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



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

ÅDNE SEKKELSTEN 
daglig leder i Norsk scenekunstbruk

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

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

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

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

FOTO: SIREN LAUVDAL
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Kulturlivet er regelmessig gjenstand for kvalitets-
diskusjoner. En overordnet målsetting i kulturpolitikken 
er at statlig finansierte kulturaktører skal levere høy 
kvalitet, helst til så mange som mulig. Å få midler fra 
Norsk kulturråd er et kvalitetsstempel fordi tildelingene 
er basert på faglig skjønn og fagfellvurdering. Kritikernes 
jobb er å felle kvalitetsdommer, og kunstutdanninger skal 
skape kvalitetskunstnere. Diskusjonen om bra eller dårlig 
kvalitet er en grunnstein i kultursektorens selvforståelse; 
kan man i det hele tatt tenke seg et moderne kulturliv der 
spørsmålet om kvalitet er fraværende? På mange måter 
er det å skape kvalitet blitt selve kjernevirksomheten 
i denne samfunnssektoren. Det er knapt uenighet om 
at kvalitet er viktig og verd å etterstrebe. Diskusjonen 
kommer når kvaliteten skal gis eksakte kriterier (for 
tildelinger), dømmes (av kritikerne) og mottas av 
publikum/forbrukerne (preferanser og smak). I forhold 
til den omfattende bruken av begrepet i kulturpolitikken, 
er det i liten grad operasjonalisert: Kvalitet er noe man 
kulturpolitisk tilstreber uten å si hva det er eller å forsøke 
å måle det – det overlates primært til sektoren selv. 

Siden romantikken har mystifiseringen av 
kunstnerkallet, kunstnergeniet og kunstnerisk kvalitet 
vært omfattende og meget vellykket i den forstand at 
kunstverden fremdeles oppfattes som noe uhåndgripelig 
og unntaksaktig. Kulturlivet er for eksempel det 
samfunnsområdet der man ikke iverksetter kvotering av 
kvinner og innvandrere med henvisning til den hellige 
kunstnerisk kvaliteten, som dette kan gå utover. 

Denne artikkelforfatteren har beskjeftiget seg med 
kvalitetsdiskursen både i akademia (på teatervitenskap 
ved Universitetet i Oslo), som kritiker (i Morgenbladet og 
Norsk kritikerlag) og som medlem av scenekunstutvalget i 
Norsk kulturråd som fordeler penger til frie grupper (Gran 
2001 a, 2001 b). Sett fra disse posisjonene er kunstnerisk 
kvalitet på den ene siden veldig komplisert, den 
filosofiske estetikken og kunstteoriene, og på den andre 
siden helt overkommelig når man ser på den offentlige 
pengestrømmen i kultursektoren. I denne artikkelen vil 
jeg forsøke å ivareta både den enkle og den kompliserte 
tilnærmingen til kunstnerisk kvalitet – i den rekkefølgen.

I praksis virker en rekke mer eller mindre uttalte 
kvalitetskriterier når pengene skal fordeles i både 

Kulturdepartementet og i Norsk kulturråd. Det er jo stadig 
noen som får og noen som ikke får offentlige midler, og vi 
må anta at denne grunnleggende distinksjonen mellom å 
få og ikke å få offentlige midler har med kvalitet å gjøre. 
I kulturpolitikken blir man generelt klokere av å se på hva 
kulturpolitikerne gjør med pengene enn å høre på hva de 
sier om kulturen. Det kjente krimuttrykket «følg pengene» 
for å finne et mulig motiv og en gjerningsmann, gjelder 
også her. Derfor er «følg pengene» motto i lokaliseringen 
av kvalitetskriterier i bruk i kulturpolitikken. 

Som inspirasjon i arbeidet med denne artikkelen har 
jeg benyttet det svenske teatertidsskriftet Visslingar & 
Rop #18 fra 2005. Det heter «Dålig teater». En rekke 
teatermennesker (regissører, teatersjefer, dramatikere, 
dramaturger, produsenter, skuespillere, kritikere, 
teatervitere) har besvart spørsmålet «Vad er dålig teater» 
Eller snarere: «Vilken er den sämsta föreställning du har 
sett?» Det er opplysende (og underholdende) lesning i 
forhold til spørsmålet om kunstnerisk kvalitet, samtidig 
som jeg slipper å bruke norske eksempler på hva som er 
«pinsamt, livlöst, populistisk og farlig dålig teater». 

Jeg skal sirkle rundt to problemstillinger, der den 
første er av deskriptiv karakter: Hvilke kvalitetskriterier 
er i bruk i det kulturpolitiske systemet? Mens den andre 
problemstillingen er mer utforskende og konstruktivistisk 
i den forstand at den peker på nødvendigheten av å skape 
nye kvalitetskriterier: Er de rådende kvalitetskriteriene 
relevante og hensiktsmessige nok i dag eller burde de 
erstattes eller suppleres med andre målestokker? Jeg 
svarer her at de rådende kvalitetskriterier med fordel kan 
suppleres med både nye begreper og nye kvalitetskriterier, 
omtalt som pliktestetikk og pragmatiske kvalitetskriterier.

Siden denne artikkelen står i en teaterbok, vil jeg 
konsentrere meg om scenekunsten, mens mange av 
poengene har relevans for kvalitetsdiskusjonen i andre 
kunstarter også.

Endringer i kvalitetsdiskursen siden 1970-tallet
Selv om spørsmålet om kvalitet synes å være en 
gjenganger i kultursektoren, har diskursen endret seg 
betydelig siden 1970-tallet. Disse endringene kommer 
både fra kulturpolitikken og andre omverdenfaktorer 
og fra kultursektoren selv, og endringene kan være et 

Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis
– om kulturpolitiske penger, pliktestetikk og kunstnerisk pragmatikk
Av AnneBritt Gran
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egnet bakteppe for å forstå dagens kvalitetsdiskurs 
bedre. Utviklingen har ført til at kunstnerisk kvalitet 
synes viktigere enn noen gang, og at kvalitet spiller flere 
sentrale roller i kulturpolitikken og kulturlivet i dag. 
Hvorfor har kvalitetsdiskursen økt i omfang og intensitet?

En viktig forvaltningsreform på midten av 1990-tallet 
var innføringen av New Public Management, en privat 
næringslivslogikk som ble innført for å effektivisere 
offentlig sektor. I kulturpolitikken innebar dette 
at institusjonene ble innrettet etter en mål-middel-
rasjonalitet der styring ble sentralt. Kunstnerisk kvalitet 
ble et av målene staten bestemte at det skulle styres 
mot, men som man ikke kontrollerer at oppfylles i 
motsetning til målene om effektiv ressursutnyttelse 
og publikumsoppslutning. Statens rolle ble i praksis 
styrket, både som eier, målleverandør og kontrollør. 
Evalueringer av om målene blir oppnådd, er dette 
systemets kontrollaktivitet. I Danmark utviklet Århus-
miljøet under ledelse av professor Jørn Langsted det 
første evalueringssystemet for kvalitet i de performative 
kunstartene – den såkalte «ønskekvisten» (Langsted, 
Hannah og Rørdam Larsen, 2002; Hannah, 2002).

En annen viktig ekstern faktor som kom til å påvirke 
kulturlivet i Norge, var innføringen av utenlandsstipender 
hos Statens lånekasse som ble innført på begynnelsen 
av 1990-tallet. Mange reiste da ut for å få seg en 
kunstutdannelse, mens de fleste kom hjem for å få jobb. 
Det førte til en eksplosjonsartet vekst i antall kunstnere 
i Norge, og det oppsto en helt ny konkurransesituasjon. 
Kunstneryrkene gikk fra å være profesjonsregulerte 
av norsk utdanning og kunstnerorganisasjonene 
– Teaterhøgskolen og Norsk skuespillerforbund 
regulerte skuespilleryrket – til å bli konkurranseutsatt 
(Bjørkås, 2002). I det nye konkurransemarkedet vokste 
kunstnerisk kvalitet fram som det viktigste tildelings/
inngangskriteriet.

Kunstnerisk kvalitet har blitt et mål i New Public 
Management-regimet og en ny konkurransesituasjon 
blant kunstnere styrker kunstnerisk kvalitet som 
differensieringsvirkemiddel i kampen om pengene. 
I tillegg synes kunstnerisk kvalitet i stadig større 
grad å fungere som legitimering av den statlige 
kulturpolitikken; de offentlige pengene skal garantere 
kvalitet i alle kunstformene. Tidligere legitimeringer 
som folkeopplysning og nasjonsbygging klinger ikke 
lenger like godt, legitimeringen «stedsutvikling» tillegges 
kommunene, og mangfold- og inkluderingsmålsetting 
tilhørte den rødgrønne regjeringen. Den nye 
blå regjeringen hviler i enda større grad på 
kvalitetslegitimeringen enn den foregående.

Samtidig som disse endringene har pågått, har 
kvalitetsdiskursen de siste tiårene vært preget av 
en betydelig relativisme – både i kulturpolitikken, 
i kulturlivet og i akademia. På 1970- og delvis på 
1980-tallet ble kvaliteten knyttet til lokal forankring 
og geografisk lokal kontekst, et uttrykk for både en 
desentralisert kulturpolitikk og en sterk lokal bevissthet. 
Kvalitet skulle forstås relativ til geografisk kontekst 
– Nationaltheatret hadde sine kvalitetsnormer og 
Hålogaland Teater sine – i hvert fall ideelt sett.

I akademia representerte den institusjonsteoretiske 
tilnærmingen til kunsten en relativisering av hva kunst 

er; noe kunstinstitusjonen selv definerer og kvaliteten 
ble tilsvarende relativ til institusjonens reglement (Danto, 
1964; Dickie, 1971). Den moderne motsetningen mellom 
høy og lav kultur ble utfordret av postmodernismen på 
1980-tallet, og populærkulturen ble tatt inn i varmen 
på en ny måte (Huyssen, 1986). Dermed ble kvalitet 
ytterligere relativisert, den tilhørte nå sjangeren og ikke 
per se høykulturen.

I løpet av 1990 ble det flerkulturelle samfunnet satt 
på dagsorden i både kulturpolitikk og kulturliv, og en 
antropologisk kulturrelativistisk mentalitet ble rådende 
(Gran, 2000, 2002). Kvalitet ble relativ til den etniske/
nasjonale minoritetens kulturs normer og verdier. I den 
teoretiske postkolonialismen var opprøret mot vestens/
koloniherrenes dominerende smaksregime stor, og den 
vestlige kanon ble utfordret fra mange kanter samtidig 
(Ashcroft, Griffiths og Tiffin, 1995).

Felles for alle disse relativistiske kvalitetsforståelser 
er at kvaliteten defineres av konteksten – en lokal 
geografisk, en institusjonell, en minoritetskulturell og/
eller en postkolonial kontekst – snarere enn av iboende 
egenskaper ved verket, en essensialisme som tidligere 
hadde stått sentralt i forståelsen av kunst og kunstnerisk 
kvalitet i Vesten. Denne relativiseringen av kunstnerisk 
kvalitet kan betraktes som en direkte årsak til behovet 
for nye kanoniseringer av vestlige og nasjonale verk 
(for eksempel Bloom, 1995) og nye kulturpolitiske 
behov for noen mer håndfaste og operasjonaliserbare 
kvalitetskriterier. Den danske ønskekvistmodellen er et 
svar på det sistnevnte, noe vi kommer tilbake til under.

Den siste endringen kommer fra kultursektoren selv 
og handler om fremveksten av nye sjangre som befinner 
seg på siden av eller helt utenfor den tradisjonelle 
kunstinstitusjonen, her forstått som samfunnssektor. Det er 
slike sjangre som omtales som heteronome i denne boken; 
heteronom i motsetning til autonome verk. Autonomi 
betyr opprinnelig selvlovgivende av gresk auto, selv, og 
nomi, lover. Hetero betyr opprinnelig ulik/forskjellig, og 
heteronome sjangre viser til verk eller handlinger som 
er «forskjellsstyrte» eller «andrelovgivende». Eksempler 
på slike sjangre er relasjonell estetikk, deltagende 
estetikk og stedspesifikk kunst, og felles for dem er at 
de verkautonome og mer eller mindre essensialistiske 
kvalitets kriteriene ikke riktig treffer nerven eller kjernen i 
disse produksjonene. Det er slike andrelovgivende sjangre 
det skal handle om i artikkelens siste del der pragmatiske 
kvalitetskriterier presenteres.

Dominerende kvalitetskriterier i dagens praksis
Til tross for at det stadig pågår en rekke diskusjoner om 
kunstnerisk kvalitet på mange hold, er det gjort få forsøk på 
å systematisere og utvikle kvalitetskriterier til kulturpolitisk 
bruk for tildelinger og evalueringer. Det finnes så langt 
jeg vet kun ett slikt eksempel på å lage kvalitetskriterier 
på oppdrag fra kulturpolitikere som ønsker å få mer tak 
på kvalitetsdimensjonen, og det er ønskekvistmodellen 
som ble utviklet på Universitetet i Århus av forskerne Jørn 
Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam (2003, 
2005). Siden ønskekvist modellen også blir benyttet i 
Scenekunstbruket i Norge, vil jeg kort presentere den her. 
Det muliggjør å plassere denne artikkelen i forhold til et 
relativt kjent begrepsapparat i kvalitetsdiskursen. 
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Ønskekvistmodellen består av de tre begrepene  
Villen, Kunnen og Skullen (å måtte på norsk) som danner 
nettopp en ønskekvist, der evaluatoren befinner seg i 
krysset på kvisten.

Villen handler om engasjement, vilje til kommunika-
sjon og ambisjoner. Kunnen handler om evner forstått som 
tekniske og performative ferdigheter og profesjonalisme, 
mens Skullen handler om nødvendighet i betydningen 
aktualitet, vesentlighet og dialog med publikum, det vil 
si relasjonen mellom verk og samfunn. Alle disse tre 
kriteriene må være med i enhver vurdering, men de kan 
vektes ulikt. Ønskekvistmodellen kan benyttes både på 
enkeltverk og på en kulturinstitusjons samlede produksjon.

Modellen er kritisert fra flere hold (Kvarv, 2004; 
Lehmann, 2005), men det er ikke min hensikt her å gå 
inn i denne kritikken. Jeg ønsker kun å presisere noen 
forskjeller i hvordan kvalitetskriteriene i denne artikkelen 
er produsert. Med «ønskekvisten» ville forskerne etablere 
et samtalerom og et samtaleapparat med utgangspunkt i 
noen svært generelle kategorier som ikke pretenderer å 
være en virkelighetsbeskrivelse, mens jeg her forsøker 
å lokalisere kvalitetskriterier som faktisk/empirisk er i 
bruk i kulturpolitikken. Der Århusforskerne tilstrebet et 
høyt abstraksjonsnivå – Villen, Kunnen og Skullen kan 
i prinsippet brukes om kvalitet i enhver produksjons-
prosess av et produkt eller en tjeneste (de er strengt tatt 
performative) – ønsker jeg å legge meg så tett på «følg 
pengene» og det sjangerspesifikke som mulig. Pengene 
følger historisk forankrede kvalitetskriterier, som så å si 
har hopet seg opp over tid og som oppbevares  
i kulturpolitikkens praksis.

Ønskekvistmodellen handler ikke om eksterne og 
instrumentelle kvalitetskriterier som ligger på siden eller 
helt utenfor verket selv, noe denne artikkelen gjør. Flere 
av de rådende verkinterne kvalitetskriteriene kan derimot 
omtales i dette begrepsapparatet, og jeg vil vise til Villen, 
Kunnen og Skullen der det er relevant.

Jeg vil her ta for meg følgende kvalitetskriterier som 
benyttes i kulturpolitikken, og det distingveres mellom 
verkeksterne (faktorer utenfor verket) og verkinterne 
kriterier (faktorer i verket):

1. Kvantitativt kvalitetskriterium; forholder seg til antall 
publikum og billettsalg – verkeksternt

2. Instrumentelt kvalitetskriterium, kulturen er 
virkemiddel for å oppnå noe annet og når det lykkes er 
kvalitetsmål innfridd – verkeksternt

3. Kanon- og kulturarvs kvalitetskriterium,  teaterstykket 
er bra fordi det har overlevd historien og antas 
bevaringsverdig – verkinternt med hensyn til dramatik

4. Håndverksmessig kvalitetskriterium, kunstnerne 
behersker håndverket/faget i den respektive  
sjanger – verkinternt og kan innordnes Kunnen  
i ønskekvistmodellen.

5. Formalt kvalitetskriterium; bedømmer verkets 
estetiske utforming og originalitet – verkinternt 
og kan innordnes både Kunnen og Villen i 
ønskekvistmodellen. Å være nyskapende i formen 
hører inn under dette kriteriet. 

Mange av disse kvalitetskriteriene spiller på lag, det 
vil si de kan kombineres i bedømmelsen av kunstverk 

og institusjoner og i de kulturpolitiske begrunnelsene 
for økonomiske tildelinger. Andre kvalitetstyper er i 
prinsippet gjensidig utelukkende, som instrumentelle 
kriterier og formale kriterier, man må velge mellom det 
ene og det andre i bedømmingen av det. 

Kvantitativt kvalitetskriterium
Det kvantitative kvalitetskriteriet handler nettopp om 
mengden av publikum; hvor mange som har kjøpt billett/
sett forestillingen (ikke alltid det samme). Logikken er 
som følger: «At mange har sett forestillingen må bety 
at den er bra.» Det sluttes fra kvantitet til kvalitet. Dette 
kvalitetskriteriet kan være kommersielt motivert – det er 
et poeng å tjene penger på produksjonen (i privatteatre 
for eksempel der mye penger er investert i oppsetningen) 
– eller kulturpolitisk motivert: At mange ser de offentlig 
finansierte produksjonene legitimerer pengebruken. De 
offentlige teatrene rapporterer pulikumsoppslutning til 
Kulturdepartementet, likeså gjør frie grupper til Norsk 
kulturråd, så kvantitet er i praksis en måte å måle kvalitet 
på. Fordelen er selvsagt at antall publikum er mye lettere å 
måle enn det meste annet.

Både den kommersielle og den kulturpolitiske 
motivasjonen for å oppnå en kvantitativ kvalitet, kan føre 
til populisme: Teatret gir folk det de vil ha (det vil si det de 
tror folk vil ha) for å fylle teaterkassen og/eller legitimere 
den offentlige støtten de får. 

Vad er dålig teater? När regissörerna gör en 
populistisk publiktillvänd i «i tiden» tolkning av 
en klassisk pjäs
(CHRISTINA MOLANDER, TEATERSJEF MODERNA 

DANSTEATERN I VISSLINGAR & ROP #18 2005, UTEN 

SIDETALL)

Det rene kommersielle kvalitetskriteriet er 
egentlig fraværende i scenekunstpolitikken, som ikke 
beskjeftiger seg med rene kommersielle produkter. 
Likevel har det sneket seg inn en logikk i kulturpolitisk 
tenkning som ligner til forveksling på «godt salg = god 
kvalitet». Det synes å finne sted en sammenblanding 
av det kulturpolitiske målet om at kunsten skal nå flest 
mulig noe dets legitimitet er avhengig av og kravet til 
økonomisk egeninntekt. Kravet til egeninntekt har ført til 
at det kommersielle kvalitetskriteriet har sneket seg inn i 
kunstinstitusjonene selv. 

Instrumentelt kvalitetskriterium
Det instrumentelle kvalitetskriteriet er knyttet til at 
kunstverk brukes som middel for ikke-kunstneriske 
mål, for eksempel folkeopplysning, nasjonsbygging, 
desentralisering, sysselsetting og lignende. Hvis 
kunstverket virker som det valgte middel, er det selve 
kvaliteten; målet ble oppnådd. Når dette kvalitetskriteriet 
er i bruk, betraktes kunstverkets funksjon som viktigere 
enn både dets form og dets håndverksmessige kvalitet. 
Målet helliger middelet i bokstavelig forstand. 

Norge har lange historiske tradisjoner der det 
instrumentelle kvalitetskriteriet har vært dominerende 
– helt eksplisitt i nasjonsbyggingen på 1800-tallet, 
i folkeopplysningens ånd på 1950-tallet, som 
desentraliseringsstrategi på 1970-tallet og som uttalt 
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instrumentell kulturpolitikk på 1980-tallet, da kulturen 
ble betraktet som middel til å skape økonomiske 
ringvirkninger. Siden 1990-tallet har by- og stedsutvikling, 
samt næringsaspektet ved kulturen stått sentralt.

Dette kvalitetskriteriet finner vi brukt i alle de tre 
forvaltnings nivåene, stat, fylkeskommune og kommune. 
I Norsk kulturråd brukes sjelden/aldri de instrumentelle 
kvalitets kriteriene på samtidskunsten, fordi her dominerer 
de formale kriteriene. Det formale kvalitetskriteriet er så  
å si den instrumentelles motsetning. 

I tillegg finner vi denne instrumentelle tilnærmingen 
i pedagogiske kontekster der teater, drama og 
rollespill blir benyttet i læringssammenheng, som 
for eksempel i Teater i Undervisningern (TiU). Her 
benyttes teateraktiviteter som middel for å oppnå bedre 
læringsutbytte og kompetanse på andre områder enn det 
teaterkunstneriske. Et av de største forskningsprosjektene 
på dette området, det EU-finansierte Drama Improves 
Lisbon Key Competencies in Education (DICE), 
viser at drama i skolen virker (http://forskning.no/
teatervitenskap/2010/11/flinkere-elever-med-drama-i-
skolen). Elever som har drama scorer bedre på en rekke 
kompetanseområder: Kommunikasjon som morsmål, å 
lære å lære, mellommenneskelig forståelse, flerkulturell 
forståelse, sosial kompetanse og entreprenørskap.

Kvaliteten på drama og teater i skolen måles på om 
bruken av drama og teater som middel oppnår andre 
eksterne mål, som kompetanseområdene målt i DICE.

Tilsvarende finnes det en rekke terapeutiske og 
helsefrembringende prosjekter, der det benyttes teater og 
musikk som instrumentelt for å pleie og helbrede psykisk/
syke mennesker. Dette er et stort forskningsfelt, som ikke 
hører hjemme i denne artikkelen. Poenget med å nevne 
det her er kun for å understreke at det finnes en rekke 
instrumentelle kontekster der teatrets kvalitet måles ut  
fra hva det oppnår på bortebane.

Kanon og kulturarv som kvalitetskriterium
Dette kvalitetskriteriet handler om å bevare og formidle 
kulturarven i bred forstand; maleriene, de store (og 
ofte gamle) kulturinstitusjonene, de klassiske verkene 
innen musikk, opera, ballett og teater. Dette er et 
kanonaktig kriterium som baserer seg på at noe kultur 
er utkrystallisert som verneverdig i nasjonal forstand 
(Nationaltheateret, Ibsen) eller i internasjonal forstand 
(Shakespeare, Beethoven, Verdi). 

Det er dette kriteriet som gir størst kulturpolitisk 
uttelling i kroner og ører, fordi det er de institusjonene 
som ivaretar kulturarven (både bygninger og innhold) 
som får størst bevilgninger: Den Norske Opera og 
Ballett, Nationaltheatret, Nasjonalmuseet, Den Nationale 
Scene, Det Norske Teateret, de store symfoniorkesterne. 
Dette kvalitetskriteriet er ofte implisitt og det kritiseres 
sjelden i våre dager i motsetning til på 60- og 70-tallet 
da disse (borgerlige) institusjonene fikk gjennomgå for 
sin eksklusivitet og konservatisme. Det råder i dag en 
stor kulturpolitisk konsensus om dette kvalitetskriteriet, 
og med FrP i regjering, så har det blitt stille fra det 
eneste kritiske partiet til denne bruken av penger på de 
borgerlige kulturinstitusjonene.

Håndverksmessig kvalitetskriterium 
Denne minner oss om den førmoderne betydningen 
av kunst som «å kunne noe» (fortrinnsvis å kunne noe 
godt). Opprinnelig handlet det om å kunne hva som helst 
godt, og vi omgår kunstbegrepet på denne måten også 
i dag i uttrykk som kunsten å lage mat, kunsten å lede 
og lignende. Det håndverksmessige kobles ofte til det å 
være profesjonell, som innebærer at vedkommende har 
lært det som trengs og utøver sitt fag på en kyndig måte. 
Det handler om å beherske bestemte teknikker og om å 
demonstrere profesjonalitet.

Godt håndverk betraktes i noen kunstarter som 
en selvfølge, som innen klassisk teater, ballett og 
musikk – utøverne forventes å kunne spille og danse 
på et høyt teknisk nivå. I kulturpolitikken betyr denne 
håndverksmessige standarden mye, og for noe publikum 
er det nok, mens andre krever mer enn virtuos traktering 
av instrumentet, det være seg kroppen eller fiolinen. 

Det har vært en tendens i anvendelsen av dette 
kvalitetskriteriet at de «klassiske» formene har satt 
standarden. Den klassiske balletten og det realistiske 
teatret har direkte eller indirekte skapt håndverksmessige 
kvalitetskriterier som ikke er tilpasset andre formuttrykk. 
De fungerer som et sammenligningsgrunnlag der de andre 
formene er dømt til å tape. 

Derfor blir stadig non-acting skuespillerstil kritisert 
for å være dårlig spill, og postmodernistisk dans med mye 
innslag av hverdagsbevegelser blir kritisert for å være slett 
danset eller ikke dans i det hele tatt. Det betyr jo ikke at 
performance-teater og dans ikke har håndverksmessige 
kvalitetskriterier, men de er ikke etablert på samme måte 
som i klassisk teater og ballett.

Rent kulturpolitisk kan man si at det er Kultur-
departementet som i størst grad legger dette kvalitets- 
 kriteriet til grunn for sin forståelse av kvalitet og profe-
sjonalitet. Når de store teater- og musikk institusjonene 
bevilges mest penger, betyr «høy kunstnerisk kvalitet» her 
godt hånd verk, og langt på vei håndverk på de klas siske 
kunst formenes premisser. Slik sett blir «godt håndverk» 
også indirekte et forsvar for bestemte kunstneriske sjangre.

Formalt kvalitetskriterium
Det formale kvalitetskriteriet er, som navnet tilsier, 
knyttet til bedømmelsen av kunstverkets form. Det er 
knyttet til de estetiske egenskaper ved verket, egenskaper 
som har skiftet i løpet av historiens gang. Det finnes her 
ingen kvalitetsmålestokk utenfor verket selv. 

Det formale fokuset kan historisk sett knyttes 
til fremveksten av den moderne, autonome 
kunstinstitusjonen som så dagens lys i andre halvdel av 
1700-tallet. Kunstverket skulle nå betraktes løsrevet fra 
sin brukssammenheng, med et desinteressert blikk, og 
formen vant over funksjonen, som nettopp knyttet verket 
til interessen. I tradisjonen fra Kant over Adorno til den 
selvrefleksive dekonstruksjonen på 1990-tallet, har det 
vært et sterkt fokus på verkets form og refleksjonen over 
denne. Konteksten for denne formorienteringen har dog 
vært forskjellig, friheten hos Kant, samfunnskritikken hos 
Adorno og metafysikk-kritikken hos dekonstruktivistene. 
I romantikken skulle kunstverket være skjønt, i modern-
ismen derimot skulle det være nyskapende, eksperimentelt 
og ikke-mimetisk, og i postmodernismen skulle det være  
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ironisk, selvreferensielt, dekonstruktivt og/eller inter-
tekstuelt. Gjennom hele 1900-tallet har det vært et 
ekspli sitt eller implisitt kvalitetskriterium at kunsten skal 
være nyskapende og at en tilbakevending til historiske 
stiler (som Nerdrum-tradisjonen) falt ikke i god jord hos 
kunsteliten. Det sentrale her er at disse kvalitetskriteriene 
på en eller annen måte er knyttet til formen eller stilen. 
Dette er kunstkritikkens viktigste credo, skapt som den er 
av den autonome kunstinstitusjonen selv; det viktigste er 
ikke hva som fremstilles, men hvordan det fremstilles. 

Et uttalt formalt og modernistisk basert 
kvalitetskriterium i kulturpolitikken har vært 
«nyskapende». Forvaltningsmessig er det primært  
Norsk kulturråd som har til oppgave å ivareta dette 
formale kvalitetskriteriet, som krever kunstfaglig 
kompetanse. Men også kulturinstitusjonene forventes  
å være nyskapende innimellom kanonoppsetningene.

Nye begreper og kvalitetskriterier

Pliktestetikken 
Jeg har valgt å innføre begrepet pliktestetikk for å 
fange opp et fenomen som ligger litt på siden av selve 
kvalitetsdiskursen, men som likevel angår den. Det er 
forestillinger der alt er på stell med hensyn til både kanon 
og/eller nyskaping og godt håndverk og profesjonalitet 
i alle ledd, og de kan sågar være energiske, men som 
likevel oppleves søvndyssende uinteressante eller 
irrelevante. Om Ingmar Bergmans King Lear på Dramaten 
skriver Claes Peter Hellwig (dramaturg og professor på 
Dramatiske Institutet):

Jarl Kulle ock övriga verkar ha fastnat i 
Shakespeare klicheerna så ordentlig att det inte 
dyker upp ett enda ögonblick av verklig känsla 
eller kontakt med publiken eller interesse för 
historien. /…/ Det er helt livlöst och ändå härjar 
folk fram och tilbaka på scen. Skriker och gråter. 
Men historien blir alltmer obegripelig, kanske 
inte i sig, men som berättelse för en publikk 
här och nu. Det här är ett utmärkt exempel på 
en tung klassikeruppsätning på stor scen med 
mycket resurser som verligen är outhärdig 
i sin självgodhet. /…/ Det är menigslöst. 
Föreställningen finns där fast ingen  
verkar förstå varför.
(VISSLINGAR & ROP #18 2005,  

UTEN SIDETALL)

«Föreställningen finns där fast ingen verkar 
förstå varför» er ved kjernen i det jeg har valgt å 
kalle pliktestetikk (i ubestemt form og flertall – ikke i 
bestemt form entall; pliktestetikken). Pliktestetikk gir 
assosiasjoner til pliktetikk i moralfilosofien, og det er 
selvsagt meningen. Poenget med plikt i pliktetikken er 
at man skal handle etter bestemt prinsipper og ikke med 
tanke på handlingens konsekvenser (konsekvensetikk): 
Et eksempel er Kants kategoriske imperativ, der plikten 
– at man er forpliktet på et prinsipp – er selve motivet 
for handlingen. Plikt i «pliktestetikk» handler også om 
et påbud, en slags selvskreven regel, nemlig at det må 
produseres forestillinger i institusjonsteatrene uavhengig 

om det finnes et varför, uavhengig av om noen strengt tatt 
har noe å melde og uavhengig av forestillingenes effekter/
konsekvenser. Dette er kulturinstitusjonenes plikt og 
regel: Det skal produseres forestillinger med klassikere 
og/eller ny dramatikk hele tiden, disse skal presenteres på 
en profesjonell (og helst ressurseffektiv) måte.

