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

Scenekunsten og de unge er den største samlingen
tekster om scenekunst for barn og unge som noen gang
er utgitt i Norge. Antologien er laget i forbindelse
med Scenekunstbrukets 20-årsjubileum i 2014.
Boken inneholder akademiske og journalistiske tekster,
refleksjoner og personlige anekdoter, samt bidrag
fra kunstnere, fagfolk, formidlere, ungdom og andre knyttet
til feltet scenekunst for barn og unge. Den fungerer som
et historisk dokument, som oppslagsverk og ikke minst
som et flerstemt grunnlag for samtale med inspirasjon
til videre utvikling og forskning.
Scenekunstbruket vil med denne boken invitere deg
inn i samtalen – samtalen om scenekunsten og de unge.

Norsk scenekunstbruk er den største landsdekkende formidleren
av scenekunst for aldersgruppen 0–20 år, og en aktiv pådriver
for kunstnerisk utvikling, kvalitet og mangfold i scenekunsten.
Scenekunstbruket er den nasjonale aktøren
for scenekunst i Den kulturelle skolesekken.
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Scenekunst for barn og unge har siden 1990-tallet hatt en
fantastisk utvikling i Norge, både når det gjelder kvalitet og
ikke minst i hvordan den formidles til hver krik og krok av
landet. På den internasjonale arenaen setter norsk scenekunst
for et yngre publikum spor. Scenekunstbruket har vært med
å drive frem denne utviklingen, og i forbindelse med vårt
20-årsjubileum ønsker vi å feire dette.
Vi har gjort et dypdykk i vår historie og i arkivet,
samtidig som vi har hatt et fast blikk rettet mot fremtiden
og de utviklingsmulighetene som ligger foran oss. Selv om
vi har oppnådd mye på scenekunstfeltet for barn og unge i
Norge, er det samlet sett produsert lite fagstoff og forskning
på dette feltet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Antologien
er ment som et speilbilde av hvordan Scenekunstbruket
arbeider for å holde samtalen om scenekunsten for de unge
levende, og et forsøk på å bringe noe nytt inn i den kollektive
diskusjonen rundt utviklingen av scenekunstfeltet.
Vi har valgt en form som stiller sammen akademiske
og journalistiske tekster, statements og billedmateriale
fra arkivet. Bidragsyterne er akademiskere, kunstnere,
formidlere, lærere, ungdom og andre. Tekstene present
erer perspektiver på historien eller er ren teoribygging,
og avspeiler overføring mellom ulike fag. Med disse
ulike bidragene ønsker vi å inspirere til videre utvikling
og forskning, styrke kunnskapen og språksette ny teori.
Antologien inneholder 14 fagfellevurderte akademiske
artikler. Disse er:
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

«Norsk barneteaters habitus» av Anne Helgesen
«Confidence in the Arts» av Tiffany Jenkins
«Feltet barn og teater» av Bjørn Rasmussen
«Et mangfoldighed af andethedserfaringer»
av Niels Lehmann
«Integrert didaktikk – et utvidet
dramaturgibegrep» av Anette Pettersen
«Empty Stages, Crowded Flats» av Florian Malzacher
«Verkjande handlingar» av Tore Vagn Lid
«På stedet. I glass. I det levende.» av Sidsel Graffer
«Action or Character?» av Andrew Todd
«Under radaren» av Kjetil Røed
«Kunstformidling – medierende eller
relasjonsbasert praksis» av Kari Holdhus
«Instrumental Objects as Playful Subjects»
av Karen Kipphoff
«Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis»
av Anne-Britt Gran
«I spenningsfeltet mellom Tro og Viten»
av Siren Leirvåg og Sigrid Røyseng

Vi har stått overfor mange vanskelige valg med tanke
på hva som skulle få plass i boken. Noen vil sikkert
oppleve at de savner noe som burde vært representert,
men vi håper likevel at vi har klart å gi et bredt bilde av
historien og feltet scenekunst for barn og unge.
I tillegg til bidragsyterne, er det flere vi må få takke
spesielt for alt de har bidratt med i de to årene vi har
arbeidet med dette prosjektet. Tusen takk til Karstein
Solli, Camilla Vanebo og Jarl Flaaten Bjørk som satt i vår
referansegruppe i utviklings- og oppstartsfasen, og ga
oss viktige og kloke føringer for både form og innhold.
Publikasjonen er en omfattende satsning for Scenekunst
bruket, og uten innsatsen vår administrasjon har lagt ned,
ville ikke dette prosjektet vært mulig å gjennomføre. En
stor og varm takk til Guri Birkeland, Elin O. Rekdal, Anki
Oveland, Tobias Heiberg og Tine Tyldum for inspirasjon,
innspill og nye tanker. Takk også til Vidarforlaget for all
hjelp med å realisere prosjektet, og til Norsk kulturråd
ved Kunstløftet for bidraget til finansieringen.
Samtalen har vært utgangspunktet, og drivende
for oss som redaktører av denne antologien. For vår
del startet denne samtalen allerede for 15 år siden, da
vi begynte vårt samarbeid gjennom formidlingen i
Scenekunstbruket. I dette samarbeidet har diskusjonen
om mulighetsrommet og utfordringene i formidlings
arbeidet stått sentralt. Vi lar beatpoeten Allen Ginsbergs
begrunnelse for beatpoesien stå som uttrykk for vår takk
til hverandre med håp om at publikasjonen leses som et
uttrykk for eksistensiell beatpoetisk oppriktighet.
… candor, or frankness, was the word by
Whitman, in public, to bring that candor into
the public arena, to erase the schizo between
the way we really live and the way it is
conducted in public.
ALLEN GINSBERG

