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Tekst: Rolf Engelsen

Norge og de nordiske landene er blant verdens ledende i satsingen på et godt kunst- og kulturtilbud for unge. Vi har politikere
som anerkjenner betydningen av at unge mennesker får arbeidet
med kunstneriske håndverksfag, og stiftet bekjentskap med ulike
estetiske uttrykk – også de kritiske og vanskeligere tilgjengelige.
Stortingsmeldinger og ferske fagpublikasjoner presenterer god dokumentasjon på at kunst og kultur er viktig for identitetsdannelsen,
for individets egenart, for utvikling av sosiale ferdigheter etc. De
kommunale kulturskolene, Den kulturelle skolesekken og de offentlig finansierte kunstinstitusjonene skal sikre at tilbudet er relevant
og når ut til alle.
Feltet som forenklet betegnes «kunst for barn og unge» er ladet
med viktige debatter og kontroversielle temaer. Hva er faktisk et godt
kunsttilbud for unge? Hvor går de etiske grensene for hva man kan
presentere? Vil bedre formidling og medvirkning automatisk utløse
interesse for kunst blant unge? Vi tror det er nødvendig at fagmiljøene deler og kritisk tilegner seg kunnskap om ulike kunstpraksiser.
Det er aktørene selv, blant annet gjennom diskusjoner om kvalitet,
som sikrer kunsten fornyet interesse og relevans. Tilbudet av og statusen til kunst for unge, blir aldri bedre enn det samlede kunnskapsgrunnlaget, engasjementet og viljen til fornyelse i fagmiljøene.
Hva står på spill? I et instrumentelt perspektiv vet vi at møte
med kunst og muligheten til å arbeide praktisk med drama, musikk,
kreativ skriving og kunsthåndverk styrker mange unges selvtillit
og identitet. Det er viktig. Men like viktig er den kunsten som ikke
umiddelbart har en slik nytteverdi, den som ikke lar seg fange eller
definere, som er rar og uforståelig ved første møte. Å vite hvem
man er, å finne sin identitet, er en krevende og uransakelig prosess,
men om vi ikke møter den unyttige kunsten og opplever dens verdi,
oppstår kanskje heller ikke rommet for de vanskeligste og viktigste
spørsmålene.
Kritikkplattformen for kunst for barn og unge, periskop.no har
sett dagens lys. Kunstverk og kulturtiltak for unge publikummere
er sikret en sterkere kritisk vurdering. Det gjør både fagmiljøer og
offentligheten bedre i stand til å diskutere kvalitet. Flere nett- og
papirmagasiner befatter seg med dette og bekrefter tendensen til
økt engasjement.
Kunstløftet ønsker å bidra med tverrfaglige perspektiver, og å
presentere erfaringer fra sentrale personer og miljøer. Vi tror også
viktige teoretiske bidrag teller når kunst for barn og ungdom skal
utvikles – i denne avisen ser vi på både tekster fra Immanuel Kant
og Zygmunt Bauman. God lesning! —
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Leder

Står noe på spill?

Tekst: Vebjørg Tingstad

Hva er et barn og hvordan
forstår vi barndom?
Hva er et barn og hvordan forstår vi barndom?

I de siste tiårene kan man spore en dreining fra å betrakte barn
som sårbare vesener som trenger beskyttelse, til i større grad å se
dem som kompetente mennesker, og fra og betrakte barndommen
som en forberedelsesfase til å tillegge den en betydelig egenverdi.
Hvilke konsekvenser får denne utviklingen?
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Alle vet vi – eller mener vi vet – hva et barn er. Vi har
vid-orienterte perspektivene, men også barndommens
alle vært et barn, kanskje har vi egne barn, vi kjenner
plass i de samfunnsmessige strukturene og hvordan
andres barn, og kanskje vi til og med jobber med barn
barn som aktører lever sine liv og skaper mening her og
og har en utdanning der vi har tilegnet oss kunnskap
nå. En antok at forskningen ville finne andre svar hvis
om barn. Noen av oss husker mye fra egen barndom,
en undersøkte hvordan de strukturelle systemene tok
andre av oss lite, og de tidligste årene kan ligge i et slør
seg ut fra barnehøyde, og begynte å bruke barn som inav idyll, glemsel eller det psykologene kanskje vil kalle
formanter i sine ‘naturlige’ miljø heller enn å teste dem
fortrengning. Vår egen biografi henger ved oss og farger
i laboratorier. Disse forskningsperspektivene fikk vind
våre ideer og forestillinger om hva et barn er, hva barn
i seilene utover 1990-tallet, med drahjelp blant annet
trenger og hva som er en god barndom. Vår egen barnav FN’s barnekonvensjon som ble implementert i land
dom gir retning til hva vi leverer videre til neste gene
etter land, av den mer generelle emansipatoriske forskrasjon. I den grad en som voksen reflekterer over sin
ningen og bevegelsene (kvinneforskning), og ikke minst
egen barndom, tenker en kanskje: «Slik jeg hadde det,
av et kommersielt marked som i økende grad henvendte
skal også mine barn ha det», eller «Slik jeg hadde det,
seg direkte til barn som forbrukere.
skal i alle fall ikke mine barn ha det» . Men våre erfarSosialantroplogen Marianne Gullestad skrev på
inger kan også stenge for og hindre oss i å kritisk forstå
1990-tallet om grunnleggende endringer i overføringen
barn og barndom på nye måter, i lys av historien, og de
av verdier mellom generasjonene i Norge, blant annet
oppvekstbetingelsene dagens barn lever under.
i en artikkel kalt Fra «lydig» til å «finne seg selv». Hennes
Mange forhold bidrar til at det som forstås som opp
tese var at oppdragelsesmodellen i norske familier var
lagt og riktig et sted og i en beendret fra å være basert på
stemt tidsepoke, virker fremmed
lydighet og det «å være til
Hvordan tenker vi rundt
og merkelig i en annen sammennytte», til en modell basert
det faktum at barn i Norge på forhandling og å «være seg
heng. Mennesker som kommer
fra andre «kulturer» enn den
selv». Dette fenomenet faller
vokser opp med en langt
norske, kan for eksempel reagere
blant annet sammen med, sa
større forventning om å
på at norske barn ikke reiser seg
hun, modeller for arbeidslivsorfor eldre på bussen, eller at barn
Unge mennesker
være konsumenter mer enn ganisering.
får løpe fritt rundt på et kjøpesom er oppdratt til å «være
produsenter?
senter. Kontrasten til det de er
seg selv» er på en del områder
vant til blir stor for dem som er
på linje med den formen for
oppdratt til idealer om lydighet og respekt, og som har
fleksibilitet og kreativitet som nye former for arbeidalder som et viktig autoritetskriterium.
sliv legger opp til. I samme periode opplever vi en økt
Forskning på barn og barndom var inntil begynoppmerksomhet omkring barns rettigheter, og barns
nelsen av 1980-tallet dominert av fagene psykologi og
rett til deltagelse i forhold som berører deres liv. Bepedagogikk. Temaene og perspektiveringen var i stor
greper som «ansvar for egen læring», «frihet til å velge»,
grad preget av et passivt barndomssyn i den forstand
«fleksibilitet» kommer inn i offentlige dokumenter, og
at barn ble betraktet kun som uferdige voksne som
med den siste revideringen av rammeplanen for barneskulle sosialiseres og tilpasses det samfunn de var en
hager, er begrepet «oppdragelse» erstattet med «dandel av. Med boka The Sociology of Childhood fra 1982,
ning». Det initieres forskningsprosjekter, det arrangeres
redigert av Chris Jenks, kom sosiologene og antrokonferanser og seminarer og det utgis bøker som med
pologene på banen og etterlyste det aktive og kompeulike faglige utgangspunkt tar for seg begrepene dantente barnet for eksempel i klasseromsforskning. Den
ning og medvirkning. Det kommer, og vil antageligvis
tverrv itenskapelige barne-og barndomsforskningen så
komme, mye forskningsbasert kunnskap om disse bedagens lys – med utspring i Norden og Nord-Europa.
grepene i årene vi har foran oss. Det interessante i denne
En ny generasjon forskere begynte å se kritisk på det de
sammenhengen er å reflektere over hvorfor et ord blir
mente var en altfor snever måte å se barn og barndom
erstattet av et nytt. Et retorisk spørsmål kan være om det
på. De argumenterte for at barndom ikke bare var å
er slik at danning passer bedre i dag enn oppdragelse fordi
betrakte som en periode i livet da en skulle forberede
det siste nødvendigvis krever en klargjøring av hvem
seg til det en skulle bli (becoming), men også en fase
oppdrageren er og hva en skal oppdra til i en tid da det
som hadde egenverdi i seg selv (being). Forskningen
er litt diffust hva målet med oppdragelsen er?
måtte derfor ta høyde for å inkludere, ikke bare de indiSpørsmålet er i hvilken grad forskningen og

Fra Vestlandske Kunstindustrimuseums prosjekt Spilletid fra 2012. Et deltaker
basert prosjekt i krysningspunktet mellom dataspill og scenekunst

perspektivene vil utfordre populære forestillinger om
det autonome og kompetente barnet som har det best
når de er fri fra voksne som styrer og bestemmer. Hvordan tenker vi rundt det faktum at barn i Norge vokser
opp med en langt større forventning om å være konsumenter mer enn produsenter? Hvilke verdier tenker
en det er verdt å bringe videre? Hvilke kompetanser
trenger de som vokser opp i dag til å møte framtida
med? Den britiske sosiologen Nick Lee bruker begrepet
inter dependency for å argumentere for at det ikke er en
farbar vei å gå i forskningen å se barn og voksne som
atskilte og autonome. For å si det enkelt, både barn og
voksne er avhengig av hverandre.
For de av oss som jobber med barn eller barnerelaterte temaer på ulike måter, det være seg innenfor
pedagogiske institusjoner, helse, kultur, og forskning,
kan det være problematisk å se de komplekse sammenhengene mellom det som skjer på et overordnet plan;
dvs. i samfunnsstrukturene, politikken – og på mikroplanet, i denne sammenhengen de ideene og idealene
som ligger til grunn for våre respektive perspektiver på
barn og barndom. Når historiens lys kaster sitt skjær

Hva er et barn og hvordan forstår vi barndom?

Foto: J. Lippold

Foto: Bjarte Bjørkum

over hvordan vi har tenkt og hva vi har gjort, hva som er
blitt ansett som selvinnlysende, hvilke ord og begreper
vi har brukt, hvilke ord som har erstattet nye og når, er
det enklere å se hvor ideene kommer fra og hva som har
påvirket endringer.
Hvis vi tar slike briller på, kan vi for eksempel se på
lover og regelverk for den norske barnehagen, eller vi
kan se nærmere på hvordan forholdet mellom voksne og
barn er blitt iscenesatt i norsk barne-TV opp gjennom
tiårene siden vi fikk TV-sendinger i Norge. En grundig analyse av begge disse feltene ville avdekket store
endringer. Ikke så rart, vil de fleste av oss si. Det er tross
alt snart 40 år siden vi fikk vår første barnehagelov, og
mer enn 50 år siden NRK startet sine sendinger. Det
interessante i denne sammenhengen er imidlertid ikke
at ting endrer seg, men hvordan og i hvilken retning.
I lys av Marianne Gullestads analyse av endringer i verdioverføringen mellom generasjonene, påhviler det, etter
min oppfatning, en forpliktelse til de som jobber med
kulturprodukter for, med og om barn, å reflektere over
slike endringer, og hva slags relevans de har for det en
selv driver med. I en del litteratur og anmeldelser, blir
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Det kommersielle markedet henvender seg i stadig større grad til
barn som forbrukere, skriver Vebjørg Tingstad. Her ser vi et knippe
barn på Sonys filial i KidZania – en innendørs temapark for barn
utformet som en liten replika av en virkelig by, hvor barn får prøve
seg i ulike yrker og rollen som voksen.

Hva er et barn og hvordan forstår vi barndom?
Begrepene barn og barndom rommer mye, og en
lokalisering av tid og sted for begrepene er dermed nødvendig,
hevder Tingstad. Maleri av Prins Edward fra 1539, malt
av Hans Holbein den yngre.
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det gjerne referert til en motsetning mellom kulturens
rolle som et pedagogisk prosjekt framfor noe som har
verdi i seg selv. Dette har vært et tydelig fokus i diskusjoner om for eksempel barnelitteratur. Har forfatteren av
barneboka en hensikt om å oppdra barnepublikummet,
eller er det «just for fun»? Antageligvis vil mange enes
om at dette er en kunstig motsetning, men da diskusjonene oppsto, var de forståelige og nødvendige. Et vanlig uttrykk i den norske virkelighet i dag er at barn har
så mange valg. De er blitt forbrukere i et marked som i
økende grad kontakter dem direkte og tilbyr sine varer
og tjenester. Barn har frihet til å velge, og kan ha en
grad av innflytelse over sine liv som tidligere generasjoner kan misunne dem. Samtidig har de fått en markedsmakt (pester power) som mange foreldre fortviles over
og kanskje gir etter for.
For de som på ulike vis planlegger og utformer
hvordan barns liv skal se ut, de som jobber direkte med
barn, enten i etablerte institusjoner eller virksomheter
som for eksempel tilbyr kunstneriske aktiviteter av ulikt
slag, er synet på hva et barn er, avgjørende for hvilke
måter en nærmer seg barn på. En søken etter et entydig svar på hva et barn egentlig er, vil måtte ende med
en erkjennelse av at begrepet barn rommer svært mye.
Det kan være en befolkning , det kan være en livsfase,
en generasjon eller en relasjon, ifølge sosialpsykologen
Per Olav Tiller. For å forstå barn og barndom, må vi
dermed lokalisere begrepene i tid og sted. Vi må søke
etter å forstå den historiske sammenhengen vi er en
del av, og være villige til å se med kritiske øyne på det
vi tar for gitt, det som blir overlevert fra en generasjon
til en annen, det som «kryper» inn i vår bevissthet som
«naturlig», for å være i stand til å innta et våkent og

kreativt blikk på den verden barn i dag lever i. Hva er
det de skal forberede seg til? Hvis vi skal betrakte dem
som uferdige voksne, hva skal voksenrollen fylles med?
Hva er det barn og ungdommer trenger med som ballast videre i livet? Hvilke implikasjoner har det for det
de trenger å lære i dag, at barn gjennom et par generasjoner har beveget seg fra å delta i produksjonen til å
bli forbrukere i et mer kommersialisert samfunn der de
utgjør et stadig mer interessant kjøpepublikum? Hvilke
bilder, både bokstavelig og i overført betydning, skapes
av dagens barnegenerasjon?
Hvis en er interessert i å gå de gjengse ideene om
barn og barndom etter i sømmene, kan en kanskje
oppdage at de «gamle» verdioverføringene er erstattet
av «nye», men som likevel fortsatt i stor grad er regissert
av voksne. Det blir dermed et spørsmål om, slik barndomsforskeren Anne Trine Kjørholt hevder, i hvilken
retning den eldre generasjonen guider de unge... Uansett hvilket innhold det er i verdioverføringen mellom
generasjonene, vil den være asymmetrisk når det gjelder
innflytelse og makt. Barn har i liten grad plass som deltagere i den samfunnsøkonomiske organiseringen, noe
sosiologen Jens Qvortrup har skrevet mye om.
Selv om vi erkjenner at forholdet mellom barn og
voksne er asymmetrisk når det gjelder innflytelse og
makt, og samtidig anerkjenner barn som aktive og
kompetente, er det ikke uttrykk for god «yngelpleie», for å
bruke Per Olav Tillers ord, dersom voksne enten melder
seg ut eller later som barn bestemmer når det faktisk
fortsatt er vi selv selv som har regien og kontrollen.
Populære begreper som medvirkning og deltagelse kan
lett forvrenges til fraser for å legitimere og kamuflere
nye måter å styre barn og regissere barndommen på. —

periskop
et tverrfaglig
nettidsskrift for kritikk
av profesjonell kunst
for barn og unge
www.periskop.no

Tekst: Sara Hegna Hammer

Foto: Thomas Ekström

– Jeg må fantasere for
å finne svarene
Ung i kunsten

Man skal ikke undervurdere barn i deres møte med kunst, heter det.
Men da jeg befant meg i salen på Black Box teater i Oslo sammen
med en trettenåring, og De Utvalgtes Torbjørn Davidsen begynte å
snakke om slikking av kjønnsorganer, fryktet jeg at jeg kanskje heller
hadde overvurdert hvor godt voksenverk passer for barn.

En forestilling som stiller spørsmål
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Jeg hadde tatt med meg tretten år gamle Taran
Tenge for å overvære reprisen av De Utvalgtes
kritikerroste forestilling De Utvalgte, en forestilling
som i Tarans ord er en forestilling som:
– Spilles av folk med Downs syndrom og to som
ikke har det, forteller ikke en fortelling, men stiller
spørsmål som publikum må finne svar på selv.
De Utvalgte ble opprinnelig satt opp på samme
teater i november i fjor, en forestilling undertegnede anmeldte for scenekunst.no. Den gangen
var jeg relativt kritisk, blant annet til det jeg oppfattet som en uheldig symbolbruk og at enkelte av
aktørene ble tildelt roller de ikke følte seg komfortable i. Jeg var usikker på om forestillingen fremmet
likeverd, slik den ønsket, eller om den «stilte ut» de
som var annerledes, tydeliggjorde skillene mellom
funksjonsfriske og funksjonshemmede og bidro til
å forsterke stereotypier som at «folk med Downs
syndrom er så artige, men de kan a være hissige
også» og «psykisk utviklingshemmede elsker vafler
og godsaker». Så da jeg valgte å ta med Taran på
akkurat denne forestillingen var det av to årsaker:
a) For å teste påstanden om at barn er mer
åpne for eksperimentell kunst enn man kanskje vil anta, og fordi …
b) Jeg ønsket meg et nytt blikk på denne forestillingen som jeg hadde vært så ambivalent
til selv.
Da vi ruslet ut av mørket på Store scene holdt
jeg nesten pusten – hvordan hadde dette gått?
Kunne en 13-åring ha fått noe som helst utbytte av
dette? Og skjønte hun i det hele tatt hva som ble
sagt? Jeg hadde også denne gangen store problemer med å oppfatte enkelte deler av monologene.
– Man skjønte hva han sa gjennom bildene som
ble vist på veggen bak. Og kanskje var det ikke
meningen at vi skulle skjønne hva han sa. Da hadde
de vel valgt en skuespiller som kunne snakke
tydelig. Man skjønte ting gjennom stemningen,