 Pliktestetikk er ikke det samme som dårlig kvalitet, 
det er altså ikke et kvalitetskriterium. Det finnes heller 
ikke én pliktestetikk i betydningen ett kunstnerisk 
uttrykk, det finnes mange, og det de har felles er 
plikten: Produksjonsplikten. Pliktestetikk finnes i 
institusjonsteatrene og kanskje også i de deler av det 
frie feltet som har blitt institusjonalisert (grupper som 
er på statsbudsjettet eller mottar basisfinansiering fra 
Norsk kulturråd). Om man synes det er godt eller dårlig 
er avhengig av øyet som ser; en professor på Dramatiske 
Institutet er ikke representativ for hvordan hele King 
Lear-publikummet opplevde forestillingen. For noen 
teatergjengere er «pliktskyldig profesjonelt i alle ledd» 
mer enn godt nok, for andre er det uutholdelig. 

Carl Fredrik Grøndahls (Grøndahl, 1985) begrep 
fabrikkteatret om institusjonsteatrene handler om noe av 
det samme, men viser primært til organiseringen av teatret 
– at de er løpebåndsorientert. Pliktestetikk er uavhengig 
om teatret er hierarkisk organisert eller prosjektbasert. 
Den er et utslag av at det allerede finnes penger det må 
produseres for, penger som må brukes opp – helst i løpet 
av budsjettåret. Produser, produser! Et institusjonsteater 
med offentlig støtte kan ikke ta fri i to år for å finne ut hva 
de egentlig har lyst til å skape de neste to årene (Villen-
dimensjonen i Ønskekvistmodellen), ei heller lage kun én 
ny produksjon på én av scenene i året. 

I pliktestetikk benyttes både kvalitetskriteriene kanon/
kulturarv, håndverkskriteriene og det formale kriteriet 
«nyskapende» – institusjonene må være nyskapende av 
og til. Den første ivaretar at det spilles klassikere på en 
håndverksmessig tilfredsstillende og profesjonell måte, 
mens den andre ivaretar at det skapes noe nytt, fortrinnsvis 
nye former og tolkninger av klassikerne. Den første ivaretar 
primært det safe, mens den andre tilstreber det uprøvde. 
Begge deler kan fungere mer eller mindre bra, og litt 
avhengig av hvor man er plassert i det kulturelle landskapet 
og hvor mye kulturell kapital man har, foretrekker man det 
safe eller det forsøksvis grensesprengende. 

Det som det skorter mest på i pliktestetikkene synes 
å være relevans: Varför nu? Varför her? – det som i 
ønskekvist modellen heter Skullen og som viser til en 
sterk og meget moderne nødvendighetsdimensjon i 
kunsten. Nå er ikke relevans et rådende kvalitetskriterium 
i kulturpolitikken, og det er ikke et samstemt publikums-
krav heller – mange er mer enn happy med å bli under-
holdt, lytte til Shakespeares tekst og nyte gode og kjente 
skuespillere. Kravet til relevans i dag, må ses i lys av 
en moderne kunstinstitusjon som i løpet av 1800- og 
1900-tallet ble relativt autonom og mistet kontakten med 
omverden. Relevans er den nye linken til omverden.

Når pliktestetikk høres negativt ut, noe som ble for-
sterket med sitatet fra «Dålig teater», er det fordi plikt 
klinger dårlig for etniske nordmenn i et vestlig samfunn. 
Plikt gir assosiasjoner til ufrihet (pliktekteskap), til 
kjedsomhet (husets plikter) og til akademisk pliktarbeid 
(undervisning og sensur versus å ha forskningsfri). 
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Plikten tynger og kjeder oss. Men plikten har også en 
annen side; ansvaret, den samvittighetsfulle, den som 
setter andre foran seg selv, den som følger regler og 
prinsipper; den som handler utover sin egen lykke og 
behovstilfredsstillelse (Villen og Skullen).

Isteden for å fokusere på hva som ofte mangler 
i pliktestetikk, relevans og Skullen, vil jeg til slutt 
argumentere for fordelene med å ha pliktestetikk:

 → At det finnes institusjoner (gjerne med hus) med 
produksjonsforpliktelse er et offentlig gode – en 
merverdi ved å bo i et rikt og demokratisk samfunn

 → Produksjonsforpliktelsen skaper rammen for 
improvisasjon og disiplin til å gjennomføre prosjekter

 → Pliktestetikk er forpliktet på historien; den bringer 
kunstnerisk bevaring og bearbeiding av historien og 
historisk uttrykksformer; 

 → Muliggjør at en rekke håndverkstradisjoner og taus 
kunnskap lever videre

 → Muliggjør at kostbare performative live kunstformer 
overlever i en digital tid

 → Tilbyr publikum en fornemmelse av historiens 
betydning og aura i en digital tid

Pliktestetikk er en ambivalent størrelse; den kan 
terge teaterpublikummet fordi den mangler Villen (en 
sterk uttrykksvilje) og Skullen (direkte samfunnsmessig 
relevans i dag), samtidig som den gleder andre ved å føre 
tradisjoner og historien(e) videre til nye generasjoner. 
Det kan argumenteres for at dèt er en annen og mindre 
påtrengende relevans enn de populistiske «i tiden» 
tolkningene av klassiske stykker.

Pragmatiske kvalitetskriterier og deres begrunnelse 
For å fange opp noen nye tendenser i samtidskunsten 
siden 1990-tallet, her spesielt på scenekunstfeltet, har jeg 
valgt å innføre pragmatisk kvalitetstype, som handler om 
relasjonelle og deltagende verk, det som også omtales 
som heteronome verk i denne boken (Bourriaud, 2007).

Sett fra et estetisk fags ståsted er det svært mye 
interessant kunstnerisk aktivitet som skjer utenfor den 
tradisjonelle kunstinstitusjonen. Aktivitetene i dag er 
ikke så anti og aggressive som 1920- og 1960-tallets 
avantgardismen var i sine angrep på den autonome 
og borgerlige kunstinstitusjonen. Det handler i dag 
snarere om å re- eller nykontekstualisere kunstverk 
for et nytt og ikke-inside publikum. Det søkes nye 
kontekster, andre brukssammenhenger og alternative 
kommunikasjonskanaler til kunstinstitusjonens, og et nytt 
deltagende «publikum». 

Videre handler dette om aktiviteter som ikke like 
lett lar seg klassifisere som kunstverk i den autonome 
kunsttradisjonen. Det kan synes hensiktsmessig å snakke 
om kunsthandlinger eller kunstige handlinger fremfor 
kunstverk, derfor valget av pragmatiske kvalitetskriterier; 
pragma betyr opprinnelig handling. I forhold til slike 
kunsthandlinger synes det hensiktsmessig å innføre andre 
kvalitetskriterier enn både de håndverksmessige og de mer 
sofistikerte formale og kunstinstitusjonelle kriteriene. 

Dette er en estetisk tendens som vi finner både i 
teatermiljøet og i kunstfagmiljøet. Istedenfor å lage 
ferdige kunstverk for salg eller fremvisning i kunsthus, 

skapes det virkelige og underlige situasjoner ute i 
virkeligheten. Det kunstferdige i disse handlingene 
skiller dem fra andre hverdagshandlinger. Morten 
Tråviks prosjekt Miss Landmine var en ekstrem variant 
av en slik heteronom kunsthandling. Prosjektet gikk ut 
på å lage en autentisk missekonkurranse for kvinnelige 
mineofre i Angola, der vinneren vant en protese. Jeg 
satt selv i scenekunstutvalget til Norsk kulturråd når 
denne søknaden kom på bordet, og det ble en betydelig 
diskusjon om dette var noe som burde støttes og hvorfor. 
Undertegnede var tilhenger av å støtte det, med henvisning 
til den relasjonelle estetikken og prosjektets politiske (og 
politisk ukorrekte) sprengkraft. Prosjektet ble støttet og 
diskusjonen fortsatte. Nå prosjektet var gjennomført i 
Angola, søkte Tråvik igjen Kulturrådet, denne gangen for 
å gjennomføre det i Kambodsja. Ny diskusjon i utvalget, 
og denne gangen var diskusjonen en annen, fordi man 
hadde jo allerede gitt midler til Miss Landmine i Angola. 
Man hadde altså langt på vei akseptert konseptet som nytt 
og grensesprengende (det var innenfor Norsk kulturråds 
mandat), men å støtte det en gang til når det allerede 
var gjennomført? Da var det ikke nytt lenger, konseptet 
var realisert. Et av hovedpoengene i den relasjonelle 
estetikken er at de skapte relasjonene er selve verket, her 
kunsthandlingen. Et konsept (Missekonkurranse blant 
landmineofre) som oppretter nye relasjoner fra sted til 
sted vil også være forskjellig fra sted til sted, kontekst 
til kontekst, selv om konseptet (ideen) nå er gammelt 
og utprøvd (allerede gjort i Angola). I den relasjonelle 
estetikken er det ikke et hovedpoeng å produsere nye 
konsepter for enhver pris, men å produsere nye relasjoner. 
Denne måten å tenke på bryter med både modernismen 
og konseptualismen, fordi den ikke har verket eller 
ideen i sentrum, men skapelsen av relasjoner i bestemte 
kontekster. Prosjektet fikk penger til gjennomføring i 
Kambodsja, der utstillingen av landmineofrene ble avlyst 
av myndighetene. Konteksten og de involverte relasjonene 
skapte to svært forskjellige kunsthandlinger.

Det er fristende å hente frem Brechts begrep om 
Verfremdung og å gi det en ny og utvidet betydning. 
Verfremdunger Brechts oversettelse av litteraturkritikeren 
Viktor Sklovskijs begrep Priem Ost-rannenija, som 
til norsk gjerne oversettes med «underliggjøring». 
Verfremdung som underliggjøring får en mer generell 
betydning i retning av å gjøre det hjemlige fremmed, å 
gjøre det kjente ukjent slik at det kan erkjennes på nytt. 
Som underliggjørings-strategier setter kunsthandlingene 
vår virkelighetsoppfatning på prøve eller forskyver 
den i bestemte retninger. I tillegg produserer disse 
handlingene effekter som gjør det mulig for dem å 
unnslippe kunstinstitusjonens autonomi. Konsekvensene 
av handlingene har alltid allerede involvert seg i andre 
praksiser enn den kunstautonome. 

I dag er en rekke kunstnere helt likegyldige til 
kunstinstitusjonen, om det de holder på med er kunst 
eller ikke, om hva kritikerne synes og andre typisk 
kunstrelaterte greier. De er mest opptatt av å gjøre 
ting, ting som overrasker, sjokkerer, kommuniserer, 
og som oppnår noen effekter. Den kunstinstitusjonelle 
autonomien er ikke lenger rammen for deres virksomhet, 
nye kontekster og brukssammenhenger tas i bruk og nye 
funksjoner produseres. Underlig-gjøring kan sies å være 
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en slik funksjon, identitets- og relasjonsbygging  
en annen, samfunnskritikk en tredje. 

Hvordan skal man så bedømme kvaliteten på disse 
aktivitetene, hvis man i det hele tatt kan det? Jeg vil her 
argumentere for at det kan man, og jeg har valgt å kalle 
disse kvalitetskriteriene for pragmatiske. «Pragmatisk» 
både fordi pragma etymologisk betyr «handling», og  
fordi utviklingen av kvalitetskriterium er inspirert av  
den amerikanske pragmatiske filosofien og estetikken – 
en filosofi som nettopp er handlings- og nytteorientert,  
ja, i en viss forstand instrumentell (Rorty, 1991; 
Schusterman, 1992). 

I forhold til de tidligere kvalitetskriterier kan man  
si følgende overordnet om de pragmatiske:

1. de er handlingsorientert og kontekstfølsomme  
fremfor formorienterte,  

2. de er idé- og kommunikasjonsorienterte  
fremfor håndverksorienterte,  

3. de er effekt- og konsekvensfokuserte  
fremfor verkautonome, og  

4. de er handlingsimmanent instrumentelle  
fremfor ufrivillig nyttige til andres formål

Det siste punktet krever en utdypning: En handlings-
immanent instrumentalisme innebærer at middel-
funksjonen er innreflektert i selve kunst handlingen: 
Kunsthandlingen gjør seg selv til middel – ingen uten-
forstående stat eller kulturpolitikk gjør det. Målet/ 
ideen med handlingen er definert av aktørene selv, og 
handlingenes kontekstuelle og kunstferdige karakter 
gjør det ikke lett for utenforstående å appropriere dem. 
Det å ta kontroll over funksjonen/nytten til kunst-
verket/ kunsthandlinger, finner vi igjen i den danske 
kunstnergruppen Superflex som kaller sine «produkter» 
for tools, altså verktøy.

Ut i fra denne kunstneriske perspektivforskyvningen 
fra verk til relasjoner, fra autonomi til nytte, kan det nå 
konstrueres noen konkrete kvalitetskriterier. Sentralt for 
disse kriteriene er at de kan gradbøyes, det er altså snakk 
om mer eller mindre av noe fremfor enten-eller (type 
godt-dårlig, nyskapende-ikke nyskapende). 

Jeg tilbyr følgende seks kvalitetskriterier, men det betyr 
ikke at det ikke kan produseres flere kriterier etter behov – 
bestemte handlinger og kontekster kan kreve nye kriterier: 

1. Graden av relevans i en gitt kontekst. I hvilken grad 
har kunsthandlingen relevans akkurat her? Hva slags 
relevans har handlingen? For hvem har handlingen 
relevans? 

2. Graden av kommunikasjon i den gitte konteksten. 
I hvilken grad kommuniserer handlingen her? Hva 
kommuniseres? Til hvem kommuniseres det? 

3. Graden av effektoppnåelse i den gitte konteksten. I 
hvilken grad oppnås det noen effekter av handlingen? 
Hvilke effekter? Hvem treffer effektene? 

4. Graden av underliggjøring. Underliggjøring betraktes 
som en egen effekt av handlingen, en uunnværlig 
effekt som skiller kunsthandlingen fra andre 
handlinger, og underliggjøring betraktes derfor som 
et eget kvalitetskriterium. I hvilken grad forskyver 
handlingen vår virkelighetsoppfatning? I hvilken grad 
gjøres det hjemlige fremmed? Og for hvem? 

5. Graden av refleksjonspotensial. At handlingen blir gjort 
til gjenstand for refleksjon hos publikum, akademikere, 
kritikere og intellektuelle, betraktes som en kvalitet. 
Refleksjonen flytter handlingen, som allerede er 
avsluttet, over i en bevarende diskurs der den kan 
fortsette å virke og være nyttig for tanken. I hvilken 
grad ble kunsthandlingen funnet teoretisk interessant? 
På hvilken måte var handlingen interessant? Hvem fant 
handlingen verd å reflektere over?

6. Graden av formidlingspotensiale.  
I relasjonelle kunsthandlinger er formidlingen 
en egenskap ved handlingen og ikke overlatt til 
(verk)eksterne aktører – den er med andre ord 
handlingsimmanent. Det betyr at formidlingens 
potensial ligger i kunsthandlingen og at graden 
av formidlingspotensial kan konstrueres som 
kvalitetskriterium. Hvordan ble handlingens 
formidlingspotensial forløst i den gitte kontekst? For 
hvem ble handlingens formidlingspotensial forløst?

Ingen av disse kvalitetskriteriene befinner seg utenfor 
kunsthandlingens uendelige potensial. 

Her har jeg knyttet de pragmatiske kvalitetskriteriene 
til bestemte kunstneriske aktiviteter som befinner seg 
utenfor kunstinstitusjonen og autonomiestetikken – de 
er intensjonelt heteronome. Det er dog ingenting i veien 
for å bruke disse kvalitetskriteriene på tradisjonelle 
kunst verk også. Man kan velge å benytte den pragmatiske 
tilnærmingen på ethvert kunstnerisk uttrykk: Alle 
teaterestetiske uttrykk er strengt tatt handlinger i  
bestemte kontekster. 

Ikke minst kan det være interessant å bruke disse 
kriteriene på teater og drama i undervisningen, der 
man nettopp er ute etter relevans, læringseffekter og 
refleksjon, med andre ord en immanent instrumentell 
bruk. Likeså kan disse kriteriene benyttes på forestillinger 
som turnerer i Den kulturelle skolesekkens regi, og som 
dermed utfordre den estetikken som presenteres her. 
Bruk av relasjonell estetikk i DKS vil innebære at enhver 
ny skole er en ny kontekst som kreerer nye relasjoner, 
og som dermed endrer selve kunsthandlingen fra sted 
til sted. Formidlingen vil ikke kunne være et annet sted, 
slik nytten ikke ligger utenfor kunsthandlingen, men 
midt i den. Kunsthandlingen er selve formidlingen eller 
omvendt: Formidlingen er selve kunsthandlingen (se for 
øvrig Kari Holdhus om relasjonelt formidlingsbegrep i 
denne boken).

Ja, det synes til og med plausibelt å utfordre 
kvalitets typer som den rent formale og den teknisk 
håndverksmessige, kvalitetstyper som ble utviklet under 
helt andre historiske betingelser, og som var tilpasset helt 
andre kunstformer enn våre samtidige. I en tid da både 
den kunstinstitusjonelle autonomien og verkautonomien 
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er utfordret, bør man stille seg spørsmålet om det 
er hensiktsmessig nå å operere med de historiske 
kvalitetskriteriene som ble presentert innledningsvis: 
Hva betyr det å bruke disse kvalitetskriteriene i dag? Vi 
ser hva det betyr kulturpolitisk. Når vi følger pengene 
er vinnerne kulturarv, kanon, håndverkskvalitet, 
kunstnerisk nyskaping (primært innenfor et teaterhus’ 
vegger) og pliktestetikk. Pragmatiske kvalitetskriterier 
kan måle kunstverkets eller kunsthandlingens potensial i 
enhver sosial sammenheng – i teatret, på skolen og blant 
mineofre i Angola. 
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Klassikere for Kids er en teatertrilogi med utgangspunkt 
i tre litterære klassikere: Goethes Faust, Woolfs Til fyret 
og Dostojevskijs Forbrytelse og straff. Klassikere for 
Kids er på mange måter et dannelsesprosjekt. Jeg tar tak 
i disse kanoniserte verkene og gjør dem tilgjengelige for 
barn og unge. Men dannelsesaspektet ligger også i det å 
presentere utforskende samtidsteater for barn og unge. 
Jeg ønsker å utfordre publikum både tematisk og gjennom 
et komplekst formspråk. Og jeg ønsker å utfordre oss 
involverte til å være krevende kunstnere og å utfordre 
gjeldene konvensjoner rundt teater for barn og unge.
 
Forestillingene i Klassikere for Kids-trilogien er i en 
visuell tradisjon og samtidig med et særlig fokus på bruk 
av lyd. Ideen er at lyden skal fungere som en utvidet 
scenografi, et romskapende element. Gjennom lyd som 
scenografisk virkemiddel og en stilisert og koreografisk 
spillestil forsøker jeg å formidle klassikerne først og 
fremst som en audiovisuell opplevelse. Jeg vil appellere 
til barnas egen fantasi og nysgjerrighet, og jeg har tillit 

til at mitt publikum setter sammen de ulike inntrykkene 
og får tak i tematikken. Barna skal kunne gjenfortelle 
grunnhistorien i klassikeren etter forestillingen, men 
vi jobber med vår selvstendige tolkning av teksten på 
samme måte som om vi skulle jobbet med voksne  
som hovedmålgruppe.

I Klassikere for Kids er jeg ikke redd for å bruke mange 
effekter, lekne rekvisitter og hyppige overraskelser. Her 
ser jeg at min hang til overflod av detaljer er noe jeg deler 
med mitt unge publikum. I Klassikere for Kids sier vi «less 
is less».
 
Jeg prøver så godt jeg kan å lage teater som jeg selv tror 
jeg hadde ønsket å se som barn. Da jeg var i målgruppen, 
likte jeg best å få være med på voksenteater. Jeg tror 
på at unge kan kjenne både glede og mestring i å se 
forestillinger som er litt for kompliserte og som krever 
konsentrasjon og gjerne en god samtale i etterkant.

Klassikere for Kids
Hildur Kristinsdottir

Faust for kids
Klassikere for Kids

FOTO: KRISTINN GUDLAUGSSON
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Til Fyret
Klassikere for Kids

FOTO: KRISTINN GUDLAUGSSON
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Scenekunstbruket opprettet i 2009 et Kunstnerisk råd 
med representanter fra ulike deler av scenekunstmiljøet. 
Dette ble gjort for å etablere en sterkere faglig forankring 
i prosessen rundt vurdering og utvelgelse av produksjoner 
til Scenekunstbrukets repertoar. Sammen med daglig leder 
har jeg som faglig rådgiver i Scenekunstbruket deltatt 
på møter i Kunstnerisk råd, møter som fungerer som 
samtalerom for vurdering av scenekunst. 

Vi inviterte Lisa Nagel og Nils Johnson, som 
begge sitter i Kunstnerisk råd, til en samtale om rådets 
arbeidsform og metode, samt betraktninger rundt hvilken 
forståelse av begrepet kvalitet som ligger til grunn for 
vår utvelgelsespraksis. Vi har også diskutert hvilke 
kanaler for motstemmer som eksisterer, og hvordan vi i 
Kunstnerisk råd møter ny scenekunst som utfordrer vår 
måte å vurdere dans og teater på. Noen av refleksjonene 
kan leses her. 

Om Kunstnerisk råd 
Scenekunstbruket produserer ikke scenekunst selv,  
og er derfor helt avhengig av tilfanget av ny og god 
scenekunst produsert for barn og ungdom. Forestil- 
 lingene i vårt repertoar, som er produsert av ulike 
kunstnere og kompanier, utgjør selve kjernen i vår 
virksomhet som nasjonal aktør for scenekunst i Den 
kulturelle skole sekken (DKS). Alle forestillinger som 
kompaniene ønsker skal i Scenekunstbrukets repertoar, 
sees fortrinnsvis live sammen med det publikummet de  
er ment for. Utvelgelses prosessen foregår etter innspill  
fra Kunstnerisk råd som ser og vurderer alle produk-
sjonene sammen med Scenekunst bruket.

Det sitter seks personer i Kunstnerisk råd i  
tillegg til daglig leder og faglig rådgiver i Scenekunst-
bruket. Kunstnerisk råd skal samlet ha en bred faglig 
scenekunstkompetanse, og medlemmene skal ha til-
hørighet til ulike deler av scenekunst- og formidlings-
miljøet, for eksempel regissører, skuespillere, koreo-
grafer, dansere, teatervitere og dramapedagoger. 
Kunstne risk råd gir innspill til daglig leder om en 
forestil ling anbefales inkludert i repertoaret eller ikke. 
Kunstnerisk råd er et rådgivende organ for utvelgelsen 
til selve repertoaret, men kuraterer for eksempel ikke 
Scenekunstbrukets festival Showbox.

Vi arrangerer rundt seks møter i Kunstnerisk råd 
hvert år, og rådsmedlemmenes individuelle vurderinger 
presenteres på hvert møte i en felles samtale. Daglig 
leder i Scenekunstbruket leder samtalen som skal sikre at 
relevante vurderingskriterier blir anvendt i diskusjonen 
rundt forestillingene. Scenekunstbrukets administrasjon 
har ansvar for å samle opp kommentarer til hver enkelt 
forestilling for tilbakemeldinger til gruppene, og 
eventuelle oppfølgende samtaler. Tilbakemelding om 
opptak eller avslag sendes søkerne, og dersom søkerne 
ønsker et møte med Scenekunstbruket, kan dette avtales. 
Scenekunstbruket gir bare muntlige begrunnelser for 
beslutninger som er tatt.

Bakgrunn for Scenekunstbrukets vurderingspraksis
Kvalitet som begrep kan ikke bestemmes eller defineres 
en gang for alle. Scenekunstbruket og Kunstnerisk 
råd forstår i sitt arbeide kvalitet som noe som både er 
kontekstavhengig og under utvikling, og dermed ikke 
en statisk størrelse eller noe allmenngyldig. Kunstnerisk 
kvalitet i scenisk kunst lar seg vanskelig plassere i 
eksplisitte kvalitetskriterier, men begrepet er likevel 
styrende i diskusjonene rundt scenekunst når det gjelder 
tildeling av midler, produksjon, visning, vurdering og 
utvelgelse. Scenekunstbruket har et mandat og et ansvar 
for å formidle profesjonell scenekunst, og har hele 
veien vært opptatt av å fokusere på kvalitetsbegrepet i 
diskusjonen og utvelgelsesprosessen rundt forestillingene. 

En modell som stadig trekkes frem i diskusjoner rundt 
kvalitet i scenisk kunst er Ønskekvistmodellen, som er 
en dialogmodell for vurdering av kunstnerisk kvalitet i 
performativ kunst, utviklet ved Århus Universitet. Denne 
modellen består av tre kjernebegreper: villen, kunnen og 
skullen – eller engasjement, evner og nødvendighet. Dette 
er begreper som kan danne grunnlaget for diskusjoner i en 
vurderingsprosess om kunstnerisk kvalitet i scenekunst. 
Blant flere verktøy bruker Scenekunst bruket denne 
modellen i møtene i Kunstnerisk råd, men modellen brukes 
bevisst ikke skjematisk. Vi har ikke ønsket at samtalene 
rundt kunstnerisk kvalitet og formidlingskvalitet skal 
kunne oppleves som låste, og vår erfaring er at det ikke 
er hensiktsmessig at forestillinger med ulik funksjon og 
egenart vurderes innenfor ett og samme skjema. 

Arbeidet i Kunstnerisk råd
– om vurdering av forestillinger og forholdet til kunstnerisk kvalitet
En samtale med Nils Johnson, Lisa Nagel, Ådne Sekkelsten og Guri Birkeland

Av Guri Birkeland
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Samtale med Lisa Nagel,  
Nils Johnson og Ådne Sekkelsten

Lisa, du er utdannet dramapedagog, har mastergrad i 
teatervitenskap, og har i ditt arbeid vært særlig opptatt av 
barns opplevelser av teater. Du leder også det kunstneriske 
forskningsprosjektet SceSam, interaktive dramaturgier 
i scenekunst for barn. I ditt pågående doktorgradsarbeid 
ved Norsk barnebokinstitutt undersøker du forholdet 
mellom kunstnerisk kvalitet og barns egne opplevelser av 
teater og litteratur. Hvordan ser du på forholdet mellom 
teori og praksis i feltet scenekunst for barn?

Lisa: Jeg er opptatt av at kunnskap om barn er en viktig 
ressurs for kunstnere som lager barneforestillinger. 
Denne kunnskapen har både en praktisk og en teoretisk 
dimensjon, og jeg har tro på at begge komponenter er 
viktige. I Norge tilbys ikke scenekunstnere denne dobbelt-
kompetansen under utdanning, med det resultat at den 
teoretiske kunnskapen som faktisk finnes, sjelden blir 
utfordret av praksis og vice versa. Jeg tror det ligger et stort 
utviklingspotensial for scenekunst for barn og unge her. 

Nils, du har arbeidet som skuespiller og regissør på ulike 
institusjonsteatre siden 80-tallet. Du har mange år bak 
deg som teatersjef på Hålogaland Teater, og kjenner 
godt til det institusjonelle scenekunstmiljøet i Norge. 
Scenekunstbrukets repertoar omfatter først og fremst 
produksjoner fra det frie feltet, og det er i stor grad denne 
scenekunsten som diskuteres i Kunstnerisk råd. Er det 
etter din mening noe som er annerledes i diskusjonen  
rundt forestillinger i Kunstnerisk råd, i forhold til innad  
i institusjonene?

Nils: Diskusjonene i Scenekunstbrukets kunstneriske råd 
er mer direkte og friskere enn det jeg husker fra teatrene. 
Det er selvfølgelig enklere å diskutere forestillinger 
man ikke er delaktig i selv, og vi har nok en tendens til 
å beskytte oss mot samtaler om forestillinger vi er en 
del av. Jeg har savnet en slik diskusjon, og opplever som 
sagt en friskhet og større åpenhet i diskusjonen rundt 
forestillinger fra det frie feltet.

I Scenekunstbrukets etableringsfase og første år var det 
administrasjonen, den gang i Danse- og teatersentrum, 
som foretok vurderinger av forestillinger som søkte om en 
plass i repertoaret. Etter hvert besluttet Scenekunstbruket 
at det skulle opprettes en referansegruppe, og i 2009 ble 
Kunstnerisk råd etablert med egne retningslinjer. Samme år 
gjennomgikk Scenekunstbruket en eierskapsendring og ble 
skilt ut fra Danse- og teatersentrum som eget aksjeselskap. 
Ådne, du har fulgt utviklingen av Scenekunst  bruket hele 
veien frem mot etableringen av et Kunstnerisk råd. Hvorfor 
tok dette litt tid, og kan du si noen om hva slags innspill 
Kunstnerisk råd kan og bør bidra med?