Gjennom bokprosjektet har Scenekunstbruket
knyttet til seg nye kontakter og utvidet samtalerommet
gjennom møter og erfaringsutveksling mellom bidrags
yterne i boken og andre involverte. Vi ønsker med denne
antologien å ta samtalen ut i offentligheten. I sammen
heng med utgivelsen, er det opprettet en nettressurs på
scenekunstbruket.no. Vi ønsker en bredere offentlig sam
tale om problemstillingene publikasjonen presenterer.
Ådne Sekkelsten			
Sidsel Graffer
redaktør				fagredaktør
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Introduksjon
Av Sidsel Graffer (fagredaktør) og Ådne Sekkelsten (redaktør)
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«In other words, we need the most powerful telescope,
that of polished utopian consciousness, in order to
penetrate precisely the nearest nearness.»
«THE PRINCIPLE OF HOPE», ERNST BLOCH, 1959

Ved opprettelsen av Norsk scenekunstbruk i 1994 og
Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2001 fikk norsk
teateroffentlighet en produksjons- og formidlingsakse
som utgjorde noe helt nytt ved at aksen institusjon-husproduksjon-formidling var splittet opp. Den kulturelle
skolesekken er et prosjekt som driver kunstformidling
utenfor kunstinstitusjonen, situert i dagliglivet innenfor
skolen som pedagogisk institusjon. Hvis vi skulle gi denne
produksjons- og formidlingsaksen et navn, kunne det være
vivo-aksen, fra det latinske in vivo, som betyr i det levende.
Det er vårt utgangspunkt, at aksen ikke er reflektert
over i tilstrekkelig grad, og at Norsk scenekunstbruks
formidlingsmandat og rolle som nasjonal aktør i DKS
er en relevant posisjon å gjøre dette fra.
Denne publikasjonens tema er vår egen praksis
innenfor vivo-aksen. Vi har villet forfølge vivo-aksen som
et utopisk prosjekt, som forståelser av det utopiske egen
praksis kan speiles i. Med praksis mener vi våre sedvaner
som har blitt til gjennom 20 år, vi kan kalle det vårt
modus operandi, som altså er noe annet enn de formelle
mandatene og strukturene som legger føringer for
virksomheten. Vi skal «danse» mellom fire koordinater:
en produksjons- og formidlingsakse, en utopisk ambisjon,
våre sedvaner og våre mandater.
Vårt første utopiske speil har vært å invitere til teoretisk
byggevirksomhet. Vi forstår utopia ikke først og fremst
som fiksjonell representasjon av perfekte samfunn, men
som et håpets prinsipp slik det er formulert av Ernst
Bloch (Bloch, 1959). Slik utopisk bevissthet handler om
det som inspirerer og driver oss mennesker til å forestille
oss en bedre verden, og kan omsettes til og leves som
kritisk, overskridende og forvandlende dokumenterbar
praksis, slik vi eksempelvis finner det i den inspirerende
publikasjonen The Dictionary of Alternatives. Utopianism
and Organization (Parker, Fournier, Reedy, 2007).
Vårt andre utopiske speil har vært å invitere til reflek
sjon over kunstnerisk praksis, med utgangspunkt i Norsk
scenekunstbruks levende arkiv som nå teller rundt 600
titler. Vi inspireres av kunstnere som undersøker arkivets
kapasitet til å romme det utopiske som en «gesture of
alternative knowledge or counter-memory» (Foster, 2004,
s. 4) og undres over hvor dissidentene i vårt arkiv er.
Og hvilke produksjoner som er instruksjoner i utopisk

