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Redaktionelt forord

Med Teaterpolitik og teaterledelse præsenterer vi et tema, hvor det kunstneriske umiddelbart glider i baggrunden. Det gør vi med en tro på, at de teaterpolitiske og organisatoriske
rammer i sidste ende har en afgørende betydning for det kunstneriske. Derfor sætter vi i
dette nummer af Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier fokus på de rammer, som er
afgørende for scenekunsten. Teatret er sammen med filmen de organisatorisk og finansielt
tungeste kunstarter, og vi har på redaktionen fundet det interessant at se på, hvordan de
produktionsmæssige betingelser spiller ind på scenekunsten. Disse rammer varierer fra teater
til teater og fra forestilling til forestilling, og det har derfor været hensigten at præsentere en
række temaartikler, som tager udgangspunkt i forskellige institutionelle og kulturpolitiske
kontekster. Det teaterpolitiske spiller en afgørende rolle her: Selvom meget tyder på, at scenekunstformer, der ikke modtager nogen form for offentlig støtte, er i vækst, er der stadig
en stor del af scenekunsten, der er afhængige af den offentlige støtte. Det betyder også, at de
politiske rammer for scenekunsten har en afgørende betydning for, hvordan dansk teater ser
ud – ikke bare institutionelt, men også kunstnerisk.
Her spiller teaterloven naturligvis en central rolle, og meget tyder på, at den snart skal
have et eftersyn. I slutningen af året kommer kulturministerens teaterudvalg med sit udspil
til, hvordan en fremtidig teaterlov skal se ud. Det vil igen skabe diskussion af teaterpolitikken, fordelingen af midler og af de kulturpolitiske målsætninger, teaterloven er et udtryk for.
Vi har i redaktionen bestræbt os på, at temanummeret er inspirerende og horisontudvidende i forhold til disse diskussioner. Det betyder, at vi ikke bare har set på konkrete forhold
i den danske teaterverden, men også har et udblik til en nordisk og europæisk sammenhæng.

Temaartikler
Temasektionen indledes af Sigrid Røysengs artikel Godhet og galskap. Om den frie scenekunstens legitimitet. Her diskuteres, hvorfor de frie norske scenekunstgrupper har haft svært
ved at opnå kulturpolitisk legitimitet. Med inspiration fra såvel Foucault som Luhmann
præsenterer artiklen en begrebsanalyse af »det gode« i såvel etisk som æstetiske forstand,
som rammer ned i en afgørende kulturpolitisk grundlagsdiskussion om, hvorfor samfundet
skal støtte (scene)kunsten. I en historisk analyse af den svenske teaterpolitik fra 1933 sætter
Rikard Hoogland fokus på publikum. En bemærkelsesværdig pointe i hans Teaterpubliken
i svensk kulturpolitik er, hvor konstant bekymringen over et vigende publikumstal og ikke
mindst ungdommens manglende interesse for teatret er. Jon Nygaard tager i Teater for alle?
Norsk teaterpolitikks ambisjon – og organisatoriske og kunstneriske konsekvenser udgangspunkt
i en meget stærk tradition for at prioritere et decentralt teater samtidig med, at staten er
den væsentligste kulturpolitiske aktør. Artiklen analyserer de organisatoriske og kunstneriske
konsekvenser af en statslig kulturpolitisk beslutning om, at samtlige norske fylker skal have
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et regionsteater. Også Louise Ejgod Hansens To små teatre sætter fokus på samspillet mellem
det nationale og det lokale i en analyse af egnsteaterordningen og af, hvordan kulturpolitikken påvirker teatrenes organisatoriske rammer. I Josh Edelmans Hvad er et teaterkompagni.
Det irske eksempel præsenteres en Bourdieu-inspireret feltanalyse af, hvordan det teaterpolitiske system påvirker scenekunstnernes handlemåder. En hovedpointe er, at kunstnerne
har indrettet sig efter et støttesystem, der præmierer en klar kunstnerisk profil, hvilket har
medført en eksplosion i antallet af teaterkompagnier.
Eva Parum sætter i sin artikel Ledelse af kreative kulturorganisationer – rammebetingelser og udviklingsmuligheder for danske teaterorganisationer fokus på, hvilke konsekvenser
Kulturministeriets valg af styringsinstrumenter har haft i forhold til Københavns Teater.
Gennem et omfattende feltarbejde på Det Kongelige Teater har Helle Hein studeret ledelse
af kunstnerisk personale. I artiklen Kunsten at lede primadonnaer. Når god ledelse spænder ben
for kunsten præsenterer hun fire forskellige kunstnertyper og reflekterer over, hvordan de skal
ledes, så det giver de bedste kunstneriske resultater. Sara Otterstrøm præsenterer i sin artikel
Den hierarkiske anarkisme. Indflydelsen af politiske overbevisninger på Volksbühnes infrastruktur
en værdiorienteret analyse af, hvordan Castorf i sit lederskab af Volksbühne har arbejdet for
at lade politiske værdier være synlige såvel organisatorisk som kunstnerisk.

Essays og anmeldelser
Også i dette nummer af Peripeti har vi en række essays, hvoraf en del forholder sig til temaet.
Det gælder Jørn Langsteds Kunstpolitikkens dramaturgi – version 2, der diskuterer den afgørende balance mellem kontinuitet og fornyelse. Anette Asp Christensen og Christine Fentz’
Udviklingszoner i dansk scenekunst kan ses som et indspark i netop denne debat. Med sin
analyse af Teatret som interferens undersøger Annelis Kuhlmann, hvordan Odin Teatret arbejder med teatret som et kulturelt og socialt mødested. Dette uddybes i Ulrik Skeels essay, der
præsenterer planlægningen og afviklingen af interferensprojektet i foråret 2009. Lars von
Triers Antichrist præsenteres som dette nummers værk i en udvidet version med to analyser
skrevet af henholdsvis Niels Lehmann og Bodil Marie Stavning Thomsen. Herudover kommer Dramachef på DR Ingolf Gabold med en reaktion på Birgitte Hesselaas præsentation af
DRs Sommer, der var værket i Peripeti 11 – og Birgitte Hesselaa replicerer.
I anmeldelsesdelen finder vi Jørn Langsteds anmeldelse af Faktuel redegørelse om teatersituationen i Danmark 2004/2005-2007/2008, som er en officiel kulturministeriel redegørelse.
To af anmeldelserne præsenterer antologier, der rummer teaterpolitiske og teatersociologiske
analyser med et europæisk perspektiv, det gælder Jon Nygaards anmeldelse af Global Changes
– Local Stages og Jørn Langsteds anmeldelse af State on Stage. Erik Exe Christoffersen anmelder desuden fire meget forskellige bud på en forståelse af det aktuelle forhold mellem dramaturgien og skuespilkunsten i forhold til performance, devisingprocesser, den psyko-fysiske
metode og teaterlaboratoriet.

Godhet og galskap
Om den frie scenekunstens legitimitet
Af Sigrid Røyseng

En marginal plass i kulturpolitikken
Det er et velkjent faktum at den frie scenekunsten har en relativt marginal stilling i kulturpolitikken sammenlignet med den institusjonelle scenekunsten, i alle fall når det kommer
til spørsmålet om økonomisk støtte. Frustrasjonen over dette kommer ofte til uttrykk i følgende retoriske tallrekke: Den frie scenekunsten står for 30 % av alle profesjonelle scenekunstforestillinger i Norge, har 20 % av scenekunstpublikummet, men mottar bare 3 % av
de offentlige scenekunstbevilgningene (Bratten 1996:136). Den frie scenekunstens talsmenn
og -kvinner har i flere tiår gjentatt denne tallrekka, noe justert fra år til år, som argumentasjon for økte bevilgninger (jf. Fjeldstad 1981, NOU 1988, Buresund og Gran 1996).
Sammenstillingen av tallene fungerer som et vitnesbyrd om den ulikebehandlingen den frie
scenekunsten opplever at den er blitt til del sammenlignet med den institusjonelle.
Det frie scenekunstfeltet i Norge tok form i 1970-åra, og i 1982 ble det for første gang
etablert en statlig støtteordning for denne delen av kunstlivet. Denne ordningen har endret
innretting flere ganger. I dag gir ordningen prosjektstøtte og forvaltes av Norsk kulturråd.
Aktørene på det frie scenekunstfeltet kan søke midler til å realisere prosjekter, men har ikke
anledning til å søke midler til kontinuerlig drift av en gruppe. Formålet med ordningen er
»å styrke nyskapende scenekunst utenfor de offentlige institusjonene«.1
Som tilfellet er med mange andre kulturpolitiske støtteordninger, har antallet søkere til
ordningen økt langt mer enn det økonomiske omfanget av ordningen. Konkurransen om
midlene er hard. De siste årene har den økonomiske støtten til den frie scenekunsten imidlertid blitt styrket en del.
Partiene som har dannet den norske regjeringen i stortingsperioden 2005-2009,
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, la i 2004 fram en felles kulturpolitisk plattform kalt Kulturløftet. Kulturløftet består av 15 løfter, hvorav det viktigste i
følge regjeringspartiene er et løfte om at 1 % av statsbudsjettet skal brukes på kultur innen
2014. Kulturløftet er med andre ord et løfte om at bevilgingene til kultur skal økes kraftig,
og at alle deler av kulturlivet skal få et økonomisk løft. Et av punktene i Kulturløftet er »Økt
satsing på scenekunst og faste grupper«.2 Målet var å skape et grunnlag for at frie grupper i
større grad enn tidligere skal kunne arbeide sammen på fast basis.
I 2007 ble det etablert en ny ordning som innebærer at noen få utvalgte frie grupper
som ansees å holde et særlig høyt kunstnerisk nivå skal ha en mulighet til å jobbe med større
økonomisk stabilitet enn det som har vært mulig innenfor prosjektstøtteordningen for fri
scenekunst. For budsjettåret 2009 utgjør den andelen av statlig støtte som spesifikt er rettet
mot den frie scenekunsten likevel ikke mer enn 4 % av den totale statlige støtten til scenekunstformål.
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Den frie scenekunstens forholdsvis svake gjennomslag i kulturpolitikken har blitt forsøkt
forklart flere ganger: Kulturforskeren Anton Fjeldstad (1981:219) pekte tidlig på at en av
de viktigste grunnene til at den frie scenekunsten i Norge ikke har fått økonomiske vilkår
på linje med de frie miljøene i Norden ellers, har vært skepsis til om det virkelig var snakk
om profesjonell scenekunst. De første frie teatergruppene besto av folk uten teaterskole eller
praksis fra institusjonsteatrene. Medlemmene var stort sett rekruttert fra amatørteater- og
studentteatermiljøer. Senere har teaterviteren Jon Nygaard hevdet at det er strategiene til
Danse- og Teatersentrum (DTS) – den frie scenekunstens interesseorganisasjon – som har
vært for dårlige. Organisasjonen har ikke i tilstrekkelig grad promotert det som er den frie
scenekunstens virkelige forse – arbeidet med å formidle scenekunst til barn og unge rundt
om i distriktene (Nygaard 1996). Organisasjonens leder, Tove Bratten, hevder for sin del at
problemet er at den frie scenekunsten i for høy grad har presentert seg som et alternativ og
ikke et supplement til institusjonene. Hennes poeng er at den frie scenekunsten med denne
strategien har plassert seg i en uheldig konkurranse- og kamprelasjon til den institusjonelle
scenekunsten (Bratten 1996).
I tråd med den nederlandske kulturøkonomen Hans Abbing kan den anerkjennelsen et
kulturuttrykk får hos offentlige myndigheter i form av økonomisk støtte sees som et bilde på
den samfunnsmessige posisjonen og legitimiteten det aktuelle kulturuttrykket har (Abbing
2002). Om vi følger Abbing, må det være noe ved den frie scenekunsten som gjør at den ikke
nyter like høy legitimitet som den institusjonelle scenekunsten. Å forklare den frie scenekunstens relativt marginale stilling i kulturpolitikken er ingen enkel øvelse. Én faktor alene
kan neppe forklare denne situasjonen. Likevel er hensikten med denne artikkelen å lansere
en alternativ tolkning av den frie scenekunstens relativt marginale plass på det statlige kulturbudsjettet. Nærmere bestemt er denne artikkelen en spekulasjon over hvorvidt den frie
scenekunsten har noe amoralsk ved seg som gjør at den passer dårligere inn i den offentlige
kulturpolitikkens prioriteringer enn den institusjonelle scenekunsten. En slik antakelse forutsetter at forestillinger om moral er vesentlige i konstitueringen av kulturpolitikken. La oss
derfor starte med å se nærmere på det vi kan kalle et kulturpolitisk godhetsregime.

Kulturpolitisk godhetsregime
Høsten 2005 ble Trond Giske kulturminister i Norge i en regjering dannet av Arbeiderpartiet,
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Giske (Arbeiderpartiet) ble raskt oppfordret til å
skrive en kronikk i Aftenposten (Norges største riksdekkende abonnementsavis), og legge
fram sine konkrete planer som kulturminister. Da kronikken ble publisert, var Giskes
utgangspunkt striden som kom i kjølvannet av publiseringen av Muhammedtegningene3
og de utfordringene vi står overfor i overgangen fra et homogent samfunn til et mangfoldig
og flerkulturelt Norge. »Vi kan neppe klare jobben uten kultursektoren«, skriver Giske. Og
videre:
En (…) forutsetning for å kunne leve med forskjeller, er muligheten til å bli kjent
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med det ukjente. Dette krever evne til å møte det som er annerledes med et åpent
sinn, og det krever arenaer der slike møter faktisk kan finne sted. Kulturfeltet kan
bidra med begge deler. Det er få områder som i like stor grad som kunst og kultur
gir folk trening i å møte det ukjente. Resultatet er nye erfaringer, ny erkjennelse
og kanskje oppdager man at det ukjente ikke var skremmende, men spennende og
interessant.4
Den forståelsen av kunsten som kommer til uttrykk i Giskes kronikk, befinner seg innenfor
det som kan omtales som et kulturpolitisk godhetsregime. Kunsten framstår i dette resonnementet som noe moralsk og ubestridelig godt. Kunsten er det gode som kan fordrive det
onde. De voldsomme reaksjonene Muhammed-tegningene vakte, fungerer som et eksempel
på det onde som tynger samfunnskroppen, og som kunsten og kulturen kan fungere som
en medisin mot. Kulturen kan vise oss at det ukjente ikke er skremmende, men spennende
og interessant. Denne sammenhengen spesifiserer Giske på følgende vis: Erfaringer med
kulturuttrykk vi i utgangspunktet ikke kjenner så godt, kan bidra til at vi overvinner sjangersjåvinismen. Han skriver således: »Har man overvunnet »sjangersjåvinismen« i seg selv, er
man et skritt videre i å overvinne andre former for sjåvinisme.«5 I tråd med dette perspektivet
forholder det seg slik at hvis vi ikke lenger frykter det fremmede, men lar oss fascinere av det,
er det også håp om å kunne skape et reelt flerkulturelt felleskap i landet: »Vi er ikke i mål før
en pakistansk skuespiller kan spille Peer Gynt eller Nora uten at noen tenker over at det er
noe spesielt«, skriver Giske.6
Denne kronikken fikk den skjønnlitterære forfatteren og avisskribenten Linn Ullmann
til å tenne på alle plugger. Hun skrev: Nå »tror (…) jeg [at jeg] forstår hvorfor Ødipus til
slutt stikker ut øynene sine i Sofokles’ tragedie (…). Jeg tror det er på grunn av kronikker
som Giskes.«7 Og i sitt tilsvar til Ullmann blir Giskes moralske perspektiv på kunst og kultur
om mulig enda tydeligere. Se bare her:
Kunst og kultur kan gjøre oss våkne og bevisste, bidra til å skape gode oppvekstvilkår,
bygge broer mellom mennesker, ta oppgjør med rasisme. Kunst kan bidra til å gjøre
mennesker helere gjennom å utfordre og stimulere. Kunst kan forandre samfunnet
til det bedre.8
Utsagnet vitner om en nærmest ubegrenset tro på de gode kreftene kunsten og kulturen
representerer. Alt ondt i samfunnet, hva enten det gjelder sløvhet, dovenskap, passivitet,
dårlige oppvekstvilkår, segregering eller rasisme, kan fordrives med kunst og kultur. Alt som
har gått i stykker, kan bli helt igjen i møtet med kunst og kultur. Trond Giske sier det rett ut:
»Kunst kan forandre samfunnet til det bedre.« På denne måten gir statsråden uttrykk for at
kunstens samfunnsmessige legitimitet ligger i dens evne til å foredle mennesket og forbedre
samfunnet. Kunsten skal gjøre godt. Det er altså langs den moralske vurderingsaksen Giske
beveger seg når han meisler ut sitt kulturpolitiske ståsted.
Ved første øyekast er det nærliggende å påpeke at det moralske perspektivet Giske her
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gir uttrykk for, først og fremst må forstås på bakgrunn av den spesielle saken det er snakk
om. Det kan påpekes at det ikke er rimelig å utlede generelle poenger om grunnforestillinger
i kulturpolitikken med utgangspunkt i disse kronikkene. La oss derfor se om vi finner lignende forestillinger om moral om vi går til scenekunstpolitiske dokumenter.

Scenekunstens godhet
I juni 2008 la den sittende regjeringen fram en stortingsmelding om scenekunst.
Innledningsvis pekes det på hvilke betydninger scenekunst kan ha i samfunnet. Her legges
det vekt på at scenekunst kan bidra til å skape fellesskap og mangfold:
(…) scenekunsten kan (…) formidle ny og ukjent kultur og formidle kjente verk
på måter som åpner for nye perspektiver. Scenekunsten samler publikum i en felles
arena og kan bidra til å skape og ta vare på lokal identitet, tilhørighet og fellesskap. I
den direkte kommunikasjonen mellom utøverne og publikum ligger også scenekunstens unike mulighet til å skape forståelse for og innlevelse i historier og tema som
er nye for publikum, og dermed skape fellesskap og gi grunnlag for mangfold langt
utover det hjemlige og nære (Kultur- og kirkedepartementet 2008:9).
Her møter vi langt på vei den samme tankerekken som i Giskes kronikker. Ikke bare kan
møtet med scenekunst bidra til å skape lokal identitet, tilhørighet og fellesskap. Møtet med
scenekunst kan også bidra til at tilskuerne åpner seg for det ukjente. Scenekunsten ser på
denne måten ut til å representere noe godt som er velegnet til å realisere gode formål. Om vi
ser nærmere på scenekunstpolitiske dokumenter fra mellomkrigstida og fram til i dag, ser vi
at ideen om at scenekunsten representerer noe godt, ikke er ny.
Et gjennomgående trekk ved de offentlige utredningene om scenekunst som har blitt
laget fra den første kom i 1935 til den siste ble lagt fram i 2002, er at scenekunst blir forstått
i lys av en dikotomi som skiller mellom rene kulturformer, på den ene siden, og kulturformer
som er infisert og besmittet av markedets virkemåte, på den andre. Følgende utsnitt fra den
offentlige scenekunstutredningen fra 2002 kan tjene som eksempel:
Det er en tidløs kjerne i all scenekunst fra den antikke bukkesangen til den postmoderne dekonstruksjonen. Den moderne teknologien med sine talløse lagrings- og
formidlingsmuligheter utfordrer det tradisjonelle forholdet mellom scene og sal på
nye og spennende måter og den forandrer også måten å fortelle på. Men den kan ikke
erstatte møteplassen.
Den rituelle leken med grunnleggende tema i menneskelivet gir oss økt selvinnsikt og en bredere forståelse av oss selv som sosiale vesen. På denne måten kan god
scenekunst være med på å skape det offentlige rommet og den meningsdanning som
virker kritisk tilbake på samfunnet og er en forutsetning for demokratiet.
Det direkte, dialogiske møtet mellom publikum og levende kunst er kanskje
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viktigere enn noen gang tidligere fordi mer og mer av kommunikasjonen i samfunnet
er styrt av kommersielle interesser i globale nettverk som henvender seg indirekte og
monologisk. Scenekunsten kan på sitt beste være med på å balansere tendensen til
økt individualisering i samfunnet og motvirke banaliserende og ensrettende sider ved
den kulturelle globaliseringen. Samtidig skal en ikke være blind for at internasjonaliseringen kan være med på å åpne opp for kulturimpulser og bryte ned hegemoni på
kunst- og kulturområdet (NOU 2002:8:11).
Her tillegges scenekunsten mange gode egenskaper: Scenekunsten gir oss økt selvinnsikt.
Scenekunsten bringer oss til kunnskap om oss selv som sosiale vesen. Scenekunsten påvirker
meningsdannelsen i samfunnet på en aktiv og konstruktiv måte og er derfor en forutsetning
for demokrati. Og i motsetning til den kommersielt styrte kommunikasjonen i samfunnet er
scenekunsten direkte og dialogisk. Scenekunsten er en motvekt til det banale og ensartede.
Scenekunsten tillegges på denne måten verdi som en helende kraft som kan rette opp en del
av de skadene kommersialiseringen og den kulturelle globaliseringen påfører både enkeltmennesket og samfunnet. Gjennom henvisningen til at scenekunsten har en »tidløs kjerne«,
framstår den som en utømmelig kilde som fører oss tilbake til det gode i oss selv som mennesker. Scenekunst framstår i disse dokumentene som en substans eller essens – en kraft som
eksisterer uavhengig av alt annet. Scenekunst framstår som en høyereliggende kraft som har
et særskilt potensial til å få fram det beste i mennesket og til å etablere livskraftige fellesskap
(Røyseng 2007). Scenekunsten framstår som god i moralsk forstand. Disse forestillingene
om scenekunstens godhet plasserer seg pent inn i det kulturpolitiske godhetsregimet.
Jeg vil fortsette med å se nærmere på hvordan den frie scenekunsten passer inn i forhold
til de moralforestillingene som preger kultur- og scenekunstpolitikken.

I det godes tjeneste
Mye tyder på at den frie scenekunsten, i alle fall deler av den, langt på vei glir inn i det
samme moralske universet som den statlige kulturpolitikken etterspør. Viljen til å stille seg
til tjeneste for de moralsk gode formålene i kulturpolitikken ser ut til å være stor blant mange
av den frie scenekunstens aktører.
For det første har den distriktspolitiske dimensjonen i kulturpolitikken fått et konkret
innhold gjennom en del av de frie scenekunstnernes arbeid. Riktignok er de frie scenekunstnerne på samme måte som den norske kunstnerbefolkningen for øvrig, først og fremst
bosatt i de største byene (Heian m.fl. 2008), men viljen til å bedrive utstrakt og utholdende
turnevirksomhet har vært stor. For en del av aktørene på feltet har det også handlet om å
innta en aktiv rolle i det lokale og regionale utviklingsarbeidet på det stedet de holder til.
Grenland Friteater er et godt eksempel her. Grenland Friteater ble etablert i 1976 og er en
av de aller eldste frie teatergruppene i Norge, og lenge var de en av de mest anerkjente gruppene på feltet. I deres tilfelle framstår den lokale forankringen og det nære samspillet med
Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune som et sentralt aspekt ved virksomheten.
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Teatret artikulerer et sterkt ønske om å bidra positivt til den regionale utviklingen og mener
selv at det har bedre forutsetninger for å gjøre det enn institusjonsteatret i regionen – Teater
Ibsen. De sier: »Vi har en sterk forankring i Telemark. I motsetning til Teater Ibsen hvor folk
kommer og går. (…) Her er vi tre-fire familier (som har holdt på siden 70-åra). For oss har
det blitt en livsstil.«9
For det andre har mange av det frie scenekunstfeltets aktører viet barn og unge en helt
spesiell oppmerksomhet. Dette er en profil den frie scenekunsten har hatt helt siden den
etablerte seg i Norge i 1970-åra og fram til i dag. Dette har selvfølgelig med mulighetene for
å få en inntekt av arbeidet med scenekunst. For de frie scenekunstnerne har barn og unge
vært det mest opplagte markedet helt siden starten. De siste årene har arbeidet med scenekunst for barn og unge dessuten blitt løftet inn i et av vår tids mest ambisiøse og eksplisitte
sivilisasjonsprosjekter – Den Kulturelle Skolesekken. I stortingsmeldingen om Den Kulturelle
Skolesekken som Kultur- og kyrkjedepartementet ga ut i 2003, er tanken at:
Kunst og kultur gjev opplevingar som kan ha avgjerande verknad på utviklinga av
det enkelte mennesket sin personlegdom og livskvalitet. Ved å ta del i kulturelle
aktivitetar og få oppleve kultur vert vi òg deltakarar i den store forteljinga, det djupe
verdifellesskapet som gjer oss til siviliserte menneske (Kultur- og kyrkjedepartementet 2003b: 15).
I tråd med denne tankegangen bidrar den frie scenekunsten altså til positiv utvikling av barnas personlighet og livskvalitet, og den bidrar til å gi dem de nødvendige forutsetningene for
å bli siviliserte medlemmer av samfunnet. Det er dessuten en ambisjon at den kulturformidlingen som foregår innenfor Den Kulturelle Skolesekken skal kompensere for den ulikheten
i tilgang til kultur som barnas familietilhørighet innebærer: »Den kulturelle skulesekken
skal femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva
skule dei går på og kva økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har« (Kultur- og
kyrkjedepartementet 2007:22). Når mange av de frie scenekunstnerne skaffer seg et levebrød
innenfor Den Kulturelle Skolesekken, deltar de således i et kulturpolitisk godhetsprosjekt.
For det tredje har mange av den frie scenekunstens aktører, ikke minst i sitt arbeid med
barn og unge, laget forestillinger som har tatt tak i problemstillinger som på ulike måter kan
oppfattes å være moralsk viktige og riktige. Det kan for eksempel være problemstillinger
knyttet til narkotika, spisevegring eller mobbing. For å låne ordet til Lars Vik i Grenland
Friteater handler mange typiske barneteaterforestillinger om »mor [som] drikker, far [som]
tror han er homse, [og] bestemor [som] blir miljødetektiv« (Vik 1996:108).
Langs alle disse dimensjonene framstår den frie scenekunsten som det gode som fordriver det onde. Den frie scenekunsten bidrar positivt i kampen mot kulturell deprivasjon i
distriktsnorge. Den bidrar til å gjøre kjedelige industristeder som Porsgrunn til et mer attraktivt bosted. Den bidrar til at alle barn og unge i Norge, uavhengig av bakgrunn, får tilgang til
scenekunst. Den bidrar til å sivilisere den oppvoksende slekt. Og den bidrar til å sette fokus
på vanskelige temaer som man antar at barn og unge strever med.
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Men om jeg har rett i at mange av det frie scenekunstfeltets aktører på denne måten
innordner seg kulturpolitikkens moralske godhetsprosjekter, hvor fri er da egentlig den frie
scenekunsten?

Hvor fri er den frie scenekunsten?
Betegnelsen fri scenekunst spiller på forestillingen om kunstens autonomi. Betegnelsen markerer en avgrensning i forhold til noe som oppfattes som preget av tvang, bindinger og
kontroll. Betegnelsen viser direkte til idealet om kunstnerisk frihet. Helt konkret har den frie
scenekunsten skapt en forståelse av seg selv og sin egen frihet gjennom ulike kontrasteringer
mot den institusjonelle scenekunsten. Den institusjonelle scenekunsten har blitt forstått som
en ufri form for kunstnerisk praksis. Ja, langt på vei har det blitt stilt spørsmål om scenekunstinstitusjonenes virksomhet i det hele tatt kvalifiserer for betegnelsen kunst.
Organisatorisk har de tradisjonelle scenekunstinstitusjonene blitt oppfattet som strengt
hierarkiske og byråkratiske og for rigide til å kunne fungere som arena for virkelige og vitale
kunstneriske skaperprosesser. Det er betegnende at institusjonsteatrene fra de frie scenekunstnernes ståsted har blitt omtalt ved hjelp av metaforer som fabrikk og bedrift med de
assosiasjoner til samlebåndsproduksjon som det gir (jf. Barba 1990). I opposisjon til dette
var normen innen den frie scenekunsten lenge gruppeorganisering. Tanken var at scenekunst
på grunnleggende vis er en kollektiv kunstform som må utøves innenfor en gruppe av likeverdige kunstnerne. Senere har det tidsavgrensede prosjektet, hvor kunstnerne jobber sammen i en begrenset periode overtatt som organisatorisk norm i det frie feltet.
Også estetisk har den frie scenekunsten stått i opposisjon til den institusjonelle. Den
psykologiske realismen og det tekstbaserte teateruttrykket som har preget institusjonsteatrene, har blitt sett på som en tilstivnet form for kunstnerisk praksis som ikke evner å tilføre
teaterkunsten noe nytt. Den frie scenekunsten har således vært eksponenter for andre kunstneriske idealer enn den institusjonelle scenekunsten. Nonlineær dramaturgi og fysiske og
visuelle sceneuttrykk er sentrale stikkord i denne sammenhengen. Dette innebærer samtidig
at kunstnerisk eksperimentering og nyskaping er begreper den frie scenekunsten har identifisert seg med, til forskjell fra kopiering, repetisjon og stagnasjon som den institusjonelle
scenekunsten gjennom disse retoriske manøvrene har blitt beskyldt for.
Den frie scenekunstens opptatthet av kunstnerisk frihet passer imidlertid ikke
helt inn i det bildet jeg tegnet ovenfor. Idealet om kunstnerisk autonomi harmonerer ikke med den frie scenekunstens tette kobling til kulturpolitikkens moralske godhetsprosjekter. Måten deler av den frie scenekunsten er innvevd i de
moralsk gode prosjektene i kulturpolitikken på, har da også skapt motreaksjoner.