åpner Taran. Og jeg kan igjen puste. For herfra,
hele bussturen hjem, og resten av jentekvelden
vi har planlagt etter forestillingen, snakker Taran
ustanselig om inntrykkene sine, om tolkningene
sine av de til tider rare og uforståelige scenene,
hun stiller spørsmål om hvorvidt jeg tror hendelser
underveis i forestillingen var planlagte og improviserte, og hun er fullstendig uredd når jeg tar opp
forestillingens sentrale temaer som abort, mangfold og mobbing.
Annerledes skuespillere og annerledes teater
Fra før av har ikke Taran sett så mye samtidsteater – når jeg spør henne om forestillinger hun har
sett nevnes Mamma Mia og andre større musikaloppsetninger. Jeg spør henne om forskjellene
mellom disse oppsetningene og forestillingen vi
har sett i kveld:
– I de andre forestillingene skal det liksom skje
noe hele tiden, og alt som skjer skal man skjønne.
Så når man ikke skjønner noe så blir det veldig rart.
I denne forestillingen skjønte man ikke hva som var
hele poenget. Det er vanskelig å forklare hvordan
forestillingen var, fordi den var jo veldig spesiell,
men den var veldig fin.
Hva synes du var fint ved den?
– Jeg synes det var fint at de sa ting som vi
også tenker. Synes det var så fint at hun jenta
tenker som vanlige syvåringer gjør. At hun snakket
om prinsesser som hoppet rundt på en eng med
sommerfugler. Selv om de er annerledes betyr det
ikke at de ikke skal ha det like gøy som oss eller
oppleve det vi gjør. Først trodde jeg de hadde tatt
inn en jente som kunne være med fordi hun kunne
spille teater. Jeg tenkte ikke at hun hadde Downs
syndrom først, fordi hun virket jo helt normal. Når
man bare hørte henne hørtes hun jo helt normal ut,
det virket ikke som hun var noe annerledes.
De fleste i denne forestillingen hadde jo Downs
syndrom eller en annen psykisk funksjonshem-

ming. Og på bakveggen viste de ved en anledning
et ultralydbilde, og det var mye snakk om det å lage
barn. Hvorfor tror du dette fikk så stor plass i en
forestilling spilt av folk med Downs syndrom?
– Kanskje… Eller... Nei, jeg vet ikke…
I starten hadde de en båt. Tenkte du noe
over det?
– Nei… Jeg vet ikke helt
Nå stiller jeg deg veldig vanskelige spørsmål, for
nå kommer vi inn på den vanskelige voksenetematikken i stykket, men hvis jeg forteller deg at den
båten skal være Noahs ark, hva tenker du da?
– Å, ja, for det var de dyrene… De skulle man jo
ta vare på, og bestemme hvem som skulle bli med.
Også drev man og byttet ut dyrene med andre dyr.
Og husker du at han sa noe i starten om at det
ikke er plass til alle?
– Ja, det er ikke plass til alle. Alle får ikke plass i
verden.
Tror du det kanskje kan ha noe med den diskusjonen som handler om man skal kunne ta abort når
man finner ut at barnet har Downs syndrom?
– Det kan hende! For det var jo den scenen i
starten der han ene holdt opp det geværet. Jeg
tenkte først at jeg ble redd for at han skulle gjøre
noe med den lille jenta. Kanskje han mente at hvis
man velger å ta abort, så kan man like gjerne skyte
barnet med geværet?
Men jeg synes alt det er helt feil. For de som har
Downs syndrom er jo like mye verdt som de som
ikke har det. De er jo litt annerledes, men det betyr
jo ikke at de ikke har tanker sånn som oss.
Følte du at denne forestillingen viste det?
– Det viser jo at selv om man har Downs syndrom skal man gi folk en sjanse, at man ikke skal
si: Nei, du får ikke lov til å være med på det fordi du
har det. Man må faktisk gi alle et forsøk.
Synes du det var et vellykket forsøk?
– Jeg synes de klarte det. Det var veldig morsomt
å se, fordi man tenkte kanskje på forhånd at de ikke
skulle klare det, men da har man undervurdert dem,
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Ung i kunsten

Ung i kunsten
Rebekka Joki og Torbjørn Davidsen i en scene fra De Utvalgte

fordi de klarer det jo like bra som andre gjør, bare
de øver. Det ble jo et teater.
Voldsomt
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Ganske riktig ble det et teater, og til tider også
et veldig voldsomt teater. I en av scenene overfaller en av de kvinnelige aktørene en Pinocchio-lignende figur som står og steker vafler. Hun
skriker banneord mens hun kaster både vaflene og
Pinocchio veggimellom mens lydeffektene dundrer
ut av høyttalerne i et voldsomt volum. Jeg legger
en betryggende hånd på skulderen til Taran, som
responderer med et stort smil – tydelig uanfektet
av voldsomheten i denne scenen. Da jeg i etterkant
spør henne om hva hun tenker om det som foregikk
i denne scenen svarer hun, ganske uventet:
– Jeg tenkte kanskje at han Pinocchio-gutten
ble styrt, at han måtte gjøre ting på en bestemt
måte, han hadde robotbevegelser og hadde det
veldig kjedelig. Men da hun angrep ham, så fikk
han jo ordentlige bevegelser og fikk endelig gjøre
noe annet. Man må gi alle et forsøk på å gjøre noe
annet enn de er ment til å gjøre. Hun sa jo ikke det
hun pleide si til ham, som for eksempel «lag vafler»
og sånn, men hun ble sur, så da visste ikke han hva
han skulle gjøre. Så da prøvde han å rømme , og da
kunne han ikke gå sakte som en robot lenger, men
måtte gjøre noe annet. Og da ble han på en måte
tvunget til å bevege seg på en annen måte.
Hvorfor tror du hun ble så sint?
– Fordi hun skjønte at livet ikke bare var vafler.
At hun skjønte at barnet hennes var så lei seg over

Foto: Ann-Iren Ødeby

at hun bare spiser vafler, at hun hadde brukt masse
av livet sitt på de vaflene, når hun egentlig kunne
gjort det hun drømte om: å reise til Paris med
mannen sin.
En annen scene jeg var spent på hvordan
Taran ville reagere på, var scenen jeg viste til
innledningsvis. Den funksjonsfriske skuespilleren
Torbjørn Davidsen setter seg i en saccosekk iført
en legefrakk omringet av de øvrige aktørene for
å gjennomføre litt seksualundervisning av den
relativt eksplisitte typen. Vulgære kallenavn på
kvinnelige og mannlige kjønnsorganer ramses
opp i lange rekker og Davidsen tar for seg både
befruktningsprosessen og sikre måter å ha sex på
(det er her slikkingen blir tatt opp). Det er riktignok
drøyt ti år siden jeg selv var tretten år, men jeg kan
nesten kjenne meg selv rødme på Tarans vegne.
Nok en gang uten grunn:
– Det var litt annerledes at man bare snakket
så rett ut om det, men det var jo fordi han skulle
forklare det for dem. Det var på en måte ikke flaut,
det var ikke sånn at jeg ville gjemme meg, men det
var mer sånn at jeg tenkte at det skal ikke jeg vite.
Men det vet jeg jo fra før av.
Hvordan tror du det hadde vært å sett en slik
forestilling sammen med klassen din?
– Jeg tror mange hadde sagt at det var den
dårligste forestillingen de hadde sett og ikke tenkt
noe over hvem som faktisk hadde laget den. Hvis
andre barn hadde vært med, så tror jeg kanskje
at jeg fort hadde blitt påvirket av dem og tenkt
«ja, kanskje var den litt kjedelig». Hvis jeg hadde
vært med en venninne som synes den var skikkelig

dårlig, så hadde kanskje ikke jeg turt å si at jeg
synes den var bra. Så hadde hennes mening kommet inn til meg uten at jeg visste det, uten at det
egentlig var det jeg mente, fordi jeg hadde glemt
min egen mening.
Taran tror ikke det var noe annerledes for henne
å se forestillingen enn det var for de voksne i salen.
Likevel tenker hun kanskje at hun som barn har en
litt villere fantasi, at hun fantaserte mer underveis
og skapte sine egne fortellinger – der utgangspunktet er at alt kan skje i en forestilling:
– For eksempel når hun jenta sitter og leker
med de båtene og ser så uskyldig ut og han
kommer med det geværet – da tenker jeg at det
ikke er noen grunn til at det ikke skulle skje at han
plutselig begynte å skyte på henne. Jeg er jo veldig
vant med at det alltid skal være svar, så da må jeg
fantasere litt og finne svarene på den måten.
En forestilling man vil tilbake til
På forhånd hadde Taran bitt seg merke i omtalen
fra Norsk Shakespeare og teatertidsskrift (sitert
på Black Box teaters nettsider) hvor de skriver
at forestillingen er en man ønsker seg tilbake til.
Hun bemerker plutselig at det kanskje kan bety
at man som publikummer i etterkant har gjort seg
så mange tanker om forestillingen at man ønsker
å komme tilbake igjen med de svarene man tror
man har funnet, fordi man da kan se annerledes på
forestillingen. De Utvalgte er utsolgt alle dager, så
det får vi ikke anledning til å gjøre, men Taran sier
at hun gjerne hadde blitt med en gang til. —

Hvordan minnes kunstnerne og kulturarbeiderne selv sine første
kunstopplevelser? I første del av denne serien har teatersjef ved Black
Box teater i Oslo, Jon Refsdal Moe, koreograf Ingri Fiksdal og
kunster Sverre Malling reflektert rundt sine tidlige møter med kunst
en og hvordan de påvirket deres forhold til kunst i voksen alder.

Min første kunstopplevelse

Ingri Fiksdal

Ingri Fiksdal (født 1982 i Molde) er utdannet
med en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen
i Oslo i 2006, og arbeider som koreograf.
Hennes tre siste produksjoner BAND (2013),
Night Tripper (2012) og The Orchard Ballads
(2011), skapt i samarbeid med Ingvild Langgård og Signe Becker, har turnert til spillesteder som Kampnagel i Hamburg, Inkonst i
Malmø, The Armory Show i New York City,
LIMIT festival i Beograd, IBT13 i Bristol, ANTI
festival i Kuopio, Homo Novus i Riga, samt til
Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avantgarden og RAS i Norge. Hun er
for tiden stipendiat ved KhiO (Balletthøyskolen) med prosjektet Koreografi som kollektiv
og affektiv event.
Jeg er født og oppvokst i Molde, med over
middels kulturinteresserte foreldre. Da det lokale
teater- og musikktilbudet ikke alltid var nok til
å dekke deres kulturbehov, ble familieferiene
tidlig benyttet til å rekke over kunst og arkitektur andre steder. Vanligvis artet barndommens
sommerferier seg som en slags kompromisser

Foto: Privat

mellom by og bading. Det vil si ei uke på ei strand,
og så ei uke i den nærmeste storbyen. Her kunne
dagsprogrammet bestå av en eller flere kirker
eller katedraler, og gjerne minst to museer eller
gallerier. Mine to brødre og jeg var ikke motvillige,
men vi var ganske raske til å utvikle egen smak.
For eksempel skjønte vi fort hva som var kjedelig,
og strategien i møte med renessansemaleri eller
etruskere var å forsere selve utstillingen med
relativt god driv, for så å kunne henge i museumsbutikken og se på dinosaurfigurer, magneter og
penner som blinket.
Lettere å like var derimot det vi ble presentert
for av moderne kunstsamlinger. Jeg var spesielt
opptatt av Yves Klein, og oppga i en periode Kleinblå som Favorittfarge i diverse skoledagbøker, fulgt av Favorittmusikk: Ace of Base, og Yndlingsdyr:
hamster. En annen kunster som gjorde inntrykk var
Robert Mapplethorpe. Vi havnet på en åpning et
sted i Sør-Europa, hvor fotografier av Mapplethorpes klassiske objekter, blomster og nakne menn,
var utstilte. Jeg tror brødrene mine og jeg må ha
vært ganske små, husker i hvert fall at vi gikk rundt
mellom pyntede, champagnedrikkende menne-

sker og pekte på bildene og lo, uten noen form for
pubertal sjenanse.
Dans var derimot en kunstform jeg ikke hadde
noe forhold til inntil NRK2 ble startet i 1996, og
begynte å sende ting som Billboards: Prince at the
Joffrey. Jeg tok opp denne på VHS og så den ukentlig inntil brødrene mine, til mitt store raseri, brukte
den samme kassetten til å ta opp Steven Seagal.
Forestillingen artet seg nærmest som en fest. På
tross av det tradisjonelle sal/scene oppsettet,
reiste publikum seg fra setene sine og sto i midtgangene og danset med. Det var tydelig at verket
gjorde noe med folk. Jeg var dypt fasinert av Margo
Sappingtons koreografi til «I Wanna Melt With U”,
og brukte timevis i Moldes eneste platebutikk for å
finne ut av hvilket Prince-album låta kom fra slik at
jeg kunne få det bestilt. Selve dansinga artet seg
som en slags sexy-teknisk pas de trois, full av, i min
verden, grenseoverskridende bevegelse. Både med
tanke på hva som var fysisk mulig, hva jeg sjangermessig hadde forstått som ballett, og hva som bare
var flaut for en fjortis. Likevel prøvde jeg å lære meg
deler av koreografien på stua hjemme, uten særlig
hell, men interessen var i hvert fall planta. —
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Ingri Fiksdal 15 år

Sverre Malling

Min første kunstopplevelse
Sverre Malling, 1994

Foto: Privat

Je Est Un Auste, 2011, kull og gråblyant
på papir, 76x57cm

Sverre Malling (født 1977 på Skedsmokorset
i Akershus) er en norsk billedkunstner, særlig
kjent for sine detaljerte og stiliserte kulltegninger med vekt på tradisjonelle håndverksmessige tegnekvaliteter og en personlig ladet
subjektivitet.
Han debuterte på Høstutstillingen som
17-åring, og har studert ved Einar Granums
Malerskole (1996–97) og Statens Kunstakademi (2000–04). Malling har stilt ut sine
arbeider på blant annet Galleri Bastard,
Astrup Fearnley, Lillehammer Kunstmuseum,
Stenersenmuseet og Galleri Thomassen i
Gøteborg. I 2012 engasjerte Klassekampen
Malling som rettstegner under 22. juli-rettssaken, hvor han tegnet portretter av den tiltalte Anders Behring Breivik.Disse ble senere
inkludert i Høstutstillingen samme år.
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Før eller siden kommer vi alle til et punkt i livet
hvor vi stilles overfor et avgjørende valg. Et betegnende valg som uforvarende rykker oss løs fra
alle innøvde holdepunkter og plasserer oss der
vi faktisk hører hjemme. Plutselig går det opp for
oss hvem vi virkelig er bak alle innordningene. Det
kan være hardt å erkjenne, og enda vanskeligere å
akseptere.
Det hele begynte da jeg fikk min aller første
kunstbok i attenårsgave av mor og far. Mine foreldre ønsket antageligvis å dra i gang en såkalt dannelsesreise, en modningsprosess av tenåringen,
da de overrakte meg en påkostet og praktfull bok
om Vincent Willem Van Gogh. Etter alt å dømme
tenkte de vel at dette var riktig tidspunkt i livet
mitt hvor jeg burde velge nye rammer omkring min
tilværelse. Det barnslige burde gi slipp, slik at det
voksne, fremløftende og ansporende kunne feste
tak. Plakater av nakne, oljeinnsmurte damer i lenker og monstrøse vanskapninger på gutteværelset
var nå tenkt å erstattes med aktverdige motiver
av Vincent Van Gogh. En opportun mulighet til å
tre inn i de kultiverte rekker, tenkte nok mor og far.

Etter planen skulle jo attenårsdagen være et initieringssrituale hvor Sverre Junior tok første steget
mot å bli Malling Senior.
Men bare etter en uke reiste Sverre Junior til
Tanum bokhandel og byttet Van Gogh om til Hans
Bellmer.
Fransk impresjonisme ble vraket til fordel for
kuriøs surrealisme. Jeg valgte altså Hans Bellmer
som jeg ved en tilfeldighet hadde sett bilder av
på svensk tv i kjellerstua på Skedsmokorset. Hva
kunne vel vært mer nærliggende for en pubertal
og utsvevende tenåring enn et kunstnerisk univers
som tematiserer den uregjerlige kroppen og kroppsliggjør vårt indre? Eller sagt på en annen måte;
som gir seksuelle spenninger og uro en kropp.
Gjerne med forstemmende bilder av muterte, bisarre dukker eller fetisjeringer av venerisk skrekk.
Det var som Bellmer løftet opp det kroppslige på
bekostning av det fornuftsregulerte.
For første gang kunne jeg bære til skue en
kunstner som hadde berøringspunkt med gutterommets grenseløse fantasteri. Jeg ble satt fri
gjennom å bli vist muligheten av en annen verden
som var langt unna den foreliggende, sedvanlige
hverdagen. Jeg søkte tilflukt i Bellmers frie kaos.
Her kunne jeg nemlig lyve meg vekk fra voksensverdenens kjedelige svenneprøver og konformitetspress. Her fantes ikke noe forpliktende
ansvar annet enn skamløs bejubling av instinktet
og uregjerlige krefter. Og mye onani og seksuelle
avvik!
En karnevalesk fryd i å snu opp ned på verden
slik vi kjenner den. Bellmer gav meg en annen
innstilling til verdensordenen: Han tilbød en
overskridelse av de rammene jeg var ment å skulle
operere innenfor. Han stilte seg i veien for alle
forsøk på å bli akademisk voksen og beleven.
Kanskje Bellmer ønsket at jeg skulle råtne og
ikke modne. For da jeg begynte på kunstakademiet
noen år senere, gikk det opp for meg hvor avgjørende dette valget spilte videre på min framferd.
Mine professorer kunne forsikre meg om at det

var noe lettbeint over all den kunsten som på død
og liv skulle være omstyrtende, foruroligende og
pervers. Bellmer og hans likesinnede var med sine
karnevaleske forestillinger altfor tendensiøse,
utagerende og overspilte, og dermed tappet for
det reflekterende rommet. Til slutt gikk det opp for
meg at Bellmer kanskje var et dumt valg. Hadde
jeg bare fulgt Van Gogh ville jeg sikkert hatt mer
substans, meningsfylde og ikke minst vært mer
sensibelt dypsindig. Og derigjennom blitt tildelt en
plass i fellesskapet. Eller?
Jeg er antageligvis dømt til livslang infantilitet.
Det vil si at jeg fortsatt kjenner mitt hode koke av
all verdens puerile, grisete og lett makabre forestillinger. Og hver gang jeg griper fatt i tegneblyanten, er det Bellmer som vinner terreng, ikke Van
Gogh, dessverre.
Men en ting gjør at jeg holder en knapp på Bellmer. Han vil nemlig at jeg skal være ærlig midt oppe
i alt dette. Jeg må love ham med hånden på hjertet
at jeg aldri skal undertrykke mine egne barnslige
impulser og innfall til fordel for en idé om hva rettskaffen kunst skal være. Jeg er fri til å gi etter for
min egen hinsideslengsel når som helst.
Å tegne er derfor for meg å ta i bruk den friheten
som Bellmer skjenket meg. En frihet som riktignok
er avskrekkende ettersom den rommer risiko for
fiasko, utstøtelse og alenegang. Men i det lange
løp er man antageligvis mer tjent med å pleie sine
egne fetisjerte hang-ups, snarere enn å motarbeide dem. Også tillate seg selv å bli rystet av
en viss pinlig skamfølelse. Å få anledningen til å
jobbe med – tenke og føle – mange motstridende
tendenser på samme tid er et privilegium man skal
ta med videre i livet, tror jeg. For det er jo gjerne
slik at når den man tror man er, trer i samhandling
med noen man ikke visste at man var, at det virkelig
begynner å svinge.
Bellmer var en tøylesløs lømmel som innviet
meg i frihetens mysterium. Og hva mer kan man
ønske seg til attenårsdagen?
Sverre Junior er takknemlig! —

Min første kunstopplevelse

Jon Refsdal Moe

Fra Anders Kjærs bok «Uten tittel»:
malerier 1982

Foto: Privat

Jon Refsdal Moe (født 1974) er en norsk
teaterviter. Han har nylig fullført sin doktorgradsavhandling i teatervitenskap om Antonin
Artaud ved Universitetet i Oslo og er teatersjef ved Black Box teater i Oslo. Han har tidligere jobbet som kunst- og teaterkritiker, i blant
annet Morgenbladet, Norsk Shakespeare- og
teatertidsskrift, NRK, Kunstkritikk og 3t –
tidsskrift for teori og teater. Han har også
sittet i juryen for den nasjonale Ibsenprisen,
og vært medredaktør for Kritikerlagets
Krit. Sirkelen.
En tegnestift til veggen: et veilandskap som
strakte seg utover i horisonten og innover i bildet,
delt opp i seks like store kvadrater, som om man
så på det gjennom en vindusrute. Jeg tenkte mye
på det bildet når vi var ute og kjørte i folkevogna
vår – eller tenkte på det er å overdrive, det var vel
noe med at veien vi kjørte på vekket assosiasjoner
tilbake til kortet som hang bak plassen min ved
kjøkkenbordet. På baksiden var det påstemplet
en invitasjon til Unge Kunstneres Samfund, i
adressefeltet sto det «Ellen og Dag Åkeson Moe,
Kittel Nielsens vei 63, Oslo 11».Kunstneren som
stilte ut var Anders Kjær, og bildet tror jeg het «På
vei». Han ville nok ha kalt det «On the Road» om
dette ikke var på 1970-tallet, lillebroren Kjell var

så vidt jeg vet en toneangivende Oslo-beatnik,
og dessuten bestevennen til nevnte Dag Åkeson,
noe som gjorde at familiene våre hang en del med
hverandre på den tiden.
Og det var nok dette som foranlediget ankomsten av et kuriøst innslag i bokhylla til moren min,
etter at vi hadde flyttet fra huset med kvadratiske
veilandskap ved kjøkkenbordet. På forsiden er det
et akrylmaleri av en kvinne i rosa body med høy
splitt og markert truseskille. På tittelbladet står det
«Anders Kjær. Uten Tittel. Malerier 1982”, og «Til
Ellen fra Anders» skrevet på med kulepenn. Jeg
tror nok det var en av mine favorittbøker det året.
I hvert fall er det markert slitasje på bokryggen –
langt mer, for eksempel enn på «Billedhuggeren
Ingebrigt Vik”, som sto to hakk bortenfor i bokhylla. Og strengt tatt er ikke det så rart, bildene var
stort sett veldig pornografiske, en sjanger jeg som
åtteåring ikke hadde den ringeste erfaring med,
bortsett fra et par tilfeller av Side 9-pigen i Ekstra
Bladet, som formingslæreren noen ganger stakk til
oss som underlag for vannmaling eller materiale til
papirmasjé. «Kik på den Pik» skrev vi med klossete
bokstaver mellom bena til dama før hun ble revet i
remser og slengt i limbøtta, vi holdt på å le oss i hjel
og det var stort sett der nivået lå.
I all sin hyperrealisme fremsto Anders Kjærs
Uten Tittel-malerier som veldig abstrakte for meg.

