal forandring faktisk begynner i det små, i
en gest, med en enkelt tanke eller et velanrettet smil som
forplanter seg gjennom hele systemet og kanskje, til slutt,
ender med revolusjon. Et lesende barn, for eksempel. La
oss derfor passe på å holde det singulære enkelttilfellets
plass åpen.
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øyeblikk av tårer eller latter, er en situasjon hvor vi
ikke er iscenesatt og instruert i lys av kanon – av
litteraturhistorie, kunsthistorien, filmhistorien. Dette
er situasjoner hvor vi er lette og ikke tenker. Eller,
vil jeg si, tenker fordi vi ikke tenker. Vi prøver ikke
forstille oss. Vi er ikke tynget av det mandatet vi har
fått som formidlere av eller adressater for den «riktige»
tradisjonen, den «sentrale» kunsten. Det er fra dette punkt
det begynner. Jeg skal prøve å skissere noen redskaper,
noen teoretiske linjer, i lys av denne entusiasmen.
En gjennomgående utfordring vi står overfor i kunst
formidlingen er kategoriseringen på gruppen «barn og
unge» – er dette i det hele tatt en så homogen gruppe
som vi legger opp til? Gunnar Danbolt (Danbolt, 2014)
– blant mange andre – reiser dette spørsmålet i sin
artikkel «Kunst og barn i et historisk perspektiv». Både
«barndom» og «ungdom» er jo i virkeligheten primært en
ganske overfladisk «naturlig klasse» antyder han, altså
en gruppe individer som samles sammen i en bolk på
grunn av alderslikhet. Dertil kommer også at det, direkte
eller indirekte, er snakk om en individer som antas å ikke
kunne råde over seg selv og som står i andres – de voksnes
– varetekt.
I samme artikkelsamling gjør Arild Danielsen
poenget enda tydeligere: «Når barn og unge ikke tas
alvorlig som representanter for en kritisk offentlighet,
er det heller fordi den pedagogiske sammenhengen de
er innskrevet i, definerer «barn og unge» som noviser
uten nødvendig oversikt over, og innsikt i, kulturverdier
som de forhåpentligvis vil modnes til å forstå.»2 Noe å
tenke over – kanskje til og med se på situasjonen i lys
av Jürgen Habermas’ idealiserte offentlighet i Borgerlig
offentlighet og hans kritikere Alexander Kluge og Oskar
Negt. De sistnevnte mente Habermas hadde glemte mange
offentligheter i sin versjon av den rasjonelle samtalen
– for det må da eksistere en rekke andre parametre for
offentlighetsdiskurser enn den Habermas foreslo og
levde for, mente de. Det var primært den proletariske
offentligheten de var på sporet av, men kunne vi ikke
også tenke oss en offentlighet bestående av barn og
unge? Hva skulle til for at den kunne organiseres?
Det er i hvert fall ikke en slik offentlighet som bebudes
i dagens pedagogiske paradigme, hvor det er snakk
om en situasjon hvor en annen, som er mer moden og
mer voksen enn barnet, og dermed, er det antatt, også
vet bedre, skal få barnet til å se og høre eller lese noe
«viktig». Denne paternalistiske strukturen kan få lufta
til å gå ut av interesseballongen hos selv den mest ivrige
litteraturnerd in spe.
Heldigvis er det mange eksempler på unntak –
individer, hendelser og situasjoner som trosser den
sosiale lærer-situasjonens svakheter og omdefinerer
koordinatene for det som lett oppfattes – naturlig nok –
som en ovenfra-ned-formidling. Målet må derfor være å få
fatt på hvordan skolen, som arena for formidling av kunst,
skal fungere som disse anomaliene gjør – om det da er
anomalier de er – og hvordan den kan romme hendelser,
som omdefinerer peilepunktene for den pedagogiske
virkeligheten mot en mer flat, og lystbetont, maktstruktur.
En barneoffentlighet?
Det er, i det hele tatt, essensielt å åpne et rom for det
singulæres betydning. Avviket, det uprogrammerbare. Vi
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til en viss grad hadde blitt mote tappet for dets kritiske
potensial, og dermed selv var i ferd med å bli en myte,
en posisjoneringsstrategi. En positur. En distingverende
filosofisk mote. Et dogme. Men her skal vi holde oss ved
kjernen av fremgangsmåten, nemlig det som forhindrer
innblikk i tingens og formidlingen av den.
Men, igjen, er det Barthes selv vi kan gripe til for å
redde oss unna en ny fiksering av en myte, denne gangen
om kvalitet. Når en gjenstands verdi er dramatisert innenfor
rammen av en kritisk tekst eller samtale er naturligvis deler
av dens kvalitet belyst, men aldri hele. For det som utgjør
kvalitet er også det som binder begjær og intellekt sammen
i fascinasjon, sier Barthes i sin bok om fotografiet, Det
lyse kammer (Barthes, 2001). Den offisielle og, for alle,
observerbare betydning og verdi ligger i det Barthes kaller
verkets studium: det kløkt som er nedlagt i komposisjon og
interessante detaljer og som kan avleses av et tilstrekkelig
dannet individ. Det er her vi finner kanon, det er også
her vi finner de «viktige objektene» som skal formidles.
Punctum, derimot, er det som ikke lar seg forklare
gjennom eksegese og som ikke alle enes om. Det er den
spydspissen som trenger dypere inn i deg enn den allment
aksepterte kvalitetsradius tillater. «Dette noe har fått meg
ut av balanse, det har fremprovosert en rystelse i meg, en
satori,» skriver Barthes.
For meg er billedsvinet, som Benjamins sønn
misfortolket villsvin som, et slikt punctum. Det lar seg
ikke så lett oversette til et studium.
I det hele tatt er estetisk kvalitet ikke bare det som lar
seg oversette til en annen diskurs, til et annet verk eller
kritikerspråk, men det som produserer begjær etter å
gjøre nettopp dét. Sette i gang med oversettelsen – som
muligens er en utopisk oppgave. Friksjonen mellom
forklaring og det uforklarlige, det personlige og det
allmenne, er en fruktbar arena å befinne seg på.
Det er, kunne man si, gjennom disse singulære
punktene, som altså ikke lar seg forklare så alle blir enige,
et begjær etter kunst og en lyst ved å befatte seg med den
kan oppstå. Det lar seg likevel ikke bestemme på forhånd
hva disse punktene er. De inngår, når de oppdages, i
subjektets egen kanon, dets egen historie.
Barthes gir oss et betagende metabilde her, i
sammensetningen mellom studium og punctum, for
subjekt og objekt forenes i en slags intellektuell romanse,
slik han portretterer begripelsen av kvalitet. Men det
objektive, det allmenne, som peker utover den amorøse
kognisjonen – om jeg kan tillate meg et slikt uttrykk – er
det som også peker ut gjenstandens dobbeltkarakter, altså
det stedet hvor kvaliteten både gjemmer seg og kommer
til syne.
Hvor begynner vi så? Om vi holder punctumet som
bakteppe, er et sted å begynne det Barthes kaller lysten
ved teksten (Barthes, 1998). Intimiteten som gror ut av
et singulært møte. Den plutselige, sterke, forbindelsen
som kan oppstå mellom en bok og leser, mellom en
betrakter og et kunstverk. Dette kan oppfattes som et
streif av innsikt eller klarhet – en plutselig erkjennelse
eller følelsesmessig konsistens. En slik estetisk erfaring
– for det er det det er – er forankret i den enkelte og er
ikke noe som kan læres og – selvfølgelig – ikke noe som
kan påtvinges eller etterlignes. Det er, kunne man si, et
øyeblikk av sunn naivitet og selvforglemmelse, hvor man

forankres i noe utenfor seg selv på tvers av den rammen
som presenterer gjenstanden for deg. En slik situasjon
er en ny fortelling, en sekvens av en personlig kanon.
Roland Barthes beskriver det i Lysten ved teksten som at
situasjonen har to kanter:
«Det oppstår to kanter: en som er besindig, konform,
plagierende (det dreier seg om å kopiere språket i dets
kanoniske tilstand, slik denne er blitt fastlagt gjennom
undervisning, sedvane, litteratur, kultur), og en annen
kant, som er bevegelig, tom (i stand til å anta hvilken som
helst konturer), som aldri er noe annet enn stedet der det
virker: der språkets død kan skimtes.»3
Med «språkets død» tenker Barthes (antagelig)
på eroderingen av den standardiserte og kanoniserte
språkformen vi kjenner fra etablert kunnskap – den
sjargong som gjerne fremsettes som noe selvfølgelig, som
noe myndig formidlet «viktig eller betydningsfullt».
Den andre kanten, fascinasjonens kant, sliter opp
vanens kanon-kant gjennom sin insistering på stedet det
knytter seg til i verket. Igjen er det innrammingen som er
viktig her, at ikke formidleren kommer mellom subjekt
og objekt med en formidlingsideologi som forkludrer
et reelt møte. Vi bør, om jeg forstår Barthes riktig,
legge opp til en situasjon som ikke er «kopierende og
plagierende» i den betydning at barn og unge etterligner
noe på en slik måte de tror det skal være, men får rom for
å eksperimentere og leke med produktet selv. Det er til og
med misforståelsen som kan være en idealform her, for
om noe forståes «feil», er det et symptom på at en erfaring
er i ferd med å dannes, at et inntrykk er på vei inn i
subjektet historiedannelse snarere enn å blindt speile dets
utside, altså bildet læreren holder opp for eleven.
Slik «villsvin» ble til «billedsvin» hos Walter
Benjamins sønn er forvrengingen en påbegynt over
settelse. Og det er oversettelsen vi bør åpne for her, altså
en gjenfortelling basert på andre konvensjoner, andre
lyster ved tekster og fascinasjonsformer. Andre punctum
enn det som pekes ut for en av institusjonen.
Derfor er nettopp leken er sentral også på dette
punkt, siden det er i den bekymringsløse leken, uten de
voksnes inngripen, læringen er på sitt mest produktive.
Nyere forskning viser at barn lærer språk raskere om
de overlates til seg selv og nærmest bombarderes med
forskjellige eksempler på det språk som skal læres – og
ikke pliktskyldig sitter og pugger gloser og grammatikk.
På denne måten er barnet tvunget til å være kreativ
og selvorganiserende, det er tvunget til å leke, finne
kreative løsninger. Evolusjonsbiologisk er mennesket
programmert til nettopp å finne mønstre i kaos, og
lærer lettere når det ikke får kunnskapen servert i
ferdig oppdelte porsjoner og «kunnskapspakker» med
merkelapper på det som er viktig og ikke, som Benedict
Carey påpeker i How We Learn (Carey, 2014).
Det er verdt å merke seg at Danbolt (Danbolt, 2014)
nettopp ikke opplever at barn synes konseptuell kunst er
vanskelig. «Min erfaring er at mye av den kontemporære
kunsten, enten den er tids-, handlings- eller idé-basert, er
mye enklere å formidle til barn, fordi den i utgangspunktet
krever en aktiv medvirkning som barn er mer enn villig
til å ta del i, men som voksne viker tilbake for, kanskje av
redsel for å dumme seg ut,» skriver han.4 Ser man det.
Så hvordan lokaliserer vi den rette «kanten» i formid

lingen? Hvordan skal vi legge forholdene best til rette for
en hendelse, og for at de unge skal få et inderlig forhold
til den, til kunsten – et forhold som er deres eget og ikke
bare er «plagierende og kopierende» i forhold til det
formidlingsregime de står ovenfor?
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4.
Den slovenske filosofen Slavoj Žižek er inne på kjernen
av dette, fra en litt annen vinkel, i sin ferske bok Event.
«At first appoach, an event is thus the effect that seems to
exceed its causes – and the space of an event is that which
opens up by the gap that seperates an effect from
its causes.»5
En hendelse er det som kanskje ikke gir mening ut fra
det foreliggende begrepsapparatet eller den eksisterende
praksisen, skriver filosofen, men det er nettopp fordi det
ikke fanges opp av og bekrefter vanen og tradisjonen at
forandring kan ligge i kim her. Hendelsen er rammen
rundt punctum, som risser opp en mer omfattende
betydning enn intimiteten ved selve kunstopplevelsens
entusiasme-drevede erkjennelseseffekt. Gjennom
hendelsen kan man skimte en annen verden, man kan
se det som kommer, ja, fremtiden. Hendelsen trenger
naturligvis ikke lede noe sted, men er likevel en håpefull
figur vi bør vie all mulig oppmerksomhet.
Den franske tenkeren Alain Badiou går lenger i sin
lille bok Etikken (Badiou, 1993) – her er det ikke bare
det singulære som kan bryte opp vanen og kunnskapen,
det man tror man vet, men også det som er basis for
hva man skal knytte seg til som enkeltmenneske. Når
du erfarer noe viktig er du forpliktet til det du har
opplevd, sier han. Et godt kunstverk, en fantastisk
teaterforestilling, en skjellsettende bok – alt dette er ikke
«gode kvalitetsopplevelser» for Badiou, men noe mye mer
radikalt: det er først gjennom slike erfaringer av betydning
vi blir til som mennesker. Dette gjelder naturligvis ikke
bare kunst, men livet og politikken: gjennom oppdagelsen
av en politisk idé om appellerer sterkt til deg, eller den
sterke forelskelsen, speiler hendelsen hvem du er og hvem
du skal bli. Faktisk er det kun gjennom slike hendelser
man blir et subjekt ifølge Badiou: «Man må altså forutsette
at det som kaller fram en subjektsdannelse kommer i
tillegg til eller uventet skjer med situasjonene, som noe
disse situasjonene, og den vanlige måten å oppføre seg
i dem, ikke kan gjøre rede for.»6 Vi trenger ikke være så
radikale som Badiou, men både han og Žižek er inne på
noe grunnleggende vi kan ta med oss inn på arenaen for
formidling av kunst til barn og unge.
For det viktige er ikke å formidle noe som allerede
foreligger – en standardisert kunst de voksne er blitt enige
om betydningen av – men å åpne for situasjoner som
tillater den unges binding til objektet. Som stimulerer
en erfaring som er inderliggjort, og levd innenfor den
unges egen horisont, og dermed blir tilgjengelig som
redskap for å tenke og føle klarere, sterkere.
Kultur dreier seg, sett fra et slikt synspunkt, ikke
om å formidle kunnskapen om kanoniserte objekter,
men bruke disse objektene som medium for de unges
egen subjektproduksjon.

5.
Jeg skal runde av artikkelen med to begreper jeg mener er
spesielt interessante i denne sammenhengen: hybriditet
og erfaring. Begge har med en immanent evaluering
av kunstverk å gjøre, snarere enn den eksternaliserte
kanonproduksjonen vi finner i akademia, i skolen eller
blant den opplyste allmenhet. Min vekt er ikke på hvordan
kvalitet kan bestemmes som begrensing eller fiksering
av felles, kulturell, historie, men hvordan den enkeltes
erfaringsrom skal kunne aktiviseres og hvordan denne
operasjonen skaper en ny vinkel å se gjenstanden som
skal formidles fra.
Som nevnt er det inderliggjøringen av kunst
opplevelsen, lokaliseringen av dens punctum, som står i
sentrum av hendelsen som forbinder, skaper en allianse
mellom subjekt og objekt. Vi har snakket om bredden om
formen på erfaringen, men ikke enda loddet dybden av
den. På dette punkt er den amerikanske pragmatikeren
John Dewey, og da særlig hans Art as Experience fra 1934,
fortsatt et svært relevant referansepunkt. Her hevder han,
etter min mening med rette, at det er en tragedie at liv og
kunst har skilt lag. Selv om det har vært en rekke forsøk
på å forene disse sfærene – blant annet den relasjonelle
kunsten – er det fortsatt en avstand mellom det faktiske
menneskets liv slik det leves og kunstsfæren.
Når kunst snakker om livet, og hvordan leve det, er
det nesten alltid i idealiserte former, som modeller med
en armlengdes avstand til hverdagens trivialiteter og
virkelighetens levde nå. Dewey er instruktiv her fordi han
mener de fleste erfaringer ikke griper i dybden av hvem
vi er, men kun registrerer hva som skjer. I vår distraherte
tidsalder er dette enda mer aktuelt – å virkelig fordype seg
i det vi opplever, erfare alle enkeltheten ved det, er noe vi
sjelden får tid til.
«En flokk turister som ledes gjennom et billedgalleri
og får oppmerksomheten henledet på et mesterverk her
og der, sanser ikke; det vil til og med være en tilfeldighet
hvis det oppstår noen interesse for å se bildets levende
realisering av emnet.»7
Hvorfor tilfeldighet? Jo, fordi formidlingen av kunsten
tar utgangspunkt i en standardfortolkning av verket – det
tar for gitt at kvalitetene som er kanonisert gjelder for alle –
og makter dermed ikke å åpne for mengden av perspektiver
og detaljer som går under radaren og kanskje kunne truffet
en av de besøkende og «fremprovosert en rystelse i ham, en
satori», for å sitere Barthes (Barthes, 1998).
Dewey er det vi kan kalle en immanensfilosof i den
forstand at det ikke er noe utenfor, intet objekt eller
subjekt, som kan spaltes ut i flyten av ting, opplevelser
og hendelser som kalles virkeligheten. Det er heller ingen
sannhet, noe fikserbart kvalitetsbegrep, eller noen Gud
for den saks skyld, som står utenfor den som garantist.
Fra dette synspunktet er formen i kunsten det som griper
inn i betrakteren, slik en elv former sine elvebredder
over tid, og bidrar til å danne en sammenheng i tanker og
følelser. Kunstverket er heller ikke noe som er adskilt fra
oss, ei heller rommet det vises i – slik er ikke erfaringen
av kunstverket, eller øyeblikket hvor dets punctum treffer
oss, en prosess som avsluttes eller finaliseres, men heller
et stadium i utviklingen av former. Mot slutten av det
sentrale kapitlet «Å gjøre en erfaring» i Art as Experience
skriver Dewey:
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«Hvert hvilested i erfaringen er en fase der man
gjennomgår noe, der konsekvensene av en tidligere
aktivitet absorberes og bearbeides, og med mindre
aktiviteten er rene innfall eller ren rutine, vil hver
aktivitet eie mening som er destillert og bevart.»8
For Dewey er kunstverket en del av en prosess, av
en strøm av begivenheter. Dette tangerer Bruno Latours
tankegang i Vi har aldri vært moderne (Latour, 1991).
Heller ikke han mener kunstverk – eller noen annen ting,
for den saks skyld – kan spaltes ut av livsstrømmen. Han
begynner nevnte bok med en høyst prosaisk situasjon:
ved frokostbordet leser han avisen og får presentert en
rekke saker med tilsynelatende usammenhengende temaer
– en flomkatastrofe, en reklame for bleier, en artikkel
om paven. Likevel forenes de alle i selve lesningens
begivenhet, i oppmerksomheten Latour, som leser,
gir avisen og sakene som folder seg ut for ham under
frokoststunden. De utgjør et nettverk av nyheter som
forbindes i lesningen, knyttes sammen av avisen, som
medium, men fremføres via Latour, som leser dem, og
situasjonen hvor han leser dem.
Fra denne høyst prosaiske situasjonen bretter han
ut en kritikk av moderniteten, dens organisering av
virkeligheten og dens historiesyn. Vi opererer nemlig med
et begrepssystem og en organisering av tingene rundt oss
som vi har gjort oss til slaver av, hevder Latour (Latour,
1997, s. 71). For eksempel tankegodset i kjølvannet av
opplysningstiden – at vi blir smartere av mer teknologi
og vitenskap. Selv om vi naturligvis har utviklet oss til
å bli mer siviliserte, oppstår det begreper som deler opp
verden i kategorier som hindrer oss å se klart. For det
første motsetningen mellom kultur og natur. Men også
motsetningen mellom dyr og menneske. Eller på et mer
overordnet nivå motsetningene mellom innside og utside.
I virkeligheten er ingen av disse kategoriene, eller det
som sorterer under dem vanntette, sier Latour. (Latour,
1997, s. 81). Det er egentlig snakk om et utall hybrider
eller kvasi-objekter, fremfor renskårne naturgjenstander
eller kulturgjenstander. Dette høres komplisert ut, men
egentlig er det ganske så enkelt: Latour vil ha oss til å
se forbindelser og ikke forskjeller. Han vil ha oss til å
se linkene mellom ting og hendelser – og ikke det som
formodentlig gjør dem til adskilte ting. Virkeligheten
består av nettverk og ikke isolerte gjenstander, mener han.
Nå kan vi selvfølgelig innvende at et slikt
utgangspunkt gjør ting uklart, men det er nettopp denne
uklarheten Latour mener vi bør ta innover oss for å
se virkeligheten med mer fininnstilt optikk. I en slik
sammenheng blir heller ikke kunsten noe fullstendig
adskilt felt, men heller et åpent nettverk som er koblet
til virkeligheten med all verdens kanaler og innganger
og utganger. Det åpner også for en mer «uren» måte å
betrakte, og fortolke, kunst på – som i større grad tar
høyde for både Deweys forståelse av erfaring, Barthes
punctum og Badiou og Žižeks hendelsesbegrep.
Det singulære vokser bedre i et jordsmonn hvor skillene
mellom det man tillates å se og ikke tillates å se, eller det
man kan si og ikke si, er podet inn fra før. I en viss forstand
kunne vi si det slik at alle disse tenkerne mener vi må
risikere den viten vi sitter på, den kanoniserte og etablerte
kunnskapen, for at erkjennelse og erfaring skal kunne finne
sted. Men også – som vi er opptatt av her – formidling.

6.
Da Walter Benjamin hørte sin sønn si villsvin «feil»
korrigerte han ikke barnet, men bokførte ordet som en
utvidelse av virkeligheten. Villsvinet ble ikke borte –
benevnelsen på dyret ble ikke mindre sann – men den
hadde fått en hybrid bror, som utvidet virkeligheten en
liten smule – en bror som kanskje fortsatt venter på et dyr
å referer til, men som uansett fortsatt finnes oppbevart i
anekdoten om Benjamin og sønnen.
Der, i en bok eller en artikkel som denne, eksisterer
billedsvinet et sted mellom subjekt og objekt, mellom
kunst og virkelighet.