Ådne: Vi forsøkte på begynnelsen av 2000-tallet å 
etablere et kunstnerisk råd, men fikk faktisk motstand 
mot dette fra fylkene, da de var redde for at dette 
skulle bli et utvalg med konsentrert makt. Fylkene 
ønsket å forsikre seg om at dialogen og fleksibiliteten 
mellom Scenekunstbruket og formidlerne i fylkene ble 

opprettholdt. Den gangen etablerte vi da en mer fast 
referansegruppe, som ble forløperen til det kunstneriske 
rådet, hvor vi diskuterte noen av de forestillingene som 
var aktuelle. Etter strukturendringen ble jeg, daglig 
leder, tilsatt i åremålsstilling. Med denne oppryddingen 
i prinsipielle sider ved driften var det naturlig å etablere 
et kunstnerisk råd. Kunstnerisk råd skal komme med 
kvalifiserte innspill i forhold til forestillinger som er 
aktuelle for Scenekunstbruket, slik at Scenekunstbruket 
på best mulig grunnlag kan sette sammen et repertoar som 
holder kunstnerisk og formidlingsmessig høy kvalitet. 
De skal så langt det er mulig se forestillinger live med 
målgruppen til stede. Kunstnerisk råd gjør at vi får sett 
mange forestillinger live flere steder i landet, og at vi får 
en profesjonell flerstemthet i vurderingene som gjøres.

Samtale som metode
Kunstnerisk råd bruker samtale og diskusjon som 
metodisk verktøy, og via ulike meninger, reflekterer  
vi oss frem til et modent synspunkt i en felles prosess.  
Vi har en åpen diskusjon uten standardiserte kriterier,  
og Ønskekvistmodellen benyttes dersom det oppleves  
som hensiktsmessig. 

Det er en balansegang mellom det å ha en åpen, prøvende 
diskusjon og det å havne i synsemodus. En fare med 
metoden og vår bruk av Ønskekvistmodellen er at 
vurderingene blir for relativistiske. Er viktigheten av 
samtalens utforskende form overvurdert? Det hadde også 
vært interessant å høre hvordan dere går til verks når dere 
vurderer kvalitet i scenekunst.

Ådne: Før Ønskekvistmodellen kom var det for 
oss allerede en selvfølge å diskutere forhold rundt 
forestillinger som engasjement, kunstnerisk innhold, 
det håndverksmessige og intensjon. Vi diskuterte altså 
allerede mye av det som Ønskekvisten inneholder av 
samtaleverktøy, men med litt andre begreper. Det var 
likevel et funn for oss når vi fant Ønskekvisten. Her kom 
det en modell utenfra som viste at vi og de hadde en felles 
forståelse for hvordan man kunne diskutere scenekunst, 
og at vi tenkte litt likt. Modellen systematiserte måten vi 
allerede diskuterte scenekunst på. Det var viktig for oss 
å kunne vise til og tidvis bruke en modell som ikke bare 
var vår egen måte å gjøre det på her på huset. Noen hadde 
faktisk undersøkt dette og skrevet noe om det.

Nils: Jeg vurderer scenekunst ut i fra følgende: talent, 
visjon og særegen stemme – så håndverksmessig nivå 
og samfunnsmessig relevans. Dette er i slekt med 
Ønskekvisten, men jeg får mine egne ord på det jeg skal 
vurdere. Diskusjonene vi har hatt i Kunstnerisk råd dreier 
seg gjerne om disse punktene. Jeg trives godt med en litt 
åpen form for diskusjon og synes diskusjonskriteriene er 
stramme nok. 

Lisa: Det er fint at vi har samtaler om forestillingene  
som er fri for bestemte kriterier, og hvor man får mulighet 
til å snakke med utgangspunkt i den opplevelsen man 
har hatt av en forestilling. Vi forsøker alle å sette ord 
på opplevelsene våre ved hjelp av ulike kunstneriske 
kompetanser. Selv synes jeg det er verdifullt å tenke  
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som teaterforskeren Willmar Sauter gjør det, at en 
forestilling kan oppleves på et sensorisk, kunstnerisk og 
symbolsk nivå. Altså at vi ser flere ting samtidig når vi 
er i teatret. Vi ser de faktiske menneskene, utøverne, og 
responderer umiddelbart på deres tilstedeværelse i rommet. 
Samtidig ser vi deres kunstneriske arbeid, være seg 
dansere, skue spillere eller performancekunstnere. Vi ser 
også regien, dramaturgien og rommet, og til sammen utgjør 
dette det kunstneriske nivået. På det symbolske nivået 
opplever vi forestillingens innhold, det den formidler. 
Når jeg vurderer kvalitet er jeg innom alle disse nivåene, i 
tillegg til å ta hensyn til kontekst og forholdet til publikum.

Kunstfaglig kompetanse
Kunstnerisk råd vurderer med bakgrunn i egen 
kompetanse, og skal ikke la smakspreferanser og 
privat engasjement styre vurderingspraksis. Samtidig  
skal dere anvende egne erfaringer og bakgrunn.  
Hvordan mestrer dere dette?

Nils: Vi har vært veldig skjerpa og tatt grundige 
diskusjoner når noen har hatt en tydelig subjektiv mening. 
Vi er ikke alltid helt enige, og må tørre å konfrontere 
andre rådsmedlemmers syn. Vi vet også godt hva vi selv 
ikke kan så mye om, og det er ok å si at her stopper min 
kompetanse, når det er tilfelle. Det er også greit å si til  
seg selv at man må roe seg noe ned når ens subjektive 
smak kommer veldig til syne i et prosjekt. Men vi må  
ikke glemme at det ligger mye kunnskap og kompetanse  
i personlig engasjement. Det må alltid være rom for å si  
at man er begeistret for noe.

Ådne: Vi trenger trygghet i det samtalerommet som vi 
etablerer i Kunstnerisk råd. Når vi får nye medlemmer inn 
i rådet så trenger vi alltid et møte eller to for å finne den 
formen vi skal ha. Vi må skjønne hvor de andre kommer 
fra, hva slags bakgrunn og kompetanse de har, og på 
hvilket grunnlag de vurderer ut fra. 

Ikke alle forestillinger skaper like mye diskusjon, og  
noen forestillinger er vesentlig mer diskutable enn andre. 
Hvilke forestillinger trigger mest diskusjon? 

Lisa: Min erfaring er at det er lett å skjønne hvilke fore-
stillinger som ikke kan tas inn i repertoaret, gjerne fordi 
forestillingen ikke er laget av profesjonelle kunstnere, og 
hvilke som helt åpenbart skal inn, fordi de er svært gode. 
Verre er det med forestillingene som er midt i mellom, 
de som er nesten gode nok, men som har noen vesentlige 
svakheter. Det kan dreie seg om at forestillingen er  
profesjonelt utført, men lite engasjerende, eller mot-
satt – at det er en utrolig energi og spilleglede og at 
barne  publikummet virker betatt, samtidig som vi ser at 
forestillingen har kunstneriske svakheter som er umulig 
å overse for en profesjonell i feltet. Da bruker vi ekstra 
god tid på diskusjonen, og vi går gjerne i dialog med 
kompaniet eller konsulterer scenekunstkonsulentene i 
fylkene for å høre hvordan forestillingen oppfattes i feltet. 
Det tenker jeg er svært konkrete tiltak for å sikre at vår 
vurdering ikke bare foregår i et lukket rom, men i dialog 
med en faktisk praksis og et faktisk publikum. Ofte ser vi 
også forestillingen om igjen.

 Kan vi si noe generelt om hva slags kunstfaglig 
kompetanse som er ønskelig, for å kunne vurdere,  
formidle og produsere scenekunst for barn og unge?

Lisa: Jeg er opptatt av at for å lage kunst for barn, bør 
man kunne noe om barn og hvordan de ser og opplever 
kunst. Det samme tenker jeg for den som vurderer 
kunsten. Jeg er derfor ikke enig i utsagn av typen god 
kunst for voksne er god kunst for barn. Jeg mener at 
god kunst for barn er kunst som kommuniserer godt 
med nettopp barn, ikke kunst som voksne også liker. 
Det er derfor jeg også er opptatt at forskningsbasert 
kunnskap om barns opplevelser av kunst bør inn i 
kunstutdanningene. Ta for eksempel barns lek, som i 
sin dramaturgiske kompleksitet og øyeblikksorientering 
har mye til felles med performancekunstens dramaturgi 
og nærværsestetikk. Det kunne man lært om i en slik 
utdannelse. Det synes jeg viser at forholdet mellom kunst 
og kunstpedagogikk er et fruktbart sted å være, ikke en 
fare for instrumentalisering av kunsten.

Ådne: I stedet for å spørre oss det klisjefylte spørsmålet 
om hvordan ta barn på alvor mener jeg vi bør kunne 
spørre: hvordan lage scenekunst på en slik måte at barna 
tar oss voksne på alvor? 
 
Nils: Det er ikke bra med vegring i feltet mot å innhente 
kunnskap fra akademia, andre profesjonelle kunstformer 
eller verden ellers. Både kunstnere og de som vurderer 
kunst må kunne åpne seg for det som foregår der ute. Min 
mening er at man kunne hevet mange kunstnerskap med 
mer kunnskap og fagkompetanse. Man må ta på alvor det 
man selv holder på med. 

Lisa: Norsk scenekunst er formsterkt. Vi har hatt Den 
kulturelle skolesekken og et større formeksperiment enn 
i mange andre land, og vi har kunstnere som har mye 
kompetanse på dette området. Men jeg savner ofte en like 
stor rikdom på innholdssiden. Hvis jeg skulle ønske meg 
noe for framtiden, er det at formeksperimentene blir fylt 
med viktige og komplekse fortellinger om det å være ung 
akkurat nå. Med den tydelige instrumentaliseringen av 
læring som foregår i skolen i dag, er det helt vesentlig at 
kunsten ikke henfaller til gjenfortelling, men isteden byr 
på nye og andre måter å forstå og oppleve verden på. Det 
kan jeg savne i norsk scenekunst for barn og unge i dag.

Motstemmer 
Scenekunstbruket har som nasjonal aktør i Den kulturelle 
skolesekken et stort ansvar. Forestillinger i repertoaret 
utløser en refusjonsordning hos medlemsfylkene, og de 
får i tillegg et «kvalitetsstempel» gjennom utvelgelses-
prosessen. Det er derfor klare fordeler ved å få en fore-
stilling tatt inn, også økonomisk for fylkene.

Det er prinsipielt viktig at ikke all vurderingsmakt er 
konsentrert ett sted. Det er også viktig at det faktisk finnes 
kanaler for kritikk og motstemmer. I hvilken grad finnes 
kanaler for motstemmer slik dere ser det? 

Ådne: Motstemmene finnes heldigvis flere steder i 
miljøet. Det å la motstemmer bli hørt, var også et av 



2
7
9

D
e
l
 
6
 
→
 
k
v
a
l
i
t
e
t
 
i
 
k
u
n
s
t
 
o
g
 
k
u
n
n
s
k
a
p
s
p
r
o
d
u
k
s
j
o
n

formålene med å utvikle prosjektet Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) under festivalen Showbox, som vi 
gjennom midler fra blant annet Kulturrådet utvider til å 
bli et nasjonalt prosjekt (ungestemmer.no). Ungdommers 
og barns meninger er en viktig motstemme, eller en 
flerstemthet. Brukerne av Den kulturelle skolesekken må 
få ha sine egne meninger, og barn og unge er kvalifiserte 
meningsbærere. Scenekunstbruket vil gjerne være med 
å skape en plattform som kan bidra til kritisk tenkning. 
Gruppene og kunstnerne gir oss motstemmer, og alle 
fylkene med deres scenekunstkonsulenter gjør det. Vi 
kan også ha rollen som motstemme og skape diskusjoner 
når vi er uenige med andre aktører som fylkene eller 
Kulturrådet. Det må hele tiden jobbes med å få på 
plass kanaler for stemmer som kan gi viktige korrektiv 
til vår virksomhet. Det kan være i form av faglige 
treff, seminarer og andre møteplasser, eller i form av 
nyetableringer som Periskop (nettsted/forening for kritikk 
av kunst for barn/unge). Dette kan komme fra andre 
organisasjoner, institusjoner, forskningssiden eller fra 
enkeltpersoner som ønsker å si sin mening.

Samarbeid med fylkene i Scenekunstbruket
Scenekunstbruket er aktør på nasjonalt nivå i Den 
kulturelle skolesekken, som er et desentralisert prosjekt. 
Gjennomføringen foregår i samarbeid med både 
skoler, kunstnere, nasjonale aktører og kommuner/
fylkeskommuner. Det er ikke Scenekunstbrukets ansvar 
å formidle direkte ut til skolene da fylkene og deres 
scenekunstkonsulenter eller lokale arrangører har  
dette formidlingsansvaret. 

På hvilken måte er Scenekunstbruket avhengig av en  
god dialog med fylkene for å følge opp produksjonene  
i repertoaret og sikre formidlingskvalitet?

Ådne: Vi må ha innspill utenfra på det arbeidet vi gjør 
med utvelgelsen av forestillinger i forhold til hvordan 
de fungerer ute på turné. Vi får denne typen innspill og 
tilbakemeldinger fra bl.a. scenekunstkonsulentene i 
fylkene. Vi opplever at de har tillit til den diskusjonen 
vi har rundt forestillingene og måten utvelgelsen gjøres 
på. Samtidig må det være en smidighet i de valgene vi tar 
i forhold til hva som fungerer ute i fylkene. Vi må være 
tydelige på hva vi mener om det kunstneriske og ta valg vi 
mener er fornuftige. Men selv om vi har tatt et standpunkt 
så må vi være lydhøre hvis forestillinger vi ikke har tatt 
inn, fungerer godt ute på turné, og motsatt. Dette utgjør 
noe av kjernen i Scenekunstbrukets modell. Møtet mellom 
scenekunstkompetanse og arrangørkompetanse. En 
produksjon kan være så kunstnerisk den bare vil, men 
den må kommunisere. Utøverne må også forstå hvilke 
forutsetninger som legges til grunn for en turné. Det er 
også en kvalitet. De som legger opp repertoaret på hver 
enkelt skole har en viktig rolle i det å skulle «åpne opp» 
verket for sitt publikum. Det krever at de kjenner verket, 
og at de er i dialog med kunstnerne. 

Forholdet til det utøvende feltet og kompaniene 
Scenekunstbruket trenger et vitalt produserende 
scenekunstmiljø siden vi er en ikke-produserende  
aktør i Den kulturelle skolesekken, og dermed prisgitt 

det som skapes av nyproduksjoner i feltet scenekunst for 
barn og unge. I Scenekunstbrukets repertoar skal det være 
plass til scenekunst innen ulike genre fordi kvalitet styrer 
praksis, og ikke en valgt kunstnerisk profil med et  
bestemt kunstsyn. 

Tidligere var det vanlig at Scenekunstbruket hadde 
samtaler med gruppene rett etter visningen av en 
forestilling om forestillingens kvaliteter og eventuelle 
svakheter. I dag har vi fremdeles dialog med gruppene, 
men samtalene avtales og tas etter at forestillingen 
har blitt vurdert i Kunstnerisk råd. Som nasjonal aktør 
har vi også tatt på alvor at det kreves ryddighet og 
profesjonalitet. Noen kan nok oppleve utviklingen som 
om det er større avstand mellom Scenekunstbruket og 
kompaniene. Hvordan synes dere kontakten med det 
utøvende feltet og gruppene fungerer?

Ådne: Vi har mange samtaler og møter med 
scenekunstgruppene om forestillinger. Men kunstnere 
er ikke en nøytral part i møte med oss. De har sitt 
tydelige ståsted. Det betyr mye for gruppene om de blir 
inkludert eller ikke. For det første ønsker de opptak for 
å få en kvalitetsvurdering fra Scenekunstbruket, samt 
utsikter om turné og inntekt. Gruppene har ulik måte 
å møte oss og våre faglige begrunnelser på. Noen er 
åpne for dialog, mens andre går mer i forsvar, forståelig 
nok. Det er dessverre ikke mange rom ellers hvor slike 
dialoger foregår, og det er synd. Vi opplever at de 
aller fleste scenekunstnere ønsker innspill. Vi gir ikke 
innspill i løpet av produksjonsprosessen, og det kan 
kanskje oppleves som at vi kommer sent inn, nemlig når 
forestillingen allerede er ferdig. Når vi velger å ikke ta 
inn en forestilling skriver vi ikke lange svar som befester 
en slags sannhet. Dette tjener ingen da en forestilling kan 
utvikle seg ute på turné og nedskrevne karakteristikker 
fra Scenekunstbruket kan derfor bli hengende urettferdig 
ved en forestilling som er i stadig utvikling. Etablerte 
og velutprøvde turnéforestillinger skal vises, men vel 
så aktuelle kan nye produksjoner fra ferske folk være. 
Rekruttering, samarbeid og muligheter for utforsking og 
utprøving er viktig, men samtidig skal det være rom for 
tradisjonell scenekunst.

Nils: I møte med gruppene som ønsker en begrunnelse 
for avslag må vi stole på det vi har sett. Vi som publikum 
opplevde faktisk det vi opplevde. Har du ikke noe på 
hjertet så ligger du egentlig ganske tynt an. Men har du 
noe på hjertet, har du et prosjekt, så kjemper du for det. Vi 
kommer ikke med orakelsvar i møte med gruppene, men 
forhåpentligvis oppstår det en kreativ dialog uten angrep 
og selvforsvar. Spenningsfeltet i vurderingene oppstår 
gjerne når helt ferske grupper ikke kommer skikkelig 
gjennom, men at vi samtidig ser at de har såpass mange 
kvaliteter at de burde fått en sjanse. Dette føles som en 
knipe fordi det kan være skjebnesvangert for en ny gruppe 
å bli sjaltet helt ut. Det kan påvirke om de har inntekt eller 
ikke og legge føringer for videre virke. 

Skolen som scenekunstarena
I forhold til antall spillinger på skolene vises scene-
produksjonene i Den kulturelle skolesekken få andre 
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steder. Den nye visningsarenaen for teater og dans 
for barn og ungdom er derfor ikke lenger bare kunst-
institusjonen og de klassiske teaterbygningene. Noen 
skoler har egne scener, men de fleste steder er gymsalen 
det nye teaterrommet. Skolen som kunstarena åpner for 
utprøving og ny-bruk av rom. Det arbeides med arena  
og visningskontekst på nye måter. Noen jobber helt 
bevisst og kontekstspesifikt med arenaer på skolen,  
og undersøker skolerom som potensielt gode spillerom 
for teater. 

Hvordan forholder Scenekunstbruket og Kunstnerisk  
råd seg til det som skjer når scenekunst for barn og  
unge flyttes inn i en pedagogisk kontekst og vises i 
alternative kunstrom? 

Lisa: Jeg er opptatt av viktigheten av estetisk kompetanse 
i skolen, både hos elever og lærere, og bekymrer meg for 
nedbyggingen av de estetiske fagene. Dette var også en 
av hovedbekymringene til Ekspertgruppen for kunst og 
kultur i barnehage og skole, som i rapporten «Det muliges 
kunst» (2014) presiserer at kunstdidaktisk kompetanse 
er viktig for å tilrettelegge for gode kunstopplevelser i 
skolen. Helt konkret forholder vi oss til skolesituasjon 
som en konkret rammefaktor. En forestilling skal sees 
i skolesammenheng, gjerne i et skolerom, og dette får 
konsekvenser for opplevelsen, for framføringen og for 
hvor dan forestillingen lever videre hos elevene. Jeg mener 
også det er et stort potensiale i å forholde seg helt konkret 
til skolen som arena. 

Ådne: Det perfekte visningssted finnes ikke siden ingen 
rom med sine ulike muligheter og begrensinger vil passe 
alle kunstnere og all scenekunst. Det har vært mye snakk 
om rom opp i gjennom i Den kulturelle skolesekken. 
Publikum kan selv skape rom og noen kunstnere kan 
utnytte nesten ethvert rom. God scenekunst kan oppstå  
på mange typer scener. Vi ser kunstnere som tenker nytt, 
og fylker som legger vekt på å følge opp produksjoner. 
Dette kan utvikles videre. Kanskje vil det fremover 
bli bedre muligheter for både samarbeid med lokale 
institusjoner eller kuratorvirksomhet. Alle ledd må gjøre 
det de kan for å sikre gode opplevelser.

Scenekunstfelt i endring
Flere scenekunstnere jobber i dag utforskende med  
genre som kan kalles heteronome eller ikke-autonome. 
Også innen Den kulturelle skolesekken ser vi denne 
utviklingen, og begreper som det relasjonelle, det 
konseptuelle, det stedspesifikke, dokumentarisme, sosiale 
kunstverk og deltakerbasert kunst benyttes. Skolen som 
alternativt kunstrom har bidratt til at det undersøkes og 
prøves ut nye strategier i forhold til rom, publikum og 
sosial og teatral praksis. Deltakerperspektivet er blitt 
viktigere og kunstnere går aktivt inn for å bruke  
publikum som kunstnerisk ressurs gjennom interaksjon, 
samspill, dialog, medbestemmelse og medvirkning. 
Målene kunstnerne setter seg kan være andre enn det 
publikum forventer eller gjenkjenner. 

Nye heteronome genre vil trolig ha betydning både for 
produksjonsstrukturer, vurderings- og formidlingspraksis. 
Hva tenker dere rundt dette? 

Lisa: Nye genre åpner opp for en rekke problemstillinger, 
som først og fremst innebærer at vi i Kunstnerisk råd må 
inneha en spesiell fagkompetanse for å kunne diskutere 
de ulike produksjonene. Det gjelder også fylkene som 
har formidlingsansvar. Når barn på ulike måter inviteres 
med i kunsten som deltakere, blir vi nødt til å diskutere 
kunstprosjektene på en annen måte. For hvor ligger den 
kunstneriske kvaliteten i prosjekter som tilsynelatende 
ikke er en framføring, men som tar form av en workshop? 
Eller er det en god kunstnerisk idé at alle barna skal 
opp på scenen som aktører når forestillingen er over? 
Nye kunstformer krever nye kvalitetsforståelser, og for 
Kunstnerisk råd er det vesentlig å forsøke å gripe hva 
som er et prosjekts kunstneriske idé og deretter hvordan 
denne er gjennomført. Er det snakk om reell, deltakelse 
eller kanskje heller overfladisk interaksjon, kan være 
et spørsmål å stille seg. Og i hvilken grad reflekterer 
prosjektet selv over den sosiale dimensjonen? Er det 
etiske tydelig formulert for kunstnerne, eller virker det 
hele tilfeldig og mest som en fiks idé? Komplekse former 
innebærer komplekse samtaler om kvalitetsforståelser,  
er min erfaring.

Ådne: Fylkene og skolene vil også ha en sentral rolle 
når det gjelder nye genre, for noe av denne scenekunsten 
bruker bevisst produksjonsstrukturer som en del av verket 
og publikum brukes på nye måter. Det er viktig at alle i 
Kunstnerisk råd har en form for åpenhet i forhold til dette 
og at Scenekunstbruket er forberedt på å møte nye krav og 
utfordringer fra kunstnere.

Nils: Noen av disse produksjonene kommer til uttrykk 
på en annerledes måte i det romlige og skal oppleves av 
publikum i rommet, ikke bare forstås. Dette kan være 
dramaturgisk krevende forestillinger som eksempelvis 
består av visuelle ideer og komposisjoner. Forestillinger 
kan være suggestive, kraftfulle og komplekse uten at 
vi helt vet hva de vil fortelle. Da kan det dukke opp 
usikkerhet knyttet til om elevene forstår hva denne 
kunsten vil. Det er ikke sikkert at vi trenger å være så 
bekymret, og at kunstnerne har bevisste strategier i 
forhold til hvordan denne kunsten skal nå frem til barn.

Ådne: Scenekunstbruket har nok vært litt beskyttende i 
forhold til både de som produserer og de som formidler 
scenekunst. I 2012 opplevde vi å bli satt litt på plass 
når ungdommene selv ble bedt om å skrive blogger om 
forestillinger de så. De sparket skikkelig fra. Der vi 
ikke har uttalt oss tydelig, gjorde de det. De har ingen 
bindinger til scenekunstfeltet og står helt fritt til å si og 
mene det de vil. Og det gir masse energi inn i vårt arbeid. 
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Ådne, kan vi si noen om hva du tror vil skje fremover  
i scenekunstfeltet for barn og unge i sammenheng med  
Den kulturelle skolesekken?

Ådne: Ingen vet hva som kommer til å skje i kunstfeltet, 
og det kunstnerne og skolene har hatt behov for, av for 
eksempel spillerom frem til nå, trenger ikke være den type 
visningsrom vi har behov for i fremtiden. Ulike kunstnere 
har ulike behov, og det er vanskelig å tilrettelegge for alle. 
Kanskje vil vi fremover møte både elever og et kunstfelt i 
endring med andre krav enn i dag. Dette gjelder alle ledd 
i vårt formidlingsnettverk: elev, lærer, kunstner, fylke, 
arrangør og vi som nasjonal aktør.



2
8
2

S
c
e
n
e
k
u
n
s
t
e
n
 
o
g
 
d
e
 
u
n
g
e

De grenseløse
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL
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Roen senker seg raskt der jeg sitter sammen med nærmere 
90 elever, lærere og skolens helsesøster i enden av en 
idretts hall. Hamar katedralskoles idrettselever er klare for 
noe annet enn sine vanlige inneaktiviteter denne vinter-
dagen, noe som også handler om kropp.

Scenekunstkonsulent og formidler Camilla Vanebo 
ønsker oss velkommen til den aller første visningen 
av De grenseløse til videregående skoler i Hedmark. 
Hun snakker om kunstens fravær av fasitsvar, og 
oppfordrer oss til å være observante på de ulike uttrykk 
og virkemidler som tas i bruk. Camilla avslutter med å 
invitere til samtale etter forestillingen. Lyset dempes i 
salen og ei vever jente kommer til syne; vist på en vegg 
med to dører på hver side og med hvert sitt skilt over.

Turnéorganisasjon for Hedmark var usikre på om vi 
skulle vise danseforestillingen De grenseløse, der ei jente 
på en institusjon har isolert seg fra omverdenen. Men vi 
hadde valgt, og nå var spørsmålet: Valgte vi rett?

I beskrivelsen av De grenseløse står det:

Selve handlingen i stykket er et produkt av 
hennes fantasi og tvangstanker. Vi ser verden 
gjennom hennes øyne, vi ser de feil hun ser ved 
seg selv; vi ser underbevisstheten hennes. Hun 
er grenseløs, og klarer ikke å skjerme seg mot 
inntrykk og påvirkning utenfra.

Tekstene som brukes til voiceover er hentet 
fra blogger skrevet av ungdom som skader seg 
selv eller på andre måter driver rovdrift på sin 
egen kropp. Med video som et bærende element 
i forestillingen kan vi få et dypere innblikk i 
hennes underbevissthet og drømmer.

Finn Skårderud skriver i boka Uro om det 
grenseløse mennesket, om hvordan noen på 
søken etter grenser går til ekstreme tiltak: «De 
trekker seg tilbake, lukker seg til, forminsker 
seg, beruser seg eller søker glemselen. 
Symptomene er i seg selv avgrensende – i 
forhold til de andre, til morgendagen, til kravene 
og forventningene. I møtet med den anorektiske 
som blir mindre og mindre, tenker jeg at hun 

eller han strever etter å finne det minimale 
selvet som er lite og oversiktlig nok til å ha 
kontroll over. Det er eksistensiell slanking.»

I denne danseforestillingen gis jenta som sliter 
med å etablere en stabil identitet en metaforisk 
form. Samtidig har forestillingen et poetisk 
uttrykk gjennom film, musikk og sang. Musikk, 
lyd, bevegelse og bilde danner sammen en 
fortelling som rommer sterke stemninger åpen 
for fortolkning.

Bakgrunn
De grenseløse hadde tidligere gått for ungdomstrinnet 
i Vest-Agder, og i neste runde skulle den videre til 
Buskerud. Men der sa det stopp! Presentasjonen av 
danseforestillingen på fylkeskommunens kulturtreff ble 
møtt med sterke reaksjoner fra ungdomsskoleelever og 
lærere, og 2. desember 2012 ble saken slått stort opp i 
Drammens Tidende.

Fylkeskommunen stopper  
omstridt skoleforestilling

Dette er en forestilling som handler om en 
krevende problematikk. Derfor har det vært en 
del fagmiljøer involvert også i produksjonen. 
Men så viser det seg at det er stor uenighet i de 
ulike fagmiljøene om hvordan man bør snakke 
med ungdom om en slik problemstilling, sier 
teamleder for kunst og kultur i BFK.
TONE ØSTERDAL TIL DRAMMENS TIDENDE1 

Dette var utgangspunktet for Scenekunstbrukets1 
initiativ til seminaret «Farlig kunst?», som ble holdt 28. 
januar 2013 i Oslo. Fra hele landet kom det kunstnere, 
produsenter og skolefolk i møte med fagfolk innen helse. 
Turnéorganisasjon for Hedmark stilte med fire deltagere.

Etter visning av forestillingen fikk vi innlegg fra 
fagpersoner med ulikt ståsted. Meningene sprikte, og 
under den avsluttende paneldebatten, ledet av Camilla 
Vanebo, fikk vi en diskusjon med nerve.

Valgte vi rett?
Av Håkon Skoge, Turnéorganisasjon for Hedmark
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Runi Børresen, Høgskolen i Buskerud med master 
i helsefremmende og forebyggende arbeid og nærmere 
30 års fartstid innen utvikling av forebyggingsmateriell, 
tolket forestillingen som naturalistisk og beskrivende. 
«Det er ikke et kunstnerisk blikk på lidelsen som sådan. 
Det er en beskrivelse. Og det gjør det veldig vanskelig. 
De aller fleste er ikke så alvorlig syke. De har mildere 
symptomer, men kan allikevel bli trigga til alvorlige 
symptomer. Nettopp fordi det som kommer til uttrykk 
her bidrar til å fortelle at dette er en måte å håndtere dette 
på, og at du opplever det du er ute etter som ungdom. 
Å dempe de vonde følelsene.»2 Generelt opplevde hun 
at Den kulturelle skolesekken (DKS) som ordning for 
grunnskolen ikke ga nok rom for tilrettelegging og 
oppfølging. Når det gjaldt videregående skole, så hun 
større muligheter for god oppfølging av denne  
type produksjoner.

Teaterviter og scenekunstkonsulent, Gry Ulfeng la 
distanseteorien til grunn. For henne handlet dette om 
styrte estetiske konfrontasjoner mellom kunstneriske 
elementer. På denne måten mente hun at man avdekker 
mentale forestillinger ved å fremvise maktstrukturer  
som individet projiserer på seg selv, og da gjerne  
tenkte vrangforestillinger. 