På moralens omveier/avveier
Den tidligere nevnte Lars Vik, fra Grenland Friteater, publiserte i 2000 Ti teser om teater for
barn, hvor han blant annet tar et oppgjør med moralismen og den politiske korrektheten i
norsk barneteater. I en av tesene skriver han:
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Det er for mye idyll og for mye moral i norsk barneteater. Og for mange vikarierende
motiver; det er lettere å få en teaterforestilling inn i skolen eller i det lokale kulturhuset om den er politisk korrekt og/eller har opplagte pedagogiske siktemål. Men godt
teater trenger ingen unnskyldninger.10

Lars Vik poengterer altså her at de moralske godhetsprosjektene burde være overflødige så
lenge miljøene klarer å skape godt teater. Godt teater begrunner seg selv. Teatret må ikke
forville seg inn på moralens omveier eller avveier. Lars Vik markerer med dette synspunktet
langt på vei at de forestillingene om det gode som kulturpolitikken baserer seg på, ikke må
forveksles med kunstens forståelse av godt og dårlig.
Også en del av debattene som har blitt reist i tilknytning til den største og viktigste støtteordningen på dette kunstfeltet, prosjektstøtteordningen som Norsk kulturråd forvalter,
viser at kulturpolitikkens godhetsregime ikke er det eneste perspektivet den frie scenekunsten forstås ut fra. Kulturrådsordningen var gjennom en omfattende omlegging i andre halvdel av 1990-åra. Det innebar blant annet at det ble ansatt en scenekunstkonsulent med betydelig myndighet til å innfri og avslå søknader om prosjektmidler fra det frie feltet. Stillingen
ligner altså de mer profilerte filmkonsulentene som forvalter midlene i Norsk filmfond.
Omleggingen innebar at prosjekter som ville gjøre seg håp om å få støtte, måtte innfri kravet
om kunstnerisk nyskaping. Regissøren, Kai Johnsen, som i perioden fra 2000 til 2001 hadde
stillingen som scenekunstkonsulent, sa det slik i et medlemsmøte i Skuespillerforbundet
som jeg hadde gleden av å være til stede på: »Søknadene må overbevise om at prosjektene
er kunstnerisk nødvendige.« Ved å bruke uttrykket »kunstnerisk nødvendig« understreket
scenekunstkonsulenten at det var de kunstneriske vurderingskriteriene alene som var relevante i utvelgelsen av prosjekter for støtte. At visse temaer eller problemstillinger kunne være
moralsk eller politisk viktige, var ikke argumenter som ville føre fram i kampen om penger.
Omleggingen innebar at flere av de eldste aktørene på det frie scenekunstfeltet ble vraket til
fordel for yngre krefter. Flere av gruppene som lenge hadde blitt betraktet som de sentrale
representantene for den frie scenekunsten, ble detronisert. Det nye regimet i Kulturrådet så
dem ikke lenger som nyskapende. Feltet fikk nye helter.
Den nye bevilgningspraksisen førte samtidig til at mange av aktørene som arbeider med
scenekunst overfor barn og unge, måtte se seg om etter andre finansieringskilder. Dette
skapte selvfølgelig stor misnøye i de miljøene som ble rammet. Imidlertid forklarte scenekunstkonsulent Kai Johnsen til Skuespillerforbundets medlemsblad, Stikkordet, at denne
endringen kun var et utslag av kunstneriske kvalitetsforskjeller. Søknadene til barn- og ungeprosjektene holdt ikke mål:
Dessverre, (…), er det slik at søknader fra denne delen av miljøet (altså de som jobber mot barn og unge, [min presisering]) i utstrakt grad er dårligere tenkt og fundert
enn i resten av miljøet. Det er mye moralisme og oppdragende tenkning ute og går.11
I dette perspektivet er altså moralisme og oppdragende tenkning så å si synonymt med dår-
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lig kunst. Et godt kunstnerisk prosjekt kan ikke være fundert på moralske korrektheter eller
selvfølgeligheter. Prosjektene må være fundert på kunstens egne premisser. For Kai Johnsen
var det altså ingen andre perspektiver enn det kunstneriske som var gyldige i vurderingen
av søknadene. Denne tenkningen utdypet han i et intervju om støtteordningen hvor han
framhevet at pengene i Kulturrådet skulle være en »risikopott«. Det skulle være en pott for
»raringene« og »gærningene« – »de som ikke tenker konformt eller politisk korrekt«.12 Her er
det et interessant sammenfall mellom tre ting: 1) det å skape god kunst, 2) det å motsette seg
moralsk konformitet og politisk korrekthet og 3) det å være »rar« og »gærn«. For å utforske
hva sammenfallet mellom disse tre tingene kan bety, skal vi se litt nærmere på en kunstner
som ser ut til å legemliggjøre alt dette, nemlig den britiske performancekunstneren Kate
Pendry som har bodd i Norge siden 1995.

Hinsides godt og ondt
Kort tid etter at, Diana, prinsessen av Wales, mistet livet i den tragiske bilulykken i august
1997 lagde Kate Pendry forestillingen Dead Diana. I arbeidet med manuset til forestillingen
tok Pendry utgangspunkt i et kort sitat som hun hadde hørt i et intervju med Diana, hvor
prinsessen omtalte seg selv på følgende vis: »I’m wife, mother, Princess of Wales.« Pendrys
prosjekt var å problematisere den grenseløse dyrkingen av Diana i kjølvannet av hennes død.
Hun ønsket å pirke i bildet av Diana som en skikkelse av pur godhet. I sin Diana-performance
utvidet hun derfor Dianas uttalelse på denne måten: »I’m wife, mother, Princess of Wales,
Queen of my people’s hearts, England’s saint and England’s whore.«13 Fra det hinsidige er
Diana altså langt mer frittalende og frekk enn den Diana de fleste av oss kjenner fra tvskjermen og ukebladene. Pendrys måte å gestalte prinsesse Diana på representerer et brudd
med den allmenne oppfatningen av henne som en entydig moralsk god person.
Men Pendrys forsøk på å dekonstruere de uproblematiserte forestillingene om moralsk
godt og ondt, er kanskje enda tydeligere i forestillingen Tales from a wicked child. Forestillingen
er en slags installasjonsperformance som foregår i et rom hvor veggene er dekket med barneportretter av en rekke kjente og ukjente personer: George W. Bush, Adolf Hitler, Michael
Jackson, Eminem, Pendry selv og flere andre. På et tidspunkt i forestillingen står hun ved
portrettene av Anne Frank og Jan Helge Andersen. Sistnevnte er kun kjent som en av overgriperne i den såkalte Baneheia-saken som rystet den norske offentligheten sommeren 2000.
To jenter på åtte og ti år ble voldtatt og drept. Andersen ble dømt for voldtekt av begge
jentene og for overlagt drap på den yngste jenta, men frikjent for drapet av den eldste. Idet
Pendry viser portrettene av Anne Frank og Jan Helge Andersen, sier hun: »Men jeg syns at
de to holder hodet på samme måte«. Med denne kommentaren går Pendry inn i et moralsk
minefelt. Hun utfordrer den moralske doxaen i oppfatningen av hva som skiller offer og
overgriper, godhet og ondskap.
Niklas Luhmann har påpekt at moralens vurderinger er svært generelle og kategoriske.
Samtidig som de skiller mellom godt og ondt, representerer de moralske vurderingene et
blikk på personer som rammer fullt og helt. Den moralske vurderingen gjelder ikke bare
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et aspekt ved en person, slik for eksempel vurderinger av en persons akademiske kvaliteter
gjør, men omhandler hele personen. Når vi gjør bruk av det moralske blikket, bestemmer
vi hvorvidt personer bør aktes eller ringaktes (Luhmann 1995: 235). Den moralske vurderingsmåten dømmer relativt entydig hvorvidt personer er gode eller onde. De moralske
vurderingene er altså fundamentale.
Med kommentaren: »Men jeg syns at de to holder hodet på samme måte«, beveger
Pendry seg således ut av moralens entydige univers. Ved å antyde at Anne Frank og Jan
Helge Andersen skulle ha noe til felles, problematiserer og perspektiverer hun den moralske
vurderingsmåten som kategorisk dømmer den første av dem som en person vi akter, og den
andre som en person vi ringakter. Hun forsøker å komme bakenfor moralen, eller for å si det
med Nietzsche (1989 [1886]): Hun etablerer en synsvinkel Hinsides godt og ondt. Hun ber
oss om å betrakte disse personene med et annet blikk enn hva den moralske doxaen egentlig
tillater oss å gjøre.
Så kan det innvendes at Pendrys prosjekt ikke er så amoralsk likevel, siden det på sett
og vis er et hovedbudskap i forestillingen at »som barn er vi alle uskyldige«. I min sammenheng er poenget likevel at Kate Pendry fungerer som et eksempel på den form for kunst
Kai Johnsen etterspør når han presiserer at de gode scenekunstprosjektene er de som ikke er
politisk korrekte eller moralsk konforme. Pendrys problematisering av den moralske doxaen
innebærer at hun ikke innordner seg det moralske meningsuniversets kategoriske skille mellom godt og ondt. Og hun høster stor anerkjennelse for måten hun med kunstneriske virkemidler gjør dette på.
Som nevnt, trakk Kai Johnsen inn et tredje aspekt i sin spesifisering av hva støtteordningen i Kulturrådet skulle være. Det skulle være en pott for »raringene« og »gærningene«.
Det er derfor betegnende at Kate Pendry i intervjuer ofte påpeker at arbeidet med kunst for
henne er en måte å bearbeide sine barndomstraumer på. »[A]lternativet er sinnsykdom,« sier
hun.14 På denne måten henvender både Pendry og Johnsen seg til en velkjent idéhistorisk
figur i forståelsen av den frie scenekunsten: forbindelsen mellom kunst og galskap.

Gal og genial
Flere av de store kunstnerne i verdenshistorien er kjente for å være gale og geniale på en og
samme tid. Van Gogh som kuttet av sitt eget øre, og som endte med å ta sitt eget liv, er ett
eksempel. Edvard Munch er et annet. Til en lege som ville kurere han, skal Munch ha sagt
at »Tar De bort mine lidelser, knekker De også min kunst«.15 Slike eksempler bidrar til å
underbygge en forestilling om at galskap for mange av de største kunstnerne var en forutsetning for at de kunne skape god kunst. Enkelt sagt formidler slike historier en forestilling om
at galskap avler god kunst.
Forbindelsen mellom kunst og galskap kan i alle fall føres tilbake til inspirasjonsteorien
som gjerne knyttes til Sokrates og Platon (Krogh 2004 [1996]:332ff ). I inspirasjonsteorien
forstås kunsten som en irrasjonell virksomhet. Kunstneren drives av en kraft som hun ikke
har innsikt i eller full kontroll over. Kunstneren fungerer mer eller mindre som et redskap
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for sterkere krefter som kan være av guddommelig art. Hun er besatt. Eller kunstneren er
inspirert av en type »guddommelig galskap«. Kunstneren er en »guddommelig inspirert seer«
(jf. Mangset 2004:42). Denne forståelsen av kunstneren bidrar til å gi kunsten en sakral og
opphøyd karakter.
Forbindelsen mellom kunst og galskap er imidlertid dobbel. Ikke minst blir dette tydelig
i Foucaults analyser i Galskapens historie. Her viser Foucault hvordan galskapen konstitueres
på forskjellige måter i ulike historiske epoker (Foucault 1999 [1961]). Et sentralt moment
her er overgangen mellom galskapsforståelsen i renessansen og galskapsforståelsen i den epoken Foucault kaller klassisismen. Renessansens syn var i følge Foucault at galskapen var en
tilstand på terskelen mellom det hinsidige og det dennesidige. Den gale ble forstått som en
slags sannsiger som har kontakt med tilværelsens andre side. Omslaget som kom med klassisismen, innbar imidlertid at galskapen ble forstått som noe som omhandler menneskets
forhold til seg selv. Dette innebar at søkelyset rettes mot menneskets indre. Det er i mennesket selv at galskapen har sin rot. Gjennom sine analyser viser Foucault hvordan både
renessansens og klassisismens galskapsforståelse kommer til uttrykk i kunst og litteratur, selv
etter det moderne samfunnets positivistiske galskapsforståelse har erstattet de to foregående.
Jeg tror det er verdt å utforske om ikke forståelsen av galskap som en form for guddommelig inspirasjon eller kontakt, på den ene siden, og som et uttrykk for det onde i mennesket
på den andre, utgjør en dobbelthet som slår inn i kunstens samfunnsmessige posisjon og
legitimitet. Forbindelsen mellom kunst og galskap skaper både fascinasjon og frykt. På den
ene siden skaper forbindelsen til galskapen en forståelse av at kunsten kan fortelle oss noe vi
ikke har tilgang til på annen måte. På den andre siden representerer galskapen krefter som er
voldsomme, som bryter ned og som skader. Betraktet med det moralske meningsuniversets
dikotomi representerer forbindelsen mellom kunst og galskap på denne måten både noe
godt og noe ondt. Når galskapen handler om guddommelig inspirasjon, bidrar den til å få
fram det beste i mennesket. Den gudbenådede kunstnerens verk framstår nærmest som en
representasjon av menneskets fullkommenhet. Når galskapen derimot forstås som et patologisk forhold mennesket har til seg selv, kan kunsten også oppfattes som skadelig og nedbrytende. Dette siste kan i særlig grad ramme den mest eksperimentelle kunsten. Om kunstens
samfunnsmessige legitimitet slik jeg tidligere har hevdet, ligger i dens evne til å underbygge
forestillinger om det som med innforstått selvfølgelighet oppfattes for å være moralsk godt,
vil kunst som beveger seg inn i landskap som er moralsk usikre, ha dårlige kort på hånden i
møtet med bevilgende myndigheter.

Avslutning
Jeg har forsøkt å vise at forestillinger om moralsk godhet står sentralt i kulturpolitikkens
forståelse av kunsten. Dette kan bety at de former for kunst som kulturpolitikken hegner
om, på en eller annen måte må kunne gi garantier om at de innordner seg doksiske forestillinger om det som er moralsk godt. Når kulturpolitikken ønsker det gode, må kunsten og
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kulturen som får plass i varmen, og da tenker jeg særlig på statsbudsjettet, bidra i det godes
tjeneste. Her representerer den frie scenekunsten noe usikkert. Selv om deler av den frie
scenekunsten ser ut til å gå inn i de moralske godhetsprosjektene i kulturpolitikken med
stor iver, yter andre deler av den frie scenekunsten en motstand som i denne sammenhengen
kan forbindes med amoral og en skadelig form for galskap. Hvis Luhmann har rett i at de
moralske vurderingene mangler nyanser, men er vurderinger som rammer helt og fullt, kan
dette bidra til å forklare den marginale plassen den frie scenekunsten har i kulturpolitikken.
Så lenge deler av den frie scenekunsten truer med å bryte ned den moralske doxaen, rammer dette kanskje hele feltet. Motstanden mot å innordne seg de moralsk gode formålene og
de uproblematiserte moraloppfatningene i samfunnet som preger deler av feltet, utgjør en
trussel som knyttes til den frie scenekunsten i sin helhet. Da hjelper den retoriske tallrekka
som forteller hvor mye den frie scenekunsten bidrar med i forhold til de små bevilgninger
den får, svært lite.
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Teaterpubliken i svensk kulturpolitik
Af Rikard Hoogland

Syns teaterpubliken i svensk kulturpolitik? Den finns där som siffror i statistiska tabeller,
men intresserar man sig för dess önskemål och ställs frågan om varför en majoritet av den
presumtiva publiken väljer bort teatern?
Kultur- och teaterpolitiken har utretts ett antal gånger på statlig nivå. Jag ska i denna
artikel analysera hur publikaspekten tas upp i flertalet av utredningarna och vilka eventuella
åtgärder som har föreslagits gällande relationen mellan teater och publik. Jag kommer att
behandla utredningar och rapporter från 1933 till 2009 för att analysera om synen på publiken överhuvudtaget har förändrats. En fråga som är central, är huruvida kulturpolitiken
intresserar sig för publikens önskemål eller om man föreskriver vilken teater som är lämplig
att presentera. Är teaterpubliken enbart ett objekt för politiska åtgärder eller ett aktivt subjekt? Har man under dessa drygt 75 år överhuvudtaget förändrat synen på publiken? För
att synliggöra detta har jag valt att bland annat använda mig av Hillman Chartrands (2002)
modell för analys av hur staten på olika sätt understödjer konst och kultur. Bourdieus studier
av dominansen gällande smakomdömena kommer också till användning. I artikeln analyserar jag främst dokumentens skrivningar och bara indirekt de effekter som den förda
teaterpolitiken fått.
Ett genomgående drag i modern svensk kulturpolitik har varit att alla ska ha lika tillgång
till kultur, vilket kulturpolitik forskaren Nobuko Kawashima benämner »cultural decentralization«, medan varken politisk eller ekonomisk decentralisering inom kulturens område har
genomförts. Som Kawashima konstaterar leder politisk decentralisering till att den kulturella
jämlikheten inte kan upprätthållas (Kawashima, 2002). Svensk kulturpolitik är idag tydligt
på väg mot en politisk decentralisering, men försöker samtidigt upprätthålla en nationell
kulturpolitik som syftar till kulturell jämlikhet.
Ett grundläggande problem för att uppnå kulturell jämlikhet är att Sverige till ytan är
stort men (framförallt i de norra delarna) glesbefolkat. Under den studerade perioden har
man försökt lösa problemet med olika distributionstekniska och organisatoriska åtgärder
(som uppbyggnaden av ett regionteatersystem), däremot har inte vikten av att sprida specifikt teater ifrågasatts. Orsakerna till minskat publikintresse och socialt ojämlikt sammansatt
publik har i huvudsak förklarats med hinder som ska överbryggas, både vad gäller tillgång
till teater och publikens dåliga beredskap att kunna ta del av teater (dvs. bildningsnivån).
Publikens påverkan på vilken teaterrepertoar som ska presenteras tas bara upp indirekt. Det
som blir tydligt i de olika utredningstexterna är synen på teaterpubliken, eller kanske snarare
att man utgår från en ideal teaterpublik.

1933 års teaterutredning
Att den nytillträdda socialdemokratiska regeringen så snabbt kastade sig över teaterfrågan
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kan verka märkligt. Men diskussionen om statens engagemang i nationalscenerna Kungliga
Teatern (Operan) och Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten) hade varit intensiva och
röster hade höjts i Riksdagen om att skära ner eller helt ta bort anslagen. Fanns det verkligen något nationellt intresse att hålla en talteaterscen för Stockholmarna under armarna? I
direktiven till Teaterutredningen skrev den ansvarige ministern Arthur Engberg de numera
nästan klassiska orden: »Det är icke blott huvudstadens befolkning som har berättigade
anspråk på att komma i åtnjutande av förstklassig teaterkonst« (SOU 1934:3, s. 6). Delar
av beskrivningen av den rådande situationen och teorierna om orsakerna känns igen från
senare analyser. Exempelvis konstaterades det att ungdomen sviker den seriösa teatern, skälet
angavs vara den betydligt mer bekväma filmen som dessutom kunde erbjuda en mer fullödig
upplevelse än merparten av de resande teatersällskapen. En annan orsak som angavs var det
ökade intresset för sport och utomhusliv.
En yngre generation håller på att vänja sig av med att besöka teatrarna, och för att
locka sin publik tillbaka ha dessa måst sänka sin nivå. Det framgår påtagligt av den
statistik, som sakkunniga förebragt, att revy och lättare operett överallt vinna terräng
på operans och det högre taldramats bekostnad. (SOU 1934:21, s.14.)
De privata resande teatersällskapen ägnades en mycket negativ beskrivning. De hade enligt
utredningen tidigare haft en betydande roll, inte minst för att introducera Ibsens dramatik,
och flera av ensemblerna kunde mäta sig med huvudstadens. Men de ekonomiska förhållandena hade enligt utredningen lett till en utarmning. De försök till seriösa uppsättningar som
hade gjorts attraherade ingen publik. Men det var enligt utredningen inte publikens fel att
de svek. »I grunden är det meningslöst att klaga över publikens bristande intresse för teater,
då man tagit kännedom om den teaterkonst, som i regel bjudits allmänheten utanför våra
två största städer och Hälsingborg.« (SOU 1934:21, s. 15).1
Här framgår att publiken inte ansågs tillräckligt smakfostrad, den valde fel sorts kulturyttringar. Man argumenterade för vikten av att bilda publiken, genom att kombinera
teaterrepertoaren med studiecirklar och föredrag. Publiken skulle lära sig att uppskatta god
och hög teater, den presumtiva publiken skulle inte direkt tillfrågas vilken teater den vill ha
och revyer var inte önskvärda. Vad som utgör den goda teater som alla bör ha tillgång till
framgick inte, mer än att den skulle ha litterära kvaliteter och vara professionellt genomförd.
Innebar nu detta att Dramatens föreställningar var lämpliga att presentera på turné för
att kultivera landsortens teatersmak? Dramatens repertoar dömdes till stora delar ut, och
utredningen beskrev det som att »[u]nder de följande tre åren [1929-31] sjönk repertoaren i
värde« (SOU 1934:3, s. 51). Sen följer en detaljerad genomgång där varje presenterat stycke
värderades. Alltför många utländska sensationsstycken av låg kvalitet hade presenterats på
bekostnad av den klassiska repertoaren, de väsentliga utländska pjäserna (här nämns bland
annat Tjechov som vid den här tidpunkten inte var spelad i Sverige) och nyskriven svensk
dramatik.
Hur var det möjligt att en statlig utredning recenserade och dömde ut nationalscenernas
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repertoar? Förutom den starka kritiken mot Dramaten hävdades exempelvis att Operans
repertoar var museal. En av ledamöterna var regissören Per Lindberg som inspirerad av
teatern i Tyskland och Sovjet drev tanken om en folkteater. Han hade också hamnat i en
kraftig konflikt med Dramatenledningen och utmanade den genom att bl.a. tillsammans
med skådespelaren Gösta Ekman driva ett antal privatteaterföretag. Inom Dramaten hade
Lindberg drivit Klubbteatern, ett försök att nå nya publikgrupper. Ordförande i utredningen var Martin Lamm, professor i litteraturvetenskap som hade ägnat mycket forskning
åt Strindbergs dramatik. Den ansvariga ministern Arthur Engberg, som redan i direktiven
kritiserade Dramaten, ansåg inte att det fanns något värde i att bygga upp en alternativ
arbetarkultur utan att arbetarklassen skulle bildas så att den kunde tillgodogöra sig de klassiska värdena. Han förespråkade ett övertagande av den högkultur som hade en dominerande
position.2 De estetiska värdena hade alltså enligt Engberg inget klassperspektiv och det var
därför inte heller intressant att tillfråga den presumtiva teaterpubliken vad de önskar att se.
Ändå användes publikmottagandet som argument, framförallt när utredarna såg att publiken gjorde riktiga val i de nystartade publikorganisationerna. Begreppet folkteater var också
publikrelaterat, men i texten är det något oklart vilken repertoar som passar för en folkteater. Ett kriterium var att varje föreställning skulle kunna ses av en stor publik. Det krävde,
enligt utredningen, en demokratisk teatersalong som rymde många åskådare vilka alla skulle
se och höra bra. Teatertekniken skulle vara genomgripande och modern. Dramatens 25 år
gamla teaterbyggnad dömdes fullständigt ut av utredningen både vad gällde teaterteknik och
utförande. Teaterbyggnaden tillhörde en förlegad hovteatertradition och ansågs otrivsam.
Man lämnade förslag på hur ombyggnader skulle kunna ske där salongen som mest skulle
rymma 2000 åskådare mot de dåvarande 929 (idag har stora scenen 720 platser).
Man hade också stora förhoppningar på amatörteatern, den skulle verka »till fromma
för teaterintressets spridning till nya publikkategorier« (SOU 1934:21, s. 66). Det handlar
även här om att bilda publiken, och att »väcka intresset för den goda scenkonsten« däremot
skulle »amatörteaterns alla avarter« bekämpas (Ibid. s. 65). Avarterna var bl.a. de »halvprofessionellt arbetande revybanden«. Amatörteaterns uppgift var alltså att i kombination med
ett bildningsarbete fostra en större teaterpublik som skulle ta del av »en litterär repertoar«.
Samarbete skulle upprättas mellan amatörteaterorganisationerna och med de publikorganisationer som bl.a. på initiativ av utredningen hade börjat byggas upp i landet. Uppgiften
för publikorganisationerna som skulle gå under det samlade namnet Riksteaterns publikorganisation var att arrangera gästspelsföreställningar och propagera för teatern. En intressant
utveckling i förhållandet mellan publik och teater var Per Lindbergs förslag att inrätta ett
speciellt produktionsutskott som en mötesplats mellan publikföreningarna och professionella teaterkonstnärer. En uppgift för produktionsutskottet skulle vara att organisera turnéer där lokala amatörskådespelare spelade småroller. Det dröjde inte speciellt länge innan
Riksteatern såg sig tvungna att själva producera uppsättningar istället för att enbart distribuera andras produktioner, men då var det enbart med professionella krafter.
Förslagen i 1933 års teaterutredning strävade mot att försvara teatern såsom varande en
högre konstart mot kommersialisering och förytligande. Publiken skulle bildas och lära sig

22

Rikard Hoogland

att uppskatta teater; den breda publiken skulle med Bourdieus begrepp förstå värdet av det
kulturella kapital som teatern borde inneha (Bourdieu, 2000). I utredningen framgår det att
man ansåg att teatern hade genomgått ett förytligande och att man vill att den breda massan genom sin höjda bildningsnivå skall kräva en högstående teater. Utredningen ser också
vikten av att sprida god teaterkonst över hela landet, att det ska finnas likartade möjligheter
att se teater av hög professionell »nivå« oavsett var publiken befann sig. Tolkningsföreträdet
skulle dock ligga centralt, så skulle exempelvis flera av styrelseledamöterna i Riksteaterns
publikorganisation utses av regeringen. Redan här är det tydligt att det som Harry Hillman
Chartrand kallar arkitektmodellen grundläggs, dvs. staten lägger fast mål om kulturpolitikens inriktning och vilken kultur som är värd att stödjas och spridas (Hillman Chartrand,
2002).

Teaterpolitiskt mellanspel
Innan den stora kulturutredningen som tillsattes 1968, skedde ytterligare en statlig utredning inom teaterområdet. Provinsteaterutredningen, som tillsattes 1955, ansåg att det
skulle bli alldeles för dyrt att förse Sverige med teatrar över hela landet. Den växande bilismen möjliggjorde också för publiken att förflytta sig till de ställen där teater spelades. I de
undersökningar som utredningen hade gjort framgick det dock att merparten av teaterföreställningarna i huvudsak besöktes av publik från närområdet (Provinsteaterutredningen,
1960, s. 16). Utredningen kom ändå fram till att det på sikt var rimligt med en teater i
Norrbotten (från huvudorten Luleå var det 79 mil till närmaste fasta teater). Man trodde
också på betydelsen av medialiseringen av teatern, inte minst genom det nya mediet TV.
Den moderna människan är flyttbar och genom sitt intresse skall han söka upp teatern.
Det levande mötet betonas inte här som något avgörande och någon kvalitetsdiskussion tas
inte upp. Utredningen hade genomförts av Handelsdepartementet vilket kan förklara det
ekonomistiska synsättet.
Beslut som fattades av riksdagen under första halvan av 1960-talet gällde avskiljandet av
skådespelarutbildningarnas från teatrarna och en reglering av hur staten skulle stödja stadsteatrarna. Antalet stadsteatrar hade ökat under de senaste decennierna och här lades nu fast
en fördelning av hur mycket de skulle finansieras av staten respektive staden. Men någon
klar målsättning med teaterpolitiken fanns inte, man uppfyllde från statens sida de nya krav
som ställdes genom nybildade teatrar och man försökte även förbättra skådespelarnas villkor.

Ny kulturpolitik
När utredningen tillsattes var en av instruktionerna att man skulle ta fram övergripande mål
för kulturpolitiken (SOU 1972:66). Det skulle ta fyra års utredande och två års ytterligare
diskussion innan Sveriges riksdag fattade beslutet om åtta kulturpolitiska mål.3 Vikten av att
kulturen skulle nå ut till hela Sverige känns igen från 1933 års teaterutredning, nu försökte
man finna nya vägar att decentralisera produktionen så att den skulle ske närmare publiken
och därför bli mer angelägen för denna. Precis som 1933 var man orolig för den kom-
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mersiella kulturen, att den skulle leda till en likriktning och förtunning av kulturutbudet.
Utredningen ville också att kulturen skulle vara speciellt avpassad för specifika grupper, man
använde till och med termen eftersatta grupper. På teaterområdet var man inspirerad av den
utveckling som de fria teatergrupperna stod för där man gjorde uppsättningar tillsammans
med publiken och tog upp dagsaktuella frågor. Utredningen såg också gärna förbindelser
mellan den professionella kulturen och amatörkulturen, som man valde att kalla fri kollektiv
skapande verksamhet. De fria grupperna inom konst, musik och teater hamnade i utredningen i den gruppen. Överhuvudtaget hade utredningen svårigheter att definiera dem och
undrade hur man skulle mäta deras professionalitet och kvalitet.
Tanken att överbrygga gränsen mellan professionella och amatörer kan framstå som ett
brott mot den tidigare hållningen, men som exemplet med de fria grupperna visar värderade man den professionella kulturen högre och att det därmed var väsentligt att tydliggöra
gränsen mellan amatör och professionell. Amatörverksamheten skulle dessutom organiseras
inom folkbildningen och inte genom exempelvis kulturinstitutionerna.
Det som framförallt gjorde att teaterverksamheten på sikt inte producerades i nära samarbete med publiken var den organisatoriska form som utredningen föreslog. De nya teatrarna skulle vara institutionsteatrar med politiskt tillsatt styrelse och regional/lokal ägare. De
blev utsatta för den gamla teaterpublikens krav och deras representanter inom pressen och
politiken om att spela litterärt högstående teater. De intensiva strider som fördes på teaterfältet ledde till att merparten av teatrarna blev likformiga och spelade en repertoar som var
godkänd och konsekrerad på teaterfältet.
De fria teatergrupperna skulle på sikt enligt utredningen samarbeta med de nya regionala
institutionerna och delvis finansieras genom dem, därigenom fick de ingen större ekonomisk förstärkning. Utredningen trodde att de fria teatergrupperna skulle vara ett övergående
fenomen.
Även om utredningen och den efterföljande propositionen tycktes vilja se till publikens
behov, inte minst genom att öka kommunikationsmöjligheterna mellan scen och salong, var
valet av organisationsform en bidragande orsak till att ingen avgörande förändring skedde.
De värderingar som dominerade på teaterns fält var i praktiken oförändrade.

Att vidga deltagandet i kulturlivet
1991 publicerar Statens kulturråd på regeringens uppdrag flera rapporter om hur deltagandet/besöken på kulturevenemang ser ut och föreslår åtgärder för att öka detta. Man utgår
huvudsakligen från tillgängligt statistiskt material. 1933 års oro för att ungdomen sviker
teatern finns fortfarande kvar, precis som då konstaterar man att andra intressen lockar. I
övrigt visar man att teaterintresset fortfarande är klass- och utbildningsberoende (Statens
kulturråd, 1991). De barriärer som hindrade teaterintresset att sprida sig hade tydligen inte
lyckats nedkämpas genom ökad bildning och inte heller genom de åtgärder som betänkandet
Ny kulturpolitik initierade. Ett underkännande av nästan 60 års kulturpolitik. Dock konstaterade man att regionteatrarna hade lett till ett visst ökat teaterintresse i de regionala centra
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som teatrarna var placerade i. Till skillnad från Provinsteaterutredningen konstaterade man
att närheten till teatern var viktig för graden av teaterbesök.
Rapporten ger en bild av ickebesökaren, den som aldrig går på teater:
Ett typexempel på en person som totalt saknar teaterintresse är en ogift yngre
man, verksam inom tillverkningsindustri eller annat arbete med anknytning till
LO-kollektivet. Hans intresse är bilar, sport och rockmusik. Fritiden utanför hemmet
är viktigare än både hemmet och arbetet. Han varken läser böcker eller har böcker
hemma. Han har ingen lust att använda fritiden för att förbättra sina kunskaper.
(Ibid., s. 16.)
Bakom denna text anar jag att författaren anser att denna typman lever ett torftigt liv, men
förmodligen skulle det inte stämma överens med mannens självbild. I rapporten konstateras
att personer som har låg motivation att besöka teaterföreställningar inte har »några större
krav på att leva ett varierat liv«. (Ibid.)
Det rapporten bl.a. föreslog för att förändra situationen är att öka möjligheterna till eget
skapande, genom amatörteaterverksamhet skulle en ny publik vinnas. Här drogs alltså en
slutsats som liknar den som drogs i 1933 års teaterutredning. Men viktigast kulturpolitiskt
var att få de som aldrig besökte teatern att besöka teatern. Varför detta var viktigt motiveras
aldrig tydligt. Medlen som framförallt skulle användas för att nå de ointresserade är publikarbete, inte att förändra innehållet i teaterutbudet. De konstaterade att teatrarna får anslag
för att ha »en mångsidig repertoar med konstnärligt högt ställda ambitioner« (ibid. s. 43).
Det påpekades dock att delar av publiken inte automatiskt attraherades av hög konstnärlig
kvalitet. I övrigt problematiseras inte begreppen kvalitet och konstnärlig nivå, det är överlämnat till teaterns fält att själv värdera. I den här rapporten uppmärksammades att kvinnor
utgjorde en större andel av teaterpubliken än män, men att den sociala bakgrunden (utbildning och klassbakgrund) hade ett tydligare genomslag än könstillhörighet.