Jeg forsto hva det var bilde av, men var likevel helt
frakoblet. De gapende rosa munnene, de hvite silkestrømpene som hadde glidd langt ned på leggen
og de brede, grove penselstrøkene som illustrerte
kjønnslig omgang interesserte meg ikke som
annet enn form eller som glimt fra en fremmed
verden jeg ikke hadde del i – som livet på havbunnen eller på andre planeter jeg kanskje en gang,
i et annet liv og i en annen tilstand, kunne komme
til å besøke. Jeg betraktet uten lyst og uten skam
– bare med barnets uendelige fascinasjon for alt
som er fremmed. Og i dag tenker jeg at de pornografiske maleriene fant en ideell betrakter i det
åtteårige barnet – fremstillingen av en gledesløs,
kjønnsløs og skamløs, rent formell seksualitet,
krevde kanskje en betrakter som ikke var i stand til
å forstå den.
Aller best husker jeg bildet av en mann. Han sto
rett opp og ned og smilte til betrakteren, og i hendene holdt han en kaffekopp som jeg trodde var en
liten flosshatt. Jeg skjønte ikke hva han gjorde i den
boka, han var som en gjest fra min egen verden,
lent opp mot veggen ved siden av verandaen, rett
under kjøkkenvinduet der veilandskapet hang. Og
rent bortsett fra at han var naken kunne han ha
kommet rett ut av fotoalbumet vårt, det var en vennlighet i det bildet som motsa alle de andre, og som
fremdeles får meg til å lure litt på hvem han er. —
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Jon Refsdal Moe, ca 12 år

© Anders Kjær/BONO 2013. Foto: O. Væring
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En utvidelse av barnel itteraturens arena: Radioen

En utvidelse av barne
litteraturens arena: Radioen
Barnelitteraturen har hovedsakelig vært kvinner og barns
domene. I NRK radio fikk dette stoffet imidlertid en større
plass i den allmenne offentligheten.
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Allerede da den første radiostasjonen ble opprettet i
Norge i 1925 som et privat selskap i Oslo – NRK kom
først til i 1934 – spilte barneunderholdning en viktig
rolle i programtilbudet: Barnetimen gikk på klokken
seks, lørdag ettermiddag. I disse programmene var
litteraturen alltid viktig, først og fremst som grunnlag
for opplesninger og dramatiseringer: Før Stompa var
hovedpersonen i en legendarisk norsk hørespillserie,
het han Jennings og fantes i barne- og ungdomsbøker
av den engelske forfatteren Anthony Buckeridge. Men
radioen var også et sted hvor noen av de fremste norske
forfatterne for barn fikk utfolde seg og utvikle sine
talent. Barnetimen er ett av veldig få steder hvor det
utviklet seg en reell utveksling mellom radiomediet og
den litterære institusjonen.
Om en ikke kan si at Alf Prøysen, Torbjørn Egner
og Anne Kat. Vestlys posisjon i norsk litteraturhistorie
skyldes deres forhold til NRK, er det likevel uomtvistelig
at svært mange av deres bøker først var hørespill eller
opplesningsserier, og at deres popularitet og gjennomslag har en klar sammenheng med arbeidet deres
i kringkastingen, og særlig i radioen.
I tillegg til å være en arena for opplesninger og dramatiseringer har imidlertid NRK også vært et betydningsfullt sted for en annen type filtrering og vurdering
av barnelitteraturen. Gjennom omtaler, diskusjoner og
kritikker av barnelitteratur skapte NRK et offentlig sted
hvor barnelitteraturen ble diskutert, i tillegg til avisene,
og på en litt annen måte, ved å gi rom til andre aktører
enn dem man vanligvis fant på trykk. I løpet av det 20.
århundrets utvikling ble barndommen i stadig større
grad betraktet som et offentlig anliggende, noe staten og andre offentlige institusjoner måtte ta et ansvar
for, for å sikre norske barns oppvekstsvilkår. Allerede
før opprettelsen av NRK, men særlig etter, ble radioen ansett for å være et medium som hadde et særlig
offentlig ansvar. Radioens virkemåte, den grenseløse
utbredelsen av radiobølgene, understreket at dette var
et medium som i sin teknologiske struktur rettet seg
mot og favnet alle innbyggere. Og da NRK kom til – en
statlig kringkaster – gikk den nye institusjonen inn i det
opplysningsarbeidet det offentlige allerede hadde påtatt
seg, samtidig som radioen skapte nye muligheter for
opplysning.
NRK tok på seg et særlig ansvar for opplysning i
barne- og ungdomskultur, gjennom barneprogram med
et visst oppbyggelig innhold, men de sørget også for opplysning om barne- og ungdomskultur – både for barn

og voksne – og i dette arbeidet var litteraturkritikk og
litteraturomtaler viktig. Om vi ser nærmere på hvordan
barnelitteraturen ble omtalt, hvem som omtalte den, og
i hvilke sammenhenger det skjedde, kan vi få et godt
inntrykk av hvilken rolle barnelitteraturen ble tildelt
i det nasjonale kulturelle fellesskapet.
Barnelitteratur for kvinner
Det som umiddelbart blir tydelig for den som skulle ta
seg tid til å bla gjennom gamle årganger av Programbladet og dets forløper Hallo-hallo! er at barnelitteraturen
hovedsakelig har vært en kvinnesak. Om en kjenner litt
til den historiske utviklingen av studiet av barnelitteratur er det ingen overraskelse. Emnets faglige pionerer
har hovedsakelig vært – og er i stor grad fortsatt – kvinner, og NRK slapp gjerne til et fags fremste representanter som foredragsholdere og kritikere. Kvinnenes
faglige dominans blir imidlertid svært tydelig på
radioen, hvor kvinnelige foredragsholdere var grovt
underrepresentert til langt ut på 1970-tallet. Barnelitteraturens plass i offentligheten ser dermed ut til å stå
i tett og gjensidig sammenheng med kvinners plass i
offentligheten.
Det er imidlertid ikke bare om vi ser på hvem som
snakket om barnelitteratur at det blir tydelig hvem en
mente at barnelitteraturen angikk. Når vi ser på perioden fra radioens oppstart frem til midten av 1960-tallet er det klart at en svært viktig gruppe programmer
om barnelitteratur ble sendt i programposter som
Husmortime, For husmødre og Hus og heim, som åpenbart
henvendte seg til husmødre, og som gjerne ble sendt på
formiddagen, da det hovedsakelig var hjemmeværende
kvinner som hadde tid til å høre på radio. Programmene var for øvrig delt mellom å være viet praktisk
hus- og håndarbeid, og kulturelle og historiske tema.1
Bokomtalene speiler denne delingen i programmets
interessefelt ganske godt, i og med at de ofte anla et
praktisk perspektiv hvor det for eksempel var om å gjøre
å fremme barnets lesning («Bøker for barn som ikke er
glad i å lese»), eller en diskuterte overgangen mellom
barne- og voksenlitteratur. Samtidig var også flere av
disse programmene viet enklere litteraturomtaler og anmeldelser, hvor en ikke så åpenbart tok en instrumentell
tilnærming til barnelitteraturen.
Av kvinnene som formidlet og omtalte barnelitteratur på radioen var altså flere av fagets nestorer. Bibliotekar og leder ved barneavdelingen på Deichmanske
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Fotografi fra et oppholdsrom på et daghjem, Tøyen i Oslo, ca 1950.

rialet bevart i NRKs lydarkiver, for eksempel er kun fem
av Sonja Hagemanns svært mange opptredener i radioen
bevart, og ingen av de fem opptakene er vanlige bokomtaler. Dermed er det vanskelig å si noe bestemt om hva
som faktisk ble sagt, det er imidlertid sannsynlig at svært
få, om noen, av bøkene fikk direkte negativ omtale: det
ble ansett som en svært alvorlig hendelse i NRK, som på
sett og vis var statens kulturelle representant.
Det som er tydelig er at NRK, for det første, ble seg
sitt ansvar bevisst som en formidlingskanal for opplysning om barnekultur, og for det andre, at de aktivt
tok i bruk den akademiske kompetansen om barnelitteratur som vokste frem utover på 1960-tallet. Denne
utviklingen ble særlig tydelig tidlig på 1970-tallet, da en
opprettet månedlige programmer på en halv time viet
barnelitteratur, og i 1972 ble det til og med avholdt en
egen «barnebokuke», med en rekke opplesninger, foredrag og diskusjoner.
Litteratur for barn
Om noe av formidlingen av barnelitteratur på radio var
spesielt rettet mot kvinner, så var det selvsagt også mye
som rettet seg mot barn. Flere av de som først snakket
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bibliotek, Rikka Deinboll, var den fremste formidleren
av barnelitteratur i Norge i mellomkrigstiden, og hun
var også den første som omtalte barnelitteratur i foredrags form på norsk radio, med et ti minutters innlegg om «Nyere barnebøker» i 1929. Men det var ikke
veldig mange slike innlegg hun holdt, kun fem ganger
kom hun på luften frem til 1957. En langt hyppigere
foredragsholder var Sonja Hagemann, fast kritiker av
barnebøker i Dagbladet fra 1946, og den som nærmest
i egen person grunnla det akademiske studiet av
barnelitteratur. Allerede høsten 1947 ble hun tatt inn
i NRK for å omtale tre «Bøker for små jenter», blant annet Pippi Langstrømpe. Fra 1959 skulle Hagemann bli
en svært aktiv bidragsyter til NRK med en rekke bidrag
og omtaler til langt opp på 70-tallet. Særlig ble hun tatt
i bruk i programposten Dagens bok, som hver ukedag
sendte en fem minutters bokomtale, fra 1964 til 1984.
Hagemann er kjent for den vekten hun la på bøkenes
litterære kvalitet i tillegg til deres moralske lødighet og
en skepsis mot populærlitteratur.
Av andre viktige navn finner vi Kari Skjønsberg,
tidligere førsteamanuensis i barnelitteratur på Bibliotekhøgskolen, og forfatteren og spesialpedagogen
Tordis Ørjasæter. Dessverre er svært lite av dette mate-

Foto: Einar Sakariassen/Oslobilder
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om barnelitteratur henvendte seg eksplisitt til barna
«bestandig [er] en eller flere helter. De roter seg bort i
gjennom Skolekringkastingen eller programmer som Gut- ting som de slett ikke har noe med og utsetter både sitt
tetimen, Piketimen og Barnetimen. Her var det naturligvis eget andres liv for fare. Det hender aldri at de dummer
en forskjell mellom skoleprogrammene og de mer
seg ut eller gjør tabber …»; og til slutt detektivromanen
underholdende barneprogrammene; der skolekringkastsom også var preget av dårlig oppfinnsomhet: «‹Knut
ingen hovedsakelig formidlet klassiske forfatterskap var
Gribb vaklet inn og besvimte for første gang i sitt liv.›
barneprogrammene mer rettet mot omtale av samtidige
Når man leser det første gang er det vel og bra, men når
bøker.
han besvimer for første gang rett som det er, blir man
At radioen skulle fungere som en utdanningsinstimistenksom.»
tusjon var et av grunnpremissene for mediet i det hele
Denne typen sarkastisk og distansert litteraturomtatt, men skolekringkasting, det vil si sendinger spesielt
tale var sjelden, men ikke uhørt på radioen. Typisk er
utformet og sendt med tanke på at de skulle lyttes til i
det imidlertid at det var populærlitteraturen som fikk
klasserommene, kom ikke til før i 1931. Og på grunn
gjennomgå, eller at en var lite spesifikk i sine negative
av tekniske problemer var det først i 1936 en kunne si
omtaler. Barnas nøye nedskrevne litteratursnakk føyde
at disse programmene var noen særlig suksess. I moseg dermed fullstendig etter det voksne NRKs idealer,
tsetning til andre programmer om og for barns møte
noe annet ville også vært utenkelig – alt meningsstoff
med litteraturen var skolekringkastingen ikke i like stor
var nøye forhåndsredigert før det slapp på luften.
grad dominert av kvinner: I skolekringkastingen var det
læreren og ikke omsorgspersonen som snakket.
Barnelitteratur som radiostoff
Et eksempel kan være skolestyreren Telleiv T. Gaaskjenns 20 minutter lange program om «Terje Vigen»
I dag er barnelitteraturen et eget forskningsfelt med
fra 19402, hvor han opplyste sine lyttere om diktets
mange aktører, og et satsingsområde for både forlag
historiske, geografiske og biografiske bakgrunn. Og
og kulturmyndigheter, men som tema i NRKs litterdenne kontekstualiseringen ble
aturdekning er den kanskje
brukt til å gi en innføring til
mindre synlig enn den en gang
Det som er tydelig er at
Sørlandets nære og fjerne hisvar. I kringkastingens barntorie, og Ibsens liv i Grimstad.
NRK (…) ble seg sitt ansvar dom og storhetstid, frem til
Gaaskjenn forutsatte derimot at
av radiomonopolet
bevisst som en formidlings opphevelsen
lytterne kjente selve diktet, og
i 1981 og opprettelsen av P2
konsentrerte seg om Ibsens ini 1984, var radioen én kanal,
kanal for opplysning om
tensjoner og det landskapet dikett offentlig rom, som alle som
barnekultur
tet var skrevet ut av. Innimellom
brukte radio måtte forholde seg
leste sørlandske skolejenter
til. Siden alle grupper hadde
utdrag i en umiskjennelig skoleaktig og mekanisk, men
en viss rett til adgang til fellesskapet fikk også barnelitivrig stil. I dette programmet var diktet en gjenstand
teraturen denne retten. Etter den langsomme fragmentaleren brukte for å samle lytterne for å formidle en rekteringen av NRKs radiotilbud – med trekanalsystem og
ke annen informasjon – sørlandsk historie og geografi
deretter opprettelsen av rene digitale kanaler – og flere
– men også for å understøtte diktets kanoniske posisjon:
kommersielle alternativ, har vi ikke lenger den samme
Om elevene visste hvor diktet «kom fra» var det kanskje
enhetlige radiooffentligheten.
enklere å forstå og knytte seg til det på en meningsfull
Barnelitteraturens plass har dermed blitt mindre,
måte.
siden den naturligvis ikke vies like stor plass i alle disse
Det hendte imidlertid at NRK kunne være mindre
kanalene, og ettersom pedagogikken er et tilbakelagt
ærbødig og opplysningsrettet, og da kunne barn være
kapittel i NRKs fortolking av sitt eget samfunnsopinvolvert:
pdrag, finner vi også svært lite formidling av litteratur
– … den gode bok bør være frisk og munter. Litt
for barn. Tvert imot kan det se ut til at barnelitteraalvor må det naturligvis være i den, men først og fremst
turen som tema for kritikk og diskusjon har fått mindre
må den være naturlig og sannsynlig. Eller hva syns du
plass totalt sett enn den en gang hadde, både for barn
Gerd?
og voksne. Dette er det imidlertid vanskelig å uttale seg
– Jeg kan være enig i det du sier der Evelyn, men jeg
om helt sikkert. Barnelitteraturen har ikke lenger egne
synes også at den skal være spennende. Og så kan den
program eller egne medarbeidere som konsentrerer seg
godt inneholde noen kjærlighetshistorier, i alle fall syns
særlig om den i NRK-radio, og dermed går dekninjeg ikke den bør være alt for sørgelig.
gen av den inn i all annen kultur og litteraturdekning,
Dette var innledningen på en nøye innstudert samsom stort sett utspiller seg i den lille kanalen P2. Det
tale om barnebøker i programmet Skolekringkastingens
er naturligvis bra at barnelitteraturen dekkes som all
avis, sendt kl. 13.20, 9.12.1936, hvor skoleelever først
annen litteratur, men det spørs om NRK makter – og
omtalte tildelingen av Nobels fredspris til Carl von
ønsker – å holde trykket oppe i en jevn dekning. —
Ossietzky, samt situasjonen i Spania og dens utenrikNoter
spolitiske konsekvenser. Avisens ti siste minutter var
1 Det var først og fremst i disse programmene at kvinnelige forfattere, kunstnere
og historiske personligheter fikk omtale på radioen.
viet bokprat mellom barna, med diskusjon om hva som
2 Sendt 27.5.1940, men programmet var spilt inn i juli 1939, så innholdet sto ikke i
noe direkte forhold til krigen.
gjorde en god guttebok – guttebøker var bedre enn
pikebøker – en rekke eksempler på bra guttebøker og en
Litteratur
Bakøy, Eva. 1999. «Med fjernsynet i barnets tjeneste”. NTNU. http://ntnu.diva-porslående kategorisering av fire typer litteratur for gutter
tal.org/smash/get/diva2:128221/FULLTEXT01.pdf.
skrevet av en anonym «gutt i første middel».
Birkeland, Tone, Gunvor Risa, og Karin Beate Vold. 1997. Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Det Norske Samlaget.
Han skilte mellom reisebeskrivelser, med «skikkelige
Dahl, Hans Fredrik. 1999. Hallo – Hallo!: Kringkastingen i Norge 1920–1940. Oslo:
Cappelen.
mannfolkbedrifter, istedenfor kjærlighet og klining»;
Hagemann, Sonja. 1970. Barnelitteratur i Norge 1914–1970. Oslo: H. Aschehoug
ukemagasiner, hvor den samme handlingen, de samme
& Co.
Hagemann, Sonja. 1979. «Barnebokkritikerens oppgave.» I Mellom boka og barnet,
uttrykkene og de samme figurene gikk igjen, «nesten
redigert av Eldbjørg Fosseng, Ruth Jenssen, og Gunvor Risa, 63–76. Stabekk:
bestandig er hun kontordame»; guttebøker, hvor det
Landslaget for norskundervisning.
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Fotografi tatt sommeren 1954

Tekst: Kjetil Røed
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Fast stoff i en
flytende modernitet
Fast stoff i en flytende modernitet