tenkning og forbilledlige som «a dynamic and generative
production tool» (Osthoff, 2009, s. 11). Vi har også sett
at praksis definert av logistisk sisyfos-slit uventet
produserer ikke bare klokskap, men også nye tanker.
Det ligger her alt sammen.
Målet med publikasjonen har vært å lage en
mandatsnær parallellundersøkelse, dels akademisk,
og dels praksisbasert og kontekstualisert. Vi håper
at publikasjonen fremstår som en alternativenes
kildesamling, ikke som en forhandlet fremtidsfortelling,
men som et flerstemt grunnlag for samtale. Bidragsyterne
er invitert til å skrive om en gitt tematikk, og
problematisere i samforstand med redaktørene, men ellers
med åpent mandat, og med den stemmen og i den genre
hver og en besitter og behersker. Akademiske tekster,
journalistiske tekster, statements og personlige anekdoter
er stilt sammen fordi det du sier er viktigere enn hvordan
du sier det, og det tverrfaglige og tverrgående et mål.
Vi har oppfordret skribentene til å tenke så «stort og
nytt» som mulig, tenke forbi tankemodeller som hviler
på motsetninger, og være i formidlingsnivået. Vi har
videre bedt skribentene holde et øye på det didaktiske
og heteronome, fordi vi mener heteronome genre
representerer et stort formidlingsfaglig potensiale i
DKS-sammenheng. Dette potensialet er i liten grad
utnyttet, og genrene utfordrer våre mandater, strukturer
og sedvaner i særlig grad.
Vi forstår heteronomi slik: Et verks egenskaper
som objekt defineres tradisjonelt som form (formalt)
og fra formidlingsnivået. Med autonom kunst forstår vi
gjerne verk absolutt adskilt fra formidlingskontekst og
publikum; det autonome verket er et verk i kraft av sin
abstraksjon av materiale og adskillelse fra formidlings
kontekst og publikum. Med heteronom kunst forstår vi
gjerne verk som på ulike måter undersøker sin institu
sjonelle, arkitektoniske, sosiale og mediale kontekst,
og derigjennom også undersøker og eventuelt endrer
sine verkegenskaper og publikums status som betrakter
fra utsiden til deltaker. Det heteronome kommer til
uttrykk gjennom hvordan materialet bearbeides gjennom
produksjonsstrukturene, i relasjonen mellom verk og
publikum og i det romlige. De ulike heteronome genrene
vektlegger og behandler disse forholdene på ulike måter.

Formidlingsbegrepet har vi bevisst ønsket å holde
flytende, og bidragsyterne i publikasjonen forstår
begrepet ulikt og er uenige om hva det skal inneholde.
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Heteronome verk – forståelsesmåter
og formidlingspotensiale
Fra et formidlingsfaglig synspunkt er det interessant
at den heteronome kunsten har forankret forståelsen
av seg selv i ulike deler av egen produksjons- og
formidlingsakse og vektlegger så ulike sider ved sitt eget
premiss. Det peker potensielt mot en formidling mindre
orientert mot genre og mer forankret i differensierte
verkegenskaper og formidlingsstrategier. Tar vi utgangs
punkt i minimalismen fra 1960-tallet og følger frem
veksten av de heteronome genrene frem til i dag kan
vi se at definisjonsgrunnlaget endres i fire faser. Vi ser
heteronomi definert for det første som ren form (formalt)
og fra et formidlingsnivå, for det andre relasjons- og
deltakelsesorientert og fra et resepsjonsnivå, for det tredje
samarbeidsbasert og fra et produksjonsnivå, og for det
fjerde som nytte knyttet til formidlingsnivået. Denne siste
fasen er spesielt viktig for vår del. Når kunstnere vender
interessen mot formidlingsnivået (igjen), må vi se det som
et uttrykk for et skifte i fokus fra et hvordan til et større
hva og hvorfor. Men generelt kan vi si at i dag har disse
forståelsesmåtene smeltet sammen og utforskes i et høyt
antall ulike genre og kunstnerskap som altså defineres på
ulike måter av ulike aktører og innenfor ulike kunstarter.
Vi lister eksempler på genre vi har sett definert
som heteronome for å la volumet tale: minimalisme,
konseptkunst, situasjonisme, institusjonell kritikk,
relasjonell estetikk, stedspesifikk kunst, offentlig kunst,
new genre public art, installasjonskunst, dokumentarisme,
aktivisme, protest-performance, aksjonsforskning,
performance etnografi, community-teater, communitybasert kunst, lokalforankret kunst, eksperimentelle
nærsamfunn, intervensjonskunst, konversasjonsstykker,
sosiale verk, deltakerbasert kunst, sosialt engasjert kunst,
dialogbasert kunst, prosessuell kunst, samfunnsengasjert
kunst, samarbeidskunst, deltagende kunst, kontekstkunst,
sosial praksis.
På slutten av 1960-tallet artikulerer kunsthistorikeren
Michael Fried (Fried, 1967) kritikken av minimalismen
som genre knyttet til teatralitetsbegrepet, og forstår
formidlingsnivået som nøytral bakgrunn for et verks
formale utfoldelse. Med den fornyede interessen i
heteronome genre fra 1990-tallet ble interessen forflyttet
til resepsjonsnivået og relasjons- og deltakerkriterier.
Til disse estetikkene kan vi eksempelvis regne «den
relasjonelle estetikken» (Bourriaud, 1998), «new genre
public art» (Lacy, 1995) , «dialogical art» (Kester, 2004),
«nomadic site-specificity» (Kwon, 2002). Claire Bishop
(Bishop, 2004, 2006, 2006, 2012) har etterlyst estetiske
kriterier for å vurdere de heteronome genrene. For,
som hun sier, hvis det er slik at det er kvaliteten på
interaksjonen, sosialiteten og deltakelsen som er det
avgjørende, bør egentlig andre fagområder ta seg av dette.
Og driver vi med kunst da? Denne kritikken har virket
nyanserende og klargjørende i forhold til hvordan vi
forstår heteronome verk som kunst.
Samarbeidsundersøkelse knyttet til produksjonsnivået tematiseres i publikasjoner som Taking the