Noter
1 Benjamin, 1975, s. 96
2 Danielsen, 2014, s. 27
3 Barthes, 1998, s. 12.
4 Danbolt, 2014, s. 19.
5 Žižek, 2014, s. 5.
6 Badiou, 1996, s. 46.
7 Dewey, 1980, s. 211.
8 Dewey, 2008, s. 212.
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Konteksten som metode
Av Goro Tronsmo
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I Prosjektet Mad (2001), basert på Jeremy Wellers tekst,
utviklet jeg nomadisk stedsspesifikk realisme som genre
og metode. Handlingen i Mad tar utgangspunkt i en
audition for mennesker som har erfaring med psykisk
sykdom, og er lagt til den lokale gymsalen, et skoles
auditorium, i prøvelokalet til et teater. Forestillingen
iscenesatte auditionen som realistisk situasjon i realtid –
stedsspesifikt på teatrenes amfiscener, i lokalsamfunnets
bygdehus, kulturskoler, samlingsrom, skolers auditorium
eller kantiner. Arbeidet med/i/på visningsstedene under
turné med Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vest-Agder
åpnet for å utvikle det stedsspesifikke fra genre til
metode. På steder publikum kjente ut og inn jobbet vi
med forestillingen til den ble festet sømløst i lokalene,
og slik ble den til en hendelse i deres rom.
På bakgrunn av denne erfaringen utviklet produsent
og kurator Sidsel Graffer et kommisjonsprosjekt der
jeg videreutviklet den stedsspesifikke realismen til
en kontekstspesifikk realisme. Med utgangspunkt i
skolerommene og tilskuernes psykologiske mottagelighet
ville vi utvikle et konsept der verkets identitet og
objektmodus ble uløselig knyttet til arenaen.
Den kontekstspesifikke realismen i hold me hvilte
på perfeksjonering av stedfestingsprosessen, og en
speilingsstrategi. Prosjektet hold me tok utgangspunkt
i tilskuernes psykologiske utvikling: ungdom fra 13
til 15 år, alle i sin største psykologiske overgangsfase.
Visningspremissene under DKS gav mulighet til å bygge
et prosjekt som var knyttet til steder som var emosjonelt
ladet for elevene – rom der de hadde blitt mobbet, vært
usikre, blitt forelsket, hatt sine første opplevelser av
å være alene som individer, av å overleve den daglige
sosiale posisjoneringen. Vi utviklet en dramaturgisk
struktur som ikke hadde kommunikasjon ut over
det som skjedde i rommet under forestillingen: Fire
ungdommer kom til skolefoajeen, sløydsalen, gymsalen
eller samlingsrommet, med beskjed om å vente der til
de ble plukket opp av en lærer. Skuespillernes sosiale

utprøvinger under skoletimen forestillingen varte,
ble situasjonen elevene var vitne til. Slik ble rommets
materialer og arkitektur en del av handlingen; tavler,
sløydutstyr, gummiballer, trapper og utgangsdører ble del
av scriptet i hver spesifikke adapsjon. Den psykologiske
realismen definerte en avstand mellom skuespiller og
tilskuer som gav akkurat nok trygghet til at de kunne
leve seg inn i det som skjedde foran dem – og det som
skjedde foran dem var dem selv i sitt eget rom, sin egen
usikkerhet i sitt eget skolerom. Skolefoajeen, sløydsalen,
gymsalen eller samlingsrommet ble del av hendelsen, del
av realismen, og skillet mellom forestilling og tilskuere
ble utydelig, realismen ble avfiksjonalisert, vi sto sammen
i en situasjon.
For et voksent publikum ble altså et lag av handlingen,
dramaturgien og det relasjonelle aspektet usynlig, fordi
de leste inn skolefasilitetene som nøytral eller rent
bruksrettet arkitektur. For elevene var narrasjonen fra
skolerommet tydelig uten forklaring, fordi de levde i
denne «storylinen» hver eneste dag.
Kamuflert som psykologisk realisme oppsto en
situasjon som ikke fremsto som et formidlet kunstobjekt,
men som en delt situasjon i en arena. For mange voksne
lærere var prosjektet forvirrende, fordi de bare kunne se
skolerekvisittene, skuespillerne, og at prosjektet ikke
hadde med seg en historie fra fiksjonen, pedagogikken
eller abstraksjonen. Ved senere å forsøke å forflytte
verket til andre scenekunstinstitusjoner forsto vi at
arenaen, formidlingen, fortellingen og romstrategien var
like deler av verksidentiteten. Ingen av disse elementene
kunne utvikles på et senere tidspunkt, og vi kunne heller
ikke «tilpasse forestillingen for turné» – slik vi så andre
kunstnere gjorde med sine verk. Vi så at hvis ikke alle
delene ble behandlet som bærende del av konstruksjonen,
ville verket igjen bli til fiksjon, og gjennom visning i
teaterarkitektur kom igjen avstanden mellom tilskuer
og utøver tilbake; med de svarte veggene kom en situasjon
av å betrakte – men ikke erfare.
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Dokumentasjon fra Mad spilt i en gymsal. Forestillingen ble spilt stedsspesifikt
på steder som var en del av skolearkitekturen eller lokalsamfunnet.

Dokumentasjon fra forestillingen hold me på en ungdomskole.
Skuespillernes handling og emosjonelle kurve speiler elevenes hverdag.

I hold me blir gymsalen og gymsalselementene en del av handlingen.
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Fra forestilligen hold me. Skolerommet var uløselig knyttet til situasjonen
elevene opplevde at de så. Slik ble verket værende igjen i visningsrommet
etter forestillingen var ferdig – knyttet i hver enkelt elevs personlige
lesning av situasjonen/historien/forestillingen.
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Fra visningen av forestillingen Mad på BIT Teatergarasjen og Black Box Teater. Tatt ut av skolekonteksten - og
vist i en black box – så dette verket ut som et forsøk på å bruke abstraksjon i innhold for å gjøre verket til del av
en modernistisk tradisjon, på tross av at det var psykologisk realisme. Fordi black box-en er en arkitektur som
har identitet som nøytral, blir bare en liten del av verket synlig for publikum. Slik bidro visningen av dette verket i
black box-arkitektur til en slags bevisføring av black box-en som en modernistisk konserverende struktur.

Gjennom DKS-prosjektet oppdaget jeg hvordan
arkitektur kan kobles til narrasjon og at tilskuerens
persepsjon av rom kan integreres som en del av
verket. Når skillet mellom publikums virkelighet og
visningssituasjonen blir utydelig, åpnes et formidlings
rom. Om dette formidlingsrommet kan muliggjøres har
med kunstinstitusjonelle rammer og teaterarkitektur
å gjøre. Etter skolesekkprosjektet ble det vanskelig å
vende tilbake til black box-en, fordi denne arkitekturen
er uløselig knyttet til en idé om et nøytralt rom, som
skiller publikums virkelighet fra visningssituasjonen – et
formidlingsmessig paradigme som vi hadde overskredet
med DKS-prosjektet.
Jeg arbeidet videre med narrasjon knyttet til
arkitektur, og at visningskontekst, objekt, formidling
og formidlingssituasjon må tenkes sammen integrert i
verket helt fra utviklingen av konseptet. Hvis noen av
disse delene blir utviklet i ettertid, som mediestrategi
eller kontekst-tilpasning – så oppstår et skille mellom
verk og tilskuer, og den kollektive og affektive effekten av
teateropplevelsen er likevel begrenset til at man «bare ser
en forestilling». At disse delene utvikles separat er praksis
hos de fleste norske scenekunstinstitusjoner – å kjempe
gjennom en mediestrategi som en del av verket er oftest
en kamp i motvind.
Strukturen rundt Den kulturelle skolesekken gir
mulighet til å gi reelle kommisjoner for kunstnerne,
og det kan tilrettelegges for varierende visningsrom
både arkitektonisk og kontekstuelt/diskursivt. Derfor

representerer DKS et produksjons- og formidlingsrom
som ikke ellers finnes. Det er et privilegium som scene
kunstner å få mulighet til å jobbe mot en tilskuergruppe
som ikke betaler – som ikke forventer seg en vare – eller
som på forhånd er programmert til å lese bort sin egen
situasjon fra scenekunstsituasjonen. Men det er et
strukturelt misforhold mellom praksisen strukturene
for det frie feltet genererer og formidlingsstrategiene
DKS muliggjør.
Om skolesekkprosjektene ikke prøver å late som
de spiller i en black box, eller prøver å feste prosjektet
i en kritikk av et black box-rom som skoleelevene ikke
har ett forhold til – men i stedet tar inn over seg at den
romlige og situasjonelle konteksten under DKS åpner et
mulighetsrom, kan DKS bli et reelt samfunnsutviklende
prosjekt på kulturelt, pedagogisk og politisk nivå. Under
kongressen «Vi prøver å planlegge det helt perfekt»
arrangert av Kunstløftet i 2011 pekte medieteoretikeren og
aktivisten Franco Berardi på DKS nettopp som et prosjekt
som har i seg potensialet til reel politisk innflytelse,
og som andre nasjoner bare kan drømme om. På sitt
beste kan DKS vise vei for et annet forhold mellom
kunst og samfunn enn scenekunstinstitusjonene vi har
i dag er uttrykk for. DKS-prosjektene kan utdanne en
ny generasjon kunstnere, scenekunstkuratorer og unge
samfunnsborgere til en bevissthet om at skillet mellom
kunst og samfunn er like utydelig som skillet mellom en
gymsal og en mobbearena, en sløydsal og rommet der
man fikk sitt første kyss.
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Kunstformidlingens sted
En iscenesatt trialog i retning av et kritisk arenabegrep
Av Kjetil Røed
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Hva betyr det når vi sier at vi vil skape en arena for
formidling av scenekunst til barn og unge? Hva er egentlig
en arena? I Store Norske Leksikon er kan vi lese at det
er «den sandstrødde kampplassen i amfiteatret; overført
betyr det i alminnelighet kampplass, skueplass,» men i
vår sammenheng betegner ordet stedet hvor – i sosial,
kulturell, politisk eller pedagogisk forstand – kunst skal
formidles til barn og unge.
Rolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet, bidro til
basis for refleksjon rundt begrepet da arenakonkurransen
for kunst for barn og unge ble lansert av Norsk kulturråd
i 2011. Formålet var å tenke rundt hva «en framtidsrettet,
attraktiv og relevant kunstarena for unge» kunne
være, foruten «å stimulere til brytninger mellom ulike
fagtradisjoner og disipliner» samt «å skape debatt og
refleksjon i offentligheten omkring tematikken».
Også Sidsel Graffer, tidligere DKS-produsent og
mangeårig medlem i Norsk scenekunstbruks Kunstneriske
råd, har i forskjellige sammenhenger tatt til orde for større
refleksjon og teoribygging rundt dette begrepet, spesielt
i betydningen formidlingsmedium – altså stedet hvor
scenekunst (eller annen kunst) formidles til barn og unge.
Dette «kan teoribygges som det stedet der alt manifesteres
i en situasjon: som den institusjonelle, arkitektoniske,
sosiale og mediale konteksten + scenografi + forestil
lingen + det iscenesatte tilskuerskapet,» skriver hun i
artikkelen «Å ville det utopiske» på nettstedet Periskop.
no. «Hvordan teoriutviklingen vil se ut er åpent,»
tilføyer hun.
I min artikkel «Under radaren: For et hybridisert
arenabegrep» forlenges refleksjonen rundt arenabegrepet
med vekt på hvordan «innholdet som man skal fange
eller formidle må ta omveien om det singulære, gjennom
hendelsen, før den kan bli erfaring og erkjennelse. Det må
bli ustabilt og usikkert før vi kan eie det», skriver jeg der.

Sjangersprang
Vel og bra, men hva gjør man så? Hvor inntreffer denne
«usikkerheten» som er produktiv? Kanskje vi kan ta et lite
sjangermessig sprang i tenkningen?
Under alle disse tilnærmingene ligger det en implisitt
påstand om at arenabegrepet ikke bare er et fysisk sted,
men en praksis, en prosess og en hendelse. Noe som
skjer. Men er det ikke også en sjanger, en fremførelse
med stilistiske grep? Er det ikke også en fortelling og
en potensiell fremførelse eller forestilling? Jeg bestemte
meg for å diskutere arenabegrepet ved å bevisst bruke et
fiksjonaliserende grep, nemlig den iscenesatte samtalen.
Ved å opprettholde fremførelsesaspektet, men samtidig
ikke gi slipp på tekstens avsender, nemlig meg selv,
valgte jeg dessuten også å oppfinne tre samtalepartnere
ut av en forfatter: Kjetil, Rameau og Denis. I tråd med
tradisjonen fra Denis Diderots Rameaus nevø (1762)
oversettes dermed det kanskje forventede artikkelformatet
til dialogformen. De to siste alter egoene – Rameau
og Denis – er en hommage til Diderot. Hensikten ved
denne småabsurde situasjonen er å gi en diskusjon av
arenabegrepet et refleksivt element. Speileffekten er en
del av resonnementet – speileffekten er en arena.
Friksjonen mellom da – den franske offentligheten
før revolusjonen i 1789 – og dagens Norge får også fritt
spillerom. Jeg dekker ikke over forskjellen mellom da
og nå. Kanskje en investering i arenabegrepet det også?
Et annet bakteppe kan være den danske kunstnerens
gjenoppfinnelse av fotballspillet med tre lag. Basert på
hans begrep om trialektikk – hvor ingenting går opp i en
syntese – oppløste han effektivt polariseringen mellom
venn og fiende og innførte alliansene og samarbeidet som
noe mer essensielt enn selve ballen. Det kan også være
verdt å tenke på under «forestillingen».
Nå går i hvert fall sceneteppet opp for denne
transhistoriske enakteren. Skru av mobilene.

Arena som venue eller mulighetsrom?
Er en arena for scenekunst eller billedkunst et fysisk
sted eller er det mer ideen som styrer hvordan vi
oppfatter arenaen?
Begge deler, men først og fremst er arena noe som
oppstår, ikke noe som er, sier Rameau.
En prosess, som ikke lar seg fiksere i et sted eller et bestemt
sett handlinger eller ideer?
Denis: Ja, riktig. Det er hendelsen, og hvordan den griper
inn i de berørtes liv og erfaring som er det sentrale her.
Det er selvfølgelig interessant med ideene som er i omløp,
om egne utstillingssteder og scener for barn og unge,
bevares, det er fantastisk, men det hele må være forankret
i en bedre forståelse av barn og unges eget perspektiv.
Hva aktiviserer dem, gjør dem interesserte, gjør dem til
deltagere i det de ser og hører? Hva får dem til å tenke og
føle? Uten de innsiktene, vil formidlingen raskt strande
uansett hvor mye ressurser som legges ned i institusjonelle
rammeverk.
Hva tenker du om dette, Rameau?
Dette er jeg helt enig i, og det er også her vi er nærmer
oss utgangspunktet for en interessant samtale om
arena, repliserer Rameau. For vi kan ikke operere med
et kunstformidlingsbegrep som er fiks ferdig definert
gjennom et fysisk sted, enten det nå er institusjonelt,
som en scene for barn og unge, eller et område i skolens
arkitektur. Dette kan være ramme, scenografien, men det
er bare starten eller plattformen for kunstformidlingens
virkelige innhold.
Så vi må utvide arenabegrepet? Tenke mer på hva som
skjer og ikke så mye materielle strukturer, fysiske steder?
Rameau: Vi må i hvert fall tenke mer i den retningen.
Å løsrive arenabegrepet fra stedet gjør at vi må bygge
ut formidlingshandlingen. Derfor er det viktig å ta en
nærmere titt på arenakonkurransen som Rolf Engelsen
satte i gang. Der er det flere innspill som vi kan dra
lærdom av.
Scenekunsten og de unge
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De fem vinnerne av arenakonkurransen for kunst for
barn og unge var preget av fleksible rom, med til dels
stor grad av deltagelse. Rintala Eggertsson Arkitekter
og kunstneren Vigdis Storsveen (RRES) utmerket seg
med prosjektet «Transformer», som foreslår å bruke
«temporære kunstarenaer for unge», som de formulerer
det i prosjektbeskrivelsen. Tanken er at bygg og åpne rom
som ikke er i bruk, og kanskje til og med forfaller, kan
brukes til midlertidig kunstformidling og kunstprosjekter
hvor barn og unge selv kan være med i prosessen. «RRES
har designet verktøykasser i form av mobile enheter som
flyttes inn i de ledige tomtene og forvandler plassene til
temporære kunstarenaer. Vi har etablert samarbeide med
Den Norske Opera & Ballett, DogA, kunstnere og utøvere.
De vil som innholdsleverandører fylle arenaene med
kunstneriske uttrykk tilpasset målgruppen og plassen
på kunstens egne premisser,» skriver de.

Arena som iscenesettelse
Jeg spør Rameau og Denis om Transformer skisserer
en retning det kan være lurt å tenke i.
Denis: Transformers viser hvordan man kan jobbe utenfor
fysiske rom og arenaer, og ikke minst ta i bruk byområder
som ellers ville stått tomme. Det er en ytterligere
konseptualisering av hvordan taggere og skatere tenker –
man tar i bruk det som er mellom de etablerte strukturene
og rommene og fyller dem med innhold, improvisert fram
på stedet. Slike midlertidige arenaer har også en nærhet
til barnas hverdag, det skilles ikke ut som et særegent
eller eksklusivt rom. Det er mobilt, foranderlig, med
en fleksibel, kanskje flyktig, identitet. Det er en fin og
instruktiv ramme og tenke ut fra.
Vi kan kanskje også se en umiddelbarhet og lekenhet her
som til og med har en kritisk kommentar til byplanlegging
og langsomheten i kunstinstitusjonen?
Rameau: Ja og jeg liker tanker på deltagelse, altså at barn
og unge ikke tildeles en betrakterrolle, men inviteres til
å gjøre et rom til sitt eget, ja, selv bli en del av det. Til og
med inngå i en produsentrolle. På den måten læres de jo
ikke bare opp til å tenke rundt og bruke kunst som noe
man får overlevert i ferdig stand, men til å åpne et rom for
ansvar og, vil jeg si, et medborgerskap.
Jeg tenker at dette medborgerskapet også dreier seg
om å være i stand til å lage nye sammenhenger mellom
det man er vitne til, altså en evne til å fortelle historier
om det man har sett. Vi må kanskje lage arenaer som
stimulerer barnas potensial for historiefortelling? Tenk på
kunstneren Mike Nelsons installasjoner, som befinner seg
mellom teater og billedkunst, og hvor elementer legges ut
innenfor en relativt løs ramme i en scenografi som avkrever
betrakteren en aktiv rolle som skaper av fortellinger.
Verket er ikke avsluttet når man kommer til arenaen, men
består av deler eller byggeklosser som betrakteren – som
kanskje ikke lenger er en betrakter – må bygge noe av.
Rameau: Nelson er absolutt spennende. Jeg er også
glad du nevner installasjonskunst. Jeg mener at vi som
formidlere skal la oss inspirere av situasjonisme og
installasjonskunst fordi det ikke handler om stedet alene,
men sted/situasjon, og sted/tid. Det er dette jeg mener
med å utvide formidlingshandlingen, iscenesette en
situasjon. Hvilken historie forteller du, gjennom det? Du
må tenke på ikke bare prøve å presisere noe begrepslig,
men tenke deg en situasjon du skal skape gjennom ordet.
Dette kan vel betraktes i mer utvidet forstand også,
altså som en lang rekke av situasjoner, som en del av
intervensjoner i byrommet, eller til og med som en slags
alternativ byplanlegging?
Rameau: Å være med å lage kunsten, aktivt, er én ting,
men noe annet er, som du er antyder, hvordan selve byen
aktiviseres. Her knyttes ideen om formidlingsarenaene til
et større politisk og kulturelt rom.

Dette er avgjørende, mener jeg. Den læreren som opptrer
som veileder derimot, hvor han oppdager ting selv sammen
med elevene, er av et annet kaliber – «Han lærer ikke bort
sin viten; han befaler elevene å gå ut i skogen av ting og
tegn, å si det de har sett og det de tenker om det de har sett,
å etterprøve det å få det etterprøvd,» som Rancière skriver.
Denis: Jada, det er klart Rancière er inne på noe viktig.
Når det gjelder denne relasjonen mellom passivitet og
aktivitet, og hvordan Rancière problematiserer den,
nærmer vi jo oss noe virkelig paradoksalt her i selve den
praktiske tanken om pedagogikk som ofte holdes i hevd
både i kunstinstitusjonen og skoleverket. Det pussige
er jo hvordan eleven selvsagt skal lære om hvordan
andre har tenkt radikalt eller hva de har skrevet om å
bli et bedre menneske, men ikke selv blir oppfordret
tilstrekkelig til å tenke radikalt selv. Det er nettopp dette
som er det springende punkt i en formidlingssituasjon,
siden kunnskapen som kan gå hinsides maktforholdene
Rancière beskriver jo er der, materialet er tilgjengelig,
men man oppfordres eller rettledes ikke nok til å ta
den i bruk. Du skal ikke selv være radikal, bryte opp
kunnskapsmønstre, stille kritiske spørsmål.
Ligger det ikke rett og slett en mangel på stimulering av
barn og unges naturlige vitebegjær også her? En svikt i
sansen for fascinasjonen som oppstår naturlig?
Denis: Jeg er tilbøyelig til å si det, ja. Jeg spør meg selv:
Hvorfor er skolen så redd for fascinasjon? Tar ikke skolen
høyde for fascinasjonen får man en gjeng Orwell’ske roboter.
Nettopp. Hvordan lokalisere rommet for fascinasjon?
Det mener jeg er et avgjørende spørsmål, også for å
utfordre skillene mellom betrakter og kunstverk, eller
kunnskapsløshet og autoritet. Vi er innsosialisert
i et skolesystem og et begrep om kunst hvor det er

Denis: Ja – og dette læres jo ikke barn opp til. Å håndtere
denne fascinasjonen, denne usikkerheten, for det er også
en risiko i å ta sine egne fascinasjoner på alvor. En risiko
som i verste fall kan gå i kontraproduktiv retning, altså
mot beundring av autoritære ledere, slike ting. Likevel
er denne skjørheten ved hjertet av arenabegrepet, om vi
da skal bruke det, siden kunstformidlingen dreier seg
om å gripe den som ser eller hører på en slik måte at
interessen får utvikle seg. Blir man grepet, blir man
berørt og fascinert, vil vite man mer. Og skjer det går
man raskt i retning av kunst som et slags medium for
dannelse og erkjennelse.
Det kollektive
Rameau: … men for å kunne gjøre det må du inkluderes
i et kollektiv, et politisk rom hvor du deltar, er med på å
lage noe meningsfylt for deg selv og andre. Jeg vil gjerne
tilbake til spillet mellom den enkelte og fellesskapet, for
det som står på spill er ikke så mye verdien av mono
tilskuerskap, altså den isolerte tilskueren, men hver
enkelts forhandling mellom ens eget og tilskuerskapet
man deler med andre, og hvordan det kollektive tilskuer
skapet kan bli virksomt i en større sammenheng. Du
gjør noe sammen med andre: du ser, tenker, blir berørt,
fascinert. Men hva slags effekt har det? Vi må tenke på
hva slags dimensjon som oppstår når du kan forhandle
om tilskuerskapet med andre.
Denis: Det vi beveger oss inn i nå, er behovet for å dele
egne erfaringer med andre. Fortelle kollektive historier.
Rameau: Ja. Hva slags medborgerskap kan vi snakke om
når det kollektive kommer inn i bildet? Jeg mener det er et
politisk element her vi må se nærmere på. Er det ikke også
snakk om at barnet kommer i en offentlighet når de deltar i
en scenografisk setting hvor det kollektive får definere?
Denis: Jo, men dette er et sammensatt felt for det
kollektive er ikke et homogent rom. Naturligvis. Og det
oppstår problemer når enkelte taler på vegne av de andre,
altså fellesskapet. Det oppstår ytterligere utfordringer
når det er flere som vil tale på vegne av kollektivet,
med motstridende interesser. Noe som igjen bringer oss
tilbake til en situasjon som Rancière snakker om, hvor
noen vet bedre enn andre, noen tar ordet og andre forblir
stille fordi de ikke vet, eller har myndighet til å
«ta offentligheten».
Rameau: Dette problemfeltet berører jo en større
samfunnsmessig sammenheng. Kanskje vi kunne kalle hele
samfunnet for en arena? Har du noen eksempler, Denis?
Denis: La oss si: noen på vegne av offentligheten sier nei.
Noen mener at et kunstprosjekt forstyrrer det private rom
og går ut i en offentlighet for å trekke opp skillelinjene.
Dette skjer hele tiden og offentligheten er forbundet med å

Del 5 → Arena og formidling

Rameau: Det er noe av dette jeg tenker på når jeg
vektlegger situasjoner. Særlig hans problematisering
av skillet mellom lærer og elev som speiler nevnte
begrepspar aktiv/passiv, hvor man har verk og produsent
på den ene siden og mottager på den andre. Læreren som
utfører sin gjerning på bakgrunn av at han vet noe eleven
ikke vet vil alltid reprodusere en avstand mellom dem i
det han gjør, hvor læreren alltid ligger et skritt foran, «vet
bedre», akkurat som kunstformidleren også står hakket
over den det skal formidles til i hierarkiet.