Teaterns roller
1994 presenterade betänkandet Teaterns roller (SOU 1994:52) av den Teaterutredning som
tillsattes 1993. Uppdraget var att framförallt studera Riksteaterns framtida funktion i och
med den nya situation som det nästan helt utbyggda regionteatersystemet innebar. Fanns
det behov för en Riksteater i dess dåvarande form, eller var den en onödig konkurrent till
regionteatrarna? Utredningen valde istället att undersöka hela det svenska teatersystemet och
föreslog åtgärder för att teatrarna bättre skulle uppfylla de kulturpolitiska målen. Teatrar som
exempelvis turnerade mycket eller spelade barn- och ungdomsteater skulle belönas ekonomiskt.
Återigen identifierades yttre orsaker till teaterns minskade popularitet. »Det ingår inte
längre på samma självklara sätt som tidigare i människors vanor att boka in teaterbesök i
planeringen av det sociala livet. Teatern har också i mindre samhällen fått konkurrens av
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andra fritidsaktiviteter.« (SOU 1994:54, s. 187). När man letade efter andra orsaker konstateras bl.a. att ungdomar idag växer upp »utan det litterära klassikerarv som fortfarande
utgör stommen i teatrarnas repertoar« (ibid., s. 221). Konkurrensen om människans fantasi
och fritid hade ökat och utredningen frågade om publiken fortfarande accepterade att vara
passiva åskådare eller nu önskade att vara medskapande. Teatern måste bli en angelägenhet
för fler människor och »nå ut till de grupper som bäst behöver teatern«. Teatern skulle göras
tillgänglig för den ovana teaterpubliken och tillgänglighet handlade enligt utredningen också
om att den ovana teaterbesökaren »har rätt att känna identifikation eller engagemang på teatern« (ibid., s. 220). Här finns fortfarande en hög värdering av talteatern som konstart, men
det finns i texten ett tydligare konstaterande att det inte enbart är publiken som behövde
bildas utan även att teatern måste förändra sina uttryck och sätt att möta sin publik. Men i
grunden finns bildningstanken kvar och teatern betraktades som en del av folkbildningen.
Man tror fortsatt på vikten av att teatern decentraliseras.
Den efterföljande stora Kulturutredningen med betänkandet Kulturpolitikens inriktning
(SOU 1995:84) anslöt till den verklighetsbeskrivning som Teaterns roller presenterade. Dock
hävdade den tydligare vikten av att presentera andra sceniska uttryck som musikteater och
framförallt dans. Dessa sceniska uttryck sågs inte alls som lika problematiska som talteatern.

Plats på scen
2006 presenterades en utredning om jämlikhet inom teater, dans och orkestrar (Plats på scen,
SOU 2006:42). Huvuduppgiften för utredningen var att studera den överväldigande manliga dominansen i funktioner som regissörer, dirigenter, dramatiker, huvudrollsskådespelare,
teaterledning etc. Utredningen skulle också föreslå åtgärder för att förändra situationen.
Teatervetaren Sue Ellen Case lanserade redan 1988 begreppet »the male gaze« (den manliga blicken, ett begrepp som hon i sin tur hade hämtat från filmvetenskapen) som en dominerande och styrande kraft inom teatern. Denna påverkar publikens tolkningar och förväntningar samt regissörers och skådespelares tolkning och fokus (Case 1988). Trots att publiken
till övervägande del består av kvinnor, är det ett manligt perspektiv som presenteras. Detta
kan verka motsägelsefullt, men den kvinnliga publiken har blivit tränad att uppfatta den
manliga tolkningen som den riktiga. Teatern fungerar därmed som en understödjare av den
rådande genusordningen. Utredningen föreslog inte några åtgärder, såsom kvotering, för
att ändra på sakförhållandena, utan krävde bara att kulturinstitutionerna skulle ändra på
förhållandena. Utredningen och andra opinionsarbeten har lett till att det idag finns fler
verksamma kvinnliga regissörer och dramatiker, samt en fördjupad syn på klassikerbegreppet. Huruvida detta leder till bestående förändringar återstår att se.
När det kom till publiken konstaterade utredningen att det inte handlade om jämlikhet
utan om makt. De rekommenderade att institutionerna inte bör »åläggas procentuella
mål för antal personer av respektive kön i publiken« (SOU 2006:42, s. 11). De hävdade
att en jämlik teaterpublik inte var en kvantitativ fråga och sammanfattade: »Vi menar att
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jämställdhet i publikarbetet på ett grundläggande plan handlar om att erbjuda kvinnor och
män likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i scenkonsten.« (Ibid. s. 235).
Statistiska rapporter visar hur andelen män i teaterpubliken stadigt sjunker, i utredningen blir det ännu tydligare hur den statsfinansierade teatern allt mer får en övervägande
kvinnlig publik. Från exempelvis Dramaten har utredningen fått siffror om 69 % kvinnor
i publiken och från Stockholms stadsteater 70 %. Å andra sidan finns det scenkonstformer
som Stand up comedy där män dominerar i publiken, men dessa föreställningar tas inte upp
vare sig i utredningen eller i exempelvis Statens kulturråds teaterstatistik.
Utredningen diskuterar inte vad det skulle innebära för teaterns status om teaterbesök
huvudsakligen blev en kvinnlig angelägenhet utan att maktförhållandena i samhället förändras i en avgörande grad. Kultursociologen Pierre Bourdieu har tydligt visat hur smaken är
en maktfråga som inte handlar om någon objektiv sanning (Bourdieu 1984). I utredningen
Plats på scen ifrågasätts de rådande kvalitetskriterierna, ofta försvarar teaterledningar sina
(manliga) repertoarval med att man enbart har utgått från den konstnärliga kvaliteten.
Teatervetaren David Savran har gjort en intressant analys av 1950-talets kultur- och
teaterklimat i USA. Där skedde försök att popularisera kulturen med bl.a. bokklubbar, detta
sågs som ett hot mot högkulturen (»highbrow«) och skälldes för att vara »middlebrow«.
Teatern betraktades också med misstänksamhet eftersom den gjorde gränsen mellan affärsverksamhet och konst diffus. Savran ger en beskrivning av middlebrow som »the unstable,
unpredictable, and anxious relationship between art and commerce« (Savran 2003, p. 17).
Middlebrow skulle leda till en feminisering av kulturen vilket i sin tur skulle leda till fler
homosexuella män. Däremot sågs inte populärkulturen som något hot mot högkulturen.
Denna »lowbrow« kultur kunde inte hota att ersätta »highbrow« kulturen, tvärtom var den
viktig för att profilera högkulturen.

Kulturutredningen 2009
I februari 2009 lades den senaste svenska kulturutredningen fram i tre tjocka volymer. Den
som hade förväntat sig att kulturpubliken, den existerande och den förväntade, skulle finnas i fokus blev besviken. Utredningen fokuserade framförallt på att föreslå strukturella
förändringar som att slå samman ett stort antal myndigheter på kulturområdet till större
enheter. Förhållandet mellan regional och nationell kulturpolitik stod också i centrum.
Naturligtvis finns det en kultursyn och en publiksyn även bakom denna utredning.
Ett begrepp som används är civilsamhället, »den del av det offentliga livet som inte
utgörs av stat, kommun, landsting eller vinstdrivande företag« (SOU 2009:16, s. 58). I
texten konstaterades att viljan att engagera sig i föreningar har minskat, men att nätverkssamhället kan ses som en fortsättning på föreningsorganiseringen. Utredningen studerade
framförallt organiseringen inom kulturområdet, som amatörteaterorganisationer och rollspel/live. Riksteatern lyfts fram som ett föredöme genom att de enligt utredningen flyttar
makt från statlig nivå till lokala medlemsorganisationer.4
När utredningen gav exempel på hur civilsamhället kan samarbeta med kultur-
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institutioner nämner man studiecirklar i samband med uppsättningar. Tolkningsföreträdet om
vilken kultur som ska presenteras ligger fortfarande hos de professionella kulturutövarna och
institutionerna. Samarbete med amatörteatern var något som betonades redan i 1933 års
teaterutredning. Att folkbildningsorganisationerna skulle verka för att rekrytera en bredare
publik och ge den kunskapsmässig motivation genom exempelvis studiecirklar är inte heller
något nytt. Utredningen är mycket oklar avseende hur samarbetet med nätverkssamhället
ska ske. I texten finns inget tydligt brott med den tidigare synen på publiken och teaterkonsten. Amatöraktivitet inom teatern skulle framförallt leda till ökat intresse för den professionella kulturen.
I Sverige pågår en försöksverksamhet med en ny indelning av landet, nya större
regioner ska enligt förslaget ersätta dagens län och ta över en del av de statliga uppgifterna.
En försöksverksamhet drivs bl.a. i Skåne och Västra Götaland. En fråga som har diskuterats
är hur den nationella kulturpolitiken ska hanteras och de två nämnda regionerna har två
olika lösningar. Skåne får med de statliga pengarna en lista över vilka institutioner som ska
erhålla dem. Västra Götaland har istället valt att skriva ett avtal med staten, ett avtal som
kan omförhandlas. Båda dessa exempel visar att staten inte är beredd att helt släppa greppet om kulturpolitiken. I utredningen lanserades portföljmodellen som är en vidareutveckling av det avtalsförfarande som finns i Västra Götaland. Vägledande i förhandlingarna
skulle enligt utredningen vara de nationella kulturpolitiska målen. Här är kärnpunkten i
problemet, balansgången mellan politisk decentralisering och kulturell jämlikhet, en politisk
decentralisering (som Nobuko Kawashima visar i sin studie) leder till att det inte går att
upprätthålla allas lika rätt till konst och kultur. I utredningens förslag försöker man komma
runt problemet genom det föreslagna förhandlingssystemet. Motiveringen för förändringen
var »ett demokratiskt synsätt […] beslut om resursfördelning förs närmare de regionala och
kommunala demokratiska församlingarna och på så sätt närmare medborgarna som är de
som berörs av politiken«. (SOU 2009:16, s. 282.)
Men allt skulle inte överlämnas till avtalen mellan stat och region, det är »viktigt att den
nationella kulturpolitiken också identifierar områden där särskilda insatser är befogade. Det
kan t.ex. gälla smala och experimentella kulturformer eller nya uttryck som kräver tid för att
hitta sin publik.« (Ibid. s. 289). Ett kulturpolitiskt mål som tillkom 1996 – »Främja kulturell
mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens
negativa verkningar« – föreslog 2009 års kulturutredning skulle strykas (förutom kulturell
mångfald). Motiveringen för att ta bort målet om konstnärlig kvalitet var följande: »Vi har
noterat att krav på konstnärlig kvalitet har en tendens att gynna etablerade uttrycksformer
och etablerade konstnärsgenerationer.« (Ibid. s. 46) Detta skulle enligt utredningen leda till
en motsättning med den konstnärliga friheten. Här kan man fråga sig om det inte är viktigt
att erbjuda publiken kultur som har hög kvalitet? Eller fanns det underförstått en vilja att
mer lyssna på publikens värderingar? Utredningen försökte här motverka de som motiverar
att inte förändra exempelvis teaterns repertoar med argumentet att man enbart har konstnärlig kvalitet som ledstjärna (som i diskussionen om jämställdheten inom teatern). Det rimliga
hade varit att problematisera kvalitetsbegreppet istället för att avskaffa det. Flera analyser har
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gjorts där kvaliteten relateras till exempelvis de krav som ställs på de konstnärliga utövarna/
institutionerna. Exempelvis har den danska ønskekvist-modellen använts för att studera den
konstnärliga kvaliteten i förhållande till »villen«, »kunnen« och »skullen« (Langsted, 2003).
Som den tidigare analysen om jämlikheten inom scenkonstområdet visade och Bourdieus
analys av förhållandet makt och smak pekar på, kan kvalitetsbegreppet användas som ett försvar mot förändringar. Detta har lett till ett ökat behov av att problematisera begreppet. Nu
hade utredningen ett kluvet förhållande till konstnärlig kvalitet, när det gällde bedömningen
av fria teatergrupper skulle fortfarande den konstnärliga kvaliteten vara avgörande.

Den osynliga publiken
Publiken är tämligen osynlig i de kulturpolitiska dokumenten. Den får spela en något mer
aktiv roll i 1972 års utredning, men där slutar det trots allt med att amatörkulturen och
den professionella kulturen går skilda vägar. Den professionella kulturen ges hela tiden ett
högre värde än amatörkulturen. I utredningen från 1994 undrade man om publiken kommer fortsätta att acceptera att vara passiva och om den i en snar framtid kommer kräva att
får vara medskapande. Några slutsatser som pekade på en avgörande förändring av teatersystemen drogs inte.
Den förda svenska teaterpolitiken tycks både vilja skydda teatern i egenskap av högkultur, samtidigt som den vill demokratisera den genom tillgängliggörande. Att enbart sprida
teatern har inte visat sig tillräckligt, men viljan att förändra teaterns uttryck – exempelvis
genom att tillsammans med publiken bygga föreställningar – har varit svag. Den formen av
teater har stundtals bemötts såsom varande icke-teater. De kulturpolitiska utredningarna
har koncentrerat sig på traditionell teater, framförallt i institutionsform. Kontakten med
presumtiv publik genom i första hand föreningslivet tycks framförallt handla om att få ett
ökat intresse för den redan etablerade teatern.
Att rikta sig till svaga grupper i samhället är något som inte har värderats högt på teaterns fält, ett tydligt exempel är värderingen av barnteater vad gäller ekonomiska satsningar,
skådespelarnas vilja att arbeta med barnteater och uppmärksamhet i massmedia. Ett exempel
är att i 2009 års Kulturutredning togs barnkultur bara upp som en fråga för skolområdet.
Om utredningens förslag skulle förverkligas tycks den av staten självständigt drivna
teaterpolitiken tydligare bli en konstpolitik, för att garantera det smala. Medan decentraliseringen av kulturen överlåts på regionerna (med hjälp av statlig finansiering). Den politiska
decentraliseringen blir väsentligare än den kulturella jämlikheten. Det skulle innebära – för
att utgå från Hillman Chartrands modell – att staten tar ett steg från »the Architect« mot
»the Patron«. Där expertsystem tenderar att välja en elitkultur. Detta skulle även kunna
överensstämma med de otydligare kulturpolitiska målen.
Som har visat sig i de kulturpolitiska dokumenten har teatern permanent beskrivits som
ett krisområde med sjunkande publiksiffror. Samtidigt kan man se siffror ur ett europeiskt
perspektiv där Sverige med 48 procent kommer på fjärde plats gällande andel av befolkningen som har besökt en talteaterföreställning under det senaste året (Kultursverige 2009,
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2008, s. 410). Kanske handlar krisen om andra saker. Vilken betydelse och vilket värde har
teatern i spänningen mellan redskap och konst?
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Teater for alle?
Norsk teaterpolitikks ambisjon
– og organisatoriske og kunstneriske konsekvenser
Jon Nygaard

Kort innføring i norsk politikk
For å forstå norsk politikk i dag, kan det være nødvendig å minne om at Norge i vikingtid
og tidlig middelalder hadde en sterk kongemakt. Kongen ble valgt av frie bønder og representerte fornuften og rettferdigheten, og kongelige vedtak var lov. Denne holdningen førte
nordmennene med seg inn i unionen med Danmark. Selv om kongen nå satt i København
og var eneveldig fra 1660, fulgte man i Norge opp alle kongelige vedtak – og har holdt fast
ved dem siden. Christian Vs lov gjelder fortsatt i Norge og Christian VIs puritanske forordninger sitter fortsatt igjen i Norge til alle danskers forundring. Derfor er det heller ikke
overraskende at ikke-medlemslandet Norge er det eneste landet som gjennomfører alle EUs
direktiver uten å protestere. Vi tviholder på vår selvstendighet, men vedtak skal respekteres.
Dette var en del av den opprinnelige avtalen mellom kongen og folket. Folket respekterte
kongen og kongen fikk respekt ved å fordele godene til folket på en riktig og rettferdig måte.
I unionstiden med Danmark fulgte de danske kongene i stor grad opp denne forventningen og de var aktive i utviklingen av Norge. Bakgrunnen for denne interessen for Norge
var at unionen mellom Danmark og Norge på mange måter var en perfekt union. Danmark
hadde et rikt jordbruk, men var fattig på energi og naturressurser. Norge hadde naturressursene, men trengte import av landbruksprodukter. Resultatet av dette var at Danmark ble
et aristokratisk jordbruksland – og Norge ble den industrialiserte delen av Danmark-Norge.
Industrialiseringen av Norge skjedde der man fant mineraler og hadde tilgang på energi.
Dette var i stor grad i områder der det før ikke hadde vært bosetting. Dermed bidro industrialiseringen i unionstiden til å spre den allerede spredte befolkningen i Norge og til å
utvide den kongelige makt og forvaltning til hele Norge. Den viktigste industriveksten i
Norge har også etter unionstiden skjedd på steder der det før knapt hadde bodd mennesker,
innerst i trange daler og innerst i fjorder langs kysten. Nå i oljealderen ligger de store konstruksjonsbedriftene, gassterminalene og oljeraffinaderiene ytterst langs kysten av Vestlandet
og i Nord-Norge.
Den politiske utfordringen i Norge er derfor at landet har en desentralisert befolkning –
som er knyttet til store økonomiske interesser. Inntektene til Norge kommer fra periferien,
fra olje- og gassindustri og fiskeoppdrett langs kysten – og ikke fra sentrum. Norge har
fortsatt en sterk utkant med bevissthet om egen verdi og betydning og en klar forventning
om at den norske stat, på samme måte som de danske konger, skal følge opp og gi dem deres
rettferdige andel av Norges rikdom. Samtidig har den norske stat det samme behov som de
danske konger for tilstedeværelse og kontroll – over hele Norge. Selv om Norge har store
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inntekter, har landet også enorme utgifter knyttet til infrastrukturen i et stort og langstrakt
land med mange fjell og fjorder og trange daler og spredt bosetting. I tillegg kommer at det
er et politisk krav at alle tiltak i sentrum må kompenseres med tilsvarende investeringer i
utkanten. Derfor finner man i Norge kompensatoriske gigantprosjekter i utkanten som verdens lengste veitunneler og omfattende brosystemer som forbinder folketomme øyer. Bygger
man en ny opera i Oslo, må den legitimeres ved at den skal komme »hele landet« til gode og
i tillegg til den årlige driften av operaen, kommer det millioner til operatiltak i distriktene.
Den norske stat forvalter med andre ord i dag en mer enn tusen år lang, nesten ubrutt
historie med sterk sentral styring og forvalteransvar i konflikt og samspill med sterke lokale
og regionale interesser. En viktig forutsetning for å kunne balansere disse motstridende interessene er at alle tiltak og alle goder må fordeles for »hele landet«.

Den teaterpolitiske utfordringen i Norge
Den sterke kongemakten og statsmakten i Norge har historisk preget nesten alle områdene
av kultur- og næringslivet – bortsett fra teatret. Norge har ikke hatt en tradisjon med kongelige teatre, som Danmark og Sverige og de fleste andre land i Europa. Vi har derfor heller
ikke hatt noen grunnleggende forståelse for at teater skal ha offentlig støtte eller at teatervirksomheten skal sentraliseres til hovedstaden. Tvert i mot har den organiserte teatervirksomheten i Norge vokst frem av de dramatiske selskapene som ble etablert i norske byer langs
kysten fra slutten av 1700-tallet. De var en del av en borgerlig offentlighet som politisk var
en kritisk motpart til den eneveldige staten.
Denne bevegelsen ble fulgt opp av amatørteatre i ungdomslagene som ble etablert i de
fleste norske bygder fra slutten av 1800-tallet. Norge har derfor, på samme måte som Island
og Finland, hatt en omfattende uoffisiell eller privat organisering av teatervirksomheten og
denne bevegelsen står fortsatt sterkt. Dette har hatt som konsekvens at teater som kunstart
over lang tid har vært organisert og finansiert av private og lokale interesser i Norge og at
offentlig støtte til teatervirksomhet kom svært sent. Det var private som etablerte de første
permanente teaterinstitusjonene i norske byer på 1800-tallet. Selv det nye Nationaltheatret
som åpnet i hovedstaden i 1899, var et privat aksjeselskap. Den nynorskspråklige institusjonen Det Norske Teatret ble i 1913 etablert som et andelslag der alle norske ungdomslag var
medeiere, og det er fortsatt eid av disse organisasjonene. De dramatiske selskapenes betydning for norsk teater er tydeligst illustrert ved Trøndelag Teater i Trondheim som åpnet i
1936 i landets eldste teaterbygning, oppført i 1816 av det lokale dramatiske selskap og denne
bygningen var teatrets hovedscene helt til 1997. Det var også et nesten 40 år langt arbeid
av det private, regionale teaterselskapet som førte til opprettelsen av Hålogaland Teater i
1971, den første teatervirksomhet med offentlig støtte utenfor de fire største byene i Norge.
Det var først i 1935 at den norske staten første gang ga en beskjeden støtte til teatre. I 1948
etablerte staten turnéteatret Riksteatret som et virkemiddel til å sende teaterkunst til »bygd
og by«. Senere tok staten over ansvaret for Den Norske Opera i 1960, og vi fikk etter hvert på
1960-tallet en økende grad av offentlig subsidiering av teatrene til den norske staten i 1972
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i prinsippet nasjonaliserte alle de eksisterende norske teatrene. Det omfattet de tre teatrene i
Oslo og teatrene i Stavanger, Bergen og Trondheim. Disse teatrene fikk offentlig støtte med
fordelingen 60% fra staten og 40% fra fylker (amter) og kommuner. I tillegg kom de to
nystartede regionteatrene i Tromsø og Molde som var organisert under Riksteatret. Planen
var å utvikle et system med offentlige teatre i alle de 19 fylkene i Norge.
Den teaterpolitiske utfordringen for den norske staten har etter 1972 på den ene siden
vært at teater oppfattes som et gode. I likhet med andre goder skal det derfor fordeles likt
over hele landet og til alle grupper av befolkningen. På den andre siden var teater et område
som man hadde lange og sterke tradisjoner for å forvalte lokalt og privat og uavhengig av
staten. Lokalt selvstyre står sterkt i Norge og kommuner, fylker og regioner er ikke tilfeldige
enheter, men har lange historiske linjer tilbake til småkongeriker og enheter fra før Norge ble
samlet til ett rike i 870. Fortsatt bruker det norske rettsvesen og den norske kirke de gammelnorske betegnelsene, som lagmannsrettene i Eidsivating, Borgarting, Gulating, Frostating og
bispedømmene heter Bjørgvin (og ikke Bergen), Nidaros (og ikke Trondheim), Tunsberg (og
ikke Tønsberg) og Sør- og Nord-Hålogland (og ikke Nordland, Troms og Finnmark).
Bare seks av de 18 aktuelle fylkene fulgte opp statens invitasjon til å etablere regionteatre
på 1970-tallet. Det var de tre nordligste fylkene; Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane i
nord-vest og Telemark i sør-øst. De andre fylkene ønsket ikke å få det de oppfattet som statlige teaterfilialer organisert som mini-modeller av teatrene i de store byene. Derimot ønsket
de deres egne modeller, organisert nedenfra og basert på egen amatørbevegelse. Allerede på
slutten av 1970-tallet var Nord-Trøndelag Teaterverkstad og kor- og teaterinstruktøren i
Nord-Østerdal etablert som organisasjoner ut fra disse prinsippene. Etter hvert kom det på
1980-tallet en rekke slike alternative regionteatre. Disse krevde – og fikk – statlig støtte på
linje med de faste teatrene i de store byene.
Selv om disse nye teatrene samlet bare fikk en liten andel av den totale statlige støtten
til teaterformål, utløste dette en omfattende protest fra de etablerte teatrene og deres ledere
som hevdet at teaterbevilgningene nå ble »smurt altfor tynt« ut over landet. Den kultur- og
teaterpolitiske retorikken hadde også endret seg også radikalt fra 1970-tallet. De tidligere
honørordene i kulturpolitikken på 1970-tallet om desentralisering, lokal forankring, demokratisering og egenaktivitet, ble fra slutten av 1980-tallet fortrengt av de motsatte kravene om
sentralisering, store og robuste enheter, profesjonalisering og kunstnerisk kvalitet.

Funksjonsdelingsystemet fra 1991
I et forsøk på å balansere mellom statlige og lokale interesser og som en oppfølging av
den nye retorikken, ble det i kulturmeldingen Kultur i tiden (St.meld. nr. 61 (1991-1992))
fastsatt en funksjonsdeling mellom staten og regionale og lokale myndigheter. Intensjonen
var å oppnå et bedre samsvar mellom oppgaveløsning og økonomisk ansvar. Det statlige
ansvaret skulle konsentreres om de store institusjonene i de største byene og finansieringen
av teatervirksomheten i regionene skulle overføres til fylkeskommuner og kommuner. Dette
var i strid med den sterke tradisjonen om statens ansvar for »hele landet«. Resultatet av
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Stortingets behandling ble derfor en enda større grad av statlig styring og ansvar for finansieringen av teater i Norge. Alle de største teaterinstitusjonene i Norge ble i tillegg til Den
norske Opera, Riksteatret – og det samiske Beaivváš Sámi Teáhter, betegnet som nasjonale
institusjoner og med 100% statlig driftsstøtte. For region-/landsdelsinstitusjoner ble det vedtatt et delt finansieringsansvar der de offentlige driftstilskuddene skulle deles med 70% på
staten og 30% på regionen. Ut fra de nye kriteriene om profesjonalisering og høy kunstnerisk
kvalitet innførte staten også en støtteordning som tvang nesten alle de alternative regionteatrene inn i det nye systemet.
Den norske statens teaterpolitikk hadde dermed gått fra en ikke-politikk på 1800-tallet,
da norsk teater hadde sin stjernestund med både Ibsen og Bjørnson som aktive teatermenn
– til en tydeligere og tydeligere total-politikk etter 1991, der staten i større og større grad
har samlet, kontrollert og organisert alt teater i Norge. Kulturdepartementets direkte andel
av støtten til de 15 største teaterinstitusjonene i Norge var i 2006 81%, og støtten til teater utgjør nesten 25% av kulturbudsjettet. Dette skiller Norge fra nabolandene Sverige og
Danmark som også har høy grad av offentlig subsidiering av kultur- og teatervirksomheten,
men der statens direkte andel er lavere og de indirekte og regionale bidragenes andel er
høyere (European Parliament 2006). I Sverige blir bare 32% av den statlige støtten fordelt
direkte av av departementet, mens 68% av midlene til scenekunst forvaltes av Kulturrådet.
I Danmark er rundt 0,5% av statsbudsjettet satt av til kultur, regionale og kommunale
myndigheter dekker 60% av kulturutgiftene og bare 13% av de statlige bevilgningene går
til teater.
Det vil si at den norske staten i kultur- og teaterpolitikken nå på mange måter fyller det
gamle eneveldets rolle, eller at vi på dette området kan sammenligne statens rolle i Norge
med statens rolle i den tidligere Sovjetunionen. På samme måte som i Sovjetunionen har
den norske statens rikdom gitt den mulighet til å kunne »storme« alle mål, og ambisjonene
i scenekunstmeldingen er tydelige:
Regjeringen har som mål at Norge skal være en ledende kulturnasjon som legger vekt
på kunst og kultur i alle deler av samfunnslivet. Dette er bakgrunn for at regjeringen gjennomfører Kulturløftet. Kulturløftet er en omfattende satsing for kulturen og
frivillig sektor gjennom målrettede tiltak og generell budsjettmessig styrking. […]
Gjennom Kulturløftet skal kulturpolitikken fremme kulturelt og estetisk mangfold,
stimulere kunstnerisk kvalitet og nyskaping, bevare og sikre kulturarven og legge til
rette for at hele folket har tilgang til et rikt og mangfoldig kulturtilbud. Målet er at
én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014. (St. meld, nr. 32
(2007-2008): 9)
For scenekunsten er de to viktigste målene:
1. Gjøre scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
2. Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. (St. meld, nr. 32 (2007-2008): 15)
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Nå er det bare fem fylker av landets 19 fylker som ikke er innlemmet i det nye systemet. I
scenekunstmeldingen har disse fem fylkene fått en klar oppfordring om å tilpasse seg systemet og presentere en plan for teatervirksomheten som er i overensstemmelse med dette.