Matter into Common Hands (Billing, Lind og Nilsson,
2007), Collectivism after Modernism (Stimson og Sholette,
2007), The One and the Many (Kester, 2011), Social
Works (Jackson, 2011), What We Made. Conversations
on Art and Social Cooperation (Finkelpearl, 2013). Noe
forenklet handler kollektive samarbeidsprosjekter som
tematiseres i disse publikasjonene om å ville forandre
verden, finne måter å virke politisk, om nødvendig inter
vensjon, igangsetting av kollektive endringsprosesser
fremfor realisering av forhåndsdefinerte konsepter, alt
innenfor eller utenfor institusjoner, og med høyt opp
drevet kompetanse om organisering av virksomheten.
Spesielt viktig i vår sammenheng er Shannon Jacksons
Social Works (Jackson, 2011), dels fordi ikke-autonomi
så eksplisitt forankres i produksjonsnivå og samarbeid,
dels fordi posisjonen som formuleres eksplisitt ikke er
institusjonskritisk, og dels fordi scenekunsten er målet
og Jackson er teaterforsker.
Når Jackson forankrer heteronomi i produksjonsnivået er det fordi hun tar utgangspunkt i den etymo
logiske betydningen av heteronom: ikke selvstyrende,
bestemt av fremmed lov, uselvstendig, som lyder en
annens lov, som lyder en annens vilje, som følger
andre utviklingsprinsipper.
Heteronome genre er formulert, etablert, doku
mentert, teoretisert og kritisert. Etter å ha undersøkt
definisjonskriterier knyttet til formidlingsnivået,
resepsjonsnivået og produksjonsnivået, er oppmerk
somheten igjen rettet mot formidlingsnivået, til en
nyansert forståelse av nytte forstått som romlig iscene
settelse av situasjon i arena. Formidlingsnær produksjon
er viktig, relasjoner og dialog er viktig, men ikke i seg
selv. For det er i formidlingen verk oppleves, og det er
i formidlingen det heteronome må manifesteres. Hvis
ikke mister denne diskusjonen mening, rett og slett.
Publikasjoner som Living as Form. Socially Engaged Art
from 1991–2011 (Thomson, 2012) og Truth is Concrete. A
Handbook for Artistic Strategies in Real Politics (Malzacher,
2014) avspeiler et kunstfelt fullstendig trygg på egen hetero
nom virksomhet. Parallelt, i de 20 årene publikasjonene
dokumenterer, har Norsk scenekunstbruk og Den kulturelle
skolesekkens aktører bygget et kunstformidlingsprosjekt
med en produksjons- og formidlingsakse som er denne
estetikkens institusjonelle motsats.
Especially in recent years… Art should either
fit seamlessly into governmental concepts or it
should stay in the realm of symbolic gestures…
But one should not underestimate the subversive
qualities of art. The most powerful examples of
socially engaged art are far from fulfilling social
democratic demands for symbolic gestures.
FLORIAN MALZACHER, PUTTING THE URINAL BACK IN THE
RESTROOM. THE SYMBOLIC AND THE DIRECT POWER OF ART
AND ACTIVISM, 2014