«Det handler om hvordan denne samtidskunsten 
velger å gå inn for å skape bevisstgjøring, synliggjøre 
makt og avmakt. Og hvordan sosiale forestillinger selv-
pålagt tas inn hos individet. Virkemidlene her viser en 
smerteerfaring som er ganske allmenn. Et maktspill  
som vi alle er en del av.»

«Intet tema skal begrenses mot skoleverket. Elevene 
skal altså møte alle de vanskelige temaene,» kommenterte 
Per Odd Bakke, avdelingsdirektør i Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design. Så var han enig med 
Runi Børresen i at premissene for besøkene ofte er 
uforberedte lærere og elever. «Derfor er det viktig med 
god tilrettelegging,» la han til.

Juni Raak Høiseth som representerte ROS 
(Rådgivning om spiseforstyrrelser) og brukerrådet 
ved Capio anoreksisenter i Fredrikstad, har selv slitt 
med spiseforstyrrelser og blitt frisk. Men i tillegg 
innehar hun kunnskap om DKS. I forbindelse med en 
eksamensoppgave reiste hun rundt for å se nærmere 
på hvordan skolene tok imot DKS-tilbudet. Her erfarte 
også hun at mange produksjoner manglet gjennomtenkte 
opplegg, og som i forlengelsen av det, ikke ble godt 
nok fulgt opp ved den enkelte skole. Når det gjaldt 
De grenseløse var hun enig i de bekymringene Runi 
Børresen framla om produksjonen som beskrivende, og 
var spesielt skeptisk til at tekstene skulle formidles til 
ungdomsskoleelever. Et tilbud til videregående skoler 
var også hun mer positiv til. Utover dette var Juni Raak 
Høiseth enig i at ikke noe tema skal ekskluderes  
fra skolesekken.

Vårt valg
På vårt produsentmøte i etterkant av seminaret var vi 
splittet i synet på om danseforestillingen De grenseløse 
skulle være på Turnéorganisasjon for Hedmark sitt 
programtilbud for videregående skoler. Produksjonen 
som med sterke virkemidler omhandler spiseforstyrrelser 
og selvskading, og som førte til steile motsetninger på 

fagseminaret syv dager tidligere. Vi hadde bare noen 
dager på oss før programpresentasjonen til Kulturtorget 
skulle være klar. Hva skulle vi lande på? 

Det første vi ble enige om, var at danseforestillingen 
kunstnerisk sett holder mål. Hva så med den helsefaglige 
dommen over forestillingen som en beskrivende fortelling 
med tips og oppfordring fra vondt til verre? Etter endt 
turné ville vi ikke kunne leve med beskyldninger om 
forverrede situasjoner for enkeltelever. Og hvis vi landet 
på et ja, var det viktig for meg som daglig leder å kunne 
svare på et hvert spørsmål som måtte komme fra pressen 
eller andre. 

Under seminaret var det flere som kom inn på skolenes 
tradisjonelt manglende oppfølging i forbindelse med 
skolebesøk, samt tvilen rundt ungdomsskoleelever som 
rette målgruppe. For oss var det derimot kun snakk 
om videregående skoler som selv kan velge hvilke 
produksjoner de ønsker etter en presentasjon på et 
kulturtorg. Dermed endret diskusjonen seg rundt hvordan 
Turnéorganisasjonen som tilbyder, og den enkelte skole 
som mottaker, kunne ta et felles og helhetlig ansvar fra 
forberedelse via gjennomføring til oppfølging.

Vi endte med følgende konklusjon:

De grenseløse er en danseforestilling 
vi kunstnerisk sett ønsker å formidle til 
videregående elever. Den vises på Kulturtorget 
2013 under forutsetning av en godt forberedt 
presentasjon. Dette innebærer en innledende 
introduksjon, og med rom for påfølgende 
samtale etter visningen. Det engasjeres en 
formidler som følger turneen etter samme 
modell som under kulturtorget. Vi må 
videre forsikre oss om at skoler som velger 
produksjonen har lærere som sørger for godt 
forberedte elever og helsesøster som sentral 
brikke i alle faser.

Deretter ble forestillingen presentert for elever og 
lærere på det årlige Kulturtorget. Camilla Vanebo både 
innledet og førte samtalen i etterkant. En spennende 
dialog oppsto der spesielt elevene viste engasjement. De 
fremhevet verdien av å synliggjøre tematikken på denne 
måten. Vanebo vektla skolenes ansvar for et godt og 
gjennomarbeidet opplegg; for så å kunne fange opp de 
elever som eventuelt ville trenge oppfølging. 

Seks av 14 videregående skoler valgte den, og 11 
forestillinger ble vist våren 2014. Dette er noen av sitatene 
som Camilla Vanebo fanget opp og innlemmet i sin 
interne rapport etter endt turné:

 → Dette gikk rett inn i fagplanene for treningsledelse  
som består av både mental helse og empati.

 → Dette burde vært obligatorisk.
 → Danseren var fantastisk.
 → Jeg savner mer håp.
 → Vi tok henne med bak, trøstet henne og hørte på henne. 

Hun åpnet seg opp og fortalte ting hun ikke hadde sagt 
til noen andre før; heller ikke hjelpeapparatet hun har 
vært i befatning med. Skolen tok ansvar, og lovet å  
følge henne opp videre.
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Vanebo melder altså tilbake både god respons og røde 
lamper (som faren for smitteeffekt). 

Tilbakemeldingene har gitt oss en bekreftelse på at 
danseforestillingen skapte engasjement. Både lærere og 
elever har på ulikt vis satt pris på at det i forestillingen 
synliggjøres et vanskelig og tabubelagt tema som må 
følges opp med samtaler og beredskap.

Vi skylder danseren Kari Skotnes Vikjord, koreografen 
Hege Haagenrud, formidleren Camilla Vanebo og resten 
av de involverte i produksjonen en stor takk! Flere av 
våre valg hadde vi ikke kunne tatt uten Scenekunstbrukets 
fagkonferanse «Farlig kunst?», med innledere som turte 
å være tydelige. Dette hjalp oss til å trykke på de rette 
knappene. Og sist, men ikke minst, har den enkelte 
videregående skole som mottaker vært sitt ansvar bevisst.

Turnéorganisasjon for Hedmark sender De grenseløse 
også på veien for skoleåret 2014/2015. Seks skoler har 
bestilt danseforestillingen, hvorav fire vil ha den tilbake – 
deriblant til idrettselever og annen ungdom ved  
Hamar katedralskole. 

Noter

 1 http://www.dt.no/kultur/fylkeskommunenstopper 
omstridtskoleforestilling1.7670168/

 2 De direkte sitatene fra ordvekslingen under debatten  
er hentet fra video på www.kanalscenekunst.no.
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Jeg liker begrensninger. Hvordan kan man flytte grenser 
innenfor en satt ramme? Det å jobbe mot en bestemt 
aldersgruppe er ikke noe man så ofte gjør når man 
henvender seg mot voksne. Da tenker jeg mer på hva jeg 
vil uttrykke, og mindre på mottakeren. Kombinasjonen av 
å tenke så konkret på hvem mottakeren er, samtidig som 
man ikke undergraver sitt eget kunstneriske prosjekt er 
både spennende og utfordrende.

Jeg har tenkt mye på mitt ansvar i forhold til det unge 
publikummet, spesielt etter debatten som gikk i etterkant 
av De grenseløse. Jeg har først og fremst et ansvar for å 
formidle noe som holder høy kvalitet og som utfordrer 
barna på kunstnerisk plan. Det er både et «her og nå» og 
et langsiktig mål, jeg ønsker å øke barnas bevissthet, gi 
dem en estetisk dannelse man ellers ikke får i skolen.

Begrensningens kunst
Hege Haagenrud

Dyret som nektet
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL
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Superglad
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL

Hamsterprosjektet
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL

Etyder
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL

How to be Alone
Hege Haagenrud

FOTO: SIREN LAUVDAL
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Jeg er opptatt av publikums tilstedeværelse idet de 
kommer inn i rommet. Ettersom vårt kompanis publikum 
for det meste består av elever (fra ungdomsskolen) og 
ettersom forestillingene alltid skjer i regi av skolen, vet 
publikum ofte lite om hva de går til. Når publikum kommer 
inn i gymsalen er de derfor som regler mer opptatt av 
hverandre enn at de nå skal inn å se teater. Derfor er jeg 
opptatt av at publikum skal komme inn i et rom der det 
allerede skjer noe. Det skal være et umiddelbart møte 
mellom scene og sal som vekker publikums fokus og 
interesse fra det øyeblikk de kommer inn døra. 

Jeg elsker gymsaler og kompaniet spiller alle sine 
forestillinger i gymsaler. Vi er ikke så opptatt av å fylle 
gymsalen med scenografi for å herme innsiden av et 
teaterrom, snarere tvert imot. I stedet for å lage en fiktiv 
situasjon, ønsker vi å la møtet mellom scene og sal, 
mellom skuespillerne og publikum, være så reelt som 
mulig. Det som eventuelt måtte skje i salen, må det på ett 
eller annet vis få en konsekvens på scenen. Skuespillerne 
skal lytte til publikum slik publikum skal lytte til 
skuespillerne. Det skaper et godt fokus, begge veier.

Flaatenbjørk kompani er mer opptatt av å utforske 
spesifikke temaer og mellommenneskelig forhold, 
snarere enn å iscenesette en psykologisk handlings-

drevet fortelling. Det betyr at karakterene i kompaniets 
forestillinger ikke trenger å være fiktive psykologiske 
karakterer. Skuespillerne kan like gjerne være seg selv, 
om vi får formidlet temaet best på den måten.

Når vi lager scenekunst med fokus på publikum, er vi nødt 
til å «kjenne» vårt publikum godt. Derfor bruker kompaniet 
ungdom aktivt som testpublikum og samtalepartner 
under veis i produksjonen av en forestilling. I enkelte av 
kompaniets produksjoner, så som med Uten genser, har 
publikums påvirkning underveis i produksjonsprosessen 
gjort at forestillingen har blitt en helt annen enn opprin - 
 nelig planlagt. Det ironiske med akkurat denne produk-
sjonen er at vi gjennom et tett samspill med publikum 
underveis i produksjonsprosessen, har laget en fore-
stilling som er så tilpasset ungdom at de voksne ikke 
liker/forstår den. Det er synd, ettersom det er de voksne 
som kjøper inn scenekunst for ungdom.
 
For meg er det ikke viktig å lage noe som ligner på teater 
eller svarer til en form som passer de som «vet» hvordan 
teater skal lages. For meg er det primære å utfordre 
publikum til å tenke nytt. Det viktige for meg er ikke å ha 
et innhold som passer lærerplanen. Det viktige for meg er 
å ta publikum på alvor og skape et reelt møte i en scenisk 
«samtale» om viktige temaer i samfunnet.

Jeg elsker gymsaler!
Jarl Flaaten Bjørk, Flaatenbjørk kompani

Galskapsprosjektet
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN
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Galskapsprosjektet
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN

djønk 2.1
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN

Seksuell Empati vol. 1 – Handlinger
Flaatenbjørk kompani

FOTO: JARL FLAATEN BJØRK

Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter
Flaatenbjørk kompani

FOTO: MORTEN A JORSET

Uten genser
Flaatenbjørk kompani

FOTO: TANJA STEEN
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Estetiske fag og samfunnsfag tilbyr ulike perspektiver 
på kunst og har gjerne blitt forstått som konkurrerende 
tilnærminger. Sosiale aspekter i og rundt kunst har 
imidlertid fått større oppmerksomhet de siste tiårene, og 
dette aktualiserer hvordan ulike faglige tilnærminger kan og 
bør utnyttes i kunnskapsutviklingen og hva slags dynamikk 
som kan oppstå mellom dem. Vi ønsker med denne 
teksten å skape et dialogisk rom mellom teatervitenskap 
og sosiologi for å utforske potensialet for heteronomi i 
forskning og evaluering av Den kulturelle skolesekken 
(DKS). Det er spesielt to spørsmål vi vil diskutere:

1. Hvordan kan vi nærme oss troen på kunstens 
betydning i en kultur som ser ut til å konstruere 
kunsten som en urørlig, hellig, esoterisk størrelse? 
Spørsmålet stilles også i et epistemologisk perspektiv, 
hvordan kan denne troen gi en tilgang eller inngang  
til viten?

2. Hvordan kan viljen til viten i fremtidig forskning på 
og evalueringen av DKS forvaltes? Tro og viten blir 
gjerne forstått som autonome størrelser med lite til 
felles. Tro og viten forstås som gjensidig utelukkende 
tilnærminger til virkeligheten. Men er det så enkelt?

Det er interessant å merke seg at diskursen om 
grunnlaget og metodikken i evalueringen av DKS hittil ser 
ut til å følge to akser: én som går i retning av «kunsten å 
hellige middelet»1 og én som går langs en linje basert på 
metodikkens betydning for evalueringens troverdighet 
(Stavrum, 2013). Diskursens første akse er basert på en 
instrumentalistisk tilnærming til kunstformidling til 
barn og unge, dvs at kunsten er et virkemiddel til læring, 
dannelse, utdanning og utjevning av sosiale forskjeller. 
Som drivkraft finner vi en sterk tro og overbevisning om 
at visse kunstuttrykk har nærmest en immanent evne til å 
sikre læring, dannelse og andre gode formål i samfunnet.

Den andre aksen har som idégrunnlag og credo at  
bare vi finner en metode som fanger læringsutbytte av 
det vi kan kalle estetisk erfaring, så vil vi i neste omgang 
kunne tilby en overbevisende vurdering av elevenes møte 
med kunstuttrykket.

Hva består problemene i her? Hvilke andre 
tilnærmingsmåter kan vi tilby når vi setter teater-
vitenskapelige og sosio logiske perspektiver i dialog  
med hverandre?

Den kulturelle skolesekken  
og kulturpolitikkens godhetsregime
Siden DKS ble etablert som en nasjonal satsning er det 
gjennomført en god del forskning på dette fenomenet, 
ikke minst evalueringsforskning. I løpet av de siste 
årene har det kommet noen bidrag som reflekterer 
over denne kunnskapsproduksjonen og den konteksten 
den inngår i. Flere har hevdet at forskningen på Den 
kulturelle skolesekken nærmest uvegerlig inngår i en type 
godhetslogikk som det er svært vanskelig å unndra seg. 
Jorunn Spord Borgen har oppsummert sine erfaringer 
med den første nasjonale evalueringen av DKS (Borgen og 
Brandt, 2006) med å hevde at kunstformidling for barn og 
unge er en urørlig størrelse, og at det oppleves risikabelt å 
fremme kritikk (Borgen, 2008). Heidi Stavrum har pekt på 
at forskning på Den kulturelle skolesekken må forholde 
seg til en dobbel godhet (Stavrum, 2013). 

Begrepet om en dobbel godhet er en videreutvikling 
av begrepet om det kulturpolitiske godhetsregimet som 
Røyseng introduserte i en analyse av norsk teaterpolitikk 
spesielt og kulturpolitikk spesielt (Røyseng, 2007). 
Kulturpolitikken har over lengre tid konstruert kunst og 
kultur som noe moralsk godt som gir positive virkninger 
både på individ- og samfunnsnivå. Å oppleve kunst 
og kultur blir ofte omtalt som en måte å sette i gang 
prosesser som leder til en rekke positive resultater. 
Røysengs påstand og analyse er at vi har å gjøre med en 
tro på at det bor noe godt i kunst og kultur.

Godhet er en moralsk størrelse. Følger vi Luhmann 
er moralen en betraktningsmåte som ikke aksepterer 
andre vurderinger (Luhmann, 1995). Moralen blir gjerne 
altomfattende. Luhmann slår fast at moralen skiller 
mellom det som aktes, og det som må ringeaktes. Mens 
mange andre vurderinger vil rette seg mot aspekter ved et 
fenomen eller en person, rammer de moralske dommene 
fullt og helt. En person kan være en god fotballtrener, 
omtenksom kone og faglig sterk forsker, men om hun 
blir tatt i underslag i fotballaget, vil den moralske 

I spenningsfeltet mellom Tro og Viten
Den kulturelle skolesekken og evalueringsmetoder
Av Siren Leirvåg og Sigrid Røyseng
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dommen true hele hennes person. Moralen aksepterer 
ikke vurderinger som legger vekt på andre aspekter 
ved personen. På samme måten kan man tenke seg at 
det er moralen som gjør at det er så vanskelig å stille 
kritiske spørsmål til DKS fra forskningshold. Hvis det er 
slik at DKS er blitt sosialt konstruert som noe moralsk 
godt, vil de som stiller kritiske spørsmål bli vurdert 
ut fra de moralske kategoriene: aktelse/ringeaktelse. 
Det gode søker bekreftelse og avviser tvert forsøk på 
problematisering. Hva betyr så den moralske godheten for 
hvordan DKS forstås? Hva er det med godheten? Hva gjør 
den for oss?

Godhetsregimet impliserer at den kunstformidlingen 
som finner sted innenfor DKS gjør noe godt med dem som 
opplever kunsten. Godhetsregimet tillegger kunsten så å 
si en agens. I tråd med godhetsregimet rommer kunsten 
gode krefter som potensielt kan endre den som opplever 
kunsten i en positiv retning. Dette kommer for eksempel 
til uttrykk i måten DKS omtales i offentlige dokumenter. 
Dette er et eksempel fra Kulturdepartementets 
stortingsmelding om DKS fra 2007:

Kunst og kultur kan utfordre etablerte 
tankemønster og gje ei alternativ forståing av 
verda. Kunst og kultur gjev opplevingar om 
kan vere avgjerande for å utvikle det enkelte 
menneske sin personlegdom og livskvalitet. 
Kunst, kultur og kulturarv er identitetsskapande, 
og medverkar til å gjere oss medvitne om kven 
vi er og kvar vi kjem ifrå. Dette har verde for 
enkeltindividet, men det har òg kraft til å  
forme samfunnsutviklinga.
(KULTURDEPARTEMENTET 2007:7) 

Her etableres det en forståelse av at kunst og kultur 
gjør noe som kan føre til positiv utvikling både for 
enkeltmennesket og for samfunnet. På den ene siden er 
det den enkeltes personlighet, livskvalitet og identitet 
det gjelder og på den andre samfunnets forming. Dersom 
ambisjonsnivået for hva DKS skal bety ligger her, hva 
betyr det for forventningene til forskningen? Er det 
mulig å forene forskningens kunnskapsinteresse og 
institusjonaliserte kritikk med en godhetstenkning som 
gjøres så fundamental for ordningen?

Forskningen og kulturpolitikkens godhetsregime
Heidi Stavrum (2013) hevder at forestillingen om godhet 
får en ekstra omdreining når det er snakk om barn 
og unge. Dette er en målgruppe som også er bærer av 
en forestilling om godhet. Sammenkoblingen av den 
moralsk gode kunsten og kulturen og den moralsk gode 
målgruppen barn og unge er svært kraftfull. Det blir 
vanskelig å stille kritiske spørsmål eller komme med 
forskning som ikke underskriver på en slik dobbel godhet. 
Dette peker på at forskningen også må forholde seg til 
trosforestillinger om kunstens ubestridelige positive 
betydning. Selv om en del forskere har gjort forsøk – og 
til dels gode forsøk – på å påvise de positive virkningene 
opplevelse og deltakelse i kunst og kultur har på barn og 
unge, vet vi fortsatt nokså lite om hvordan dette forholder 
seg. Like fullt blir satsningene kunst- og kulturformidling 
til barn og unge ofte legitimert nettopp ved at man 

forutsetter at barn og unges møte med kunst og kultur 
bidrar til positiv utvikling. Vi kan si de legitimeres med 
tro på gode virkninger. 

Samtidig er det et ideal for kulturpolitikken, 
så vel som for andre politikkområder, at den skal 
være kunnskapsbasert (Grund, Jan m.fl., 2012). 
Kulturpolitikken skal utvikles med utgangspunkt i viten. 
Og viljen til viten synes også i noen grad å være til 
stede. De siste tiårene har kravene til rapportering økt, 
og det foreligger stadig mer skriftlig dokumentasjon 
av offentlig støttede tiltak og virksomheter. I lys av 
Foucault kan man forstå offentlige myndigheters 
stadige ønske om rapporter og dokumentasjon som 
en vilje til viten. Den vitensproduksjonen det er snakk 
om inngår imidlertid også i et kontrollregime hvor 
det handler om å sikre seg at tildelingen av offentlige 
midler gir de ønskede resultatene. Dette er altså ikke 
en kunnskapsproduksjon som setter spørsmålstegn ved 
grunnleggende forutsetninger for de praksisene som 
settes i verk, men snarere en kunnskapsproduksjon som 
tar de grunnleggende forutsetningene for gitt. Slik kan 
det hevdes at vi har å gjøre med en kunnskapsproduksjon 
som har som sin funksjon å dokumentere helt bestemte 
virkninger av kulturpolitiske tiltak som DKS. Det er en 
vitensproduksjon som bidrar til å underbygge troen  
på tiltaket.

Et problem som oppstår her, kan vi kalle 
legitimerings  problemet. Forestillingen om – eller rettere 
sagt troen på – at barn og unges opplevelse av kunst og 
kultur gir læring, dannelse osv. gir gjerne den effekten 
at når det kommuniseres forskningsresultater som gir 
støtte til den samme troen, får disse forskningsresultatene 
en tiltrekningskraft og spredning som peker utover de 
faktiske undersøkelser som er blitt gjort og den lit vi 
faktisk kan sette til forskningen det gjelder. 

Den såkalte «Mozart-effekten» kan tjene som 
eksempel. Begrepet skriver seg fra en studie fra 1993 
som tre amerikanske forskere med Frances Rauscher i 
spissen publiserte i det anerkjente tidsskriftet Nature 
hvor konklusjonen var at studenter som hadde lyttet 
ti minutter til en sonate av Mozart, hadde forhøyet 
prestasjonsevne i ti til 15 minutter etterpå (Rauscher 
m.fl., 1993). Undersøkelsen var blitt gjennomført med en 
kontrollgruppe som ikke hørte Mozart, men som enten 
hørte på et avslapningsbånd eller satt i total stillhet i ti 
minutter. Forsøk på replikasjonsstudier har imidlertid 
ikke påvist samme effekt. Ifølge musikkforskerne 
Dyndahl m.fl. (2013) har Rauscher senere modifisert sine 
konklusjoner og presisert at studien fra 1993 primært 
viste forskjeller mellom gruppenes prestasjoner på 
bestemte oppgaver innen «Paper-Folding & Cutting». 
Dyndahl m.fl. henviser til nevropsykologer som 
peker på at Mozart-effekten handler om økt nivå av 
transmitterstoffet dopamin i hjernen. Mozarts musikk 
hadde antakelig gitt lytterne bedre humør og dette igjen 
var utslagsgivende for den økte prestasjonsevnen. I tillegg 
til at Mozart-effekten ikke hadde så generelle virkninger 
som man først konkluderte med, blir problemet i tillegg 
at det er mange ting som kan skape godt humør og 
dermed økt prestasjonsevne. Enda mer interessant er 
det at forskningsresultater får en legitimeringsfunksjon. 
Forskningsresultatene legitimerer visse trosforestillinger 
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i feltet. Slik brytes dikotomien mellom tro og viten ned. 
Tro og viten veves sammen.

Følger vi Bourdieus forståelse av symbolsk makt, er 
det ingen uskyldig affære vi har å gjøre med (Bourdieu, 
1996). Trosforestillinger – også dem om godhet – kan bli 
etablerte sannheter som ingen setter spørsmålstegn ved 
og dermed skaper og reproduserer de en sosial virkelighet 
som tjener visse interesser, men som hemmer andre. Når 
kunnskap underbygger eller blir brukt til å underbygge de 
samme trosforestillingene, framstår problemet som enda 
vanskeligere å håndtere. Om sammenvevingen av tro og 
viten på denne måten er problematisk, hvordan kan vi se 
for oss kunnskapens rolle?

Kunstsosiologiske perspektiver
Kunstsosiologien har tradisjonelt rettet søkelyset mot 
kunstens rolle i samfunnet og mot samfunnets rolle i 
kunsten. I møtet med DKS vil kunstsosiologien på den 
ene siden dermed studere hvilke roller DKS tildeles og 
selv tar i en større samfunnskontekst. Den kulturelle 
skolesekkens relasjon til mål som dannelse og utdannelse 
plasserer ordningen i en bestemt samfunnsrolle. Med 
utgangspunkt i det kunstsosiologiske fokuset på kunstens 
rolle i samfunnet kan vi forsøke å besvare hvilke mål og 
interesser DKS tjener.

På den andre siden vil kunstsosiologien kunne 
analysere hvordan sosiale forhold gir seg til kjenne og 
kommer til uttrykk i kunst. Kunstsosiologien forutsetter 
dermed at det ikke finnes noe sted hvor det sosiale ikke 
spiller en rolle på en eller annen måte. Den absolutte 
autonomien blir i dette perspektivet en illusjon – selv i 
scenekunstnernes skrivestuer og prøvesaler. Motsatt av 
Margareth Thatchers velkjente utsagn: «There is no such 
thing as society,» sier sosiologen at vi aldri unnslipper 
samfunnet. Det samfunnsmessige er tilstede overalt, 
også i kunsten som formidles gjennom DKS. Hva det 
samfunnsmessige betyr i ulike sammenhenger, gir imidler-
tid ulike kunstsosiologiske tilnærminger ulike svar på. 

Den franske sosiologen Pierre Bourdieu er et 
referansepunkt man ikke kommer utenom i forståelsen av 
de sosiale aspektene ved kunsten. Bourdieus innflytelse 
på forståelsen av kunst og samfunn de siste tiårene er 
nesten ufattelig. Mange opplever imidlertid strukturenes 
betydning i Bourdieus teorier som reduksjonistisk i møte 
med kunsten. Kunsten får ikke tre fram som seg selv, men 
blir betraktet i lys av noe annet. Eller som Bourdieu selv 
formulerte det: «Konst och sociologi trivs inte bra ihop» 
(Bourdieu, 1992, s. 55). Ikke desto mindre argumenterte 
Bourdieu for at sosiologien ikke bør skygge banen. I følge 
han er kunst en sosial arena hvor ulikhet skapes, men hvor 
de forskjellsskapende mekanismene skjuler seg godt. 

De siste årene har det imidlertid kommet flere 
betydelige bidrag som er mindre opptatt av strukturenes 
trykk, og som ser aktørene som friere enn hva Bourdieu 
gjorde. Ikke minst har dette gitt en økt orientering mot 
muligheter for handling og et fokus på praksis. Parallelt 
med dette vil man også forstå forholdet mellom kunst og 
samfunn på en annen måte.

Et grunnleggende synspunkt som er blitt introdusert 
av den amerikanske kultursosiologen Jeffrey Alexander 
er at kultur ofte, for eksempel i Bourdieus sosiologi, 
betraktes som en avhengig variabel. Slik forstås sosiale 

strukturer og maktforhold som noe som kommer forut 
for og som former kultur. Perspektivet bidrar med andre 
ord til at vi for eksempel ikke ser DKS som et kulturelt 
fenomen i og for seg, men som et fenomen som er skapt 
av bakenforliggende sosiale strukturer og maktforhold. 
Med sitt såkalte sterke program innen kultursosiologien 
vil Alexander denne tilvendte tenkningen til livs. 
Alexander ønsker ikke å se kultur som et produkt, men 
som et perspektiv. Kultur er i følge Alexanders sterke 
program mye mer grunnleggende enn hva den vanlige 
(svake) kunst- og kultursosiologien forutsetter. Kultur 
er ikke et produkt av sosiale strukturer, kultur forklarer 
sosiale handlinger (jamfør Webers «verstehen»-tenkning). 
Å forstå en handling og forklare en handling er i tråd 
med en slik tenkning langt på vei samme sak. Overført til 
kunstens område vil kunst dermed ikke betraktes som noe 
som skapes på bakgrunn av sosiale forhold, men motsatt: 
kunst betraktes som en del av den kulturelle rammen som 
muliggjør sosiale fenomener og gjør dem forståelige. 

I vår sammenheng er det interessant at selve 
betegnelsen det sterke programmet i kultursosiologi er 
inspirert av det sterke programmet i vitenskapsstudier 
(Larsen, 2013, s. 47). Her er det et hovedpoeng at 
vitenskapelige ideer like mye må betraktes som 
kulturelle og lingvistiske konvensjoner som resultater 
av «objektive» handlinger og prosedyrer (samme sted). 
Dette representerer med andre ord en måte å forstå 
forskningsbasert kunnskap på hvor forholdet mellom tro 
og viten ikke kan reduseres til en dikotomi.

Et stykke på vei kan det hevdes at antropologenes 
ritualteorier representerer en tenkning om kulturens 
betydning som sammenfaller med Alexanders sterke 
program. Dette perspektivet framstår som særlig relevant 
i møtet med det kulturpolitiske godhetsperspektivet. 
Forståelsen av at kunst og kultur gjør noe, skaper noe, 
skaper virkelighet kan også forstås i lys av begreper 
om ritualer. Samfunnet har en rekke utfordringer. For 
eksempel er det en stor og viktig utfordring å finne ut av 
hvordan vi skal sørge for at den oppvoksende slekt blir 
gagns mennesker som kan bidra til et godt samfunn. Dette 
ligger i kjernen for utdanningssystemet og pedagogikken. 
I tråd med sitatet over plasseres DKS som et (av flere) svar 
på denne utfordringen. Møtet med kunst og kultur sees på 
som en mulighet til å utløse positiv utvikling på samme 
måte som møtet med forandrende krefter i tradisjonelle 
ritualer. Her står vi like overfor spenningsfeltet mellom 
tro og viten. Det synes på den ene siden å være sterke 
trosforestillinger knyttet til kunsten og kulturens gode 
virkninger på enkeltmennesket og på samfunnet. På den 
andre siden ønsker man viten som bekrefter dette. 