Et profesjonelt teatertilbud over hele landet for hele befolkningen
Kapittel 9 i scenekunstmeldingen har en typisk tittel for all politikk i Norge – Et profesjonelt
teatertilbud over hele landet. Her legges det frem prioriteringer og tiltak for å sikre et godt,
profesjonelt tilbud av teater »over hele Norge.« Konkret vil det si at kulturdepartementet
vil ta initiativ til å vurdere hvordan teatertilbudet i de siste fem fylkene Buskerud, Østfold,
Akershus, Hedmark og Oppland kan bli styrket.
De nye institusjonene man ønsker å opprette i disse fylkene skal være med på å realisere
statens hovedmål for scenekunstfeltet som er et scenekunsttilbud av høy kvalitet som dessuten er mangfoldig, nyskapende og utfordrende samtidig som det forvalter kulturarven – og
som, selvfølgelig, skal nå »hele befolkningen«. Midlene for å nå dette målet er et »profesjonelt tilbud« gjennom »sterke institusjoner« med »tydelige oppdrag«. Det vil si at den norske
staten ikke, som staten i de fleste andre land, vil ha en »armlengdes avstand« til teaterfeltet.
Den går derimot aktiv inn som en aktør som skal etablere et enhetlig system av teaterinstitusjoner »over hele landet« (St. meld, nr. 32 (2007-2008):107).
For å nå målet om å organisere alle teaterinstitusjoner innenfor det samme systemet, er
staten villig til å se bort fra tidligere prioriteringer og vurderinger. Felles for alle de fem fylkene som staten nå vil innlemme i systemet, er at de ligger rundt Oslo og hovedtyngden av
befolkningen i fylkene har kort reiseavstand til Oslo og inngår i det vi kan kalle Stor-Oslo.
De har derfor vært regnet som en del av hovedstadsteatrenes circumferens, og politikerne har
vært lite villige til å prioritere teatervirksomhet i disse fylkene fordi hovedstaden allerede var
oversubsidiert i forhold til resten av landet.
Til sammen omfatter de fem siste fylkene som staten vil innlemme i systemet nesten 1,5
millioner innbyggere, eller omtrent 1/3 av innbyggerne i Norge. Organiseringen av teatre
i disse fylkene vil derfor utvide teater-Norge radikalt. Men en slik organisering er ikke like
lett å gjennomføre. For når staten i Norge signaliserer at den vil bevilge penger til et formål,
utløser dette en kamp om disse pengene – og denne kampen gjelder nesten alltid lokalisering. Derfor har invitasjonen til å etablere regionteatre skapt store konflikter innad i fylkene
og mellom de fylkene som var utpekt til å samarbeide.
I Østfold lengst sør-øst i Norge, er det fem byer som alle følte at de var det riktige stedet
for en lokalisering, og fordi fylket er så lite i utstrekning ville alle innbyggerne i fylket kunne
komme til alle disse byene på under en time. Selv om de i Østfold etter hvert er kommet ned
i to alternativer, Fredrikstad og Halden, har de ennå ikke løst problemet med hvor teatret
skal ligge. I Buskerud vest for Oslo, er det enighet om at teatret skal være i fylkeshovedstaden
Drammen, og hovedtyngden av befolkningen i fylket bor i Drammen og nærmeste omegn.
Men i Drammen er man ikke enige om hvor teatret skal ligge. På den ene siden har de det
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tradisjonsrike Drammen Teater fra 1870. På den andre siden har de en teaterorganisasjon,
Brageteatret, som har hatt stor suksess med å utvikle teater for barn og unge i de ombygde
industrilokalene til Union Scene. I Hedmark og Oppland, de to store fylkene som strekker
seg nordover fra Oslo og har et samlet areal som omtrent tilsvarende Jylland, er det satt
ned et eget utvalg for å utrede teaterspørsmålet. Det har kommet med en innstilling som
innebærer å utvikle det allerede etablerte Hedmark Teater til et felles Teater Innlandet for
begge fylker. Dermed er protestene i gang. For Hedmark Teater var ett av flaggskipene for
1980-tallets alternative regionteatre, og var organisert ut fra en desentralisert modell med fire
produksjonssteder og et nært samarbeid mellom profesjonelle og amatører. Denne modellen
foreslår utvalget at man avvikler og i steder konsentrerer all virksomhet til et rent profesjonelt
teater i Hamar. Dermed kommer protestene fra Oppland som både motsetter seg at teatret
skal ligge i nabofylket og at man skal ofre den desentraliserte amatørbevegelsen for å få enn
ny, sentral teaterinstitusjon på Hamar. De foreslår i stedet en nettverksmodell som er basert
på den teatervirksomheten som allerede er etablert i de to fylkene.

Å gjøre et geografisk problem til en organisatorisk og kunstnerisk fordel
Mellom alle disse stridende partene ligger det femte fylket, Akershus – som både omklamrer Oslo og grenser mot de fire andre fylkene. Dette er etter Oslo Norges folkerikeste fylke
med over 500.000 innbyggere – og de aller fleste av disse bor i en forlengelse av Oslo.
Selv om Akershus er relativt lite i omfang, er det delt i fire klart adskilte regioner: Asker
og Bærum ligger vest for Oslo og er geografisk og sosiologisk en forlengelse av villabebyggelsen i Oslo vest. Follo ligger sør for Oslo langs solsiden av Oslofjorden og strandstedene
langs fjorden som Nesodden, Drøbak og Son har som kysten nordover fra København mot
Helsingør og Lidingø i Stockholm høy status, men også de øvrige kommunene i Follo har
innbyggere med høyere utdannelse og sosial status enn gjennomsnittet i Norge. Nord for
Oslo ligger Romerike som er delt i Nedre og Øvre Romerike. Nedre Romerike er delvis en
geografisk og sosiologisk forlengelse av drabantbyene i Groruddalen nordøst i Oslo. Øvre
Romerike har i stor grad vært et jordbruksområde – inntil man fikk hovedflyplassen for Oslo
på Gardermoen i 1998. I stor grad er dette nå blitt et tilflyttingsområde – og Gjerdrum på
Øvre Romerike er den kommunen i Norge som har hatt størst folkevekst de siste 10 årene.
Det geografiske problemet for Akershus er at alle deler av fylket ligger sentralt i forhold
til Oslo, men at fylket selv ikke er sentralisert. Akershus er det eneste fylket i Norge som verken har en by eller et akseptert fylkessentrum. Derfor ligger fylkesadministrasjonen i Oslo.
Det er ikke en gang enighet i hver region om hva som skal være regionalt sentrum. Derfor
ville Akershus ha fått en uendelig diskusjon om lokalisering dersom man hadde valgt en
sentralisert organisasjonsmodell. Dette problemet er derimot løst ved at fylkets eksisterende
teaterorganisasjon, som alle er enige om skal være utgangspunktet for det nye statsfinansierte
regionteatret, har en desentralisert modell med en liten fast stab knyttet til kulturhuset i det
som tilnærmet er det geografiske midtpunktet i fylket, Lillestrøm. Lillestrøm ligger i Nedre
Romerike. Den formelle forankringen av Akershus Teater i denne regionen, som i størst grad
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har en drabantbybefolkning og innbyggere med innvandrerbakgrunn, gir teatret legitimitet
i forhold til de sosialgruppene som normalt ikke oppsøker teater. Dette har den eksisterende
organisasjonen allerede klart å utnytte. Det er i særklasse Norges mest kostnadseffektive
teater. Samtidig er det, på grunn av folketallet i fylket, ett av de teatrene i Norge som har
høyest publikumsbesøk.
Den høyeste andelen for andre inntekter til Akershus Teater er fra Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der kultursektoren og opplæringssektoren samarbeider om at alle elever i skolen skal oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk (St. meld. nr. 8 (2007-2008)). Den kulturelle
skolesekken er finansiert av overskuddet fra Norsk Tipping og er en viktig inntektskilde for de
frie teatergruppene og teatrene utenfor den ordinære, statlige støtteordningen. For de faste
teatrene, og særlig de nasjonale institusjonene, har Den kulturelle skolesekken en marginal
betydning, og departementet oppfordrer disse institusjonene til i større grad å satse på tilbud
innenfor denne ordningen.
Akershus Teater er også ledende når det gjelder å inkludere den flerkulturelle delen av
befolkningen. Det er de siste ti årene satt i gang flere offentlige tiltak for å inkludere flerkulturelle og 2008 var offisielt året for kulturelt mangfold. En viktig hindring for en inkludering
har vært at personer med en ikke-vestlig kulturell bakgrunn kommer i konflikt med en
klassisk vestlig kunstforståelse. Det scenekunstfaglige arbeidet er langt på vei blitt styrt ut
fra etablerte, vestlige kriterier og kravet om profesjonalitet har vært den største hindringen
for at alle etniske grupper kan delta på lik linje med norske. Gjennom prosjektet P:UNKT
har Akershus Teater, helt i tråd med den norske regjeringens målsetting, etablert møteplasser
mellom majoritets- og minoritetskulturer og stimulert til at personer fra minoritetskulturer
kan formidle deres erfaringer.
Denne situasjonen har Akershus Teater tatt mål av seg til å bygge videre på. Med en
visjon som overgår de mest idealistiske teatrene på 1970- og 80-tallet, har det utviklet en ny
strategisk plan som har som mål å være et Teater for alle. Dette er ikke bare ment uforpliktende, men vil helt konkret si at teatret vil bringe alle typer scenekunst til hele fylket, til alle
aldersgrupper, på forskjellige tidspunkt på dagen og i mange typer arenaer.

Akershus Teaters strategi
Det fremtidige Akershus Teater vil både være et regionteater for Akershus og et teater som
samtidig utfordrer og utfordres av de store teaterinstitusjonene i Oslo. Det har i den siste
sammenhengen i stor grad den samme rollen som andre nordiske teatre i utkanten av hovedstaden, som Espoo/Esbo Stadsteater i Finland og Betty Nansen Teatret i Danmark.
I endda større grad enn teatret i Esbo vil Akershus Teater ha en liten organisasjon som
administrerer gjestespill, produksjoner fra andre, samproduksjoner og egne produksjoner
ved hjelp av frilansskuespillere. Det vil også som teatret i Esbo være et internasjonalt teater med internasjonale gjestespill og internasjonalt samarbeid. Akershus Teater har allerede
etablert et godt nordisk samarbeid og i prosjektet P:UNKT har det fulgt opp ideer fra Betty
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Nansen Teatret i Frederiksberg. Visjonen for Akershus Teater er, som for Betty Nansen
Teatret og andre teatre som utfordrer de etablerte institusjonene, å skape relasjoner, stille
spørsmål, ta stilling eller være et sanselig og modig teater. Men det som skiller Akershus
Teater fra de andre teatrene, er at det verken vil være bundet av et teaterhus og heller ikke
er turnerende. Det vil derimot være desentralisert produserende. Utfordringen for teatret vil
derfor ikke være å utvikle et nytt repertoar for å få et nytt publikum inn i teatret, men å gjøre
innbyggerne i Akershus til produserende og medskapende. Teatret skal ikke ha som mål å
lage teater for et publikum, men derimot å være et middel til å hjelpe innbyggerne å uttrykke
den virkeligheten som ennå ikke er oppdaget eller formulert.
Som regionteater forventes det at teatret skal være lokalt og Akershus Teater ønsker å
følge opp denne forventningen. Dette stiller teatret overfor store kunstneriske utfordringer
der det vil legge til grunn teatrets egenart som medskapende samhandling mellom skuespillere og publikum. For å følge opp denne utfordringen vil Akershus Teater i forlengelse av
P:UNKT-prosjektet utvikle et annerledes fortellerteater som, ifølge de idealistiske formuleringene i den strategiske planen, skal være et redskap til kommunikasjon, sosiale forandringer og kulturelt mangfold. I samspill og samarbeid mellom fylkets innbyggere og skapende
og medskapende skuespillere vil Akershus Teater fortelle historier fra regionen. Disse kan
være både historiske og nåtidige. Gjennom det vil det utvikle teatret som kulturbærer og gi
regionens innbyggere en klarere identitet og forståelse.
For å oppnå disse målene vil Akershus Teater fokusere på optimal tilgjengelighet. Teatret
skal være tilgjengelig der publikum er og være åpen for flest mulig typer scenekunstnere.
Dette er mulig fordi teatret ikke har en fast stab av skuespillere og heller ikke en fast scene.
Viktige øyeblikk og møter i menneskets liv kan formidles på utradisjonelle arenaer og på den
måten nå ut til et større publikum. Derfor er det viktig å søke seg mot nye og flere arenaer for
å finne og fortelle historier fra regionen. Denne utviklingsprosessen blir en viktig utfordring
i årene fremover.
Den kunstneriske profilen skal bygge på selvstendig skapende skuespillere. Skuespillerne
skal stå i fokus både som fortellere og utøvere. Denne visjonen vil det være realistisk å kunne
oppnå fordi skuespillerutdannelsen i Norge radikalt har endret innhold de siste årene. Det
tidligere monopolet til Statens teaterhøgskole er blitt utfordret av to nye offentlige utdanninger, Akademi for scenekunst i Fredrikstad og teaterutdanningen ved Høgskolen i NordTrøndelag. Begge disse utdanningene legger vekt på å utvikle skuespillere som spiller på
relasjonene til medspillere og publikum innenfor et teater som er uavhengig av en ferdig
skrevet tekst. Den statlige skuespillerutdanningen, som nå er en del av Kunsthøgskolen i
Oslo, har fra 2008 fått et nytt studieopplegg som følger de samme prinsippene. Det vil si at
vi i årene som kommer vil få en rekke nyutdannede skuespillere i Norge som vil kunne være
med og utvikle den kunstneriske profilen til Akershus Teater.
Hvis noe teater i Norge kan følge opp den teaterpolitiske ambisjonen i scenekunstmeldingen, må det være Akershus Teater. Den organisatoriske forutsetningen for å kunne gjøre
det er en liten, men effektiv administrasjon og en desentralisert struktur. Den kunstneriske
forutsetningen er samspillet og samarbeidet mellom selvstendig skapende skuespillere og
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fylkets innbyggere. Dette er en organisasjon og en kunstnerisk profil som kommer i konflikt
med scenekunstmeldingens vekt på store institusjoner og profesjonalitet i alle ledd. Det er en
modell som i stor grad følger opp de alternative regionteatrene fra 1980-tallet som den norske staten gjennom en rekke tiltak har ønsket å endre. Paradokset blir dermed at det eneste
teatret som vil virkeliggjøre statens nye politikk fra 2008 om et teater som kan gjøre scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig og fremme kunstnerisk utvikling
og fornyelse, Akershus Teater, vil virkeliggjøre denne teaterpolitiske ambisjonen, gjennom
organisatorisk og kunstnerisk å fornye 1980-tallets visjon om »lokal forankring« og et teater
som bygger på samhandling mellom profesjonelle kunstnere og lokale aktører og publikum.
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To små teatre
Af Louise Ejgod Hansen

Et væsentligt element i den danske teaterpolitik er de organisatoriske rammer, som den
offentlige støttestruktur medvirker til at skabe. Ved at kanalisere støtten til bestemte teaterinstitutioner udstikkes også en bestemt organisatorisk ramme for kunstnerisk produktion. I
denne artikel diskuterer jeg forholdet mellem teaterpolitik og teaterorganisering. Jeg opstiller tre forskellige organisationstyper, som giver forskellige betingelser for teaterproduktion
og ser på, hvilken status disse tre typer har i den danske teaterstruktur. I sammenligningen
af de tre organisationstyper, institutionsteatret, gruppeteatret og projektteatret, fremkommer tre forskellige forestillinger om, hvordan kunstnerisk produktion bedst organiseres.
Typologien vil efterfølgende blive anvendt i en sammenlignende organisationsanalyse af to
teatre, der fungerer inden for den samme kulturpolitiske støtteordning: egnsteaterordningen. Hensigten er at undersøge, hvad forholdet er mellem kunstnerisk produktion, organisationsformer og kulturpolitiske rammer. I analysen af Randers EgnsTeater og Holbæk Teater
inddrages et nationalt kulturpolitisk perspektiv i form af de overordnede lovgivningsmæssige
rammer for egnsteatrene. Afslutningsvis diskuterer jeg de kulturpolitiske implikationer af
min analyse af forholdet mellem de forskellige organisationstyper.

Institutionstyper
De tre organisationstyper, jeg her opererer med, er: institutionsteatret, gruppeteatret og
projektteatret. Typerne er af Anne-Britt Gran blevet præsenteret som tre historisk opståede
organisationsformer, hvis opståen er knyttet til en bestemt kulturel og kunstnerisk kontekst,
og opkomsten af såvel gruppeteatret som projektteatret skildres som et kunstnerisk opgør
med tidligere organisationsformer (Gran 1996). Deres aktuelle tilstedeværelse i den danske
teaterstruktur kan således betragtes som led i en kulturpolitisk og teaterhistorisk kronologi, men også som sameksisterende muligheder. Hermed gør organisationstyperne det også
tydeligt, at der findes forskellige – og potentielt modstridende – forståelser af, hvordan man
bedst muligt tilrettelægger en kunstnerisk produktionsproces. De tre organisationsformer er
naturligvis arketyper, og enhver teaterorganisation vil forholde sig fleksibelt hertil og i mange
tilfælde benytte sig af elementer fra flere forskellige arketyper.
Den både økonomisk og produktionsmæssigt dominerende organisationsform i den
danske teaterstruktur er institutionsteatret; en organisationsform, som er kendt fra blandt
andet Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne. Der er tale om den ældste af de tre måder
at organisere teater på med forbillede i det tyske Stadttheater.1 Gennem teaterloven forpligtes
institutionsteatrene i lettere varierede formuleringer at præsentere:
Et alsidigt repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere […samt, min tilføjelse] medvirke til
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at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer. (Teaterloven § 11).2

Institutionsteaterformen ses som en hierarkisk organisationsform, hvor den kunstneriske
leder suverænt tegner den kunstneriske profil. Et væsentligt element i institutionsteatrenes
organisationsform har været det faste kunstneriske ensemble, der gennem kontinuitet og
kunstnerisk udvikling oparbejder en ekspertise og et samarbejde, der ses som ensemblemodellens styrke. Institutionsteatrene varetager især produktionen af større forestillinger
baseret på dramatiske værker, hvilket betyder, at skuespillerens arbejde er koncentreret om
den tildelte rolle.
Samtidig med, at institutionsteatret i den danske teaterstruktur er den dominerende og
den i teaterpolitisk sammenhæng privilegerede organisationsform, har den været udsat for
kritik, og er blevet beskyldt for at have mistet sin kunstneriske legitimitet, fordi ensembleideen er blevet reduceret til et spørgsmål om tryghed i ansættelsen (Klaic 2003, Røyseng
2006). De faste ensembler på institutionsteatrene er altså blevet knyttet til en negativ forestilling om kunstnerisk stagnation og manglende udvikling (Sirnes 2001, s. 59)
I et teaterhistorisk perspektiv opstår gruppeteatret i 1960´erne og 1970´erne som et alternativ til institutionsteatret i såvel organisatorisk som kunstnerisk forstand. Gruppeteatret
er i sin oprindelse knyttet til 1960´ernes avantgardistiske eksperimenter og får i Danmark
gennemslagskraft i forhold til både et voksen- og et børnepublikum (Kvam, Risum og
Wiingaard 1993). Kulturpolitisk set bliver gruppeteatret som organisationsform en del af
den statsligt støttede teaterstruktur med indførelsen af egnsteaterordningen i 1980. Fra starten er ordningen tilpasset den nyere kunstneriske udvikling, nemlig det opsøgende teater
og børneteatret. Såvel kulturpolitisk som kunstnerisk har egnsteatrene udviklet sig siden da,
men det er kendetegnende for såvel egnsteaterordningen som den senere tilkomne ordning
for små storbyteatre, at disse teatre har rod i gruppeteatret.
Med sin kollektive organisationsform står gruppeteatret for et opgør med såvel den
hierarkiske struktur som den faglige specialisering på institutionsteatret. Alle deltager i
hele den praktiske og kunstneriske proces, og skuespillerens opgave bliver således mere end
fortolkning af en rolle. Gruppeteatrenes samlende kraft er en fælles kunstnerisk ide, der
udvikles af hele gruppen i fællesskab. Kontinuiteten i gruppeteatrene er derfor vigtig; det er
i det kunstneriske samarbejde, at disse teatre udvikler sig kunstnerisk.3 Der er stadig en del
eksempler på teatre, der fastholder værdien af kontinuiteten i det kunstneriske samarbejde,
omend de fleste teatre er gået væk fra den kollektive ledelse og den manglende funktionsopdeling (Jensen 2004, s. 5). Især er det administrative område udskilt som et særligt ansvarsområde. Kendetegnende for de teatre i dag, der har gruppeteatret som rødder, er, at der er
tale om mindre teatre, hvis arbejdsform adskiller sig fra det tekstbaserede, instruktørstyrede
teater, og som har en fast kunstnerisk kerne i form af fast tilknyttede skuespillere – såvel
fastansatte som eventuelt faste freelancesamarbejdspartnere.4 Kontinuiteten gør en specialisering og udviklingen af en særlig æstetik mulig, hvilket betyder, at teatrets kunstneriske
profil i høj grad er knyttet til en fast kunstnerisk kerne.5
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Projektteatret opstår som organisationsform i løbet af 1980’erne og 1990’erne som et opgør
med ensembletankegangen. Her er det ikke de kendte samarbejdsrammer og trygge forhold, der tæller, men det nye og udfordrende. I den forstand kan man sige, at der også i
projektteatret er en direkte sammenhæng mellem det organisatoriske og det kunstneriske – i
begge tilfælde tæller det nye og det eksperimenterende.6 Modellen passer godt for teatre,
der i høj grad er afhængige af projektstøtte fra Scenekunstudvalget. Organisationsformen
er relativt simpel; kunstnerne samles for at lave et projekt, de brænder for, afvikler det og
er så videre til det næste projekt. Hvis der er en stabil organisation, er den reduceret til en
kerne bestående af administrativt personale og en kunstnerisk leder, der tegner profilen for
stedet. Økonomisk set er der tale om en fordelagtig model, fordi lønomkostningerne er
lavere end i gruppeteatret og institutionsteatret. 7 Samtidig har modellen til en vis grad været
direkte koblet til de nye scenekunstneriske tendenser, der opstår i 1980’erne og 1990’erne i
form af et mere visuelt orienteret teater. Sirnes beskriver, hvordan kunstnerisk nødvendighed
med projektmodellen bliver opfattet som noget, der kun er levedygtigt i en kortere periode:
»The life-expectancy of a unifying idea was also considered rather short, between four and
eight years, losing its intensity and fading away shortly thereafter.« (Sirnes 2001, s. 59).
Kombinationen af kunstnerisk nytænkning og økonomisk effektivitet har medvirket til, at
projektteatret fremstår som »den nye gode model«, og der har også fra politisk hold været
en interesse i denne model som et middel mod et teatersystem, der er blevet fremstillet som
stabilt og konservativt (Klaic 2003; Gran 1996; Lyngbo 2005).
I takt med, at projektteaterformen har vundet anerkendelse som kunstnerisk frugtbar, er
organisationsformen blevet delvis indført på såvel institutionsteatre som gruppeteatre, hvor
det faste ensemble er blevet suppleret med freelancere. Med projektteatret er valoriseringen
af det nye og af udvikling som kunstneriske værdier helt eksplicit, og der ligger i modellen,
at det kræver en dynamisk organisationsform. Men samtidig med, at projektorganiseringen
også er blevet en del af den institutionaliserede del af dansk teater, så er modellen i sin rene
form stadig marginaliseret i den danske teaterstruktur. Hverken ideen om etableringen af
åbne scener eller en opprioritering af de frie midler under Scenekunstudvalget er blevet
realiseret.
De tre teaterorganisationsformer er karakteriseret ved hvert sit teaterhistoriske udgangspunkt, ved hvert sit sæt af idealer for kunstnerisk produktion og ved hver sin status i det
danske teatersystem. Men de er også samtidige og sameksisterende organisationsformer. Og
i et aktuelt perspektiv er det værd at holde sig for øje, at den form for sammenhæng mellem
det kunstneriske og det organisatoriske, som de tre modeller i deres teaterhistoriske udgaver
er udtryk for, næppe vil være tilsvarende i dagens teaterlandskab. Store institutionsteatre
laver nyskabende og visuelt teater, gruppeteatrene spiller også klassikere og er efterhånden
sjældent organiseret kollektivt, og selv projektteatrene er baserede på mere eller mindre faste
samarbejdspartnere. Disse blandformer gør det i et analytisk perspektiv nødvendigt at skelne
mellem organisationsstrukturen og organisationskulturen. Strukturen er den formelle indretning af organisationen, der vedrører ledelsesform, ansættelsesforhold, arbejdsdeling m.m.
(Bakka og Fivelsdal 1998, s. 30 ff.; Nielsen og Ry 2002, s. 6 ff.). En analyse heraf er anven-
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delig til at kategorisere, idet den »består af rolleforventninger og regler for hvem som bør
eller skal gjøre hva, og hvordan det bør eller skal utføres.« (Christensen m.fl. 2004, s. 27).
Kulturperspektivet handler om de interne forståelser og handlemåder. Disse er i høj grad
erfaringsbaserede, hvilket peger på historien som et afgørende aspekt, fordi den i et organisationskulturelt perspektiv er det erfaringsgrundlag, der hæmmer eller fremmer bestemte
handlemåder (Christensen m.fl. 2004, s. 88ff.). Det kulturelle perspektiv tydeliggør, at den
formelle struktur ikke giver hele billedet af, hvordan organisationen fungerer. Selvom strukturen er baseret på et skel mellem forskellige personalegrupper, kan erfaringen godt være, at
det bedste resultat opnås, hvis alle bidrager på lige fod. Det organisationskulturelle perspektiv er med til at nuancere beskrivelsen af de forskellige blandformer, og hvordan de konkret
bliver praktiseret. I min analyse af Randers EgnsTeater og Holbæk Teater vil jeg se nærmere
på, hvordan de to teatre betragter deres egen praksis i forholdet mellem organisation og
kunstnerisk arbejde og relatere dette til de omtalte tre organisationstyper.

Egnsteaterordningen som en ramme for teaterorganisationen
I et teaterpolitisk perspektiv kan det undersøges, hvilke organisationsformer teaterpolitikken fremmer og hæmmer. I denne artikel bliver disse sammenhænge belyst med udgangspunkt i egnsteaterordningen, der i et generelt perspektiv på den danske teaterpolitik og den
institutionsstruktur, den er baseret på, kan siges at være et marginalt element. Støtten til
egnsteatrene udgør således kun 7 procent af den samlede statslige støtte til teater.8 Til trods
herfor er egnsteaterordningen interessant i et teaterorganisatorisk perspektiv, idet den rummer flere forskellige organisationstyper, og det derfor er muligt inden for den samme, teaterpolitiske ramme at undersøge forskellene på teatre, der har træk fra såvel institutionsteatret,
gruppeteatret som projektteatret.
Den kunstneriske og kulturpolitiske udvikling for egnsteatrene har betydet, at den
oprindelige tilknytning til gruppeteatret er blevet formindsket.9 I dag er egnsteatre teaterinstitutioner uden for Københavns, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg Kommune,
som er finansieret af staten og en eller flere kommuner. Ordningen er ændret i 2007, hvor
finansieringen går fra automatisk 50/50 model til en rammestyret model, hvor det statslige
tilskud beregnes som forholdet mellem det samlede kommunale tilskud og et beløb fastsat
på finansloven (Teaterloven § 15 stk. 2).
Egnsteaterordningen er en politisk decentral ordning, hvor kommunerne opretter et
egnsteater. Indtil 2007 er de nationale betingelser herfor begrænset til at fastslå, at et egnsteaters primære opgave er professionel teaterdrift, og at statsstøtten gives inden for en minimums- og en maksimumsgrænse, der i 2009 er på henholdsvis 2.656.525 og 8.153.702 kr.
Set i et organisatorisk perspektiv er der tale om relativt små teatre med kort fra top til bund,
og kunstnerisk set begrænser det typisk både antallet af skuespillere pr. produktion og produktionsfrekvensen på egnsteatrene. Det, at der er tale om kommunalt støttede teatre, der
er lokaliserede i mindre byer betyder også, at egnsteatrene i et eller andet omfang forholder
sig til en lokal kontekst: Det er afgørende at sikre lokal, politisk opbakning, hvilket i mange
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tilfælde gøres ved at kombinere den professionelle teaterproduktion, som er et egnsteaters
primære opgave, med andre lokale aktiviteter. Ordningens aktuelt 34 egnsteatre spænder
over musicals, site specifik performances, dans, skuespil baseret på ny og gammel dramatik
m.m. og en væsentlig andel er henvendt til børn.
I min analyse tager jeg fat i to egnsteatre, der på afgørende punkter kan siges at minde
om hinanden. Både Randers EgnsTeater og Holbæk Teater producerer forestillinger for
såvel børn som voksne, begge spiller såvel stationært som på turne, og begge har ud over
egentlige forestillinger en række sekundære aktiviteter. Økonomisk er Randers EgnsTeater
med en årlig støtte på omkring 8,7 mio. kr.10 større end Holbæk Teater, der modtager omkring
5,5 mio. kr. årligt, men ellers er den afgørende forskel på de to teatre organiseringen af det
kunstneriske personale. Randers EgnsTeater har en kerne af et fast skuespillerensemble,
mens Holbæk Teater udelukkende benytter freelancere. Som sådan kan man i udgangspunktet karakterisere Randers EgnsTeater som et gruppeteater, mens Holbæk Teater er et projektteater.
I det kommende vil jeg se nærmere på, hvordan disse forskelle afspejler forholdet
mellem det kunstneriske og det organisatoriske og dermed baserer sig på forskellige ideer
om den kunstneriske skabelsesproces. Samtidig viser analysen af organisationsforholdene
også, at skellet mellem de to teatres organisationsformer er mindre skarpt, end det kommer til udtryk i denne indledende typologisering. Jeg har som baggrund for analysen fulgt
begge teatre i perioden 2006-2009, afholdt møder, overværet teatrenes forestillinger og holdt
mig opdateret om teatrenes kulturpolitiske situation. I den forbindelse har jeg udført semistrukturerede interviews med teaterlederen, en skuespiller og en administrativ medarbejder om organisationsform, det kunstneriske arbejde m.m., og disse interviews indgår i
analyserne.