I et samfunn preget av informasjonsoverflod og jakten
på det nye har kunsten potensiale til å hjelpe både barn
og voksne med å bygge en mer solid plattform.
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I boka Culture in a liquid world legger den polske sosiologen Zygmunt Bauman ut en interessant forbindelse
mellom kultur og kunst. Grunnen til at disse ikke kan
sees uavhengig av hverandre, sier han, er at den moderne kunstinstitusjonen ikke bare vokste frem av kapitalismens fristilling av kunsten fra kirke og aristokrati
– den ble også bundet opp mot statens interesser. Om vi
ser på fremveksten av det vi i dag oppfatter som kunst,
ble denne presentert som et tegn på kultivering og dannelse fra tidlig 1700-tall, og utover på 1800-tallet stod
kunsten i nasjonsbyggingens tegn.
Begge disse aspektene inngår i statens syn på kunst
i dag, men den er blitt mer generell gjennom et begrep
om kunsthistorie og kanon. Det som er viktig kunst, det
som oppfattes som verdifull kunst, er fortsatt kunst som
tjener makthaverne i deres bruk av kultur som medium
for dannelse, og reklame for nasjonen og dens fortreffelighet. Linken mellom stat og kunst er i en viss forstand
uheldig, men kan ikke unngås, mener Bauman. Forbin-

delsen med makthaverne er viktig for at kunsten skal
være relativt fri. Alene, fullstendig prisgitt markedets
krefter, vil det meste forsvinne, i hvert fall bli sterkt
truet. Men kunstens egenverdi, som et redskap i livet,
er ikke å finne i makthavernes språk. Instansene som
slår fast hva kunst er og hvilken verdi den har, er sjelden
der vi finner det vi leter etter. Vi kan ikke la andre tenke
for oss.
Spørsmålet om hva som er «kunstens verdi» er derfor
feil stilt, i hvert fall om det får oss til å lete hos dem
som presser på oss svaret, vifter det foran ansiktene
våre. Det er også feil stilt siden det gir inntrykk av at vi
kan begripe kunstverk gjennom en merkelapp eller en
bestemt kvalitet – slik vi kan måle hvor mye et menneske veier eller hvor fort en bil kjører. Dette gjelder ikke
bare for voksne stilt foran kunstinstitusjonens kjøreregler, men i høy grad for barn og unge også. Gjennom
skolesystemet reproduseres lett et begrep om kunst som
speiler den voksnes verden.
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Men for å kunne oppleve kunst, og få et virkelig
å påstå, om vi tenker med Bauman, at kunsten i stadig
utbytte av den, er det ikke tilstrekkelig å være opplært
større grad er preget av frykt. Det faktum at ingenting
i dens historie og begreper, en modell skolesystemet ofte er stabilt og at det vi har, de relasjonene vi er i og verdlegger opp sin undervisning etter. Kunsten spilles ut i
iene vi setter pris på, er truet, eller i hvert fall oppleves
et fellesskap, ved å bli gjenstand for samtale eller dialog,
som truet, medfører en engstelig mennesketype som
ikke ved å identifiseres med en kvalitet eller puttes i
demper angsten ved å koble seg til en ny opplevelse
en kanon. Kunsten er relasjonell og sosial, den lar seg
eller gå til innkjøp av en ny vare. Den flytende moderikke veie eller vurdere i seg selv. Den er ikke bare nok en
nitetens logikk baserer seg på at relasjoner og ting hele
ting i verden man kan erverve seg kunnskap om og som
tiden kan erstattes av noe «nytt og bedre». Den flytende
man, når man vet nok om den, kan bruke eller produsmodernitet er et Nextopia, som den svenske forskeren
ere selv. Det som kjennetegner kunsten er dens vekslenMichael Dahlén sier. Men vi trenger faste rammer for
de betydning, ikke dens etablerte kvalitet. Spørsmålet
å være fri. Uten en viss fasthet fanges vi av «det nyes»
kunsten stiller er dermed ikke hva den er i seg selv, men
runddans.
hva den er i konteksten den fremstår i. Kunsten er ikke,
I en viss forstand kunne man kanskje tro at kuni denne forstand, en ting så mye som den er materialistverket nettopp er et eksempel på en flytende moderniserte perspektiver på andre ting, på andre hendelser. Den
tet, med sine stadige omrokeringer av perspektiver
er et reservoar for andre måter å se på enn de fremherog betydninger – men det er nettopp her kunsten blir et
skende. Den er, indirekte, også et reservoar for andre
potensielt stabiliserende punkt. Kunsten kommer,
måter å tenke på – og andre måter å leve på enn de som
i denne sammenheng, inn som et medium som har en
til enhver tid dominerer et fellesskap eller et samfunn.
viss fasthet i den flytende modernitetens flyktige agenFor å få øye på dette reservoaret, og livsformene som
daer. Kunstobjektet er riktignok ofte definert av markede bærer bud om, må vi dyrke frem en myndighet i
det, men det lar seg ikke bruke opp, det lar seg ikke
oss selv, som jeg har diskutert i en annen tekst i denne
konsumere, slik andre varer blir det. Men det viktige,
avisen. Opplysning er ikke informasjon, men en evne til
om vi tenker med Bauman, er å holde blikket festet på
å vurdere en sak selvstendig. Men myndigheten utspillhvilken verdi kunsten har for oss, som tankeredskap for
er seg ikke i ensomhet. Vi må se situasjonen innenfor en
å klargjøre hvordan vi skal leve, og ikke la oss styre av
større kulturell setting.
statens bilde av «den viktige kunsten» eller konsumsamFor vi lever i en tid hvor vi har mer tilgang på inforfunnets preferanser.
masjon enn noensinne. Vi lever også i en tid hvor vi er
I kunsten kan både voksne og barn øves opp i å sette
mer tilgjengelige for hverandre enn noen gang. Men vi er pris på kompleksitet og pluralisme – et mangfold av
likevel langt fra å være lykkelige,
perspektiver – som en verdi i
sier Bauman. Selv om vi lever i
seg selv, ikke som et flytende
I kunsten kan både
en optimal verden sett fra opkaos som ødelegger vår evne til
voksne og barn øves opp i
plysningstidens synsvinkel – all
å handle eller tenke, men som
informasjon er mer tilgjengelig
å sette pris på kompleksitet et reservoar for å øve oss
nå, for alle – er vi ikke opplyste.
i å tenke situasjoner annerledes
og pluralisme
Hvorfor ikke? Hva gikk galt?
enn de synes å være og dermed
Ifølge Bauman er det nettopp
kunne forbedre den vi selv behvor effektivt vi kommuniserer og forflytter oss som
finner oss i. Men å lokalisere denne verdien gjør verken
er problemets kjerne. Sirkulasjonen av informasjon,
voksne eller barn ved å underordne seg andres synsvinmennesker og verdier går så fort at lite får mulighet til
kler, men ved å bygge opp en evne til å vurdere og dra
å feste seg lenger. Vi lever i en flytende modernitet.
nytte av kompleksitet ut fra vår egen karakter. Ut fra et
I en rekke bøker har Bauman undersøkt et utall temaer
begrep om hva som er det gode liv – og hva som skal til
fra dette perspektivet – fra kjærlighet og terrorisme, til
for at vi selv oppnår noe slikt.
overvåkning og kunst. Om vi skal ta tak i det viktigste
Baumans filosofi kan på dette punkt betraktes som
i disse bøkene, det Bauman stadig vender tilbake til, er
et moderne svar på den antikke dydsetikken. Her finner
det kanskje med de sviktende følelsesmessige og sosiale
vi røttene til en filosofi som fremholder at skillet mellom
tilknytningsformene vi bør begynne. I Liquid Love forkgodt og dårlig ikke skal bestemmes normativt, gjennom
larer den polske sosiologen hvordan vi lider under de
påbud, men skal inngå i en karakter, i et nettverk av
mange valgmuligheten våre på kjærlighetsmarkedet. Å
dyder i det enkelte menneske som markerer hva som er
knytte seg til noen blir i den flytende moderniteten ikke
verdifullt for den enkelte. For Aristoteles var en typisk
ulikt shopping: vi velger de egenskapene som passer oss
dyd måtehold. I dag kan vi tenke oss at dyder kan bestå
i øyeblikket før vi går videre til neste partner når preferi å opprettholde fokus, vedvarende oppmerksomhet –
ansene skifter eller partneren viser seg å ikke levere vaeller en evne til å integrere verdiene vårt arbeid og våre
rene vi ønsker oss. Også arbeidsmarkedet preges av den
mellommenneskelige relasjoner i realiteten bygger på.
samme logikken – vi hopper fra jobb til jobb, vi veksler
Eller, som nevnt, å sette pris på kunstens kompleksitet
mellom et utall arbeidsoppgaver gjennom dagen. Ja, vi
og det mangfold av perspektiver den gir oss tilgang til.
er ikke engang knyttet til en fysisk arbeidsplass lenger,
Her kunne vi tenke oss at skolesystemet la opp til en
men bærer med oss kontoret i lomma eller veska i form
pedagogisk modell hvor bygging av dyder som konsenav datamaskiner eller smart-telefoner.
trasjon og evnen til å sette pris på, og vurdere selvsDen flytende moderniteten stikker aldri dypt, den
tendig, et mangfold av perspektiver, stod i sentrum.
er ikke forankret, men definert av lange serier av innDen flytende moderniteteten gjør oss lett til slaver for
og utkoblinger. Resultatet blir en mennesketype som
vekslende interesser, men løsningen ligger ikke i å insisikke har rom for varige emosjonelle relasjoner eller
tere på et sett av verdier som tilføres individet utenfra,
arbeidsforhold – men også et menneske som ikke klarer
men å legge forholdene til rette for at vi kan dyrke frem
å konsentrere seg om en enkelt oppgave over tid – et
dyder som bidrar til å skape et godt liv for hver enkelt
menneske hvis normaltilstand er distraksjonen og
av oss – innenfra. Kunsten kan bidra med å nyansere
jakten på neste tilkobling. Siden vi i mindre grad har
og klargjøre hva et godt liv er – og dermed også peke ut
faste rammer for våre liv, eller verdier som er hevet over
av det åndelige slaveriet den flytende moderniteten med
en kontinuerlig forhandling, er det også grunnlag for
sin stadig vekslende dagsorden så lett fanger oss i. —

Tekst: Kjetil Røed

Illustrasjon: Bendik Kaltenborn
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Hva er opplysning?
– Om retten til kunst og den
myndige betrakter
Kan vi, gjennom å gjenoppta lesningen av sentrale tekster fra
opplysningstiden, nærme oss et svar på spørsmålet om hvordan
barn og unge skal kunne forstå kunst, og det mer overordnede:
Hvordan skal noen i det hele tatt forstå kunst?
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Disse spørsmålene er ikke, som man kanskje skulle tro,
«Opplysningen er veien ut av selvpålagt umynprimært et spørsmål om hva kunst er, men et pedagogisk
dighet,» skriver Kant. Hva mener han med det? Og hva
anliggende. Det berører hvordan man skal lære bort en
skal veien ut bety – er det en form for nødutgang? Og
forståelse av kunst – eller hvordan man bruker kunst
fra hva? Fra å adlyde andre. Fra å følge ordre eller rette
produktivt s elv og i fellesskap med andre. Det er, kort
seg etter autoriteter. Autoriteter, stedet hvor ordren
sagt, et spørsmål om hvilket begrep om opplysning man
kommer fra, kan være omtrent hva som helst for Kant.
opererer med. Mange historikere og tenkere har gjort
Det kan være en lærer, en general, en arbeidsgiver, en
et stort poeng ut av at opplysningstidens idealer fikk seg
far eller mor. Men det kan også være en stat. I all enkelen solid knekk med det forrige århundres folkemord, to- het er det å tenke selv Kant er opptatt av. Ingen ukjent
talitære regimer og verdenskriger – særlig har Theodor
tanke, naturligvis, men noe man trenger å påminnes
Adorno og Max Horkheimers verk Opplysningens dialekom, igjen og igjen, fordi man stadig må forholde seg til
tikk blitt stående som en kritikk av opplysningstanken.
nye autoriteter man må definere sin frihet i forhold til.
Men Horkheimer og Adorno, som de fleste skeptikerne
Formen ideen tar i essayet er annerledes enn vi er
til opplysningstidens idealer, tar utgangspunkt i opvant med, og det er her vi har mest å lære. «Hvis jeg har
plysning som et kollektivt prosjekt, en idé om sivilen bok som kan forstå ting for meg, en pastor til å være
isasjonens utvikling. Opplysningens «avfortrylling»
min samvittighet, en lege som bestemmer min diett,
av verden, som de to tyske filosofene uttrykte det, har
også videre, så trenger jeg ikke anstrenge meg selv. Jeg
kanskje ikke ført menneskene inn i noen felles tilstand
trenger ikke tenke, jeg må bare betale – andre vil ta seg
av rasjonalitet og opplysning, men dét må ikke hindre
av det slitsomme arbeidet for meg» skriver Kant. Det
oss i å holde fast på noen av dens viktigste idealer. Har
interessante her er ikke bare at man, ifølge den tyske fivi blikket festet på det indivlosofen, outsourcer tenkniniduelle nivået – og begynner
gen, og ansvaret for den,
Om vi ikke skal la noen
dér – er det hevet over tvil at
men låses i den umyndige
andre (...) tenke for oss, må vi
arven fra opplysningstiden
situasjonen sammen med
fortsatt utgjør kjernen av hva
den som hersker over deg.
forutsette at enhver vurdering
det vil si å være et myndig
For om man foretrekker en
av kunst ikke uten videre skal
og fritt menneske. Faktisk
måte å leve på hvor man
aksepteres som sann
vil jeg foreslå å lese noen
ikke trenger å ta sine egne
av de sentrale tekstene fra
avgjørelser, eller tenke selv,
opplysningstidens gullalder på nytt. Her skal vi konsener det ikke bare du selv som mister din myndighet, men
trere oss om én av dem, nemlig Immanuel Kants korte
også de du gir den til, sier Kant. Om man aksepterer
Hva er opplysning?
lærerens ordre, eller generalens instruks, fikserer man
Da teksten ble publisert i den tyske avisen Berlinische
ikke bare sin egen tenkeevne, men også tanken til den
Monatsschrift i 1784 markerte den tydelig overgangen til
som som tilsynelatende hersker over deg. Det er en
det vi idag kaller moderniteten – en tid, som vi fortsatt
grunnleggende intuitiv sannhet i det Kant skriver om
er i, hvor det er rasjonell samtale og demokratiske prinher, men vi bør tenke videre for å få grep om posisjonsipper som – det er i hvert fall den opprinnelige tanken
ens konsekvenser. Skal en konklusjon trekkes fra en
– styrer menneskers samkvem med hverandre. Teksten
slik filosofi, påvirker nemlig myndighetstanken hele
var et avgjørende skritt i retning bort fra styringsformskolesystemet og vårt begrep om kunnskap. Det påvirker som var basert på makt eller prinsipper allmenner også hva vi skal mene om kunst – og hvordan verdien
heten ikke kunne få innblikk i. Vekk fra religion eller
av kunst skal bli tydelig.
monarki som naturlige kilder til legitimitet. Kant visste
For om vi ikke skal la noen andre, eller en ting, for
naturligvis at virkeligheten sjelden samsvarer med ideeksempel en bok, tenke for oss, må vi forutsette at enalene, men var hellig overbevist om at vi ved å erkjenne
hver vurdering av kunst ikke uten videre skal aksepteres
visse grunnleggende sannheter lettere ville bli i stand til
som sann. Vi må legge til grunn at utdannelsesinstiå administrere både vårt eget liv, og livet sammen med
tusjoner – uansett om det er formelle institusjoner eller
andre, bedre. Som et kollektivt prosjekt er det vel få som ikke det er snakk om – ikke må basere seg på en overmener Kants tanker om hvordan historien ville utvikle
føring av kunnskap fra lærer til elev, men på en modell
seg stemmer. Noe som ikke betyr de ikke er viktige.
hvor man settes i stand til å vurdere informasjonen
Etter min mening er denne teksten kanskje enda mer
som er tilgjengelig selvstendig, helt fra man er liten.
aktuell idag – ikke minst som utgangspunkt for samtale.
Kants tanke gir gjenklang i flere senere tenkere på dette
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punktet. Blant annet den brasilianske pedagogen Paolo
Freire som stilte seg svært kritisk til en «bankmodell» av
kunnskap eller læring. Med «bankmodell» mente han
at kunnskap er noe som kan overføres fra lærer til elev
slik man overfører penger til en konto. Kunnskapen
«tømmes over» fra lærerens til elevens hode. Passiviteten
som ligger i elevens posisjon her korresponderer med
den umyndigheten Kant snakker om: læreren tenker for
eleven. En annen filosof som følger opp Kants tankegang om myndighet er Jaques Rancière. I hele hans karriere har han igjen og igjen kommet tilbake til at tanken
om den som ikke kan noe og den som kan noe, er basert
på en grunntanke om læring og kunnskap som baserer
seg på og viderefører et ujevnt maktforhold. I sin bok
Le mâitre ignorant utvikler Ranciere en tanke om læring
som myndighet ved å insistere på en likeverdighet mellom elev og lærer: begge kan lære noe av tilegnelsen av
ny kunnskap om de utforsker noe sammen – uten at den
ene styrer formingen av kunnskapen for den andre.
Flere har, med andre ord, tatt opp tråden fra Kants
tekst fra 1784 – på et utall måter. Særlig med vekt på
hvordan tradisjonelle tenkemåter og pedagogiske modeller opprettholder ulikhet og skjeve maktforhold. Men
av dem som direkte fortolker Kants tekst, er det særlig
filosofen Michel Foucault som opptar meg – og som
presenterer en særegen og svært tankevekkende lesning
av originalen. Foucault viste gjennom store deler av sin
karriere en sterk interesse for å utvikle Kants teser fra
denne teksten videre. Han kommer tilbake til denne
teksten gjennom hele sin karriere, men det er særlig i
sine forelesninger fra Collège de France 1983-1984 – på
engelsk The Courage of Truth – holdt mot slutten av sitt
liv, som er interessante i denne sammenhengen. Som i
Kants opprinnelige artikkel får vi her inntrykk av at noe
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står på spill. Tekstene vitner om et enormt engasjement
– et ønske om å formidle noe helt avgjørende.
Det Foucault snakker om er ikke hvordan man holder på en myndighet, men hvordan Kants måte å stille
spørsmål om myndighet på «modifiserer på forhånd
gitte forbindelser mellom viljen, autoritet og bruken av
fornuft». Med dette ønsker ikke Foucault å underspille
Kants idé om den myndige tenkeren – eller betrakteren – men å trekke frem et aspekt ved Kants tekst som
tidligere har vært lite belyst. Foucault ser nemlig Kants
Hva er opplysning? i lys av en annen Kant-tekst fra 1798,
som tok for seg den franske revolusjonen – nemlig Hva
er revulosjon?
I denne teksten utvikler Kant, ifølge Foucault, sitt
argument fra individuell i retning av en kollektiv bruk
av fornuften. Kant markerer her en overgang til det
Jürgen Habermas kaller en borgerlig offentlighet – altså
et offentlig rom, hvor ordskifte ikke styres av stand og
maktposisjon, men av evnen til å tenke og presentere
resultatet for andre. Transformasjonen av tenkeren, som
idéhistorisk størrelse, inntreffer også i denne tiden: den
ensomme filosofen er ikke lenger den eneste modellen
for intelligens; nå kunne også folket, mengden, tenke og
ta konsekvensen av det gjennom handling – noe Karl
Marx noen tiår senere skulle gjøre til hovedtema for sitt
forfatterskap. Andre marxistiske filosofer – som Franco
Berardi og Antonio Negri – skulle følge opp mengdens
tenke- og handlekraft. Men her skal vi forholde oss
til den viktige overgangen fra det individuelle til det
kollektive hos Kant.
Kants tekst om den franske revolusjon er på mange
måter bemerkelsesverdig, fordi det er ikke selve revolusjonens innhold Kant er opptatt av, men dens form.
Nærmere bestemt hvordan en viss status som vitne
gjennom revolusjonen åpnet for en bestemt måte å
bruke fornuften på sammen med andre. Et tegn på
myndighet er jo, som Kant poengterte i sitt essay om
opplysning, at man ikke tillater at andre tenker for deg.
Men et tegn på revolusjonen, som en utvidet og kollektiv myndighet, er at heller ikke en gruppe mennesker bør
la andre tenke for seg. Eller, mer presist, at en gruppe
ikke tillater at noen regjerer over en, bestemmer over
en, som man selv, gjennom sin myndighet, ikke lenger
kan se noen grunn til å anerkjenne. Kants definisjon på
en revolusjonær situasjon er, ifølge Foucault, en begivenhet hvor den jevne borger er vitne til en begivenhet
som får dem til å skjønne hvilken regjeringsform de har
rett på. Denne regjeringsformen er ikke det oppløste
eneveldet eller monarkiet – nei, det er det demokratiske
styresett. Dette er viktig, for her er det ikke lenger bare
innsikten i egne tankemønstre som definerer situasjonen, men hva man opplever, og er vitne til, sammen
med en gruppe andre mennesker. Når en situasjon får
deg til å skjønne at du har rett til å tenke selv – og når
denne retten blir synlig i et fellesskap med andre som
innser den samme retten i fellesskap med deg – er det
altså snakk om en revolusjon.
Dette er naturligvis en veldig formal beskrivelse og
forståelse av hva en revolusjon er, men det er nettopp
også Kants poeng. Han prøver ikke å gripe den franske