Performanceteoretiske perspektiver
Hvis det er slik at Den kulturelle skolesekken fremmer 
og vokter en implisitt vitensproduksjon, både på individ- 
og samfunnsnivå, hvilken effekt2 (Schechner, 2012) eller 
virkning er vi da ute etter i scenekunsten for barn og 
unge? Hva vil opplevelse og deltakelse si i en evaluering 
av DKS generelt og av de enkelte kunstmøtene spesielt? 
Hvordan kan vi da best legge til rette for en kunnskap- 
og vitensproduksjon (etter evaluering) som reflekterer 
grunnlagstenkningen både i forskningen  
og kulturpolitikken?
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Igjen i lys av Foucault, bør vi starte med selve 
diskursen og dens grunnprinsipper, altså som et 
sosialt spill, der ordet har kraft til både å føre og 
forføre (Foucault, 1999). Spillet kan betraktes som et 
spenningsfelt mellom lysten/begjæret til «ikke å begynne» 
(sam)talen og den ritualiserende, formelle kraften i 
institusjonen som driver den fram. Hva hvis effekten av 
kunstmøtet ikke lar seg temme og bestemme innenfor 
etablerte vitensregimer? Den sterke forhandlingen som 
eksisterer i feltet mellom en romantisk og metafysisk idé 
om estetisk erfaring på den ene siden, og en realistisk 
og rasjonell idé om estetisk praksis på den andre, gir 
all grunn til å tro at det er grunnleggende verdier som 
står på spill i kampen om definisjonsmakten. Og med 
definisjonsmakten eller den symbolske makten følger 
også den praktiske/operative makten. 

Kanskje finner vi noen innganger til problemene  
våre ved å gå til performanceteorien, som i sin 
grunnstruktur kjennetegnes nettopp av en tenkning  
der dikotomier behandles som binære opposisjoner i et 
kontinuum,3 altså uttrykkes som gjensidig avhengighet 
mellom institusjonelle motsetninger (Schechner, 2005). 
Begrepene tro og viten bestemmes således av deres 
gjensidige forhold og den rammen eller konteksten de 
settes i. Innenfor de systemene eller feltene vi kaller 
kunsten, politikken og vitenskapen vil relasjonen 
mellom tro og viten variere. Det universelle aspektet 
ved tankemodellen er at handlinger presenteres og 
representeres i bestemte kontekster ut fra bestemte 
spilleregler. Hvem som bestemmer spillereglene er til 
enhver tid et spørsmål om definisjons- og seleksjonsmakt. 

Hovedpoenget med å trekke inn performanceteorien 
for å forklare spillet og dynamikken mellom tro og 
viten i Den kulturelle skolesekken, er for det første at 
grunnpremisset for den er en form for dekonstruksjon 
(en paradoksal enhet)4 av motsetningene mellom den 
sosiale virkeligheten og det estetiske/rituelle spillet 
om den. Hovedargumentet er at kunsten, politikken 
og vitenskapen er varianter av performative praksiser 
og uttrykksformer som er «rammet» («framed», 
Goffmann, 1974) på spesielle måter. På mange måter 
forsterker altså performanceteoriens demokratiske 
grunnprinsipp trosfortellingen om den gode viljen i 
kunsten i spennet mellom tro og viten. Den forener 
magien og instrumentaliteten uten at det er snakk om 
en symbiose, men heller et vedvarende spenningsfelt, 
som krever en kompleks metodisk tilnærming og 
overskridende vitensstrategier. Estetikk og sosialitet 
blir med dette to sider av det performative kunstmøtet 
som står i et forhold til hverandre som ikke er entydig 
og enkelt, men som man kan vinne mye på å utforske i 
relasjon til hverandre. En slik tenkning vil snarere enn å 
ta den moderne autonomitenkningen som epistemologisk 
forutsetning åpne for å utforske og problematisere 
hvilke epistemologiske forutsetninger det performative 
kunstmøtet hviler på (gjensidig avhengige sider av det 
performative kunstmøtet, og ikke motsetninger som i 
den moderne autonomitenkningen.) Her er det viktig å 
nyansere begrepet sosialitet, som en kvalitet innad i det 
performative verket og samtidig utad i samfunnet, som en 
rituell effekt rammet av institusjonelle variabler.

 

Hva gjør performanceteoriens perspektiver for 
debatten om evaluering og vurdering av kvalitet i DKS? 
Hva skjer når vi endrer synet på hva som er virksomt i 
evalueringsprosessene fra et spørsmål om metode for å 
hellige middelet og sikre evalueringens troverdighet, til 
et spørsmål om grunnlaget for tro og viten i de diskursive 
feltene som er involvert (kunst, politikk og vitenskap)? 

Her vil vi komme med et bud gjennom begrepsparet 
innlevelse og distanse. Hvordan lever vi oss inn i 
og samtidig reflekterer over hva innlevelsen betyr 
i de performative kunstartene? Dette krever både 
empati og sympati i holdning og handling. I lys av 
performanceteorien er det nettopp disse som er satt i 
spill i DKS-diskursen: vi er både deltakere og tilskuere 
i det vi opplever, erfarer og vurderer, det gjelder både 
i estetikken, politikken og vitenskapen. Den estetiske 
erfaringen i møtet med performativ kunst er preget 
av umiddelbarhet. Vi befinner oss i et her og nå, i en 
simultan tilstedeværelse. Det interessante spørsmålet for 
kunstneren blir: Hvordan skape tilstedeværelsen? For 
politikeren: Hvordan legge til rette for tilstedeværelsen 
sosialt og materielt? For lærer-elev-konstellasjonen: 
Hvordan formidle og bearbeide tilstedeværelsen som 
opplevelse og meningsproduksjon? For forskeren: 
Hvordan skape tilgang til den viten som produseres i 
tilstedeværelsen? Det sier seg selv at vi står overfor en 
kompleks vev av kryssende interesser her, og at vi i de 
ulike diskursene dermed bør erkjenne og anerkjenne en 
innerside og en ytterside, i tråd med Foucaults tenkning 
og argumentasjon.

Hva er DKS-diskursen sin innerside og ytterside,  
om ikke nettopp egenverdien og instrumentaliteten?

Den kulturelle skolesekken og troen på kunstens 
betydning i kulturen
Som vi hevder i innledningen til denne artikkelen, er 
det ikke enkle størrelser vi står overfor i diskusjonen 
om grunnlaget for evalueringen av DKS: tro og viten. 
Tro betyr i denne sammenhengen også forestillinger 
om kunstens betydning i kulturen og en forventning 
om en positiv virkning, altså en kvalitet ved kunsten. 
Vi forvalter en over tohundreogseksti år gammel 
forestilling om kunstens kvalitet, nemlig at kunsten er 
en særegen sfære, som gir oss en mulighet for et unikt 
blikk på virkeligheten. På hvilken måte virker denne 
forestillingen om kunstens betydning i en senmoderne 
eller postmoderne tid?

I diskusjonen om det estetiske og kunstsosiologiske 
grunnlaget for Ønskekvistmodellen (Langsted et al, 2003)5 
og dens egnethet til evaluering av kunstnerisk kvalitet i 
kulturpolitisk praksis, skriver den danske teater-, medie- 
og dramaturgiforskeren Janek Szatkowski:

Debatten om ønskekvisten må […] som et af  
sine centrale anliggender have diskussionen  
af, hvordan man på den ene side sikrer, at 
der gives instrumenter til en evaluering af 
kunstnerisk kvalitet og på den anden side  
sørger for, at disse instrumenter også kan 
beskytte kunsten mod urimelige angreb og 
konstant øgende krav om «nytte» værdier.
(SZATKOWSKI, 2005, s. 41)
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Dette utsagnet, også sett uavhengig av diskusjonen 
om ønskekvistmodellen, rommer dilemmaet (hvis det er 
et) vi står overfor i DKS: hvordan skal vi i tro og holdning 
tilfredsstille de to tilsynelatende motstridende kravene 
til kunstens rolle i DKS? Og mer konstruktivt: hvordan 
kombinere disse to sidene av troen på kunstens innerside 
og ytterside?

Szatkowski oppsummerer sitt eget bud på en 
Luhmann-inspirert holdning i kvalitetsdebatten slik:

[…] kunstvidenskaben må kunne bidrage til 
flere forskellige systemer. En kvalitetsdebat, 
der er rettet mod en offentlighed, og som 
ønsker at kunne påvirke både det politiske 
og det kunstneriske system, må medtænke 
dette forhold i sin teori og metode. Opgaven 
må være så sobert som mulig at redegjøre 
for et givet værks interne strukturer og de 
værdier, det privilegerer. Det må klart kunne 
skildres, hvordan de vurderinger, vi foretager, 
er afhængige af de kriterier, vi lægger ned 
i vore begreber om kunst og genrer, og at 
kvalitetsdiskussionen altså på denne måde 
bliver en synlig strid om værdier.
(SZATKOWSKI, 2005, s. 63)

Tanken om en tautrekking/aksetenkning (dyade) 
mellom verdisyn synliggjort gjennom en åpenhet og 
en selvrefleksjon i det kunstfaglige vitenskapsfeltet er 
kanskje der vi kan skape muligheter for heteronomi i 
DKS? Hva kreves i så fall av forskerens holdninger?

Forskeren og troen på viten om  
kunstens kvalitative betydning i kulturen
Szatkowski peker videre på nettopp det problemområdet 
som vi tegner opp her, nemlig hvordan balansere 
forholdet mellom det kunstneriske og vitenskapelige 
engasjementet i vurdering av kunstnerisk kvalitet, både 
som tro og viten:

Den videnskabelige nødvendighed opstår, fordi 
vi som fagfolk må antages at have en mening om 
kvalitet. Vi bør kunne bidrage til diskussionen 
om kunstnerisk kvalitet på en konstruktiv måde. 
Nu havde det ikke været videnskab, hvis ikke 
dette spørgsmål udløste en strid om den teori, 
der skal informere et sådant prosjekt.
(SZATKOWSKI, 2005, s. 41)

En konstruktiv eller konstruktiverende linje i 
vurderingen av kunstens kvaliteter fra et forskerståsted  
vi alltid innebære en viss frykt for å gå for langt inn i 
troen og dermed fjerne seg fra viten. På samme måte  
som Luhmann innsetter en forskjell i kunstsystemets kode 
mellom imaginær realitet og realitet (Szatkowski, 2005,  
s. 51) kan vi introdusere en annen kode-akse for 
forskerens holdning og metode: et kontinuum mellom 
innlevelse (gjennom diskursens innerside) og distanse 
(gjennom diskursens ytterside). Hva oppnår vi ved 
det? Vel, for det første er det mulig at dynamikken i 
teorien bringer oss nærmere empirien, altså hva som 
faktisk foregår i det performative kunstmøtet. For det 

andre vil det kreve i forskerens metodiske tilnærming å 
kommunisere gjennom metateoretiske og selvrefleksive 
perspektiver, som ikke bare tilkjennegir hvordan 
definisjon og seleksjon prosesseres, men også hvorfor; på 
hvilket verdigrunnlag. 

I vårt dialogiske rom ser det altså ut til at vi med fordel 
kan bevege oss utover diskusjonen om evalueringsmetoder 
og stille mer grunnleggende spørsmål til hvilken 
kunnskap og viten vi ønsker å produsere gjennom Den 
kulturelle skolesekken. Videre er det også relevant å 
diskutere kunstens rolle i samfunnet og samfunnets rolle 
i kunsten og samtidig opprettholde troen på kunstens 
egenverdi. Sosiologen og teaterviteren fant hverandre i 
ritualteorien. Denne type teori representerer en måte å 
navigere i spenningsfeltet – «betwixt and between»6 – tro 
og viten i DKS. Det vil si at tro og viten er del av samme 
dyade og ikke gjensidig utelukkende, som i en dikotomisk 
tankemodell. På samme måte har vi ønsket å skape et 
rom for tvil, der vi spør oss om autonomitenkningen er 
en adekvat tilnærming til virkeligheten i dag? I og med 
at heteronomi er lansert som et overordnet begrep for 
denne publikasjonen som helhet, er det nettopp derfor et 
poeng å stille spørsmål ved de grunnleggende premissene 
ved autonomitenkningen som sådan. På det svarer vi 
selvfølgelig et både og…

Noter

 1 Formuleringen er lånt av Anne Danielsen/Donatella De Paoli, 
AnneBritt Gran/Jørgen Langdalen. 2003. Kunsten å hellige 
middelet – nye forbindelser mellom kunst og næringsliv. Oslo: 
Høyskoleforlaget/Norges forskningsråd.

 2 Effekt er her forstått via Schechners begrep efficacy, altså 
som en rituell og sosialt nødvendig virksom kraft i samfunnet 
og kulturen. 

 3 The efficacy/ritual – entertainment/aesthetic dyad.

 4 Uttrykket er lånt fra Niels Lehmann, 1992. «Teater efter 
Schechner – eller mod en dekonstruktiv dramaturgi»  
i Bunt, nr. 8.

 5 Ønskekvistmodellen ble lansert av Jørn Langsted, Karen 
Hannah og Charlotte Rørdam Larsen i 2003 og er en 
metodologi for å vurdere kunstnerisk kvalitet i performativ 
kunst. Modellen kretser rundt tre kjernebegreper som den 
performative kunsten vurderes ut fra: Villen – Kunnen – 
Skullen (Langsted m.fl., 2003).

 6 Et ritualteoretisk begrepspar, ofte knyttet til antropologen 
Viktor Turners teorier om liminalitet og overgangsriter.
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SUS 2013 (øverst) og  
SUS 2012 (over, til høyre og under)

FOTO: SCENEKUNSTBRUKET

SUS 2012

FOTO: KRISTIN HAAGENSEN/VARINGEN
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Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) utgjør barn 
og unge en enorm publikumsmasse. På tross av dette, 
mangler vi både gode kritikker av kunsten som vises og 
ikke minst har vi manglet stemmer fra målgruppen; de 
unge selv. Visningene fungerer i et vakuum, de blir ikke 
sett av andre enn elevene og lærerne deres. 

Med Scenekunstbrukets Unge Stemmer (SUS) ønsket 
vi å opprette en kanal, med tekster, tilbakemeldinger og 
kritikk fra målgruppen. Det har vært nervepirrende, og 
på forhånd ante vi ikke helt hva resultatet ville bli. Var vi 
i fullstendig utakt med målgruppen? Ville de gjenkjenne 
kvalitet der vi gjorde det? Ønsket de kun å bli underholdt, 
eller ville de ha dybde og engasjement? Jeg tror vi kan 
svare både ja og nei på alle disse spørsmålene. Barn og 
unge er selvfølgelig en like sammensatt målgruppe som 
et hvilket som helst annet publikum, om ikke faktisk mer! 
Voksenpublikummet bestemmer selv hva de ønsker å 
oppleve, og de bestemmer også i stor grad for barna sine. 
Gjennom DKS må ALLE barna se det som blir presentert, 
uansett interesse eller kunnskap. 

Høsten 2012 startet vi derfor prosjektet 
Scenekunstbrukets Unge Stemmer i tilknytning til vår 
festival Showbox, og jeg som nyansatt fikk ansvar for 
prosjektet. Gjennom samtaler med Nittedal ungdomsskole 
og trinnlærere på 8. og 10. trinn fikk vi skolen med 
på laget. Sammen ønsket vi å bidra til å formidle 
ungdommenes egne inntrykk og betraktninger om den 
scenekunsten som tilbys dem, samt skape et rom for 
refleksjon for ungdommene selv. 

I samtaler med de to engasjerte lærerne ble det 
bestemt at prosjektet skulle involvere 10. klasse. En liten 
gruppe elever fra trinnet skulle følge Showbox den uka 
festivalen varte, og blogge om sine opplevelser. Festivalen 
kolliderte med norsktentamen, men en løsningsorientert 
rektor avgjorde raskt at de utvalgte elevene kunne få 
benytte seg av en alternativ tentamensform. Ungdommene 
har derfor levert utdrag fra bloggen i norsk, og de har 
skrevet et refleksjonsnotat om prosessen og levert som 
nynorsktentamen. Skolen har selv vært interessert i 
prosjektet og brukt sin kompetanse på hvordan de kunne 
inkorporere SUS i skolehverdagen på en enkel måte, selv 
ved tentamen. Vi har i tillegg tilbudt hele trinnet å enten se 
en forestilling under Showbox, delta på en omvisning i for 

eksempel Operaen eller at SUSerne velger ett stykke  
fra festivalen som vises til trinnet i etterkant. 

Den første gruppa (2012) besto av fire jenter og to 
gutter som meldte seg etter at deres kontaktlærer framla 
prosjektet for klassen. Året etter lagde vi i samarbeid med 
skolen en «stillingsannonse», og den første gruppa med 
SUSere fortalte om prosjektet til det nye klassetrinnet. 
SUS-2013 besto av sju jenter. Å gå på teater og blogge om 
det har nok appellert mer til jentene, og gutter var savnet, 
både av oss og av SUSerne selv i fjor. Ungdommene mente 
at det kunne ha påvirket dynamikken i gruppa, og de 
ønsket å høre gutters syn på stykkene de så. 

 Det har vært viktig at deltakelse har vært frivillig 
og ønsket av ungdommene selv, og at de følte de hadde 
overskudd til det. Typisk for alle som har deltatt er 
at de også er aktive på andre fronter i livet. Flere 
driver med aktiviteter som band, teater, orkester, dans 
og visuell kunst, idrett på høyt nivå eller er aktive i 
politikk og nærmiljø. Grunnene de har oppgitt for å 
være med har variert stort; alt fra en kunstinteresse og 
journalistikkinteresse til at de kan lite om teater og dans, 
og ønsker å utfordre seg selv. 

Engasjement og gruppesamhold
Hvor villige og komfortable ungdommene har vært til å 
gripe ordet har variert, og flere har gitt tilbakemelding 
på at det har føltes trygt å ytre seg innad i en liten gruppe 
hvor alle respekterer hverandre, i motsetning til i en stor 
klasse, og de har fått større selvtillit etter å ha deltatt. 

Jeg følte jeg ble flinkere til å engasjere meg. Jeg 
merket jeg at hvis jeg satte meg skikkelig inn i 
noe på forhånd fikk jeg mer ut av opplevelsen. 
Jeg har også lært at det lønner seg å ta initiativ! 
Jeg er mer positiv til ukjente ting nå. Der jeg før 
ville nølt går jeg rett på med et smil og gleder 
meg. Det koster lite å ha en positiv innstilling, og 
det gjør det lettere å være engasjert også. 
MARTINE KARLSNES

Til tross for at ikke alle har kjent hverandre godt på 
forhånd, har ungdommene vært flinke til å ta vare på 
hverandre, høre på hverandres meninger og argumenter, 

SUS – Scenekunstbrukets Unge Stemmer
Med utdrag fra samtaler med noen av ungdommene i prosjektet
Av Elin O. Rekdal

«Jeg tror det er veldig, veldig viktig det vi gjør – 
å vise voksne hva vi liker. Og som de ikke liker.»

MARTINE KARLSNES
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og gi hverandre positive tilbakemeldinger. Stemningen i 
gruppa har vært preget av toleranse og engasjement, og 
de har blitt en sammensveiset gjeng, på tvers av tidligere 
vennskap. De har definert seg selv som SUSere, og har 
snakket om det med stolthet i stemmen. Som voksen har 
det vært rørende å observere, og morsomt og betryggende 
å høre samspillet i gruppa. 

Nok pizza og smågodt!
SUS er et krevende prosjekt. Det har krevd et visst 
forarbeid, godt samarbeid og under festivalen blir det 
lange dager. Siden ungdommene er fra ulike klasser har 
det vært vanskelig å frigjøre tid til forarbeidet i skoletiden, 
og fritiden har blitt tatt i bruk. Allikevel sier flere at det er 
noe av det beste de har vært med på, og at de gjerne skulle 
gjort det flere ganger. 

Jeg fikk mange nye erfaringer under SUS. Det 
viktigste tror jeg var samarbeidet og samholdet 
i gruppen. Vi ble en veldig sammensveiset 
gjeng. Videre var argumentasjon en stor del av 
SUS. Det å forholde seg til en arbeidsmengde, 
fordele denne og jobbe seg frem til det ferdige 
produktet lærte vi også mye av.
JOACHIM LØVLIHAGEN

Prosjektet toppet egentlig alle forventningene 
mine, og det gjelder både forestillingene og 
bloggingen. Jeg trodde ikke at jeg kom til å få  
så mye ut av det som det jeg gjorde. Det var  
også mer jobb enn det jeg hadde trodd, men  
det var ikke negativt. 
UNE SEKKELSTEN

Det var veldig mye morsommere  
enn jeg trodde det skulle være.
JULIE S. PEDERSEN

Vår rolle overfor ungdommene har blitt formet 
under  veis og må nødvendigvis ha en viss organisk 
form, ettersom ungdommene er forskjellige og har 
ulike behov. Vi har ønsket å være tilstede, men ikke i en 
dominerende rolle. Gjennom egne grupper på Facebook 
har vi holdt kontakten i forkant og etterkant, og har hatt 
en rådgivende funksjon i forhold til selve skriveprosessen 
og det blogg tekniske. Vi har gjort det vi kan for å gjøre 
det hele til en positiv opplevelse; alt fra å sørge for nok 
mat og snacks (pizza, pepperkaker og smågodt er viktig!), 
samt være tilstede som samtalepartner, cheerleader  
eller problemløser. 

Den første gruppa fikk forme bloggen mye etter eget 
ønske, både utseende og innhold. Vi har vært behjelpelige 
med å sette dem i kontakt med ulike scenekunstnere for 
intervjuer, eller for å overvære prøver og forestillinger  
før selve festivalen. 

Jeg syntes det var veldig spennende å være 
først ute. Det gav oss frihet i arbeidet. Vi slapp 
å følge en bestemt oppsatt mal, istedet kunne 
vi eksperimentere og finne ut hvordan vi jobbet 
best. Vi var litt usikre til tider på om det vi gjorde 
var riktig, men vi fant ut at det ikke var noen 

fasit på hvordan SUS-prosjektet skulle utføres. 
Det føles også veldig bra i ettertid å vite at man 
var med å legge grunnen for noe som SUS, 
spesielt etter å ha sett fjorårets (2013) resultat, 
og hvor bra det gikk. 
JOACHIM LØVLIHAGEN

De ønsket selv å bruke mye video, og bestemte seg for 
faste spalter som «Ferskingen» av Henning Driveklepp, 
med refleksjoner fra en som hadde sett lite scenekunst 
tidligere. De filmet sine egne forventninger til mange av 
stykkene, samt den umiddelbare reaksjonen etterpå. 

Den første gruppas arbeid la i stor grad grunnlaget 
for SUS-13, og det gjorde det nok vanskeligere for dem 
å finne en helt egen form. Samtidig forteller Martine 
Karlsnes at det ble et mål å gjøre det like godt som 
fjorårets gruppe. 

Det var egentlig litt greit, og det gjorde det 
enklere for oss. Vi hadde en ramme, en slags 
oppskrift på hva vi skulle gjøre. Men det la  
jo også lista for hvor godt vi måte gjøre det.  
Vi måtte jo gjøre det like bra som de forrige.  
Det klarte vi! 
MARTINE KARLSNES

Det hjalp oss i starten, men underveis  
ble vi mer og mer selvstendige.
JULIE S. PEDERSEN

Terningkast eller ikke?
SUS-12 hadde en stor debatt innad i gruppa om de skulle 
bruke et karaktersystem, eller ikke. De landet på at de 
ønsket dette og skrev et eget innlegg om tankene sine rundt 
avgjørelsen. Karakterer og karaktersetting er en naturlig 
ingrediens i elevenes hverdag. Denne diskusjonen var en 
veldig nyttig og fin prosess for både dem, og for leserne å 
få innblikk i. SUS-13 hadde ikke den samme diskusjonen, 
og dermed ble karakteren en mer dominerende del av 
anmeldelsen, både for dem og for leserne. 

Det har vært viktig for oss at ungdommene følte at 
de hadde fullstendig meningsfrihet, samtidig som vi har 
vært opptatt av at kritikkene er velbegrunnede. Vi har 
vært i nærheten og tilgjengelig som samtalepartner og 
korrekturleser, men ikke gått inn og korrigert samtalen 
eller de skriftlige arbeidene. Samtidig har det vært viktig 
for oss at ungdommene har reflektert over at kunstnerne, 
som har lagt ned mye tid, krefter og følelser i et arbeid, 
også skal lese kritikken deres. De skal selvsagt ikke gi 
noen en bedre kritikk enn de mener er fortjent, men de 
skal behandle forestillingene og menneskene bak med 
respekt. Kun ved en anledning så vi oss nødt til å minne 
dem på at det var mennesker de skulle skrive om. I ettertid 
er det vanskelig å si om dette i det hele tatt var nødvendig, 
eller om de ville ha korrigert seg selv  
gjennom diskusjonen. 

Er vi i utakt med målgruppen?
Vi oppdaget at det var relativt stort samsvar mellom 
ungdommenes idé om kvalitet og vår, med et par unntak. 
Noen av forestillingene som var ment for et eldre 
publikum (videregående elever) følte de seg for unge til, 
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og noen av forestillingene for de aller minste hadde de 
også av og til vansker med å forholde seg til. 

Forestillingen Uten genser med Flaatenbjørk kompani 
(Showbox 2012) var en forestilling som skilte seg ut. Den 
forarget mange av de voksne i salen, men ungdommene 
ble engasjert, de kjente seg igjen og syns den var veldig 
bra. Der vi på andre forestillinger kanskje kunne forklare 
ungdommens misnøye med «ikke i målgruppen», var det 
de voksne som ikke var i målgruppen nå. Dette førte til en 
god samtale mellom ungdommene i SUS og fagfolket  
på festivalen. 

Jeg syns at forestillingene på Showbox som 
var for vår aldergruppe utfordret oss på en 
helt annen måte enn forestillingene på skolen. 
Forestillingene på Showbox tok opp temaer 
som er aktuelle blant oss ungdom og fremstilte 
scener man kjente seg igjen i, slik som i forestil-
lingen Uten genser. Det virker som om de som 
velger ut teater for skolen ikke tør å velge det 
mest utfordrende, men safer på det kjedelige 
som kun inneholder dans og liknende.
JOACHIM LØVLIHAGEN

Flere av ungdommene har trukket frem at fore-
stillingene de så på Showbox var bedre enn det de får 
gjennom DKS på skolen, men det er verdt å tenke på at 
opplevelsen også er svært ulik. Under Showbox er de del 
av en festival, og de slipper undervisning. Forestillingene 
vises i en festivalsetting uten resten av klassen, de har 
forberedt seg godt, både med samtaler innad i gruppa, 
research på nett og av og til intervjuer med utøvere og 
andre involverte. Og ikke minst har de valgt det selv, 
og de er en eksklusiv liten gruppe. Likevel så vi at 
stykkene de valgte ut til trinnet sitt for å bli vist på skolen 
fungerte veldig bra, til tross for en klassisk DKS-setting 
i klasserom og gymsal. Kanskje fordi resten av klassen 
visste at det var klassekamerater som hadde valgt stykket 
de fikk se? 

Jeg tror det har mye å si hvor man ser stykket, og 
da mener jeg hele atmosfæren rundt det. Det er 
noe helt annet å sitte i en teatersal med ordentlig 
scene, lyd og lys – enn å sitte i en gymsal. Det 
hadde nok også mye å si at vi var forberedt på å 
se teater, og hadde positive forventninger etter å 
ha jobbet med dem i forkant. 
 UNE SEKKELSTEN

Festivalsettingen gjorde opplevelsen bedre.  
Vi var en liten gruppe, og vi var alle positivt 
innstilt og godt forberedt før hvert stykke.  
Det er helt annerledes enn når vi får teater - 
besøk på skolen. De andre på skolen er kanskje 
ikke like forberedt som det vi var, og heller  
ikke like positivt innstilt.
 MARTINE KARLSNES

Joachim tenker annerledes: 

Når det er et teaterstykke som griper deg, blir 
du veldig fokusert på handlingen og glemmer 

hva som er rundt deg. Når vi har sett bra teater 
i gymsalen så har vi jo glemt omgivelsene, og 
jeg tror man hadde sittet igjen med det samme 
utbyttet om man hadde sett det samme stykket  
i en teatersal.
JOACHIM LØVLIHAGEN

Det alle derimot er helt enig i, er at forarbeidet og 
forventningene har betydd mye for hvordan de oppfattet 
forestillingene: 

Vi var en liten gruppe, og vi var alle positivt 
innstilt og godt forberedt før hvert stykke.  
Det er helt annerledes enn når vi får teaterbesøk 
på skolen. De andre på skolen er kanskje ikke 
like forberedt som det vi var, og heller ikke  
like positivt innstilt. 
MARTINE KARLSNES

Vi visste på forhånd at vi skulle skrive om 
stykket vi så, og det gjorde oss forberedt på 
en helt annen måte. Vi har jo meldt oss på til 
SUS, og vi har gledet oss. På skolen får vi bare 
beskjed om at vi skal se et stykke, og that’s it.  
Vi får svært lite info om stykket og hvorfor vi 
skal se det. 
TARA FÆRØ JOHNSEN 

For meg ble teaterstykkene mye mer spennende 
etter å ha lest litt om det, og satt meg inn i dem. 
Det fikk meg til å bli interessert, i motsetning 
til å bli dyttet inn i en gymsal med null for-
ventninger til hva som kommer til å skje. 
UNE SEKKELSTEN

Vi reflekterte mer over stykkene i SUS. Ofte 
filmet vi hva vi trodde noe skulle handle om 
på forhånd. I etterkant diskuterte vi våre ulike 
synspunkt. Det var en fin prosess. 
JULIE S. PEDERSEN

Å publisere ungdom på nett
Med en så reflektert gjeng er det lett å glemme at de bare 
er 15 år. I en mediehverdag hvor alt kan kommenteres 
offentlig i realtime, ting kan spres utenfor ens egen kontroll 
fortere enn forventet må man hele tiden være obs på 
eventuelle ringvirkninger. I 2012 ønsket Scenekunst.no å 
publisere en av ungdommenes anmeldelser på sine sider1. 
Redaktøren syns den var velskrevet og god, men ikke 
lenge etter ble det stilt spørsmål i kommentarfeltet: Skulle 
Scenekunst.no begynne med terningkast? Burde ungdom 
bli publisert på en fagside med til tider høy temperatur på 
debatten? Burde egentlig barn og unge få velge selv hva de 
likte, eller var smaken deres rett og slett ikke utviklet nok 
til å mene noe? Debatten som fulgte overbeviste oss om at 
det har vært rett å gi ungdom en egen stemme. Samtidig 
er kanskje direkte kontakt mellom ungdommene og 
fagfolkene på festivalen viktigere og riktigere, enn via et 
kommentarfelt hvor konteksten forsvinner. 