Randers EgnsTeater – et gruppeteater
Randers EgnsTeater har siden sin oprettelse i 2000 haft et konstant stigende aktivitetsniveau.
Teatret har nu 13 fastansatte, herunder fire skuespillere. Teatret præsenterer omkring fire
nye produktioner pr. sæson, og disse fordeler sig på en kabaret, der også spilles på turne til
forsamlingshuse i kommunen, en stationær julefamilieforestilling og børneforestillinger for
såvel skolebørn som småbørn, hvoraf især de sidste turnerer en del. Herudover præsenterer
teatret omkring 20 gæstespil for voksne og 7 for børn. Ydermere har Randers EgnsTeater
ansvaret for en kommunal børneteaterordning, hvor alle børn i kommunen ser en forestilling om året, samt for forskellige dramapædagogiske aktiviteter.
Siden oprettelsen har teatret udviklet sig fra primært at producere forestillinger for børn
til at være et teater med en bred vifte af aktiviteter. Denne udvikling har haft konsekvenser
for det kunstneriske arbejde, og i det følgende vil jeg se på, hvordan denne mangfoldighed
af opgaver løses organisatorisk på teatret. Trods denne udvikling, der også har indebåret en
kraftig vækst i antallet af ansatte, er teatret stadig præget af en gruppeteaterkultur. De fast-
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ansatte skuespillere på Randers EgnsTeater varetager arbejdsopgaver og ansvarsområder, der
ikke er knyttet snævert til skuespilfaget.
For skuespiller Lisbeth Knopper giver det et bredere ansvar i forhold til den kunstneriske
profil. Dertil kommer en række praktiske opgaver, som hører med til at være skuespiller på
et mindre teater. På turneer er skuespillerne med til at stille op, og under prøveforløbet er der
ikke skræddersal, sminkør osv., som man finder på institutionsteatrene. Disse forhold præger
skuespillernes arbejdsvilkår, og Lisbeth Knopper giver udtryk for, at skuespillerne ikke indtager en særstatus på Randers EgnsTeater. I to forhold adskiller Randers EgnsTeater sig fra
institutionsteatret: Det ene er, at skuespillerne opfattes som skabende kunstnere, der har en
reel medindflydelse på hele teaterproduktionen fra valg af tematik og manuskriptudvikling
til spillestil m.m.11 Det andet er, at det at være skuespiller ikke bare inkluderer et kunstnerisk, men også et praktisk ansvar. Begge dele er kendetegnende for gruppeteatret, og i sin
beskrivelse trækker Lisbeth Knopper på en modsætning til kunstnerrollen på institutionsteatret:
Vi er helt nede på jorden, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan få
noget kunst fra hånden. Vi behøver ikke være helt oppe under skyerne og tro at vi er
nogen, der svæver deroppe og er excentriske, vi kan altså godt lave god kunst alligevel. (Knopper 2008).
Udsagnet afspejler, at teatret organisatorisk og kunstnerisk har rødder i gruppeteatret.
Produktionsformen indebærer relativt lange kunstnerisk udviklingsprocesser, hvor det samlede kunstneriske ensemble er med til at frembringe forestillingens materiale (Dahl 2008).
Især i børneforestillingerne arbejder Randers EgnsTeater ud fra en kunstnerisk arbejdsmetode, hvor prøveperioden er afgørende for udviklingen af forestillingen. Baserer forestillingen sig på et eksisterende manuskript, så bliver dette undervejs i prøveperioden bearbejdet
og tilpasset det ønskede sceniske udtryk. I denne proces er skuespilleren medskabende i
forhold til stykket. Som Lisbeth Knopper beskriver det:
Vi har prøvet lidt af hvert, vi har også prøvet det, at der kun er to siders manuskript,
som står i billedform nærmest, og hvor vi improviserer forestillingen frem. Det tager
lang tid og det kan være ualmindeligt opslidende, det kan også være ualmindeligt
sjovt, fordi man kommer mange veje rundt. Og på den måde er man rigtigt meget
med til at lave forestillingen selv fra bunden, fordi det er dine egne ord, det er din
egen krop. (Knopper 2008).
Produktionsmåden er længerevarende og mere uforudsigelig end den traditionelle, tekstbaserede, men den efterhånden ret fastlagte sæsonrytme har betydet, at Randers EgnsTeater til
en vis grad har bevæget sig væk fra denne praksis. Randers EgnsTeaters nuværende aktivitetsniveau og planlægningsrytme giver ikke mulighed for de meget lange og åbne produktionsprocesser. Der er tale om en sammenhængende prøveperiode på 5-7 uger, hvorfor det
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er nødvendigt, at der inden prøvestart minimum ligger »en god, gennemarbejdet synopsis«
(Knopper 2008). I kombination hermed beskriver Lisbeth Knopper, hvordan de skal være
rimeligt sikre på, at forestillingen holder niveau rent kunstnerisk, og det betyder, at teatret
vælger at samarbejde med kendte kræfter:
Vi skal også forny os, vi skal også lære nogle nye at kende ind imellem, men når man
nu ved, at der er nogle mennesker, som man fungerer med, og laver gode forestillinger med, hvorfor så ikke hyre dem? […] Fordi der skal en god pengepung også til
at sige, vi rydder hele bordet, vi tager kun nye folk, kom vi ser, hvad det kan. Sæt nu
det ikke gik, så ville det godt nok være en stor økonomisk bet at sidde med bagefter.
(Knopper 2008).
Dilemmaet mellem fornyelse og kontinuitet er helt centralt i forhold til organisationsformen, idet såvel gruppeteatret som institutionsteatret er blevet kritiseret for at mangle evnen
og viljen til en kunstnerisk fornyelse. Det, Lisbeth Knopper peger på her, har to aspekter.
Det ene er en kunstnerisk erfaring for, at udvikling faktisk kræver kontinuitet. Det andet
er, at det gode samarbejde reducerer risikoen for en økonomisk og kunstnerisk fiasko, og
dermed at der også er et indbygget sikkerhedsmoment i at vælge kontinuiteten. Denne form
for overvejelse er netop noget af det, der har dannet baggrund for kritikken af gruppeteatret
for at risikere kunstnerisk stagnation.
Til trods for, at man på Randers EgnsTeater oplever fordelene med ensemblemodellen
og har udvidet ensemblet i de senere år, så er man også bevidst om denne models kunstneriske begrænsninger. Teatret har derfor valgt kun at have så mange fastansatte, at der også
er økonomisk mulighed for at hyre freelancere. Kombinationen fremhæves af teaterleder
Peter Westphael, der peger på, at freelancerne giver projektteaterformens fordele i form af
mulighed for at caste præcis til en rolle, mens de fastansatte kunstnere i høj grad bidrager til
teatrets kunstneriske udvikling:
Det giver jo en dedikation til stedet, et engagement i stedet. Det er deres arbejdsplads, det er deres kunstneriske spilleplads, og det vil sige, at de ideer, som de kommer med, får jeg jo oftest glæden af at producere. (Westphael 2007).
Således kombinerer Randers EgnsTeater de kunstneriske fordele ved gruppeteatret med
projektteaterformen.
Randers EgnsTeater kan ud fra dets organisationsstruktur i dag beskrives som et miniinstitutionsteater: Der er en ansvarlig teaterleder, et mindre kunstnerisk ensemble, der suppleres med freelancere, og der er en voksende teknisk og administrativ stab, der sikrer denne
del af teaterdriften. Organisationskulturelt er der imidlertid ingen tvivl om, at teatret stadig
har rødder i gruppeteatret: Skuespillerne varetager et langt bredere ansvar og er medbestemmende på det kunstneriske område, og der eksisteret stadig et ideal om, at alle har forståelse
for hele teaterdriften.
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Holbæk Teater – et projektteater
Holbæk Teater blev oprettet i 1983, og den nuværende teaterchef, Pia Jette Hansen, har
været ansat siden 2001. Teatret har ud over teaterchefen tre fastansatte medarbejdere, en
produktionschef, en administrator og en pr-medarbejder. Pia Jette Hansen er selv instruktør
eller skuespiller i en del af teatrets produktioner, men herudover ansættes det kunstneriske
personale på freelancebasis. Teatret spiller sine egenproduktioner stationært og på turne og
præsenterer derudover et mindre antal gæstespil samt en række andre arrangementer herunder især saloner, hvor aktuelle gæster præsenterer et foredrag i en iscenesat ramme med
Pia Jette Hansen som værtinde. Hovedkernen i teatrets kunstneriske profil er debatskabende
ungdomsforestillinger ofte i en formmæssigt eksperimenterende stil, men herudover spænder teatret bredt og producerer blandt andet en årlig familieforestilling.
Holbæk Teater er et projektteater, og netop den fleksibilitet, som organisationsformen
giver, er afgørende for teatrets kunstneriske produktion. Den muliggør, at Holbæk Teater
producerer større opsætninger, end det typisk er tilfældet for egnsteatrene. Det betyder også,
at teatret er afhængigt af ekstern finansiering til enkeltproduktioner, og at produktionsrytmen derfor er mere uregelmæssig end det er tilfældet for Randers EgnsTeater. I sæsonen
2007/2008 præsenterede Holbæk Teater således fem nyproduktioner, hvoraf de tre modtog
støtte fra Scenekunstudvalget, mens det i sæsonen 2009/2010 kun bliver til en børne- og en
voksenversion af juleforestillingen Røg i køkkenet.
Netop det lidt større produktionsformat gør, at Holbæk Teater ifølge teaterchef Pia Jette
Hansen er nødt til at arbejde projektbaseret:

> 69 - en teaterkoncert (Foto: Anders Hjerming, Holbæk Teater, 2008)
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Jeg ser det som en nødvendighed, […] det er den eneste måde, vi kan overleve på.
Hvis vi havde en fast stab af skuespillere, ville det være så dyrt, at vi aldrig nogensinde
ville have en mulighed for at lave en forestilling som vi gør nu [69 – en teaterrockkoncert, min tilføjelse]. (Hansen 2008).
Fleksibiliteten, der er et af hovedargumenterne for projektteaterformen, fremhæves, og det er
tydeligt, at Pia Jette Hansen vurderer, at projektstrukturen giver hende størst muligt økonomisk råderum til kunstnerisk produktion. Samtidig fremhæver hun, at det muliggør, at hun
kan sammensætte det kunstneriske personale til hver enkelt forestilling:
Jeg synes selv, at jeg går efter dem, jeg synes er bedst. Altså, jeg har ikke noget netværk, jeg skal pleje i den sammenhæng, der er ikke en eneste af dem, der står på
scenen i dag, jeg kendte i forvejen. Jo jeg kendte dem fra deres sceneoptræden, […]
så jeg går ind og vurderer, hvad folk kan. (Hansen 2008).
Det eneste fastansatte kunstneriske personale på Holbæk Teater er teaterchef Pia Jette
Hansen, herudover er der tale om freelance personale. Men selvom Holbæk Teater er et
projektteater, er der også en del af det kunstneriske personale, som er knyttet tættere til
teatret. Det gælder eksempelvis skuespiller Morten Nielsen, der medvirkede i den første
forestilling, Pia Jette Hansen satte op som teaterchef, og som siden har medvirket i flere af
teatrets forestillinger. Han beskriver det frugtbare i at udvikle et kunstnerisk samarbejde:
»Jeg synes det er en kæmpe gave at lave projekter med de samme folk flere gange.« (Nielsen
2008).
Samtidig har det konsekvenser i forhold til teatrets bredere aktiviteter, at der ikke er
fastansatte skuespillere på Holbæk Teater. Selv de mere fast tilknyttede skuespillere er udelukkende knyttet til de enkelte produktioner, hvilket betyder, at egnsteatrets øvrige, lokale
aktiviteter varetages af Pia Jette Hansen. Morten Nielsen udtaler i den forbindelse: »På en
måde kunne jeg godt ønske mig, at hun [Pia Jette Hansen] havde de faste skuespillere, hun
kunne sende ud.« (Nielsen 2008). Det er Pia Jette Hansen, der er vært ved teatrets salonarrangementer, og i det hele taget er det hende, der er teatrets ansigt udadtil. Netop her
kunne et mere fast kunstnerisk personale supplere hende som en teaterleder, der ikke bare
har ansvaret for den samlede ledelse, men også vælger selv at stå på scenen.
Projektteaterformen er med til at gøre det muligt for Holbæk Teater at fokusere på den
kunstneriske produktion med udgangspunkt i teaterchef Pia Jette Hansens visioner, som
hun får lov at udfolde og afprøve, og hun prioriterer først og fremmest det kunstneriske
arbejde: »Det er det, at vi spiller forestillinger, som er vores lokomotiv, det er ikke at have
ansat en stor administration og så få skuespillere.« (Hansen 2008). Men det må omvendt
konstateres, at denne prioritering også har nogle ulemper: Projektformen er med til at skabe
en uregelmæssig produktionsrytme, som kan være uhensigtsmæssig i forhold til publikum,
men som presser hele organisationen, idet arbejdspresset i de travle perioder bliver meget
stort. Som sådan har den økonomiske risikovillighed såvel som den ujævne produktions-
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rytme med stor forskel på travle og stille perioder konsekvenser, hvis man ser på teaterorganisationen i sin helhed. Det betyder, at områder inden for administrationen, som også er
centrale for en velfungerende teaterorganisation bliver nedprioriteret. Således fremhæver teatrets pr-medarbejder, at en ny hjemmeside er udsat pga. manglende midler (Granlie 2009).
Det klare fokus på det kunstneriske arbejde har også i forhold til det lokalpolitiske
niveau vist sig at være problematisk. I forbindelse med indgåelsen af en ny egnsteateraftale
for perioden 2009-2012 oplevede teatret stor usikkerhed, der betød, at det først en måned
inden aftalens ikrafttrædelse blev besluttet, at Holbæk Teater ikke blev beskåret økonomisk.
Baggrunden var kommunens utilfredshed med statens indførelse af den rammestyrede finansieringsmodel, der medfører en kommunal budget-usikkerhed. Det politiske forløb blev
oplevet som et udtryk for manglende anerkendelse af teatrets kunstneriske arbejde, og Pia
Jette Hansen udtrykte i den forbindelse frustration over det, hun oplevede som, at teatrets
støtte var mere afhængig af hendes evner som lobbyist end som kunstner:
Og jeg mener jo altid, at det kulturpolitiske slag skal slås på banen, altså inde på
scenen ved den aktivitet, man laver, og det må være der, man bliver målt, vurderet,
vejet og sat til diskussion […]. Altså, jeg mener bestemt ikke, at min evne til at lave
lobbyisme burde være afgørende for, hvor stort vores tilskud er. (Hansen 2009).
Den anerkendelse er ikke kommet til udtryk i forbindelse med fornyelse af egnsteateraftalen,
og her bliver det tydeligt, at selvom kunstnerisk produktion under alle omstændig-heder bør
være den primære aktivitet på et teater, så har det nogle konsekvenser for et offentligt støttet
teater, når andre områder prioriteres for lavt.

Afslutning
Med udgangspunkt i de tre organisationstyper: institutionsteatret, gruppeteatret og projektteatret har jeg i de to konkrete eksempler undersøgt, hvordan de spiller ind i forhold til
organiseringen af teaterproduktion. Der er for såvel Randers EgnsTeater som Holbæk Teater
tale om blandingsformer, hvor henholdsvis gruppeteatermodellen og projektteatermodellen suppleres og udvikles ud fra forskellige hensyn såsom forholdet mellem kontinuitet og
fornyelse og forholdet mellem fri kunstnerisk udvikling og de praktiske, administrative og
kulturpolitiske forhold, der også har betydning for teaterproduktion. Men selvom begge
teatre tilsyneladende balancerer mellem de forskellige organisationstyper, så er der alligevel
afgørende forskelle. Det gruppeteaterbaserede Randers EgnsTeater forstår kunstnerisk
udvikling som noget, der sker i et kontinuerligt samarbejde, hvor også det organisatoriske
og praktiske spiller ind. Til trods for en hierarkisk og funktionsopdelt organisation er der
afgørende organisationskulturelle spor fra gruppeteatrets kollektive bevidsthed. I
sammenligning hermed vægter Holbæk Teater kunstneriske hensyn højt, også når det sker
på bekostning af det praktiske og organisatoriske. Det giver nogle kunstneriske muligheder,
idet organisationsformen er fleksibel og kan tilpasses den enkelte produktion. Men det gør
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også sammenhængen med den øvrige del af teaterorganisationen mere konfliktfuld og er
heller ikke altid til fordel for relationen til det lokalsamfund, teatret er en del af.
Der er fordele og ulemper ved begge teatres organisationsform, og det synes således
med udgangspunkt i eksemplerne vanskeligt at konkludere, at den ene organisationstype er
bedre end den anden. Dette peger på en vigtig teaterpolitisk pointe: Den ene organisationsform giver ikke i sig selv bedre forudsætninger for kunstnerisk produktion end den anden.
Egnsteaterordningen er sammen med ordningen for de små storbyteatre de eneste muligheder for at opnå kontinuerlig driftsstøtte til helårlig teaterproduktion over en årrække, der
ikke er baseret på institutionsmodellen, og som dermed giver mulighed for at træffe kunstnerisk begrundede valg af organisationsformer. Med udgangspunkt i de to eksempler kan der
argumenteres for, at kunstnerisk produktion skabes bedst under vilkår, der tager hensyn til
de enkelte teatre og dermed for en større rummelighed i den offentlige teaterstruktur. Det
betyder naturligvis ikke frit valg på alle hylder, for offentligt støttet teater er først og fremmest støtte til kunsten som et offentligt gode, men det betyder, at et offentligt teatersystem
baseret på stramme organisatoriske rammer under alle omstændigheder vil være en begrænsning for den kunstneriske produktion.
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Noter
1 For en beskrivelse heraf se Bremgartner (2009) og Pappel (2009).
2 For en generel introduktion til institutionsteatrene i Danmark og til deres kulturpolitiske
målsætninger se Hansen (2004, s. 30 ff.). For en diskussion af landsdelsscenerne og de
problemer, der er knyttet til deres status som institutionsteatre, se Langsted (2000).
3 Om Teatret Møllens overgang til et fast ensemble og dets betydning for den kunstneriske
udvikling skriver Reiche: ”I modsætning til de første fem års turbulens betød den nye
organisationsstruktur [med fast ensemble, min tilføjelse] og de trods alt tryggere økonomiske rammer, at der var stor stabilitet i ensemblet, hvilket også afspejlede sig i teatrets
kunstneriske udviklingsproces, som nu ikke længere blev defineret af tilfældige menneskers ønsker, men fik retning og form at den kunstneriske vilje hos ensemblets faste
stab og af de erfaringer, som de gjorde sammen i et ti-årigt forløb” (Reiche 2000, s. 122).
4 For en beskrivelse af de kollektive arbejdsprocesser inden for børneteaterområdet se Dahl
(2008, s. 49 ff.).
5 Eksempler herpå er Odin Teatret, Teatret Møllen og Cantabile 2, der alle arbejder med
et langt perspektiv i forhold til de kunstneriske udviklingsprocesser og som alle har et
fast ensemble tilknyttet. Anne Middelboe fremhæver netop ensemblet som Cantabile 2’s
kunstneriske styrke (Christensen 2008).
6 Eksempelvis hedder det om den norske situation i midten af 1990´erne: ”Prosjektteater
ble i den teaterpolitiske retorikken og i teaterkritikken dermed gradvis synonymt med
kunstnerisk fornyelse, og i tillegg dukker det enda mer spesifikke »prosjektteatrets estetikk« opp som avgrensende, profilerende og legitimerende grep.” (Gladsø 1996).
7 Se også Sirnes (2001) og Røyseng (2006).
8 79,4 mio. kr. af et samlet statsligt tilskud på 1077,7 mio. kr. Regnskabstal 2008, finansministeriets regnskabsdatabase kontonr. 21.23.48 (egnsteatre) og kontonr. 21.23
(Teater).
9 En grundigere analyse af egnsteaterordningens kulturpolitiske udvikling findes i Hansen
(2009).
10 Dette beløb er samlet set højere end det maksimale refusionsberettigede støttebeløb.
Heraf modtager teatret knap 2 mio. kr. i tilskud, som er videreført fra det tidligere Århus
Amt. Ca. halvdelen af dette beløb er udbetalt via § 15 b om de gamle, refusionsberettigede amtstilskud, mens den anden halvdel er en videreførsel af forskellige andre tilskud
fra det tidligere Århus Amt. Denne del af tilskuddet har aldrig indgået i beregningen af
den statslige refusion.
11 Torunn Kjølner (2009) har beskrevet forskellen på en tekstbaseret produktionsmetode
og devising som produktionsmetode.
Louise Ejgod Hansen: cand. mag og ph.d.-stipendiat ved Institut for Æstetiske Fag,
Afdeling for Dramaturgi. I november 2009 indleverede hun sin afhandling Teaterkunst og
teaterpolitik. En analyse af sammenhænge mellem de kulturpolitiske rammer og den kunstneriske
kvalitet med egnsteatrene som eksempel. Hun har siden 2005 deltaget i den europæiske forskergruppe STEP – Project on European Theatre Systems.
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Hvad er et teaterkompagni?1
Det irske eksempel
Joshua Edelman
Megen teoretisk og sociologisk litteratur om kunsten – og som en konsekvens heraf, megen
regeringspolitik – behandler litteratur og billedkunst som de paradigmatiske kunstformer og
designer sine teorier (og politikker) med dem for øje. Det medfører vanskeligheder for scenekunsten, der ikke blot er en anderledes kunstform, men også en anderledes social praksis end
litteratur og billedkunst. Kulturpolitik og socialteori reagerer for ofte utilstrækkeligt på disse
forskelligheder, hvilket medfører en uanvendelig teori og en ineffektiv politik.
Beklageligvis ligger en del af ansvaret for denne forvirring hos den franske sociolog Pierre
Bourdieu (1930-2002). Hans kortlægning af feltets form i relation til kulturel produktion,
ligesom hans kortlægning af den akademiske verden, forudsætter, at kunstneren indtager
sin position i feltet med udgangspunkt i sine evner til at fremstille sine værker.2 Den sociale
anerkendelse af et kunstnerisk værk – og enhver regeringsstøtte – tilfalder derfor denne person. Disse kunstnere udfylder det, som Bourdieu beskriver som den sociale aktørs etnografiske rolle – det vil sige, de individer hvis adfærd etnografen observerer og forsøger at forklare,
ligesom Bourdieu selv gjorde det med sine kabyliske informanter i Algeriet.3 Sådanne sociale
aktører omfattes som individer – en identifikation som er problematisk at anvende i forhold
til kollaborativ teaterproduktion.
Der er mange forskelle mellem teaterproduktion og andre kunstneriske praksisser, men
her vil jeg særligt fokusere på følgende spørgsmål: Hvis man behandler teaterproduktion
som en social praksis i Bourdieus forstand, hvem eller hvad er dens deltagere så? Det enkle
svar er teaterkompagniet som en enhed. Teaterkompagnierne er skaberne af teater og således
de relevante sociale aktører. Men hvad disse kompagnier er, hvordan de er organiseret, hvordan de skaber deres identitet, og hvordan de relaterer sig til individuelle kunstnere, teaterfeltet og staten kan variere enormt fra kontekst til kontekst. Teaterkompagniernes kollektive
natur udgør ligeledes interessante problemer for Bourdieus analyse af kapitalbegrebet og de
konsekreringsprincipper som ligger bag opnåelsen af kunstnerisk anerkendelse.
Denne artikel vil særligt anskue den samtidige irske model for teaterkompagniet, som er
en af de organisatorisk letteste i Europa. Mine konklusioner er baseret på en online spørgeskemaundersøgelse og en række omfattende face-to-face interviews med omkring hundrede
irske scenekunstnere4 – primært instruktører – udført fra 2007 til og med 2009, som vil
blive citeret anonymt. I løbet af den periode arbejdede jeg også som freelanceinstruktør i og
omkring Dublin. Da det er et mindre felt, har jeg mødt og talt med et bredt og repræsentativt udsnit af medlemmerne. Artiklen indledes med en kort analyse af det irske teaterkompagnis form ud fra mine interviewedes perspektiv samt, hvad jeg betragter som kompagniets
mest fremtrædende sociologiske træk: betydningen af personligt ejerskab. Herefter træder
jeg et skridt tilbage og ser på de politiske forhold, der førte til teaterkompagniets form og
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især idéen om et nichekompagni. Jeg vil konkludere ved at se på, hvordan scenekunstnerne
kæmper mod nichesystemet for at forsvare deres autonomi, og hvordan dette forsvar hjælper
os til bedre at forstå måden, hvorpå kulturel kapital formidler relationen mellem de kunstneriske ledere og de kompagnier, de driver.

Det irske teaterkompagni
Termen teaterkompagni bliver anvendt anderledes i Irland end på det europæiske fastland. I
Irland denoterer det ikke et permanent ensemble af skuespillere eller en teaterbygning, men
skal i stedet forstås som en lille virksomhed. De, der modtager statsstøtte, har et lejet kontor,
en hjemmeside og en ansat personalestab på tre eller derunder (bortset fra The Abbey og
Gate, Irlands to største, har intet kompagni mere end fem fuldtidsansatte). De, der er registreret som et selskab med garantikapital (et krav i forbindelse med større tilskud fra statens
kunststøtteorgan, Kunstrådet5), har en bestyrelse og aflægger et revideret årsregnskab. De
fleste teaterkompagnier ejer ikke et spillested, og ingen har en fast skuespillergruppe, der er
ansat hele året i kompagniet.
Næsten alle de kompagnier, der eksisterer i dag, blev grundlagt af karismatiske individer,
som fortsat leder udviklingen og fungerer som ansigtet udadtil. Mindre almindeligt er det,
at grupper på to til fem udfylder denne rolle sammen. Oftest er denne kunstneriske leder en
instruktør og den eneste, der kontinuerligt fokuserer på teaterkompagniet. Det er imidlertid
ikke ualmindeligt, at der herudover er en enkelt producent eller skuespiller, der indgår i et
fast samarbejde med den kunstneriske leder. Få af instruktørerne fra de nyere kompagniers
modtager nogen form for økonomisk godtgørelse for deres arbejde. Faktisk fortalte mange
af de kunstneriske ledere af de nyetablerede teatre, som jeg interviewede, at de insisterer på
at betale alle freelanceansatte, der arbejder på teatrets produktioner, før de selv får udbetalt
penge.
Størstedelen af teaterscenerne i Irland er selvstændigt drevet og lejes ud til lokale eller
turnerende teatre. Kun de største teaterkompagnier i Irland (igen, Gate og Abbey Theatre)
ejer selv et større spillested.6 På trods af, at Kunstrådet for nyligt opfordrede spillestederne til
at adoptere teaterkompagnierne som »huskunstnere«,7 har dette ikke hidtil vist sig synderligt
succesfuldt.
Praktisk talt alle irske skuespillere arbejder freelance og har kontakter med forskellige
teaterkompagnier på bestemte produktioner indimellem mere lukrative, men lige så hyppige opgaver i filmindustrien, tv eller radio. Denne freelancekultur binder feltet sammen
socialt – alle er en nuværende, tidligere eller potentiel kollega for enhver anden – og etablerer
feltstandarder for produktionsbetingelser og kunstnerisk kvalitet, hvilket er en forudsætning
for den hurtige cirkulation og korte (3-4 uger) prøvetider. I denne kontekst er freelancere
dog ikke i en position, hvor de kan fastsætte de generelle betingelser for deres arbejde, eller
er i stand til at påvirke den overordnede omgangstone under en bestemt produktion. At
bryde med konventionerne – især veletablerede mønstre såsom manuskriptets autoritet eller
måden, hvorpå prøverne afvikles – er strukturelt set ikke muligt for en freelance kunstner.
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I den irske tradition, hvor dramatikerens værk står meget stærkt, er disse konventionsbetingede restriktioner en åbenlys udfordring for dem, der ønsker at opsætte irsk dramatik. Ifølge mine informanter er denne problematik dog mere generel. I Bourdieus termer:
Instruktøren har brug for at tilegne sig kulturel kapital – prestige, respekt eller omtale, så at
sige – og derfor skal han eller hun fremstå som den ansvarlige kunstner bag en teaterforestilling. Og en leder, der ikke formår at tilegne sig den kulturelle kapital, vil ikke have mulighed
for at tiltrække støtte fra Kunstrådet, og uden denne er professionel teaterproduktion umulig
og en karriere som instruktør utænkelig.
I Irland betragter de fleste unge instruktører derfor oprettelsen af eget kompagni som
den eneste legitime langsigtede karriereambition. Især i 1990erne og i starten af det nye årtusinde steg antallet af teaterkompagnier eksponentielt. Disse kompagnier, der er etableret for at give deres grundlæggere instruktørarbejde, ansætter sjældent freelanceinstruktører,
hvilket forstærker problemet. En etableret instruktør forklarede mig: »For unge instruktører
var der ikke en god måde ind. Det var den eneste måde at skabe arbejde til dig selv eller til
at søge støtte – at etablere eget kompagni.«
Det er derfor vigtigt at forstå, at teaterkompagnier, især de mindre og nyere, er juridiske
konstruktioner, som gør det muligt for instruktørerne i centrum ikke bare at arbejde, men
også at få tilskrevet den anerkendelse, som bliver identificeret med den position, hans eller
hendes arbejde indtager i feltet. Det afspejles i forvirringen omkring, hvem der præcist er
modtageren af kulturel kapital: et teaterkompagni eller lederen heraf? Grænsen for, hvor
individet starter og kompagniet slutter, er sjældent tydelig. Sociologisk, hvis ikke juridisk, er
det mere præcist at sige, at de stiftende kunstnere ejer deres kompagnier i højere grad end,
at de arbejder for dem.