revolusjon som et historisk innhold, men som en histil å se hva du har rett til. Å «dele fornuften» på denne
torisk form. Han prøver å sette på begrep den kollektive
måten blir en ironisk kommentar til dagens sosiale memyndigheten som oppstår som mulighet gjennom den
dier, hvor tanken om deling nettopp ikke dreier seg om
franske revolusjonen. Så vi får, med andre ord, en omå oppdage refleksjonsevner eller rrettigheter sammen
definering av hvordan vi definerer myndighetsforholdet
med andre – men om å regisseres av noe annet enn seg
mellom offentligheten og borgerne. Men vi får også et
selv. Facebook, for eksempel, er en autoritet som lett
rom for å tenke oss hvordan en myndighet – hvor man
svekker din evne til å trenke selvstendig; også fordi den
ikke lar noen andre tenke for en – kan forenes med et
gir inntrykk av interaktivitet og fellesskap, men i virkefellesskap. Man ser, sammen med andre, en rettighet
ligheten ofte – men ikke alltid – former det som «deles»
man har. Og når man er vitne til denne rettigheten er
etter sitt eget script.
det ikke lenger noen vei tilbake, sier Kant.
For det er ikke bare viktig at man selv tenker selvsHva er det så vi kan ta med oss videre fra Kants
tendig om kunst, men at andre også gjør det. Og sambegrep om myndighet? Hva er det vi kan lære av ham
men med andre kan man kanskje påvirke det domi– idag? Og hvor kan vi tenke oss linjen fra individets
nerende, hegemoniske kunstbegrepet – som jo nettopp
myndighet til kollektivets myndighet og rettigheter? Og
styres av institusjoner og mekanismer som tilbyr seg å
hva med kunsten?
tenke for oss. Vi trenger ikke – og bør neppe – gå helt
Ideen er enkel, men gjennomførelsen er utfordrende,
til den ytterste konsekvensen å avvise institusjonene,
også innenfor kunsten. Det avgjørende, som både Kant
selvsagt, men heller insistere på vår selvstendighet i
og Foucault minner oss om,
møte med dem. Kant snaker at vi ikke lar noen andre
ker om en revolusjon, men
Det å oppleve kunst dreier
tenke for oss – enten det nå
behøver ikke å være så
seg først og fremst om å finne det
er en lærer, en bok, eller en
dramatisk, vi kan snakke
kunstkritiker. For det å opom revolusjonens form: dess
en myndighet i seg selv
pleve kunst dreier seg først og
flere som tillater seg å tenke
fremst om å finne en myndighet i seg selv, det dreier seg
selv, og bli myndige betraktere, jo flere sterke synsvinom å finne det som appellerer til en selv i kunsten man
kler får vi på kunstens verdi. Når myndige betraktere
betrakter. Man må tillate seg selv å spørre: hva er det
snakker seg imellom, ut fra sine helt sikkert forskjellige
jeg liker med denne kunsten? Og: hvorfor liker jeg dette,
perspektiver, vil man også kunne se at man har rett til å
eventuelt hvorfor ikke? Besvarer vi disse spørsmålene
danne seg former for bruk og betydning som ikke følger
ærlig, uten å slippe til frykten for å ikke «like det på
det offisielle kunstbegrepets oppskrifter. For det er deg,
riktig måte», er vi på vei mot det vi kan kalle opplysning
det er den enkelte, det er snakk om, ikke kunsten selv.
i Kants forstand. Men det er ikke slik å forstå at man
Kunsten skal hjelpe deg å leve et bedre liv, den skal bidra
ikke skal innhente informasjon, lese bøker eller forhøre
til å klargjøre emosjoner og tanker – ikke føre til prestasseg med andre om det man ikke skjønner, eller vil vite
jonsangst, likegyldighet eller ærefrykt. For det er ikke
mer om. Tvertimot er det helt avgjørende å aktivt hente
noen som skal fortelle deg hva kunstens verdi er. Det må
inn informasjon fra andre hold. Det er dette Kant, i sin
du selv finne ut – sammen med andre som selv vil tenke
Kritikk av Dømmekraften, kaller en «utvidet mentalitet”:
ut hva kunst er verdt og ikke. Retten til kunst dreier seg
ens egen evne til å tenke økes parallelt med hvilke andre derfor også om retten til å definere hva kunsten skal
perspektiver man er i stand til å inkludere i sin egen
være.
overveielse av en sak.
Jeg håper barn og unge vil ta denne rettigheten
I tillegg er det viktig å finne noen å tenke med. Å
alvorlig. For kunst er viktig. Kunst kan få oss til å forstå
dele sine opplevelser med andre – noe jeg også er inne
noe helt avgjørende om hverandre og våre liv. Men
på i intervjuet med Dora Garcia i denne avisen. Et fellhvordan – og hvorfor – og på hvilken måte. Ja, det må vi
esskap man kan dele erfaringer med som øker din evne
diskutere nærmere. —
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Michel Foucault

Tekst: Sara Hegna Hammer
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Kjersti Lersbryggen Mørk
Hvordan utforskes ondskap etisk og estetisk i nyere litteratur for
barn og unge? Det er det sentrale spørsmålet for Kjersti Lersbryggen
Mørks forskningsprosjekt ved Norsk barnebokinstitutt.

Mitt forskningsprosjekt
Kjersti Lersbryggen Mørk, stipendiat ved Norsk
barnebokinstitutt og Universitetet i Oslo, har siden
august i år arbeidet med prosjektet «Vitnesbyrd
om ondskap – barnelitteratur for vår tid?”. I følge
nettsidene til Norsk barnebokinsitutt innebærer
prosjektet en undersøkelse av hvordan verkene
problematiserer grensene for det språklige og det
narrative, verbalt og visuelt, i møte med traumer og
ondskap. Materialet hennes består av bildeboka
Sinna mann (2003) av Gro Dahle og Svein Nyhus,
barne- og ungdomsromanen The Boy in the Striped
Pyjamas (2006) av John Boyne og ungdomsromanen The Hunger Games (2008) av Suzanne Collins.
Felles for verkene er at de inneholder sterke skildringer av ondskap, fortalt fra barnets perspektiv
og med fokus på å vitne om overgrep.
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Hvorfor valgte du å vie et doktorgradsprosjekt til
ondskap i barnelitteraturen?
Barnelitteraturen har siden sin barndom på
1700-tallet reflektert etiske problemstillinger gjennom både underholdende og belærende diktning. I
den tidlige barnelitteraturen var moralsk dannelse
et sentralt fokus, med eksempelfortellinger som
gjerne brukte sterke virkemidler til skrekk og advarsel for unge lesere. I det tjuende århundre i den
vestlige verden har fortellinger med eksplisitte skildringer av grov vold, ondskap og traumer har hatt
en marginal plass. Unge protagonister kan utsettes
for store prøvelser, men det har vært et sterkt krav
at fortellingene skal ende med optimisme og håp.
I 1969 framsatte filosof K.E. Løgstrup i «Moral og
børnebøger» et absolutt krav om aldri å ta livsmotet fra barna. Dette kravet står fortsatt sentralt i
vurderinger av litteratur for barn og unge.
De siste tiårene har et økende antall tekster
utfordret den kulturelle grunnfortellingen om
barnets uskyld. Det kan synes som barnelitteraturen endrer kurs, fra tekster hvis hovedmål var å

beskytte barn til tekster som åpent konfronterer
dem med ondskap. Eksempelvis ble barnelitteratur om Holocaust først utgitt flere tiår etter annen
verdenskrig, mens det nærmest umiddelbart etter
9/11 ble utgitt barnelitteratur om terrorangrepet.
Hva vi forteller til barn og unge, og hvordan vi gjør
det, synes å være under reforhandling. Som i kunsten for øvrig bidrar barnelitteraturen til estetisk
utforsking av utfordrende etiske tema.
Ondskap er et vanskelig begrep. Hvordan bruker
og definerer du det i din forskning?
Ondskap er et utfordrende begrep å definere. Jeg
tenker at materiale og teori må være utgangspunkt
for hvordan jeg etter hvert vil definere begrepet
i dette prosjektet. Filosof Lars Fr. H. Svendsen
skriver i Ondskapens filosofi at ondskap utfordrer
menneskene som «frie, reflekterende og handlende vesener”. Mangel på kritisk refleksjon er
en sentral årsak til at mennesker aksepterer og
deltar i grusomme overgrep på sine medmennesker. Språket blir utilstrekkelig i møtet med det
onde, hevder Svendsen, som med henvisning til
Jean Baudrillard, Susan Sontag og Paul Ricoeur
søker til fortellinger, myter og symboler for å forstå
fenomenet ondskap. Gjennom å anskueliggjøre og
iscenesette det onde, har litteraturen en særegen
evne til å skape innlevelse med de som lider.
«Hvilket språk og narrative grep benyttes for å
vitne om ondskap? Hvilke barndomsforestill
inger reflekteres i tekstene?» spørres det i den
overordnede problemstillingen. Har du, i forkant
av prosjektet, noen antakelser om dette?
The Boy in the Striped Pyjamas tematiserer
folkemordet på jødene under den andre verdenskrig. Uskyld og ondskap undersøkes gjennom
barneperspektivet til protagonisten Bruno.
Språkets begrensning i forhold til å erkjenne og

formidle det onde utforskes, og stillhet står sentralt både som tema og narrativ teknikk. The Hunger Games er en dystopisk framtidsskildring med
mytiske trekk, der stadig mer ekstreme realityshow
utforskes som en sentral trend ved vår samtid.
Uskyld og ondskap drøftes gjennom utforsking av
menneskets begjær etter makt og underholdning.
Det klare skillet mellom godt og ondt utfordres,
ikke minst av egenskaper i protagonisten Katniss.
Sinna mann, skrevet på oppdrag fra prosjektet
«Vitne til vold”, handler om barns traumatiserte
erfaring med familievold. Den barnlige protagonisten Boj er vitne til ondskap i hjemmets lukkede
privatsfære, der far slår mor.
Bildeboka Sinna Mann inneholder en ekspressiv
visuell stil og et poetisk språk, mens den språklige
gjengivelsen av barnets naive og ukonvensjonelle
perspektiv står sentralt i The Boy in the Striped
Pyjamas. The Hunger Games har en spenningsdrevet prosa med et ungdommelig blikk preget
av pågangsmot og kynisme. I Sinna mann fører
overgrepene til en oppløsning av språket til Boj.
Bruno i The Boy in the Striped Pyjamas holdes uvitende om dødsleiren i hans umiddelbare nærhet,
mens Katniss i The Hunger Games maner til opprør
gjennom en selvrefleksiv massemediert iscenesettelse, der ord er underordnet handling. Mens Boj
tas på alvor når han setter ord på traumene, lykkes
Katniss sine sceneopptredener å mobilisere mot
det totalitære styret. Bruno, derimot, mislykkes i å
vitne om leirens helvete, slik at teksten står igjen
som et vitne på vegne av det døde barnet.
Samtlige verker skildrer ondskap fra et barns
perspektiv, men er skrevet av voksne. Vil dette
bli problematisert i din forskning?
Barnelitteratur er i all hovedsak litteratur sett fra et
barns perspektiv, skrevet av voksne. Det ligger flere
problemstillinger i at den voksne forfatteren snak-
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ker på vegne av barnet, men det er ikke spesielt for
mitt materiale. Det å tale på vegne av en annen er
imidlertid en interessant problemstilling som kan
knyttes til vitnesbyrdteori og postkolonial teori.
Du legger vekt på rollen som vitne og jeg tolker
det dithen at denne den nevnte vitnesbyrdte
orien vil veie tungt i forskningen. Kan du fortelle
litt mer om både teorien og din motivasjon for å
fokusere på barn som vitner til, og ikke ofre for,
ondskap?
I mitt materiale er barn framstilt både som vitner til
og ofre for ondskap. Vitnesbyrdteoriens utgangspunkt er en etisk forpliktelse til å vitne om lidelse

og grusomhet. Teorien er utviklet i forbindelse
med litteratur og film for voksne om ondskap og
traumer, og har en særlig forankring i psykologi og
litteraturvitenskap. Det etiske imperativet krever
at det vitnes om ondskap, samtidig som det er
umulig å vitne fra innsiden av traumet. Et traume
representerer ofte så ekstrem menneskelig smerte
at offeret ikke makter å tale om erfaringen. Vitnet
snakker på vegne av de stemmeløse; de traumatiserte og de døde. Den som taler har ikke erfart,
mens den traumatiserte ikke har språk. Der vitnet
står på utsiden av traumet, noe som begrenser
innsikten og mulighetene til å gjengi det grufulle,
har estetiske uttrykk et potensial for å vitne fra

innsiden av traumet – det litteraturviter Shoshana
Felman betegner som kunstens etiske kraft til å
bevege leseren «from beyond the threshold of
the crematorium.”(Felman og Laub 1992, 282).
Sammen med psykiateren Dori Laub har Felman
skrevet et av grunnverkene i vitnesbyrdteorien;
Testimony: Crisis of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History fra 1992. Et annet sentralt
verk er Remnants of Auschwitz: The Witness and
the Archive fra 1999 av filosofen Giorgio Agamben,
som også understreker kunstens særegne evne
til å vitne på vegne av de traumatiserte. Begge
verkene tar utgangspunkt i folkemordet på jødene
under andre verdenskrig. —
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En resirkulert barnekunst?
Et blikk på noen norske institusjoners arbeid for barn og unge
En resirkulert barnekunst?

«Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse». Det var et av
punktene tre norske teatre ble målt på i Kulturdepartementets evaluering dette året. Og som evalueringen etterlyste mer av i det kommende. Hva gir de sentrale norske scene- og orkesterinstitusjonene til
unge mennesker denne høsten? Finnes det noen felles strategier i det
som presenteres, og hvordan vektes «utvikling og fornyelse»?

Vi har sett på noen av de største norske scenehusene
og deres repertoar i høst. Ved første gjennomlesing av
programmene finner vi, ikke overraskende, tradisjonen
som en nøkkelkvalitet i repertoarvalget for de unge.
Klassikere som Disneys Fantasia, Astrid Lindgrens
Ronja Røverdatter og Torbjørn Egners Karius og Baktus
er sentrale, og i musikalske produksjoner hvor det ikke
er et helhetlig verk som presenteres, fremheves kjente
musikalske titler.
Slik kan vi kanskje slutte at institusjonene mener gjenkjennelse er det viktigste for at publikum vil
komme. I neste omgang kan man spørre seg hvilke
konsekvenser dette gir for nyskapingen i feltet. Kan det
ligge nyskaping i en klassiker, eller blir det man tilbyr
de unge mest en resirkulering av et langsomt stigende
antall klassikere? Og hvilken rolle spiller det om barn
blir presentert for noe nyskapende?
Barneteater – en naturlig følgesvenn for barneboka?
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På Nationaltheatrets hjemmesider står det om teatret at
det «er Norges største teater med et uttalt mål om å bli
anerkjent som et av Europas ledende teatre; tradisjonsrikt og grensesprengende.» Det ser ut til å være en grei
oppsummering for de fleste av landets scenehus: det
moderne side om side med det klassiske, og det grensesprengende eller nyskapende hånd i hånd med det
tradisjonelle.
Tradisjonen er noe vi ser på med stadig nye blikk. På
Trøndelag Teaters nettsider formulerer teatersjef Kristian Seltun det slik: «Et spørsmål som ofte dukker opp
er hvorfor vi spiller så mange klassikere. Svaret er enkelt: Det er en vesentlig del av teaterkunsten å gjøre det.
Det er rett og slett en del av kunstformen teater å spille
tekster om igjen, i nye sceniske tolkninger. (…) Det som
er viktig for meg i vår omgang med klassikerne, er at
regissørene, scenografene, skuespillerne og alle de andre kunstnerne som lager forestillingene våre føler seg
frie til å gjøre det på sin måte. De kommer opp med nye
lesninger og nye fortolkninger av innholdet, selvsagt,
men mest sentralt er det at de gir tekstene et nytt rom
og at de utforsker scenekunstens virkemidler, om det er
i en stor scenografi på Hovedscenen eller stedspesifikt i
et rettslokale.»
Den stadige nytolkningen er grunnen til at vi ikke
har én, men mange, Ibsentradisjoner. En lang rekke
regissører har tolket Ibsens skuespill, og utfordret publikums oppfatninger og lesninger av disse. At regissør
Vegard Vinge i samarbeid med scenograf Ida Müller
fortsatt opprører publikum og presse med sine iscenesettelser av blant annet Vildanden og Et dukkehjem, un-

derstreker Seltuns utsagn om at teaterkunsten handler
om å gi ny scenisk form til eldre tekster. Slik videreutvikles tradisjoner og unngår å bli museale og statiske.
Er så disse nye rommene forbeholdt de voksne?
Klarer man å skape ‘frie’ eller ‘grensesprengende’ iscenesettelser av forestillinger for barn på de store teaterinstitusjonene i Norge? Hvilke ‘nye rom’ kan oppstå med
klassikerne – og hvordan skape flere splitter nye rom for
barn og ungdom?
I de største teatrenes repertoar for barn er heltene
i høst i stor grad de samme som da artikkelforfatterne
var små. Vi møter Pippi Langstrømpe, Ronja Røverdatter,
Snøhvit, Karius og Baktus og flere, og mot jul kommer
Jul i Blåfjell, Snekker Andersen og Reisen til Julestjernen,
hvorav kun sistnevnte egentlig er skrevet for teater.
Samtidig skal man ikke glemme at det som for et voksent publikum er gammelt, for de yngre kan være nytt
– og dette forsvarer til en viss grad de tradisjonsrike
repertoarene. Men det må være mulig å ivareta tradisjoner – og samtidig utvide og utfordre dem i større grad
enn hva som er tilfelle i dag.
Spørsmålet er om man i det tradisjonelle repertoaret
kan tilby noen nye blikk. En start kunne være å vri seg
ut av Egners grep. Torbjørn Egners barnebøker er fortsatt umåtelig populære, og det samme gjelder forestillingene han skrev på bakgrunn av bøkene. Og her velges
begrepet ‘forestilling’ fremfor ‘skuespill’ med vilje,
til tross for at det er delvis misvisende: Egner bandt
teksten tett sammen med sin egendesignede scenografi,
og alle som ønsker å iscenesette hans litteratur pålegges
også å benytte den medfølgende scenografien etc. Slik
oppstår lite slingringsmonn og mulighet for modernisering, og det Egnerske univers befester seg stadig sterkere som ett spesifikt uttrykk – både språklig og visuelt.
Dette gjelder selvsagt ikke alle iscenesettelsene
av klassikere, men et gjennomgående trekk er at det
visuelle landskapet har mange likhetstrekk med originalen. Oslo Nye Teaters Snøhvit er sterkt inspirert av
Disneys film fra 1937, mens Hålogaland Teaters Pippi
Langstrømpe ligger tett opptil fremstillingene vi kjenner
fra Lindgrens bøker samt filmatiseringene av dem. Hvis
vi tenker oss at gjenkjennelsesfaktoren trekker publikum inn i teatersalen – hvorfor kan vi ikke også utfordre
og overraske publikum når de først sitter der? Hvilken
relevans har klassikerne for vår tid – hvorfor insisterer vi
så tannløst på statiske tradisjoner?
I tillegg til tradisjonsrepertoaret finnes det selvsagt
også urpremierer – og høstens storsatsinger må sies å
være iscenesettelsene av Maria Parrs Tonje Glimmerdal på Det Norske Teatret (av teatret omtalt som den
«nye» Pippi) og Jo Nesbøs Doktor Proktors prompepul-
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ver på Riksteatret. Begge har gjort stor suksess som
barnebøker, og sjansen er dermed stor for at publikum
kjenner karakterene på forhånd.
Når teatret i så stor grad baserer seg på bøkenes
suksesser, blir det i forsvinnende liten grad et sted hvor
barn og unge møter nye fortellinger og karakterer – nye
helter.
Og slik kan man si at institusjonenes urpremierer
i stor grad består av resirkulering, enten av et allerede
kjent materiale (eventyr, sagn, ballett) eller som dramatisering av ei bok som alt har gjort suksess. Oppskriften
på en (salgsmessig) vellykket sceneoppsetting for barn
ser ut til å bestå av store deler gjenkjennelse og bare
moderate innslag av fornyelse.
Hvilken rolle ønsker institusjonene å spille i etableringen av nye tradisjoner? Kanskje ved å satse ster-

kere på dramatikerne? I 2010 ble dramatiker Jon Fosse
tildelt den internasjonale Ibsenprisen, og året etter ble
han tildelt Statens æresbolig for kunstnere. Fosse spilles
i dag på en rekke av de norske, for ikke å snakke om
utenlandske, scenene. Men en av årsakene til Fosses
suksess var Den Nationale Scenes (den gang under
ledelse av Tom Remlov) satsing på ny, norsk dramatikk. Fosses poetiske og udramatiske tekster har vært
ansett som vanskelige å iscenesette, men i dag spilles
skuespillene på scener i nesten hele verden. Når det er
sagt så er jo Dramatikkens Hus og Norsk Barnebokinstitutts dramatikerprogram eksempler på lignende tiltak
– men det er foreløpig for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette vil ha for utviklingen av nye scenetekster for målgruppen barn og unge. Tekstene er uansett
avhengige av at også teaterhusene er villige til å satse på
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dem for at de skal kunne inngå i fremtidige tradisjoner.
Det som i dag anses som nyskapende og fremmed,
kan i løpet av kort tid etablere seg som noe tradisjonsrikt og konvensjonelt. Holder vi oss til Fosse-eksempelet,
så ser vi også i dag at en lang rekke dramatikere skriver
skuespill innen samme sjanger som Fosse.
Det ser foreløpig ut til at det er de mindre institusjonene (som Brageteatret i Drammen og Sogn og
Fjordane Teater) som satser hardest på utvikling av
ny dramatikk og nye forestillingskonsepter for barn
og unge. Det er for så vidt symptomatisk at det er det
frie scenekunstfeltet som går lengst i å utfordre tradisjonene. Gjennom forestillingsserien Klassikere for kids
iscenesetter skuespiller og regissør Hildur Kristinsdottir
klassiske litterære verker for barn. Bøkene er i utgangspunktet myntet på voksne, og prosjektet er et ambisiøst
eksempel på hvordan man kan tenke seg nye møtepunkter mellom tradisjon og fornyelse innenfor scenekunsten
som retter seg mot barn og ungdom.
Nye sceniske tolkninger av klassiske tekster finner
vi også hos de større scenehusene – men viljen til å
etablere nye tradisjoner, til å dyrke fram nye helter som
framtidens regissører og scenekunstnere kan utfordre
og filleriste, er mer fraværende.
Orkesterinstitusjonene – stagnerte eller skapende?
Denne høsten er det fire nye sjefdirigenter i Norge. Til
sammen representerer de et generasjonsskifte – et skifte
det er spennende å følge. Hva betyr egentlig orkestrenes
valg av såpass unge dirigenter? Betyr det også nye blikk
på tradisjonen? Vil de satse sterkere på etableringen av
nye tradisjoner?