grunnleggende å følge instruksene og ha de rette
erfaringene og gi de «rette» svarene. Hvordan kan vi
lokalisere stedet hvor man har en indre opplevelse av
noe som er viktig uten at den institusjonelle situasjonen
undertrykker det?
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Det ytre og det indre
Slik jeg forstår dere dreier det seg om å skape
formidlingssituasjoner og -steder som bygger en
bro mellom det ytre og det indre, altså mellom det
enkelte barns person og erfaringsliv og den ytre
kunstsammenhengen. Den franske filosofen Jacques
Rancière er interessant her. Han har i flere sammenhenger
tenkt i retning av det han kaller den «emansiperte
tilskuer», hvor den som ser ikke lenger betraktes som et
passivt vitne, men selv trer inn i rommet hvor kunsten
finnes og inkluderer det erfarte i sin egen tankeverden.
Han mener vi med fordel bør bryte ned skillene mellom
passiv og aktiv, og betrakter og produsent/kunstner.

kunne snakke i andres sted, noe vi eksempelvis ser i Jonas
Dahlbergs 22. juli-minnesmerke på Utøya eller i Vanessa
Bairds veggmalerier i regjeringskvartalet. Her er det viktig
å holde kortene fra hverandre, for det «vi» som noen gjør
seg til talsmann for brytes opp gjennom private interesser.
Det er interessant hvordan denne retoriske bruken av
vi dekker over mer sammensatte meningsfellesskap og
maktforhold. I en artikkel i Samtiden i fjor påpekte jeg
hvordan kunsthistorikere forankrer kanon i en simulert
enighet om kunstnere og kunstverks verdi. Ved å skrive
vi inkluderes vår enighet, tilsynelatende ubemerket, i
autoritetens tale, eller utlegning av hva som er sant
og viktig.
Rameau: Dette er problematisk, siden det ikke er tydelig
hvem som snakker, og hvem det snakkes på vegne
av. Eller hvordan. Men hvordan skal vi tenke oss en
meningsoffentlighet uten slike retoriske vi-fellesskap?
Jeg tenker ofte at den store, allmenne, offentligheten i
virkeligheten består av mange små offentligheter. Til og
med at mange av offentlighetene ikke er synlige, men er på
randen av å bli det, de er potensielle deltagere i «den store»
offentligheten, så å si.
Rameau: Her kan man vel tenke seg at det kollektive,
altså at individer samarbeider om å lage noe kunstnerisk
eller forstå det, er en offentlighet, eller ihvertfall er
det potensielt?
Ja, absolutt. Micheal Warners bok Publics and
counterpublics er verd å trekke veksel på når det gjelder
dette fordi han påpeker hvordan det i virkeligheten oppstår
offentligheter – forskjellige «vi» – i enhver situasjon – bare
her, når vi snakker, oppstår det en offentlighet som senere
vil fremføres, eller bli inkludert i et større kollektiv, når
den blir en tekst. Vår samtale er en mikrooffentlighet som
fremføres innenfor rammen av makrooffentligheten når
den kobles på det kollektive gjennom min tekst.
Denis: Mange møter og rom som vanligvis beskrives
som private er offentligheter?
Scenekunsten og de unge

Ihvertfall potensielt. Et møte mellom en leser og en bok
er et kollektivt rom som blir til mellom leser og forfatter
som, i sin tur, er en del av en serie offentligheter bestående
av andre lesere av samme boka. Når disse kobles sammen
kan det oppstå en rent kommersiell offentlighet, som når
Amazon skaper et interface for de forskjellige leserne
av digitale bøker og, gjennom statistiske analyser kan
foreslå neste bok man skal lese. Men det kan også oppstå
kritiske offentligheter. De ligger der i kim og er hele tiden
potensielle kontraoffentligheter som bærer på andre
verdier enn instrumentelle og markedsorienterte.
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Denis: Et spørsmål som også er relevant for et arena
begrep er kanskje hvordan disse formidlingsarenaene
faktisk eller latent tilkobler større samtaler, kollektiver
og offentligheter. Men også, som vi ser i dag, hvordan
enkelte verdier foretrekkes eller favoriseres fremfor
andre. Ofte er skolesystemet eller andre konvensjonelle

formidlingsarenaer medium for reproduksjon av en viss
type kunnskap som ikke legger størst vekt på erkjennelse
og dannelse, men penger og effektivitet.
Det private
Denis: Vi snakker mye om det kollektive og offentligheten
her, men det private er, som nevnt, jo også viktig. Verdien
av å kunne oppdage sine egne evner og hva man selv dras
mot i kunstopplevelsen.
Det indre forholdet til kunsterfaringen er essensiell
som et alternativt perspektiv på det konvensjonelle ytre
forholdet til etablert kunnskap, hvor kunnskap er etablert
og overleveres fra lærer til elev innenfor et gitt system,
som vi har snakket om. Evnen til å trekke seg tilbake fra en
offentlighet er jo også essensielt, helt enig. Dette var noe
Hannah Arendt var veldig opptatt av. For å kunne stå frem
for andre, og offentliggjøre sine meninger eller objekter,
må man også være i stand til å kutte forbindelsen med det
offentlige, fra den belyste kollektive scenen. Dette mener
jeg er truet med sosiale medier – evnen til å trekke seg
tilbake og fordøye, tenke. Skrive.
Rameau: Det jeg mener å se er at det er noe schizofrent
i skolen når det gjelder det her. En konflikt mellom
på den ene side formålsparagraf og på den andre side
disiplinerende apparat med vekt på kunnskapsformidling.
Det er, som du skriver i «Under radaren», Kjetil, å gå
ned i enkeltmennesket som er vårt hovedanliggende her.
Hvis vi skal gjøre systematisk kunstformidling til barn og
unge, skal det dreie seg om denne typer erfaring – altså
erfaring, fascinasjon, selvstendig tenkning, hvor ikke
standardlesninger og kanon presser ned over hodene på
elevene. Det er jo refleksjon man er ute etter, så det vi må
gjøre er å dramatisere et rom for selvstendighet. Skal vi ta
dette alvorlig må vi begynne med den enkelte og våge å si
at vi ikke er opptatt av målbare resultater, men lykkelige
borgere i stand til å oppdage seg slev og verden med
selvstendighet og oppfinnsomhet.
Særlig dette med fascinasjon er viktig. Om vi i utgangs
punktet opererer med et arenabegrep som inkluderer det
allment anerkjente, det «vi» er enige om, vil den enkelte
elevs indre liv vanskelig fanges opp. Særlig ikke om det
er innenfor et regime av New Public Management hvor
resultatet av læringen skal måles.
Rameau: Du snakker om hvordan fascinasjon er det
som appellerer til deg i kunsten, det som binder deg til
opplevelsen, og ikke nødvendigvis kan forklares. Det
er dette Roland Barthes kaller punctum, til forskjell fra
studium, som er de aspekter ved kunstopplevelsen som
kan utlegges av læreren, den profesjonelle, i allment
aksepterte målingsdiskurser.
Denis: Her er det vel også snakk om en indre erfaring
hvor, som vi snakket om tidligere, den enkeltes
opplevelser, kompetanse og kvaliteter tas på alvor.
Her er vi med andre ord inne på et arenabegrep hvor
formidlingen først og fremst dreier seg om å holde åpent
for den enkeltes fascinasjon, altså for det som kan vekke
interesse og erkjennelse hos den enkelte, og ikke primært

hvordan et på forhånd gitt kunstprodukt kan formidles
best mulig.

Denis: Så kanskje vi burde driste oss til å snakke om
arenabegrepet som et pedagogisk begrep like mye som et
formidlingsbegrep? Det er essensielt å legge vekt på andre
verdier enn de målbare og akkumulasjon av materielle
verdier. Vi burde tenke dannelse, erkjennelse, ikke
kunnskapsreproduksjon og friksjonsfri formidling av et
på forhånd gitt innhold. Slik sett er den virkelige arenaen
samfunnet som sådan, hvor også barn og unge skal vokse
opp. Klarer vi ikke legge forholdene til rette for selvstendige
tenkende mennesker, med aktiv fantasi og begjær etter å
innhente kunnskap for seg selv fremfor noe instrumentelt
mål vil jo heller ikke kunst ha noe betydning til slutt.
Dialektisk bilde
Rameau: Det er lett å glemme at vi, i denne samtalen,
opptrer for andre gang i en offentlighet også, ikke sant?
Det er ikke siden vi opptrådte i Diderots bok i 1762
vi har vært i offentlighetens søkelys, på scenen, men
nå havner vi igjen i en samtale, en norsk samtale om
kunstformidlingen i 2014. Likevel er det jo en offentlighet
her også, og selv om vi ikke finnes utenfor teksten, er
dens fremførelse – i leserøyeblikket – en helt bestemt
realisering og iscenesettelse av to adskilte historiske og
litterære rom?
Og dermed arenabegrepet?
Denis: Når du nevner dette er det vel det kunstige i denne
situasjonen som vrir samtalens innhold inn i en form
som, i seg selv, ikke bare er en offentlighet på tvers av
århundrene, men en bestemt arena?

Rameau: I hvert fall en teknikk for å formidle noe, et
innhold eller et resonnement. På den måten blir jo vi,
som fiksjonelle karakterer fra Diderots Rameaus nevø, et
talerør like mye som en friksjon i resonnementet forstått
som sømløst eller friksjonsfritt forløp?
Denis: Er du ikke litt «out of character» nå?
Det får vel være opp til leseren å avgjøre? Om dette er en
arena selv som det er en diskusjon av arenabegrepet?
Rameau og Denis: Ja.
Sceneteppet går ned. Forestillingen er (kanskje) over.

Del 5 → Arena og formidling

Det er interessant at vi dveler så mye ved dette med
medborgerskap, for det er jo et anliggende som er
høyst aktuelt i nedbyggingen av kulturfagene. Martha
Nussbaum, den amerikanske filosofen, mener det
er en tendens i hele den vestlige hemisfære at krise i
økonomien leder til en monoman vekt på unges økonomisk
kompetanse. Det å tjene penger overskygger andre verdier
og kompetanseområder, mener hun, noe som fører til
en erodering av forestillingsevnen og fantasien. Kort
sagt en evne til å lese seg inn i andres perspektiver – nye
synsvinkler – og, ikke minst forestille seg en fremtid basert
på andre verdier.

Denis: Gnisninger som fører til en forståelse av
arenabegrepet? Et tankebilde?

217

Medborgerskapet
Rameau: Ja, og igjen er dette med medborgerskapet
viktig. Ved å etablere en formidlingsarena hvor broen
mellom den ytre kunnskapen og den indre erfaringen har
gode levevilkår vil vi også snakke om et pedagogisk ideal
og et dannelsesbegrep som har myndige og selvstendige
mennesker som endelig formidlingsmål, ikke selve
kunstverket. Vi snakker egentlig om et medborgerskap
hvor den enkelte kan delta, med sine fascinasjoner,
og får et rom for å utvikle dem. Men ikke alene, ikke i
monotilskuerskapet, men i mikrooffentligheter som kan
kobles på en større offentlighet når den er moden for det.
Jeg som formidler skal iscenesette en situasjon der slikt
medborgerskap potensielt kan oppstå.

Som den eneste personen som faktisk eksisterer utenfor
teksten er det fristende å kalle dette for et dialektisk bilde
– altså en sammensetning av to elementer fra forskjellige
steder som ikke forløser samtalen, men innfører gnisninger
i den.

Usynlig
Katma/Katrine M. E. Strøm
FOTO: MARIELL AMÉLIE LIND HANSEN,
ODD ROGER ENOKSEN, YNGVE OLSEN SÆBBE
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Fra visningen av Usynlig i Tromsø bibliotek.

Det Andre Teatret
Nils Petter Mørland, Det Andre Teatret
FOTO: ILONA SAWICKA/DET ANDRE TEATRET

Teenage Lovesongs
Det Andre Teatret
FOTO: ILONA SAWICKA/DET ANDRE TEATRET

Borte, borte vekk
Det Andre Teatret
FOTO: ERICA ZAHL PEDERSEN

Teater er en lek. En lek med virkeligheter, historier og
karakterer som foregår mellom publikum og skuespillere.
Den kontakten er det vi setter høyest i teatret. Og
vårt fokus på denne relasjonen håper og tror jeg er et
kjennetegn ved våre forestillinger. Enten vi spiller for
barn eller voksne.
Vi ønsker å lage forestillinger som er inspirert og
engasjert, men som også kan inspirere og engasjere.
Uansett om det er komedie eller ikke. Derfor forsøker
vi å la vårt arbeid mot barn og unge preges av at deres
stemme er synlig på en eller måte. Enten gjennom
samtaler og arbeid med barn i prosessen frem mot
et ferdig manus eller som direkte medskapende i våre
helt eller delvis improviserte forestillinger. Og ikke
minst i workshops og kurs vi tilbyr gjennom store deler
av sesongen.
Scenekunsten og de unge

Men, først og fremst lager vi teater for barn fordi det
er inspirerende og gøy. Det samme gjelder kursene våre.
Å ha barn som en del av publikummet vårt gjør oss glade
og engasjerte. Dessuten ser det tilfeldigvis ut til at mange
barn liker mange av de samme tingene som vi liker. «Nå
skal vi lage noe artig for unga» er aldri vårt utgangspunkt.
Vårt beste og eneste kompass er vår egen opplevelse og
inspirasjon. Hvis ikke vi blir inspirert og engasjert av å se
vår egen forestilling, med hvilken rett kan vi da påstå at
publikummet vårt burde bruke tida si på det?
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Jeg vet at noen synes vi tar for lett på en del ting. Vi ler og
koser oss mye på Det Andre Teatret. Det er vi egentlig litt
stolte av. Ofte tenker jeg at voksne forgyller det morske,
alvorlige og seriøse på en måte som gjør at vi forveksler
alvor med noe mer sant enn moro. Å bli tatt alvorlig av
andre voksne er åpenbart enklere om man ser litt sur og

tilbaketrukket ut. Det er det som gjør mange voksne
så kjedelige.
Jeg opplever at vi noen ganger vil at barn skal være som
voksne. At barn potensielt kan reflektere og reagere
som voksne hvis de bare skjerper seg. Vi forsøker å
teoretisere barns opplevelser, holdninger og kvalitetskrav
på måter som tvinger voksne perspektiver inn som en
grunnleggende forståelseshorisont. Moderne kunstteori
og estetisk filosofi brukes ikke bare som et verktøy for
å vurdere kvalitet i scenekunst for barn, men har også
fått en dominerende posisjon i den skapende prosessen.
Å utforske de kunstteoretiske problemstillingene har i
mange sammenhenger tilrøvet seg en høyere status enn
om man bare har en god historie man vil fortelle. Noen
ganger tenker jeg at denne teoretiseringen og fokus
på alvor er en måte å kompensere for en lav selvtillit
og manglende stolthet over å få arbeid med barn. Barn
fortjener å kose seg og se lyst på livet selv om det er triste
greier som skjer. Det mener jeg i det dypeste alvor.
Vi ønsker oss selvfølgelig et bredt og flerfoldig
scenekunstfelt hvor ikke alle forsøker å løse problemet
med å få unger til elske teatret på samme måte som oss.
Men jeg forventer meg likevel kunstnere som ønsker å
kommunisere med barn fordi de inspirerer dem til å se
livet og tilværelsen på nye måter. Hvis vi er heldige kan
barnepublikummet hjelpe oss til å se vårt eget arbeid
og våre egne liv på nye måter. Teateropplevelsen går
heldigvis begge veier – ikke bare fra scene til sal.
Barn er et gåtefullt folk, og et raust og velvillig publikum.
Ikke et kritisk og vanskelig et som myten ofte vil ha det til.
De fortjener teaterfolk som er åpne og villige til å være i
dialog med dem. Ikke forklarende og kunstoppdragende.
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Micetro Impro
Det Andre Teatret

The Eagle Has Landed
Det Andre Teatret
FOTO: KRISTIN OPDAN

Murder, She Improvised
Det Andre Teatret
FOTO: ILONA SAWICKA/DET ANDRE TEATRET
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Showbox
Fra festivalidé til internasjonal plattform
Av Guri Birkeland
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Showbox – de første årene og utviklingen
I 2004 besøkte daglig leder i Scenekunstbruket, Ådne
Sekkelsten, teaterfestivalen Showorama i Danmark, og
fikk ideen om en egen scenekunstfestival i Norge med
fokus på barn og unge. Ådne tok kontakt med Kristian
Seltun som var teatersjef på Black Box Teater i Oslo.
Sammen fant de ut at det kunne la seg gjennomføre å
arrangere en festival på Black Box Teater på kort varsel.
Teatret stilte med gratis utlån av både Store Scene og
Lille Scene, og Scenekunstbruket fikk leie teknisk stab
og frontlinjepersonell. Scenekunstbruket programmerte
forestillinger og det faglige programmet. Første Showbox
ble arrangert i januar 2005.
Ideen var å etablere en visningsarena for scenekunst
produsert for barn og ungdom. Festivalen skulle vise
forestillinger i sin fulle lengde og presentere potensialet
i scenekunst for et yngre publikum. Kunsten skulle stå i
sentrum, og festivalen skulle samtidig være en fagarena.
Vi ville presentere scenekunst med kunstnerisk bredde;
både turnévennlig scenekunst som kunne få et videre
liv innenfor Den kulturelle skolesekken, internasjonale
gjestespill og kunstnerisk smale forestillinger som det
ville være for krevende å formidle ut til skolene. Det var
altså klart fra starten av at Showbox ikke skulle være et
marked eller en scenekunstmesse med skreddersydde
tilbud til formidlere i Den kulturelle skolesekken.
Allerede første gang Showbox ble arrangert i
2005 var ambisjonene store. Ti ulike forestillinger ble
vist, og ni fagfolk innen scenekunst holdt foredrag.
Scenekunstbruket engasjerte Rickard Borgström til å

gjennomføre performance-prosjektet «BUG II», som
gikk over flere dager med en ungdomsskoleklasse fra
Møllergata skole i Oslo. Ni såkalte prosjektstasjoner ble
invitert inn i foajeen på Black Box Teater med kunstnere
som informerte om produksjonene sine. Dette ble
forløperen til senere års speedmeeting. Publikum kom
fra fylker rundt om i hele landet, og Showbox som årlig
begivenhet var etablert.
Black Box Teater og de ulike scenene
Black Box Teater har vært Showbox sin viktigste arena
helt siden starten. I tillegg til basen på Black Box Teater
har Showbox levd en ganske nomadisk tilværelse i Oslo.
En sentral tanke bak Showbox har vært at festivalen
skulle ta i bruk ulike scener. Ulik scenekunst fordrer ulik
type visningsrom, og de to scenene på Black Box Teater
var aldri nok til å huse alle forestillingene på festivalen.
Showbox løfter mange scenekunstproduksjoner for
barn og unge ut av gymsalen, og samtidig er flere
forestillinger skapt nettopp for alternative kunstrom.
Disse produksjonene vil ikke nødvendigvis fungere i en
black box. En utfordring ved festivalprogrammering der
mange forestillinger vises i løpet av kort tid, er at det må
tas så mange ulike praktiske hensyn at det ikke alltid er
mulig å presentere forestillinger i optimale rom. For å
finne egnede spillearenaer har vi måttet være kreative for
å finne ulike typer arenaer.
De første årene var festivalen konsentrert rundt Black
Box Teater, Rodeløkka og de nærliggende scenene som
Teater Manu, Rom for Dans og ulike fabrikklokaler på
Rodeløkka. Forestillinger ble vist på alt fra Rodeløkka
Velhus og Baktruppens lokaler i Dælenenggata 31,
til Sjokoladefabrikken.
Selve navnet Showbox ga assosiasjoner til både en
visningsarena og til Black Box Teater. Valg av navn
og profil skulle være ungt og progressivt, men ikke
direkte barnslig og naivt. Samtidig var det bra om det
også fungerte internasjonalt. Da Showbox ble arrangert
første gang hadde Black Box Teater hatt tilholdssted i
Marstrandgata på Dælenenga i knapt et år. Black Box
Teater flyttet inn i tidligere Bergene sjokoladefabrikk.
Kristian Seltun hadde siden han tok over som sjef i 2001,
spisset teaterets samtidsorienterte og internasjonale stil,
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Scenekunstbruket etablerte Showbox i 2005, og på de få
år som har gått siden den gang, har dette vokst til å bli en
stor og viktig scenekunstfestival med fokus på et yngre
publikum. Scenekunstbrukets mål er å legge til rette for
at scenekunst blir formidlet til alle deler av Norge, og å
øke kompetansen på scenekunst innenfor Den kulturelle
skolesekken. Vi så behovet for en møteplass i Oslo, der
folk fra hele landet som var opptatt av scenekunst for barn
og unge, kunne bygge relasjoner og utveksle erfaringer.
Scenekunstbrukets tanke var at en festival som Showbox
kunne fungere som nettopp dette, og samtidig være en
visnings- og fagarena for scenekunst for et ungt publikum.