Ejerskabets betydning
I den undersøgelse, jeg har gennemført med næsten 100 scenekunstnere (fx instruktører
og producenter) i Irland, sagde næsten alle respondenter, at de var fuldtidsansatte i (46
pct.) eller havde det overordnede ansvar for (19 pct.) et teaterkompagni. De aktører, der er
ansvarlige for, hvordan det irske teaterfelt er struktureret – dem hvis positioneringer er
konstituerende for feltet – opnår generelt deres evne til at positionere sig gennem deres
associering med et teaterkompagni.
Så vi må forstå, at teaterkompagnierne ikke udelukkende tjener et praktisk formål.
Kompagnier har både til formål at give instruktører mulighed for at producere teater og
helt afgørende også en mulighed for at få anerkendelse for det kunstneriske arbejde. Denne
anerkendelse og sikringen af, at den kulturelle kapital som teaterkompagniet optjener,
tildeles kompagniets leder, er stærkt afhængig af den identifikation, instruktørerne har med
deres kompagnier. Mange af de instruktører jeg interviewede fandt det svært at trække grænsen mellem deres egen professionelle identitet og deres kompagnis identitet.
Hvis man fejlagtigt betragter et teaterkompagni som et simpelt værktøj, kan det føre til
alvorlige misforståelser. Ud fra denne (misforståede) logik, hvor formålet med kompagniet
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udelukkende er at facilitere en instruktørs arbejde, har Kunstrådet i en situation præget af
drastiske nedskæringer for nyligt præsenteret ideen om et »produktionscenter«8, en central
organisation med et kontor, der faciliterer flere instruktørers arbejde mere omkostningseffektivt end det er tilfældet, hvis de hver især har eget kompagni, kontor og administrator.
Mens en del administratorer og yngre instruktører (dem, der ikke selv har et kompagni)
fortalte mig, at de var begejstrede for ideen, var mere etablerede scenekunstnere, som regel
forfærdede. En hævdede sågar, at hvis han blev tvunget til at opgiver deres kompagni, ville
han forlade branchen fuldstændigt.
Når de blev presset, var de fleste kunstneriske ledere ret defensive omkring deres
kompagnier. En af de interviewede, chef for et af Irlands mest prominente og etablerede
fysiske teaterkompagnier, fortalte mig:
Ja. Jeg forstår ikke, når andre yngre personer siger: Der er for mange kompagnier,
for mange kontorer, for mange administratorer. Fordi for mig er det ligesom min
identitet. Jeg har behov for min administrator. Jeg har behov for min bestyrelse. Og
det er det, der giver os vores styrke. Hvis jeg skal vokse som et kompagni, har jeg
behov for dét.
Denne passionerede sammenhæng mellem personen og kompagniet (»Fordi for mig, er
det ligesom min identitet«) var bemærkelsesværdig gennemgående. En anden kompagniinstruktør, måske femten år yngre og betydeligt mindre etableret end den tidligere citerede,
beklagede sig til mig over, hvad han havde hørt fra Kunstrådet: »De sagde faktisk, at der blev
stiftet for mange kompagnier. Og det gør mig også nervøs. (…) Det er vanvittigt. Det er som
at sige, at der er for mange kunstnere.«
Dette er selvfølgelig ikke sandt; rådet har aldrig sagt, at der er for mange kunstnere.
Kompagnier er ikke kunstnere, og en halvering af antallet af kompagnier behøves ikke betyde
en halvering af antallet af scenekunstnere. Begrundelsen for produktionscentre er ikke, at der
er for mange kunstnere, der får økonomisk støtte, men at der er for mange administratorer
– hvilket, set i lyset af begrænsede støttemidler, betyder at færre kunstnere får støtte end det
kunne være tilfældet. Den nervøsitet og frygt, som disse og andre scenekunstnere over for
en mulig opsplitning af kompagnistrukturen, indikerer, at teaterkompagnierne har en mere
grundlæggende funktion i teaterfeltet end blot at være organisatorisk ramme om instruktørens arbejde. Grænsen mellem kompagniet og dets leder er ikke blot strukturelt upræcis,
men bevidst og nødvendigvis udvisket.9
En af grundene til at feltet fremmer denne identifikation er sammenhængen mellem kulturel kapital og økonomisk statsstøtte. Den sammenhæng blev i høj grad formet
af Kunstrådets støttepolitik over de seneste årtier. For at forstå identifikationen og dens
funktion har vi derfor behov for at gå tilbage og undersøge irsk kunstpolitk i 1990erne og i
starten af den nye årtusinde.
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Kunstplanerne og nichebegrebet
I 1989 var irsk kunststøtte ikke synderligt anderledes end den havde været ti år tidligere.
Statsstøtten for teatre steg gradvist i løbet af årtiet, fra €2,06 millioner i 1980 til €4,09 millioner i 1989, over halvdelen gik til Abbey Theatre, Irlands nationalteater (Murray og Drury
1998, s. 375-6, tabel 1 og 2). Kun 13 teaterkompagnier modtog støtte i 1989, men selv
det var mere end de ni, der blev støttet in 1980.10 Mens der en gang imellem var forsøg
med mere fleksible støttemuligheder for scenekunstnere,11 var der relativt lille vækst i sektoren og ingen åbenlys plan for, hvordan den skulle forvaltes. Så sent som i 1992 erkendte
Kunstrådet, at det ikke havde en formel politik for dets teaterstøtte.12
Valget i 1993 medførte store forandringer: Labour kom i regeringen og etablerede et nyt
kunstministerium. Den nye minister formulerede et kommissorium for en formel kunstplan, der blev offentliggjort i 1994, hvilket førte til en kæmpe undersøgelse af det irske
teatersystem, en markant vækst i Kunstrådets budget, tydeligere kriterier for støttetildeling
og en vækst i antallet af teaterkompagnier. Med denne og de efterfølgende planer i 1999 og
2002 indtog Kunstrådet en mere systematisk og aktiv position i forhold til at strukturere
teaterfeltet. I planens terminologi flyttede Rådet sig fra at være et »støtteorgan« til et »udviklingsorgan« (The Arts Council, 1998).13 Det betød, at rådet begyndte at værdsætte sammenhæng og rationalitet frem for alt, værdier som politikerne på det tidspunkt tilsluttede sig,
men som var ukendte for teaterfeltet.
Jeg vil argumentere for, at et bestemt aspekt i denne udvikling var af afgørende betydning
for udviklingen af kompagnistrukturen: udviklingen og formaliseringen af støtte til nicher,
der nydeligt passede til scenekunstnernes brug af deres egne kompagnier til at positionere sig
i teaterfeltet. Selvom der havde eksisteret teaterkompagnier før 1992, var der færre, de var
mere tilfældige og oftere tilknyttet en bygning. Nichebegrebet blev udviklet på baggrund af
Kunstplanerne, og de kom til at afspejle sig i den irske kompagnistruktur.
Den første Kunstplan handlede yderst eksplicit om ønsket om at støtte bestemte kompagnier, der udfyldte bestemte nicher, og den gik så langt som til i teksten at navngive dem
og de nicher, de i Kunstrådets forståelse dækkede. Enid Reid Whyte, en af Rådets rutinerede
teaterrådgivere, udtalte, at hvis teaterfeltet skal fungere godt: »… har du brug for en bestemt
kritisk masse. Så Kunstrådet i dette lille land, ligesom i mange store lande, støtter nicher. Det
sikrer, at vi leverer teater på tværs af et bredt udsnit af praksisser.«
Rådets implementering af denne politik førte feltet til at se teaterkompagnier som det,
der kunne udfylde de forskellige nicher: Det vil sige, at de i højere grad kom til at fungere
som brands end som en gruppe af kunstneriske samarbejdspartnere. Tilpasningen var til at
forstå: »For når man får skatteydernes penge,« sagde en af de interviewede, »er det forventet,
at man leverer et bestemt resultat.«
Et teaterkompagnis skæbne hænger derfor ikke blot sammen med kvaliteten af dets
arbejde, men med vitaliteten af dets niche og dets evne til at udfylde den. Som en scenekunstner, var fratagelse af støtte til et andet teaterkompagni ikke et spørgsmål om kvaliteten
af deres arbejde, men om at »det var svært at se, hvad de var til for.« En anden forklarede, at

60

Joshua Edelmann

Kunstrådets beslutninger »ikke altid var begrundet i forestillingens kvalitet, men i det kunstneriske område, som forestillingen repræsenterede.«
Der er selvfølgelig ikke noget iboende forkert ved nichebegrebet. Kunstnere har en tilbøjelighed til at udvikle særlige interesser og talenter i løbet af deres karrierer, og det vil være
næsten umuligt at opnå teknisk dygtighed uden denne specialisering. Men tjener nicher
et formål for den offentlighed, der går i teatret? Mine undersøgelser viser at svaret i stor
udstrækning er nej. Selvom mange teaterkompagnier påstår at have opbygget en publikumsgrundlag i løbet af årene, så siger de fleste af de pr-ansvarlige og ledere af teaterscenerne, som
jeg talte med, at kun Irlands fire største kompagnier er kendte nok til at tiltrække et stort
publikum; for de andres vedkommende vælger de fleste tilskuere ud fra plakater, skuespillere
kendt fra film eller tv, og genkendelige titler eller forfattere. De teaterledere jeg talte med,
der har lavet nogle publikumsundersøgelser, gav udtryk for deres frustration over at tilskuerne ikke var i stand til at genkende den niche, deres teater udfyldte. En havde undersøgt
tilskuerne til en af teatrets forestillinger og fandt ud af, at publikum ikke kendte til resten af
teatrets arbejde:
Jeg var overrasket over, hvor lidt crossover der var. Jeg var skuffet over det. Jeg havde
håbet, taget i betragtning at jeg på dette tidspunkt havde været på stedet hvert år de
sidste fire år, at folk faktisk var begyndt at se en sammenhæng. Nogle af dem havde,
men færre end jeg havde forventet.
Nichekompagnier kan derfor ikke ses som et publikumsbehov eller -krav; de ser i højere
grad ud til at have en funktion i forhold til scenekunstnernes praksis end i forhold til teatergængernes praksis. Publikums relative ligegyldighed står i kontrast til de fleste scenekunstneres insisteren på, at deres kunstneriske arbejde udfylder en specifik niche. Over 75 pct.
af deltagerne i min spørgeskemaundersøgelse var enige i, at de »ved hvor [deres] arbejde
passer ind i landskabet over irsk teater.« Disse nicher var dog ikke nødvendigvis så unikke,
som scenekunstnerne ofte håbede på: Mange kompagnier påstod at varetage en særlig niche
bestående af ny irsk dramatik, en betegnelse, som derved kommer til at fremstå meget bred.
Men med deres udpegning af en niche, gav scenekunstnerne udtryk for en begyndende
positionering, hvilket for Bourdieu definerer fuld og aktiv deltagelse i et kunstnerisk felt, og
samlet set opbygger de forskellige aktørers indbyrdes positionering teaterfeltets form. Hvis
et teaterkompagni ikke har nogen position at indtage, bliver den ikke anerkendt som en del
af feltet.
Kombinationen af et teaterkompagnis identifikation med instruktøren og Kunstrådets
støtte til nicher betyder, at det irske teaterkompagni fungerer på en usædvanlig måde. Nicher
kan fremme professionalisme, men de kan også fremme en skadelig stilstand. Mange af mine
interviewede talte om deres ønske om at træde ud af en niche:
Fordi som kunstner udforsker man og opdager man, og man finder nye grænser i
verden og også i sig selv og sit arbejde. Og jeg mener, at det bør støttes. Og så bliver
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man alligevel som scenekunstner eller som teaterkompagni nogle gange tvunget til at
finde en niche og holde fast i den.
Det klassiske kunstsociologiske begreb for dette behov for frit at »udforske og opdage«
er autonomi. Det er muligheden for denne autonomi, der leder mange kulturteoretikere,
inklusiv Bourdieu, til at forstå kunsten som et af de få, mulige frirum for modstand mod
de samfundsmæssige kræfter, der virker undertrykkende i det moderne samfund. Men det
er de samme kræfter, som medvirker til at skabe en persons sociale identitet, herunder for
scenekunstrene at indtage en position i teaterfeltet.14 Men det, at de irske scenekunstnere er
nødt til at holde fast i deres nicher, medfører, at de er mindre autonome, og for kunstnere
som kunstnere er det dybt frustrerende.

Scenekunstnernes reaktioner
Hvilke teknikker anvender scenekunstnerne så til at modarbejde disse formelle restriktioner?
Mine interviews viser fire udbredte teknikker, der enten anvendes hver for sig eller i kombination. Fra den mindst til den mest almindelige er de: en afvisning af deltagelse, formering,
freelancearbejde og latterliggørelse.
For det første er der nogle få scenekunstnere i Irland, der nægter at indgå i niche/kompagnistrukturen overhovedet. Sådanne scenekunstnere er ganske sjældne. Jeg spurgte lederen
af en af disse grupper, om de kunne kaldes et kompagni:
Nej. For at begynde der, det ønsker vi ikke, fordi vi ikke ønsker at deltage i det spil:
(…) de etablerede teaterkonventioner her i Irland, følge det samme mønster for at
gøre Kunstrådet tilfredse – og modtage penge. Blot ignorere det og ikke engang
berøre det.
Den interviewede gjorde det klart, at det ikke er de æstetiske konventioner, de er imod, men
de strukturelle og især de finansielle bestemmelser, der er en del af Kunstrådet støtteproces.
De tilføjede: »Vi kan ikke bestræbe os på, at være noget, vi ikke er. Vi er kunstnere. Vi er
ikke forretningsfolk.« Ønsket om ikke at deltage i »det spil« betyder, at gruppen ikke var et
kompagni, den havde ikke resurserne til at støtte produktionen af værk, den ansøgte ikke
om Kunstrådets støtte, og dens medlemmer var ikke betalt for deres arbejde.15 Gruppen var
næsten ikke synlig i det irske teaterfelt, optrådte kun sjældent i Irland for et lille publikum
og næsten aldrig på steder anset for at være prominente. I enhver henseende havde den i
bund og grund ingen kulturel kapital, der var anerkendt af teaterfeltet. Ikke engang deres
autonomi var anerkendt som værdifuld af feltet. Denne løsning er selvfølgelig ekstrem, og
ganske få scenekunstnere, der ønsker at gøre karriere, vælger denne kurs. Dette er en yderst
ensom position, meget anderledes end den oprørsfigur, som romantikken værdsatte. Det er
en svær position at opretholde for det sociale menneske.
For det andet er der formeringsteknikken, der er betinget af, at det er teaterkompagnier,
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og ikke kunstnere som sådan, der optager bestemte nicher. For en nystartet instruktør, er det
at etablere et enkelt kompagni tilstrækkeligt til at etablere en position i feltet, men det medfører de antiautonome restriktioner, der er forbundet med nichen. De instruktører, som er i
stand til det, opretholder derfor ofte relationer til to kompagnier. Når instruktører flytter sig
fra et kompagni til et andet, forlader de sjældent deres gamle kompagni fuldstændigt, selvom
det bliver helt inaktivt. En instruktør beskrev et kompagni, som han havde været med til at
grundlagt over et årti tidligere, som »stadig der, sat i bero«, selvom det ikke havde produceret
noget i seks år. At have en vedvarende evne til at arbejde under en anden fane, hvis det blev
nødvendigt, var en ret normal reaktion på autonomiproblemet.
Det er interessant, at et passivt eller forsømt teaterkompagni i Irland stadig er et legitimt
kompagni. Hvis et kompagni er et brand, designet til at udfylde en niche og forsynet med
en kunstnerisk identitet, kan det stadig tages frem og sættes væk efter behov. Selvfølgelig
mister et kompagni, der ikke producerer noget i en årrække, prestige (og støtte), men dermed behøver det ikke at ophøre med at eksistere. På den måde leverer det stadig en potentiel
platform for at producere forestillinger og fungerer stadig som et kompagni bør. Og faktisk
forholder det sig sådan, at hvis kompagnistrukturen var tungere (en permanent betalt medarbejderstab, lokaler osv.), ville denne flytten frem og tilbage mellem platforme være endnu
mere besværlig. Og det at have adgang til mange platforme er noget, mange irske scenekunstnere sætter pris på: Det giver dem mulighed for at lege med flere identiteter og derved flere
positioner inden for feltet.
Dette hænger sammen med den tredje teknik: at arbejde freelance. Der er traditionelt en
enorm fleksibilitet i de roller individer indtager i produktionsprocessen. De fleste instruktører begynder som skuespillere og optræder stadig ved lejlighed; dem, der har formel uddannelse er næsten altid uddannede som skuespillere (der er ingen formel instruktøruddannelse i Irland). At træde ind i rollen som freelanceskuespiller (eller meget sjældnere som
freelanceinstruktør) giver en scenekunstner en chance for at deltage i den freelancekultur,
der er udbredt i Irland. Og det gør det muligt for dem at skabe forestillinger uden for deres
eget teaters niche. Det betyder dog, at de skaber forestillinger inden for et andet kompagnis
niche og står i en svagere position i forhold til at kontrollere det overordnede projekt, samt
at anerkendelsen for arbejdet går til en anden kunstnerisk leder. Når det er muligt, er lederne
af teaterkompagnier mere interesserede i at arbejde som freelanceskuespillere for de største
kompagnier – Abbey Theatre og Gate. De kan også arbejde i udlandet, iscenesætte en elevproduktion eller arbejde med tv og film. Selvom disse muligheder ikke hænger på træerne, er
det sjældent at finde en succesfuld teaterkompagnileder, der ikke bruger en ikke ubetydelig
procentdel af sin tid på eksterne projekter.
Den sidste teknik er, at scenekunstnere helt enkelt kan latterliggøre processen med at
finde nicher og opbygge teaterkompagnier. Der er strukturerede fora for klager: erhvervets
støttegruppe Theatre Forum organiserer en stor konference hver sommer, og Kunstrådet indkalder ofte til høringer og diskussionsmøder, både når en ny politik eller et nyt program er
foreslået og for generelt at orientere sig. Selvom disse ofte er markedsført som rådslagninger,
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forstår feltet udmærket, at det har en forsvindende lille indflydelse på den førte politik. En af
de interviewede udtrykte et meget udbredt syn på de politiske høringer:
Så begynder man at synes, at det er latterligt. Det er ikke ligefrem at lytte. Der er en
forfærdelig masse høringer, hvor der foregives at lytte – der er ved gud mange fokusgruppemøder( ...) Og man sidder der, og man siger, hvordan man mener næste års
politik skulle være, og en ekstern konsulent tager notater, og så finder man ud af, at
intet af det ender med at komme med [i det politiske dokument].
Bortset fra det, så er disse fora generelt meget velbesøgte: Scenekunstnere synes ivrige efter at
udtrykke deres meninger offentligt, også selvom det ikke har effekt på den førte politik. Selv
når Kunstrådets repræsentanter ikke er til stede, er støttepolitik et kæmpe diskussionsemne
blandt irske scenekunstnere. Denne diskussion er ofte svær – hvis ikke umulig – at adskille
fra bekymringerne omkring udviklingen af teater som kunstform. En skuespiller taler om
en ældre kollegas:
… bestræbelse på at skabe et forum til at tale om teater og tale om de idéer, som mennesker taler om på barer og caféer, men som ofte bliver der… Det er sjovt, for efter
et par møder begyndte alle at tale om støtte og om Kunstrådet… Og [lederen] brød
ind, fordi det ikke var målet. Målet var at tale om teater, ikke om støtte.
Selvfølgelig havde diskussionerne om støtte i dette forum ikke det mål at forandre politikken – mere end utallige værtshusdiskussioner om Kunstrådet. Drejningen fra teaterkunst til
teaterstøtte er almindelig i mange sammenhænge, og mens der lejlighedsvis udveksles tips
og tricks, er det overvejende indhold beklagelser og vilde spekulationer. Men jeg vil mene, at
denne form for snak tjener et nødvendigt formål. Hvis nichesystemet reducerer autonomien
i den irske teaterproduktion, så er det meget vigtigt for dem, hvis navigationsmuligheder er
så reduceret, at få en offentlig mulighed for at erkende og udtrykke deres utilfredshed med
det. Brokkeriet over kunstpolitikken er måske ikke specielt produktiv, men det er en form
for modstand – om end en lille en. Det er en anerkendelse af kræfter, der former feltets
tilstand, og samtidig en anerkendelse af vanskelighederne ved at ændre dem.
Klager og brokkeri er ikke det modsatte af accept, men af méconnaisance – Bourdieus
begreb for ikke-erkendelse, hvor deltagerne i et felt er ude af stand til at se de mål, som feltet
forfølger, idet de forveksler tilfældige værdier og tilstande med naturlige eller uundgåelige
forhold. Problemet med at betragte modvillig accept som en form for modstand er, at denne
modstand ikke virker til at have nogen effekt på teaterkompagniernes egentlige funktion.
Det er korrekt, men igen, det indikerer en forskel mellem teaterkompagniernes kunstneriske
ledere, der ofte beklager sig, og selve teaterkompagnierne, som ikke gør. Det er ikke fordi,
teaterkompagnier er kollaborative enheder, som ikke er i stand til at beklage sig: Under de
rette omstændigheder kan de, og de anvender da pressen til det formål. Når Kunstrådet træffer en beslutning om at reducere et bestemt kompagnis støtte betydeligt, kan de forvente at
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læse om det i aviserne.16 Men sådanne protester er altid specifikke appeller over en bestemt
beslutning; de er ikke rettet mod Kunstrådets magt som sådan og bliver aldrig til en form
for latterliggørelse, der sætter spørgsmålstegn ved rådets autoritet. Formelle indsigelser, der
gennemløber rigtige kanaler og er formuleret i første person flertal, er ikke en form for
modstand mod systemet i så høj grad, som de er appeller til det.
Jeg hævdede ovenfor, at de vanskeligheder, mange kulturteoretikere og politiske aktører
har haft med teater, var, at de sociale aktører ikke var individer men kollektiver. Men nu
virker det som om, at dette udsagn har behov for at blive kvalificeret. Teaterkompagniet i
Irland agerer positionsindtagende i Bourdieusk forstand, en handling der udelukkende er
mulig eller interessant for en aktør, der forsøger at opnå kulturel kapital. Som sådan er det
irske teaterkompagni både et brugbart værktøj og en social identitet. Det ser således ud til,
at den forhandlede og fleksible relation mellem scenekunstnere og teaterkompagnier gør
det irske teaterfelt både mere komplekst og mere fleksibelt, end det er i lande med en mere
institutionaliseret teaterstruktur.
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Noter
1 Oversat fra »theatre company« (oversætterens note).
2 The Rules of Art (1996) er Bourdieus mest omfattende fremstilling af hans opfattelse af
kunstnere som sociale aktører, men den klassiske kortlægning af feltet fransk 1900-tals
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litteratur, hvor hans opfattelse er bedst udfoldet, findes i The Field of Cultural Production:
Essays on Art and Literature (Bourdieu, 1993), især modellen s. 49. Et teoretisk eksempel
findes i Bourdieu (1990).
3 For mere om Bourdieus arbejde i Algeriet, se Bourdieu (1979).
4 Oversat fra »theatre maker«. Det er centralt her, at der er tale om den kunstnerisk ansvarlige for en forestilling – det vil typisk sige instruktøren, der i mange tilfælde også er
skuespiller (oversætterens note).
5	»The Arts Council of Ireland/An Chomhairle Ealaíon« (oversætterens note).
6 Den eneste lille undtagelse er Focus Theatre i Dublin, som ejer en faldefærdig sal med
plads til 50 personer i et beboelsesområde i Dublin, samt Druid Theatre Company i
Galway, der ejer en lille teatersal, men deres produktioner er generelt for store til den.
7 Oversat fra »residents« (oversætterens note).
8 Oversat fra »production hub« (oversætterens note).
9 Det bør også nævnes, at denne sammenhæng kun gælder kompagniets kunstneriske
leder. Det er sjældent og svært for et kompagni at skifte kunstnerisk leder – kun de
største og mest etablerede, Gate og Abbey Theatre, har gjort det uden problemer, hvilket
er et andet tegn på identifikationen mellem kompagniet og dets stifter. Administratorer
og producenter flytter dog normalt fra kompagni til kompagni efter behov, og det har
tilsyneladende ingen negativ indflydelse på kompagniets identitet.
10	Alle støttedata er indsamlet fra Kunstrådets årsrapporter.
11 Se eksempelvis Plan for støtte til uafhængig teaterproduktion (eng. the Independent
Theatre Managements Scheme), hvilket gav et lille støttebeløb til uafhængige producere
af individuelle projekter. Det blev etableret i 1980 og var væk igen i 1982. (The Arts
Council: Annual Report 1980-1982).
12 Fra The Dublin Arts Report (1992, s. 161): »The Arts Council acknowledged to the
present Report that it has no drama policy, and that if a policy were sought, »it could
be deduced by examining the Council’s practice«.« Rapporten her citerer formentlig en
kilde fra Kunstrådet, selvom den ikke har nogen kildehenvisning.
13 The Arts Council/An Chomhairle Ealaíon (1998). Dokumentet kræver gentagende
gange en mere »udviklingsorienteret tilgang«.
14 For en uddybning af de sociale aspekter af identitetsdannelse, som jeg anvender det, se
Schatzki (1996).
15	Gruppen modtog lidt støtte i form af gratis prøvesal, men understregede, at det var fra
en lokalpolitisk instans og ikke fra regeringen eller Kunstrådet. Min research viste, at
sammenhængen mellem støtte og kulturel kapital er meget svagere for støtte kanaliseret
gennem kilder uden for Kunstrådet.
16 Se eksempelvis, Falvey ( 23/52008).
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Ledelse af kreative kulturorganisationer
Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for danske
teaterorganisationer
Af Eva Parum

1. Indledning
Harry Hillman Chartrand og Claire McCaughey har kategoriseret nationale kulturmodeller
i fire forskellige arketyper. Med udgangspunkt i denne kategorisering indplacerer Duelund
(2003) Danmark i arkitektmodellen, hvor kulturpolitik betragtes som en del af den offentligt finansierede velfærdspolitik. De årlige rammebevillinger til kulturlivet fastlægges i forbindelse med den årlige finanslov eller gennem tilskudsmæssige rutiner, der er fastlagt ved
lov. Den strategiske og operationelle administration af kulturpolitik i Danmark varetages
typisk af styrelser, selvejende institutioner, institutter eller kunstråd (armslængdeprincippet).
Intentionen med denne adskillelse er, at magtens udøvelse kan kontrolleres. Kulturpolitisk
skal princippet sikre kunstens autonomi og forhindre, at kultur og kunst misbruges til økonomiske og politiske formål (Duelund, s. 555). I regeringsoplægget fra 2003: Danmark i
kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen, beskriver Kulturministeren sine visioner
med kulturpolitik i Danmark:
I en tid med tiltagende global konkurrence og i en videnøkonomi som den danske,
hvor der i stigende grad konkurreres på innovation og kreativitet, er det vigtigt at differentiere sine produkter fra konkurrenternes og skabe en unik værdi og oplevelse for
forbrugerne. Afgørende for virksomheders og branchers konkurrencedygtighed og
dermed landes velfærd og velstand er ikke længere alene evnen til at producere prisbillige produkter, der er teknologisk overlegne, men også evnen til at skabe produkter
eller serviceydelser, der rummer kvalitet, følelser, værdier, mening, identitet og æstetik, som forbrugerne er villige til at betale en merpris for. (Regeringen 2003, s. 8 f.)
På baggrund af det kulturpolitiske udspil har jeg fundet det interessant at analysere rammebetingelserne og udviklingsmuligheder for kreative danske teaterorganisationer. I den
sammenhæng eksisterer en række delvis sammenhængende dilemmaer, som har betydning
for teatrenes muligheder for at spille en central rolle i regeringens kulturpolitik med succes:
På det politiske niveau udspiller der sig en række dilemmaer, som er affødt af, at politiske
partier og andre stakeholdere med forskellige interesser forhandler og træffer beslutninger
f.eks. gennem forlig og aftaler, der udmøntes i rammelovgivning (hard law) om visioner for
og finansiering af dansk teater.
Den næste serie af dilemmaer udspiller sig på det centrale administrative niveau.
Kulturlovgivning i Danmark har typisk form af rammelovgivning. Det giver rum for admi-
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nistrative aktørers strategiske fortolkning og forvaltning af de politiske kulturintentioner.
Gennem koncernledelse, forvaltningspraksis og gennem normative anbefalinger om adfærd
i kulturorganisationer som Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter (2006). Denne
form for soft law forhandler en række tolkninger og beslutninger om den konkrete udformning af rammer for dansk teaterpolitik.
Den sidste serie af dilemmaer udspiller sig på de lokale administrative scener og handler
om ledende koalitioners (Cyert og March, 1963) interesser og deres tolkning af det politiske
og det centrale administrative niveaus beslutninger. Da kulturorganisationer, herunder også
teatre, befinder sig i et krydsfelt mellem offentlig og privat finansiering, vil private aktører
også søge at påvirke beslutninger på det lokale niveau. Aktørernes interesser og beslutninger
på alle niveauer – og relationerne mellem disse – sætter rammer for den faktiske implementering af dansk teaterpolitik.

2. Teori, metode og data
Denne artikel tager udgangspunkt i arkitektmodellen som ramme for velfærd og kultur
(afsnit 3). Inden for denne kulturpolitiske model er dansk teaterpolitik baseret på såvel
et juridisk grundlag i form af teaterloven (hard law) som strategisk administration, der
både tager udgangspunkt i principper fra New Public Management (NPM) og fra anbefalinger om Culture governance dvs. god ledelse af kulturprojekter(Kulturministeriet, 2006).
Disse anbefalinger er stærkt inspireret af Nørby-udvalgets rapport om corporate governance i
Danmark: anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark (Nørby Udvalget, 2001 og 2005),
som satte rammer for, hvad der herefter blev opfattet som god ledelse i både den private og
offentlige sektor i Danmark (Parum, 2006 a, 2006 c). Min analyse af samspillet mellem
Kulturministeriet som statsinstitution og ledelsen af kreative teaterorganisationer på den
lokale scene (mikroniveau) etableres gennem en undersøgelse af forholdet mellem NPM og
strategisk stakeholder- og konfigurationsteori.
Artiklen bygger på litteraturstudier samt årsregnskaber, beretninger og programskrifter
fra Kulturministeriet. De kulturpolitiske intentioner analyseres endvidere via lovgrundlag
for teatre, bekendtgørelser som knytter sig hertil, samt samarbejdsaftaler (resultatkontrakter/
»minimumsgrundlag«) mellem Kulturministeriet og Københavns Teater (KbhT). De enkelte
teatres ledelsesforhold og strategiske analyser fremgår af disse samarbejdsaftaler. Artiklen
anvender endvidere data fra rapporten: Evaluering af Københavns Teater (Pluss Leadership,
2009). Endelig har jeg inddraget avisartikler fra to landsdækkende dagblade, Politiken og
Berlingske Tidende fra 2007- 2008, med henblik på at inddrage vurderinger fra kulturverdenen, dvs. fra både interne og eksterne stakeholdere som f.eks. teaterdirektører, kultureksperter og teateranmeldere.
Artiklen fokuserer på teaterorganisationer, som finansieres af den danske stat, her eksemplificeret med Københavns Teater. I afsnit 4 etableres KbhT som case i denne kontekst. I
afsnit 5 konkluderes på mulighederne for realisering af de politiske og strategiske mål og
visioner for KbhT. Med udgangspunkt i denne konklusion perspektiveres de statsstøttede
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teaterorganisationers ramme- og udviklingsperspektiver og deres interesse og muligheder for
at opfylde den påtænkte rolle i regeringens kulturpolitik.

3. Kultur- og teaterpolitik i Danmark
Duelund argumenterer i forskningsprojektet The Nordic Cultural Model (2003, s. 491) for,
at den danske statslige kulturpolitik siden midten af 1990’erne:
…has become a defense against the process of European integration, immigration
and the challenges of multiculturalism. And has been used increasingly as a tool to
develop and cement national identity and unity of »people, language and nation« –
in other words, a Herderian concept of culture.
Dette kulturpolitiske fokus har regeringen, som det også fremgår af det indledende citat,
kombineret med en erhvervsrettet satsning på kunstens bidrag til den økonomiske udvikling
med vægt på innovation og kreativitet.
Denne artikel fokuserer på politiske og strategiske administrative rammer for produktions- og udviklingsbetingelser for danske teatre. Teaterloven (Lovbekendtgørelse nr. 780
af 23.6.2009) samt en række bekendtgørelser, der sætter rammer for formål, aktiviteter og
administration af dansk teatervirksomhed.
Den finansielt vigtigste stakeholder for alle større teatre er siden strukturreformen i 2007
den danske stat. I det følgende afsnit vil jeg analysere, hvorledes Kulturministeriet som strategisk stakeholder søger at implementere den teaterpolitik, som der på det politiske niveau
er opnået enighed om.