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

premiss; det er i møtet med visningskonteksten
at verket blir helt.
Delen Tilskuerskap, teaterarkitektur og sceno
grafi tematiserer det vi med en samlebetegnelse
kan kalle romlige problemstillinger. Finnes det en
barneteaterarkitektur, og hva kan det være? Andrew
Todd og Cirka Teater svarer på spørsmålet fra
henholdsvis Paris og Trondheim, og er enige om at
spørsmålet ikke kan løses ved tegnebordet, men må
springe ut fra en kunstnerisk praksis. Ina Coll Kjølmoen
presenterer Utoskop som mobil teaterarkitektur.
Tormod Lindgren forstår scenografi som iscenesettelse
av tilskuerskap, og deler erfaringer fra en omfattende
scenografpraksis. For Katrine E. Strøm kan følelsen
eller stedet ligge til grunn for scenografi som også
kan iscenesette arena. Sidsel Graffer problematiserer
verkforflytning mellom ulike produksjons- og
medieringsakser, og skisserer hvordan en performativ
scenografi handler om romlig iscenesettelse.
Delen Arena og formidling problematiserer
arenabegrepet og formidlingsbegrepet. Kjetil Røed
forstår arena som noe som potensielt kan oppstå som
hybridisering, og som det må legges til rette for. Goro
Tronsmos produksjoner og Katrine E. Strøms Usynlig
kan forstås som slike arenaiscenesettelser. Nils Petter
Mørland presenterer hvordan Det andre teatret tenker
om barnepublikummet sitt, og Scenekunstbruket tenker
Showbox som internasjonal plattform. En undersøkelse
av arenabegrepet fører til at vi må undersøke formidlings
begrepet på nytt. Kari Holdhus vektlegger betydningen
av relasjonsbygging mellom formidlende og mottakende
institusjon. Karen Kipphoff viser at kunstnerisk
utviklingsarbeid har et potensiale som kunstformidling.
Camilla Vanebo oppsummerer fylkeskommunenes
oppbygging av Den kulturelle skolesekken i samarbeid
med Norsk scenekunstbruk. Absence Crew, Teater
Fusentast, Sagliocco Ensemble, Kirjan Waage og Teater
Joker deler turneerfaringer.
Delen Kvalitet i kunst og kunnskapsproduksjon
oppfordrer til samtale om metodiske problemstillinger
knyttet til kvalitetsevaluering av produksjoner og i
kunnskapsproduksjon. Hildur Kristinsdottir, Hege
Haagenrud og Jarl Flaaten Bjørk har laget produksjoner
som har utfordret samtalen om kunstnerisk kvalitet.
Håkon Skoge presenterer problemstillingen sett fra
fylkeskommunen som formidler. Anne Britt Grans
gradsbøyde handlingskriterier er forankret i det formidlede
verkets intensjon og realisering. Guri Birkeland samtaler
med Kunstnerisk råd om kvalitetsvurdering. Sigrid
Røyseng og Siren Leirvaag diskuterer evalueringsmetoder
ut fra sine respektive fag sosiologi og teatervitenskap.
Elin O. Rekdal og Irene McIntyre Kristensen rapporterer
fra SUS – Scenekunstens unge stemmer – og ser oppøvelse
av kritikerkompetanse som øvelse i demokrati. Chris
Erichsen ser på kritikkens status, og teksten kan
sammen med Torbjørn Gabrielsens tekst om Stamsund
Teaterfestival leses som en refleksjon over kunst for barn
og unges status i offentlig rom.
Samtaler som kommer
I forlengelsen av denne publikasjonenes tekster
ser vi samtaler som kommer.
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Delen Arkiv og utopi sammenstiller diskusjon om
feltforståelse, historiografiske metoder, arkivmateriale,
historiefremstilling og prosjektorganisering med en
oppfordring om å tenke dette i sammenheng. Med Bjørn
Rasmussens feltbetegnelse «feltet barn og teater» har vi
fått en høyere himmel og videre horisont å virke under,
og et samlende perspektiv å møte store diskusjoner
om «instrumentalitet» på prosjektmodellnivå som
Tiffany Jenkins tar opp. Anne Helgesens habitus
perspektiv utfyller historien om etableringen av Norsk
scenekunstbruk, men bidrar også til å kaste lys over
nettverksmodellen vår beskrevet av Morten Walderhaug.
Finnes det et distribuert nettverkshabitus vi er hemma
blinde for, og hvordan vil Scenekunstbrukets inter
nasjonale orientering og et eventuelt samarbeid
med institusjonsteatre utfordre denne modellen?
Kenneth Dean, Thomas Gundersen, Frode Gjerløw
og Belinda Braza representerer Scenekunstbrukets
kunstnergenerasjoner.
Delen Estetikk og didaktikk sammenstiller tekster
som fra ulike ståsteder tenker estetikk og didaktikk
sammen, og i forlengelsen av dette formidlingsstrategier.
Niels Lehmanns estetiske begrep om annethetserfaring
gjør det mulig å tenke det didaktiske inn i det estetiske
både overordnet på prosjektmodellnivå og på verknivå.
Produksjonene I morgen var jeg alltid en løve, Super
woman, Kameratklubben og Martefaen makter
å formidle at endring er mulig. Kunstnerne Anne H.
Ekenes, Peder Opstad, Katja Lindeberg og Andres
Kippersund motiveres av et overordnet fokus på sitt
publikum. Venke M. Sortland har samtalt i dybden med
kunstnere som tenker det didaktiske som en integrert del