I løpet av to festivaler har bloggen hatt rundt  
12 000 unike lesere. I all hovedsak festivalpublikum 
og andre knyttet til scenekunstfeltet. De internasjonale 
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gjestene våre har også fulgt bloggen, og SUSerne på sin 
side ble motivert av bloggstatistikken. 

Jeg følte at jeg skrev for en voksen siden vi var 
sammen med voksne hele uka som snakket med 
oss om bloggen. Men jeg håper flere på vår alder 
som tittet innom, men så lenge folk leste og 
likte, så har det ikke noe å si for meg hvertfall.  
Vi ble positivt overrasket over at det var så 
mange som leste bloggen vår. Ikke bare fra 
Norge, men fra hele verden. Det var sånn  
«Åh, så gøy!» og litt merkelig.
 TARA FÆRØ JOHNSEN

SUSerne har nok i hovedsak tenkt på bloggen som en 
informasjonskanal fra dem selv til de voksne som jobber 
med scenekunsttilbudet for barn og unge, framfor noe deres 
venner kunne ha interesse av. Dette blir selvsagt forsterket 
av at de har dekket en festival ingen av vennene deres er på, 
i motsetning til når de ser scenekunst gjennom DKS. 

Vi tenkte at leserne av bloggen var voksne som 
var interessert i teater og dans, og ikke minst  
var interessert i tilbakemeldinger fra oss unge 
i SUS. Dette fikk oss til å ta prosjektet veldig 
seriøst og vi ønsket å gi en tilbakemelding til  
alle stykkene vi var på. 
JOACHIM LØVLIHAGEN

Jeg var litt nervøs når jeg skrev, for det var så 
mange fagfolk som leste. Etter hvert ble jeg 
mer selvsikker og oppfattet det som de likte og 
var interessert i det vi skrev. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger og det ga oss en ekstra 
boost til å skrive bra. Vennene våre har nok hørt 
mest fra oss, men noen har vært innom.
MARTINE KARLSNES

Scenekunstnerne på sin side ventet i spenning på 
«sin» anmeldelse, og et par utålmodige etterspurte også 
sin når det drøyet litt. Vi opplever at bloggen ble positivt 
mottatt, og var noe «alle» leste den uken Showbox fore-
gikk. Ungdommene ble overveldet over responsen fra 
kunstfeltet, og har virkelig følt at deres mening ble tatt 
alvorlig. Både ungdommene og læreren deres har nevnt 
denne erfaringen som positiv, siden skolearbeid i stor grad 
dreier seg om fiktive arbeider, som bare læreren leser. Å 
vite at det de skrev ble lest, vurdert og muligens også tatt 
hensyn til har gjort inntrykk.

Jeg tror det er veldig, veldig viktig det vi gjør –  
å vise voksne hva vi liker. Og ikke de liker.
MARTINE KARLSNES

Hele året, hele landet
Vi syns SUS har vært en så god og positiv erfaring 
at vi ønsker å videreføre samarbeidet med Nittedal 
ungdomsskole under Showbox i årene fremover. Vi vil 
at både skolen og scenekunstmiljøet skal ha et godt 
utbytte av prosjektet, og at vi kan videreutvikle det 
sammen. Dette samarbeidet har også lagt grunnlaget for 
et nasjonalt prosjekt og i 2014 lanserer derfor vi nettstedet 

ungestemmer.no. Her kan ungdom fra hele landet, gjennom 
hele året, blogge om sine scenekunstopplevelser, både fra 
skolen og lokale scener. Unge Stemmer ønsker vi at skal 
fungere både som en kanal fra ungdommene til folk innen 
scenekunstfeltet, slik SUS har fungert, men også mellom 
ungdommene selv. På turneer kan ungdommer se hva 
andre har ment om stykket de snart skal få se, og de kan 
bruke nettsiden både til for- og etterarbeid. 

SUS er et prosjekt som på en god måte forener 
kompetanse og feltforståelse i god samhandling mellom 
kunst- og kulturfelt og skole. Både norsk og sidemålsfaget 
har blitt tatt i bruk, samt at ungdommene har fått utviklet 
sitt demokratiske sinnelag, møtt meninger og inntrykk 
utenfor sin egen komfortsone og de har lært at det er 
fruktbart å være åpen for nye inntrykk. Alt dette er gode 
egenskaper utover det å være kunstinteressert. Nittedal 
ungdomsskole har hatt frie tøyler i forhold til hvordan de 
ønsker å bruke SUS i undervisningen, siden det er der de 
sitter på spisskompetanse. Det har også vært viktig for 
oss at skolen har følt eierskap til prosjektet, for bare slik 
vil det bli implementert i undervisningen på en god og 
hensiktsmessig måte. 

Ungestemmer.no representerer derfor en mulighet 
for å ta i bruk skolens scenekunsttilbud i undervisningen 
ellers. Det gjelder både i norsk og engelsk, og selvfølgelig 
i valgfagene Sal og scene, og Media og kommunikasjon. 
Tverrfaglige samarbeid er mulig. I tillegg til å brukes 
av klasser i felleskap, kan ungestemmer.no brukes av 
utvalgte ungdomsredaksjoner eller av enkeltelever selv 
som ønsker ekstra fordypning, eller har interesse for 
skriving, journalistikk og scenekunst. 

Vi håper å kunne skape noe av det samme 
engasjementet vi har sett hos 10. klassingene fra Nittedal 
ungdomsskole over hele landet. SUS har vært et avbrekk 
fra den vanlige skolehverdagen, og tilbakemeldingene fra 
SUSerne viser at vi gjør noe riktig. SUS har etablert en 
bro mellom et miljø og en målgruppe. Det er spennende, 
morsomt, litt skummelt og veldig fint. Vi har blitt 
overveldet over hvor interessant ungdommene selv har 
funnet uka, og hva de føler de har lært. Ikke bare om 
skriving, men om seg selv, om sitt eget selvbilde  
og påvirkningskraft. 

SUS og Showbox lærte meg mer enn det jeg
trodde var mulig på kun noen få dager: Å skrive
gode saktekster på kort tid, oppleve at noen
andre enn læreren leser det jeg skriver, å bli mer
reflektert og rett og slett bli skikkelig glad i dans
og teater. Dette er erfaringer jeg tar med meg 
videre – og det har vært (og er det fortsatt) veldig 
nyttig for meg – spesielt i skolesammenhenger.
UNE SEKKELSTEN

SUS engasjerte mer enn annet skolearbeid.  
Jeg har blitt flinkere til å tolke. 
LISE DRIVEKLEPP

Jeg lærte meg å være mer åpen blant folk. 
Liksom være en del av samfunnet. Jeg følte vi var 
en del av noe større enn skolen og fikk innblikk i 
hvordan dagliglivet til andre folk er.
JULIE S. PEDERSEN
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Note

 1 Scenekunst.no. 29.11.2012. «Scenekunst med demokrati» 
(Internett). Tilgjengelig på: http://www.scenekunst.no/pub/
scenekunst/main/?aid=2088 (lest 22.08.2014).
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I to år har Nittedal ungdomsskole vært så heldige å få  
samarbeide med Norsk scenekunstbruk om Scenekunst-
brukets unge stemmer (SUS). En gruppe på seks til syv 
elever har meldt seg, og blitt valgt ut til å blogge fra 
Showbox. De har ansvar for sin egen festivalblogg der 
de blant annet legger ut intervjuer og anmeldelser av 
forestillingene. Som lærer er det moro å kunne tilby 
elevene denne muligheten. Både fordi de får oppleve  
mye kunst og fordi de ved å samarbeide om å lage  
blogg er med i en prosess som er med å gjøre dem til 
aktive deltakere i demokratiet. 

God kunst kan treffe deg både i intellektet og i 
følelsene, og er derfor noe elever bør ha tilgang til.  
Kunst defineres av Brit Paulsen som «alle menneske-
skapte uttrykk for tanker, følelser og ideer i en sansbar 
symbol ladet form» (Paulsen, 1994). I et slikt perspektiv 
kan kunst ansees som et språk som lar elevene uttrykke 
seg på en skapende måte, og gir mulighet til å ta i bruk 
nye uttrykksformer alene eller sammen med andre. 
Den amerikanske filosofen og pedagogen John Dewey 
var opptatt av at kunst skulle ha en viktig funksjon 
både for den enkelte og for samfunnet. Kunst skulle 
uttrykke og omfatte alle sider av kulturen, ikke bare 
finkulturen. Dewey ønsket å knytte den estetiske 
erfaringen til sanselige erfaringer. For at det skal bli 
en fullendt estetisk erfaring, og dermed relevant, er det 
viktig å gjøre opplevelsen personlig og bearbeidet i 
eleven (Samuelsen, 2013). Opplevelsen må bli noe eleven 
kan ha bruk for i senere sammenheng. Mens Dewey 
knytter estetiske opplevelser til menneskelig sansing 
og bearbeiding av erfaringen dette gir, har andre høyere 
terskel. Innenfor psykologien har dansken Bjarne Sode 
Funch beskrevet den estetiske opplevelsen til sjeldne 
øyeblikk der vi er hensatt i en spesiell sinnstilstand og 
har hele oppmerksomheten konsentrert om kunsten. 
Tapet av selvbevisstheten som kan forekomme gjør slike 
opplevelser til grenseoverskridende (Samuelsen, 2013). 
At elever alltid oppnår en slik grenseoverskridende 
opplevelse når de opplever kunst i skoletiden, skal jeg 
ikke si med sikkerhet. Men kunstopplevelsene kan  
uansett være et godt utgangspunkt for videre refleksjon.

Immanuel Kant koblet estetiske opplevelser til 
mottakerens erfaring og til følelsene. Dette innebærer 

at det er en egen form for refleksjon knyttet til estetikk. 
Vi sanser kunsten, men vi kan også reflektere over 
følelsene og tankene kunstopplevelsen vekker i oss. 
På denne måten er det mulig å kombinere nærhet og 
distanse, og opplevelsen kan gi både innlevelse og 
overblikk (Samuelsen, 2013). Ved å møte kunst som 
film, litteratur og drama kan elevene få opplevelser som 
er med på å utvide deres livsverden og gi dem et større 
erfaringsgrunnlag. Kunsten kan vise oss noe vi kjenner 
oss igjen i, men samtidig noe helt nytt. Den kan vekke 
minner og følelser, og samtidig gi følelsen av å skape nye 
egne erfaringer. Dermed kan lærere bruke kunst for å gi 
andre innfallsvinkler til stoffet og gjøre tematikken mer 
levende (Engelstad, 2011). 

Åpningsforestillingen av Showbox i 2012, Berlin 
1961 av New International Encounter, handlet om 
hvordan det var å leve i Berlin under den kalde krigen. 
Forestillingen fikk elevene til å føle hvordan det 
opplevdes for personer å leve under Stasis terrorregime 
eller et overvåkingssamfunn på en helt annen måte enn 
jeg som lærer klarer i en vanlig skoletime. SUSerne så 
forestillingen samtidig som det ble undervist om den 
kalde krigen i samfunnsfag, og denne opplevelsen bidro 
til å øke etikk- og refleksjonsgrunnlaget. 

Kunstopplevelser i skolen generelt, og SUS spesielt, gir 
muligheter til aktiviteter som kan øke elevenes forståelse 
og refleksjon. Skriveoppgaver eller muntlige aktiviteter 
kan utvikle analytisk evne og bidra til selvstendig 
vurdering. Som kritikere av stykket kan elevene ta 
utgangspunkt i sine egne opplevelser og reflektere over 
hva de synes uten at det finnes noen fasit. De lærer å finne 
egne meninger og begrunne dem. I SUS ser elevene stykket 
sammen som gruppe. Ofte overlater de til en eller to å 
skrive anmeldelsen, etter å ha diskutert stykkene. Ikke 
sjelden har de har hatt ulike meninger og den som skal 
skrive får mange innspill før skriveprosessen. 

Noe av det elevene trekker frem med å være med på 
SUS er at det er tekster som mange leser og at de føler 
at deres mening har noe å si. Dette støttes av tenkningen 
til Dewey hvor det var viktig at kunnskapen skulle være 
nyttig og måten den skal læres på skal ligne de tiltenkte 
brukssituasjoner i hverdagen og livet generelt (Bjørge, 
1999). Mange av skriveoppgavene i skolen ligner ikke 

Kunst og demokrati i skolen
Av Irene McIntyre Kristensen
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skriving slik man gjør det ellers i arbeidslivet. I skolen er 
det flust av skrivesituasjoner, der mange er fiktive. I skolen 
skrives det ofte tekster som skal lages utelukkende for å 
bli vurdert av læreren. Når voksne skriver er det ofte en 
grunn til at de skriver det de gjør, enten det er et brev for å 
klage på en parkeringsbot eller en rapport på jobb. Voksne 
prater kanskje med andre når de skal planlegge teksten. 
Under SUS fikk de en større følelse av at tekstene betydde 
noe, og det gav dem en større følelse av å bety noe. 

Ved siden av kunstopplevelsene, er også 
organiseringen av SUS med på å bygge opp under det 
overordnede målet i læreplanen. I skolens læreplan er et 
av de store målene at elevene skal bli aktive deltakere i 
demokratiet. På skolen lærer elevene mye om demokratiet 
og valgordning. Det å fullt ut forstå systemet demokrati 
og alle dets aspekter er en vanskelig oppgave. Aktiv 
deltakelse i et demokrati fordrer reflekterte mennesker 
som kan vurdere og være kritiske til det som skjer rundt 
seg. På skoler finnes det som regel elevråd, og mulighet 
til å delta i barn- og unges kommunestyre, men hverdagen 
består av mange små demokratiske prosesser det er 
viktig å kunne delta i. Derfor er det morsomt å kunne 
tilby elevene SUS fordi det er noe litt utenom den vanlige 
undervisningen. Dette prosjektet kombinerer det at 
elevene er med på en demokratisk prosess og de får se 
mye scenekunst, som ligger norskfaget nærme. 

Det å inkludere praktiske og sosiale ferdigheter som 
evne til å samarbeide og løse problemer i det som skal 
læres bort, kalles skolens utvidede kunnskapsbegrep. 
Læring er den aktiviteten som skjer inne i den som skal 
lære. Elevene som har vært med på SUS mener selv at 
de har lært mye av uken på Showbox. Synet på hvordan 
en lærer best har opptatt pedagogene, og John Dewey 
har inspirert utviklingen av den norske skolen gjennom 
tanken om metoder som prosjektarbeid. Dewey mente 
undervisningen burde legges opp på en måte som både 
var erfaringsbasert og som skapte erfaringer. Vi knytter 
navnet hans til uttrykket «learning by doing», nettopp 
fordi han mener mennesker lærer gjennom handling og 
sansing. Dewey er en av de som mener at faginndelingen 
i skolen er en menneskeskapt konstruksjon, som ikke 
nødvendigvis passer inn i virkeligheten og erfaringene en 
gjør seg der. Han setter tverrfaglighet høyt. 

I dagens læreplan, Kunnskapsløftet, trekkes det 
frem at skolens oppgave ikke bare er å gi elevene 
kunnskap, men at skolen også skal stimulere elevene i 
personlig utvikling og i styrking av egen identitet, i det å 
utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til 
demokratiforståing og demokratisk deltaking. Dette gjør 
at det kreves at man ikke bare tenker på hva det undervises 
i, men også hvordan det undervises. I Kunnskapsløftet 
kan vi lese at opplæringa skal medvirke til å utvikle 
sosialt samhold og mestring av ulike roller i samfunns- 
og arbeidslivet og i fritiden. For å utvikle den sosiale 
kompetansen til elevene skal det legges til rette for at de 
i arbeidet med fagene i skolen får øve seg i ulike former 
for samhandling og problem- og konflikthåndtering. 
Det begrunnes med at elevene skal utvikle seg som 
selvstendige individ som vurderer konsekvensene av og 
tar ansvaret for egne handlinger.

Dewey mente det var et viktig prinsipp at elevene 
selv skal være med å sette mål i arbeidet de skal utføre, 

slik at de realiserer sine egne mål, ikke andres. Dette 
har med frihet å gjøre. Frihet er nettopp muligheten og 
evnen til å utforme målsettinger og siden virkeliggjøre 
dem (Bjørge, 1999). Den danske pedagogen Knud Illeris 
er kjent for prosjektpedagogikken. For han var det et 
mål at elevene ble kritiske borgere som skal kunne stille 
spørsmål ved utviklingen av samfunnet og demokratiet. 
Det å delta i fellesskapet er en av måtene en kan lære seg 
de demokratiske prinsippene på. Derfor ville han også at 
deltakerstyring også skal være viktig i undervisningen, 
noe de senere læreplaner også har som viktig prinsipp 
(Bjørge, 1999). I skolen er det vanlig å la elevene 
delta i demokratiske prosesser, slik som å være med i 
komiteen som arrangerer juleball, Operasjon Dagsverk 
eller idrettsturneringer for klassene. Det å organisere 
noe sammen er en fin måte å utvikle det demokratiske 
sinnelaget. Elevene i SUS deltok også i en gruppeprosess 
der de sammen planlegger arbeidet med SUS. Elevene 
har selv ansvar for bloggen og får planlegge arbeidet selv 
uten at vi legger oss for mye opp i det. Dette har styrket 
eierskapet til prosjektet. 

Jeg er utrolig glad for at elevene har fått være med 
på SUS, fordi det er med på å heve deres kompetanse på 
kunst og demokrati. I et samfunn er de små demokratiske 
prosessene viktige. Små demokratiske prosesser er de 
prosessene en har med folk rundt seg, på arbeidsplassen 
og i familien. Hvis en skal være et menneske i et demo-
kratisk samfunn må en både kunne de små og de store 
demo kratiske prosessene, det krever kompetanse i å 
drøfte, vurdere, analysere og være kritisk. Ved å være  
med på SUS har elevene skrevet mange vurderende 
tekster. Det at elevene får oppleve at deres stemme og 
meninger blir tatt på alvor er også en viktig bestanddel for 
å utvikle elevenes demokratiske sinnelag. Derfor er en av 
våre viktigste jobber i skolen å lære elevene å argumentere 
for seg, kunne begrunne meningene sine og vurdere 
andres argumenter. SUS har vært et fint virkemiddel. 
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Høsten 2009 var jeg, i egenskap av nyansatt midlertidig 
redaktør for scenekunst.no, tilstede på Norsk Teaterleder-
forums årsmøte i Mo i Rana. Min oppgave var, på vegne 
av de som hadde ansatt meg, å overbevise de tilstede-
værende teaterledere om at jeg var rett mann på rett  
plass. Nettstedet levde farlig og man visste ikke helt hva 
man skulle med det. Den mektigste av dem alle sammen, 
som heldigvis ikke kunne være tilstede i Mo i Rana, raslet 
med et forslag om å gjøre scenekunst.no om til  
et landsomfattende nettbasert billettutsalg.

Jeg gjorde hva jeg kunne, prøvde å få det til å se 
ut som om jeg hadde vært på vei mot akkurat denne 
jobben hele livet, påpekte nødvendigheten av at det 
fantes et redaksjonelt uavhengig, levende nettsted for 
norsk scenekunst og ikke minst fortalte jeg at en viktig 
ambisjon var å bidra til en revitalisering av anmelderiet. 
At teaterkritikken i det store og hele var i fullt forfall tror 
jeg det var generell enighet om, derfor regnet jeg med at 
budskapet ville gå hjem.

Hvorvidt det gjorde det er jeg fortsatt usikker på.  
I diskusjonen etterpå tok noen til orde for å gi blaffen i 
hele teaterkritikken, vi trenger den ikke uansett, mente 
han. Andre appellerte til kreativiteten og fantasien; disse 
teaterviterne er det ingen som skjønner noe av likevel og 
Shakespearetidsskriftet er det ingen som leser. Bedre da å 
gi ordet til noen ekte teaterelskere, som for eksempel Tor 
Erling Staff, mente de.

I baren før middagen var det mingling og aperitiff.  
En eldre regissør og avtroppende teatersjef, forsamlingens 
muntrasjonsråd og faste festtaler, slang da følgende salve 
i min retning: «Jeg hører at du har ambisjoner om å skape 
en ny generasjon teateranmeldere? Jeg ler meg ihjæl!»

Desillusjonert kynisme
Det var ikke første gang jeg hadde vært utsatt for 
den desillusjonerte kynismen til en litt tilårskommen 
begersvingende kunstkoryfé. Man kan peke dem ut 
allerede under møtene. De sitter så påfallende stille. 
En stillhet som ikke først og fremst er knyttet til at de 
ikke sier noe, men fordi det er så tydelig at noe er under 
oppbygging; kanskje et savn, en lengsel, antakelig etter 
at møtet skal ta slutt slik at deres egen forestilling kan 
begynne, akkompagnert av et glass med noe godt i. 

Likevel var uforskammetheten hans nok til å bringe meg 
til taushet i en stund. Den kom uventet og jeg hadde ikke 
noe å slå tilbake med der og da. 

Men det lå selvsagt et poeng gjemt i det han sa. 
Og bedre er det vel heller ikke blitt siden den gangen 
– om man ser på dagspressen. Med visse unntak, 
spesielt Klassekampen, er både teaterkritikken og 
billedkunstkritikken blitt dramatisk nedprioritert. 
VG, avisa som på 70-tallet lot Odd Eidem utfolde sin 
skrivekunst over 7–8000 tegn, gir nå Jon Selås rundt 
2000 tegn til å fortelle leserne at han «…lo. Rett som 
det var» av forestillingen Nasjonen på Akershus Teater.1 
Anmeldelsen ble publisert på nett et par timer etter 
at premiereforestillingen var over. Dagbladets Inger 
Merete Hobbelstad måtte finne seg i å få sin, sikkert fra 
før svært korte, anmeldelse av Cecilie Løveids Visning 
på Nationaltheatret, ytterligere barbert ned til 1300 
tegn.2 Therese Bjørneboe får som regel litt mer plass 
enn sine kolleger, det skulle bare mangle, det er tross 
alt Aftenposten, men aldri nok til å gi oss mer enn en 
smakebit av det hun sitter inne med. Heldigvis har hun 
Shakespearetidsskriftet sitt til å fylle ut helhetsbildet med. 

I regionavisene og lokalavisene står det ikke bedre til. 
Men det var mange som kjente et streif av håp da Knut Olav 
Åmås i 2008 tiltrådte som kulturredaktør i Aftenposten. Han 
møtte kunstnerne og kulturarbeiderne ansikt til ansikt på en 
rekke møter og lyttet og noterte. Etter kort tid smalt han til 
med ambisjoner om teater anmeldere i Bergen, Stavanger, 
Trondheim og Tromsø, i tillegg til hovedanmelderen 
i Oslo. Stillingene ble utlyst. I Bergen ble Charlotte 
Myrbråten ansatt og rakk så vidt å fornærme teatersjef 
Bjarte Hjelmeland ved Den Nationale Scene før Åmås sitt 
distriktsinitiativ ble anonymisert og etter hvert kokte bort  
i det man gjerne kaller redaksjonelle prioriteringer. 

Den fjerde statsmakt
Så hvorfor er det sånn? Hvorfor interesserer ikke 
dagsavisene seg for teater og dans? Hvorfor får vi ikke 
ta del i disse i utgangspunktet svært gode og til dels 
høyt utdanna skribentenes store kunnskapsarsenal og 
analytiske evner? Hvorfor ser ikke dagspressen det lenger 
som sin oppgave å være teaterfeltets «fjerde statsmakt», 
arenaen for den store samtalen om scenekunst? 

«Jeg hører at du har ambisjoner om å 
skape en ny generasjon teateranmeldere? 
Jeg ler meg ihjæl!»
Av Chris Erichsen
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Spør du professor i teatervitenskap Jon Nygaard vil du 
antakelig få til svar at det er fordi teatret er dødt, på den 
måten at det har mistet sin samfunnsmessige betydning. 
En betydning det ikke har hatt på svært lenge, skal vi tro 
Nygaard. Logisk nok: når teatret dør følger kritikken med 
på lasset. 

«Skuespilleryrket er overtatt av småborgere»,  
er den legendariske franske skuespilleren André Wilms 
sin versjon av omtrent det samme svaret. «Det er blitt så 
pyntelig, preget av en dannet omtrentlighet. Det verken 
drikkes, pules eller røykes lenger,» sier Wilms. I stedet 
tripper de unge skuespillerne etter endt forestilling hjem 
til mann eller kone som møter dem med et glass rødvin  
og et lett kveldsmåltid.3 

Teatervitenskapen
Teatervitenskapen har alltid befunnet seg i en skvis 
mellom litteraturvitenskapen og det praktiske feltet,  
eller virkeligheten som vi kanskje kan kalle det.  
Der litteraturvitenskapen, enkelt sagt, har noen høyst 
konkrete bøker å forholde seg til sliter teatervitenskapen 
med minner om noen forestillinger som var en gang. Dette 
smitter naturligvis over på henholdsvis litteraturkritikken 
og teaterkritikken. Norsk teaterkritikk har aldri fått noen 
egen historisk gjennomgang men er redusert til en del av 
litteraturkritikken, som på sin side er blitt behandlet i to 
bind. Et tredje er underveis. 

Dette misforholdet tok Jon Nygaard og stipendiat 
Anette Storli Andersen for seg ved konferansen «Kritikk, 
dømmekraft og intervensjon» på Tyrifjorden hotell 
i 2008, i regi av Program for estetiske studier ved 
Universitetet i Oslo.4 

«Til tross for at 1820-tallets teaterkritikk her er 
gitt en avgjørende betydning i etableringen av en 
institusjonalisert norsk litteraturkritikk (Beyer og 
Moi, 1990, s. 54), mangler vi en undersøkelse av 
teaterkritikken,» påpeker Nygaard og Storli Andersen  
i den skriftlige versjonen av foredraget.

Her sporer de den norske teaterkritikkens opprinnelse 
til de dramatiske selskapene i byene på 1700–1800-tallet. 
Teatret var da et produkt av en utstrakt, det vi i dag kaller 
interaksjon mellom alle som på en eller annen måte 
deltok. Og publikum var her en viktig del av fellesskapet. 
Riktignok var dette fellesskapet, ikke overraskende, en 
borgerlig, elitær, i stor grad mannlig sammenslutning 
men det var likevel mange nok deltakere til at det utviklet 
seg til en dynamisk offentlighet. En slags dugnadsånd, 
om man vil, hvor alle var forpliktet til å yte, både som 
skuespillere og publikum. Ledelsen for selskapene var 
demokratisk valgt og var derfor nødt til å lytte til og ta 
hensyn til innspill og forslag fra medlemmene. Dette 
framkom ofte som konkrete bemerkninger og godt 
begrunnete råd om hvordan ting kunne gjøres bedre, 
både i repertoaret og i selve spillet. Det er i denne 
kommunikative prosessen mellom likemenn vi finner 
røttene til teaterkritikken, mener Nygaard og Storli 
Andersen. Kritikeren og teatret befant seg så å si i samme 
båt og hadde en felles interesse av å løfte det kunstneriske 
produktet til nye høyder.

Fra innvendig til utvendig
Etter hvert som de private dramatiske selskapene ble 
erstattet av offentlige teatre utviklet også kritikken seg. 
Den ble, i takt med teatret selv, gradvis profesjonalisert  
og tok steget fra en innvendig til en utvendig posisjon. 
Den ble høyt prioritert avisstoff skrevet av eksperter som 
så det hele utenfra. Ikke uten protester fra teatrene selv:  

Hvad kan det f. Ex nytte Hr. Bruun at blive 
gjort opmærksom paa, at han i Lensmandens 
Rolle «lignede en rask og væver Kaptein af 
Middelalderen, der har tilbragt nogle Aar paa 
Landet» /…/ Skal Kritikeren optræde belærende 
for skuespilleren, saa maa han gjøre denne 
begribeligt hvorledes hans Rolle skal gives, 
og ganske tie stille med hvorledes den ikke 
skal gives; thi derved opnaar han kun at gjøre 
Skuespilleren usikker I stedet for at befæste 
ham, skrev teatersjef Henrik Ibsen  
ved Kristiania norske Theater.

Avisene fikk en voksende utbredelse og betydning, 
parallelt med teatrenes minkende innflytelse overfor 
en riktignok større men «utvannet», mindre definert 
offentlighet. Avisene etablerte sin egen dynamikk 
som leserne ble trukket inn i. I takt med dette ble 
teaterkritikken enkelt sagt omdefinert fra nytte til 
underholdning. Der den før ble skrevet for de som sto 
på scenen og de som satt i salen ble den nå først og 
fremst skrevet for leserne: «Det vil si at teaterkritikken 
blir «utvendig» både i form og funksjon. Ettersom 
teatret mistet betydning, inntok kritikerne en tydelig ere 
og tydeligere subjektiv og utvendig posisjon. Skrive-
funksjonen spesialiseres og løsrives fra teatret. Kritikerne 
skriver ikke lenger for teatret eller en gang om teatret, men 
for leserne. Teaterkritikken ble «skrivekunst» som skrives 
som underholdning, eller «godt stoff» for avislesere som 
i liten grad går på teatret og neppe vil se den aktuelle 
oppsetningen,» skriver Nygaard og Storli Andersen.

Rigid og fundamentalistisk
Det er mulig at denne analysen, med sin innebygde 
sorg over det tapte teatret og den tapte kritikken som 
noe «innvendig», basert på fysiske, likeverdige møter 
mennesker imellom, er hakket for rigid og funda-
mentalistisk, noe de selv delvis tar høyde for. Den som 
leter vil ganske sikkert finne mange eksempler på et nyttig 
bytteforhold mellom kritiker og teater, også i nyere tid. 