I Trondheim har Krzystof Urbanski fått et forsprang, og orkesteret gir ham æren for et større og et
yngre publikum. I Stavanger snakker knapt 30 år gamle
Christian Vasquez om orkesteret som sosialt prosjekt.
Selv er han produkt av El Sistema, den store latinamerikanske musikkskolen som snur om på ellers låste
samfunnsvilkår. Det gir i seg selv tyngde til Vasquez’
uttalelse om at han ønsker «å bryte den elitistiske tankegangen om at orkestermusikk er høykultur – å demokratisere det hele».
Vasily Petrenko i Oslo-Filharmonien har fått sin
egen spalte i Aftenposten. Selv om han foreløpig ikke
har sagt hvordan, er det fint at Petrenko uttrykker at
han vil nå et yngre publikum. Petrenko vil ikke mindre
enn å «lage verdens beste orkester i Oslo». Holdningen
utfordrer elitismeangst og jantelov i landet han har
kommet til.
I høst har Oslo-orkesterets sjefdirigent også uttalt til
Aftenposten at mangelen på kvinnelige dirigenter handler om deres seksuelle utstråling. Petrenko har beklaget
utsagnet, og her skal vi ikke diskutere hva han faktisk sa
og mente. Men holdningen som kom til uttrykk, peker
mot noe grunnleggende hierarkisk i orkesteret: Den antyder at orkesterets strukturer er tidkrevende å endre.
Kjønnsbalansen i orkestrene er riktignok i endring.
De klassiske utøverne er gjerne kvinner i dag. Men
ledersjiktet er maskulint. Den kunstneriske ledelsen
er med få unntak menn, og man spiller musikk av
mannlige komponister. Arbeidsmåten er ikke spesielt
fleksibel. Repertoarvalgene virker låst til ouverture,
konsert og symfoni, og for å tilby de beste solistene må
man også ofte ta imot det repertoaret de vil komme
med. I et internasjonalt marked måles kvalitet i form av
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håndverk, i fremføringer av en kanon som man sjelden
varmt om det unge publikummet. Ikke slik å forstå at
setter spørsmålstegn ved.
artikkelforfatterne tror det blir bedre konserter for barn
Hvor står de unge i dette hierarkiet – og hva blir
bare sjefdirigenten dirigerte eller programmerte for de
kvalitet for dem? Gjør vi rett i å skolere dem inn mot en
unge. Det formidlende leddet er viktig her. Men i denne
orkesterkultur der ensemblet har såpass bastante verdsituasjonen faller også deler av Vasquez’ fine demokraier, der man ikke mer kritisk går inn og vurderer dette
tiseringstanke sammen. Kanskje ville det virke radikalt
litt urokkelige?
– og om ikke annet statushevende – om sjefdirigenten
Barna kjenner ikke tradisjonen, og kanskje er det i
brukte tid på å møte de unge?
møte med dem at orkesteret nettopp kan eksperimentI Bergen ble det denne våren arrangert en konferere med sin egen mulighet for endring. Kanskje er det
anse som så på orkestrenes fremtid og samfunnsengasfor dem man skal insistere på å spille musikk av kvinjement. Man lærer fra orkestrene i England, hvor den
nelige komponister. Kanskje kan man starte med den
offentlige finansieringen har vært svakere, og omgivaller nyeste musikken, og gjøre barna kjent med mange
elsene har krevd mer av nettopp denne typen arbeid.
«rare» klanger. Kanskje kan man vise klare forskjeller i
Det er spennende å høre og se hvor åpne administrastolkninger av musikken. Kanskje kan barnas konsert få
jonene er, og dessuten de unge musikerne, for å skape
bestå av det samme verket spilt en rekke ganger helt for- en viss forandring. Det er spennende å se at mange
skjellig? Kanskje burde all musikk spilt for barn spilles
prosjekter allerede er i gang – som Oslo-Filharmoniens
utenat. Kanskje burde lytterne få være i bevegelse, få
Ung Arena. Det skjer åpenbart mer i institusjonene enn
sitte i orkesteret. Mulighetene er mange; spørsmålet er
det som presenteres i sesongprogrammet, og det kan
bare hvor man vil i eksperimenteringen.
tolkes som et tegn på mye vilje.
Det er mulig at vi feiltolker sesongprogrammene, og
Men mer kan gjøres, og om orkestrene vil spille en
at flere av konsertene har ved seg denne typen utforskmer vesentlig rolle for de unge, kan de med fordel gi
ning. Samtidig er det lett å tolke hovedtanken bak
dem både plass og mer substans i programheftene.
programmet som at de ønsker å skolere barna til å bli
voksne lyttere, som lydig aksepterer normen. Disneys
Ønsker vi større forandring?
Fantasia i Oslo eller Minken Fossheim og «barokkfamilien» i Bergen virker som fine satsninger, sistnevnte
Ingen er født med dannelse, sier Vasquez. De som sitter
godt integrert inn mot orkesterets barokkfokus – og den
med kunnskapen må lære den videre, ikke ruge på den
eneste produksjonen med
selv. Kanskje kan vi utfordre
klar forbindelse til orkesterets
Vasquez til å tenke enda
Oppskriften på en (salgs
musikalske aktivitet for øvrig.
større: At barna kan ha sin
messig) vellykket sceneoppset- helt egne inngang til å opMen det kan også virke noe
lettvint: slik Stavanger Symting for barn ser ut til å bestå pleve, og tørre å gi dem noe
foniorkesters satsning denne
mer enn klassikerne? Eller
av store deler gjenkjennelse
høsten er en bursdagsfest
gi dem lov til å endevende
som feirer deres 75 år. Vi vet
klassikerne, og selv få ta
og bare moderate innslag
at feiringen er gratis, at barna
stilling i spørsmålet om godt
av fornyelse.
kan dirigere orkesteret, og at
og dårlig?
formiddagen avsluttes med
I evalueringsrapporten
en «kjekk familiekonsert» hvor temaet er bursdag. Men
vi nevnte innledningsvis, skriver panelet om Rogaland
‘kjekt’ blir i sammenhengen en tafatt form for kvalitet
Teater: «Det å være nyskapende kan være økonomisk
for barn. I Trondheim er keiserpingvinen Bismarck i
utfordrende. Folk vil gjerne ha det tilvante, men for å
følge programheftet en tradisjon for mange familier, og
sikre publikumssuksesser i framtida er det nødvendig
«en morsom måte for de små å bli kjent med orkesteret
å fornye seg. Teatret mener at de tradisjonelle dramapå». Vi vet ikke mer om hva denne konserten innebærer,
turgiske formene virker kunstige og omstendelige for
om musikken som brukes også er en tradisjon. Men
mange, og har derfor tilbudt nye dramaturgiske former
at presentasjonen i hovedsak er knyttet til en utenompå småscenene som ‹innfridde våre mål om å gi publimusikalsk figur, og at vi ikke får vite mer om konserten
kum noe de ville ha, men ikke visste de ville ha›».
en møtet med pingvinen, antyder heller ingen større
Panelet roser Rogaland Teaters arbeid med teater
eksperimentering.
for barn og unge, mens de ser et tydelig forbedringspoUmiddelbart kan man tenke at orkestrenes arbeid
tensial innen feltet for Nationaltheatret. De etterspør
mot unge må være mest utforskende utenom disse konen tydeligere vilje til å «utvikle nye tekster og uttrykkssertene. For vi vet at det finnes andre opplegg; opplegg
former for denne målgruppen» – og her vil vi lene oss på
der orkesteret møter de unge og lar dem delta, som i
panelet og påstå at dette gjelder flere enn bare NationOslo-Filharmoniens ung.kom-prosjekt, hvor de unge la- altheatret.
ger komposisjoner som orkesteret deretter spiller. Eller
Barn er åpne, og når vi ivrer for større nyskaping
i Eirik Raude og Boya Bøckmanns arbeid for Oslo-Fili institusjonene er det fordi vi mener man skylder de
harmonien til våren, der videomediet tas i bruk for å
unge å vise dem veier inn i et bredere landskap. Vi vil
peke inn mot musikken. Kanskje oppstår det til samikke tradisjonene til livs, men mener det hadde vært
men en balanse. Men i høstprogrammet er ikke satsninspennende om institusjonene var enda mer frampå.
gen på unge særlig synlig, og det er nærliggende å tenke
Teatrene må kunne dyrke fram nye karakterer, nye
at det har sammenheng med dette nevnte hierarkiet.
historier – og orkestrene må forventes å by på mer enn
Nøyaktig hva det koster når Christian Vasqez dibursdagsfest.
rigerer i Stavanger vites ikke. Men det koster, og det er
For å se det fra en annen vinkel – hvis institusjonene
sannsynlig at orkesterledelsen vurderer tiden hans så
kun tilbyr fortolkninger av et allerede kjent materiale
dyrebar at arbeidet hans med orkesteret er konsentrert
for barn og ungdom, hvilke forventninger kan man
rundt «voksent» repertoar. Da blir avstanden fremdeles
regne med at de får til de samme institusjonene som
stor mellom barna og sjefdirigenten som snakker så
voksne? —
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Samarbeidets kunst
Hvorfor er noe kunst mer kompleks enn annen kunst? Og er
det egentlig noe vits i å anstrenge seg for å forstå i det hele
tatt når det er så vanskelig? Vi bør høre mer på barn og unge,
foreslår den spanske kunstneren Dora Garcia.
Samarbeidets kunst
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Garcia har, i flere verk, vist noen svært spenstige perspektiver på disse spørsmålene. Hun mener definitivt at
det er et poeng å nærme seg det ubegripelige – fordi det
er ikke sikkert at det er så ubegripelig når det kommer
til stykket. Det er heller et spørsmål om hvordan man
velger å forholde seg til det å forstå noe – men også et
spørsmål som samarbeid. Problemet med det «voksne»
perspektivet er at vi alltid skal finne frem til sannheten om ting – vi skal trenge inn til kjernen av noe,
«løse problemet» eller «forstå det hele». Unge mennesker har ikke dette problemet, mener hun. De tar ikke
forståelsen så seriøst, men tillater seg å leke og ha det
gøy med kunsten. Dermed kommer de nærmere verdien
av den også, foreslår hun.
På Veneziabiennalen i sommer satte hun fokus på
den irske forfatteren James Joyces siste verk Finnegans
Wake, som har rykte på seg for å være mer eller mindre komplett ubegripelig. Ifølge Garcia er ambisjonsnivået enormt, og verket krever naturligvis mye, men
«uforståelighet» er likevel en svært upresis betegnelse. I
høst fortsatt hun arbeidet med Joyce på Bergens første
kunsttriennale, Bergen Assembly. Kunstløftet møtte
henne på Hotell Terminus i Bergen.
Da jeg så Joycean Society i sommer på Veneziabiennalen slo det meg at dette diskrete og bortgjemte
verket hadde noe helt avgjørende å si for hvordan
vi forholder oss til kunst. Verket, som hovedsakelig
består av en film om en gjeng som i 30 år har lest
Joyce på nytt og på nytt, tok for seg verdien av å
samarbeide og entusiasmens betydning for å forstå
noe. Kunne du fortelle litt om verket?
Det viktige med filmen om dette lesefellesskapet er jo
hvordan gleden ved å dele kunst med andre blir tydelig.
De er nysgjerrige. De leker. Men, som Joyce, drukner
de ikke i forsøket på å forstå og tillater seg å spøke og
le parallelt med dypsindighetene. ikke bare som en

delt nytelse, men snarere som en utvidet forståelse for
alle involverte parter. Jeg kom faktisk tilbake til Joyce
etter mange år. På slutten av nittitallet jobbet jeg med
hans bøker som materiale for skulpturer, men da jeg for
noen år siden ble opptatt av forholdet mellom publikum og kunstner, kom jeg nærmere det å lese som noe
man samles sammen rundt, og i. Forholdet mellom
kunstner og publikum må alltid gjenoppfinnes, mener
jeg, og det spennende med Joyce er at selve lesningen
ikke stabiliserer seg i fortolkningen av hans bøker. Det
ligger et enormt potensial for nye forhandlingsrunder
i hans skriverier, særlig hans siste bok Finnegans Wake,
som er temaet her i Bergen og i Venezia. På en måte
kan vi si at han alltid kommer leseren i forkjøpet: det
er uansett nye relasjoner gjemt bakenfor den gjeldende
lesningen av Joyce. Bak den hegemoniske og offisielle
«sannheten». Men med dette mener jeg ikke at han alltid ligger foran leseren som noe negativt, men at hans
verker er et rikt reservoar vi bør bruke. På mange måter
kunne man si at han prøver å skrive bibelen på nytt i
den forstand at det er uuttømmelige bøker det er snakk
om. Dette er en bra ting og noe han også deler med de
aller beste kunstnerne, etter min mening. Han undergraver, på en positiv måte, akademisk autoritet med en
slik form.
Det slo meg da jeg spaserte rundt i Venezia at ditt
verk, i motsetning til det meste annet der nede,
faktisk er en pedagogisk modell for hva kunst er
og hvordan man skal forholde seg til den. Det som
var spesielt interessant for meg var din ide om
det kollektive arbeidet, verdien av å dele en opplevelse med andre. Ikke bare i betydning av å ha
et fellesskap rundt selve gleden, men for å utvide
forståelsen, som svært ofte begrenses til én person. Hva tenker du selv?
Jo, absolutt. Og det var nettopp det som gjorde Joyce

Du mener at grunnen til at man ikke forstår er
fordommer – eller rett og slett at man er redd for å
ta feil eller dumme seg ut?
Ja. Og her har voksne mye å lære av barn og unge – som
ikke føler at de har noe å tape og mer direkte sier hva
de mener. Det umiddelbare ligger, etter min erfaring,
nærmere sannheten enn mye konstruert kunstsjargong,
som dessverre altfor ofte er en utkledd og utspjåket
versjon av den frykten for å dumme seg ut som var der
i utgangspunktet. Det man ikke har forstått, fordi man
ikke turte spørre noen andre eller dele det man ikke
behersker med andre, blir ikke mer forstått om man
siterer filosofer for å dekke over frykten. På et vis blir jo
det uforståelige virkelig uforståelig fra et slikt perspektiv
– men på helt feil premisser.

Kompleksitet i kunst er i grunnen ganske misforstått, om jeg forstår deg rett? Det er ikke engang noe negativt?
Det er absolutt ikke noe negativt. Eller, jo, om det er
kompleksitet for kompleksitetens skyld. Men ikke når
det er en kompleksitet som er der fordi man står foran
noe man ennå ikke overskuer eller behersker – og som
på slutten av dagen vil kunne berike deg. Dette er jo
en veldig grunnleggende situasjon for mennesker. Man
fødes jo ikke inn i verden med en fiks ferdig forståelse
Joycean Society kretser rundt en helt bestemt, lese- av noe. Man må tilegne seg teknikker og kunnskap for å
sirkel, men det finnes Joyce-selskap i hele verden.
være et fungerende subjekt i verden, slik er det også med
Det finnes også andre
kunst. Det er ikke noe som er
kollektiver som diskuterer
vanskelig fordi det ikke lar seg
Skal du virkelig få utbytte
ting i fellesskap. I Bergen
begripe, men fordi du ennå
inviterte du tilskuerne i ditt
ikke har forstått det.
av kunst må du anstrenge
eget lille Joyce-selskap –
deg og ha tålmodighet.
under åpningen gjorde du
I grunnen en ganske alltil og med dette til en liten
menn situasjon dette? For
performance. Hvor viktig er dette fellesskapet for
litt siden satt jeg i et panel og sammenlignet det å
deg? I hvor stor grad berører det gjenoppfinnelsen
forstå kunst med å lære seg å sykle. Jeg ville bruke
av forholdet mellom publikum og kunstner som er
en enkel, ja banal, metafor for å klargjøre nettopp
– som du sier – så viktig?
det du snakker om der. Man sier jo ikke, sa jeg,
Vel, det essensielle for meg er at et dominerende begrep
at det å sykle – eller sykkelen – er ubegripelig om
om kunst som «vanskelig» er basert på et begrenset
man ikke har lært seg det ennå. Er det ikke en
grunnlag. For det første: skal du virkelig få utbytte av
lignende misforståelse du snakker om – at komkunst må du anstrenge deg og ha tålmodighet. Om
pleksiteten i kunsten er utfordringer man må lære
kunst skal føre til ny kunnskap og erkjennelser av beseg å beherske snarere enn noe, i virkelig fortydning kan du ikke forvente deg at forståelsen komstand, uforståelig?
mer umiddelbart. For det andre: at noe er uforståelig
Jo, og det er her jeg mener Joyce også er interessant.
knyttes, som jeg antydet, til et individuelt perspektiv, til
Fordi med hans bøker er det aldri snakk om å tilegne
ditt eget hode, mens man i virkeligheten bør diskutere,
seg verket helt. Det er aldri snakk om å forstå det fullt
og tenke i fellesskap. Befinner man seg i en «utvidet
ut. Når det gjelder å sykle kan man tilegne seg teknikmentalitet”, som du sa Kant kalte det, vil det meste av
ken tilfredsstillende i løpet av relativt kort tid, men når
det vi kaller uforståelig oppløse seg og bli noe annet.
det gjelder lesningen av Joyce må man hele tiden lære
Også må man ikke glemme leken.
seg å sykle på nytt, om du skjønner hva jeg mener?
Din måte å tenke på minner meg på et annet
verk som har gjort stort inntrykk på meg, nemlig Take care of yourself av Sophie Calle. Her tar
hun utgangspunkt i et brev hvor hun blir dumpet
av kjæresten, men i stedet for å dyrke nederlaget
i ensomhet, sender hun brevet til 107 forskjellige
andre kvinner som fortolker brevet fra alle tenkelige vinkler. Det er snakk om psykiatere, filosofer,
lingvister, barnebok-forfattere, skuespillere,
osv. Gjennom denne delingen blir brevet ikke en
forsegling av en tragisk skjebne, en innkapsling i
depresjonens språk, men et kollektivt objekt som
gav opphav til mange lesemåter og dermed mange
muligheter. Kan dette være en parallell til hvordan du tenker?
Helt klart. Men det viktige å understreke her er at når
man sier at man ikke forstår, er det ofte noe annet man
ikke forstår. For det som skal begripes i kunstsammenheng er ofte veldig klart. Faktisk. Problemet er bare at