samt satset på å rekruttere nye talenter. At Seltun åpnet
opp for fri bruk av hele teatret, og støttet tilblivelsen av
Showbox ved å satse på ideen, har betydd mye. Det gode
samarbeidet har fortsatt med Jon Refsdal Moe i sjefsstolen
fra 2009.
Valg av arenaer og samarbeidsscener har vært
en viktig del av identitetsbyggingen til Showbox.
Samarbeidet med Black Box Teater, og andre
profesjonelle scener og institusjoner, har gitt festivalen
både troverdighet og gjennomføringskvalitet, kunstnerisk
og praktisk. I tillegg har det vært viktig å samarbeide
med scener som kunne hjelpe oss å fange inn bredden i
kunstfeltet. Grafisk designer Halvor Bodin ble engasjert
helt fra starten av for å lage en visuell profil til festivalen,
og gi form til plakater og program, for å bygge opp under
denne festivalidentiteten.
Hvilke scener Showbox har tatt i bruk har endret seg
fra år til år. De senere årene har tanken om å ta i bruk ulike
scener blitt utvidet til å gjelde mer konkrete samarbeid
med scener og scenekunstinstitusjoner i Oslo. Dette har
resultert i gode samarbeid med Dramatikkens Hus, Det
Andre Teater, Dansens Hus, Det Norske Teater, National
theatret og Den Norske Opera og Ballett. Kompetansen
og velviljen til disse scenene og institusjonene har vært
avgjørende for gjennomførelsen av Showbox.
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Veien mot en tydeligere barne- og ungdomsprofil
De første årene ble det ikke bare programmert rene barneog ungdomsforestillinger, men også forestillinger skapt
for et voksent publikum. Grunnen var at Scenekunst
bruket ønsket å vise et utvalg av interessant scenekunst
fra både Norge og andre land, for et publikum som i
stor grad bestod av fylkesarrangører fra hele landet.
Scenekunstbrukets fylkesnettverk ønsket seg en møteplass og visningsarena med ulike typer forestillinger
og et faglig innhold. De ville se både forestillinger
som kunne programmeres i Den kulturelle skolesekken,
og kunstnerisk interessant scenekunst generelt, for å
holde seg orientert i scenekunstfeltet. Fylkesnettverket
fremmet også ønsker om kompetansehevende tiltak
fra Scenekunstbruket som scenekunstfaglig påfyll,
fagdiskusjoner, debatter og oversikt over hva som
skjedde i feltet.
Fylkesnettverket til Scenekunstbruket bestod i
2005 av 16 fylker, og programmerende scener var
bare etablert i Oslo, Bergen og Trondheim (Black Box
Teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden
[TAG]). Internasjonale gjestespill og programmert
scenekunst i nærområdene var noe ikke alle de ansatte
hadde tilgang på. Dette er en av grunnene til at Showbox
viste forestillinger av kompanier som Baktruppen,
Kreutzerkompani, Jo Strømgren Kompani og Pia Maria
Roll som ikke var beregnet på verken barn eller unge.
Hovedtyngden har likevel alltid ligget på scenekunst
for et ungt publikum. Formidlere og arrangører i
fylkene har i dag mer fokus på sine spesifikke oppdrag.
De programmerer lokalt ut i fra lokale, nasjonale og
internasjonale nettverk de selv har, og den scenekunsten
de ser i løpet av hele året, også på Showbox.
Behovene har endret seg i takt med det som har skjedd
fra 2005 og frem til i dag. Scenekunstbruket har blitt
nasjonal aktør i Den kulturelle skolesekken. Hele det

desentraliserte systemet som Den kulturelle skolesekken
representerer rundet ti år i 2011, og er i dag godt etablert
med en annen type erfaring og kompetanse enn i 2005.
Showbox har vokst til en større og mer internasjonal
festival med en tydeligere barne- og ungdomsprofil.
Det har vært viktig for Showbox at programmeringen
skjer i tråd med dynamikk, endringer og nye behov
som oppstår i feltet. Scenekunstfeltet for barn og unge
har utviklet seg både kunstnerisk og i omfang siden
2005. Antall nyproduksjoner har økt, og kunstnerisk
sett arbeider flere og flere grupper med å utforske nye
strategier i forhold til både estetikk, arena og publikum.
Dette legges også merke til internasjonalt, og vi har
et scenekunstfelt for barn og unge i Norge som er i
kunstnerisk vekst. Showbox viser derfor i all hovedsak
ikke lenger scenekunst som er produsert for et voksent
publikum, dersom det ikke er relevant for unge. Samtidig
er faglig utvikling fremdeles viktig for festivalen.
Festivalens profilutvikling fra å inkludere scenekunst
for voksne til å satse på scenekunst for barn og unge, viser
også en utvikling i synet på kunst for et yngre publikum.
Både Kunstløftet og Den kulturelle skolesekken har
bidratt til at statusen for kunst for et ungt publikum har
fått mer tyngde.
Programmeringsutvikling
Markedet for scenekunst i Sandefjord arrangeres i løpet
av vårsemesteret hvert år av Sandefjord kommune, og
har etablert seg som en viktig arena for presentasjon
av scenekunst for barn og unge. Scenekunstbruket har
samarbeid godt med Markedet for scenekunst i alle år, og
mange av de samme menneskene deltar på både Showbox
og Markedet for scenekunst. Dobbeltprogrammering
tjener ingen, og Showbox har bevisst valgt å vise mest
mulig nyprodusert scenekunst som publikum ikke har
sett tidligere.
Hvert år programmeres premierer som vi naturlig
nok ikke har sett i ferdig versjon. Sjanser må tas og
feilprogrammering gjøres. Forestillingene under Showbox
kan være gjenstand for diskusjoner, kvaliteten må gjerne
variere, men forestillingene bør være udiskutabelt
relevante. Ingen behøver å like alle forestillingene som
vises. Showbox har ambisjoner om å tørre å vise vanskelig
og kontroversiell kunst. Et element av risiko hører hjemme
i programmeringen for å holde festivalen i utvikling.
Disse ambisjonene gjelder også det faglige
programmet som er en viktig del av innholdet på
Showbox. I begynnelsen holdt intensjonen om at dette
handlet om barn og unge som begrunnelse for festivalen.
Et felt som lenge strebet etter status og anerkjennelse,
både politisk og innen kunstfeltet, trengte et løft. I dag må
vi også kunne kreve vilje til fornyelse, krav om relevans
og faglig engasjement fra både miljøet og oss selv. For å
fungere som en troverdig og viktig festival fremover, må
det jobbes planmessig med engasjementet, både i forhold
til programmering og faglig utvikling. Ingen festival har
råd til utviklingsstopp.
Programmeringen skal vise bredden av det som
eksisterer, være kunstnerisk interessant og skape
diskusjon. Vi viser gjerne forestillinger som kan kobles til
temaer som tas opp på fagseminarene. Når vi viser scene
kunst som bryter grenser oppstår det gjerne diskusjoner,

Publikum på Showbox
I starten var Showbox en festival som naturlig nok rettet
seg primært mot formidlere og arrangører i fylkene som
programmerte kunst for skoleelever i Den kulturelle
skolesekken i sin region. Feltet var den gang lite og mer
oversiktlig. Med unntak av kunstnerne selv, var det ikke så
mange andre aktører i feltet scenekunst for barn og unge
enn dette fylkesnettverket. Showbox ble startet delvis
etter ønske fra fylkene om en møteplass, og arrangørene
i fylkene fikk tidlig en form for eierskap til festivalen.
Showbox kunne ikke ha utformet sin rolle og blitt hva den
er i dag uten dialog, samarbeid og deltakelse fra fylkene.
Pågående samarbeid med fylkene er en vedvarende
prosess som er avgjørende for Scenekunstbrukets
aktivitet både i forhold til Showbox og annet arbeid.
Fylkeskommunenes tilstedeværelse på Showbox, og
samarbeidet vi har med fylkene ellers gjennom året, gjør
at vi er bedre orientert om det som foregår rundt om i
landet. Fylkene hjelper oss å være relevante.
I mange andre land eksisterer det forskjellige scener
og festivaler som viser teater og dans for barn. I Norge, og
særlig i Oslo, var tilbudet mangelfullt på dette området.
Showbox tok en plass og en rolle som ingen andre
allerede hadde. Det kunne virke påfallende å arrangere en
egen festival for primært et lite knippe mennesker, stor
sett bestående av kunstkonsulenter i fylkeskommunene.
Både arbeidsinnsatsen og midler brukt på Showbox har
vært betydelige, men likevel lavbudsjett i forhold til andre
festivaler. Dette var nybrottsarbeid som måtte gjøres for
å kunne etablere en festival med fokus på barn og unge.
Allerede under første Showbox var det tydelig at dette var
en festival som det var behov for. Scenekunstgrupper har
ønsket å vise forestillinger her, og publikum har trofast
møtt opp. Helt uten noe apparat som kunne markedsføre
festivalen ble Showbox en naturlig arena og et viktig
møtested for miljøet. Velvilje fra Black Box Teater og
andre scener, samt bruk av Scenekunstbrukets egen
arbeidskraft, har gjort festivalen mulig.
Tidlig ble det tydelig for oss at vi ønsket større
tilstedeværelse av scenekunstnere på festivalen, både som
publikum og som deltakere i det faglige programmet. Vi
har jobbet aktivt med dette, og ser i dag at stadig flere
kunstnere prioriterer å se kollegers arbeid, og at Showbox
er en mulighet for det utøvende miljøet til å holde seg
orientert om hva slags annen scenekunst som skapes for
barn og unge.
Det er viktig for Scenekunstbruket å nå ut til flere,
og å åpne festivalen for nye typer publikum. Gjennom
gode nasjonale nettverk og et stadig større internasjonalt
nettverk har publikum vokst. Showbox har aldri vært
en intern Oslo-festival siden publikum og kunstnere har
kommet fra hele Norge. Senere også fra andre deler av
verden. Vi har hatt gjester fra alle Norges fylker, samt
Afrika, Canada, USA og Europa.
Scenekunstbruket startet prosjektet Unge
Stemmer i 2012, for å få høre de unges egen meninger
om forestillingene. Et utvalg ungdom har derfor
fulgt festivalen, og blitt en viktig del av publikum.
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Faglig program
Showbox har hatt ulike faglige innslag i programmet
som seminarer, morgenprat, foredrag, presentasjoner og
Babbel med bruket. Ulike fagfolk fra scenekunstfeltet
som dramaturger, kritikere, teatersjefer og teatervitere
har fulgt festivalen, og fått ansvar for diskusjoner og
samtaler rundt det kunstneriske programmet. På hvilken
måte dette har blitt gjort har variert fra år til år, og
ingen fast form er benyttet. Noen faste innslag har vært
med oss nesten fra starten av, og dette gjelder særlig
speedmeeting og hovedseminaret. Siden festivalen har fått
flere internasjonale gjester, så påvirket dette deler av det
faglige programmet i en mer internasjonal retning både
tematisk og språklig. På oppfordring fra aktører i utlandet
som besøker festivalen, arrangerer vi også egne møter
med relevante kunstnere og aktører i Norge.
Speedmeeting ble arrangert under Showbox
allerede i 2006. Ideen var å la anslagsvis ti kompanier
presentere hver sin nye, ofte uferdige, forestilling
på fem minutter. En av Scenekunstbrukets viktigste
oppgaver er å ha oversikt over og være oppdatert på det
som skjer i feltet. Den kulturelle skolesekken har lang
planleggingshorisont. Et kompani som har en ferdig
forestilling og får et oppdrag av et fylke, risikerer å vente
i lang tid før de kommer ut på veien. Scenekunstbrukets
kunstneriske råd vurderer bare ferdige produksjoner, og
gangen fra forestillingsidé til turné er en prosess som
krever tålmodighet for alle involverte. Speedmeeting gir
publikum små teasere på hva publikum kan vente seg i
tiden som kommer. Kunstnere, interesserte, arrangører og
andre får et kjapt innblikk i hvordan folk jobber akkurat
nå, hvilke temaer det arbeides rundt, prosesser kunstnerne
er i og strømninger i tiden.
Bortsett fra det første året, så har det hvert år blitt
arrangert et hovedseminar under Showbox med variert
faglig innhold. Temaer har vært: Ulike utøvere, ulike
ståsted – kunstneriske prosesser, Ny barndom – ny
scenekunst og Barn i scenekunsten. I tillegg ble Kunst i
voksnes (selv)bilde i regi av Kunstløftet, arrangert under
Showbox i 2008, og Flerbruk, merbruk og bedre flyt av
forestillinger holdt i samarbeid med Riksteatret i 2010.
Prebox ble arrangert for første gang i 2011. Dette er
et fagseminar som legges i forkant av festivalen med
tematikk som er relevant for det norske miljøet. Mer
internasjonale faglige arrangementer legges senere i
løpet av festivalen. Prebox har forsøkt å være fleksibel
i form og relevant i valg av innhold. Første Prebox hadde
tittelen Myter, fordommer og klisjéer om scenekunst
for barn og unge. Senere har vi under Prebox tatt opp
problemstillinger som handler om hvem scenekunst
for barn og unge egentlig angår, hvordan det står til

med barn og unges medvirkning i kunstneriske
prosesser, og muligheter for medbestemmelse i valg
av kunstopplevelser.
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følelser, og også synliggjøring av mangler på kunnskap
og språk. Det faglige programmet under Showbox handler
blant annet om hvordan man kan snakke om scenekunst,
for å bedre forstå og oppleve. En av hensiktene med både
det kunstneriske og faglige programmet under Showbox,
er at det som skjer her kan bidra til å definere scenekunst
for et ungt publikum. Vårt ønske er at kompetanse,
bevisstgjøring og bredde skal gjøre produksjon og
programmering av scenekunst for et ungt publikum
bedre og mer interessant – for barn og unge!

Unge Stemmer har blogget og skrevet
anmeldelser av forestillinger.
På Showbox vises forestillinger for barn og ungdom
både med og uten målgruppen tilstede blant publikum.
Showbox er ingen ren barneteaterfestival. Grunnen til at
vi viser noen forestillinger uten barn og unge tilstede, er
rett og slett plassbegrensning for publikum på enkelte små
scener. De minste scenene har bare 40 publikumsplasser,
og da har vi ikke hatt plass til hele skoleklasser. Heldigvis
vil mange av forestillingene under Showbox også vises på
skoler, og andre steder, over store deler av landet.
Barnehagebarn, skolebarn og andre elever har
siden starten blitt invitert på utvalgte forestillinger.
Scenekunstbruket har også arrangert en egen barnelørdag
under Showbox med forestillinger for barnefamilier.
Showbox er en åpen festival som selger enkeltbilletter
til interesserte i tillegg til festivalpass.
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Internasjonal vending
Det frie scenekunstfeltet i Norge alltid har vært påvirket
av internasjonal scenekunst. Mange scenekunstnere i
det frie feltet har tatt sin utdannelse i utlandet, og dette
gjelder også i dag. Showbox tok fra begynnelsen av ikke
noe bevisst valg om å være en internasjonal festival, men
har hele tiden hatt en grunnleggende tanke om å være en
åpen festival som ser utover. Showbox har etter hvert fått
et mer internasjonalt fokus. Festivalen viser scenekunst
produsert utenfor Oslo, og scenekunst produsert utenfor
Norge – med stor kunstnerisk bredde for barn og unge.
Publikum kommer fra hele landet, og fra ulike festivaler
og institusjoner i europeiske land, USA og Canada.
Scenekunstbruket har arrangert internasjonale
nettverksturer annen hvert år for fylkesnettverket
siden 2004. Dette har vært fagturer hvor formidlere fra
fylkene har vært med på reiser til scenekunstfestivaler,
institusjoner og scenekunstmarkeder i London,
Edinburgh, Montreal, Mantova og Warszawa.
Scenekunstbruket deltar på internasjonale
scenekunstfestivaler og fagarenaer i utlandet hvert år,
og er engasjert i flere internasjonale nettverk. Gjennom
deltakelse på internasjonale festivaler er vi blitt en
sentral norsk aktør i utlandet, og har knyttet kontakter til
internasjonale kunstnere, programmerere, organisatorer av
festivaler, scener og organisasjoner. Mange av disse deltar
også på Showbox. Vi har hatt besøk av representanter
fra Imaginate Festival i Skottland, Krokusfestivalen i
Belgia, IPAY (International Performing Arts for Youth)
i Pittsburgh, USA, Aprilfestivalen i Danmark, Bibu i
Sverige, Unicorn Theatre i London, Les Coups de Théâtre i
Montreal, Canada, Lincoln Center for the Performing Arts
i New York og Segni d’Infanzia i Italia, for å nevne noen.
Scenekunstbruket har hatt mulighet til å ta et internasjonalt
ansvar gjennom deltakelse på internasjonale arenaer.
Vi har kontakt med aktørene i kunstfeltet både hjemme
og ute, samt oversikt over turnerende forestillinger og
kunstnerskap i utvikling. Scenekunstbruket har konkrete
kanaler for internasjonalt arbeid og muligheter for flere
typer samarbeid og utveksling.
Gjennom Showbox har Scenekunstbruket mulighet
til å formidle begge veier, både inn og ut av Norge. Vi
kan som festival programmere internasjonale gjestespill,
og vi kan presentere norsk scenekunst for barn og unge

for et internasjonalt publikum av programmerere
tilknyttet festivaler og institusjoner.
Vi har vist flere internasjonale gjestespill under
Showbox. Disse gjestespillene gir miljøet i Norge
impulser for å bedre kunne utvikle den scenekunsten som
produseres for barn og unge. Forestillinger utenfra vil
kunne sette scenekunsten som produseres i Norge inn i
en internasjonal kontekst. Internasjonale gjestespill kan
derfor tidvis være relevante å vise nesten uavhengig av
genre og kvalitet. Showbox skal vise god internasjonal
scenekunst, men det å kunne vende blikket ut og se hva
som produseres, vises og fungerer internasjonalt, kan gi
oss viktig kunnskap og diskusjonsgrunnlag som vi trenger
her hjemme.
Scenekunstbruket har gjennom sitt fylkesnettverk
regionale kanaler med muligheter for å få vist scenekunst
produsert i utlandet til barn og unge rundt om i Norge.
Internasjonale gjestespill vist på Showbox, og andre
festivaler, kan få et videre liv på skoleturné i Norge.
Her kan det være terskler som handler om logistikk,
formidling og økonomi, men vi har eksempler på at
kompanier fra utlandet har forlenget oppholdet i Norge
etter et gjestespill, og vært på skoleturné.
Festivaler som Showbox, Meteor (BIT Teatergarasjen),
Stamsund Teaterfestival, PIT (Porsgrunn Internasjonale
Teaterfestival), Bastard (Trondheims internasjonale
scenekunstfestival, Avant Garden), Figurteaterfestivalen
(Agder Teater), Mini Midi Maxi (Vestlandske
Teatersenter), Markedet for scenekunst i Sandefjord og
ulike festspill programmerer internasjonalt. Gjestespill
ved disse festivalene vil gjennom Scenekunstbrukets
arrangørnettverk kunne vises i grunnskolen eller
på videregående skoler i mange fylker. Her er det
gode muligheter for å utnytte allerede eksisterende
internasjonal programmering ved de ulike festivalene.
Showbox er med på å danne koblinger mellom
det regionale, nasjonale og det internasjonale gjennom
å formidle kunstnere og utøvere på tvers av grenser,
og introdusere nasjonale og internasjonale nettverk
for hverandre.
Norsk scenekunst for barn og unge har fått økt inter
nasjonal oppmerksomhet på grunn av høyt kunstnerisk
nivå, formsterkhet, originalitet, forhold til publikum og
måten de forholder seg til temaet barndom og barn på. Det
gjelder både innenfor dans og teater. Showbox er en viktig
visningsarena for norske grupper som har ambisjoner
om gjestespill i utlandet, og fungerer som en plattform
for norske scenekunstnere som ønsker å eksportere
sine produksjoner. Koreograf Hege Haagenrud har for
eksempel blitt invitert til å vise forestillinger i Tyskland,
Østerrike, Danmark, USA, England og Belgia som en
konsekvens av å ha spilt forestillinger under Showbox.
Det internasjonale miljøet som representerer festivaler,
messer og scener som viser scenekunst for barn og unge,
kan virke stort og uoversiktlig. Jevn nettverksjobbing,
reising og Showbox har gjort at Scenekunstbruket både
har god oversikt over, samt kontakter i dette miljøet.
Scenekunstbruket er selv blitt en naturlig aktør i dette
internasjonale miljøet, og ofte er det Scenekunstbruket
som representerer det norske scenekunstmiljøet for barn
og unge i internasjonale sammenhenger.
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Showbox som festival
Showbox var aldri ment å være en intern og lukket festival
for 40 fylkesrepresentanter. Et vitalt kunstmiljø som
arbeidet med dans og teater for barn og ungdom hadde
behov for en fast årlig møteplass. Samtidig eksisterte
det etterspørsel etter gode forestillinger i Den kulturelle
skolesekken. Showbox ble ikke startet som resultatet av
en luftig idé, men for å formidle scenekunst og gi miljøet
muligheten til å samles. Som bindeledd hadde Scenekunst
bruket en viktig rolle å spille. Hvert år er mange
mennesker med på å fylle Showbox med innhold, kunst
og liv. Kunstnerne, kompaniene, samarbeidspartnerne og
publikum fra inn- og utland – både voksne, barn og unge,
gjør at Showbox har livets rett.
Showbox som festival har vært planlagt, skjerpet og
motivert, og også fleksibel, åpen og utforskende. Vi vil
utvikle festivalen i takt med feltets faktiske behov, ikke
Scenekunstbrukets behov. Arbeidsprosessen gjennom

Showbox første ti leveår har vært å beholde energien som
oppstår når man er åpen og jobber på lag med andre, og
samtidig beholde en selvstendighet der det faglige og
kunstneriske hele tiden står i sentrum. Noe av det viktigste
med festivaler er det sosiale, det å skape nye nettverk og
få felles opplevelser.
Når jeg ser på alle som samles på Showbox
– kunstnerne, scenene, organisasjonene og
menneskene fra inn- og utland som arbeider
for at det yngre publikummet skal få mulighet
til å oppleve god scenekunst – så har jeg et
håp om at vi når en av Scenekunstbrukets
viktigste funksjoner. Nemlig å få folk til å møtes
og å utveksle erfaringer og kompetanse på
scenekunstfeltet.
ÅDNE SEKKELSTEN
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GRAFISK DESIGN FOR SHOWBOX: HALVOR BODIN

Kunstformidling –
medierende eller relasjonsbasert praksis?
Av Kari Holdhus
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Den kulturelle skolesekken (DKS) sitt mandat er å
formidle målgruppespesifikk kunst innafor skolen som
pedagogisk institusjon. Dette mandatet forholder seg til
institusjonelle, pedagogiske og kunstneriske kontekster
som til dels skiller seg fra andre situasjoner der kunst
formidles, men som også har mange likhetstrekk med
annen kunstformidling. I denne artikkelen diskuterer
jeg først alminnelige oppfatninger av formidlingsog kunstformidlingsbegrep i skolen slik de framstår
som kulturelt og institusjonelt nedarva praksiser.
Deretter begrunner jeg hvorfor det i våre dager kan
være nødvendig å forholde seg til formidlingsbegrepet
som en funksjonsbasert mekanisme, og jeg peker i
den forbindelse på samtidig kunstsyn og elevsyn som
skaper behov for å se formidlingspraksisene som
relasjonsorienterte. På denne bakgrunnen går jeg blant
annet inn i diskusjoner omkring hvordan et dialogisk
formidlingsbegrep kan være konstruert og hva det kan ha
å tilby deltakerne, hvordan samtidas estetiske situasjon
kan påvirke formidlingsbegrepet, og hvordan relasjoner
mellom kunsten, kunstnerne, elevene, lærerne og
skolekonteksten også rammer inn og bestemmer retning
for kunstformidling. Jeg vil på denne måten forsøke å gi et
bud på et kunstformidlingsbegrep som har som målsetting
å generere meningsfulle kunstopplevelser i dialog med
deltakernes kontekst.