Nygaard og Storli Andersen trekker blant annet fram 
Odd Eidem som et eksempel på en kritiker som virket i 
kraft av sin personlige skrivekunst, ikke sine kunnskaper 
om teater. Eidem virket i en tid da gonzojournalistiskken 
var på sitt høyeste. Han skrev like mye om seg selv og 
omkringliggende forhold som om selve forestillingen. 
En gang brukte han halve anmeldelsen på å beskrive 
hvor vanskelig det var, i kraft av vær og føreforhold, å 
komme seg fram til arenaen. Men det finnes også nok av 
eksempler på anmeldelser hvor han går inn i en direkte 
dialog med regissøren, og rett som det var kunne han 
by på formuleringer som i kraft av sin fortetta poetiske 
presisjon sa «alt»: «Som en kirurg tar instruktøren 
hjernelokket av dikteren – og lar oss i første omgang få se 
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en skapende kunstners indre scenegulv»  
(Om Seks personer søker en forfatter, Nationaltheatret 
1967, regi: Ingmar Bergman).5

Kunstkritikeren Tommy Olsson, som våren 2014 
meldte overgang fra Morgenbladet til Klassekampen, er 
i denne sammenhengen en etterfølger av Odd Eidem, 
selv om han antakelig knapt vet hvem Eidem var. Våren 
2004 skrev han en anmeldelse av Carnegie Art Award ved 
Kunstnernes Hus, under tittelen «Jag är ensam, förvirrad 
och rädd, jag fryser och gråtattackerna kommer med 
allt kortare intervaller.» En beretning om anmelderens 
traumatiske vandring gjennom Oslos natteliv samme 
kveld som åpningen fant sted. 

Naturligvis er det mange som føler seg snytt over 
sånne rampestreker. De synes at anmelderen skal skrive 
om kunst. Punktum. Men det de, og Nygaard/Andersen, 
overser er at det rent faktisk er det han gjør! Analysen 
deres inneholder et stort sort hull, og det handler først og 
fremst om språk, ord satt sammen på en bestemt måte og 
derigjennom deres selvstendige evne til å bringe leseren 
videre. Det virker som Nygaard og Andersen tror at 
språket i denne sammenhengen ikke er noe i seg selv men 
bare skal ha som oppgave å gjøre tjeneste som en passiv, 
instrumentalistisk formidler av noe annet. Jon Nygaard 
er i mine øyne en av teatervitenskapens beste skribenter, 
kunnskapsformidlere og analytikere, men her virker 
det som han har gått i den akademiske språkfella. Den 
som påkaller en, etter mine begreper, diffus blanding av 
faglighet, nøkternhet og objektivitet. 

Damene, fylla, dopet
Men «Konstkritik är i sig själv en konstnärlig 
verksamhet,» skrev Olsson i kommentarfeltet under 
anmeldelsen. Just precis! Selv er jeg sønn av«dansk 
teaterkritiks grand old man», Svend Erichsen (1903–
1984). Ikke i en eneste anmeldelse, som ikke sjelden 
var opp mot 10 000 tegn lang, skrev han om noe annet 
enn forestillingen. Aldri et ord om seg selv. Ingenting 
om været, damene, fylla, dopet, selv om livet hans 
inneholdt mer enn nok av alt dette. Likevel ble han i 
både bursdagsomtaler og nekrologer omtalt, i kraft av 
det personlige språket sitt, som «selv en kunstner». Det 
finnes altså flere måter å gjøre det på. Og den ene er ikke 
nødvendigvis bedre enn den andre. Språket er jo sånn 
lagd at det finnes muligheter til å si ting både direkte 
og via omskrivninger. Når du skriver inngående om en 
skuespillers uttrykk er det sjeldent til å unngå at du i 
samme åndedrett kommer til å skrive noe om deg selv.  
Og vice versa.

Jeg har sett kritikere, som for eksempel Lillian Bikset i 
Dagbladet og Borghild Maaland i VG, klare det «umulige» 
innenfor rammen av 2000 tegn. Bortsett fra det er det 
i dag lite sannsynlig at teatrene kan bruke de fleste av 
dagspressens anmeldelser til annet enn å bekrefte egen 
fortreffelighet. Her er Jon Selås’ anmeldelse av  
Les Miserables på Agder Teater, i sin helhet:

Det er ufattelig moro når en skikkelig klassiker 
får de aller skikkeligste rammer – og alt klaffer. 
Kilden kulturhus i Kristiansand er utvilsomt en 
av landets beste scener. Da er det den beste 
ideen av alle å fylle den til randen!  

«Les Miserables» er en virkelig klassiker. 
Historien, basert på Victor Hugos roman om 
den rømte straffangen Jean Valjean, som bygger 
seg opp i revolusjonstidens Frankrike, redder 
sin døde elskedes barn, prediker og lever 
anstendighet i en ulvetid, gir de undertrykte 
sin solidaritet og til slutt dør forsonet som 
en kjærlighetens banebryter, er – som 
hosstående lange setning kanskje antyder – 
både omstendelig og en smule springende og 
grassat patriotisk og smålig utkrøpen - og alt 
innimellom. (Unnskyld!) En drabelig greie, med 
andre ord. Og derfor kanskje ikke så logiske 
og lett og følge menneskelig, sånn helt på 
det bokstavelige planet. Det blir påstand på 
påstand og mylder på mylder, mens det døs litt 
og elskes litt. Og sånn. Men alt til virkningsfull 
og av og til vidunderlig musikk, selvfølgelig! 
Hele denne grassate oppvisning blir båret 
av Espen Grjotheim i hovedrollen; en utrolig 
dynamisk, fleksibel og uttrykksfull stemme og et 
scenenærvær som skapt for musikaler. Virkelig 
en seier! Men han er langt fra alene; det synges 
strålende faktisk over hele linjen - med et helt 
særlig pluss til Britt-Synnøve Johansen som 
den tidlig døde og alt for utsatte mor Fantine: I 
noen strofer makter hun å trenge gjennom med 
ekte følelser av virkelig, levd liv. Det er godt 
gjort! Musikalsulten? Kristiansand er stedet! 
(Terningkast 5)7

Next to normal
Det er godt gjort av Jon Selås å få med såpass som han 
gjør på 1553 tegn. Bedre tekstreklame er det knapt mulig 
å få – også vrimler det av setninger som er som skapt for å 
siteres på plakater og i helsidesannonser. Bra for teatret, 
bra for VG og bra for anmelderen. VinnVinnVinn!

Men bortsett fra et godt billettsalg og et i det minste 
midlertidig godt renommé blant de mange som kjøper, 
eller kunne kjøpt, billettene: hva får teatret ellers ut av  
noe sånt? 

I 2010 satte Det Norske Teatret opp musikalen Next 
to normal, om en tilsynelatende vellykket kjernefamilie 
hvis mor lider av bipolar lidelse. Det er det mange som 
har bebreidet dem. Et offentlig, statsstøttet teater har 
ingenting med å sette opp slike storselgere, som like 
gjerne kunne vært satt opp av ett av privatteatrene, mener 
man. Jeg er uenig. Det Norske Teatret har lang tradisjon 
for å sette opp musikaler. Det er en del av deres innarbeida 
profil, og det er ingen grunn til at de skulle endre radikalt 
på den. Dessuten er det tvilsomt om noe privatteater 
hadde tatt sjansen på å sette opp en forestilling med et så 
infisert tema som bipolar lidelse. Antakelig hadde de ikke 
en gang kommet på ideen.

Langt verre er det at forestillingen ble ensidig 
hyllet av en samlet kritikerstand, som veltet ut av seg 
omtrentligheter av typen: medrivende, sjelevrengende, 
tankevekkende, uforglemmelig osv. Jeg har lett men 
ikke funnet ett eneste forsøk på å nyansere bildet. Alt 
og alle er bare fantastiske – hele tiden. Ingen refleksjon, 
for eksempel over begrepet «motesykdommer», som jo 
bipolar lidelse er blitt kalt. Ingen betenkeligheter ved de 
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potensielle emosjonelle fellene som lå innbakt  
i forestillingen. Og som vi alle står i fare for å bli fanget i. 
Og verst av alt: Med unntak av NRKs musikkritiker Torkil 
Baden var det ingen av anmelderne som spanderte noe 
særlig mer enn én setning på musikken. Jeg minner igjen 
om at vi her snakker om en musikal!8

Brist
Det ville vært for mye å forvente at Det Norske Teatret 
skulle protestere på en slik hengivenhet. Likevel mener 
jeg at dette er et grelt eksempel på det jeg ser som 
en grunnleggende brist i relasjonen mellom teatret 
og kritikken. Ved sin ensidige, unyanserte hyllest av 
forestillingen og ditto neglisjering av musikken bidrar 
kritikerne til å stenge teatret inne i sin egen lille boble av 
selvtilfredshet. Refleksjonsrommet er stengt. Samtalen er 
død før den kommer i gang. 

Og under alt dette, dag etter dag, på skoler og 
forsamlingshus over det ganske land, går det en tett  
strøm av danse- og teaterforestillinger som samler 
tusenvis av elever, eller helt nøyaktig 2400 forestillinger, 
fordelt på 56 produksjoner til i alt 251 623 publikummere 
i 2013, kan Norsk scenekunstbruk fortelle. I den grad 
det overhodet skrives om dette i pressen er det helst i 
forbindelse med at Jo Strømgrens dansere, i den moderne 
klassikeren A dance tribute to the art of football, på et 
kulturhus et sted i det vestlandske bibelbeltet, har vist  
et snev av nakenhet, bakfra.9 

Bortsett fra det er det noe nær total stillhet.  
Vi snakker altså om Den kulturelle skolesekken, en  
offentlig finansiert subkultur som involverer hundre 
tusener av mennesker, men som ingen i pressen bryr  
seg om. Helhetsbildet er med andre ord dystert. 

Hele? Nei! 

Internett
Her og der, spredt rundt omkring over det kaotiske, 
udefinérbare, mangfoldige landskapet kalt internett, 
befinner det seg til enhver tid et ukjent antall liden-
skapelige teatergjengere som, uten mastergrad i teater-
vitenskap, eller tilgang til trykte medier og deres nett-
plattformer tillater seg å lire av seg fraser som:

Jeg skal ikke påstå at dette er et må-se-stykke. 
Humoren er rå og svart og grotesk og ikke for 
alle. Har hørt rykter om at noen trodde det var 
en barneforestilling – det er det definitivt ikke.
HILDESOLS BLOGG BIBLIOTEKARLIV I VIKEN OM 

SHOCKHEADED PETER PÅ DET NORSKE TEATRET

Mykje var gjort annleis enn forventa,  
og skodespelarane framstilte dei ulike 
karakterane heilt annleis enn det eg har 
oppfatta dei gjennom lesing av teksten.  
Mellom anna kan eg nemne at Hjalmar Ekdahl 
var meir realistisk framstilt, og kona Gina 
sterkare og mindre oppofrande.
BLOGGEREN «ARIEL» OM RIKSTEATRETS  

VILDANDEN PÅ ØRSTA KULTURHUS

Snakk om å melke et billig poeng. Det var som 
om oppsetningen var livredde for å la publikum 
bli sittende og tenke, livredde for å utfordre 
dem til å konsentrere seg og få med seg noe, 
og – aller mest – livredde for å la publikum kjede 
seg. Jeg liker ikke dette. Skal teateret forsøke 
å holde tritt med youtube og videosnutter, der 
ingen forventer konsentrasjon mer enn et par 
minutter, så er det dømt til å tape. Teateret er  
en flott arena for ettertanke og refleksjon.  
Hvis man ikke kan kjede seg der, hvor skal  
man ellers gjøre det?
EN HELT GREI BLOGG OM NÅR ENDEN ER GOD  

PÅ ROGALAND TEATER

Jeg synes symbolikken fungerer godt fordi 
den blir brukt til å vise hvordan tvilsomme 
beslutninger man har tatt får en egendynamikk, 
det føles som de er levende og får stadig  
mer kontroll.
PAUL CHAFFEY PÅ CHAFFEYS BLOGG  

OM ENRON PÅ DET NORSKE TEATERT

Scenegrepa gjer at ein, særleg på slutten, får 
tankar om Peer Gynt. Særleg når scena vert 
mørklagd, karakterane rundt held lys i hendene 
og teppet bak på scena viser fargar og lys som 
minner oss om Afrika, er parallellen til Gynt 
tydeleg. Og på mange måtar er Mensen Ernst  
ein Peer Gynt.
VETERINÆR ANNE VIKENS BLOGG OM MENSEN ERNST  

PÅ SOGN OG FJORDANE TEATER

Mest imponerende er scenografien og  
musikken. Det er som en slags minimusikal  
inne i forestillingen. Sanger og dans glir lett og 
smidig inn i stykkets helhet. Skuespillmessig 
er det derimot mer ujevnt, og det irriterer meg 
ofte når jeg ser teater. Meløy var helproff og 
knakende god i den vanskelige rollen med stort 
spenn i det komiske, absurde og det alvorlige.
ARTEMISIAS VERDEN OM BESØK AV EN GAMMEL DAME  

PÅ TRØNDELAG TEATER

Rekk opp hånda de som mener at dette er dårligere 
formulert, mindre kunnskapsrikt og dårligere begrunnet 
enn ovenstående sitat fra VGs anmelder. 

Ulike plattformer
Og ikke minst har vi de som veksler mellom ulike 
plattformer. Her finner vi blant andre Amund Grimstad i 
Trondheim, en ekstremt produktiv anmelder. Mye av det 
får han på trykk i Klassekampen, resten produserer han 
på sin egen blogg. Anna Valberg i Oslo veksler mellom 
scenekunst.no og sin egen blogg Rosálie Dentata.

Flere teatre, for eksempel Nationaltheatret og Oslo 
Nye, har tatt den direkte konsekvensen av mangelen på 
samtale og opprettet sine egne kritikkblogger. Her blir 
unge mennesker stimulert til å se teater, og skrive om det.

Scenekunstbruket har opprettet bloggen SUS, 
Scenekunst brukets Unge Stemmer, hvor en gruppe  
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ungdommer fra Nittedal ungdomsskole følger den årlige 
festivalen Showbox og skriver om det de ser.

Jeg har hørt anmeldere fnyse av den slags initiativer. 
Man skal ha integritet og autonomi, man skal ha distanse til 
sitt objekt. Å være tett på er det samme som å være korrupt. 
Så kan man jo spørre seg hvor integriteten blir av hos en 
anmelder som finner seg i å bli avspist med et format som 
overflødiggjør årevis med utdanning, som reduserer enhver 
tankerekke og analyse til tabloide omtrentligheter.

Kommunikativt fellesskap
«One of the substantial changes in the arts environment that 
has happened with astonishing speed is that arts criticism 
has become a participatory activity rather than a spectator 
sport,» skriver Michael Kaiser i The Huffington Post.10

Hvis han har rett i det, noe alt tyder på, er vi i det 
minste et stykke på vei tilbake i Jon Nygaard og Anette 
Storli Andersens tapte kommunikative fellesskap. Felles 
for mange av disse bloggene er jo at den distansen som 
aviskritikken etablerte er mer eller mindre borte! 

Det gjenstår å se hvordan dette fenomenet utvikler 
seg. Men det er naturlig å se det raskt voksende nettstedet 
scenekunst.no som en del av den samme utviklingen.  
Det startet i 2002 som en blanding av en blogg og en 
nettportal og har gradvis utviklet seg til det det er i dag.

«Jeg hører at du har ambisjoner om å skape en ny 
generasjon teateranmeldere? Jeg ler meg ihjæl!» Uten at 
jeg av den grunnen skal ta på meg mer enn litt av æren 
for det, så vil jeg påstå, til det motsatte er bevist, at det er 
det som er i ferd med å skje nå. Scenekunst.no er blitt det 
nettstedet man følger med på i norsk teater.11

Et sted mellom ti og 15 anmeldere leverer jevnlig 
kompetente, faglig funderte tekster om et bredt spekter av 
scenekunst. Anmeldelsene blir lest og diskutert. Teatrene 
siterer dem i sine annonser. Nettstedet har titusenvis 
av lesere og det er ingen grunn til å tro at dagspressens 
anmeldere har flere lesere, selv om avisenes opplag er 
større og tekstene en femtedel så lange. 

Scenekunst.no er et unikt fenomen i en nordisk, 
kanskje en europeisk, sammenheng. Det er eid av en 
forening bestående av Danse-og teatersentrum, Norske 
Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk 
Sceneinstruktørforening, Norsk Skuespillerforbund, 
Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk teater- og 
orkesterforening. Dersom nettstedet får lov å fortsette 
å vokse og utvikle seg tror jeg det bare er et spørsmål 
om tid før dagspressen må stille seg det grunnleggende 
spørsmålet om hva scenekunst.no gjør riktig og  
de selv gjør feil.

Noter

 1 VG 27.02.2014.

 2 Dagbladet 24.01.2014.

 3 http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/
nyheter/?aid=1244

 4 http://www.uio.no/studier/program/estetisk/tyrifjord08/
om.html

 5 Odd Eidem, 1976. Tilskueren, Cappelen.

 6 http://www.kunstkritikk.no/artikler/jagaerensamfoervirrad
ochraeddjagfryserochgratattackernakommermedallt
kortareintervaller/?d=no

 7 VG 29.03.2014, http://www.vg.no/rampelys/musikk/
musikkanmeldelser/musikalanmeldelseles
miserables/a/10138782/

 8 http://arkiv.scenekunst.no/artikkel_7443.nml

 9 http://www.aftenbladet.no/jaeren/Overraskaavnakne
mennpascenen2083558.html#.Uz_FfF5mchx

 10 http://www.huffingtonpost.com/michaelkaiser/thedeath
ofcriticismor_b_1092125.html

 11 Høsten 2013 ble nettstedet Periskop.no til som et 
samarbeid mellom scenekunst.no, ballade.no, kunstkritikk.
no og barnebokkritikk.no. Det tar for seg et bredt spekter av 
barnekunst og er finansiert av Norsk kulturråd.
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Overskriften er et sitat fra Dr. Eulalia Bosch under et 
seminar om samtidskunst under Stamsund internasjonale 
teaterfestival i 2003.

Hver periode har sin politisk korrekte inngang, og vi 
voksne kunstnerne og formidlere som jobber med dette 
ønsker som regel å fremstå som kompetente og i takt med 
tiden. Vi skyver barna foran oss med forhåndsbestemte 
aksepterte formler slik at vi kan skinne selv. 

For noen år siden var jeg med å lage en forestilling,  
et samarbeid mellom to hunder og tre dansere. Temaet 
var kommunikasjon, eller mangel på sådan, i en slags 
sivilisasjonens undergang-kontekst. Danserne ønsket  
å fremstå som faglig flinke, konseptuelt strenge med  
et litt konfronterende uttrykk. Hundene derimot la vekt 
på høflig adferd, god stemning i rommet, og øyeblikkets 
sosiale kvaliteter. Hundene hadde også et annet krav 
til presisjon. Det var to viljer i rommet, to måter, to helt 
forskjellige former for rytme og adferd. 

Publikum syntes ikke hundene var spesielt flinke, vi fikk 
ofte høre at deres hunder kunne gjort det bedre. Fagfolk 
syntes vi burde gått mye lengre med hundene. Det kunne 
vi ikke, det var våre hunder, våre nærmeste, og det var 
helt umulig for oss å tvinge dem til noe som lå utenfor 
deres komfortsone, til noe de ikke hadde lyst til å gjøre. 
Det er litt på samme måten med barn. De stoler gjerne på 
vår vurderingsevne og går dit vi leder dem (tvinger dem), 
enten det er å synge amerikanske musicals i kulturskole-
regi, reflektere etter beste evne over Platons hulelignelse, 
eller se loslitt dukketeater i gymsalen. 

Som leder for Teater NOR og Stamsund Teaterfestival er 
«det gode kunstprosjektet for barn og unge» og retorikken 
rundt dette et av de mest sentrale kulepunktene på blokka 
gjennom mange år. Veien har gått fra ren underholdning, 
via det ufokuserte «å ta barna på alvor», via å «snakke 
deres språk», via det pedagogiske prosjektet, via det 
anti  pedagogiske prosjektet, via de deltakende eller 
interaktive prosjektene, via sanserommene, via de 
sam tidige konfronterende prosjektene, via de sosiale 
relasjonelle refleksive prosjektene der vi fokuserer på 
hva barna kan lære oss, via prosjektet der vi bruker barn 
i fore stillinger med voksen målgruppe for å fremme det 
autentiske og uskyldige og utfordre alderssegregeringen 
– og til hvor da egentlig? Til prosjekter som slutter denne 
sirkelen og kombinerer mange eller alle disse elementene 
– og kommuniserer på flere nivåer på tvers  
av aldersgrenser? Kanskje. 

Vi må bli flinkere til å legge til rette for at voksne også 
får se denne type arbeid, skape de møteplassene og 
rommene som skal til for å snakke om disse problem-
stillingene, i fellesskap med barn og unge. Det finnes 
hverken enkle, entydige eller endelige svar. 

Det eneste jeg kan si med sikkerhet er at samtalen om 
dette er viktig, og at de gode samtidige prosjektene har 
noe felles. De springer alltid ut av en problematikk som 
er interessant på tvers av aldersgrenser, de er bearbeidet 
gjennom en grundig og faglig kvalifisert arbeidsprosess, 
og har hatt barna med i prosessen underveis.

Barn er aliens –  
de kommer fra et sted vi har glemt
Thorbjørn Gabrielsen, Teater NOR

Messe for dårlig vær
Teater NOR

FOTO: MICHAEL BRY

Teatet NOR leser Pär Lagerkvist
Teater NOR

FOTO: ØYSTEIN SANNE
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Biomechanics
Teater NOR

FOTO: THORBJØRN GABRIELSEN

Bukse og bass
Teater NOR

FOTO: KJELL STENHAUG

En ensom sneip
Eilertsten & Granados

FOTO: MARIA GRADIN

Biomechanics
Teater NOR

FOTO: MICHAEL BRY
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Tutomaten
Teater Joker

FOTO: MADS NYGÅRD
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Om bidragsyterne

Amund Sjølie Sveen er slagverker og kunstner. Han har en master 
i solo slagverk fra Musikhögskolan i Göteborg og arbeider innenfor 
et bredt spekter av uttrykk – konserter, teater, performance og 
installasjon – ofte med musikalske uttrykk som del av en større 
performativ kontekst. Han har også turnert med egne produksjoner 
for blant annet ungdom.

Anders Kippersund er daglig leder for Turnékompaniet, utdannet 
skuespiller ved teaterhøgskolene i Oslo og Helsingfors. Han 
etablerte Turnékompaniet i 1988, i dag driver han det sammen med 
søsknene Inga-Live, Peter og Jonas Kippersund. Gruppen har en 
realistisk og røff fortellerteknikk med vekt på gode historier. De 
turnerer over hele landet, men har i siden 2007 også vært aktive  
i å bygge opp et alternativt teatermiljø på Hedemarken med base  
i den gamle Festivitetsbygningen på Hamar.

Andreas Roksvåg er en danser som har drevet med breakdancing 
siden 1999. Med gruppen Absence Crew har han turnert i hele 
Norge med forestillingen Askeladden på nye eventyr. Absence 
Crew ble kåret til norgesmestere i breaking og vant Gullsekken  
for beste produksjon i 2013. De legger vekt på å ha det gøy og  
å gi publikum en positiv opplevelse.

Andrew Todd, Chevalier des Arts et des Lettres, studerte engelsk 
ved Cambridge og arkitektur ved University of Pennsylvania. Han 
var medforfatter på boken The Open Circle: Peter Brook’s Theatre 
Environments og som arkitekt har han blant annet jobbet for the 
Young Vic Theatre, Kevin Spacey, chef William Ledeuil, EPFL, 
universitetene i Aberystwyth og Sussex, samt byene Ris Orangis, 
Marseille og Molde. Studio Andrew Todd regnes blant topp 40  
unge entreprenører i Europa.

Anki Oveland er faglig rådgiver i Scenekunstbruket, og har vært 
ansatt siden 2008. Hun er utdannet kulturarbeider ved Høgskolen  
i Telemark, teatervitenskap ved Universitetet i Bergen  
og dansevitenskap ved Stockholms universitet.

Anette Therese Pettersen er en Oslobasert teaterkritiker, redaktør 
og skribent. Hun har en master i teatervitenskap fra Universitetet i 
Oslo, og virker som teaterkritiker i blant annet Klassekampen, Norsk 
Shakespeare- og Teatertidsskrift, Scenekunst.no og Periskop.no. 
Hun er tidligere redaktør for Kunstløftet.no, samt medredaktør for 
Kunstløftets artikkelsamling Begreper om barn og kunst.

Anne Britt Gran er professor ved Institutt for kommunikasjon og 
kultur, og faglig leder for bachelorprogrammet Kultur og ledelse ved 
Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet dr. philos fra Universitetet i 
Oslo, hvor hun disputerte i 2000 med avhandlingen Hvite løgner/

sorte myter – det etniske på modernitetens scene. Hun har tidligere 
vært tilknyttet Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo 
(1988–2000) og NTNU hvor hun var hun postdoktor (2004–2007).

Anne Katrine Haugen er dansekunstner, koreograf og 
produsent. Hun er utdannet fra London Studio Center og London 
Contemporary Dance School, og har tidligere jobbet med Angelika 
Oei og Stellaris Dans Teater. Var med å etablere RadArt i 2004 
i Tromsø. Hun opprettet Haugen Produksjoner med Liv Hanne 
Haugen og kompaniet står bak forestillinger som Søstre, Ulv i 
Skoen, Joik, HomeMade, Tygg! og Søstre 11 år etter.

Anne Helgesen er teaterviter, forfatter, figurspiller og regissør. 
Hun var med å stifte frigruppa Dukkenikkerne, og startet teatret 
Katta i Sekken som senere ble til Kattas Figurteater Ensemble. 
Hun har skrevet flere teaterstykker. I 2003 tok hun doktorgrad 
i teatervitenskap og underviste i faget ved UiO i flere år. Hun 
har skrevet barnebøker, dramatikk og teaterfaglige artikler og 
bøker. Hun har blant annet mottatt UNIMA Norges ærespris 
Tyrihansprisen og Tønsberg Kommunes kulturpris.

Anne Holck Ekenes er utdannet ved Laban Centre London,  
med en Master i koreografi, dans for kamera og performance. 
Hun har vært danser i England i mange år før hun stiftet Panta Rei 
Danseteater (PRD) i 2000. Som kunstnerisk leder i PRD, har hun 
ledet en rekke prosjekter og koreografert verk for både scene  
og eksperimentell film.

Anne Marit Sæther er forfatter, regissør og skuespiller. Sammen 
med Gilles Berger dannet hun Cirka Teater i 1984. Hun har vært 
involvert i alle deres produksjoner i tillegg til oppdrag som regissør 
og skuespiller for andre grupper og institusjonsteatre. Prosjektene 
er ofte kombinert med undervisning og opplæring i både grunn-
skole og høyere utdanning. Med sitt toårige arbeidsstipend 
2008–2009 har hun utviklet «En stein er en bit av jordkloden» –  
et interaktivt teaterprosjekt for barn i grunnskolealder.

Belinda Braza er koreograf, produsent og pedagog som har 
vært en viktig initiativtaker i utviklingen og spredningen av hiphop 
og urbane dansestiler som scenisk uttrykk i Norge. Hun har to 
egenproduserte forestillinger som turnerer med Den kulturelle 
skolesekken, og er endel av teamet bak prisvinnende produksjoner 
på blant annet Det Norske Teatret, Trøndelag teater, Haugesund 
teater og Rogaland teater.

Bjørn Rasmussen, professor ved Institutt for kunst- og medie-
vitenskap, NTNU, Trondheim. De siste 30 årene har han vært 
sentral i oppbyggingen av master- og forskerutdanning, samt 
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den nasjonale, nordiske og internasjonale nettverksbyggingen 
på området drama/teater og kunstpedagogikk. Han har skrevet 
fagbøker og publiserer internasjonalt. Bidragene varierer fra 
fagpolitisk debatt til teoretisk forskning om teatrets epistemologiske 
og terapeutiske potensial, kulturestetikk og kunstbasert forskning.

Camilla Vanebo er produsent for film og scenekunst i friogfrank as. 
Hun er utdannet Cand. Philol. med fagene litteraturvitenskap,  
filosofi og drama og teater fra NTNU, samt fjernsynsregi 
fra Høgskolen i Lillehammer. Hun var i perioden 2001–2012 
programansvarlig for Kulturmenyen i Oppland, med særskilt  
ansvar for scenekunstformidling. 

Chris Erichsen er frilans teateranmelder og skribent for blant annet 
scenekunst.no, hvor han var redaktør fra 2009–2011. Han er også 
aktiv som musiker, scenekunstner og kortfilmskaper.

Eirik Fauske er dramatiker og scenekunstner som har skrevet og 
produsert flere verk for scenen, deriblant Gullalðurir (2009), Under 
barnehagen (2010), LINDÅS (2012/2013), og Krig og fred (2013). Han 
var medforfatter på BIBELEN på Det Norske teatret (2013) og er i 
perioden 2013–2015 husdramatiker på Dramatikkens hus.

Eirin Gjelsås er avdelingsleder i Troms fylkeskommune med 
kunsthistorie fra Universitetet i Tromsø og kulturstudier fra Høgskolen 
i Telemark. Hun har tidligere jobbet ved NRK, Tromsø Internasjonale 
Filmfestival og Hålogaland Teater. Hun ble kjent med Norsk 
scenekunst bruk gjennom arbeidet med Den kulturelle skolesekken  
i 2002 og har sittet i Scenekunstbrukets styre siden 2009.

Elin O. Rekdal er kommunikasjonsrådgiver i Norsk scenekunstbruk, 
og har tidligere jobbet med kommunikasjon i blant annet Riks-
konsertene og Ny Musikk. I Ny Musikk var hun også ansvarlig for 
foreningens barne- og ungdomsprosjekter. Hun har studert kultur  
& ledelse ved BI i Oslo.

Florian Malzacher er kunstnerisk leder ved Impulse Theater 
Biennale 2015 og uavhengig dramturg, kurator og skribent. I 2006 
til 2012 var han med og programmerte steirischer herbst-festivalen 
i Graz, Østerrike, der han også var med å på å kuratere 24/7 
marathon camp/Truth is concrete 2012 som omhandlet relasjonen 
mellom kunst og aktivisme. Han har blant annet gitt ut bøker om 
teaterkompaniene Forced Entertainment og Rimini Protokoll,  
og om kuratering av scenekunst og kulturell aktivisme. 