Skjønner. Og da må man også lokalisere finne
et fellesskap som kan bistå i den stadig fornyede
læringen – som kan hjelpe deg å sykle på nytt igjen
og igjen? Kunne vi kalle kunst en serie pedagogiske situasjoner som hele tiden fornyes?
Nettopp. Det er dette som er rikdommen med virkelig
god kunst, mener jeg, og her viser Joyce oss veien. De
utgjør pedagogiske situasjoner, som du sier, som ikke
uttømmes. Det er ikke slik at man lærer seg å lese Joyce
som man lærer å sykle. Man leser Joyce for å hele tiden
lære å lese Joyce. Den kunsten man kan bli et bedre
menneske av, og virkelig lære noe gjennom, er av denne
typen. Det interessante – som mange glemmer – er jo
også at det er barn og unge som best kan minne oss om
dette. Jeg kan ikke understreke dette godt nok. For selv
om Joyce-eksperter kan gi oss uendelig mange kilder
til innfallsvinkler, er det den tilgrunnleggende fryktløsheten og umiddelbarheten hos barn og unge som
gjør oss til gode lesere og kunstnere. —

Samarbeidets kunst

Interessant. Da Immanuel Kant skulle beskrive
fornuftens bruk i Kritikk av Dømmekraften sier
sa han faktisk noe av det samme – noe få kanskje
vil forbinde med denne tilsynelatende strenge filosofen. At det å tenke dreier seg om å tenke utover
sin egen, private, fornufts grenser. At det å tenke,
for virkelig å kunne utfolde seg i all sin bredde,
dreide seg om å legge andre individers tankekraft
til sin egen og dermed utvide sitt eget hode, sitt
eget refleksjonsrom, til ett kollektivt anliggende –
en «utvidet mentalitet,» som han kaller det.
Riktig – jeg er enig med ham og det er her, i overskridelsen av sitt eget begrensede perspektiv, gruppearbeidet blir noe annet enn en prosaisk måte å belyse et
kunstobjekt ytterligere på. For det å dele kunnskap med
andre, og bruke den sammen med andre, er på det mest
grunnleggende nivå knyttet til det å være menneske
og bruke sine evner. Å være i dialog med andre dreier
seg om å utvikle sine følelser og tanker kollektivt, hele
tiden, ikke om å avslutte et resonnement i ensomhet, for
så å presentere det for fellesskapet.

mange er redd for å si noe feil eller rett og slett ikke i
stand til å forholde seg fordomsløst til gjenstanden. Jeg
har mange ganger sett at ungdommer og barn umiddelbart «tar» hva et verk dreier seg om, mens voksne ofte
ikke slipper til det intuitive, eller den naive stemmen, i
seg, som ofte er opphavet til mer komplekse overveielser.
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så tankevekkende for meg – han har jo, kanskje mer
enn noen andre forfattere de siste hundre årene, blitt
beskrevet som nesten håpløst vanskelig. «Uleselig.»
Særlig gjelder dette hans siste verk Finnegans Wake,
som verket i Venezia dreier seg rundt, men også Ulysses,
naturligvis. Men denne uforståeligheten beskriver ikke
min opplevelse av Joyce i det hele tatt. Særlig ikke etter
min forskning på lesesirkler og at fornuften ikke lar seg
begrense til enkeltmenneske. Fornuften, og bruken av
den, er noe kollektivt, noe som skal deles.

Tekst: Aksel Kielland

Hva de unge trenger,
hva barna vil ha
Hva de unge trenger, hva barna vil ha

Det største utfordringen for kritikk av kultur for barn
og unge er kritikerens revisjonistiske1 bilde av sin egen
barndom og ungdomstid.
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Tidligere i år hadde kritiker og musikkprodusent Marevner å irritere meg slik denne platen
tin Bjørnersen og musiker, forfatter og skribent Jenny
gjør». Teksten har en bestemt mening
Hval en slags debatt om det svenske bandet The Knifes
om hvordan et kjønnspolitisk budskap
album Shaking the Habitual. Det begynte med at Hval i
skal fremføres i en poplåt, og dømmer
sin anmeldelse av albumet i Bergens Tidende kritiserte
tilsynelatende estetikk og politikk
musikksynet hun oppfattet at Bjørnersen ga uttrykk for
etter samme kriterier.
i sin anmeldelse av singelen Full of Fire i Klassekampen.
Disse problemstillingene er noe
Bjørnersen fulgte opp med en strøm av innvendinger og
de fleste arbeidende kritikere støter
tilbakevisninger på Twitter, som Hval først kommenterte
på med jevne mellomrom. Faren for
da hun ble intervjuet i Klassekampen i forbindelse med
at man – rettmessig eller urettmessig – vil oppleve et
lanseringen av sin nye plate Innocence is Kinky et par uker verk som en blek kopi av et annet er overhengende, og
senere. Man kan naturligvis spørre hvorvidt det er rimesjansen er også stor for at man med utgangspunkt i et
lig å omtale en slik forbisnakkende meningsutveksling
mer eller mindre konkret ideal innenfor samme sjanger
som en «debatt», men ettersom dette er omtrent så nær
eller medium, vil finne mangt å utsette på ikke bare det
man i den norske offentligheten kan håpe på å komme en foreliggende verkets form og innhold, men også dets
seriøs diskusjon om popmusikk og kritikken av den, er
målsetninger og ambisjoner. En slik tilnærming kan
det likevel verdt å bite seg merke i stridens kjerne.
lett gi seg utslag i en nedlatende og overbærende kritikk
Hval tolket Bjørnersen dithen at «Han mener den
som ser verket for hva det ikke er snarere enn hvilke
kaotiske stilen deres er kjedelig og at de kaster tomme
kvaliteter det besitter, og dermed begraver det under
paroler ut i luften. Han mener det finnes bedre kjønnskritikerens personlige preferanser.
politiske budskap i det som enten er undergrunn eller
Faren for denne typen utilsiktet, overbærende
kommersielt» [min utheving]. Hun avfeide et slikt syn
nedlatenhet er aldri større enn når det dreier seg om
på popmusikk, og konkkultur med barn og unluderte med at «[…] det vi
gdom som målgruppe.
Årsaken til at kultur for barn
virkelig trenger, er etter min
som skiller kritikk av
og unge omtales som kultur for Det
mening ikke velproduserte
kultur for et slikt alderspopformer, men hakkete,
barn og unge, og ikke bare kul- definert publikum fra
ødelagte og ambivalente
ordinær kritisk virksomhet
tur, er at disse målgruppene
former». Uavhengig av om
er at førstnevnte handler
Hvals lesning av Bjørnersen
ikke anses for å være utrustet til om å bedømme arbeider
er presis, kan man utfra
myntet på en målgruppe
å håndtere hele rekkevidden av
denne kritikken av kritiksom antas å ikke være
ken trekke et sentralt poeng
det kulturen har å by på.
fullt utviklet på verken
vedrørende kritikk av både
det intellektuelle eller
populærkultur og kultur rettet mot barn og unge:
emosjonelle plan, og hvis evne til å reflektere rundt det
Dersom man skriver kritikk av musikk, film, kunst,
formelle forestilles å være begrenset. Dette vil i de fleste
drama og litteratur hyppig nok, ender man uunngåelig
tilfeller innebære at kritikeren etter beste evne justerer
opp med å etablere et sett med kvalitetskriterier som
sine kvalitetskriterier i henhold til hva man mener den
man dømmer det foreliggende verket utfra, og disse er
gitte aldersgruppen ikke bare har forutsetninger for å
ofte knyttet til konkrete arbeider som har gjort et stort
forstå, men også hva de har godt av.
inntrykk på forfatteren. Enten man er sine personlige
Og det er ofte her problemene oppstår. Selv krikriterier bevisst eller ubevisst, dikterer de i større eller
tikere som jevnlig omgås og konverserer med personer
mindre grad rammebetingelsene for ens forståelse og
i den gjeldende målgruppen, vil i siste instans alltid ta
inntrykk av de ulike kunstformene. Og som et resulutgangspunkt i seg selv når de skriver om et gitt verk.
tat av dette inneholder nær sagt all kritikk av kunst og
Men av hensyn til de unges tandre sinn – og utfra en
underholdning et innslag av sammenligning med andre
mer eller mindre velfundert tanke om tenårenes intelverker innenfor samme medium eller sjanger.
lektuelle og emosjonelle dialektikk – er det selvet man
tar utgangspunkt i som regel en yngre versjon av en selv
Å justere sine kvalitetskriterier
som man som voksen er komfortabel med. Og disse ens
gamle jeg vil uunngåelig være preget av et minstemål av
Én av tingene som skiller god kritikk fra dårlig kritikk,
privathistorisk revisjonisme.
er da også at god kritikk har et reflektert forhold til idealene den dømmer et verk utfra. Bjørnersen er innom
Overbærende og uoppriktig faksimile
dette når han skriver: «Er det litt rart å være sint på et
band fordi de ikke er Swedish House Mafia? Hmm.
Årsaken til at kultur for barn og unge omtales som
Kanskje […]». Likevel er den retoriske bærebjelken i
kultur for barn og unge, og ikke bare kultur, er at disse
Bjørnersens anmeldelse noe i retning av at The Knifes
målgruppene ikke anses for å være utrustet til å håndnye album ikke er vellykket fordi det faller mellom to
tere hele rekkevidden av det kulturen har å by på. For
(mer akseptable) stoler. Shaking the Habitual er verken
de aller fleste kritikere er barndommen og ungdomspop eller avantgardistisk nok: «Det er sjelden musikk
tiden et tilbakelagt kapittel, og selv om de fleste av oss

Hva de unge trenger, hva barna vil ha
er bevisst det faktum at man i barne- og ungdomsårene
generelt er langt mer følsom for kunst og underholdning enn hva man er som voksen, er det vanskelig å
vekke denne følsomheten til live igjen i voksen alder.
Tiden, erfaringen og kulturforbruket har gjort at det
ikke lenger er mulig å leve seg inn i fiksjon med samme
uskyldige engasjement, og når tenåringshormonenes
terrorvelde vel er over, skal det også mye til for at man
utvikler de samme intense følelsesmessige båndene til
plater, filmer, bøker og tegneseriefigurer.
Men alle kritikere har vært barn og tenåringer. Og
siden «barn”, «tenåring» og «voksen» ikke bare forstås
som tydelig avgrensede epoker i et menneskeliv, men
også av kulturindustrien har blitt institusjonalisert som
klart adskilte «sjangre”, er det nærmest uunngåelig at
voksne inntar en autoritativ posisjon med hensyn til hva
som sømmer seg for disse aldersgruppene. I så måte er
det viktig å huske at forskjellen på det å være ung og
det å huske hvordan det var å være ung, er at den som
husker vet hvordan disse epokene endte, og har fått tid
til å fordøye, redigere og forsone seg med minnene.
Dette innebærer at en stor del av de følelsene som ligger
til grunn for barn og unges særegne relasjon til kunst
og underholdning – hvorav en altomfattende usikkerhet
og et langt større innlevelsespotensial utgjør den definerende forskjellen – er vanskelig tilgjengelig for den
voksne kritikeren.
Dragningen mot det formfullendte
Ungdomsårene er for mange en ubehagelig periode, en
tid preget av en usikkerhet og en forvirring som kler et
voksent menneske dårlig – enn si en autoritativ stemme
som en kritiker. Utbredelsen av denne forenklede godtkjøpsmodellen av tenårenes psykologi må i så måte kunne
tilskrives bekvemmelighetshensyn; det er noe selvtilfreds over hvordan ungdommens motstridende følelser
og impulser – selve den usmidige tautrekkingen mellom
barndom og voksenverden – reduseres til en sjekkliste
over skjellsettende øyeblikk. Man skriver om kultur
for ungdom, men idealungdommen man bruker som

Foto: Stillbilde fra filmen

styringsverktøy for sin kritikk har allerede gjennomlevd
ungdomsårene.
Denne tendensen går hånd i hånd med en annen av
kritikerens fremste karakterbrister, nemlig dragningen i
retning av det formfullendte – være det seg det formfullendt apollinske2 eller det formfullendt dionysiske – på
bekostning av mer sprikende og uryddige uttrykk. For
kritikere som har kommet seg gjennom tenårene med
livet og forstanden i behold, er det ikke bare fristende
å komme med bastante meninger om hva ungdommen
har godt av å utsettes for, men også hvordan sentrale
temaer som identitet, politikk, filosofi, religion, sex og
tilhørighet bør behandles og artikuleres.
Man glemmer at de skoledannende klassikerne man
gang på gang henfaller til å bruke som utgangspunkt for
sin kritikk opprinnelig – før trender og tradisjoner med
tiden formet seg rundt dem – var det Hval omtaler som
«hakkete, ødelagte og ambivalente former”. Ikke minst
glemmer man hvor viktige slike sprikende uttrykk var i
ungdomsårene.
Når jeg ser tilbake på bøkene, platene, filmene og
tegneseriene som har vært av avgjørende betydning i
min oppvekst, finnes riktignok en rekke klassikere blant
dem, men ytterst få var umiddelbare aha-opplevelser.
Snarere luntet jeg skeptisk rundt dem i uker og måneder
før de omsider ble tilkjent en plass i den indre sirkelen.
Og når jeg ser på min og mine kollegers kritikk av
filmer, bøker og tegneserier rettet mot barn og unge, er
den i altfor stor grad preget av en overbærende holdning
til målgruppen – en holdning som synes å bunne i en
forestilling om at de unge ikke bare er mindre modne,
mindre erfarne, mindre blaserte og mindre kyniske,
men også grunnleggende uransakelige vesener uten
kobling til de voksne menneskene vi er i dag. —
1

2

Noter
I denne sammenhengen bruker jeg begrepet revisjonisme for å beskrive en
prosess hvor personer bevisst eller ubevisst endrer fremstillingen av sin egen
fortid til noe som er mer flatterende og enklere å forholde seg til i nåtiden.
Motsetningspar introdusert av den tyske filosofen Freidrich Nietzsche i Tragediens fødsel (1872). Nietzche beskriver det apollinske og det dionysiske som to
dimensjoner som gjennomtrenger den greske kunsten. Det appolinske er disiplinert, strevsomt, avbalansert mellom ytterpunkter og rasjonelt, mens det dionysiske
er preget av lystenhet, spontanitet og stadig kunstnerisk henrykkelse.
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Selv kritikere som jevnlig omgås barn vil i siste instans alltid ta utgangspunkt i seg selv
når de skriver om et gitt verk, skriver Aksel Kielland. Bildet viser en gruppe barn, som per i dag ikke
lenger er barn, betrakte et dukketeater. Bildet er hentet fra den franske filmskaperen
François Roland Truffauts film Les Quatre Cents Coups fra 1959

Tekst: Embret Rognerød

Foto: Henrik Beck/Ultima

Ungdommens bråskap
Tolv selvbekjennelser, en videovegg med søppel, og en
støyperformance utenfor operaen i Bjørvika. Alt hørte med da 40
videregåendeelever tolket Ligeti-operaen Le Grand Macabre.

Ungdommens bråskap
34
Le grand macabre

Foran Den norske opera og balletts grandiose, gråhvite
fasade løfter lydscenograf Daniel Teige begge armene.
Han peker på to personer, som tramper på hver sin pedal. Pedalene er koblet til dørklokker med forsterkere. En
kraftig larm brer seg i Bjørvika.
Flere forbipasserende stopper forfjamset opp. Noen
holder hendene for ørene. Larmen fortsetter, til Teige
gir et siste signal. Et helikopter svever i luften. Det hele
passer utmerket som en replikk til åpningen av György Ligetis Le Grande Macabre, der tolv
bilhorn innleder apokalypsen.

Le grand macabre er György Ligetis eneste
opera (skrevet mellom 1974 og 1977),
og regnes som en av de viktigste i det
20.århundre. Operaen skildrer et samfunn
på randen av apokalypsen. Den kom til da
Ligeti bestemte seg for å skrive en anti-anti-opera, som tar for seg både operatradisjonen og den operakritiske.
Le grand macabre fremføres for første gang
i Norge i høst, i det spanske regikollektivetLa Fura dels Baus’ versjon fra 2009. Den
katalanske gruppa er kjent for fantasifulle
oppsetninger, originale sceniskevirkemidler
og utstrakte bruk av video.
Ultima Remake er et samarbeid mellom
Ultima, NOTAM, Bjørnholt videregående
skole, La Fura dels Baus og DNO&B. Det
er en del av Ultimas pedagogiske prosjekt,
som startet i 2012 som et pilotprosjekt med
Ultima og Elvebakken videregående skole.
Prosjektet i år var firedelt: i tillegg til å
arbeide med et videotårn og en videovegg,
opprettet elevene en produksjonsgruppe og
en PR-gruppe.

En arbeidende organisme
I Ultima Remake, en del av samtidsmusikkfestivalen Ultimas pedagogiske
prosjekt, har 40 elever fra andre året på
medielinja ved Bjørnholt videregående
skole fått bryne seg på Ligetis såkalte
anti-anti-opera. Sammen med koordinator Heloisa Amaral, lydscenograf
Daniel Teige og produsent og komponist
Gyrid Nordal Kaldestad fra Notam,
har elevene i løpet av to uker forsøkt å
gjenskape verkets apokalyptiske tematikk
i en audiovisuell installasjon.
Når selve installasjonen settes opp i
Operafoajeen, på en grå lørdag formid-

dag i september, har mellom 25 og 30 av dem møtt opp.
I lange hvite frakker ser de ut som forskere, på brystet
står det skrevet Ultima med oransje skrift.
– De har blitt en slags arbeidende organisme. Elevene kan spise, jobbe på prosjektet, snakke i telefonen
og være på Twitter samtidig. De har produsert podcast,
videodokumentarer, 60 videoer for videoveggen og et
stort antall bilder av profesjonell kvalitet. De har en
voldsom kapasitet, sier Daniel Teige.
For Teige og de andre kunstnerne har det vært viktig
å foreslå noen virkemidler underveis, uten å peke for
tydelig i en retning.
– Vi prøvde å unngå å fortelle dem hva de skulle
gjøre. Disse elevene er ikke kunstnere. Derfor ba vi
dem ikke lage kunst, men om å tenke kreativt innenfor
rammene av et prosjekt. Etter de første dagene så vi oss
selv mest som rådgivere. Vi har sittet mye og ventet, sier
Teige.
Tolv tårn
Inne i operaens foajé står tolv tårn – det samme antallet
som bilhornene i ouverturen som innleder operaen.
Tårnene er kledd i hvit papp og peker mot en videovegg, som er en slags søppelkasse, der studentene har
plassert objekter som er beslektet med temaet «død».
– Vi laget tankekart og fant noen utvalgte tema.
Så tenkte vi ut hvordan vi skulle lage de forskjellige