av sin kunstfagskompetanse og kunstverkene de lager.
Karstein Solli argumenterer for barnefaglig kompetanse
som estetisk mulighetsrom. Anette Pettersen tenker
didaktikker og formidlingsstrategier i flertall, med
utgangspunkt i estetikken og som del av verket.
Delen Produksjon og kontekst undersøker for
holdet mellom på den ene side en produksjons inn
hold og produksjonsstruktur, og på den andre side
produksjonens kontekst. Vi kan kalle det verkets inn
side og utside. Florian Malzacher og Kristin E. Bjørn
tematiserer forholdet mellom produksjonsstruktur og
heteronome verk fra henholdsvis en kuratorposisjon
og en frigruppeposisjon. Malzacher viser hvordan
kuratorfunksjonen i scenekunstfeltet kan se ut som
performativ kuratering. Kristin E. Bjørn reflekterer
over produksjonsstruktur som estetisk virkemiddel
med utgangspunkt i egne erfaringer fra RadArt.
Janne Langaas fremholder co-produksjonen som
et særlig godt utgangspunkt for god innholdsproduksjon.
Men forholdet mellom produksjon og kontekst er
også et spørsmål om innhold. Tore Vagn Lids begrep
om en refleksiv estetikk presenteres i en personlig tekst
som legger den refleksive prosessen åpen. Kunstnerne
Simone Grøtte og Amund Sjølie Sveen forholder seg til
kontekst som innhold om lokal kultur og som politikk.
Kunstnerisk leder i New International Encounter
(NIE), Kjell Moberg, ser tilbake på 15 års internasjonal
turnévirksomhet , og reflekterer over estetiske konsepters
møter med ulike kunstinstitusjonelle kontekster. For NIE
er forflytningen mellom visningskontekster et positivt
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Formidlingens funksjon utenfor kunstinstitusjonen
må utforskes som estetisk mulighetsrom fremfor som
et politisk spørsmål om instrumentalitet. Hvordan
skal vi tenke kunstformidling som et åpent møte
mellom didaktikk og estetikk? Dette er ikke primært
et spørsmål om organisering av formidlingen, men et
innholdsspørsmål som utfordrer skolen, kunstfeltet
og formidlingsinstitusjonene likelydende. Hvordan vil
skolen åpne seg for en samtidsscenekunst som utforsker
seg selv som nytte og virkning og spiller langt inn på
didaktikkens og politikkens banehalvdeler? Og hvis
vi på kunstsiden mener at didaktisk kunst har blitt et
honnørord, hvordan vil vi åpne oss for skolens didaktiske
kompetanse i produksjons- og formidlingsprosessene?
En forsiktig begynnelse kan være å dyrke flertallsformer
i estetikker, didaktikker, formidlingsstrategier og
produksjonsstrukturer, og tenke realisering som lokale og
spesifikke sammenstillinger av disse størrelsene.
Forholdet mellom mandat og sedvane. 20 års praksis
fordrer at vi ser på vårt mandat og våre sedvaner med
friskt blikk. Scenekunstformidling innenfor rammen
DKS har til nå i stor grad handlet om autonome verk som
vises i gymsaler for anledningen forsøksvis forkledd
som blackboxteatre. Det har også handlet om en sterkt
logistikkorientert formidling i udiskutert medierende
modus forstått som forklarende bro gjennom for- og
etterarbeid om form og innhold, og med vekt på opp
levelse og læring om kvalitet og kanon. Fra hvor forstått
som hvilke produksjons- og medieringsakser og i hvilken
tenkning om formidling er denne modus operandi
forankret? Det synes påkrevd å undersøke premissene
som ligger i vår egen produksjons- og formidlingsakse
med friskt blikk.
Sammenhengen mellom struktur og estetikk.
Norsk scenekunstbruks formidlingsmandat posisjonerer
institusjonen som en del av og mellom ulike produksjonsog formidlingsakser i offentlig og semioffentlig rom.
Dette gir en mulighet til å forstå hvordan struktur og
estetikk virker sammen i ulike institusjonelle sammen
henger. I forlengelsen av dette kan vi spørre oss selv:
holder vi oss med strukturer som muliggjør produksjon
og formidling av den estetikken vi ønsker å formidle?
Hvis vi investerer i å forstå forskjellen mellom autonome
og heteronome verk, vil vi bli flinkere til å produsere
og formidle begge deler.
Fylkeskommunens rolleutøvelse utfordres av
heteronome genre, som er avhengige av formidlingsnær produksjon og en produsentfunksjon som ligger
nærmere en kuratorfunksjon som tenker produksjon,
innhold og formidling sammen. Genrene fordrer at vi
ser på produksjonsstruktur som estetisk virkemiddel
og organiserer produksjon og formidling etter hvert
enkelt prosjektet. Alt dette betyr selvfølgelig at vi må
lage produksjoner som har aktualitet i en mindre
sammenheng, og at alle ikke får det samme. Fylkes
kommunenes store formidlingserfaring og kurator
funksjonen slik den er utforsket i kunstfeltet forøvrig
er et godt utgangspunkt for å formulere en eventuell
fylkeskommunal kuratorfunksjon.
Formidlingsstrategier i arena. Om vi forstår arena
som noe som potensielt kan oppstå, får det følger for
formidlingsarbeidet vårt, som vil måtte forankres i