Formidlingsbegrepet i kulturen

230

Formidlingsbegrepet i pedagogiske kontekster
I didaktiske sammenhenger er «formidling» en omstridt
størrelse. Telhaug (2013) er en av dem som er opptatt av
at skolen har en enorm formidlingsoppgave, en oppgave
han mener ikke har fått nok oppmerksomhet de seinere
åra, på grunn av omfattende satsing på sosiokulturelle/
konstruktivistiske læringsteorier. Telhaug opplever det
som problematisk dersom «formidlingspedagogikk»
blir et slags skjellsord, og han oppfordrer lærere til å
arbeide med å finne andre – og mer positive uttrykk for
formidlingspedagogikk.
De sosiokulturelle strømningene Telhaug kritiserer
kom først til uttrykk flere steder i verden rundt forrige

århundreskifte, og de ble blant annet formulert av
pragmatisten John Dewey (1916) og psykologen Lev
Vygotsky (1978). Dewey mente at en monologisk
kunnskapsformidling der elevene ses som tomme kar som
skal fylles med kunnskap skaper demokratisk underskudd,
fordi kunnskap på denne måten ofte presenteres som
uforanderlige sannheter som ikke kan ha forskjellige
forståings- og forklaringsmodeller. For at elevene skal
kunne opparbeide den nødvendige kritiske distansen til
stoffet, må de tilbys muligheter til å utforske det, reflektere
over det og handle med det sjøl. Vygotsky viser på sin side
hvordan lærere og medelever kan bygge «stillas» rundt
eleven der vedkommende kan konstruere nye kunnskaper
og ferdigheter med utgangspunkt i sin eksisterende
kunnskapsbase («scaffolding»). For at eleven skal kunne
lære på mer grunnleggende vis enn kun å reprodusere
lærerens/lærebokas påstander, må utdanninga altså, i
følge de sosiokulturelle læringsteoretikerne, basere seg på
et syn på eleven som handlende og reflekterende subjekt
med fungerende kompetanse.
Haug (2003) viser at det har pågått kamper i
norsk skole mellom på den ene sida tradisjonell
formidlingspedagogikk basert på lærerstyrt monolog og
på den andre sida mer sosiokulturelle tilnærminger som
tar utgangspunkt i elevens konstruksjon av egen læring.
Intensjonen om å bevege skolens undervisning i retning
av sosiokulturelle læringsformer har vært til stede i skolen
lenge. Læreplanene L97 (Kirke-, Utdanningsog Forskningsdepartementet 1996) og Kunnskapsløftet
(Utdanningsdirektoratet 2006) er gode eksempler på
planer som legger et sosiokulturelt lærings- og elevsyn
til grunn.
Formidlingsbegrepet i kunstneriske kontekster
I kunstfeltet finner jeg ikke på langt nær samme skepsis til
formidlingsbegrepet som i skolen (Holdhus og Espeland,
2013). I pedagogiske kretser brukes «formidling» til tider
negativt, mens det i kunstkretser ofte omfavnes som
honnørbegrep. «Det må være god formidling» er et utsagn
vi ofte hører i kunstkretser, særlig når målgruppa er barn
og unge.
Den grunnleggende positive tilnærminga til
formidlingsbegrepet hos kunstnere kan ha røtter i
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Institusjonalisert verkoppfatning –
medierende formidling
Hele kulturen – institusjoner, kunstnere og lærere og
publikum, skiller etter min oppfatning fortsatt mellom
den avgrensa kunstbegivenheten og det andre som skjer
rundt den og opprettholder og reproduserer dermed en

avgrensa verkoppfatning (Holdhus, 2014, s. 144). Small
(1998) peker ut fra et musikkantropologisk ståsted
på at en slik oppdeling av funksjoner knytter seg til
autonomiestetikken og er med på å opprettholde skillet
mellom publikum, pedagoger og utøvere som produktive,
henholdsvis ikke-produktive i kunstbegivenheten.
Han framholder at enhver aktivitet som iverksettes
i forbindelse med en kunstnerisk begivenhet må
ses på som bidragsytende til opplevelsen, og at den
derfor må oppfattes og behandles kunstnerisk. Jeg vil
påstå at en del verk/begivenheter som kunne fungert
som heteronome i dag blir pressa inn i format som
skiller deler av begivenheten ut som «informasjon»,
«praktisk tilrettelegging» eller «pedagogikk» og
som dermed hindrer begivenheten i å nå sitt fulle
potensial for deltakerne. Disse rammene kan betegnes
som institusjonelt produserte og speiles gjennom
ureflekterte, overleverte og tatt for gitte konvensjoner
og rutiner. Med «institusjon» mener jeg her kunsten som
samfunnsinstitusjon eller fenomen – en mekanisme som
utgjør summen av historier, legitimeringer, kulturer som
holdes ved like gjennom posisjonering av makt i feltet
kunst (Berger & Luckmann, 2000).
Utøvende kunstnere som arbeider for DKS og
skolekonsertordninga problematiserer sjelden de
institusjonelt produserte rammene som forutsetninger
for format, men ser det som sin oppgave å skape god
formidling inne i det avgrensa kunstneriske rommet
systemet og kulturen har tildelt dem. I dagens DKSsammenheng er dette ofte tidsavgrensa til en skoletime
og rommet er ofte en gymsal. Innafor rammene blir
kunstnerens oppgave dermed å framstille den utvalgte
kunsten på en slik måte at den kommuniserer med det
publikummet som til enhver tid er til stede. Dette skjer
på grunnlag av deres og andres oppfatninger om det
angjeldende publikummets forforståelse, behov og
kultur. I min undersøkelse om skolekonsertmusikere
kommer det imidlertid fram at mange av kunstnernes
oppfatninger om elever ser ut til å være mytebaserte
i stedet for forskingsbaserte (Holdhus, 2014, s. 155).
I skolekonsertpraksisen kan det se ut til at musikere
først velger musikk de mener publikum har godt av å
høre/musikk de tror publikum vil like, og at de deretter
starter et kommunikasjonsorientert produksjonsarbeid
med en målsetting om å kontekstualisere stoffet til
publikums antatte livsverden. Kommunikasjon brukes på
denne måten som medierende redskap for å nå fram til
målgruppa med den utvalgte kunsten. Så lenge kunstnerne
er eneansvarlige og har definisjonsmakt når det gjelder
utvelgelse og tilrettelegging av kunstnerisk materiale, vil
kunstformidlingen altså være av medierende karakter.
Lærerne og skolen får dermed, uten å kunne si nei,
ansvar for å «forberede» besøket. Læreren tildeles
– uten diskusjon eller refleksjon – ei rolle som ikke
meningsberettiga handlanger for begivenheter som
ikke alltid er faglig festa hos dem, men som foregår
som intervensjon i deres yrkeshverdag. I skolen
har det tradisjonelt sett vært læreren som har fått
ansvar for å formidle de fleste av verkets relasjoner
ut over den konkrete kunstbegivenheten, fordi disse
relasjonene har vært betrakta som «informasjon» eller
«pedagogikk», altså element som tradisjonelt har ligget
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europeisk estetikkhistorie. På midten av 1800-tallet hyllet
borgerskapet Verket som et talende subjekt (Goehr 2007).
Det vil si at det fantes en forestilling hos kunstnere og
publikum om at verket i seg sjøl hadde et budskap som
var autonomt og ikke trengte mediering eller forklaring,
verket kunne tale for seg sjøl. Denne oppfatninga av
verket som sjølforklarende har hatt et langt liv i vestlig
kultur, men i de seinere åra har stadig flere kunstnerne
og kunstpedagoger blitt klar over at mennesker nett
opp konstruerer sine kunstopplevelser ved hjelp av
kulturforståelse, tidligere kunnskaper og erfaringer, og
gjennom den konteksten de sjøl og kunsten er vevd inn
i. Etter en langvarig tilstand av «anti-formidling» har det
blitt legitimt for aktører i kunstfeltet å legge til rette for
kunstopplevelser. Kunstformidlingsaktivitetene kan se ut
til å følge forskjellige strategier: Den første er gjennom
å tilføre kunnskap og informasjon, en annen ved at
kunstnere benytter seg av kommunikasjonsteknikker som
del av kunstbegivenheten. En tredje måte å «formidle»
på sprenger et tradisjonelt kunstformidlingsbegrep ved å
involvere publikum i så stor grad at vi ikke lenger snakker
om en sender- mottakerrelasjon, men om begivenheter
som vokser fram mellom deltakerne og som angår
målgruppas livsverdener direkte. Dermed oppløses også
verket slik vi tradisjonelt kjenner det og erstattes med noe
annet og felles.
Det kan se ut som om mange kunstnere føler det
som frigjørende å slippe å produsere kunst som kun
skal tale for seg sjøl. Men denne gleden jeg synes en
del representanter for kunstfeltet viser over endelig
å få lov til å forklare, legge til rette og formidle,
fører også til ukritisk og lite profesjonell bruk av
formidlingsteknikker, og disse teknikkene ser ofte ut
til å være basert på myter om kunsten og publikum i
stedet for på empirisk kjennskap. Alle de tre variantene
av formidlingsbegrepet nevnt over, krever en kretsing
omkring hva som kan være kvalitetsfylt i den spesifikke
situasjonen. All formidling er altså ikke nødvendigvis
god formidling. Dersom en ser formidling som en del
av kunstnerprofesjonen, er det naturlig at innholdet og
metodene bak formidlingselementene utvikles faglig
gjennom refleksjon, utprøving og øving, på lik linje med
andre kunstneriske komponenter i det samla uttrykket.
Jeg opplever med andre ord en ureflektert faglighet
omkring formidlingsbegrep hos kunstnere – kanskje
er det nødvendig å utvikle mer informerte, muligens
forskingsbaserte tilnærminger omkring formidlingas
hva, hvordan og hvorfor. Foster (1995) peker på at
etnografer og antropologer etter hvert arbeider gjennom
en stadig refleksjon rundt egen situerthet og analyser av
forholdet sitt til kulturer og enkeltpersoner. Foster mener
kunstnere mangler en liknende tradisjon – blant kunstnere
er det verken vanlig å prøve å sette seg inn i publikums
livsverden eller å føre en refleksiv diskusjon rundt egen
rolle og makt i de kunstneriske situasjonene.

utafor kunstbegrepet. Denne praksisen legitimerer også
synet på læreren i Stortingsmelding 8 «Den kulturelle
skolesekken». Her ses ikke læreren som profesjonell,
fordi meldingas forståelse av begrepet profesjonalitet
knytter seg til en relativt smal fortolking av kunstnerisk
profesjonalitet. (St. meld. 8 (2007–2008)). Relasjonelle
tilnærmingsmåter utløser et annet tankesett enn det vi
kan lese av Stortingsmelding 8: I et relasjonelt paradigme
vil aktiviteter som «forberedelse», «informasjon» og
«etterarbeid» stå fram som en del av kunstverket, og
det vil dermed også kunstens relasjoner til læreren som
ekspert på elever og læring og skolen som kontekst gjøre.

Konstruksjon av et relasjonsbasert
kunstformidlingsbegrep
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I denne delen av artikkelen vil jeg presentere
bakgrunn og argument for å forlate en medierende
kunstformidlingspraksis og begi seg inn i relasjonens
uforutsigbare verden. Jeg vil også si noe om hvordan kan
slik «formidling» komme til å se ut.
I samtidig konstruksjonistisk og fenomenologisk teori
er relasjonen sentral – vi har relasjoner til mennesker og
artefakter og til vår egen og andres forforståelse og kultur
– og disse relasjonene har oss (Gergen, 2011). Vi lever
i mange forskjellige relasjoner, og skaper forskjellige
virkeligheter i dem. Vi har altså en evne til å leve i et
mangfold av virkeligheter, noe som gjør hver person til et
skjæringspunkt mellom mange relasjoner.
Problemet er at vi har en tendens til å isolere oss i de
av disse virkelighetene som betyr mest for oss og skape
egne diskursive realiteter med særegne sett av regler,
narrativ og verdier. Ifølge Gergen er det viktigste som
skjer i en relasjon at vi forhandler med dem eller det andre
om en felles virkelighet – når vi går inn i en ny relasjon,
tar vi med oss relevante deler av vår virkelighetsforståelse
og «sliper» den opp mot den nye relasjonen. I relasjonen
mellom skole og kultur i DKS har denne prosessen funnet
sted i liten grad, fordi kunstfeltet har hatt ureflektert
definisjonsmakt over kvalitetsbegrepet (Holdhus, 2014).
For å kunne forankres og være meningsfull for deltakerne,
er det en forutsetning at begge diskurser (kunst og skole)
har råderett som kan medføre eierskap i praksisen. I en
vellykka likeverdig forhandlingssituasjon vil det oppstå
en transformativ dialog – partenes respektive verdisyn
smelter sammen – og det oppstår noe nytt. Det kan være at
dette «noe» i en definisjon av formidlingsbegrepet betyr
en ny type kunst med spesifikke kvalitetskriterier.
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Endringer i resepsjonen av kunst
I tidas estetiske kontekst er fokuset på relasjonene
betydelig. Et tidlig eksempel på slik relasjonell
kunstnerisk praksis er verket Fontene av Marcel Duchamp
i 1917 (Duchamp, 1917). Fontene er, som mange sikkert
kjenner til, et signert pissoar som Duchamp plasserte
i kunstgalleriet. Dette gjorde han blant annet for å
påstå at det ikke er kunstverket, men konteksten som
bestemmer hva som regnes som kunst. Men Fontene kan
også relateres til synet hans på publikum som fullførere
av kunstverket (konseptkunst). Gjennom de snart 100
åra som er gått siden denne skulpturen ble lansert, har

estetikken flytta seg gradvis fra å hevde verket som
subjekt, til å tillate publikum mer og mer råderett over det.
Dette flytter kunstverkets kvalitetsbegrep og definisjonen
av et kunstverk over fra å være entydig bestemt av
innholdsdimensjonen til også å omfatte relasjonen. Hvilke
reaksjoner kan kunstverket utløse, hvilke initiativ kan
det påvirke publikum til å ta, hva kan kunstverket tilby
publikum å skape?
De relasjonelle og performative kunstretningene er
like mangfoldige som postmodernismen er omskiftelig
og sammensatt. Den framstillingen av relasjonell estetikk
som er mest kjent i Norge, finner vi i Relasjonell estetikk
(Bourriaud, 2007), der Bourriaud viser og diskuterer
kjennetegn på relasjonelle kunstpraksiser. Kravet om
nyhet og originalitet, et sentralt punkt i modernismens
verkoppfatning, er ikke lenger et kvalitetskriterium i den
relasjonelle kunsten. Det vil i sin konsekvens bety at et
hvilket som helst klassisk, romantisk eller modernistisk
verk vil kunne framstå som et artefakt som kan disponeres
og redefineres gjennom relasjonelle kunstneriske
prosesser. Dette, sier Bourriaud, representerer
videreføringa av moderniteten gjennom bricolage,
gjenbruk og resirkulering av kulturelt gitte uttrykk
og symbol (Bourriaud, 2007, s. 16). I Postproduction
(2005) viser Bourriaud hvordan en rekke verk skapes på
bakgrunn av tidligere arbeider, og han sammenlikner
kunstneren med en DJ som tar i bruk preproduserte
materialer fra for eksempel film, foto, radio og
innspillinger, og som mikser dette inn mot et relasjonelt
produkt. Denne resirkuleringa er imidlertid ikke bare
et trekk i kunsten, men i hele kulturen, og kunstnerne
medvirker på denne måten – og av kunstneriske
årsaker – til å bryte ned skiller mellom produksjon og
konsumpsjon, tradisjon og forbruk, skaping og kopiering.
Bourriaud peker på at interaktivitet blir stadig vanligere
på alle kommunikasjonsfelt. Den eksplosive tekno
logiske utviklinga setter fart i forestillinger om at vi alle er
innbyggere i en «global landsby», der publikum og kunstnere
skaper nye samhandlingsrom og nye typer utveksling.
En nettbasert medskaping gjør «alle» til medvirkende i
kunstverket. Samtidig pågår det utstrakt sjølestetisering
av egen kropp og framtoning, og «publikum» resirkulerer
ideer fra cyberspace til bruk på/med egne kropper og i
analog samhandling med andre. Den globale landsbyen
bryter på denne måten ut av nettet og foregår også gjennom
konkret kroppslig samhandling. Underholdningssamfunnet
etterfølges av statistsamfunnet, alle kan la sin stemme høre i
kunsten, der medvirking blir en selvfølgelig ingrediens som
utforskes som kunstnerisk virkemiddel.
Dersom vi ser på denne estetikken i skolekontekst,
er det grunn til å tro at mange norske elever, med sin
opplæring til handlekraft og medborgerskap, sitt
utgangspunkt som «digital natives» (Prensky, 2001)
og med tilgang til teknologi, faktisk allerede fungerer
som aktører i transitive og medskapende kunstneriske
prosesser. Statistsamfunnet og DIY (Do it Yourself)1
tar dermed også til en viss grad opp i seg situasjoner
der forskjellen mellom kunsten og en hverdagslig,
kroppslig og pragmatisk estetikk overskrides. Slik
utfordres også skiller mellom kunst og estetikk, og
mellom populærkultur og høykultur. Kanskje er det et
slikt postmoderne landskap av kunstneriske og estetiske

relasjoner mellom hverdagsmenneskenes skaping og
sjølestetisering, kunstnere, kunstneriske uttrykk og
alle implisertes handlekraft som danner bakgrunn når
leiebilen fra DKS stanser i en skolegård. Hva gjør denne
situasjonen med formidlingsbegrepet?

Dewey ønsker å bidra til å gjenopprette kontinuiteten
mellom kunsten og hverdagslivet. For at kunsten skal bety
noe i menneskers liv, må den være en del av og belyse
hverdagens kontekster. For å få til dette, ønsker Dewey at
kunsten skal bygge på, utdype og sette på spill spørsmål
som er viktige for mennesker i deres tilværelse. På den
ene sida må kunsten kunne gjenkjennes som meningsfull
for menneskene i deres kontekst for at de skal kunne
konstruere den som en kunstopplevelse. På den andre sida
er kunsten avhengig av menneskers meningsskaping for
å kunne eksistere som kunst. Et kunstnerisk utspill blir
på denne måten et oppspill til konstruksjon av mening
hos deltakerne, og eierskapet til kunsten vil dermed
kunne deles mellom sender og mottaker i en slik grad
at relasjonen sender- mottaker til slutt omdefinerer
alle til likeverdige, men forskjellige medvirkende i en
kunstnerisk hendelse.
Skolen som danningsarena
Skolen er en særegen institusjonell kontekst med
egne verdier og kvalitetsoppfatninger. Kunstneriske
opplevelser i skolen vil i skolesammenheng alltid bli
sett på som en del av et utdanningskonsept, fordi alt som
foregår i skolen skal bidra til å oppfylle utdanningsog danningsoppdraget som er en forutsetning for
skolens eksistens og relative autonomi som institusjon
i samfunnet. Skolen har læring som grunnleggende
paradigme, men forstår også, formelt uttrykt gjennom
formålsparagrafen og generell del av læreplanen, elevenes
erfaring og danning som mulighetsbetingelser for stadig
læring og vekst. Dette betyr at skolens lærings- og
kunnskapsbegrep i prinsippet er svært åpent, og at det
også anerkjenner kunstneriske opplevelser og erfaringer
som medkonstruerende for danning og læring. En del
politikeres uttalelser og handlinger i den seinere tid
ser ut til å avvike fra dette, men enn så lenge er det
formålsparagrafen og generell del av læreplanen som er
idégrunnlag for grunnskolen, og som lærere og besøkende
kunstnere i prinsippet skal forholde seg til som ideologisk
rettesnor (Utdanningsdirektoratet, 2006).
Gjeldende læreplaner forankrer skolen som en
kulturell og demokratisk danningsarena der utvikling
av elevenes handlekraft og empati danner grunnlag for
læringsmulighetene. Danning forbindes i denne sammen
heng med mye mer enn «god oppførsel» og «kultur
forståelse» – danning ses snarere som et personlig og
sosialt livsprosjekt der kultur, handlekraft, demokrati
og empati spiller betydningsfulle roller for subjektet
og fellesskapet.
I læreplanens generelle del finnes blant annet
retningslinjer for skolens arbeid sett i lys av kultur,
identitetsdanning og skaperkraft. Avsnittet «Det integrerte
menneske» trekker sammen de andre avsnitta, og kan
være spesielt interessant å relatere til DKS som prosjekt.
Her holdes det fram at et integrert menneske må lære
å forholde seg til verden som motsigelsesfull, og at
danning i utgangspunktet er et komplekst begrep som
berører både den enkelte, samfunnet og lærestoffet.
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… to restore continuity between the refined and
intensified forms of experience that are works
of art and the everyday events, doings, and

(DEWEY, 1934, S. 2)
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Kunstformidling som dialogisk aktivitet
Samuelsen (2013) diskuterer om hele begrepet
«formidling» bør erstattes av noe annet, særlig på
bakgrunn av at det kan framstå som belasta i en del
pedagogiske sammenhenger. Etter mitt syn er begrepet
verken treffende, dekkende eller særlig framtidsretta,
men jeg mener at begrepet i så fall må skiftes ut med
noe som er vesentlig bedre. Inntil en slik betegnelse trer
tydelig fram, er det kanskje bedre å føre en reflektert og
vedvarende samtale omkring innhold i og bakgrunn for
det begrepet som er i bruk.
Samuelsen (2013, s. 14) bruker en definisjon
utarbeida av Aure og Boyesen angående kunstformidling:
«tilgjengeliggjøring av kunsten og det kunstneriske
uttrykket». Disse forfatterne presiserer at denne
tilgjengeliggjøringa må være «basert på kvalitet,
kompetanse, samarbeid og levende kommunikasjon
knyttet til «kunstopplevelsens betydning for enkelt
mennesket, som en naturlig del av det daglige liv»
(Aure og Boyesen, 1995, s. 7).
Dysthe, Bernhardt & Esbjørn (2012) mener at
kunstformidling som undervisning må bygge på
«en dialogisk forståelse av meningsskaping og
kommunikasjon, og der man tar konsekvensen av at
mening oppstår og blir utviklet gjennom interaksjon med
mennesker» (Dysthe et al., 2012, s. 6). Både Samuelsen og
Dysthe har pedagogers kunstformidling i skole for øye i
sine bøker, mens denne artikkelen sirkler inn kunstneres
mulige tilnærming til begrepet i samme kontekst.
Jeg tror uansett det er mulig og ønskelig at
kunstneriske uttrykk som skapes med henblikk på
publikums kontekst, bygger på en dialogisk forståelse
av publikum og av kunstopplevelsen. Men med en
slik forståelse kommer sider ved den kunstneriske
formidlingsoppfatninga på spill. I hele samfunnet
eksisterer det fortsatt forestillinger om kunstneren som
«sender» og publikum som «mottaker», «betrakter»
eller «resipient». Dette kan ha sin bakgrunn i romantiske
forestillinger om kunstneren som geni og mytisk skaper
av kunstnerisk magi, forestillinger som fortsatt ser ut til å
være i omløp i kulturen vår. I lys av disse forestillingene
vil ikke den alminnelige «mottaker» eller «resipient»
være i stand til å bidra til forming av kunstverket, bare
til å motta det som en gave mediert fra geniets hånd.
«God formidling» opphever altså ikke automatisk
en kulturell oppfatning jeg finner blant kunstnere (i
mitt tilfelle skolekonsertmusikere, Holdhus 2014) av
skolepublikummet som uproduktive og ukvalifiserte
til å definere kunstbegivenheten.
Tankene om kunstformidlinga som dialogisk aktivitet
ut til å tjene John Deweys prosjekt slik han formulerer det
i boka Art as Experience fra 1934, nemlig

sufferings that are recognized
to constitute experience.