35

Ungdommens bråskap

Ungdommens bråskap

boksene og klippene, før vi filmet vi dem, sier Klaudia
Kowalewska, som har vært med på å bygge veggen.
– Det var vi som foreslo tårnene, men de kunne selv
utforme konseptet. Videoveggen kom som et resultat
av det. Det er interessant å se hvor instinktivt de forsto
kunstformen, sier Teige.
I hvert av videotårnene er det en skjerm. I monologform ramser flere elever opp enkeltord, med alvorlige
ansiktsuttrykk: «Familie, lykke, glede». «Ødeleggelse,
rasisme, fordommer, svik».
Er ordramsene forsøk på å oppsummere operaen,
eller er de ment som løsrevne assosiasjoner fra studentenes side?
– Det er en slags videreføring av hovedtematikken,
der de kollektivt og individuelt behandler angst i videoformatet, sier Gyrid Nordal Kaldestad, som har veiledet
elevene i arbeidet med videotårnene.
Tverrfaglig prosjekt
– Det har alltid vært viktig for Ultima med pedagogiske
prosjekter, men vi har satset mye tyngre på det de siste
årene, sier Ultima-sjef Lars Petter Hagen, som selv har
tatt initiativ til Ultima Remake.
– Festivalen skal være et sted hvor det utvikles
kunnskap. Det er viktig at det føres en dialog med samfunnet rundt. Vi ønsker å gi folk som ellers ikke ville
besøkt festivalen muligheten til å høre denne musikken,
å øke kjennskapen til samtidsmusikk i offentligheten, og
å nå ut til et nytt publikum.
Tanken bak Ultima Remake-prosjektet er å ta utgangspunkt i moderne klassikere fra kunstmusikken i
det 20. århundret, og la ungdom utforske disse.
– Det politiske er viktig – at prosjektet både har en
kontekst og en relevans for studentene, sier koordinator
Heloisa Amaral.
Remake er et tverrfaglig prosjekt, og ikke et musikalsk samarbeid. Hensikten er å utvide den faglige
diskursen, ifølge Ultimasjefen.
– Det er interessant å utforske hvorfor musikken
høres ut som den gjør og hvilken sammenheng og kontekst den ble skapt i. Pedagogiske prosjekter i samtidsmusikksammenheng har handlet mye om å lage rare

lyder og å prøve snodige instrumenter. I verste fall kan
det bekrefte fordommene om at dette er noe alle kan
gjøre, sier Hagen.
Utilslørte tolkninger
Før studentene satte i gang med arbeidet, fikk studentene besøk av scenografen fra det katalanske regikollektivet «La Fura dels Baus», Alfons Flores.
– En av studentene spurte om stykket egentlig
handlet om å «take a shit». Jeg tenkte at det var et pinlig
spørsmål, men for scenografen var det høyst relevant,
på grunn av at situasjonen i Spania er som den er, sier
Nordal Kaldestad.
Bjørnholt-elevene satte seg først som mål å oppnå
5000 antall «likes» på Facebook og 50.000 treff på YouTube, men målsetningen ble nedjustert underveis.
– Vi hadde først tenkt til å få med hele Oslo. Men
vi fant ut at det var bedre å konsentrere oss om 1.–3.
klasse på skolen, sier Christina Lindstad fra PR-gruppa.
– Vi tenkte at det ville virke veldig kjedelig. Derfor
prøvde vi å lage en plakat som traff folk på skolen, sier
Ingvild Holm.
Facebook slettet plakaten de lastet opp, med den
nakne kvinnekjempen, som okkuperer store deler av
scenebildet under operaen.
– Plakaten var ganske drøy. Vi prøvde å sjokkere,
men det var likevel litt overraskende at Facebook fjernet
den, sier Lindstad.
Tvunget til å lytte til opera
En gruppe studenter stiller seg rundt et av videotårnene
og gransker det. Mathilde Heiestad er en av dem. Hun
har jobbet i produksjonsgruppa, og har hatt ansvaret for
å bygge opp en prosjektplan.
– Jeg tror kunstnerne er overrasket over hvor engasjerte vi ble, og hvor hardt vi har jobbet. Jeg hadde ikke
engang vært i operaen før, sier Heiestad.
Studentene gir uttrykk for at Ligetis opera har et
tydelig politisk budskap.
– Metaforisk sett er temaet mye av det samme som
krisen i Europa i dag. Men opera er ikke for ungdom.
Etter to timer kan man fort bli lei, sier Samir Madad.
– Første gang vi så stykket, var det ikke så mange
av oss som var særlig interessert. For det meste har vi
tenkt på oss selv og hva vi synes er viktigst. Men det har
kommet til flere betydninger etter hvert, sier Klaudia
Kowalewsky.
– Ville du oppsøkt operaforestillingen frivillig?
– Kanskje ikke. Jeg har aldri sett en opera før, men
etter å ha jobbet med stykket har jeg blitt litt mer interessert.
– De ble tvunget til å lytte til opera. De begynte med
operaskepsis, men når vi først skulle lage dramaturgi og
film, tok engasjementet seg veldig opp, sier produsent
Gyrid Nordal Kaldestad.
– Noe av det som er finest å se, er hvordan man kan
lære å lese og fortolke en forestilling som man ellers
aldri ville ha sett. —
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Bastards banebrytande
barne- og ungdomsteater
Då Trondheim sitt programmerande teater, Teaterhuset Avant
Garden (TAG), tidligare i haust arrangerte scenekunstfestivalen
Bastard, vart den slått saman med barneteaterfestivalen Den unge
garde (DUG). Eitt premiss vart at festivalen skulle presentere
samtidskunst for barn og unge – fordi dei fortener det.

For teatersjef ved TAG, Per Ananiassen, er det viktig å
kommunisere at dei er eit teater for både barn og vaksne, og at alle skal få moglegheit til å oppleve samtidskunst, men fortel at sammenslåinga i stor grad var av
praktiske årsakar
– Å arrangere dei to festivalane som biennalar har
ikkje gitt nok kontinuitet, ved å slå dei saman håpar vi
at namnet til Bastard blir sterkare – det er enklare å
marknadsføre eitt varemerke enn to.
Ananiassen hadde fått med seg Gry Ulfeng på laget
som var hyra inn til å vere medkurator for barne- og
ungdomsprogrammet.

Bastards banebrytande barne- og ungdomsteater

Tekst: Ingrid Saltvik Faanes

Samtidsscenekunst for barn og unge

Barn og unge treng teater som utfordrar
Barne- og ungdomsprogrammet under Bastard spenna frå Nord-Korea og Finland til ulike vidaregåande
skular i Trondheim og Rema 1000 Moholt. Ein av
dei som hadde reist lengst for å få med seg aktørar til
sitt prosjekt var Morten Traavik. I Work in progress!
hadde han med nordkoreanske ungdommar frå Kum
Song musikkskule i Pyongyang og norske ungdommar
frå Steinerskulen i Trondheim. I denne framsyninga
presenterte dei kvart sitt politiske system, dei norske
ungdommane gjennom eigenskrivne parolar for ulike
norske politiske parti, og dei nordkoreanske ungdommane gjennom musikalske innslag. Ei framsyning som i
etterkant skapte meir debatt i media enn i skulegarden,
deriblant på Kulturnytt i NRK.
Framsyninga vart vist for ungdomsskuleklassar gjennom Den kulturelle skolesekken på dagtid, og vart ope
for resten av publikum på kveldstid. Dette vart fyrste
gongen Traavik lagde ein produksjon med, og ikkje
minst for, barn.

Kunstnar Morten Traavik meiner ein bør bli flinkare
til å vise barn kunst som utfordrar dei. Her frå hans
framsyning Work in progress!

– Som publikum kan barn vere meir opne for andre
typar uttrykk og det utradisjonelle enn dei vaksne. Dei
vaksne søkar gjerne etter noko dei skal forstå, men barn
vil kanskje berre oppleve, påstår Traavik.
Ulfeng ser ikkje slik på det, ho meiner at dette er
noko ein gjerne likar å tru.
– Barn tar fort tradisjonar og reproduserer trendane
i den dominerande delen av feltet, og når foreldra stort
sett tar med seg ungane på dei store teatra, blir teatersynet til barna likt det.
– Vi sett kunstige skilnadar på kva som passar for
barn og kva som passar for vaksne, meiner Ananiassen. – Vi skal ikkje vere redde for å vise barn noko meir
vaksent. Sjølvsagt er enkelte ting meir eller mindre
egna, det kan vere for keisamt eller ha eit tema utanfor
barn sine referanserammer, sjølv om barn òg har ulike
rammar for forståing akkurat som det vaksne publikum.
Traavik meiner at ein prinsipielt sett bør bli flinkare
til å presentere barn for kunst som utfordrar dei, som er
stimulerande og nysgjerrigheitsskapande.
– Barna har i dag ein veldig stor tilgang på ferdige
underhaldingsprodukt, særleg i TV og data. Det teatret
kan gjere, som ein skjerm ikkje kan, er å stimulere deira
delaktighet i ein framsyningsprosess, det kan vere interaktivt eller bidra til fantasi og møte med inntrykk.
For Ulfeng handlar det ikkje berre om å utfordre,
men først og fremst møte det unge publikummet utan
ei bestemt forestilling om kva dei vil ha. Og ikkje møte
dei med ei marknadstenking.
– Barn og ungdom fortener og skal ha samtidskunst
slik som alle andre publikumsgrupper, og på den måten
håpar eg at årets Bastardfestival blir banebrytande for
norsk barneteater. —

Foto: Morten Traavik
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– Barneteater i Norge er gamaldags, seier Ulfeng, som
meiner det ikkje samsvarar med samtidsscenekunsten
sitt uttrykk internasjonalt. – Det er svært knytt til
den tekstorienterte teatertradisjonen, det visar seg på
metode og uttrykkform på framsyningar. Ho opplever
at denne typen teater blir belærande og moraliserande.
– Barneteatret er så bunde til teksten at ein ikkje
tenker på moglegheitene til å gripe ting annleis og blir
blind på sin eigen tradisjon, hevdar Ulfeng. Ho ynskjer seg meir samtidscenekunst for barn, noko ho ikkje
definerer som kunst naudsynt laga i notida, men kritisk
kunst som er aktivt reflekterande i og til si samtid.
Dette gjer ein ikkje gjennom tekst, men gjennom val av
form og formale strategiar, seier Ulfeng og fortsett:
– Uansett kva alder ein har, så held ein seg til dei
same kontekstane i samtida, og slik sett har ikkje alderen på publikumaren noko å seie. Dermed passa det i
grunnen godt å slå saman DUG og Bastard.
Ho ynskja å gi plass til scenekunst for barn og unge
som sett kunstnarisk fridom og integritet som eitt ubetinga første premiss. Premiss nummer to var at det skulle
vere kunstnarar som jobbar i fremste rekke med samtidsscenekunsten og dens uttrykksformar, fordi barn og
unge er ikkje ei spesiell gruppe og fortener og skal ha
samtidskunst slik som alle andre publikumsgrupper.

Tekst: Thea Urdal

Show me love
Potensiell helsefare, smitteeffekt og dårlig påvirkning.
Det er bred enighet om at kunsten bør utfordre, men ikke
skade barn og ungdom. Kan scenekunsten lære av filmen
for å lage såre og treffsikre forestillinger for unge?

Show me love
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For noen måneder siden ryddet jeg på det gamle ung
domsrommet mitt hos moren min. I en av de mange
pappeskene som støvet ned der inne fant jeg en VHSkopi av Fucking Åmål, den svenske regissøren Lukas
Moodyssons film fra 1998 som markerte begynnelsen
på det silkerampaktige ungdomsopprøret til meg og
mine venner i Oslo.
Filmen handler om ungdommer i småbyen Åmål,
en liten drittby lik små drittbyer flest, der absolutt ingenting skjer. Et sted der de nyeste trendene fra Stockholm allerede er utdatert ved ankomst. Filmen handler
også om tenåringen Agnes, som er forelsket i Elin, skolens mest populære jente. Det at Agnes er en litt keitete
og grå figur gjør det ikke enklere. Men Elin kjeder seg
og tilfeldighetene vil ha det til at de to jentene finner
hverandre på et vis. I løpet av filmens 89 minutter er
kjappe bruddstykker av intens lykke satt opp mot dystre
partier – som den hormonfylte berg-og-dalbanen tenåringslivet gjerne er.
På et punkt i filmen får publikum innblikk i Agnes’
mørkeste øyeblikk. Såret og ydmyket låser hun seg inne
på rommet sitt og dytter bokhyllen foran døren. Hun
setter seg gråtende på sengen og begynner å kutte seg
med en barberhøvel. Jeg husker veldig godt hvordan
blodet hennes piplet fra håndleddet. Det var første gang
jeg så noen skade seg med vilje. Og selv om jeg visste at
det bare var en film, så la jeg den høyre hånden som ved
en refleks over blodårene på venstre håndledd, og kjente
smertene.
Om Agnes faktisk forsøker å ta selvmord eller om
hun bare vil kutte seg selv vet vi ikke, men jeg tenkte
umiddelbart det første – og var redd for at hun skulle
blø i hjel. Etter at vennegjengen min hadde sett filmen
noen flere ganger ble vi belært av tiendeklassingene
på skolen. Hun gjorde jo selvmordsforsøket helt feil.
«Hun kutter jo gæren vei, hun må skjære vertikalt, ikke
horisontalt». Og vi lyttet til de eldre, som tydeligvis var
mestere i selvskading. Men ingen av oss leflet, så vidt
jeg vet, med dette på egenhånd. Men hvordan kan man
egentlig vite?
Ildtang
Fucking Åmål var avgjørende i mitt ungdomsliv.
Mikrokosmoset i Åmål var på sett og vis diametralt motsatt Oslo, men det var allikevel mange likheter, spesielt
med tanke på vennedynamikk og karakterer, og det
var lett å relatere. Det snakkes mye om smitteeffekt og
symptomimitasjon når man skal presenDen Kulturelle Skolesekken
tere ømfintlige tema i offentligheten. I
Alle skoleelever i Norge mellom 6 og 19 år
pressen er spesielt selvmord noe man tar i
opplever profesjonell kunst og kultur av alle
med ildtang og i våre etiske retningslinjer,
slag gjennom Den Kulturelle Skolesekken
(DKS). Det er en solid satsing som fungerer
Vær varsom-plakaten, står det følgende:
på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.
Fylkeskommunen er ansvarlig for koor«Punkt 4.9. Vær varsom ved omtale av
dineringen regionalt, men kommunene har
selvmord
og selvmordsforsøk. Unngå omogså mulighet for å utvikle egne program.
I Norge er det Scenekunstbruket som
tale
som
ikke
er nødvendig for å oppfylle
er den nasjonale aktøren i formidling av
allmenne informasjonsbehov. Unngå
scenekunst i DKS.

beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra
til å utløse flere selvmordshandlinger.»
Men hva skjer når man som regissør eller koreograf
skal lage scenekunst om betente tema? Skal man unngå
dem? Kan og bør ikke kunsten kunne bevege seg inn på
ømfintlige områder, pille på skorper og lage nye ferske
sår? Hvilke hensyn må tas når publikum ikke består av
voksne?
Grenseløst
Gjennom moren min, som er tidligere danser og fortsatt jobber i feltet, har jeg sett mye dans, men lite av
det har vært særlig støtende. En ting sitter jeg imidlertid igjen med: Det er vanskelig å lage god scenekunst
– og kanskje enda vanskeligere å lage god og viktig
scenekunst for barn og unge. For hvordan kan man sy
sammen et troverdig bakteppe med et godt narrativ og
dyktige fortellerstemmer – og på samme tid unngå å gi
unge mennesker oppskrifter til destruktiv adferd?
Et av de mest omtalte eksemplene på komplisert
dans er kanskje Hege Haagenruds forestilling De
grenseløse fra 2012 som viser en jente som lider av spiseforstyrrelser og driver med selvskading. Handlingen er
satt til en institusjon, hvor en ung jente har isolert seg
fra omverdenen, diagnostisert med psykiske lidelser.
Forestillingen er et sammensurium av hennes egne
tvangstanger og fantasifulle oppspinn, og feilene hun
ser ved seg selv blir studert under lupe. På deskriptivt vis ramser jenta i stykket opp ulike metoder for
selvskading og selvmord, i tillegg til treningsmetoder
og antall kalorier. På tross av at Hege Haagenruds tette
samarbeid med psykologisk helsepersonell mente flere
fagpersoner at De grenseløse kunne være skadelig for
ungdomstrinnet. Selv om forestillingen hadde gått sin
gang i Vest-Agder, ble den stoppet av fylkeskommunen
i Buskerud.
Virkelighetsflukt
Saken illustrerer godt den følsomme karakteren til akkurat slike oppsetninger. Hvilke hensyn skal veie tyngst
når det kunstfaglige og helsefaglige kolliderer?
I kjølvannet av forestillingen arrangerte Scenekunstbruket en fagdag i januar i år med tittelen «Farlig kunst?
Hva kan vises innenfor den kulturelle skolesekken?»
Både kunstformidlere og kunstnere ble samlet for å
drøfte hvor grensen går for sensur, og om hvorvidt det
er farligere å vise kunst enn å legge lokk på problemstillingene. Tora Ferner Lange skrev videre et lengre
innlegg på Scenekunst.no som problematiserte at De
grenseløse kunstfaglig var en sterk og viktig forestilling,
men at den var helsefaglig farlig. Haagenruds forestilling ble stoppet i Buskerud fordi enkelte mente den var
potensielt dødelig.
Min hovedinnvending mot De grenseløse var at fore
stillingen var så låst for fortolkning. De unge ble nærm-

Show me love
est gitt en ren oppskrift på destruktiv adferd, uten at
man oppfattet en positiv forløsning hos hovedpersonen.
Ungdommene selv har bemerket at de tidvis får litt for
mye sorg, smerte og lidelse trykket ned i halsen. Og
man kan med rette spørre hvorfor det er slik at ungdom
på død og liv skal engasjeres med det som er trist og
vanskelig?
Jeg har alltid oppfattet scenekunst som en slags
virkelighetsflukt og selv om intensjonene unektelig er
gode hos flere scenekunstformidlere kan det muligens
bli vanskelig for ungdommene å relatere i utstrakt grad.
Derfor hadde det kanskje ikke vært så dumt å balansere
det dramaturgisk tunge, med litt lettere elementer, om
enn noe banale ting som kjærlighet, drømmer, svik,
ambisjoner og vennskap. De er jo ungdommer, tross
alt. Det var i hvert fall tilsvarende ting som opptok meg
i mine ungdomsskoledager, da vi drakk oss småfulle i
ballrommet på McDonald’s med gutta vi synes var søte,
før vi løp fnisende for å unngå Natteravnene.
Forløsning
Jeg er muligens av den gamle skolen, men erfaringsmessig vil jeg si at de enkleste virkemidlene ofte er de mest
treffsikre, og jeg synes at de aller beste historiene som
fortelles på scenegulv rundt om i Norge i dag er de som
klarer å fokusere på problem, vilje og forløsning. Men
det er ikke slik at jeg mener forløsning er ensbetydende
med en lykkelig slutt.

Foto: Åke Ottosson/Memfis Film AB

Den engelske tittelen på Fucking Åmål er Show
me Love, en tittel jeg synes var i overkant enkel som
tenåring, men i dag syns jeg den treffer godt. Jeg så den
igjen nå nylig og trodde på et vis at jeg nå som 26-åring
ville forholde meg litt mer uaffektert til selvskadingsscenen. Men scenen traff meg like hardt, og jeg innså at
det handler like mye om hva som skjer rett etterpå, enn
selve kuttingen. For Agnes stopper jo å kutte seg. Hun
hører stemmen til Elin utenfor vinduet og knytter et
skjerf rundt håndleddet.
Jeg tror ikke dette handler om å sy puter under armene på barn og unge. Det handler om noe så klisjéfullt
som å vise de mørke sidene ved livet, satt opp mot de
lysere. Det handler om å anerkjenne sitt publikum.
Mot slutten av Fucking Åmål har Agnes og Elin låst
seg inne på toalettet på skolen. Det har samlet seg en
stor gruppe ungdom utenfor, som er overbevist om at
det er en gutt Elin er sammen med. Til slutt bestemmer
de to jentene seg for å vise alle at de er forelsket, før de
går og drikker sjokolademelk sammen på rommet til
Elin. Den scenen blir jeg fortsatt oppglødd og rørt av
å tenke på.
Idet de trommer ut av toalettet med flettede hender,
fulle av faenskap og optimisme, skimter man noe annet
i det to unge jentene, som fremtidige koreografer og
regissører av scenekunst kan ta med seg: De brenner av
håp. Det er kanskje tvilsomt at disse to holder sammen
i uoverskuelig fremtid, men akkurat der og da er de ett.
Og vi tror på dem. —
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For Thea Urdal handler det å anerkjenne sitt unge publikum om noe så klisjéfullt
som å vise de mørke sidene ved livet, satt opp mot de lysere. Her fra en av de lyse scenene
i Lukas Moodyssons kultfilm Fucking Åmål fra 1998.

@kunstloftet

En s tøtteord ning fra Norsk kul turrå d m e d fo r må l å ø k e i n te re sse n
f or, kvalite te n på o g a ne rkje nne l se n a v k u n st fo r e t u n gt p u b li k u m

nk.kunstloftet

4
søknadsfrister
i året:
- 3. desember
- 1. mars,
- 1. juni
- 1. september

På kunstløftet.no presenteres over 100
prosjekter støttet av Kunstløftet, samt
over 100 artikler og intervjuer som
omhandler kunst for barn og unge.

Neste utgave av Kunstløftets avis tilsendt i posten?
Mail abo@kunstloftet.no med navn og adresse!
Ønsker du å motta Kunstløftets nyhetsbrev?
Meld deg på her: www.kunstløftet.no/nyhetsbrev

www.ku n stlø fte t.n o