Strategisk administration af kultur- og teaterpolitik
I strategisk litteratur (Johnson et al, 2008, Parum, 2006) arbejder man med mission, strategier og visioner/mål. En mission beskriver, hvilke behov en given organisation vil tilfredsstille hos sine stakeholdere. Strategier beskriver, hvilke aktiviteter og med hvilken adfærd
organisationens medlemmer vil arbejde for at nå bestemte mål og tilnærme sig organisationens vision. Af årsrapporter fra Kulturministeriet fremgår det, at ministeriet har en mission
og en vision. Missionen er følgende: »Vi hjælper ministeren med at udvikle og formulere
kulturpolitik og fører politikken ud i livet på bedst mulig måde«. Visionen er følgende:
Vi omsætter med kreativitet og præcision ministerens kulturpolitiske visioner til
resultater i samspil med kulturlivet. Vi har fokus på internationaliseringen af kulturen. Vi vil opleves som kompetente og konsistente. (Kulturministeriet, 2006)
Af Kulturministeriets kommunikation fremgår det, at missionen er behovstom og udelukkende refererer til den øverste politiske og administrative chefs behov for formulering og
udvikling, hvilket placerer ministeren som den eneste kulturpolitiske stakeholder. Dette
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peger på, at, at Kulturministeriet arbejder med en koncerntankegang, etableret efter NPM
principper, der anvender principal-agent teori som styringsteknologi (Nordisk Administrativt
Tidsskrift, 2003, Melander, 2006). Denne styringsteori har fokus på intern styring, som
antages at finde sted på et rationelt grundlag. Kulturministeriet beskriver i årsrapporter sig
selv som en driftsorganisation, der har til formål at virkeliggøre de kulturpolitiske visioner,
som kulturministeren – som person og som medlem af regeringen – måtte have. Indholdet i
disse visioner fremgår imidlertid ikke.
Kulturministeriet har altså organiseret sin strategiske administration af teatervirksomhed
i en kulturkoncern (Mintzberg, 1978). Kulturministeriets departement og Kunststyrelsen
(herefter Kulturministeriet) udgør det centrale administrative niveau og udøver performancekontrol gennem måling af output fra divisionerne (teaterorganisationer og teaterprojekter)
og styrer fordelingen af de økonomiske ressourcer mellem disse aktiviteter. Koncern som
ledelses- og strukturform fungerer mest effektivt i omgivelser, som ikke er særlig komplekse
eller dynamiske. Af teaterloven fremgår det, at teatre har til formål at producere et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for en række nærmere definerede genrer.
Udvikling og produktion af teaterydelser kan derfor kun meningsfyldt måles i både en kvalitativ og kvantitativ kontekst. Kulturorganisationers effektivitet og succes er således karakteriseret ved evnen til effektiv varetagelse af relationer til en række stakeholdere, ikke mindst
kunstnere og publikumsgrupper. NPM / principal-agent teori er derfor ikke velegnet som
(effektiv) ledelsesteknologi for kreative kulturorganisationer.
Cultural governance er derimod baseret på strategisk stakeholderledelse (Freeman &
McVea, 2001), der har fokus på, hvorledes interne og eksterne stakeholdere kan motiveres
til en adfærd, som kan føre til målopfyldelse for en organisation. Den ledende koalitions
evne til at balancere mellem interesseforskellene hos organisationens stakeholdere er således
en af de væsentligste udfordringer med henblik på at gennemføre strategier, der leder frem til
målopfyldelse, en klar organisationsidentitet og et positivt image. En række forskningsarbejder bl.a. Van Riel (1995) og Grunig et al. (2002) understøtter, at en klar organisationsidentitet kan føre til et positivt image. Identitet udtrykker en organisations unikke karakteristika,
som kommer til udtryk gennem lederes og medarbejderes adfærd, kommunikation og symboler. Dette giver organisationen en fordel på et konkurrencepræget marked. Og det danske
teatermarked må, som jeg vender tilbage til senere i artiklen, karakteriseres som særdeles
konkurrencepræget (Kulturministeriet, 2009).

Culture governance: Soft law styringsteknologi for ledelse af adfærd
Formålet med Culture Governance (soft law) er, i lighed med Corporate Governance
(Nørby-udvalget, 2005), at styre drift og strategisk ledelsesadfærd. Videnintensive og kreative organisationer/virksomheder er vanskelige at styre alene via lovgivning. I konsekvens
heraf har nationalstater i den vestlige verden gennem de seneste 10-15 år i stigende grad
indført soft law kodeks med henblik på at øge transparens om kvalifikationer hos bestyrelse
og direktion, ledelsesprocesser, risikostyring og kommunikation, og dermed søgt at opnå en
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højere grad af sikkerhed for effektiv ledelse i organisationer og virksomheder, som vurderes
at have betydning for nationalstaternes velfærdsudvikling.
Kulturministeriet styrer kulturpolitik gennem to delvis modstridende ledelsesteknologier: På den ene side koncernstyring via principper der bygger på NPM/ P-A teori. Og på
den anden side en form for stakeholderledelse (Culture Governance) som anbefaler inddragelse af flere strategiske stakeholdere end kulturministeren, i ledelse og strategisk udvikling
af de lokale kreative organisationer (teatre/ kulturprojekter).

4. Case: Københavns Teater, 2006 - 2008
I 2006 blev Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (DST) afløst af Københavns Teater
(KbhT). Det betød samtidigt, at organisationen ændrede struktur fra at være et løst koblet system til at indgå i Kulturministeriets koncern. KbhT ledes af en bestyrelse, som er
udpeget af kulturministeren, og som ansætter direktionen. For 2007/2008 har koncernen
KbhT indtægter på i alt 139,5 mio. kr. Heraf er 102 mio. kr. driftstilskud fra Kunststyrelsen
(Kulturministeriet). Ca. 95 mio. kr. bliver fordelt som direkte tilskud til de tilknyttede teatre (Pluss Leadership, 2009). Den nye teaterstruktur i KbhT bygger på en koncerntankegang. KbhT udgør således en koncern i en koncern, idet den leder driften af et antal teatre
i København – aktuelt Betty Nansen Teatret, folketeatret.dk, Republique, Gasværket og
Nørrebro Teater. Tilsammen skal disse teatre sikre, at teaterlovens bestemmelse om »et alsidigt og kvalitetspræget repertoire« sikres (Lovbekendtgørelse nr. 780 af 23.6.2009). Som
overordnet organisation bestemmer KbhT hvilke teatre, der skal optages i ordningen, ansætter ledelsen på de enkelte teatre og udpeger flertallet af de enkelte teatres bestyrelsesmedlemmer. De lokale bestyrelser defineres som øverste lokale myndighed, men har hverken
indflydelse på økonomi, markedsføring eller ansættelse af den direktion, de skal samarbejde
med, med henblik på at leve op til de af koncernledelsen (KbhT) opstillede vækstmål på 25
%. (Københavns Teater, 2006).
Bestyrelsen for KbhT skal i henhold til bekendtgørelsen om Københavns Teater (BEK
nr. 367 af 26.4.2006) udarbejde strategiske udviklingsplaner for Københavns Teater,
og man offentliggjorde i juni 2006 en vision og strategi, der dækker årene 2006-2011.
Hovedpunkterne i visionen var følgende seks strategiske indsatsområder:
Samfundsmæssigt – at udvikle landets kulturelle identitet og styrke Danmarks kreative konkurrencekraft.
Kunstnerisk – at forny scenekunsten og opkvalificere centrale faglige kompetencer.
Publikumsmæssigt – at oparbejde et større og bredere sammensat publikums
underlag.
Økonomisk – at øge kapacitetsudnyttelsen af teatrene, styrke teatrenes økonomi
samt udvikle dem som moderne virksomheder med respekt for kunstnerisk virke.
Bygningsmæssigt – forbedre teatrenes fysiske rammer.
Styringsmæssigt – at effektivisere teaterdriften og udnytte synergien i koncernen.
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Bestyrelsens og direktionens strategiplan bygger på forandring af tre parametre på samme
tid: ledelse, produkter og marked, og er baseret på økonomisk støtte (sponsorering) fra det
private erhvervsliv. Vurderet ud fra empirisk baseret strategisk litteratur er sådan en strategi
særdeles risikofyldt (Ansoff, 1985). Strategien er baseret på resultataftaler mellem KbhT og
de fem produktionsstøttede teatre i form af et minimumsgrundlag og består af ekstremt detaljerede aftaler samlet i 15 bilag. Dertil kommer andre typer af aftaler med Det Ny Teater og
Dansk Danseteater. Minimumsgrundlag indeholder krav til de enkelte teatre i henseende til
repertoireprofil/produktprofil (kunstneriske forhold), ledelse, økonomi, aktivitetsmål, succeskriterier samt kvalitetsmåling af produktionerne og direktørkontrakter. Af strategiplanen,
der er baseret på en konsulentrapport (Norstat, 2005), fremgår det, at valget af repertoireprofiler skal ses som led i ambitionen om at tiltrække nye publikumsgrupper. Konsulentfirmaet
understreger i forordet, at undersøgelse ikke er repræsentativ. Alligevel synes det at være
denne undersøgelse, som ligger til grund for KbhTs valg af teaterudbud i København.
I konstruktionen af KbhT lå en ambition om at få mere teater for de offentlige støttekroner via stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster. Disse intentioner blev udmøntet i
økonomiske performancemål for teatrene i form af krav om, at publikumsunderlaget skulle
øges markant, dvs. med 25 % »flere publikummer« i 2010/2011, og i mangfoldighedskrav
til, at både eksisterende og nye målgrupper skulle styrkes (Københavns Teater, 2006). Disse
intentioner skulle gennemføres ved strategiske initiativer, så som at styrke markedsføringen
generelt, etablere et brand for KbhT og for de optagne teatre, etablere et nyt billetformidlingssystem, åbne teaterbygningernes fysisk for eksterne arrangementer og ved at samarbejde
med andre kultur- og fritidstilbud.

KbhT – er der en fremtid?
Store dele af dagspressen valgte i 2006 at kalde omstruktureringen af (en del af ) den københavnske teaterscene for en »teaterfarce«. Der var stor opmærksomhed om personspørgsmål
og ansættelsesprocedurer for teaterdirektører i medierne. Samtidig blev det påpeget, at (teater) kunst ikke kunne styres gennem ledelsesmodeller hentet fra det private erhvervsliv. Den
virkelig interessante historie drejer sig imidlertid ikke kun om personspørgsmål, men om
indholdet i de strukturelle ændringer og den strategiske tænkning, som danner grundlaget
for omstruktureringen af den del af det københavnske teaterliv, der er samlet under paraplyen Københavns Teater.
Kulturministeriet besluttede i 2008 at fremskynde en teaterlovrevision. På baggrund
heraf blev evalueringen af KbhT også fremskyndet, således at koncernen blev evalueret efter
3 ½ år, i stedet for efter 5 år (Pluss Leadership, 2009). Indledningsvist fastslår konsulentrapporten, at KbhT er en organisation med mange interessenter (stakeholdere). Alligevel vælger
konsulenterne en evalueringsmetode, der kun inddrager dele af interessenterne, nemlig den
daglige ledelse, dele af bestyrelsen for KbhT, en række unavngivne teaterdirektører og bestyrelsesformænd samt repræsentanter for udvalgte organisationer. Evalueringen tager således
fat på et af de hovedproblemer, der har været rejst i kritikken af KbhT, nemlig forholdet
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mellem den overordnede organisation og enkeltteatrene. Metodemæssigt er evalueringen
dog skæv i forhold til de stakeholdere, som kan bidrage med synspunkter på den faktiske
udvikling i KbhT, herunder især mulighederne for opnåelse af de kvantitative og kvalitative
mål, som blev besluttet i KbhT strategiplan 2006-2011.
Af konsulentrapporten fremgår det (s. 24), at sammensætningen og udpegningen af
bestyrelse og direktion for KbhT i nogen grad er sket, uden at der er sikret det fornødne
teaterpolitiske og -faglige overblik:
[Teaterdirektørerne] oplever, at strukturen og beføjelserne i KbhT er uklare, og at
bestyrelsessammensætningen har en skævvridning med et uhensigtsmæssigt overtal
af bestyrelsesmedlemmer, som er for managementfokuserede, snarere end med en
viden, der matcher teatrenes og teaterverdenens behov. »Man kan ikke lede et teater
som en pølsefabrik«, lyder retorikken omkring den problemstilling.
Konsulentrapporten konstaterer endvidere, at markedsføringen af KbhT indtil nu har været
ganske kostbar. Samtidig oplyses det, at der ikke har været gennemført nogen effektmåling
af indsatsen, på trods af den erklærede udfordring for KbhT om at få nye og flere borgerne
i teatret, jf. strategiplan for KbhT, 2006-2011. Både teaterdirektører og teaterjournalister
stiller sig endvidere ganske kritiske overfor intentionerne om at etablere et brand for KbhT.
De mener, at teatrene netop bør adskille sig fra hinanden. Intentionen med KbhT som et
brand opfattes derfor som en forkert strategi. Teaterdirektørerne ønsker i forlængelse heraf
gennemsigtighed i forhold til de økonomiske ressourcer, som anvendes til uklare udviklingsprojekter og markedsføring, og finder, at markedsføringen i højere grad skal målrettes til de
prioriterede målgrupper.
Det fremgår videre, at billet- og rabatsystem endnu ikke er på plads. Fremdriften i de
fysiske ændringer af teaterbygningerne, som skulle trække flere og nye borgere i teatret, er
uklar.
Vedr. kravet om kunstnerisk fornyelse peger kritik fra teaterjournalister på, at det er
småt med ny dansk dramatik. Man må konkludere, skriver konsulenterne (2009), at målene
omkring internationalisering og tværæstetiske aktiviteter ikke i særlig høj grad er foldet ud
endnu, jf. intentioner i strategiplan 2006-2011 fra KbhT. Og overordnet set har netop det
kunstneriske niveau været kritiseret, som her af en af de førende danske teateranmeldere
Jakob Steen-Olsen (Berlingske Tidende den 28. april 2008):
Lad os bare sige det som det er: Med enkelte undtagelser er Københavns Teater –
sammenslutningen af de store teatre i København – kommet tvivlsomt fra start efter
år nul, hvor nye direktører satte sig i spidsen for de redefinerede teatre i hovedstaden.
Publikumstallene kender vi ikke endnu, men rent kunstnerisk har der ikke været
meget at råbe hurra for.
Vedr. økonomisk performance konkluderer konsulentrapporten, at teatrenes mål i forhold til
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økonomisk overskud samlet set ikke har kunnet indfries i den første hele sæson under KbhT
(2007/2008). Målt på en række økonomiske nøgletal, som fremgår af resultataftalerne mellem KbhT og de enkelte teatre, dvs. antal produktioner, forestillinger, værdibelægning og
solgte billetter, er det samlede billede, at teatrene ikke har kunnet levet op til de »moderate«
mål, som konsulenterne udtrykker det (Pluss Leadership, 2009, s. 35).
På trods af beskrivelsen af strategiske udfordringer vedr. behovet for nye publikumsgrupper, har bestyrelse og direktion i KbhT ikke fulgt op på eller lavet kvantitative målinger på
dette forhold. Målene for publikums- og markedsudvikling er ikke nået, og der synes at
være behov for en ny type indsats, hvis teatrene under KbhT skal øge deres markedsandel
væsentligt.
Regeringens/Kulturministerens overordnede mål med kulturpolitikken: At udvikle
landets kulturelle identitet og styrke Danmarks konkurrenceevne, jf. strategiplan for KbhT,
behandles slet ikke i evalueringen. Kulturministeriet synes heller ikke at have fulgt op på
disse mål og relationen mellem national identitet og konkurrenceevne. Konsulentrapporten
konkluderer, at KbhT alt i alt kommer ud med et stort legitimeringsunderskud, og at historikken omkring etableringen af organisationen er tyngende.
KbhT fremstår både centralistisk og ugennemsigtig. Der er hverken transparens om
struktur, stakeholderprocesser eller ledelse, og dermed lever Kulturministeriet ikke op til
egne krav om Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter (Kulturministeriet, 2006).
Uklarheden i KbhT konstruktionen lægger op til ansvarsforflygtigelse. Den strategiplan,
som hele forandringsprojektet bygger på, må endvidere karakteriseres som højst risikobetonet. Bestyrelsen bygger tilsyneladende deres strategiske profil ide, på en ikke-repræsentativ
undersøgelse af teateradfærd fra 2005. Planen mangler konkurrent- og risikoanalyser og er
ikke baseret på kommunikation med de stakeholdere, som skal gennemføre de strategiske
planer i praksis.

Velfærdsudvikling gennem samspil mellem KbhT og det private erhvervsliv
Sponsormidler og tilskud fra fonde udgør 2,8 mio. kr. i 2007/2008 (Kulturministeriet,
2009, s. 22). Dette beløb synes overraskende lavt, jf. regeringens stærke interesse i at tiltrække private investorer (Regeringen, 2003). To forhold gør sig gældende her. For det første
har Kulturministeriet, via bestyrelse og direktion i KbhT’s udformning af minimumsgrundlag, bundet de enkelte teaterdirektører meget tæt op på såvel den kunstneriske (repertoire/
kunder/marked) og den styringsmæssige side, hvilket åbner et meget lille rum for anden
form for indflydelse. Og indflydelse er et krav fra privatkapital ved sponsorering. Dette kan
illustreres via et eksempel fra en anden del af kunstverdenen, nemlig museerne. I en stor
artikel i Dagbladet Politiken den 29. april 2008 beskriver journalist Rasmus Strøyer denne
problemstilling
[D]et private erhvervsliv er slet ikke gearet til at overtage ansvaret fra staten, som
det er tilfældet i USA, hvor private penge samlet i enorme formuer sikrer museer-
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nes overlevelse og fortsatte udvikling. […] Hvad værre er, blander sponsorerne sig i
museernes valg.
I de værste tilfælde betyder det, at museerne ikke kan købe den nødvendige kunst,
fordi virksomhederne ikke mener, det passer til deres image.
Rammerne for økonomiske samarbejdsmuligheder, ud over sponsorvirksomhed og private
tilskud, fremgår af KbhT’s aftalegrundlag, bilag 5 og 7. Tilbageførselsordningen (bilag 5),
omhandler teatrenes kapitalforhold vedr. evt. tilbageførsel af overskud. Af bilag 7 fremgår
de nærmere regler for kapitalindskud i teatre. Aftaler om afkast af kapitalindskud i en enkelt
forestilling eller i teatres samlede drift og produktion, kan kun ske, når det enkelte teaters
egenkapital overstiger 4 mio. kr., og teatret samtidig har nettooverskud. Alle aftaler om kapitalindskud og andre produktionssamarbejder skal godkendes af KbhT. Disse bestemmelser i
aftalegrundlaget udelukker de facto et økonomisk forpligtende samarbejde mellem teatre og
virksomheder/koncerner fra det private erhvervsliv.

Et konkurrencepræget teatermarked
Der mangler undersøgelser af det samlede teatermarked i Danmark. Den officielle kulturstatistik tegner imidlertid et billede af et meget konkurrencepræget marked, som har været for
nedadgående en årrække. Der sælges stadig færre teaterbilletter i de statsstøttede teatre, og på
landsplan er søgningen til disse i 2007/2008 faldet til 75 % af 1981-niveauet og for KbhT
til en tredjedel af niveauet for 1981/1982. KbhTs markedsandel i 2007/2008 er på 13 %
mod en markedsandel i 1981/1982 på over 30 %. Til sammenligning satte Det Kgl. Teater
med det nye skuespilhus publikumsrekord i samme sæson. Ser man på tilskuertal hos de ikke
statsstøttede teatre, ser billedet ligeledes positivt ud, idet der her er registreret en udvikling
fra ca. 600.000 til ca. 900.000 i løbet af de seneste fem år. De tre landsdelsscener kan samlet
notere en mindre tilbagegang, mens egnsteatrene og de små storbyteatre gennemsnitligt
holder niveau. Konsulentrapporten (Pluss Leadership, 2009) konkluderer på den baggrund,
at der ikke samlet set synes at være tale om et vigende marked, men snarere en omfordeling af
teaterinteressen, som det formuleres.

5. Konklusion og perspektivering
På baggrund af regeringens kulturpolitiske udspil i 2003 om bl.a.: Velfærdsudvikling gennem
samspil mellem teaterorganisationer og private virksomheder, fandt jeg det interessant at analysere rammebetingelser og udviklingsmuligheder for kreative danske teaterorganisationer.
I forlængelse heraf argumenterede jeg for, at aktørers interesser, tolkninger og beslutninger
på tre niveauer sætter rammerne for den faktiske implementering af statsstøttet dansk teaterpolitik.
Analyserne viser, at den konkrete implementering af teaterpolitik i Danmark, synes at
bygge på mistillid mellem aktører organiseret i Kulturministeriets koncern. Som det fremgår
af casen om KbhT, søger Kulturministeriet både gennem direkte og indirekte overvågning
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at styre kreative kulturorganisationer gennem ikke-transparente og delvis modstridende
ledelsesprincipper og strukturer. Det har medvirket til, at teaterdirektørerne i interviews
giver udtryk for manglende interesse i at leve op til Kulturministeriets intentioner (Pluss
Leadership, 2009).
Kulturministerens/regeringens politiske ønske om at fremme et nationalistisk kulturbegreb i Danmark er beskrevet som en strategisk udfordring for KbhT. Den ledende koalition
i Kulturministeriet synes således fokuseret på at anvende den magt, som er indlejret i de
statslige strukturformer, udbygget med en bureaukratisk koncern i koncern struktur, til at
søge at gennemsætte sine intentioner igennem den københavnske kulturkoncern, men evner
tilsyneladende ikke at udpege eller styre aktører, som kan sikre realiseringen af disse intentioner om national identitet. Evalueringen af KbhT forholder sig slet ikke til spørgsmålet
om national identitet, som blev beskrevet som en af de seks vigtigste udfordringer for KbhT.
Det fremgår af evalueringen, at bestyrelsen for KbhT tilsyneladende heller ikke har reflekteret over forbindelsen mellem teatrenes produktion og den strategiske udfordring om øget
samarbejde med danske erhvervsliv med henblik på at sikre øget velfærd i Danmark.
Rammebetingelserne for teatre samlet under KbhT giver ringe muligheder for at udvikle
et professionelt samspil mellem offentlige og private aktører. Samtidig har internationalt
orienterede danske virksomheder i stigende grad fokus på identitet og image med henblik
på at tiltrække de bedste stakeholdere for at styrke deres konkurrencesituation. Omfanget
af sponsorvirksomhed kunne tyde på, at der eksisterer en vis form for diskrepans mellem
Kulturministeriets interesse i at fremme et nationalistisk kulturbegreb og koncernernes interesse i international imageopbygning.
Ministeriets Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter baseret på Culture
Governance, kan i forhold til KbhT kategoriseres som en skueværdi (Schein, 1994), der
har til formål at søge ekstern tilpasning til værdierne i Kulturministeriets omverden, dvs.
at fremstå med et image, der viser, at ledelse af teaterorganisationer og -projekter herunder
især KbhT, lever op til armslængdeprincippet. Realiteten synes imidlertid at være en anden.
Konsekvensen er bl.a., at der mangler tillid mellem teateraktører og Kulturministeriet, og at
bestyrelse og direktion i KbhT synes at have et voldsomt legitimeringsunderskud, jf. konsulentrapporten (Pluss Leadership, 2009).
Sammenfattende kan det konkluderes, at der synes at være behov for at foretage en række
strategiske analyser af danske teatre og deres omverden med henblik på at vurdere under
hvilke betingelser, det er muligt og effektivt at udvikle mere og bedre statsstøttet teater i
Danmark. Strategiske beslutninger handler om forsøg på ændring af adfærd i fremtiden og
er derfor altid omgivet af usikkerhed. Culture Governance handler om at skabe transparens
om ledelse, strukturer, processer og strategiske intentioner vedr. kultur og teatervirksomhed,
således at interne og eksterne stakeholdere kan forholde sig til dette og påvirke disse forhold.
Teatervirksomhed kan naturligvis ledes effektivt, hvis man vælger en relevant organisationsstruktur, der passer til kreative aktiviteter, og hvis udgangspunktet for ledelse er respekt
baseret på sammenhængende ledelsesprincipper. For teatervirksomhed kan kun udfolde sig
gennem engagement fra teaterdirektører, instruktører, skuespillere og alle de andre teaterar-
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bejdere, der giver publikum den oplevelse, som giver dem lyst til at komme igen. At etablere
rammer, der kan motivere de enkelte teatres medarbejdere til at yde den fremragende performance, der får publikum til at vende tilbage efter nye oplevelser, bør derfor være i fokus for
den kommende revision af teaterloven.
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Kunsten at lede primadonnaer
Når god ledelse spænder ben for kunsten
Af Helle Hedegaard Hein

Teatrenes ledelsesgap
Teatre deler skæbne med en lang række andre fagbureaukratier, som brydes med de samme
ledelsesmæssige problemstillinger:
Man har en stærkt faglig tilgang til det kunstneriske fag, mens ledelsesudøvelsen i mangt
og meget udføres af amatører udi ledelsesfaget, som rekrutteres ud fra professionsfaglige
kvalifikationer og ikke ud fra ledelsesmæssige kvalifikationer.
I langt de fleste fagbureaukratier ligger der en indbygget konflikt mellem fag og den
økonomifokuserede management. De fagprofessionelle gør næsten pr. automatik modstand
mod det bureaukrati og de regler og standarder, der følger med bureaukratiet (Scott, 1966),
og mange fagprofessionelle føler det som deres pligt at afkoble managementforsøg – således
også i kunstens verden, hvor kunstnere ser det som deres pligt at værne om kunstens skønhed
mod bureaukratiets og markedsmekanismernes udyr (Hein, 2009; Wennes, 2002).
Samtidig er teatrene i høj grad blevet ofre for New Public Management-indtoget i den
offentlige sektor, og teatre og andre kunstneriske institutioner bliver pga. af tvangsmæssigt
pres fra politisk side og andre former for institutionelt pres tvunget til at indoptage ledelsesværktøjer udviklet til og for andre typer af organisationer (DiMaggio og Powell, 1983). En
del af disse ledelsesværktøjer kan virke kontraproduktivt både på medarbejdernes motivation
og på kvaliteten af det kunstneriske produkt, og det er derfor en væsentlig ledelsesopgave at
navigere i et sådan institutionelt pres.
Der er altså gode grunde til at opkvalificere ledelseskompetencerne på teatre og andre
kunstneriske organisationer. Men for at dette kan lade sig gøre, må man først tage den
opgave på sig at gøre gabet mellem den aktuelle viden og den nødvendige viden mindre.
Men man skal træde varsomt, thi scenen er skrå: Det, der normalt betragtes som god ledelse,
er ikke god ledelse i kunstens verden: Ledelsesudøvelsen må tilpasses kunsternes motivationsprofil, og det gør ledelsesopgaven kompleks. Den gode nyhed er dog, at teatrene kan lære
af sig selv og bruge de kunstneriske produktioner som laboratorium i bestræbelserne på at
udvikle de nødvendige ledelseskompetencer. Det, der er god ledelse i prøvesalen og på scenen,
er også god ledelse andre steder på teatret.
Artiklens ærinde er således at præsentere en ny motivationsmodel specifikt rettet mod
den kunstneriske medarbejder. Selv om managementtænkning løser væsentlige problemer i
den kunstneriske verden, er det af de ovennævnte grunde væsentligt, at den balanceres med
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tilsvarende ledelsestænkning. Artiklens fokus ligger derfor i udelukkende at diskutere de
ledelsesmæssige implikationer af den kunstneriske medarbejders motivationsprofil.

Teatret som ledelseslaboratorium
Denne artikel er baseret på forskningsresultater fra godt tre års intensive feltstudier (20052008) på Det Kongelige Teater. Formålet har været at udvikle ny motivationsteori, der
fokuserer på, hvad der motiverer højtspecialiserede kreative medarbejdere med de udøvende
kunstnere som forskningsobjekt. Dernæst har det været formålet at udvikle ny teori om,
hvordan disse medarbejdere bør ledes.
Når formålet således er at udvikle ny teori, er traditionelle forskningsmetoder ikke velegnede. Derfor er der taget udgangspunkt i Grounded Theory (Glaser og Strauss, 1967; Corbin
og Strauss, 2008), som er en stærkt induktiv metode.
Feltstudierne har primært bestået af observationsstudier og interviews. I alt 30 produktioner er blevet observeret: 5 operaproduktioner, 12 balletproduktioner og 13 skuespilproduktioner. Observationerne har fulgt hele prøveforløbet fra morgenskole/ sangprøve/læseprøve over almindelige prøver frem til generalprøve og premiere og videre ind i spilleperioden. Typisk er hver produktion blevet observeret 2-5 gange om ugen.
Desuden er ledelsesudøvelsen omkring produktionsprocesserne blevet observeret. Således
er i alt 180 møder af administrativ, ledelsesmæssig og strategisk karakter blevet observeret.
Endelig er der foretaget mere end 100 kvalitative, eksplorative interview, dels med
udøvende kunstnere, dels med ledere på alle organisatoriske niveauer samt utallige uformelle
samtaler med kunstnere, ledere og øvrige medarbejdere.
Valget af Grounded Theory betyder, at observationerne i starten har været relativt ustrukturerede – den eneste guide har været at observere reaktioner på ledelsesudøvelse og reaktioner og adfærd knyttet til motivation og demotivation. Data er blevet kodet, og begreber og
indbyrdes sammenhænge er udviklet og testet gennem gradvist mere strukturerede observationer og interview. Dette har ført til udviklingen af kategorier og variabler samt sammenhænge derimellem, indtil der til sidst er udviklet nye teorier. Først derefter er der foretaget
en sammenligning med det eksisterende teoriapparat.

Motivation som udgangspunkt for ledelse
At en del af ledelsesopgaven bør tage udgangspunkt i medarbejdernes motivationsprofil, er
ikke noget nyt – det er præmissen for en stor del af den klassiske motivationsteori (se f.eks.
Maslow, 1998 og McGregor, 2006). Da den klassiske motivationsteori i høj grad er baseret
på en industriel medarbejdertype, har det været nødvendigt at udvikle en ny generel model
for motivation, som kan applikeres på kunstnere.
Selv om motivation er et hyppigt benyttet begreb i daglig tale, er det teoretisk set et
upræcist begreb. Forskellige metateoretiske perspektiver giver forskellige definitioner på,
hvad motivation er, og de hyppigst anvendte definitioner – f.eks. at motivation er de faktorer
i et individ, som vækker, kanaliserer og vedligeholder adfærd i retning mod et mål (Franken,
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2002) – er på én gang for brede og meget snævre. De er brede i den forstand, at de forsøger
at frigøre sig fra et specifikt metateoretisk perspektiv, men snævre, fordi de implicit isolerer
motivation til at være en årsag til adfærd og bortser fra en væsentlig nøgle til forståelse af
adfærd: At motivation også er en psykologisk og emotionel tilstand, og at det måske snarere
er ønsket om at opnå disse tilstande, der er årsag til adfærd end nogle udefrakommende
faktorer (Hein, 2009).
Udviklingen af ny motivationsteori har derfor taget udgangspunkt i følgende model:

Figur 1: En generel model for motivation
Som illustreret rummer modellen både motivation som en psykologisk og emotionel tilstand
(den ultimative drivkraft for adfærd er at opnå disse tilstande) og motivation som de faktorer, der influerer på, om individet opnår en positiv eller negativ motivation. En række mere
eller mindre instrumentelle og kontrollerbare motivationsfaktorer fungerer som midler til at
opnå disse tilstande. Endelig indgår også eksistentielle motivationsfaktorer i modellen, idet
én af de kunstneriske arketyper er stærkt styret af eksistentielle motivationsfaktorer: deres
adfærd kan i langt højere grad tilskrives eksistentielle motivationsfaktorer og i ringere grad
eksterne stimuli og instrumentelle motivationsfaktorer.