Disse danningsideene korresponderer med tradisjonsrike
klassiske danningsteorier, slik en kan finne dem for
eksempel hos W. Humboldt (1767–1835) og Herder
(1744–1803). De klassiske danningsideene er videreført
i mer moderne versjon av Klafki (2011). Klafki peker
på at vi ikke kan skape danning for oss sjøl, men at
danning alltid skjer i kommunikasjon med kulturen og
gjennom forholdet vårt til andre mennesker. Danning hos
mennesker skal ikke bare være slik at vi re-agerer på ting
som skjer, men også gjennom at vi sjøl blir i stand til å
agere etisk og reflektert (Klafki, 2011, s. 66).
Grunnskolekonteksten, som DKS er en del av og
forholder seg til, er altså i prinsippet fundert på et
grunnleggende demokratisk lærings- kunnskaps- og
elevsyn der subjektenes handlekraft, kunnskap og empati
er vesentlige størrelser i danninga.
I refleksjoner over innhold og rasjonale bak egne
formidlingsbegrep mener jeg det må være viktig for
kunstnere å være oppmerksomme på dette utgangspunktet
for skolens virksomhet, både fordi DKS er såpass
tett knytta til skolens prosjekt, men også fordi det
antakelig er nødvendig å ta dette utgangspunktet på
alvor dersom kunstnere skal være i stand til å skape
meningsfulle kunstopplevelser for og med elever i
deres samtids- og skolekontekst. Undersøkelser viser
at norske elever framstår som trente deltakere og
konstruktører av egen kunnskap, faktisk i en slik grad at
de ligger en del foran sine nordiske medelever på dette
feltet (Mikkelsen, Fjeldstad & Lauglo, 2011). Elevenes
kultur og hverdagskontekst kan være slik konstruert at
opplevelsene deres utløses når de i praksis anerkjennes
som kompetente, handlende og bidragsytende. Kunstneres
aktive forhold til dette framtredende elementet i læreres
og elevers oppfatning av seg sjøl og andre, vil være en
betydelig byggestein i et nytt formidlingsbegrep.
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Skolen som læringsarena
Kunstneriske begivenheter i og utafor skolen omtales
ofte som «opplevelser» som skal utløses hos publikum i
møte med verket eller begivenheten. For en del kunstnere
virker det viktig at disse opplevelsene ikke knyttes til
læring. Jeg mener det fortsatt finnes forestillinger hos en
del kunstnere om kunstopplevelsen som «noe annet», noe
ikke-kognitivt som skiller seg totalt fra læring og som
heller ikke bygger på tidligere kunnskaper og erfaringer
hos publikum (Holdhus, 2014). Slike mer eller mindre
bevisste forforståelser kan knyttes til autonomiestetikk,
altså til forestillinger om verket som opphøyd i sin
egen verden, atskilt fra det rasjonelle. På en annen side
knytter slike tanker seg til en sanselighetstradisjon i
estetikken som kommer til uttrykk hos Baumgarten ([1750]
2008). Baumgarten hevder det sanselige, kroppslige og
følelsesbaserte som en egen erkjennelsesvei. Det er fortsatt
mange som ser på estetiske opplevelser som noe særegent
som handler om å ta i bruk andre kvaliteter ved vår
menneskelighet enn det rasjonelle og kognitive. Lehmann
(2013) kaller dette for «annethetserfaringer», og han hevder
at «annethetserfaringer» kan være et felles kjennetegn på
estetiske erfaringer. Men slike annethetserfaringer bygger
antakelig også på noe vi har lært. Polanyi (1958) mente
at et stort repertoar av våre menneskelige aksjoner og
reaksjoner baserer seg på at vi kan noe om verden som

vi har lært gjennom den førspråklige og ikke-språklige
delen av vår tilværelse, som noe som finnes der og bidrar
til våre handlinger og forståelser som «taus viten». Dersom
kunstneren ser på læring som synonymt med «pugging»,
er det forståelig at vedkommende vil beskytte sin kunst
mot læring som instrumentell agenda. Det rasjonalet
som uttrykkes i grunnskolens formålsparagraf og i den
generelle delen av læreplanen, bygger imidlertid på et
videre og mer verdibasert læringssyn enn dette, og det
etter min mening kan dette læringssynet være interessant
å utforske kunstnerisk.
Jeg mener her å argumentere for at kunsterfaringer
og læringserfaringer ligger hverandre nær, og at kunst
i skolen kan betraktes som noe følelsesbasert, sanselig,
kroppslig og forbigående, men som også er basert på
og utløst av tidligere kulturell, kunstfaglig og personlig
erfaring. Å forstå kunstopplevelsen som læringsbasert og
som noe som kan utløse læring, vil bidra til å konstruere
kunstformidlingsbegrepet i didaktisk retning.
Elevens estetiske begrepsapparat
Det er elevene som er hovedmålgruppa for kunst
formidling i skolen. Et sentralt element i å forstå
skolekonteksten vil være å skaffe seg profesjonelt basert
kjennskap om barn, om hvordan barn best lærer og
erfarer og om hva som er viktige spørsmål å bearbeide
kunstnerisk for elevene i det samtidig kulturelle
landskapet de befinner seg i. Elevene i skolen vil alltid
være en annen generasjon enn lærere og kunstformidlere,
det vil altså si at deres livsverden og dermed også
tilnærming til kunst og estetikk vil skille seg fra tidligere
generasjoner, med de kunstneriske utfordringene og
mulighetene dette kan skape.
I boka Æstetik og læring – grundbog om æstetiske
læreprocesser skisserer Austring og Sørensen (2006) med
henvisning til Lorenzer (1975) tre forskjellige måter å
lære på: Den empiriske læringsmåten, som betegnes som
det direkte sansende møtet med verden, den estetiske
læringsmåten, som betegnes som det estetisk-symbolske
møte med verden, og den diskursive læringsmåten, som
de kaller det teoretisk-representative møte med verden.
Barnets utvikling følger de tre læringsmåtene, det lille
barnet starter altså med et empirisk utgangspunkt og
utvikles mot å ha muligheter til å forstå teoretiske
og symbolske representasjoner. Likevel er disse tre
læringsmåtene sammenvevde, de følger oss og er i bruk
gjennom livet som redskaper til å fortolke, bearbeide og
delta i verden.
Den estetiske læringsmåten betegnes som kroppslig,
sanselig og helhetsorientert, med grunnlag i estetisk
virksomhet i vid forstand. Dette grunnlaget beskrives
som aktiviteter hvor «mennesket aktivt gennem
symbolske formsprog som tegning, rolleleg, sang, dans
og teater fortolker sine oplevelser og kommunikerer
om sig selv og verden» (Austring & Sørensen 2006, s.
91). Disse aktivitetene er kroppslige og følelsesbaserte,
og utgjør redskaper for å uttrykke og bearbeide
følelser og hendinger, ofte i relasjon med andre. De
estetiske læringsmåtene er transcenderende, det vil si
at estetiske væremåter gjør det mulig for oss å forlate
virkelighetsoppfatninga vår og bli en annen, innta en
annen form, hensette oss til en annen tid eller tilstand.

Avslutning – et relasjonelt formidlingsbegrep?

Sosiologisk og diskursivt sett finnes det mange
betegnelser for kunstpraksiser, for eksempel
«konseptkunst» eller «politisk kunst». Hver av disse
praksisene har sine egne tradisjoner og kvalitetskriterier,
de er anerkjente av kunstfeltet og er i språklig bruk som
genrebetegnelser og funksjonsbetegnelser. Betegnelsene
«pedagogisk kunst» og «skolekunst» finnes også som
begreper i denne diskursen, men har ikke hatt samme
positive status. Dette er i ferd med å endre seg.
Det finnes bevegelser i kunstfeltet som tyder på
at skolekunsten er i ferd med å bli betrakta som mer
interessant enn tilfellet har vært tidligere. Dette kan både
komme av at mange kunstnere har nærhet til skolefeltet
gjennom praksiser som «teaching artist» (Booth, 2009),
men også av at kuratoren/produsenten/dramaturgen sine
funksjoner er blitt styrka og bidrar til å overskride skillene
mellom kunst og formidling, eller at kunstnere utforsker
relasjonen mellom kunst og didaktikk som en ny funksjon
for kunsten. I antologien The Educational Turn (O’Neill
& Wilson, 2010) tar en lang rekke forfattere pedagogiske
tema som utgangspunkt for kunstneriske situasjoner der
folks erfaringer fra egen og andres læring og undervisning
blir et sentralt punkt. «Skolekunsten» kan med andre ord
være i ferd med å få en mer legitim plass i kunstfeltet enn
tidligere. Forfatterne av boka holder fram at det som før
ble regna som kunstinternt (kunstverk, teknikk, form)
og det eksternt organisatoriske rundt kunstverket nå
smelter sammen til kunstprosesser, der behova definerer
organisasjons-, presentasjons- og formidlingsformer, og
der disse prosessene på ingen måte er lineære.
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Det sublime
Men: Skal kunsten alltid danse etter skolens pipe, eller
tilpasse seg konteksten for enhver pris? Kan man ikke
risikere at styrken i det kunstneriske forsvinner og lar oss
sitte igjen med «skolekunst» i verste forstand – som et
tamt gjenskinn av kunstens grensesprengende kraft?
Det sublime i kunsten kan i vår tid innebære
virkemidler som framkaller for eksempel sjokk,
beundring, forakt eller likegyldighet. Det sublime er
knytta til et behov for å framstille det uutsigelige, men
«skal man vitne om at det finnes noe som ikke lar seg
fremstille, må man bryte med alle kjente forutsetninger»
(Bale, 2009, s. 95). Den sublime kunsten kan skape en
verden for seg – en Zwischenwelt eller Nebenwelt der det
uhyrlige og formløse også har sin berettigelse, fordi det
også kan være sublimt. I det sublime kan man komme
til å begi seg ut i det ukjente, rystende og provoserende
(Lyotard, 2008, s. 479).
Otto (i Janck & Meyer, 2006) mener estetisk handling
og erfaring har emansipatorisk relevans gjennom å
tilby en spesiell måte å erfare verden på som ikke kan
settes på formel og ikke la seg redusere til målrasjonelle
strategier. Det radikalt estetiske tvinger deltakerne til å
forholde seg til det ikke-forutsigbare, mangetydige og
ambivalente. Dermed har det estetiske og kunstneriske
også et subversivt potensial som utfordrer fornuften og
de etablerte samfunns- og skolestrukturene. Otto mener

dette «vanskelige» ved kunsten nettopp er et vesentlig
argument for å anerkjenne estetisk danning som essensielt
for allmenndanninga: «At det æstetiske kan være en
provokation for pædagogikken, giver ikke anledning til
resignation, men er tværtimod et sterkt argument» (Otto i
Janck & Meyer, 2006, s. 225). Estetikkens mangetydighet
og «uryddighet» betraktes på denne måten som
nødvendige element i skolens rolle som samfunnsaktør,
med tilrettelegging av en mangfoldig ytringsfrihet som
sentral oppgave.
Jeg betrakter kunstens sublime funksjon som en viktig
kunstnerisk funksjon som også skolen og elevene har bruk
for, og som jeg opplever at det er plass til i skolen så lenge
den kunstneriske kvaliteten er ivaretatt. En kunst som ikke
trekker på det sublime gjør kanskje seg sjøl overflødig
– budskapene kunne like godt vært presentert på andre,
ikke-kunstneriske måter. En «annethetserfaring»
(Lehmann, 2013) av kunstnerisk karakter vil kanskje alltid
ha et sublimt tilsnitt. Når kunst opptrer i skolekonteksten,
vil det kunstnerisk sublime kunne utdype eksistensielle
problemstillinger skolen og elevene arbeider med, og i
DKS har det i den seinere tid vært produsert forestillinger
som omhandler kontroversielle problemstillinger, som
sjølmord, anoreksi osv. Graden av vellykkethet i denne
typen forestillinger avhenger ofte av om problemstillinga
har fått en kvalitetsfylt kunstnerisk framstilling, og et
seriøst forhold til publikum og deres kontekst blir etter
mitt syn en tydelig kunstnerisk faktor i omgangen med det
sublime i skolekonteksten.
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Det transcenderende og symbolske hjelper oss dermed på
den ene sida til å utvikle empati, på den andre sida til å
tenke abstrakt.
Estetiske læreprosesser er prega av sosiale og
kulturelle koder, og er i sin natur relasjonelle, og de
benytter seg av kulturelt overleverte symbol og former
som fører til en sosialisering inn i kulturens symbol
verden. Dette fører videre til at vi kan kommunisere
med omverdenen og få tilbakemeldinger fra den i
form av mangfoldige uttrykk som rekker ut over det
verbalspråklige.
Vi mennesker lever både i en objektiv verden, som
er en sanselig, ytre virkelighet som eksisterer uavhengig
av hva vi måtte tenke eller føle om den, men også i den
indre verden, som er personlig – her fortolker vi våre
oppfatninger, opplevelser og følelser om den ytre verden.
Denne indre verden kaller Ross (1984) for subjektverden.
Mellom objektverdenen og subjektverdenen kan en
tenke seg et symbolsk rom, der deling og bearbeiding av
subjekt-viten kan finne sted. Dette rommets redskaper
er lek, spill, fiksjon og annen estetisk virksomhet, og
virksomheten i dette rommet er intersubjektiv.
For eleven representerer dermed en tradisjonell
sender-mottakerbasert formidling en kulturell impuls, et
slags oppspill, som må bearbeides i form av elevens eget
uttrykk for at det skal ha noe å si for en dypere utvikling
og utvidelse av elevens kulturelle og symbolske koder, og
dermed av deres muligheter for kunstopplevelse.
Kjennskap til estetiske læremåter bør etter mitt
syn få konsekvenser for konstruksjon av et kunst
formidlingsbegrep for skolekonteksten, fordi de så
tydelig peker på elevenes egenaktivitet, initiativ og
fysiske deltakelse som nødvendige komponenter for
en dypere kunstopplevelse og læring hos dem.

Scenekunsten og de unge

Det er altså ikke kontroversielt at det didaktiske er
gjenstand for interesse og utforsking fra kunstfeltets side.
I forlengelsen av dette burde det ikke være kontroversielt
at den pedagogiske konteksten anerkjennes som
produsent av spesifikke kunstkriterier på lik linje med
de nevnte eksemplene. En mulig utvikling i retning av
DKS som en samling differensierte og relasjonsbaserte
formidlingspraksiser vil imidlertid ikke kunne foregå
uten radikale endringer i dagens logistikkorienterte og
turnébaserte praksis i DKS. En transformativ relasjon
der kunstner, lærer, elev, kunst og didaktikk inngår, vil
bare kunne realiseres i rammer som kan forme og formes
kunstnerisk og didaktisk.
Utgangspunktet for nye formidlingsbegrep er for
meg en dialogisk forståelse av kunstens funksjon. Dette
gir alle deltakere en stemme i kunstbegivenheten. Med
en dialogisk forståelse av kunstbegivenheten vil alle
deltakende diskursive element, med sin bakgrunn og
sine historier, kunnskaper og kvalitetsoppfatninger, stå i
relasjon til hverandre. En følge av dette er at kunstneren,
kunsten, læreren eleven og skolen må tildeles rettigheter
til å eie, påvirke og transformere begivenheten, til tross
for forskjellige kompetanser, funksjoner og bakgrunner.
Ei slik utflating av maktposisjonene er i sin ytterste
konsekvens nødvendig for å skape et formidlingsbegrep
som gir mulighet for at kunsten kan angå alle sine
deltakere. Men det er ikke mulig å tenke seg at en
slik endring skal kunne finne sted over natta, fordi de
kulturelle forestillingene om kunst og «skolekunst»
ikke kan forandres instrumentelt, men må skje gjennom
langsomme endringer i holdninger og trosforestillinger
blant kunstnere, lærere og befolkninga for øvrig.
I denne artikkelen har jeg diskutert det jeg mener er
betydningsfulle element og utviklingstrekk som kan være
sentrale i konstruksjonen av et nytt formidlingsbegrep
for kunst i skolen. Alt etter ståsted vil den enkelte kunne
argumentere for at det finnes andre og mer vesentlige
trekk ved formidlings-begrepet enn dem jeg har trukket
fram her. Jeg overlater til leserne å reflektere over
og diskutere valg som har resultert i innhold i denne
artikkelen. Tankene jeg har kommet med her er dessuten
teoretiske. Konkret utvikling av kunstformidlingsbegrep
kan antakelig best skje gjennom forskingsbasert og
utprøvende kunstnerisk og didaktisk arbeid, og det må
være en hovedprioritet å sette i gang slik forsking innafor
DKS sitt arbeidsområde.

Note
1 Dette fenomenet har foreløpig ikke relevante
referanser i ordinære leksika, men omtales her:
http://en.wikipedia.org/wiki/DIY
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Instrumental Objects as Playful Subjects
An Example of Artistic Research in Art Education
By Karen Kipphoff
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In this four-week fulltime course first held 2012 at the
Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT), historical
and contemporary tools, instruments and media are used
to perceive, observe, describe and grasp the world. They
functioned as the point of deptarture for a low-threshold
and physically explorative introduction to artistic research
with a group of ten BA Dance, Context, Choreography
students. These instruments and today’s newer versions of
them are indispensable everyday tools with and through
which we think. They have shaped our view of the world.
“Instrumental Objects as Playful Subjects” is a modelintensive workshop, which can also be taught to much
larger groups, as well as different age and interest groups
of students ranging from kindergarten to higher education
in Arts or Theatre.
Instruments and the two- or three-dimensional
representations they produce, such as objects, drawings,
photos, prints, films, models, rooms and stages, are

playfully explored and expanded to different
perspectives and sightlines during the workshop.
This is an intensive training of the skills of observation
and acquiring knowledge about instruments and tools
by learning about these topics by physical exploration
through different artistic methods. The viewing and
behavioral approaches acquired in this laboratory-like
setting of exercises and improvisations might lead
to a large number of overlapping, interacting and some
times collapsing or colliding movements, actions and
spaces, which can be played with and further developed –
within and outside of a stage setting.
As artistic researchers in theatre, drama and visual
arts we are interested in actively exploring the everchanging relationship and dialogue between the subject
and the object as well as gaining a deep understanding
of the staged object. Everyday things play a great role
in determining our social practices, our conceptions,

perceptions and emotions. They take part. They are
participants, culprits, victims or silent witnesses. Things
undergo constant metamorphoses of meaning and
significance. Objects can be fluid and flexible – and they
are actors, in our private lives, in society and on stage.

Component I: Morning training
Daily morning training. In the case of HZT Berlin,
tai-chi, tango and yoga arranged by the school.
Component II: Drawing
Daily sketching sessions consisting of fifteen to thirty
minutes of rapid sketches between one and five minutes
each with student models from the group, building up
from day to day, week to week – from a single person to
a person with an object, several objects, several persons.
Sketching and drawing are two of the most basic and
affordable techniques of observation, documentation
and interpretation. They require very little material or
resources – an eye, a pencil and a sketchbook, while
offering the possibility to directly bring to paper that,
which is observed. Drawing practices hand-eye skills,
while at the same time creating awareness and teaching
techniques of representation through the process of
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Course Components
The components of the course are a combination
of research and learning from different fields of art
and technology, such as observation and recording
instruments, drawing technique, movement exercises,
improvisation, text reading, lecturing, self-studies
and critique.

Component III: Improvising
Daily, individual and group research and exercises, with
and without objects, tools, instruments in disassembling,
analyzing, reassembling, improvising and presenting. It
is here the topic of the instrumental object and the playful
subject are best explored and come to life. This stage
of the workshop coincides with the process of building
enlarged or minute, real or imaginary tools, machines
and installations while at the same time continuing the
daily drawing sessions. There is a step-by-step build-up
of doing many simple and very short exercises with none,
one or two objects, towards more complex interactions
with the entire group and many objects. The exercises
might last a few minutes only. Examples for slightly
longer exercises of five to ten minutes could be – moving
through space with a frame, inserting a single object
in different places, looking at it through a frame and
observing how its meaning shifts, observing oneself while
doing this. Another example would be improvising with
movement and material by drawing with masking tape
on walls or floor and making sense of this drawing by
observing and discussing it. Or, making a spatial drawing
by using string. Making a drawing by using rays of light.
Bringing an object you want to play with to the space,
finding another object in the space itself and connecting
to these objects and/or the other players by movement.
A slightly longer group exercise could unfold like
this – draw or tape a large frame on the floor and bring
as many objects as possible to the frame. These could
be anything large, small, colorful, dull, exhilarating, or
even an empty paper cup. Only dangerous, breakable
or precious things are not permitted. For a limited and
announced period of ten minutes all participants, who
have been waiting outside the frame, enter, pick up and
move, or rather let the things they picked up move them
through the space. The object is left somewhere and
picked up, transported further by the next person. The
exercise requires a high level of energy as it unfolds at
great speed. Void of meaning, in this exercise objects
rule over the human need for making and constructing
sense. The actor-player serves as a carrier, an extension
of the object rather than as a messenger of meaning.
Another exercise for a group improvisation is to identify
and gather a limited number of objects and develop an
improvisation with these while one of the participants
takes the point of view of an outsider, becoming the
director/observer. After a set amount of minutes another
participant exits the group improvisation taking over the
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Aim
The main aim of the course within artistic research and
artistic education for the stage is to develop a fundamental
and physical understanding of things and their ability
to create and hold a presence – as elements of at once
reality, illusion, fiction or narration. By experiencing
and learning about the subject/object shift, the leap from
being an object to becoming a subject and vice versa,
an understanding of the opalescent, transient and fluid
potential of a stage object manifests itself. Another
aim of the course is to actively feel and reflect upon the
separation and alienation of the world of objects from
our thinking, in order to initiate a reverse process where
the knowledge, experience and technology embodied in
a tool, for example a camera, is taken apart, unraveled,
unfolded and thus made accessible again. This can be
done with the material of the camera itself, illustrated by
the immateriality of light, in movement and in creative
thinking. This reverse process of researching, studying
and learning can probably be applied to any of the
instruments, tools or techniques we live with. Also, the
reverse learning experience can instigate a wide range of
absurd, thoughtful, funny, realistic, dramatic, systematic
or chaotic artistic processes. Ultimately, the topic of the
course lends to both individual and group research and
artistic outcomes. Possibly, most important aspect of the
course however, is its aim to incite curiosity, playfulness,
unexpected outlooks and creative learning about
ourselves, and the things we live with.

ongoing negotiation between the perception of the
observed shape with the interpreting mind and the
drawing hand. Sketching also conveys a very basic,
if tedious lesson about the value of practicing a skill.
In the course of the four weeks a diary with sketches
of increasing complexity, from the simplest contour
drawing to the elaborate drawing of movements is built
up. Keeping an individual or a group diary of sketches and
drawings over time might also lead to the development
of a notational system, useful in the documentation of
the unfolding of actions on stage in a time-line. This in
turn could lend to a better understanding of key-frames,
scenarios etc.

DRAWING
Daily drawing sessions, practicing perception and
observational skills by using the hand-eye-pencil tool.
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EXCURSION
Experiencing historical tools of perception
and how technology shapes our view of the world.
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MAKING A SELECTION
Organizing material, space and action by giving it a frame.
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IMPROVISING
Improvising with one, two or many objects.
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BUILDING FRAMES
Bringing a three-dimensional space onto a two-dimensional surface
by projecting its vantage points onto a frame, while at the same time
visualizing the process.
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MAKING TOOLS
Building ones own camera obscura and testing it inside, outside
as well as using it as a costume or becoming the tool itself.
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DEVELOPING IDEAS
By improvising, playing, pitching, listening and discussing
scenes emerge from the material brought and found.
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role of director/observer while the first one
re-enters the group, replacing the person that has left.
The improvisation is repeated in the new constellation
with a new director/observer adding another minute or
two of improvisation to the existing one every time people
enter and exit the group.

Component VI: Literature
→→ David Hockney, Secret Knowledge,
London 2001/2006
→→ Gyula Molnar, Objekttheater, Berlin 2011
→→ Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology
of Perception, 1962/2012
→→ Betty Edwards, Drawing on the Right Side
of the Brain, 1979
→→ Sherry Turkle, Evocative Objects – Things
We Think With, Cambridge/London 2007

Inspirational Visual and Theatre Artists
Workhop HZT Berlin 2012, Anthony McCall, Verdensteateret,
Christo & Jeanne-Claude, Rebecca Horn, Michael Naimark,
Gordon Matta-Clark, Deuffert & Plischke, Societas Raffaello Sanzio/
Romeo Castellucci, Valie Export, HC Gilje, Antal Lakner,
Georg Winter, Dan Mihaltianu
Thank you
Katharina Greimel, Juan Gabriel Harchez, Miriam Jakob,
Ana Jelusic, Desiree Meul, Anna Posch, Julia Rodríguez,
Verena Sepp, Annegret Schalke, Julian Weber, Kattrin Deuffert,
Thomas Plischke, Nik Haffner, HZT and Sidsel Graffer
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Component V: Excursion
In the case of Berlin, to the
→→ Museum der Unerhörten Dinge/
Museum of Unheard Things
→→ Werkbundarchiv/The Archive of the Werkbund
→→ Deutsches Technikmuseum/Museum of Technology
→→ Urban Space, City, Panke River at Uferstudios

Consideration
By reversing, inversing, unfolding, taking apart and
playing with all the different aspects of a given tool
and a space, the delicate constellation of a group of
individuals can be inspired to see, feel and think anew
about experimenting and creating with little but the own
eyes, hands, the space and the knowledge gained there.
The material for this artistic research and workshop has
been gathered and thought through, further developed and
adjusted over years, bringing together different fields of
interest including optical instruments, historical records,
movement, play, space, drawing, sculpture and people.
The research and teaching is based on personal, embodied
experience and knowledge, yet it can be applied and
altered to meet the research and development needs of
almost any given group of very young to old, learned to
inexperienced artists in that it offers another take on the
learning process. The content such as the excursions or the
instruments chosen, the structure of the components and
the timing of the course, for example part-time or full-time
is highly flexible and can be altered and adjusted to meet
the varying demands of the artist teacher, the participants
and institutions. The use of artistic research in the context
of educational programs offers insight and knowledge
into artistic thinking and methods, while at the same time
demonstrating an expanded view on a way of being in and
relating to the world. One of the overlying aims of the
Norwegian educational system is to make the students to
a “useful people” (“gangs menneske”), in the sense that
every student should acquire the capability to put all his
abilities and knowledge to work in complex situations.
This is precisely what artistic research is about – learning
by researching, complex thinking and creative acting.
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Component IV: Building
An expanded sense of the body in space as well as of the
function of the object on stage as developed during the
workshop at HZT can be seen in the photo documentation.
A camera obscura can be easily built in different sizes and
variations from shoeboxes to entire rooms, which can be
sealed off in order to prevent light from entering them.
Further instructions should be consulted and tests made
before trying this out in a workshop setting, however the
principal elements of the camera obscura are the lighttight space, a tiny hole and a projection surface opposite
of the hole onto which light falls, showing an upside
down image of the outside. The images accompanying
the article show how self-built cameras can expand the
use of an object and make the actor turn into an object.
The actor-player becomes a character adorned with
an unusual costume; a prosthesis, an instrument of
perception and reception rather than just action. Another
method of understanding a space and its representations
is by making and using a viewing frame. By using this
frame to bring the three dimensions of space and the
objects within it into a two-dimensional drawing, literally
installing and actively working with the frame as a tool,
it will show a scaled representation of the space. Here,
the most distinct parts and shapes of the spatial elements
and objects are brought onto the two-dimensional surface
in the frame, for example paper by using rays of light,
strings, wires or similar. Again, this can be seen in the
accompanying photo documentation. The building,
installation and moving of the frame itself, the projection
of the spatial points onto it can also become an element
for improvisation.