Frode Gjerløw er regissør og skuespiller i London. I møte med 
andre kunstnere etablerte han Superbolt Theatre og Crank Theatre i 
2011. Deres mål er å skape klokt, underholdende teater med mange 
lag og skarp brodd. Gjerløws arbeid er vist ved British Film Institute, 
Victoria & Albert Museum og Louvre i Paris.Han er stolt medlem av 
Young Vic Directors Forum, Associate Artist hos Camden People’s 
Theatre og Lakeside Theatre, samt regelmessig Artist in Residence 
ved Battersea Arts Centre.

Goro Tronsmo er kunstner og regissør som jobber i Oslo, 
Stockholm og Berlin. Hun lager kontekstspesifikke kunst  - 
prosjekter som reflekterer det kuratorielle, arkitektoniske, og 
institusjonelle rammeverk for scene og billedkunst. Hennes 
scenekunst prosjekter opererer i grenseland mellom  
dokumentarisk og iscenesatt materiale.

Guandaline Sagliocco er skuespiller og kunstnerisk leder i 
Sagliocco Ensemble (Porsgrunn) siden 1988. Ensemblet fikk sitt 
internasjonale gjennombrudd med forestillingen Historien om  
den falne helt, tildelt en Fringe First Award i 1997 i Edinburgh. 
Saglioccos forestillinger Nattens Hemmeligheter, Salome  
(ASSITEJ pris), Den Lykkelige Prinsen og Tone! Art har turnert 
gjennom Scenekunstbruket. Voff ! Art ble nominert til Gullsekken  
for beste produksjon og fikk en Momix-pris i Frankrike.

Guri Birkeland er faglig rådgiver i Norsk scenekunstbruk, og har 
tidligere arbeidet som rådgiver i Danse- og teatersentrum. Hun har 
siden 2004 jobbet med formidling av scenekunst. Hun er utdannet 
teaterviter med hovedfag fra Universitetet i Oslo.

Guri Glans er skuespiller og produsent. Hun har turnert i 
Den kulturelle skolesekken siden år 2000 med Teater Jokers 
produksjoner Rike Per, Hando Kjendo, Brødre, Baron von 
Munchaussen og Peer på en Pall. Siden 2005 har hun jobbet med 
Jo Strømgren Kompani og siden 2011 med NiE og turnert både 
nasjonalt og internasjonalt med disse kompaniene.

Hege Haagenrud er koreograf utdannet ved Den norske 
balletthøyskolen i Oslo. Hennes produksjoner er ofte rettet mot barn 
og ungdom, og hun arbeider i grenseland mellom dans og teater, 
med utstrakt bruk av video og tekst. Hennes produksjoner er blant 
de mest viste produksjonene for et yngre publikum i Norge.

Hildur Kristinsdottir er utdannet i skuespill ved Akademi for 
Scenekunst og i kulturledelse ved HiO. Hun er oppvokst med 
islandske foreldre i Groruddalen i Oslo, og var tidlige en del av det 
skandinaviske breakemiljøet. Etter endt utdanning dannet hun 
duoen Søstrene Andrews som sammen lagde to forestillinger. 
Siden 2010 har hun jobbet med teatertrilogien Klassikere for Kids. 
Den siste forestillingen; Forbrytelse og Straff, vil ha premiere i 2015.

Hooman Sharifi grunnla Impure Company i 2000, og kompaniet 
har siden den gang blitt internasjonalt kjent. Dere kunstneriske 
uttrykksform er samtidsdans, og «kunst er politikk» er deres motto. 
Kompaniets øvrige medlemmer (2014) er danserne Rikke Baewer, 
Ida Gudbrandsen, Loan Ha og Matthew Smith. Kompaniet har 
produsert to eksperimentelle forestillingsprosjekter for barn og 
unge; Vil få en tittel (2006) og Sart Intervention (2013) som begge 
utforsker og utfordrer relasjonen mellom utøver og tilskuer.

Håkon Skoge har siden mai 2011 vært daglig leder av Turné-
organisasjon for Hedmark. Før det har han blant annet 14 års fartstid 
i Rikskonsertene som prosjektleder for «Hele Norge synger» og 
produsent innen barn & unge-virksomheten. Fra 2004 til 2008 var 
han daglig leder for Musikk i Nordland.

Ida Gudbrandsen er danser i Impure Company som ble grunnlagt 
av Hooman Sharifi i 2000, og kompaniet har siden den gang blitt 
internasjonalt kjent. Dere kunstneriske uttrykksform er samtidsdans, 
og «kunst er politikk» er deres motto. Kompaniets øvrige med-
lemmer (2014) er danserne Rikke Baewer, Hooman Sharifi, Loan  
Ha og Matthew Smith. Kompaniet har produsert to eksperimentelle 
forestillingsprosjekter for barn og unge; Vil få en tittel (2006)  
og Sart Intervention (2013) som begge utforsker og utfordrer 
relasjonen mellom utøver og tilskuer.
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Ina Coll Kjølmoen er utdannet ved Skolen for Samtidsdans, 
medisinstudiet ved NTNU og danselinjen på Sunnhordland 
folkehøgskole. Hun driver Landing DA sammen med Venke Marie 
Sortland og har vært aktiv i Landings prosjekter siden oppstarten 
i 2005; både administrativt og kunstnerisk. Kjølmoen har siden 
høsten 2005 undervist barn i samtidsdans ved Rom for Dans, 
holdt diverse workshops for voksne og vært utøver og kunstnerisk 
medansvarlig i «Prosjekt ISADORA» 2006 og 2007.

Irene McIntyre Kristensen er utdannet lektor fra Universitetet i 
Oslo og HiOA og har en mastergrad i samfunnsfaglig didaktikk. 
Hun underviser i norsk, samfunnsfag og RLE på en ungdomsskole. 
Gjennom ungdomstiden var hun selv aktiv i flere organisasjoner. 
Som ansatt i Natur og Ungdom har hun vært kursleder for unge 
miljøvernere som ville lære om deltakelse i lokaldemokratiet.

Janne Langaas er styreleder i Norsk scenekunstbruk siden 2009, 
og teatersjef ved Teater Innlandet siden 2011. Hun er utdannet 
skuespiller ved Statens Teaterhøgskole og har jobbet ved blant 
annet Hålogaland Teater, Teater Ibsen, Nationaltheatret, Riksteatret, 
Det Norske Teatret og Brageteatret. Som produsent, dramatiker 
og skuespiller etablerte hun i 1997 Barske Glæder Produksjoner. 
Kompaniet produserer forestillinger for barn, unge og unge voksne.

Jaap den Hertog leder Teater Fusentast sammen med Coby 
Omvlee. Kompaniet ble etablert i 1989. Han er kjent for sin Peer  
Gynt (1992), samt prisbelønnet for Sand mellom Tærne og for  
sine panopticumforestillinger på seks minutter for fire tilskuere av 
gangen. Teater Fusentast lager figurteaterforestillinger der nesten 
glemte teknikker kobles sammen med aktuelle temaer. Teatret har 
produsert en rekke forestillinger og turnerer stadig både i Norge  
og utlandet. 

Jarl Flaaten Bjørk er utdannet skuespiller ved Akademi for Scene-
kunst i Fredrikstad i 2003 og har siden 2006 vært kunstnerisk leder 
for Flaatenbjørk kompani. Her fungerer han både som skuespiller, 
regissør og dramatiker. De har turnert over hele landet med fore-
stillinger laget for barn og unge. Han er ikke opptatt av å fortelle 
evige, klassiske historier, men tvert imot av å fortelle historier som 
er spesifikke for vår tid. I tillegg jobber han jevnlig som skuespiller  
i andre prosjekter.

Joachim Løvlihagen var med i første runde med Scenekunst-
brukets Unge Stemmer (SUS) da han gikk i 10. klasse på Nittedal 
Ungdomsskole i 2012, og la med det grunnlaget for videreutvikling 
av konseptet til et nasjonalt prosjekt. 

Johannes Hafnor er avdelingsleder for Kulturformidling i Østfold 
kulturutvikling. Han har kulturfag fra Høgskolen i Lillehammer 
og Universitetet i København. Hans bakgrunn inkluderer blant 
annet arrangør av festivaler, kulturformidling til barn og unge og 
turnévirksomhet på skoler. Han har jobbet med DKS i seks år – 
både som koordinator og nå som leder. Han er per dags dato med 
i arbeidsutvalget for fylkesnettverket i DKS i tillegg til en rekke verv 
både nasjonalt og regionalt.

Julie S. Pedersen var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre. 

Karen Kipphoff er utdannet i figur- og objektteater og teater-
pedagogikk. Hun har hatt flere utstillinger og performances, og i 
2011 var hun med på å starte Performance Art Bergen-nettverket. 
Hun har undervist ved HDK Berlin, og hadde et professorat ved 
Kunsthøgskolen i Bergen i 1999–2011. Siden 2012 har hun vært ved 
Akademi for scenekunst HiØ. Hun har publisert bøkene Never? 
Now? Performance Art! (2012), Horizon (2012), Public Spaces/Public 
Bodies (2006), Time Based Work Karen Kipphoff (2001). 

Kari Holdhus er førsteamanuensis ved Høgskolen Stord 
Haugesund, tilknyttet forskingsprogrammet Kultur og 
kreativitets pedagogikk. Hun har vært redaktør i bladet Musikk-
kultur og medlem av Scenekunstbrukets kunstneriske råd og 
Rikskonsertenes programråd for skolekonserter. Hun er Cand. 
Philol. i musikkpedagogikk fra Høgskolen i Bergen, og ble Ph.D. i 
2014 med avhandlingen Stjerneopplevelser eller gymsalsestetikk – 
en studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser.

Karstein Solli er scenekunstner og koreograf, regissør i Karstein Solli 
Produksjoner, og kunstnerisk leder for SEANSE, senter for kunst-
produksjon i Volda. Han har studert ved Ecole Jaques Lecoq mime 
og teaterskole, Paris, Desmond Jones School of Mime, London og 
Teaterhøgskolen avdeling mime, Amsterdam. Gjennom sitt virke har 
han mottatt en rekke stipendier for videre utdanning og reiser og er 
siden 1997 innehaver av Statens Garantiinntekt for Kunstnere.

Katja Brita Lindberg er scenekunstner og skuespiller. Hun 
har studert hos den kanadiske klovnepedagogen Sue Morrison 
før hun tok sin mastergrad i fysisk komedie ved Stockholm 
Dramatiska högskola i 2011. Gjennom prosjektene sine søker 
hun å utfordre samfunnskonstruksjoner, normer og tabuer med 
et lekent scenespråk i skjæringspunktet mellom latter og alvor. 
Forestillingene hennes er ofte interaktive, med et direkte samspill 
mellom publikum og skuespiller på scenen.

Katrine Kirsebom har siden endt utdannelse ved Kunsthøgskolen 
i Amsterdam og Arnhem (1987–1991) arbeidet som dansekunstner, 
koreograf og pedagog. Siden 2010 har hun også jobbet som 
scenekunstkonsulent i DKS Akershus. Gjennom mange år i det frie 
sceniske feltet har hun produsert, koreografert og utøvet en rekke 
ulike prosjekter, samtidig som hun har bred pedagogisk erfaring 
relatert til både barn, unge, danse- og skuespillerstudenter  
(ved KHiO) og profesjonelle utøvere.

Katrine Maria Eponine Strøm er leder for scenekunst kompaniet 
Katma som har laget en rekke forestillinger for barn, blant annet 
Sukkersirkus, Vifterumpe, Bakeriet, Vidunderkammer og Usynlig. 
Sistnevnte ble belønnet med Gullsekken for beste produksjon 
i Den kulturelle skolesekken i 2009. Hun mottok i 2008 Danse- 
og teatersentrum sin Scenekunstpris for sitt arbeid med å lage 
nyskapende og visuelle forestillinger for barn og unge. Samme  
året var hun tidenes yngste festspillkunstner på Festspillene  
i Nord-Norge.

Kenneth Dean er teaterinstruktør, dramatiker, skuespiller og 
lysdesigner. Han er utdannet i London, og har drevet ensembler 
siden 1984, skrevet over 30 manus og hatt regi på over 40 
oppsetninger. Han har undervist på Statens Teaterskole, 
skuespiller utdannelsen på NISS, teatervitenskap på UiO,  
og drevet egen godkjent høyskoleutdannelse av skuespillere.  
I tillegg har han vært teatersjef på Figurteateret i Nordland.
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Kirjan Waage er dukkemaker, manusforfatter, skuespiller og blant 
annet Ibsens dukkefører i skuespillet The Death of Little Ibsen for 
dukketeater. Han er utdannet ved Le Coq i Paris og jobber nå  
i New York med teatergruppa Wakka Wakka.

Kjell Moberg er utdannet ved Kunstakademiet i Praha, og har siden 
2001 vært kunstnerisk leder i New International Encounter (NIE). Han 
har siden 2013 virket som teatersjef for Scenekunst Østfold. Han er 
teaterregissør og dramaturg, først og fremst tilknyttet teatergruppen 
NIE, men også som frilanser for andre prosjekter. Kjell Moberg og NIE 
har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid.

Kjetil Røed er skribent og kunstkritiker med hovedfag i Allmenn 
litteraturvitenskap. Han er kunstanmelder i Aftenposten og skriver 
jevnlig i Billedkunst, Kunstkritikk.no, Norsk Shakespeare- og 
teatertidsskrift og Le Monde Diplomatique.

Kristin E. Bjørn er daglig leder i Ferske Scener og arbeider som 
instruktør og dramaturg, blant annet for Dramatikkens Hus. Hun er 
rådgiver for organisasjonen RadArt, som hun ledet fra 2009 til 2012. 
Hun er også leder for Scenetekstivalen. De siste årene har hun hatt 
regi på Glassmenasjeriet (Hålogaland Teater 2012), Rekviem for ein 
gris av Kristin A. Danielsen (Ferske Scener 2013). Fra 1985 til 2001 
var hun sentral i Totalteatret, et prisvinnende teaterkompani med 
base i Tromsø.

Kristina Junttila er performancekunstner og jobber spesielt 
med deltagende forestillinger. De siste årene har hun skapt 
Kahviland (Mänttä Art Festival), Nordøstpasjonen (Hålogaland 
Teater), 1 + 1 = 1 (New Performance Turku-festival) og Kven er finsk 
(Vårscenefest). Kristina er utdannet fra kunstakademiet i Åbo (BA) 
og Teaterhøgskolen i Helsingfors (MA). I dag er hun stipendiat for å 
ta Ph.D.-graden ved kunstakademiet i Tromsø. Kristina er med i den 
kunstneriske ledelsen i Ferske Scener.

Lisa Marie Nagel er utdannet dramapedagog fra HiO og har en 
mastergrad i teatervitenskap fra UiO. For tiden er hun stipendiat ved 
Norsk barnebokinstitutt og Universitetet i Oslo hvor hun undersøker 
forholdet mellom kunstnerisk kvalitet og barns egne opplevelser i 
teater og litteratur. Hun leder det kunstneriske forskningsprosjektet 
«SceSam – interakitve dramaturgier i scenekunst for barn»,  
i tillegg til å fungere både som kritiker og dramaturg.

Lise Driveklepp var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre.

Martine Karlsnes var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre.

Matthew Smith er danser i Impure Company som ble grunnlagt 
av Hooman Sharifi i 2000, og kompaniet har siden den gang blitt 
internasjonalt kjent. Dere kunstneriske uttrykksform er samtidsdans, 
og «kunst er politikk» er deres motto. Kompaniets øvrige medlem-
mer (2014) er danserne Rikke Baewer, Ida Gudbrandsen, Loan Ha 
og Hooman Sharifi. Kompaniet har produsert to eksperimentelle 
forestillingsprosjekter for barn og unge; Vil få en tittel (2006) og  
Sart Intervention (2013) som begge utforsker og utfordrer relasjonen 
mellom utøver og tilskuer.

Morten Walderhaug er Kulturhussjef for Bærum Kulturhus.  
Han har musikkutdannelse fra Bergens Musikkonservatorium,  
samt en bachelor i sosialantropologi og idéhistorie fra UiO. 
Tidligere har han blant annet vært Direktør for Oslo Filharmonien, 
Norsk Musikkinformasjon, Europeisk Kulturby i Bergen og Vestfold 
Festspillene. Han sitter blant annet i styret til Kunst-  
og designhøgskolen i Bergen.

Niels Lehmann er leder av Institut for Æstetik og Kommunikation i 
Århus, Danmark. Han er utdannet dramaturg og tok sin Ph.D.-grad 
med avhandlingen Dekonstruktion og dramaturgi. Han har skrevet 
en prisbelønnet avhandling om estetikkteoretiske grunnsynspunkter 
i pedagogisk anvendelse av teater; Dramapædagogik – kunstsyn og 
kunstproduktion, har deltatt i flere forskningsprosjekter om kunst, 
pedagogikk og formidling, samt skrevet en rekke artikler  
om performancekunst, dannelse og estetikk.

Nils Johnson er utdannet ved Statens teaterhøgskole 
1977–1980. Han har vært ansatt som skuespiller ved Nordland 
Teater, Hålogaland Teater, Trøndelag Teater og Teatret Vårt og 
Nationaltheatret. Han har blant annet spilt Peer i Peer Gynt, 
Dr. Relling i Vildanden, Helmer i Et dukkehjem, Didrik Dale i 
Medmenneske, Porfiri i Forbrytelse og straff, Mack i Pan og Pastor 
Manders i Gengangere. Han var teatersjef ved Hålogaland Teater 
2001–2008, og har også medvirket i diverse filmer og TV-serier.

Nils Petter Mørland er kunstnerisk leder ved Det Andre Teatret i 
Oslo og arbeider som regissør, kursholder, skuespiller og manus-
forfatter. Han er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har 
hele sitt virke arbeidet med scenekunst for barn som en av sine 
viktigste kunstneriske områder.

Peder Opstad er skuespiller, utdannet ved the Arts Educational 
London Schools (1993–1996). I 1998 grunnla han Teater Grimsborken, 
hvor han er daglig- og kunstnerisk leder, samt skuespiller. Gjennom 
årenes løp har han turnert over hele Norge, og kan skilte med 
nærmere 2000 forestillinger i Den kulturelle skolesekken.

Per Ananiassen er teatersjef på Teaterhuset Avant Garden 
(TAG), og programmør for DKS i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
Arbeider også som dramaturg. TAG er Trondheim og Midt-Norges 
hovedscene for prosjektbasert og turnerende scenekunst. TAG ser 
på kunstformidling for barn og unge som en viktig del av sitt virke, er 
opptatt av at barn skal få et kunsttilbud av høy kvalitet, som tar dem 
som kunstkonsumenter på alvor.

Rebekka Brox Liabø er dramatiker, og debuterte under Norsk 
Dramatikkfestival i 2011 med teaterstykket Rulletekst. Det samme 
stykket ble satt opp på Hålogaland Teater. Til daglig leder hun 
bedriften Rulleramp som motiverer ulike målgrupper til å uttrykke 
seg skriftlig og utforske nye måter å formidle tekst på. Hun 
arbeider i grenselandet mellom pedagogikk og kunst. Prosjektet 
«Snakk for deg sjøl» skal gjennomføres igjen i 2015 med frafall fra 
videregående skole som tema.

Rolf Magnus Orø er leder for Bjørnsonfestivalen i Molde og 
Nesset. Han har skrevet manus, musikk og instruert teater og 
musikkgruppa KOLON siden 80-tallet, og startet teaterlinja på 
Åsane folkehøyskole. Han er utdannet førskolelærer og teaterlærer, 
og jobbet som prosjektleder under oppstart av Kultursekken, 
Kulturtoget og Kulturlauget i Møre og Romsdal fylkeskommune.  
Han var formidlingsleder på Teatret Vårt (2005–2012).
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Sidsel Graffer (Mag. Art) er uavhengig forsker med forsknings-
prosjektene Den norske teaterarkitekturen 1802–2012 og Landskap 
på scener – En kritisk scenografihistorie, og er prosjektleder for 
Kuratorutdannelsesprosjektet Promethevs og Sisyfos. Hun har 
tidligere vært universitetslektor i teatervitenskap ved Universitetet  
i Bergen, og er nå løst tilknyttet blant annet Akademi for scenekunst 
i Fredrikstad. Hun har samarbeidet med Norsk scenekunstbruk  
i 15 år, dels som regional produsent og kurator, og dels som 
mangeårig medlem i Kunstnerisk råd. Hun har studert arkitektur  
ved NTH og teatervitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Sigrid Røyseng er professor i kultur og ledelse ved Handels-
høyskolen BI, Oslo, hvor hun har vært ansatt ved Institutt for 
kommunikasjon og kultur siden 2008. Hun er utdannet Dr. Polit.  
fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet ved Telemarks-
forsking og Norsk kulturråd. Sammen med Per Mangset har hun 
utgitt boken Kulturelt entreprenørskap. Fra 2014 er hun redaktør  
for Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.

Simone C. R. Grøtte er danser og koreograf utdannet ved Den 
Norske Balletthøyskole. Hun har medvirket i flere produksjoner, 
blant annet ved Sydsamisk Teater og i forestillingen Usynlig 
av Katrine Strøm. Hun står bak egenproduksjonen Reindans – 
Boazodánsa, bestillingsverket Northern Soul samt Mannen som 
stoppa hurtigruta, en samproduksjon med Hålogaland Teater. Hun 
har også medvirket som koreograf i en rekke andre produksjoner 
blant annet Jeppe og Virginia og julenissen ved Hålogaland Teater.

Siren Leirvåg er universitetslektor i teatervitenskap, Universitetet  
i Oslo. Cand. philol. med teatervitenskap hovedfag fra Universitetet  
i Bergen. Hun arbeider med en doktorgradsavhandling om drama-
tikeren og teaterregissøren Stein Bugge. Har publisert artikler 
i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og publikasjoner og 
har i flere år forelest og formidlet i teaterhistorie, teaterteori og 
dramaturgi, både i akademia og i praksisfeltet for scenekunst.

Tara F. Johnsen var med i andre runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2013, og har bidratt med innspill til hvordan konseptet burde 
utvikles videre. 

Tiffany Jenkins er kultursosiolog. Hun har en fast spalte i 
avisen The Scotsman, skriver for BBC Culture og er en hyppig 
radiopresentatør. Hennes akademiske forskning ser på omstridt 
myndighet i kultursektoren, kulturell verdi og kulturell diplomati. Hun 
har skrevet Contesting Human Remains in Museum Collections: The 
Crisis of Cultural Authority (Routledge, 2010), og redaktør for Political 
Culture, Soft Interventions and Nation Building (Routledge, 2014).

Tine Valavuo Tyldum er produsent og og prosjektleder og jobber 
for koreograf Ingri Fiksdal og for Prøysenfest hos JM Norway. Hun 
er uteksaminert fra Skolen for Samtidsdans (2005) og har en BA i 
Kulturprosjektledelse (2009) fra Høgskolen i Lillehammer. Hun var 
bl.a. med å starte Landing. Tine har videre jobbet som produsent, 
prosjektleder og rådgiver hos blant annet Hedmark Teater, 
Ultimafestivalen, UiO, DTS og Scenekunstbruket.

Thomas Lægreid Gundersen er danser utdannet ved Laban 
Center i London. Han har siden jobbet som danser for en rekke 
koreografer og kompanier med dansekunst for barn og voksne. 
Mottok arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere i  
 

perioden 2004–2006 og har sittet i flere styrer og råd,  
blant annet Scenekunstbrukets kunstneriske råd.

Thorbjørn Gabrielsen er Mag. Art i teatervitenskap fra UiO og har 
blant annet arbeidet i Teater NOR og Stamsund Internasjonale 
Teaterfestival i Lofoten siden midten av 90-tallet.

Tobias Avlund Heiberg er prosjektmedarbeider i Scenekunst-
bruket. Han er utdannet skuespiller på Ecole Philippe Gauliér 
i London og i prosjektledelse fra BI. Han har også jobbet med 
Riksteatret, NIE, Trøndelag Teater, Teater Joker og har sitt eget 
kompani sammen med Johanna Mørck; Johanna & Tobias.

Tore Vagn Lid er regissør, forfatter og komponist, samt kunstnerisk 
leder for Transiteatret-Bergen og professor i dramaturgi/scenetekst 
ved KHiO. Han har en doktorgrad fra Institut für Angewandte 
Theaterwissenschaft i Giessen og har skrevet og regissert en 
rekke forestillinger. Han ble tatt ut som første norske regissør til 
Salzburger Festspieles Junge Regisseure og har fått flere priser, 
blant annet Heddapriser for Mann = Mann og Almenrausch og 
kritikerprisen for Kill them all! 

Tormod Lindgren er scenograf, kostymedesigner og billed-
kunstner utdannet ved Central St. Martins College of Art and  
Design i London, DAMU i Praha og KHiO. Han har gjort 55 
produksjoner internasjonalt og i Norge, i en rekke sjangre/
uttrykksformer. I 2008 fikk han Heddaprisen for særlig faglig  
innsats for videoprojeksjonene til @lice av Kjersti Alveberg, 
produsert av Riksteatret og Rikskonsertene.

Tove Bratten er daglig leder i Danse- og teatersentrum med  
Cand. Mag fra litteraturvitenskap. Hun har studert teater-
vitenskap og sosialantropologi ved UiB, samt emnefag i filo-
sofi og kunsthistorie ved UiO. Hun har vært medredaktør av 
kritikkjournalen og teater- og dansekonsulent i Bærum kom-
mune, samt hatt engasjement for Kulturrådet. Hun er leder av 
Utenriksdepartementets Fagutvalg for Scenekunst/Stikk.no,  
og var med på å etablere scenekunst.no sammen med NTO.

Une Sekkelsten var med i første runde med Scenekunstbrukets 
Unge Stemmer (SUS) da hun gikk i 10. klasse på Nittedal Ungdoms-
skole i 2012. Hun har vært en del av Scenekunstbrukets referanse-
gruppe for prosjektet ungestemmer.no. 

Venke Marie Sortland er dansekunstner, skribent og driver 
produsentenheten Landing. Hun har kunstnerisk utdannelse  
fra skolen for Samtidsdans i Oslo (2002–2005), og har jobbet  
som utøver for flere norske og utenlandske koreografer. Hun har 
også jobbet i flere konstellasjoner, blant annet Nummen Safari.  
Hun underviser også på Skolen for Samtidsdans, og gjør 
skribentoppdrag for blant annet Danseinformasjonen  
og Scenekunst.no.

Ådne Sekkelsten er daglig leder i Norsk scenekunstbruk 
(fra 2009). Han har kunstnerisk bakgrunn som skuespiller og 
regissør, og har studert teatervitenskap ved UiO og ledelse ved BI. 
I perioden 1998–2008 var han ansatt i Danse- og teatersentrum, 
der hovedoppgaven var å bygge opp Scenekunstbruket. I denne 
perioden etablerte han også scenekunstfestivalen Showbox. 
Han var redaktør for artikkelsamlingen Et usedvanlig teater 
(Norsk Teaterråd, 2000).
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Scenekunstbruket backstage

Nordland 2012.

Maria & José
Johanna & Tobias

FOTO: TOBIAS AVLUND HEIBERG

Nordland 2012.

Maria & José
Johanna & Tobias

FOTO: TOBIAS AVLUND HEIBERG

Oppvarming.

Panta Rei Danseteater

Kameratklubben, 2007.

Frakt av utstyr med ferje og traktor for å 
komme til Røvær, Rogaland.

Panta Rei Danseteater

Maria Halseth på Ballangen Camping, 2012.

Liker du porno?
Teater Grimsborken

FOTO: TOM STYVE

Marit Krogeide.  
Dans & Toner bruker alle midler for å nå ut til publikum.

FOTO: PETER LODWICK

Nordland 2012.

Maria & José
Johanna & Tobias

FOTO: TOBIAS AVLUND HEIBERG
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Eirik Lie fotograferer Anne Storberget som 
sjonglerer fiskeutstyr på Røst 2010. 
På turné med Sagliocco Ensemble, 
med forestillingen Voff! Art. 

FOTO: TRYM SIGURDSEN

Varierende arbeidsforhold. Teater Joker på turné 
med Baron Von Munchhausens Sannheter!, januar 2013.

Peder Opstad rygger ombord i ferge,  
Harøya, Møre og Romsdal 2012.

Steinene
Teater Grimsborken

FOTO: JAN-EGIL ENGNES

Når turneen er over, ungene har gått hjem, fjellene og dalene er pasert, 
leiebilen og alt lys og lydutstyr er levert tilbake og jeg er endelig hjemme 
igjen og har fri, da setter jeg i gang med det her. Det er bamsenes tur til å 
få bade, gjerne med badeskum og badebobler. Julevasken etter et halvår 
på turné med Om bare Rosa kunne trylle.

FOTO: KATJA BRITA LINDEBERG

Hvor mange kaffekopper har man ikke drukket. 
Hvor mange lærere har ikke satt fram kaffe, te 
og vann til oss i gymsalene. Frosken har tatt 
etter oss, han har også begynt å drikke kaffe. 

FOTO: KATJA BRITA LINDEBERG
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Illustrasjoner av Halvor Bodin, basert på: 
Om bare Rosa kunne trylle, Katja Lindberg, foto: Håvard L. Johansen
The Ugly Ducklings’ Dancing Cabaret, Cas Public, foto: Rolline Laporte
Typer & Ting, Petrusjka Teater, foto: Tatjana Zaitzow
Galskapsprosjektet, Flaatenbjørk kompani, foto: Tanja Steen
A Dance Tribute to the Art of Football, Jo Strømgren Kompani, 
foto: Knut Bry/Tinagent.com
Live Young; Die Fast…, OneTrickPony, foto: Andre Nilsen
We Fiction, Panta Rei Danseteater, foto: Trine + Kim designstudio
Sukkersirkus, Katma, foto: Svein Spjelkavik/Svein Terje Eliassen
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Odyssey, Theatre ad infinitum, foto: John Rankin
Sannheten, Robsrud & DeaN, foto: Kenneth Dean
Superglad, Hege Haagenrud, foto: Siren Lauvdal
Etyder, Hege Haagenrud, foto: Siren Lauvdal
Wear it like a crown, Cirkus Cirkör, foto: Mats Bäcker
En million sommerfugler, Dybwikdans, foto: Rune Bergan
Kjøkkenet, Jo Strømgren Kompani, foto: Knut Bry/Tinagent.com