hver enkelt produksjons verkegenskaper og utøves i
et differensiert og bredt spekter av strategier. Slik det
er i dag, ligger det ikke strukturelle hindringer i veien,
men det er en utfordring fordi formidlingsvolumene er
så store. I bunn og grunn handler dette om å lage litt
større fallhøyde for oss selv, og å våge å kjenne på den
språklige usikkerheten som heteronome genre kaster oss
ut i, og som kan høres slik ut: Heteronome verk bryter
ned skillene mellom produksjon, verk, formidling,
visningskontekst og publikum. Formidling vil handle om å
iscenesette et møte mellom verk og kontekst i en situasjon
der en arena for deltakelse, diskusjon, konfrontasjon
og refleksjon potensielt kan oppstå. Konteksten kan
forstås som institusjonell, arkitektonisk, sosial og medial
kontekst. Verkene iscenesetter forholdet mellom det
individuelle og kollektive tilskuerskapet, og det er i denne
diskuterende relasjonen at rommet for refleksjon og
erfaring oppstår. Publikum er på samme tid betrakter og
deltaker, og verket er på samme tid helt og oppløst.
Samtalen om kunstnerisk kvalitet. Det har vært
viktig for oss å etablere forflytningspotensiale som
et kvalitetskriterium fordi forflytningskompetanse
og turnékompetanse ikke er det samme. Hvordan et
verk kommer til sin rett eller forvitrer ved forflytning
må forstås som en del av et verks estetiske konsept og
en egenskap ved verket. Er det riktig å mene at verk
produsert for turnering i større grad bør innreflektere
dette premisset konseptuelt? Samtalen om kvalitet
handler først og fremst om hvor i produksjons- og
formidlingsaksen vi vil situere samtalen, i verkets
intensjoner, eller i formidlingen. Det handler også om
hvor i forhold til verket vi vil være, utenfor det, eller
inne i det. Med Ønskekvistmodellen og kritikken av den,
idealtypiske og gradsbøyde handlingskriterier, foreligger
det et rikt materiale som kan legges til grunn for en
oppdatering av samtalen om kvalitet.
Kunnskapsproduksjon. Som nasjonal aktør i Den
kulturelle skolesekken ønsker Norsk scenekunstbruk
seg en større samtale om kunnskapsproduksjon. Dette
handler om hvem som bestiller, hvem som finansierer,
hvem som styrer og hvem som utfører. Generelt
savner vi tverrfaglig teoribygging av mandatet og
produksjons- og formidlingsaksen, slik vi har forsøkt i
denne publikasjonen, og det tverrgående mellom teori
og praksis. Vi vil også legge til at fylkesnettverket som
ansvarlige formidlere i Den kulturelle skolesekken har
stor bestillerkompetanse, og må ha en plass i forskningen
på styringssiden. Vi vil også oppfordre til at fremtidige
evalueringer av Den kulturelle skolesekken utføres som
tverrvitenskapelig evaluering mellom kunstvitenskapene
og samfunnsvitenskapene, og at den er kunstvitenskapelig
styrt. Dette handler om respekten for at kunstformidling
utøves med utgangspunkt i kunstfagene.
Situering i offentlig rom. Ved opprettelsen av
Den kulturelle skolesekken ble størstedelen av feltet
scenekunst for barn og unge situert i en semioffentlighet.
Hvis vi vektlegger barns medborgerskap, må vi
samtale om hvordan vi oppretter og opprettholder
utveksling mellom denne semioffentligheten og en
større offentlighet. Dette handler om hvordan arbeidet
i produksjons- og formidlingsaksen vår utføres i
utveksling med andre institusjoner. Og det handler om