Course Structure and Timing
The course is structured in overlapping parts and builds
upon series of group and individual improvisations,
readings, self-studies, lectures and excursions. The
duration is three weeks, and is assessed and reformulated
from day to day and week to week. In week four, decisions
are made about what material from the workshop will be
developed further and how it will be shown in the final
presentation. Here again, individual and group work as
well as rehearsals and run-throughs follow the decisionmaking and selection process. Finally, the material is
presented to a limited audience. A session of individual
and group critique and feedback to the research and
course leader completes the process.

And This Performance Was Brought
to You by Fylkeskommunen
– med god hjelp av Scenekunstbruket
En samtale med Eirin Gjelsås, Rolf Orø og Johannes Hafnor
Av Camilla Vanebo
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I 20 år har vi, representanter for fylkene med formidlings
ansvar til omkring 840 000 barn og unge, levd i tett
symbiose med Norsk scenekunstbruk. Vi har bannet,
svettet, noen til og med grått, over utfordringene vi stod
overfor – å få scenekunst ut til hver eneste grend, som
dette landet har utallige enheter av. Det er få riks- og
fylkesveier som ikke har kjent dekkene til omreisende
scenekunstnere. Uendelig mange biler er leid, og
uendelige mengder teknisk utstyr er lempet inn og ut på
skoler med varierende infrastruktur. Timevis av barns liv
er fylt med latter, spenning og glede men også forundring
og av og til en liten tåre. Nye inntrykk, nye erkjennelser
og nye drømmer har sett dagens lys, og omreisende
kunstnere har gitt alt for å skape disse øyeblikkene.
Velsignet av en generøs kulturpolitikk med en grandios
målsetting; at alle skulle få tilgang til kunst og kultur av
alle slag.
Fire nåværende og tidligere scenekunstansvarlige
satte hverandre i stevne den 13. februar 2014, for å
oppsummere Scenekunstbrukets historie og deres rolle
sett fra fylkenes ståsted; Rolf Orø, tidligere leder for
Kultursekken, Møre og Romsdal fylkeskommune,
Johannes Hafnor – leder for Kulturformidling Østfold,
Østfold fylkeskommune, Eirin Gjelsås – avdelingsleder
i Troms fylkeskommune og undertegnede, Camilla
Vanebo, tidligere programansvarlig i Kulturmenyen,
Oppland fylkeskommune.
Det begynte i det små med en organisasjon med et
hårete mål – å få fri scenekunst ut til hele landet. Nå
20 år etter, er ikke bare Scenekunstbruket den største
formidlingsinstitusjonen vi har her til lands, men kanskje
også den viktigste, og ansvarlig for et publikumsbesøk i
2013 på 251 600 tilskuere fordelt på 2500 forestillinger.
Med en liten og effektiv administrasjon, framsynte
initiativtakere og ikke minst en strålende dyktig leder,
har de alltid holdt blikket på veien, orientert seg med
kløkt og verdighet i trafikkbilde, og manøvrert seg
framover, ofte i vanskelig terreng, men alltid mot neste
mål. Farten har vært tilpasset kjøreforholdene, og
speilene flittig brukt. Scenekunstbruket har heller aldri
vært redde for å ta en stopp, enten av nødvendighet, eller
simpelthen kun for utsiktens skyld. Noen ganger har de
veloverveid, andre ganger mer impulsivt, valgt en ukjent

vei, men har det vist seg å være en blindvei har de klart
å manøvrere seg tilbake til utgangspunktet.
Om å rydde vei
Så hvordan ser Norsk scenekunstbruk ut fra fylkenes
ståsted? Hva er det Scenekunstbruket har gjort som har
vært så vellykket?
Kjernen i Scenekunstbrukets modell er og har alltid
vært forestillingsbasen, en oversikt over tilgjengelige
forestillinger fra ulike tilbydere, sier Rolf, og det er jo det
viktigste skillet fra andre nasjonale aktører, at de ikke selv
produserer. De er en rendyrket formidlingsorganisasjon
og formidler videre det andre har produsert.
Eirin fortsetter: Scenekunstbruket har lyktes med en
strukturering av rolle og mandat. Da Den kulturelle
skolesekken ble innført i 2001, så de raskt at dette
måtte de forholde seg til. DKS ga oss det første møte
mellom fylkene, men Scenekunstbruket ga oss et faglig
fellesskap. Vi var trøtte av maset fra enkelte aktører om
felles struktur, A4 tenkning og portvokter tankegang.
Fra Scenekunstbruket var det aldri noe krav om at
scenekunst måtte formidles med en bestemt regularitet
og målgruppeinndeling. Tvert imot var det fra starten av
etablert en fleksibilitet som tok høyde for hvert fylkes
forskjellighet når det gjaldt økonomi, organisering
samt administrative og kunstneriske ressurser.
Scenekunstbruket satte scenekunsten i fokus! Det var både
utfordrende og krevende – men til gjengjeld svært givende.
Målsetting med Scenekunstbruket er formidling, det å nå
publikum med gode og interessante forestillinger, følger
Johannes opp. Den viktigste rollen for Scenekunstbruket
sett fra fylkenes ståsted, blir da å skape en god delings
kultur i feltet – være en faginstitusjon som kan løfte
blikket – over produksjonene, fylkene og kompaniene
– samtidig være en inkubator for nye scenekunstnere og
sette disse inn i et formidlingssystem på samme måte som
de gradvis har innlemmet fylkene.
Scenekunstbruket er en reell ressurs, sier Eirin, og
jeg synes du Johannes bruker et veldig godt begrep

Hva slags strukturelle grep har Scenekunstbruket tatt
som har gjort at de har lykkes?

En ting er kompetanse, fortsetter Eirin,men det var
jo systemet deres og oppbygging av databaser og
bestillingssystem, som var spesielt attraktivt for oss.
I Troms fikk vi jo samtidig med innføring av DKS,
parlamentarisme med heldagspolitikere og fylkesråd,
og vi måtte argumentere på en annen måte. Vi hadde
et utmerket samarbeid med Hålogaland Teater, men
de hadde sin spilleplan, og Riksteatret hadde kun tre
spillesteder i Troms, og med dette tilbudet var det jo
helt umulig å dekke opp behovet for Scenekunst, som
kom som kastet på oss. Med Scenekunstbruket fikk vi en
god modell, og refusjonsordningen gjorde det enklere å
forsvare hvorfor vi kunne sende noe mer enn regionteatret
ut på turné. Praktisk betydde dette at når vi fikk refundert
11 prosent av utgiftene fikk vi 11 prosent lengre turné –
enkelt og forståelig for politikere. Det viktigste var likevel
faglige argumenter på hvorfor de enkelte forestillinger
var gode kunstproduksjoner.
Du var jo med fra starten og skapte dette systemet Rolf,
hvordan ble det en suksess?
Vi bygde opp vår Kultursekk slik Scenekunstbruket
har bygget opp sin organisasjon. Vi satset alle midlene
på noen få, hvor vi visste det kunne bli en suksess og
startet i det små med fem kommuner og fem personer.
Så var det de 33 andre kommunene sin jobb å bli

Troms på sin side fikk skolesekken i fanget i 2001
sier Eirin. Vi var ikke med i Norsk scenekunstbruk før
innføringen av Den kulturelle skolesekken, det var jo bare
noen få fylker som drev med organisert kulturformidling
utover Rikskonsertene før dette. Vi fikk pengene fra
Staten og måtte gjøre noe med det fort, og skjønte at
vi måtte inn i Scenekunstbruket. Vi gjorde research for
å finne en modell, og den møteplassen var det også
Scenekunstbruket som skapte. Vi kunne alltid treffe noen
som hadde felles utfordringer med oss selv, og så var det
moro å høre om de utfordringene man selv ikke hadde når
det gjaldt legging av turneer – for noen steder er det jo helt
«koko». Tror ikke folk i Oslo forstår hvor utfordrende
dette kan være.
I vårt fylke, skyter Rolf inn, har vi 66 ferjeleier, det tar
syv timer fra sør til nord, mens i Østfold og Vestfold
kan kunstnerne dra hjem i lunsjpausen. Det er en
grunnleggende forskjellig virkelighet å skulle forholde
seg til, og viser hvor viktig nettopp fleksibiliteten er for
fylkene – å ha muligheten for å kunne si at dette passer
oss i forhold til våre lokale forhold, mens for dere ser det
annerledes ut.
I Østfold kom det som heter Kulturhusnettverk Østfold i
2005, forteller Johannes. Det kom som en synergieffekt
av DKS. Det skulle være kveldsforestillinger innenfor
alle sjangre, men primært knyttet opp til sceniske
forestillinger, litt som den modellen du beskriver i
Oppland, Camilla. For oss handler det om å bruke den
samme krona to ganger, på dagen og kvelden, som igjen
skaper større etterspørsel i kulturhusene. Vi forsøker
å friste foreldrene til og se forestillingen barna har sett
på dagtid, gjerne sammen, og tror gjennom det at vi
har skapt en ny publikumskultur hos oss. Her har også
Scenekunstbruket vært på banen og vært en nøkkelfaktor i
vårt faglige utviklingsarbeid.

Del 5 → Arena og formidling

De har hatt stor kjennskap til feltet de representerer
og terrenget de skulle ut i, og har klart å forene både
behovet for en møteplass og salgsarena, samt håndtere
ulike forventninger og behov, sier Rolf. Det tror jeg
skyldes at de hadde klare målsettinger og forventninger
til både fylkene og utøverne fra starten, og i fortsettelsen
av det har de klart å videreformidle de forventningene
kunstnerne har hatt til fylkene og vice versa. Det kunne
jo ha vært Riksteatret som ble den nasjonale aktøren
for skolesekken, men slik jeg opplevde det fra Møre og
Romsdal, ble det aldri uttalt noen interesse derfra, og vi
ble aldri tatt med på dialog. Tvert imot satt vi og så på at
Unge Riks ble lagt ned, et paradoks.
Jeg husker så godt da jeg gikk til Teatret Vårt i Molde,
og på 30 minutter hadde jeg kjøpt 30 000 billetter!
Plutselig skulle vi ut med scenekunst til alle, og måtte
opp med et vanvittig volum på ekstremt kort tid, som
illustrasjon på volumet så tilsvarer altså 30 000 billetter
ett års totalt besøk på Teatret Vårt, men dette gikk jo ikke
i lengden verken for oss eller dem. Så Scenekunstbruket
har vært en vesentlig bidragsyter til å få et kvalitetssikret
program ut i fylket.

misunnelige på de som fikk, og sette i gang prosesser
for å få det samme tilbudet. Det ble en suksess. Det er
verdt å nevne at det verken var Kulturdepartementet eller
Kunnskapsdepartementet vi fikk penger av i starten, men
Kommunaldepartementet, som hadde utlyst øremerkede
midler til nettverksbygging mellom kultur, næring og
kommuner, med krav om nye organisasjonsmodeller.
Vi fleska til og ba om 3,5 millioner, jeg hadde aldri sett
et så stort tall før, men det muliggjorde en utvidelse av
ordningen til hele fylket, og en modell for den nasjonale
skolesekken liker vi å tenke.
Oppland var også et av fylkene som var med helt i
startfasen av Scenekunstbruket, og utviklet et system for
formidling basert på kveldsforestillinger i kulturhus. Dette
nettverket var jo også på sett og vis en kompensering
for manglende regionteater, bare en annen måte å
organisere scenekunsttilbudet på. I ettertid må man
jo si at kveldsforestillingene forsvant litt ut i takt med
oppbyggingen av DKS. Det var ikke bare fylkeskommunen
som tidvis ble kvalt av totalvolumet, men vi må huske på
at kommunene hadde en formidabel jobb med innføring
av DKS. Her kunne vi vært flinkere til å opprettholde
kveldsnettverket mener jeg [sier Camilla, red. anm.].
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på det – delingskultur. Det er jo det som kjennetegner
Scenekunstbruket, en reel deling. Scenekunstbruket løfter
oss og gir oss alle en mulighet for å dele. Dette har vært
utelukkende positivt, og slik jeg ser det også med stor
betydning nasjonalt sett og overfor andre aktører. Det
er ikke for ingenting at det er Scenekunstbruket, som
blir trukket frem og sendt verden rundt, som det gode
eksempelet på Den kulturelle skolesekken.

Hva tenker dere om fylkenes arrangøransvar?
Jeg tenker at det er veldig bra at bestillerollen er så nærme
brukerne, publikummet sitt, som mulig, sier Johannes.
Det er viktig å ha så nær kontakt som man kan med
skolene, og nøkkelen til det er å ha en reel samtale, som
ikke går ovenfra og ned, men er toveis. Nettopp det å gi
skolene en tydelig rolle har vært viktig for oss, og der
har Scenekunstbruket vært flinke til å holde seg unna. De
lager repertoaret som vi velger fra, men det er vi som har
ansvaret for forestillingene. Det er essensielt å være tett
på publikummet sitt, og skolenes arrangøransvar. Med en
gang vi mister kontakten så faller det. Spesielt viktig er
dette i vår flerbrukssatsing der vi tar elevene ut av skolene
og inn i på andre arenaer. Da må de være trygge. For
eksempel har vi busset elever inn på Fredriksten Festning
i Halden til store operaforestillinger i samarbeid med
Opera Østfold. Det tenker vi er en god inngang til opera
hvor de lærer opera faktisk ikke er så skummelt, men den
kritiske suksessfaktoren her er god dialog.
Kan vi sende ut alt i skolesekken bare det er tilrettelagt?
Ja, hvis man får skolene med på laget, så kan vi det,
sier Johannes. Skolene må kunne si: «vi kan ikke ta i
mot denne forestillinga, uten tiltak, det blir for
vanskelig», men disse kravene må gå begge veger.
Eirin skyter inn: men det kan ikke være regelen at det
skal være sånn hele tiden. Av og til må vi kunne sende
ut forestillinger som er gode og vanskelige – uten
tilrettelegging. Vi må kunne kreve at skolene gjør en
innsats selv.

Scenekunsten og de unge

Ja, det er jeg enig i, sier Johannes, men jeg mener det
er generelt viktig at skolene og elevene må ha eierskap
til det de skal delta på. Det er kulturforskjeller i landet
vårt, mellom Østfold og Troms, Finnmark og Møre og
Romsdal, og det er bra, men vi for eksempel, kan ikke
bare slippe Carte Blanche løs i Østfold, et fylke med
liten tradisjon for samtidsdans. Hvis man klarer å tenne
læreren i forkant, får inn en dansepedagog eller kobler på
andre kunstuttrykk, er det en måte å skape en inngang på.
Det handler om å skape eierskap, klarer man det da er alle
kunstformer og utrykk mulig å få til.
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Rolf fortsetter: Vi har hatt kompliserte og omfattende
opplegg i forkant av krevende forestillinger, hvor noen
skoler rapporterte om en fantastisk forestilling mens
andre nærmest skrek i telefonen; «hva i all verden er
dette for slags pling-plong teater?» Sistnevnte hadde
selvfølgelig ikke tatt seg tid til de påkrevde forberedelser,
og der mener jeg, der skal vi være flinkere til å stille krav.
Vi er så glade i og stolte av det vi gjør at vi må kunne
kreve at man enten går inn i det for fullt, eller lar være.
Men da får man heller ikke forestillingen.
Hva tenker dere om at det er veldig langt fra en
scenekunstgruppe lager en forestilling før den møter sitt
publikum, og på alle leddene er det voksne?

Ja det kan du gjerne si, tenker Rolf høyt, min erfaring
er, og det tror jeg er felles for de fleste utøvere, at de
kan fortelle hvordan dagen blir etter ankomst. Gjennom
møtet med den som tar i mot, enten det er rektor eller
vaktmester, vet man hvordan forestillingen blir. Dette
handler om raushet, og det handler om at det er de voksne
som legger rammer rundt og farger opplevelsen for
elevene. Samtidig tenker jeg at vi av og til må velge bort
forestillinger som vil kunne skape støy. Det er ikke min
oppgave å tvinge gjennom en forestilling man ser på som
moralsk forkastelig og hvor rektor må rydde opp etterpå.
Vår oppgave er å sørge for at det er nok gode opplevelser
å velge mellom, slik at alle vil ha mer scenekunst.
Hva tenker dere om dette Johannes og Eirin?
Jeg tenker at læreren er veldig sentral, sier Johannes.
Hans eller hennes forberedelse og kunnskap smitter
over på elevene rett og slett. Hvis læreren er usikker,
ja da sliter vi med gjennomføringen. Jeg tror veldig på
at gode opplevelser smitter. Hvordan de snakker om
innholdet med hverandre, med elevene og med oss – det
er avgjørende. Her ser jeg en utfordring framover, som
handler om estetisk kompetanse i skolen. Inntrykket er at
den blir stadig dårligere, og hvis DKS blir et alternativ til
eller kompensasjon for manglende estetisk kompetanse,
så vil det ikke fungere. Vi må både ha engasjerte lærere
som ser verdien av kultur, og lærere med fagkompetanse
for å lykkes.
Det vi snakker om, fortsetter Eirin, er at noen tar
bestemmelse for sluttpublikummet. Vi må bare huske
på at fylkene organiserer dette veldig forskjellig, noen
har kulturtorg og noen har med elever som bestemmer,
mens andre har ikke det. Det kan være viktig og være
på lærerens lag, men det kan også være at læreren tar
feil. Det var ei tid med mye turbulens hos oss, med mye
bannskap i forestillinger og film, og en del av det religiøse
miljøet i Nord-Troms nektet å ta imot tilbudene. Da satte
oppvekstsjefen, som for øvrig var kultursjef, foten ned;
«De kan ikke nekte elevene forestillinger på grunn av ett
banneord eller to, det er ikke det det handler om. Jeg er
overbevist om at vi må ivareta de gode opplevelsene for
publikum.» Det viser hvor viktig det er at man ikke lar
folk sette sin egen standard utfra smak framfor
faglige vurderinger.
Er det tendenser til å målstyre innholdet, for å tilpasse
seg DKS?
Jeg synes det er kjempesynd hvis noen scenekunstgrupper
gjør det, sier Eirin. Jeg tror ikke de såkalt «tilpassede»
forestillingene er de beste produksjonene. Har egentlig
ikke tenkt over det før nå, men hvis målstyring betyr at
det er lagt inn veldig mye pedagogikk og tilpasning til
læreplanen i det kunstneriske uttrykket, så er det ikke bra.
Generelt sett tenker jeg at det har åpnet seg opp de siste
fem åra, sier Johannes. Åpnet opp i den forstand at det
finnes enda mer krevende og utfordrende tilbud. Nettopp
fordi skolene har blitt vant til å få forestillinger tør man
å ta større sjanser i form og innhold, og man har begynt

å bruke andre arenaer. Det er jo fantastisk at man kan få
et verdenskompani som Cirkus Cirkör inn i skolesekken.
Jeg tror også utøvere og kunstnere har blitt flinkere til å
forholde seg til at de faktisk skal spille for et publikum,
og tenker det er bra vi har kommet litt ut av bobla og bort
fra såkalt «kunst for kunstens egen skyld».

Johannes fortsetter: Ja, og de vært veldig flinke til å gi råd,
som fødselshjelper og inkubator for kompanier som har
hatt ideer.
Før Scenekunstbruket så stod de frie gruppene med lua
i hånda og spurte om lov til å spille, sier Rolf, mens nå
er det kamp om de beste. Så tenker jeg at det også er
forskjell å selge ei forestilling til et publikum som betaler
og har valgt det selv, mens det er en annen oppgave å
lage ei forestilling til elever som blir tvunget til å se
på i skoletida. Min kjepphest er likevel at man må la
kunsten få lov til å være kunst, og så er det min oppgave
som formidler og finne hva som er inngangsporten til
dette. Jeg mener at Ibsen var en stor pedagog, så for meg
blir det tøvete at man snakker om at man er redd for at
forestillinger skal bli for pedagogiske. Det handler om
hvordan du utfordrer publikum. Man skal stille minst like
store krav til forestillinger i DKS som til kunsten ellers,
men jeg vil heller snu på det og si det er vanskeligere å
lage stor kunst som samtidig er pedagogisk.
Hva har Scenekunstbruket betydd for fylkene
og deres repertoar?
De første årene holdt Scenekunstbruket fanen veldig høyt
angående kveldsforestillinger, mangfold og bredde, men
de forsvant litt inn i folden med folkebussturneene, og
fokuset på å få alle fylker med, sier Eirin. Nå tenker jeg at
fokuset er tilbake på variasjon i format og uttrykksformer,
og jeg tror det er viktig at man har et bredt og tydelige
repertoar. Det at vi tok inn Samtidsdans i 2002 har vært
med å bygge et publikum her oppe.
Men hvis du spør er dette «The best of the best»?, sier
Rolf, så banner jeg i kirka og sier at du får ikke Carte
Blanche som en selvfølge over alt. Du får ikke de største
skuespillerne eller de største instruktørene i skolesekken,
det er noe med rammene. Vi har ikke nødvendigvis de
beste forestillingene, men det er godt nok.

Det er klart at kvalitet og praktisk gjennomføring ikke
alltid går hånd i hånd, sier Rolf. Jeg husker det året vi
hadde Cirka Teater og forestillingen Split Second på
Kulturtorget. De brukte nærmest to dager på rigg, og
forestillinga er jo helt magisk, da var tilbakemeldingen
fra skolene at gjerne skulle hatt den, men på grunn av
det praktiske foretrakk de en med mindre rigg.
Men, man kan jo det hvis man vil nok og organiserer
seg deretter, sier Eirin.
Joda, sier Rolf, og jeg tror det er viktig at Scenekunst
bruket har disse forestillingene, og fylkene kan jo også
bestemme at de vil ha de store forestillingene.
Om å bygge bro
Hva vil dere si er Scenekunstbrukets viktigste bidrag
som nasjonal ressurs?
Det er den reelle samhandling mellom Scenekunstbruket
og fylkene, sier Johannes. En god dialog med fylkene, en
dialog som går begge veier. Jeg kan komme med innspill
som de tar på alvor, og de kommer til oss og spør om råd.
Scenekunstbruket har skapt et system ut fra
fagkompetanse, som vi kan plukke ut i fra, og hjelper
oss i argumentasjonen om kvalitet, sier Eirin. Og så må
jeg legge til at Scenekunstbruket ga fylkene en selvtillit.
På sine nettverkssamlinger tok de alltid opp utfordrende
temaer som skapte gode dialoger mellom kunsten og
byråkratiet. Eksempelvis drev de i flere år med den danske
Ønskekvistmodellen. Det var et forsøk på å skape et felles
språk mellom ulike ståsteder og faglig kompetanse.
Samtidig sitter de med kunnskapen om at skal vi få til
dette må vi ha et fungerende nettverk, sier Rolf. Det viser
at de har skjønt rollen som nasjonal aktør, både som
kompetanseorgan, som et nav i formidlingskjeden og
ikke minst som en offensiv utviklingsaktør, både for oss
i fylkene og det frie feltet. Dette tror jeg handler noe om
hvilket ståsted Scenekunstbruket hadde i starten. Man
forholdt seg til det frie feltet, som fra tidligere har vært
vant til å stå med lua i handa og vært glade for å få lov til
å spille forestillinger.
Og ikke for å glemme – KSYS, vårt viktigste plan- og
informasjonsverktøy, skyter Eirin inn. Her var det et
skrikende og uttalt behov for infrastruktur fra alle
parter, men hvem satte seg i førersetet? Når sekretariatet
for DKS, Kulturrådet og Departementene vegret seg
tok Scenekunstbruket ansvar. Det fortjener de virkelig
heder og ære for. Det er også viktig å påpeke at
Scenekunstbruket alltid har vært oppdatert opp mot

Del 5 → Arena og formidling

Jeg er sikkert på at noen scenekunstnere vil si at det ikke
har vært utelukkende positivt, sier Eirin. Hvorfor? Fordi
de selv føler seg tilsidesatt ved ikke å ha kommet inn i
forestillingsbanken. Her har jeg hatt mange utfordrende
samtaler med lokale scenekunstnere, men jeg prøver
alltid å fokusere på hva de selv har gjort. Det er jo ingen
automatikk i å komme med på repertoaret, man må
sende inn produksjonen og synliggjøre seg selv. Samtidig
var det jo min rolle som fylkesrepresentant å oppdatere
Scenekunstbruket på det som skjedde hos oss, og slik har
jo også de blitt flinkere til å følge med på hva som skjer
innenfor feltet i hele landet.
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Hva tror dere at Scenekunstbruket har hatt å si
for scenekunsten?

Fylkene har ett ben i kunstsektoren og ett i skolesektoren
og vi prøver å få dette til å gå i hop, sier Johannes, men
jeg tror Scenekunstbrukets repertoar har vært med på å
utfordre både skolene og fylkene, og det har vært bra,
men det vi må ha fokus på er at det skal fungere i en
skolehverdag, at elevene skal få en erfaring. De trenger
ikke å like det, men de skal kunne ta det med seg,
reflektere over det etterpå.

departement, politikere og hatt god kontakt og tillit i
scenekunstmiljøene slik jeg oppfatter det. Hvordan det
blir i framtida vet jeg ikke, men den kontakten de har og
den tilliten de har hatt fram til nå har de jo kvittert bra og
levert på.
Noe av det mest inspirerende med Scenekunstbruket,
fortsetter Johannes, har vært at de er så kjappe og kaster
seg rundt når det trengs. Når forestillingen De Grenseløse
ble stoppet av i Buskerud fylkeskommune tok det ikke
mange dager før de innkalte til seminaret «Farlig kunst»,
med begrunnelse om at dette må løftes opp i nettverket.
Scenekunstbruket er veldig på. Hvis de senker seg tilbake
og slapper av, kan de gjøre seg uviktige, men så lenge
de hele tiden tar pulsen på det som skjer i feltet er de
en viktig ressurs. Et annet eksempel på fornyelse er jo
for eksempel SUS, Scenekunstbrukets unge stemmer,
som jeg mener er en god inngang for elevmedvirkning.
Det forutsetter engasjerte lærere, men igjen det viser at
Scenekunstbruket tar noen tak der det trengs, og det er
deres fortrinn i forhold til andre nasjonale aktører.
Vi er så samstemte i vår hyllest, hva med kontroverser,
finnes ikke de? Det må da være noen konfliktlinjer
i løpet av 20 år?
Vi har da kranglet og diskutert, men det vi setter pris
på med Scenekunstbruket, er at vi nettopp kan være
uenige med dem, sier Eirin. Da det var spørsmål om å
innlemme storbyene i refusjonssystemet var vi i Troms
sterkt imot det. Trondheim, Bergen og Oslo har en
unik tilgjengelighet til de store nasjonale og regionale
teatrene, og vi mente at når de valgte å stå utenfor det
fylkeskommunale systemet var det ikke riktig å gi dem
tilgang til verktøyene våre. Men igjen, Scenekunstbruket
så at dette begynte å bli en utfordring, og ønsket å gjøre
noe med det. De har alltid sett inn i framtida.
Hva med Showbox, er det riktig at Scenekunstbruket
skal drive sin egen teaterfestival?

Scenekunsten og de unge

Jeg mener Showbox er en del av det å drive kompetanse
utvikling og samle nettverket, sier Johannes. Det er
selvfølgelig viktig at Showbox ikke utkonkurrerer andre,
og her er det kanskje noen utfordringer.
Jeg har aldri vært på Showbox, sier Rolf, det kom etter
min tid, men det er jo noe med det å være på offensiven
og utfordre både politikere, kunstnettet og fylkene. Da er
man mer enn et turistbyrå, og det er viktig.
Hvordan kan det ha seg at man fremdeles etter 20 år med
scenekunstformidling bygger gymsaler uten blending,
auditorier med takvinduer og amfi i gangarealet som ikke
kan skjermes av?
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Riksteatret stiller krav, sier Rolf. Hvis vi skal komme på
turné må det være visse standarder som er oppfylt, mens
frie grupper sier «vi tar det som det kommer». Her må
Scenekunstbruket være med å definere mer, mener jeg,
og løfte dette opp på et nasjonalt nivå.

Men det gjør de da, sier Eirin, og jeg er helt uenig med
deg. Det er ikke Scenekunstbrukets rolle å ta det der, det
er fylkenes oppgave.
Jeg er usikker på hvilken rolle Scenekunstbruk skal ta i
den diskusjonen, kaster Johannes seg inn, de bør kanskje
være med å legge mer trykk på det, slik at vi får mer
gjennomslag overfor byggherrer?
Vi trenger ikke bli enig om dette, sier Rolf, men jeg mener
Scenekunstbruket kan si til politikerne: «Vi representerer
hundrevis av frie grupper, og dette med manglende
blending og infrastruktur er en utfordring i hele Norge.
Vi har for dårlige spilleforhold, men bruk 25 prosent av
kulturhusmidlene i tre år så har vi løst et kjempeproblem.»
Så kan vi komme fra fylkene og bekrefte dette, for å gi
empiri. Skolene og kompaniene bør si; «dette finner vi
oss ikke i!» Jeg har for eksempel selv sittet og kjørt lys
med solbriller på fordi jeg fikk sola midt i øynene. Det
er jo ett eller annet som har mislykkes når man ikke har
klart å løse dette. Det samme har vi i forhold til ekstra
transportmidler. Jeg, som var med fra starten, husker at
de lå inne, men de forsvant ut av budsjettene, og dette har
aldri blitt ordnet opp i. Sånn sett har ikke DKS ført til økt
dannelse eller kunnskap hos politikerne.
Veien videre
Hva tenker dere er Scenekunstbrukets styrke?
Norsk scenekunstbruk er 20 år, men enda så klarer
de å oppdatere seg, de er tørste og aktive, sier Eirin.
Det er jo fordi de leverer. Når de får tre millioner til å
styrke formidling og produksjon for gruppene, så lager
Scenekunstbruket umiddelbart et system og en ordning
med Spennmidler. Styrken her er at det er eksterne folk
i kunstneriske råd som jobber med repertoaret og så har
vi det faglige rådet som leser søknaden til Spenn. Slik
var det ikke i starten, men nå hentes fagkompetansen i
utvalgene utenfra; koreografer, dramaturger, teatersjefer.
Alle disse er fagpersoner som sitter i perioder og skiftes
ut – og utvelgelse og retningslinjer har vært diskutert på
fagsamlingene. Det er et åpent og transparent system,
med stor grad av brukermedvirkning.
Jeg tenker også det er bra at Scenekunstbruket ikke
produserer selv, sier Johannes, og de har ingen scene. De
er ikke konkurrenter på markedet. Det burde være en egen
nasjonal scene for barn – og unge, men jeg er usikker på
om dette bør være i regi av Scenekunstbruket.
Hvor tenker dere Scenekunstbruket er om ti år?
Jeg tror og håper at de har flere og større produksjoner
på tvers, sier Rolf, og jeg håper det er flere verksteder.
Kanskje kan en gruppe bli utfordret av Scenekunstbruket
til å reise på turné og ha workshops for elevene som er
koblet til en annen gruppes forestilling?
Scenekunstbruket om ti år? spør Johannes. Jeg tror og
håper at de ikke har vokst seg for store. Det har vært
enkelt å komme i kontakt med dem, og det er viktig at

de fortsatt videreutvikler nettverkene. De må fortsette den
gode dialogen både med kunstfeltet og med fylkene.

Unisont – ja!
Johannes: fordi det gir oss et mangfold av scenekunst – og
fordi scenekunst er viktig ved at man kan se verden med
nye øyne.
Rolf: Norsk scenekunstbruk er ikke et mål i seg selv, målet
er å gi flere og bedre kunstopplevelser, så organisasjonen
er virkemiddelet, ikke målet, men de er et så godt verktøy
at det er viktig gjennom det.
Ja, Scenekunstbruket er viktig, avslutter Eirin, fordi
denne formidlingsmodellen har vist seg velfungerende og
bærekraftig i 20 år, og det er kanskje nettopp fordi man
har klart å følge med i timen, og endret seg i takt med nye
oppgaver og nye behov.

Så er klokka blitt 23:57 en torsdagskveld i Oslo, og før
vi alle løper til våre respektive tog, rekker vi å komme
med en kjærlighetserklæring til denne institusjonen,
og klar henstilling til politikere, byråkrater og andre
som både forvalter og bruker ordningen; ta vare på
Norsk scenekunstbruk! Med deres kompetanse og hjelp
har vi jobbet hardt for å nå målet om formidle gode
scenekunstopplevelser til hver krik og krok av landet.
Alt med et håp om at minst en gang, skal publikum
kunne få oppleve det magiske øyeblikket hvor hverdagen
forsvinner, og de blir tatt med til et fremmed sted – langt
inne i seg selv.
Så Norsk scenekunstbruk, hjertelig til lykke med jubileet,
og takk for strålende innsats på scenekunstens vegne!
Måtte dere sørge for mange rullende hjul på landets veier
de neste 20 år også!
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De finnes! Sier Eirin. Jeg tror de har den modellen det
blir mer og mer etterspørsel etter. Jeg tror de vil fortsette
å beholde tillit fordi de har en åpen dialog med alle.
Scenekunstbruket har stått rakrygget, tross mye urettferdig
kritikk i perioder. Nå står det et slag om DKS- sekretariat
og nasjonal organisering, og det er derfor viktig å slå ring
om denne modellen og Scenekunstbruket.

Turné i Norge – et scenario i 365 variasjoner
Andreas Roksvåg, Absence Crew

Askeladden
Absence Crew
FOTO: OSEANA

Det er vanskelig for meg å trekke frem en enkelt opplevelse
fra de tre siste årene som er bedre enn andre, rett og slett
fordi at hver dag for oss i Absence er et eventyr i seg selv.
Hvert eneste sted vi besøker er full av flotte mennesker,
aktiviteter og slående vakker natur. Tenk at jobben vår er å
være turist i eget land og stå på scenen ti ganger i uken for
cirka 300 mennesker HVER forestilling.

Scenekunsten og de unge

Når jeg tenker meg om har jeg et helt fantastisk minne fra
den første uken vi var på turné med Scenekunstbruket og
Den kulturelle skolesekken i oktober 2010. Turneen var i
Sogn og Fjordane, og vi besøkte et vakkert sted som het
Selje. Etter to knallforestillinger på den lokale barne- og
ungdomsskolen, trente vi litt breaking på hotellet, og
siden det var teknikeren vår sin bursdag, skulle vi feire
den på kvelden.
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Når mørket falt på trakk vi ned på en strand, rett ved
hotellet. Det var sent i oktober og vinden blåste kaldt,
så vi hadde dunjakker på hele gjengen. Å tenne bål på
stranden var et must, så vi samlet all drivved vi kunne
finne og svidde noen pølser over flammene. Når pølsene
var fortært la vi oss på rygg i den myke sanden hele
gjengen og så opp på den klare stjernehimmelen og
snakket om hva som kunne være der ute, og teknikeren
vår hadde en stjernekart-app, så vi fikk pugget stjerne
bildene våre. Plutselig ser jeg noe blått som blinker i
vannet. Går nærmere for å undersøke, og på vei ser jeg at
for hvert skritt jeg tar lyser fotavtrykkene mine opp med
blått lys, som en scene fra Avatar. Ingen skjønner hva
det er, og det blinker blått langs hele stranden. De andre

kommer bort til vannet, deres fotavtrykk blinker også.
Vi bestemmer oss for å ringe opplysningen for å høre
hva de mener det er.
«Vi er på en strand, og det er noe blått lys som følger
etter oss uansett hvor vi går» skriker vi oppkavet i
telefonen. Jenta i andre enden ber oss slutte å tulleringe
og avslutter samtalen ganske kjapt. Etter et lite raid på
Google, finner vi ut at lysene er morild, plankton som
lyser blått om det blir irritert. Aldri har seks tjuagutter
fra Bergen vært mer fascinert.
Å være på turné i Norge for oss, er dette scenarioet
i 365 variasjoner. I Tromsø opplevde vi nordlyset,
i Kirkenes badet vi i Barenshavet i fire grader og i
Mo i Rana lager vi snøengler om natten. Litt av at liv.
Tusen takk Scenekunstbruket!
Alle medaljer har også en bakside. Samme dag som vi
hadde den fantastiske opplevelsen i Selje, rett etter
skoleforestillingene, kom vi i klammeri med en lokal
trailersjåfør som mente vi brukte alt for lang tid på å
rigge ned, og stod vi veien for han. Vi spurte pent om han
kunne vente ett minutt slik at vi fikk lastet siste kassen
inn i bilen, men da kokte det over for han, og rektoren på
skolen måtte roe han ned til vi hadde dratt. Neste morgen
oppdager vi at han har vært utenfor hotellet vårt og skåret
opp dekket på bilen vår, slik at vi nesten måtte avlyse
forestillingene den dagen. Advarsel til alle som er på
turné, vær forsiktig med å sperre vei for lokale striler…
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Bakgårdsskatter
Ane Evjen Gjøvåg og Andreas Roksvåg

Undring og nysgjerrighet
Jaap den Hertog, Teater Fusentast

Katitzi
Teater Fusentast
PLAKAT © TEATER FUSENTAST

MIRAD - en gutt fra Bosnia
Teater Fusentast
PLAKAT © TEATER FUSENTAST

Katta og andre strofer
Teater Fusentast
ILLUSTRASJON © TEATER FUSENTAST

For oss er livet et rikholdig eventyr. Med kjærlighet,
familie, venner, historier, opplevelser, musikk, farger,
bilder, lek, indre og ytre reiser.

Scenekunsten og de unge

Livet er også farlig. Med motgang, ulykker, skuffelser,
vold, ensomhet, tomhet, kjedsomhet, depresjoner. Verden
er et praktfullt sted, men samtidig stinn av konflikter,
krig, miljøødeleggelser og andre problemstillinger det
er vanskelig å få tak i og å gjøre noe med for et enkelt
menneske. Det som driver oss er et intenst ønske om å
formidle de gode historiene som har betydd mye for oss
selv. Det kan variere fra dypeste alvor til «plain silly».
Ofte et sted midt imellom de to. Humor, og sans for det
absurde er like viktig som alvoret.
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Ved siden av overraskelse og opplevelse kan kunst være
til hjelp for å takle de vanskelige sidene ved livet. Kunst
åpner øynene våre, utvider horisonten, skaper forståelse,
analyserer konflikter. Det tar oss ut av hverdagens
banaliteter for så å kaste oss tilbake igjen, men kanskje
da litt bedre i stand til å takle dagene som kommer. Kunst
er underholdning, men også trøst. Teaterkunst fungerer
for oss som publikum når vi glemmer alt rundt oss og er

fullstendig til stede mens vi deler gylne øyeblikk
med de på scenen.
Når vi skaper teater er det liten forskjell mellom hvordan
vi lager det for et voksent eller ungt publikum. For oss
er det ikke først og fremst et spørsmål om å arbeide
for én målgruppe. De unge har andre referanserammer
enn oss, de har ikke levd like lenge og deres erfaringer
er annerledes, men vi møter dem som likeverdige
mennesker.
Gjennom våre forestillinger vil vi gjerne trene publikums
empati. Evnen til å sette seg inn i andre menneskers
skjebne. Tenke tanker man kanskje ikke har tenkt
før. Vi vil gi dem gode, sterke og rare historier som
kanskje ryster dem, men ikke så mye at de mister alt
håp. Publikum kan kjenne på følelser som sinne og
tristhet, men ikke så mye at de kommer depressiv ut av
forestillingen. Vi vil stimulere til undring, nysgjerrighet
og lyst til å utforske verden.
Være levende mennesker som er sammen
i et rom for å dele en opplevelse.
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Sand mellom tærne
Teater Fusentast
FOTO: JAAP DEN HERTOG

Helt på ordentlig
Guandaline Sagliocco, Sagliocco Ensemble

Salome
Sagliocco Ensemble

Den Lykkelige Prinsen
Sagliocco Ensemble

Voff ! Art
Sagliocco Ensemble

FOTO: BIRGITTE STANGELAND

FOTO: DANNY TWANG

FOTO: DAG JENSEN

«Jeg skriver ikke for barn, men av og til er
jeg så inspirert og såpass dyktig at det jeg
skriver også kan leses av barn.»
MICHEL TOURNIER

Scenekunsten og de unge

Sagliocco Ensemble turnerer med sine barneforestillinger
både i Norge og i utlandet. De siste årene har vi også
utviklet et godt og solid nettverk i Frankrike.

som styrer ringelyden, så kommer neste kommentar:
«Vel, du burde likevel slå av telefon neste gang du
holder foredrag!»

Det er et privilegium å kunne reise rundt med sin
egen lille verden som man flytter tvers over grenser av
språk og kultur. Vi vandrer fra en gymsal til auditoriet
i Louvremuseet, fra en samfunnssal i Bamble til en
festival i Montreal.

Begynnelsen av en forestilling er avgjørende, et kjørbart
ekvilibrium mot det ukjente. Jeg lurer på hvordan ungene
kommer til å reagere og publikum lurer på hva slags
forestilling og hvem denne rare skuespillerinnen med
aksent er. Man aner en stor skepsis hos hverandre. Det
føles som å balansere på en tynn trå høyt opp i lufta med
en viss kontroll og ydmykhet. Samtidig som jeg må entre
scenen som en tøff og selvsikker rockestjerne ville gjort!
Det er første gang jeg er på scenen, det må alltid være
første gang, der alt kan skje og alt er mulig.

Definisjonen av hva som er landets grenser kan være
så mange. Etter å ha spilt forestillingen Nattens
Hemmeligheter i Molde, hvor vi var to skuespillere på
scenen som snakket gebrokken norsk, overhørte jeg
denne kommentaren fra en liten jente: «Jeg tror ikke alle
er fra Norge, jeg tror noen er fra Sunnmøre…».
Jeg jobber ut fra at man kan lage barneforestillinger som
handler om det meste. Man kan dra forestillingsmaterialet
mot det absurde, det voldelig, det triste, hvis det er gjort
med respekt. Barna blander lett virkelighet og fiksjon.
Teaterscenen er et kunstig rom, men den lokker fram
ekte, sterke følelser hos publikum. Så man må ta hensyn
til at barna er som svamper som suger opp alt.
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Jeg husker en liten gutt som var overbevist om at han
hadde sett at den svarte hunden, som var projisert på
skjermen, hadde flekket tenner og var klar til å angripe
selv om det var et stillbilde! Hva er sant, hva er ikke sant:
«Drikker du ekte vann? Er det teatervann? Ringte telefon
på ordentlig?» Selv om man avslører at det er en teknikker

Scenekunst skjer her og nå, det er live og publikum har
sin del av ansvaret for at opplevelsen skal bli vellykket.
Det hele begynner egentlig før ungene er kommet inn i
salen. Det er derfor viktig å bygge opp forventing og glede,
ikke tema og pedagogikk, men begeistring for å tre inn
i teaterrommet.
Uansett hvilket tema, jeg tror det som blir igjen hos
publikum når forestillingen er over, er karakteren som
de blir kjent med og den sterke opplevelsen av å ha sett
skuespillerens virtuositet på nært hold.
I mitt arbeid er humor et avgjørende virkemiddel og en
døråpner til ulike emosjoner jeg ønsker skal nå publikum
og jeg må innrømme at det er en ubeskrivelig glede å få
fram den hemningsløse trillende latterkulene hos ungene.
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Nattens Hemmeligheter
Sagliocco Ensemble
FOTO: DANNY TWANG

Med tung lysrigg og metervis av molton
Kirjan Waage, Wakka Wakka

The Death of Little Ibsen
Wakka Wakka
FOTO: KRISTINE NYBORG

Scenekunsten og de unge

Vi hadde vår første turné med Figurteateret i Nordland
og Den kulturelle skolesekken i 2007. Det var første gang
vi spilte med et medbrakt scenerom i gymsaler, kinoer
og samfunnshus i Nordland, hvor hele kompaniet rigget
forestillingen opp og ned. Noen hadde skrevet «Hard
Work!» med tusj på et av løftestativene. Det kunne like
gjerne vært skrevet av oss.
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Uten turnékompetansen til Figurteatret i Nordland
ville vi ikke vært i stand til å produsere forestillingen
for turné. Vi ønsket at publikummet ute på skoler og
andre lokaler skulle få den samme teateropplevelsen
som premierepublikummet i Stamsund, på Figurteatret
i Nordland.

Vi liker å lage teater hvor ting skjer i små lommer av lys
i mørket. Det betyr omfattende lysrigg og mengder med
svart molton. Mesteparten av jobben på veien består av
rigging, kjøring og sjauing – og så spiller man innimellom.
Vi pleier å si at vi er et flyttebyrå som av og til spiller teater.
Det er fantastisk at det finnes et sted som Figurteatret
i Nordland. De sitter på den beste turnékompetansen
i Norge når det gjelder å vise store og kompliserte
forestillinger i rom som i utgangspunktet ikke er
scenerom. Vi er glade for det – og vi ser og hører at
publikum er det også.
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Baby Universe (A Puppet Odyssey)
Wakka Wakka

FOTO: KOMPANIET

FOTO: KOMPANIET

Figurteatret i Nordland
FOTO: KIRJAN WAAGE

FABRIK: The Legend of Mortiz Rabinowitz
Wakka Wakka
FOTO: KOMPANIET
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The Death of Little Ibsen
Wakka Wakka

Muggsopp og spa-hotell
Guri Glans, Teater Joker

Trillefolket på tur!
FOTO: DAG JENSEN

Scenekunsten og de unge
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Vi har spilt på de minste, største og rareste steder
rundt om i hele landet. Til og med inne i en tunnel.
Fra vi startet med turnélivet i år 2000 til i dag, har
også selve komforten og logistikken rundt turneene
blitt mye bedre. Vi husker godt vår første turné, det var
midtvinters. Den eneste overnattingsmuligheten var å
leie campinghytter. Så da var vi fem stykker i en hytte,
vedfyring og én kilometer til nærmeste dusj. Ute var
det 15 minus.

Den gangen booket vi både bil og overnatting selv,
på billigste måte. Vi har kjørt oss fast i både snø
og gjørme, punktert, frosset i kalde gymsaler, fått
nærkontakt med muggsopp i garderober, tatt boblebad
utendørs på fjellet, møtt politikonstabellærere, glemt
kostymet, kjørt omveier, opplevd jordras, mistet ferger,
bodd både på bensinstasjoner, spahotell og nedlagte
pensjonat, spist utallige pølser, smågodt og sveler, spilt
for hunder og opplevd utviklingen fra kartbok til GPS.
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FOTO: MADS NYGÅRD

Trillefolket
Teater Joker
FOTO: DAG JENSEN

Baron von Munchausen
Teater Joker
FOTO: MADS NYGÅRD
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Tutomaten
Teater Joker
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