kritikken av scenekunst for barn og unge. Det handler
også om formidling av scenekunst for barn og unge i en
teateroffentlighet, og om Oslo burde ha en egen scene
dedikert til å gi barn og barns liv og livsutfoldelse et
tydelig identifiserbart sted i offentlig rom.
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Veras Vinduer
Ossavy & Kolbenstvedt

Fendelhorgens flokk
Robsrud & DeaN
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Peer Gynt nr. 371
Øyvind Jørgensen Produksjoner
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Voff! Art
Sagliocco Ensemble

Poteter har ingen vinger
Stiftelsen Ferske Scener

Sangen Om Alt Som Blir Borte
Stiftelsen NIE Teater

Vinden hvisker
Teater Grimsborken

Den trufaste venen
Teater Tramp

Norsk nok
Barske Glæder Produksjoner

Twisted
Dans & Toner

Cool Frogs
Etienne Borgers

Kameratklubben
Fabula Rasa

Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter
Flaatenbjørk kompani

På stille ben
Gorgon produksjoner

På dypt vann
Gorgon produksjoner

Gjenkjennelsen – ondskapens psyk.
Grenland Friteater

Hamsterprosjektet
Hege Haagenrud

A Dance Tribute to the Art of Football
Jo Strømgren Kompani

Of Gods and Driftwood
Kenneth Flak

Baller
Odd Johan Fritzøe

Fra ei kus dagbok
Petra Produksjoner

Gubben och Blomman
Pygméteatern

Steinene
Teater Grimsborken

Hunger TinkerTing/Pickled
Image/Figurteateret i Nordland

Operasjon Almenrausch
Tore Vagn Lid/Agder Teater

På besøk
Torgunn Produksjoner

Hvor er du?
Amund Sjølie Sveen

Den stygge andungen
Dybwikdans

Rødhette og Ulven
Dårekisten Teater

Gullalðurir
Eirik Fauske

Svev!
Gul Katt Produksjoner

Superglad
Hege Haagenrud

Pølse med alt
Masja Abrahamsen

UtoSafari
Nummen Safari

WeFiction & Private Rite
Panta Rei Danseteater

Ung, ny og naken i helvetes
drittbygda Samovarteateret

Rasmus på luffen
Sanzén Produktioner

Eventyrlige Eventyr
Siljeholm/Christophersen

Kollaps/Everything Falls Apart
Stiftelsen NIE Teater

De Røde Skoene
Teater Fot

Liker du porno?
Teater Grimsborken

Kokkatastrofa
Teater Okolo

Lydvingens lydløse oppdrag
Teater Spillebrikkene

Odyssey
Theatre ad infinitum

Ressentiment
Tore V. Lid/Transiteateret – Bergen

Scenekunsten og de unge

Askeladden på nye eventyr
Absence Crew

Rattus Norvegicus
ASFALTprinsessene

1000 zasto 1000 zato
Azra Halilovic

Wear it like a crown
Cirkus Cirkör

Duett
Domogalla/Folkedal

Månefabler
Dukkenikkerene

Reindans – Boazodánsa
Eltoft & Grøtte

Sheep
Etienne Borgers

Superwoman
Fjørtoft produksjoner

Djønk 2.1
Flaatenbjørk kompani

Galskapsprosjektet
Flaatenbjørk kompani

Universet
Grimfilm

Maria & José
Johanna & Tobias

Mer enn ti tommeltotter
Katta i sekken

Circo Herencia
Niky Laucha & Frida Odden

Röd måne
Pygméteatern

Tone! Art – bilder fra et piano
Sagliocco Ensemble

Se meg!
Sølvi Edvardsens produksjoner

Baron von Munchhausens
sannheter!! Teater Joker

Tutomaten
Teater Joker

Paradis
Teater Nova

På do med Gro der skjer det no’
Teater Spillebrikkene

I sitt eget selskap
Torgunn Produksjoner

No no & Jericho
Ut i Scenekunsten

Vi beskytter landet
Volum Express

Baby Universe
Wakka Wakka Productions

Sound of freedom
Amund Sjølie Sveen

Under barnehagen
Animalske produksjoner

Å leve på kode 6
Blendwerk

Undermän
Cirkus Cirkör

Alt & Ingenting
Dukkenikkerne

De grenseløse
Hege Haagenrud

Faust for kids
Klassikere for kids

Du er død, Mrs. Conway!
Isenkramteateret

A Dance Tribute to Ping Pong
Jo Strømgren Kompani

Klinsj
Katja Lindeberg

Om bare Rosa kunne trylle
Katja Lindeberg

Før kaffen blir kald
Krutt og kamfer

I morgen var jeg alltid en løve
Løveprosjektet

Forskningsprosjekt V
Robsrud & DeaN

Hav/Tales from a Sea Journey
Stiftelsen NIE Teater
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The Snuff Grinders
Frikar dance company

Forestillinger som ikke er avbildet

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

Klovnen, Teater Vi To
Hunden, Grenland Friteater
Hurra, hurra, hurra, Levende Dukker
Slampoetry, Lisa Lie/ Scott Martingell (Mc jabber)
Hvordan jeg har det, Skuespillerkompaniet
Røverdronningen, Musidra Teater
Mannen i alle farger, Stella Polaris
Nesten Fame, Trine Saltermark
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Minnenes Museum
Stiftelsen NIE Teater

Vår forestilling om Sara
Teater Grimsborken

Når mamma blir et monster
Teater Spillebrikkene

Vindstille
The Lunatics/Figurt. i Nordland

FETT
Turnékompaniet

Dropout
Artilleriet

Tankelaboratoriet
Cirka Teater

Herr Mølsk
Etienne Borgers

Katastrofen
Gorgon produksjoner

Bing og bang
Gorgon produksjoner

Juryen
Hege Haagenrud

Grensen
Jo Strømgren Kompani

Usynlig
Katma

Over stokk og stein
Konstellasjonen

Rommet i klassen
ODE Ung

I wish her well
Panta Rei Danseteater

Sannheten
Robsrud & DeaN

Vodka, vann og glasnost
Samovarteatret

Jeg ser munnen din bevege seg…
Stine and the Ranuncles

Centralia
Superbolt

Fear Infection
Team Braza

Tatoveringen
Teater Avvik

Vesleblakken
Teater Grimsborken

Regn
Temte Productions

Opera Opaque
Yngvild Aspeli/Cie Plexus

The eagle has landed
Det Andre Teatret

Kjøkkenet
Jo Strømgren Kompani

Bakeriet
Katma

Ugress
Kim Atle Hansen

1 ½ – en forestilling om ensomhet
Oddman productions

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

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

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

Foto

I am Us
Team Braza

Sitt stille!
Teater Grimsborken

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

og teip festa til golvet og pudder i
garderoben og lakenteater og stolar på rad
og innslepp om tre minutt og oppvarming og
mumling i skjegget og teknikaren i riggen
og den trange våte bilen og ut og inn og
lemping og honorar inn på konto og altfor
lite latter denne gongen og strenge blikk
til dei bakerst og kvifor stirrer alle på
ho unge i forestillinga hæ? og tyggis under
stolane og det umerkelege dramaturgiske
høgdepunktet og dagen brannalarmen gjekk og
alt berre stoppa og rektoren som avlyste
og metervis med papp og gutten med det
krøllete svarte håret med open munn hadde
aldri aldri sett noko slikt før dvd ligg
vedlagt i dårleg kvalitet arbeidet med
fylkeskommunen går bra kunnskap om resepsjonen
stigande diskursen mangfaldig det er håp

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

Eirik Fauske
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