Fire arketyper af kunstnere
Et af forskningsprojektets vigtigste resultater er, at der bør skelnes imellem 4 arketyper af
kunstnere, som har hver deres motivationsprofil, og som derfor skal ledes forskelligt. En af
de faktorer, der adskiller de fire arketyper, er deres villighed til at bringe ofre i form af den
mentale, fysiske og emotionelle energi, der investeres i arbejdet. Nogle kunstnere har en
motivationsprofil, hvor den positive motivation øges, jo mere der investeres i arbejdet, mens
andre ønsker balance mellem ofre og belønning og atter andre ønsker en positiv bidragsbelønnings-balance.
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Figur 2: Fire arketyper af kunstnere
Arketyperne er på én gang statiske og dynamiske. Ens grundlæggende motivationsprofil
ændrer sig som regel ikke, men samtidig kan man rokere rundt mellem de forskellige kategorier. Det kan ske bevidst og frivilligt (f.eks. når en primadonna-skuespiller skal forberede
sig til en stor rolle, og i prøveforløbet til den store rolle samtidig spiller en mindre rolle,
som vedkommende vælger at forholde sig pragmatisk til), men det kan også ske ubevidst,
ufrivilligt og som en reaktion på nogle forhold, som vedkommende ikke føler det muligt at
kontrollere.
Frustrationsregression er et kendt begreb inden for den klassiske motivationsteori
(Alderfer, 1972), som refererer til en adfærd relateret til frustration eller demotivation: Når
der ikke er udsigt til at få dækket et højereliggende og ofte uhåndgribeligt behov, kan man
regrediere og som følge af frustration fokusere på at få behov på lavereliggende og typisk
mere håndgribelige behovsniveauer dækket. Det kan udmønte sig i et overdrevent fokus
på kantinens åbningstider, bøjlerne i garderoben, løntillæg, arbejdstider etc. – alt sammen
noget, som næppe er afgørende for ens motivation.
Kunstneres regression er langt mere volatil end andre medarbejderes. Det skyldes givet
projektarbejdets natur: Selv om en kunstner f.eks. er frustreret over de generelle arbejdsforhold, kan vedkommende blomstre op og agere i overensstemmelse med sin sande natur i
forbindelse med en given produktion, for derefter at regrediere igen. Reaktionen på frustrationsregression er størst hos den primadonna, der regredierer til at være lønmodtager – her
vil man ofte se en adfærd, der har karakter af primadonnanykker. Vedkommende vil føle, at
han sælger ud af det allerhelligste, at han forråder faget, og samtidig føler han sig forrådt af
organisationen og ledelsen. Reaktionerne kan være mangfoldige og spænde fra depressionslignende adfærd og passiv resignation til brokkeri og stærk negativ, destruktiv og aggressiv
adfærd.
I det følgende beskrives hver af de fire arketypers motivationsprofil, idet diskussionen
af de styrbare motivationsfaktorer og ledelsesmæssige dyder i det væsentligste er henlagt til
senere afsnit.
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Primadonnaen
Engang var primadonnaen førstedamen – den fremmeste inden for sit felt, hyldet for sit
talent og sin karakter. Siden da har begrebet fået en lidet flatterende betydning, hvilket genspejler sig i både den amerikanske og danske ledelseslitteratur, hvor begrebet er blevet brugt
om den hysteriske, urimeligt krævende, barnlige, forfængelige, egocentrerede medarbejder
med storhedsvanvid (se f.eks. Dickerson, 2001; Greenberg og Sidler, 1998).
Forskningsprojektet har vist, at mange af dem, der stemples som sådanne primadonnaer,
i virkeligheden handler ud fra ganske andre motiver, og at både ledere og kollegaer misforstår
deres motiver og motivationsprofil. Det er for at gøre op med disse myter og misforståelser,
at primadonna-betegnelsen er valgt til denne arketype.
Primadonnaen er som den eneste arketype styret af eksistentielle motivationsfaktorer.
Den væsentligste eksistentielle motivationsfaktor er kaldet, som tilsvarer den kaldstanke,
de fleste professioner er baseret på: En altruistisk tanke om, at man er kaldet til at tjene en
højere sag. Med kaldet følger også en stærk pligtetik: Man skal tjene den højere sag ud fra
nogle stærke værdier, som fungerer som moralsk kompas i arbejdet og sætter standarden for
arbejdet.
Den anden eksistentielle motivationsfaktor er søgen efter mening. Primadonnaen er et
eksistentielt menneske, som søger efter mening i sit arbejde og i sit liv. Søgen efter mening
er stærkt knyttet til kaldet – det meningsfulde arbejde og det meningsfulde liv opnås ved at
søge et højere formål, og arbejdet er en væsentlig kanal til at søge efter livsmening.
Disse to eksistentielle motivationsfaktorer er nøje knyttet til motivation som tilstand.
For primadonnaen er der tre tilstande, som virker stærkt motiverende. Den første er kick og
beskriver de øjeblikke, hvor primadonnaen føler sig høj og lykkelig. Kicket opstår i forbindelse med, at man gør en forskel i den højere sags tjeneste. For scenekunstnere er det typisk
øjeblikke, hvor kunsten formidles til publikum. Det er øjeblikke, hvor primadonnaen føler,
at alt går op i en højere enhed, og hvor der er en særlig kontakt til publikum. Kicket er dog
en ret sjælden tilstand – kunstnerne på Det Kongelige Teater beskriver det som noget, der
opleves et par gange i løbet af en sæson eller måske kun et par gange i løbet af en karriere. Til
gengæld er kicket langtidsholdbart: Det sætter sig dybe spor, og primadonnaen vil altid være
i stand til at give meget præcise beskrivelser af situationen, og når han fortæller om kicket,
får han oplevelsen af kicket igen.
Den anden tilstand er flow, som beskriver den følelse, man oplever, når man er 100 pct.
fordybet i at løse en kompleks problemstilling (Csikszentmihalyi, 1991 og 1997). Oplevelsen
af flow forudsætter høje færdigheder og udfordrende arbejdsopgaver, og sandsynligheden for
at opleve flow er derfor væsentligt større i arbejdsmæssig sammenhæng end i fritiden. Dette
er endnu en grund til, at primadonnaen ikke opretholder et skarpt skel mellem arbejde
og privatliv. I modsætning til kick er flow en tilstand, der opnås relativt ofte i det kreative
arbejde.
Det overses ofte i flow-litteraturen, at vejen til flow er forbundet med frustration.
Flow kræver, at man træder ud af sin comfort zone og er villig til at opleve flow-frustration.
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Primadonnaen er uhyre bevidst om, at forudsætningen for at opleve flow er en villighed til at
investere, bringe ofre og tolerere frustration. Det kan give anledning til en del misforståelser,
og det kan være svært for ledere og kollegaer at forstå, at en frustreret medarbejder i virkeligheden føler sig meget motiveret. Problemet bliver ikke mindre af, at reaktionen kan være
forskudt – kunstnere kan f.eks. opretholde brokkeri og andre reaktioner på flow-frustration
igennem det meste af en prøveperiode, for bagefter retrospektivt at opleve, at processen var
ekstremt motiverende.
Den tredje tilstand, som virker motiverende på primadonnaen, er identitet. Når de professionelle og de personlige værdier smelter sammen, bliver arbejdet en primær kilde til
identitetsskabelse. Skuespil, ballet og opera er ikke bare et arbejde, man udfører – man er
skuespiller, balletdanser og operasanger. Derfor er det vigtigt, at primadonnaen kan spejle sin
identitet i organisationens identitet og værdisæt.
Eftersom hverken flow eller kick kan skrives ind i en ansættelseskontrakt eller direkte
gives primadonnaen, er lederskabet over for primadonnaen meget indirekte – lederen kan
øge eller fjerne sandsynligheden for, at kick, flow og identitet opleves, og lederens opgave
består derfor primært i at bygge bro mellem primadonnaens eksistentielle motivationsfaktorer og motivation som tilstand.

> Det Kgl. Teater, Skuespilhuset (Foto: Adam Mørk)
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Præstationstripperen
Der er to slags præstationstrippere: En introvert og en ekstrovert. Begge er ligesom primadonnaen villige til at ofre meget for arbejdets skyld, men de gør det ikke i en højere sags
tjeneste. Præstationstrippere er deres eget vigtigste projekt.
Den ekstroverte præstationstripper er karrierefokuseret. Han vil præstere, gøre karriere
og anerkendes som en af de bedste inden for sit felt. Den ekstroverte præstationstripper
stræber efter tre typer af motivationsmæssige tilstande. Først og fremmest er den ekstroverte
præstationstripper styret af et ønske om præstationsfølelse, som er stærkt knyttet til omgivelserne: Hvis ikke præstationen anerkendes af omgivelserne, vil følelsen af at have præsteret
mangle. Stærkt knyttet til følelsen af at præstere er et kick, som dog er betinget af helt andre
faktorer end primadonnaens kick. Den ekstroverte præstationstrippers kick er betinget af
ydre belønninger i form af prestigesymboler og anerkendelse. Som en af kunstnerne på Det
Kongelige Teater sagde om den kunstneriske chef: »Han bliver nødt til at forstå, at hvis ros
ikke gives offentligt, tæller det ikke!« Prestige og ære fra omgivelserne i form af ros, priser,
udnævnelser, legater etc. er derfor vigtige elementer i den ekstroverte præstationstrippers
oplevelse af et kick. Endelig er opbyggelsen af en identitet som den bedste inden for sit felt
væsentlig for den ekstroverte præstationstrippers følelse af motivation. Som en konsekvens
heraf elsker den ekstroverte præstationstripper at stå på scenen, men er knap så begejstret
for arbejdet i prøvesalen – motivationen i prøvesalen kommer derfor ikke fra den skabende
proces i sig selv, men fra ønsket og forventningen om at stråle på scenen.
Den introverte præstationstripper er derimod styret af indre motivationsfaktorer. Han
elsker at fordybe sig i sit arbejde. Det er selve den skabende proces, der er interessant for
den introverte præstationstripper. Han vil gerne levere varen over for publikum for at slutte
ringen i den skabende proces, men formidlingsarbejdet over for publikum er det mindst
interessante i den kreative proces. Typisk vil den introverte præstationstripper være lidt af en
nørd på sit felt: Han vil være usædvanligt godt forberedt til prøverne – have læst en masse
bøger om sin rolle eller om den periode, stykket foregår i. Han er drevet af nysgerrighed og
er meget analytisk i sin tilgang til arbejdet.
Den introverte præstationstripper higer efter tre motivationsmæssige tilstande: Ligesom
den ekstroverte præstationstripper er han draget af følelsen af at præstere, men i modsætning
til den ekstroverte præstationstrippers higen efter ekstern anerkendelse som nødvendig katalysator for præstationen, er den introverte præstationstrippers følelse af præstation knyttet
til en indre proces, som på mange måder minder om flow. Endelig giver det den introverte
præstationstripper et kick at løse en fagligt udfordrende opgave. Det er pga. dette kick, at
den introverte præstationstripper trods den frustration, der er forbundet med flow og udfordrende arbejdsopgaver, er vedholdende i sin arbejdsiver. Med mindre der er tale om store
gennembrud, er kicket dog ikke lige så langvarigt som primadonnaens, men den introverte
præstationstrippers nysgerrighed betyder, at han som regel hurtigt finder en ny faglig nød at
knække. Derfor er frekvensen af kick højere end hos primadonnaerne.

86

Helle Hedegaard Hein

Pragmatikeren
Pragmatikeren har et langt mere pragmatisk forhold til arbejdet end de to første arketyper.
Pragmatikeren deler på mange måder værdisæt med primadonnaen, men arbejdet er ikke et
kald. Pragmatikeren er opgavefokuseret og sætter en ære i et veludført stykke arbejde, men
den primære kilde til motivation og livsmening findes uden for arbejdet. Det betyder, at
pragmatikeren arbejder loyalt og samvittighedsfuldt inden for arbejdstiden, men samtidig
har pragmatikeren behov for at skabe en balance mellem arbejde og privatliv. Denne worklife-balance er nødvendig for at forebygge stress.
Pragmatikeren er motivationsmæssigt både indrestyret og ydrestyret. Værdifællesskabet
med primadonnaen betyder, at pragmatikeren også stræber efter kick og flow, men da begge
typer af oplevelser forudsætter en høj grad af investering og engagement, og da pragmatikeren ikke er villig til at investere lige så meget i arbejdet, vil de ikke virke nær så motiverende
på pragmatikeren. Endelig er pragmatikerens behov for work-life-balance så stærkt, at det må
være opfyldt, før pragmatikeren er villig til at yde den indsats, der kan resultere i oplevelsen
af kick og flow.
Pragmatikeren har et stort socialt behov. Ligesom primadonnaen har han et identitetsbehov, men hvor primadonnaens identitet er knyttet til kaldet og søgen efter mening, er pragmatikerens identitet primært knyttet til et socialt tilhørsforhold. Pragmatikeren har behov
for tilhørsforhold og konsensus og trives bedst, når konfliktniveauet er lavt.
Endelig er oplevelsen af retfærdighed et væsentligt element for pragmatikeren. Dette ligger helt i tråd med de klassiske retfærdighedsteoriers (Adams, 1963) argument om, at medarbejdere sammenligner deres netto-resultat med andres: Hvis andre får en større belønning
for den samme eller mindre indsats end medarbejderen selv, vil det resultere i frustration og
demotivation.

Lønmodtageren
Lønmodtageren har en markant anden indstilling til arbejdet end de tre øvrige arketyper.
Lønmodtagerens forhold til arbejdet er baseret på en forestilling om et modsætningsforhold
mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og derfor arbejder han primært ud fra et ønske om at
skabe en så positiv bidrags-belønnings-balance som muligt i egen favør. Lønmodtageren er
i arbejdsmæssig sammenhæng markant ydrestyret – arbejdet er et middel til et mål, som
realiseres i fritiden.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at lønmodtageren som kunstner eller højtspecialiseret kreativ medarbejder agerer anderledes end andre typer af lønmodtagere (f.eks. ufaglærte). Dette skyldes primært, at de indgår i en kultur, hvor især primadonnaer og præstationstrippere sætter standarden højt, hvilket trækker i retning af et øget bidrag og dermed en
reduceret bidrags-belønnings-balance. Derfor vil lønmodtageren næsten instinktivt forsøge
at trække i den stik modsatte retning ved at argumentere for en nedsat standard og en øget
belønning. Dette gøres som regel ved henvisning til overenskomster etc., hvor lønmodtagerne argumenterer for, hvorfor et bestemt stykke arbejde ikke kan udføres, hvorfor der skal
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holdes pause på et bestemt tidspunkt, hvorfor der skal udbetales tillæg, eller hvorfor arbejdstiden ikke skal overskrides, til trods for, at premieredatoen nærmer sig, og alle er enige om,
at man ikke har nået en tilfredsstillende standard.
Ligesom pragmatikeren er også lønmodtageren motiveret af oplevet retfærdighed. Hvis
lønmodtageren oplever, at han får mindre for samme indsats end andre, vil det influere
negativt på den oplevede bidrags-belønnings-balance, også selv om den som udgangspunkt
opleves som positiv. Dette vil afstedkomme stærke reaktioner, som kan komme til udtryk i
form af brokkeri, frustration, animering af kollegaer til fælles demonstration af utilfredshed,
henvendelser til tillidsrepræsentanter etc.
Den forholdsvis negative beskrivelse af lønmodtagerens motivationsprofil skal ses i lyset
af, at de færreste kunstnere er lønmodtagere af natur – lønmodtagerens motivationsprofil
er ganske enkelt ikke foreneligt med det kreative arbejde. Når kunstnere opfører sig som
lønmodtagere skyldes det derfor typisk én ud af to ting: Enten er der tale om kunstnere,
hvis talent har bragt dem langt uden en synderligt anstrengende indsats, eller også er der tale
om frustrationsregression, hvor en primadonna, præstationstripper eller pragmatiker pga.
demotivation er regredieret til at opføre sig som lønmodtager.

Det politisk ukorrekte lederskab
De fire arketypers motivationsprofil har udstrakte konsekvenser for ledelsesudøvelsen på
teatre og på øvrige kunstinstitutioner. Der er dog hjælp at hente i prøvesalen: Her er der kontant afregning på instruktørens ledelsesudøvelse, og det er let at observere konsekvenserne
af instruktørens handlinger for kunstnernes motivation og adfærd. Øvrige ledere i teatrets
organisation kan drage stor nytte af at betragte de bedste instruktører i deres arbejde og
overføre centrale elementer til deres egen ledelsesudøvelse. Udfordringen heri ligger i, at det,
der kan læres af de gode instruktører i prøvesalen, ikke svarer til det, som normalt betragtes
som god og politisk korrekt ledelse i andre sammenhænge. I det følgende ridses nogle af disse
ledelsesprincipper op:
1) Udøv selektivt lederskab
God ledelse vil ofte tilsige, at lederen skal være leder for alle. I kunstens verden har en sådan
ledelsesform dog fatale konsekvenser. Kun de 3 P’er (primmadonnaen, præstationstrippen
og pragmatikeren) bidrager positivt til kunstproduktionen, men lederen bruger ofte mest
energi på at mindske lønmodtagernes brokkeri. Det er en fatal fejl. For det første har det ikke
nogen væsentlig konstruktiv virkning på lønmodtagerens adfærd, at man forsøger at please
ham. For det andet er det en primær kilde til frustrationsregression og demotivation hos de
øvrige arketyper at se lønmodtageren belønnes med roller eller særlig opmærksomhed – og i
primadonnaens optik vil det være en direkte trussel mod den højere sag. Hvor provokerende
det end vil lyde i ledelsesører, vil den gode leder af kunstnere ikke være bleg for at skille sig af
med sine lønmodtagere – eller, hvis dette af kontraktmæssige årsager ikke er muligt – ignorere dem og lade være med at give dem roller.
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2) Fokuser på natur og drivkræfter – ikke på adfærd
Medarbejdere skal ledes som det, de er af natur – ikke som det, de evt. er regredieret til.
Forsøger lederen at dække de udtrykte, projicerede behov, vil det som regel blot føre til
endnu større frustration, dels fordi de udækkede behov ofte projiceres hen på lavereliggende
behov, der allerede er dækket i rimeligt omfang, hvorfor yderligere dækning ikke vil virke
motiverende, dels fordi det højereliggende udækkede behov, som er årsag til frustrationsregressionen, stadig er udækket.
3) Udøv skærmende lederskab
Ikke mindst primadonnaen oplever ofte en konflikt mellem sin egen pligtetik og den nytteetik, som ledelsen ofte står for, og de føler det ofte som deres pligt at værne om faget og
afkoble nytteetikken. Nytteetikken ligger især gemt i managementsproget og i de ledelsesteknologier, der har holdt deres indtog på de store teatre. Primadonnaen bør i videst muligt
omfang skærmes for managementsprog. Lederen skal sætte rammerne i form af budgetter,
tidsfrister etc., men inden for disse rammer bør den faglige logik være herskende. Ellers vil
det så tvivl om, hvorvidt ledelsen er der for kunstens skyld eller for deres egen skyld.
4) Ud med den demokratiske ledelsesstil
I mange sammenhænge anses demokrati for at være den bedste ledelsesstil. Men demokrati
har en tendens til at sigte mod laveste fællesnævner, primært fordi den inkluderer lønmodtagernes perspektiv. Samtidig udvisker demokrati den vision, som ikke mindst primadonnaen og pragmatikeren har brug for fra deres leder som et primært inspirationsredskab.
Ledelsesstilen må derfor hellere være visionært båret diktatur end demokrati. Kunst er ikke
demokrati!
5) Vær karrig med ros
Ros er et hyppigt brugt motivationsredskab – og den hyppigste årsag til, at ledere af kunstnere mister deres autoritet. Det er vigtigt at forstå, at selv om flere af arketyperne har brug for
ros, så er ros mere et middel end et mål – f.eks. et middel til prestige eller en tilbagemelding
på, hvordan det går med opgaveløsningen. I sig selv er ros dog i vidt omfang virkningsløst.
Og ikke nok med det: Det er ikke engang harmløst. Ros må kun gives for den absolut ekstraordinære indsats. Ros for den ordinære indsats virker stærkt demotiverende, fordi den sår
tvivl om, hvor lederen sætter niveauet for indsatsen, og samtidig giver det ikke mindst primadonnaen en stærk følelse af pligt til at forsvare det kunstneriske niveau og afkoble lederen.
6) Ud med meningsløse værdier og ind med kaldsbårne visioner
Langt de fleste værdier, som man finder i danske organisationer, ligner hinanden til forveksling – uagtet, om der er tale om en fiskefabrik, et teater eller en kaffebar. Kun sjældent
afspejler værdierne organisationens raison d’être, og for primadonnaen er det vigtigt at se
kaldet og det højere formål med arbejdet genspejlet i organisationens vision eller mission.
Et eksempel på en virkningsfuld vision stammer fra et bevaringscenter på Sjælland, som
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udfører konserverings- og restaureringsopgaver. En af deres eksistentielle visioner lyder: »Vi
arbejder for evigheden«. En sådan vision overflødiggør i mangt og meget formuleringen af
et værdisæt, men skal man endelig formulere værdier, er det vigtigt, at værdierne afspejler
forudsætningerne for at producere kunst, f.eks. værdier som disciplin, generøsitet etc.
7) Slip kontrollen og træd ud af din comfort zone
Det opfattes normalt som god ledelse, hvis lederen er i kontrol og ikke i sine følelsers vold.
Men det gælder ikke i kunstens verden. Især primadonnaen kan kun yde sit ypperste, hvis
han træder ud af sin comfort zone og kaster sig ud, hvor han ikke ved, om han kan bunde.
Det er den proces, der skaber flow. På samme måde kommer den leder af kunstnere, som
kun er kontrolleret og velovervejet, ikke langt med sit lederskab. Lederskabet må selvfølgelig
delvist være baseret på kontrol og rationalitet, men lederen må også kunne gå forrest og vise
medarbejderen gode dyder ved selv at træde ud af sin comfort zone. Den leder, der ikke altid
giver faste, overbeviste svar, men inddrager medarbejderne og ikke mindst primadonnaerne
i sin søgen efter et svar på et komplekst problem, kan i høj grad inspirere og give næring til
motivation og kald. På samme måde er passion, generøsitet og visionære taler eksempler på
ledelsesdyder, hvor lederen træder ud af sin comfort zone og sætter sig selv i spil.

Afsluttende refleksion
I kunstproduktionen har hver af de 3 P’er sin force. Arketypemodellen beskæftiger sig
ikke med talent og dygtighed, og det største talent kan findes inden for alle arketyper.
Primadonnaen og præstationstripperen vil dog af hver deres årsag realisere deres potentiale
fuldt ud (den ekstroverte præstationstripper udmærker sig desuden ofte ved at være publikumstrækplaster). Pragmatikerens force er hans stærke opgavefokusering, og han supplerer
derfor de to andre P’er fint. En kombination af de tre P’er vil derfor være at foretrække
i en kunstproduktion – under behørig hensyntagen til en vurdering af, hvordan teamet
på en række andre parametre vil fungere sammen. Lønmodtageren derimod forsøger at
trække niveauet ned og er dermed en hyppig kilde til frustrationsregression hos de tre P’er.
Regredierede lønmodtagere kan, hvis de udsættes for den rette leder, blomstre op og finde sig
til rette i deres naturlige arketype, men de kunstnere, der er lønmodtagere af natur, bør som
hovedregel ikke indgå i kunstproduktionen.
Primadonnaen indtager dog en særstilling. Primadonnaen repræsenterer med sit kald
teatrenes og kunstens raison d’être og er derfor uundværlig i kunstproduktionen. Derfor er de
syv ledelsesprincipper primært rettet mod lederskabet af primadonnaen: Det gode lederskab
tager udgangspunkt i primadonnaen og supplerer med tiltag over for de øvrige arketyper.
Det turde fremgå, at lederskabet af kunstnere er en stærkt personlig affære, som kræver
mangefacetterede kompetencer, integritet og en høj refleksionsevne. Og frem for alt kræver
det mod at basere sit lederskab på en række politisk ukorrekte, men kunstnerisk fremmende
ledelsesprincipper. Lederskabet er ei blot til lyst.
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Den hierarkiske anarkisme
Indflydelsen af politiske overbevisninger på Volksbühnes infrastruktur
Sara Otterstrøm

Berlins Volksbühne am Rosa-Luxembourg-Platz har siden 1992 gennemgået en kæmpe
forvandling. I takt med at direktørposten blev overdraget til den dengang unge og kontroversielle østtyske instruktør Frank Castorf, har teatret udviklet sig i en politisk retning,
der overgår den, som teatret hidtil havde været kendt for. For der er ingen tvivl om, at
Volksbühne altid har stået for en politisk engageret teaterstil, hvilket jeg vil komme ind på
senere i artiklen, men den nye drejning, som Frank Castorf introducerede på Volksbühne
kort efter murens fald, var af en ekstremt provokerende og politisk udfordrende karakter.
Først og fremmest så man i Castorfs egne forestillinger et forvrænget og skævt spejlbillede
af samtidens turbulente begivenheder. Idet Castorf selv er født og opvokset i det daværende DDR, valgte han at sætte fokus på den tyske genforenings tvetydige succes. Klassikere
såvel som nyt dramaturgisk materiale, blev i Castorfs opsætninger genstand for satiriske og
samfundskritiske fortolkninger. I og med han samtidig omgav sig med tidens mest prominente samfundskritikere og provokatører indenfor såvel teaterbranchen som andre kreative
brancher, formåede han at puste nyt liv i det noget udbrændte og hensygnende socialistiske
teater, Volksbühne. Denne samfundsdebatterende tilgang til teatret strakte sig ikke blot til
det kunstneriske indhold, men blev hurtigt en markant del af selve teatrets organisations- og
markedsføringsstrategi.
Med denne artikel vil jeg kaste lys over baggrunden for Castorfs store forvandling af
Volksbühne. Jeg mener nemlig, det er vigtigt for forståelsen af Volksbühne og dets univers at
kigge på de socio-historiske og politiske omstændigheder, der har formet både Frank Castorf
og teatret til det, de er i dag. Yderligere undersøger jeg også forholdene mellem ideologi
og praksis i Castorfs ledelsesmetode, som har vist sig ikke altid at være forenelige. Dette
bliver illustreret med et eksempel på Castorfs forfejlede forsøg på at introducere socialistiske
arbejdstilstande på teatret.
Min fremstilling er opdelt i to dele. Første del er baseret på historiske kilder omkring
teatrets opståen, mens anden del hovedsaligt er baseret på personlige udsagn fra Frank
Castorf og hans Volksbühnekolleger. Med udgangspunkt i baggrundsviden om teatret og
dets direktør samt i de involveredes egne ytringer, tillader jeg mig at komme med et bud på,
hvordan dette politisk engagerede teaters egen styreform er sammensat, og hvorledes denne
form kan indfri teatrets ønske om at sætte fokus på dilemmaet mellem de østeuropæiske og
kommunistiske værdier og de vesteuropæiske og kapitalistiske værdier. Der er ikke tale om
en decideret organisationsanalyse, men nærmere om en værdiorienteret analyse som vejer
Frank Castorfs politiske værdier op mod den daglige gang på teatret samt dets positionering
som kunstinstitution på markedet.
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For bedre at kunne forklare Castorfs politiske meningers indflydelse på Volksbühnes
styreform vil jeg starte med at opridse teatrets imponerende historie, der viser sig at være
relevant for Castorfs senere kunstneriske og administrative tiltag. Dernæst vil jeg beskrive
Castorfs selvudviklede teaterstil, som netop karakteriseres ved en stærk politisk stillingtagen
til det behandlede emne. Hans teaterform kan ses som en reflekteren over aktuelle samfundsmæssige begivenheder og kredser tit om problematikken omkring det genforenede
Tyskland. Sidste del af artiklen bliver således en forklaring på teatrets styreform: en blanding
af Castorfs egen kreative arbejdsform samt af vestlige værdier (såsom profit og omsætning) og
socialistiske værdier (såsom fælles styreprocesser og ideologiske arbejdsprocesser), som er
kommet til at præge teatrets infrastruktur, selvom det ikke har været nemt at afbalancere
forholdene mellem de to modstridende værdigrundlag.

Volksbühnes politiske forudsætninger
Teatret Volksbühne er opstået på baggrund af organisationen Freie Volksbühne, som blev
grundlagt i 1890. Freie Volksbühne udsprang af organisationen Freie Bühne, som var grundlagt af blandt andre Otto Brahm og Bruno Wille.
Hvor Freie Bühnes formål havde været at skabe et forum for det naturalistiske teater, var
Freie Volksbühnes mål at udbrede det naturalistiske teater samt ny tysk dramatik til folket.
Det var altså en organisation, som lagde vægt på folkets ret til kvalitativt og intelligent teater
og arbejdede imod den fordummende affodring af det tyske folk, som populærkunstens
varietéer og revyer stod for.
Man ville dele ud af de nye kunstneriske tiltag, der ellers var reserveret et højkulturelt
og bourgeois publikum. Man kunne forledes til at tro, at organisationen på denne måde
blot var et borgerligt forsøg på at danne arbejderklassen, men bestyrelsesmedlemmerne kom
faktisk fra vidt forskellige sociale baggrunde (eksempelvis Carl Wildberger, som repræsenterede arbejderklassen i kraft af sin baggrund som møbelpolstrer) (Davies 1997, s. 28), og
der var derfor ikke tale om dannelse af proletariatet, men nærmere om en inkludering af de
lavere sociale lag i kulturelle anliggender. Det viste sig imidlertid at være en sværere opgave
end som så. Organisationens ordinære medlemmer var fortrinsvis af middel- eller overklasseherkomst, da arbejderne ikke havde samme muligheder for fritidsaktiviteter, som de mere
velstillede. Freie Volksbühne reklamerede ellers med stærkt reducerede priser for at lokke
arbejderne til, men efter en lang og hård arbejdsdag var der ikke mange af dem, som havde
overskud til at gå i teatret.
Ud over dette faktum skal man også tage i betragtning, at arbejderklassen ikke på samme
måde kunne relatere til den opførte dramatik, idet den ikke direkte omhandlede deres
problemer i hverdagen. Det var først i starten af det 20. århundrede med Erwin Piscators
proletarteater i spidsen, at sloganet »Teater til folket« (som Freie Volksbühne havde introduceret) blev til »Teater til folket, af folket« og dermed involverede arbejderne direkte i den
opførte dramatik. Piscator havde allerede i 1920 introduceret begrebet »Das Proletarische
Theater«, som senere blev navnet på hans første teater. Han var stærkt knyttet til
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kommunistpartiet KPD, og den teateræstetik, som opstod på baggrund af dette begreb,
var stærkt påvirket af den bagvedliggende politiske ideologi. Piscator har altså uden tvivl
været en vigtig brik i spillet om at definere Volksbühne som et ægte folkeligt og socialistisk
foretagende.
Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at Piscators tid på teatret endte efter en heftig
debat omkring teatrets grænser for politisk indoktrinering. Det var i kølvandet på det stærkt
propagandistiske stykke Gewitter über Gottland,1 opført i 1927, at Volksbühnes foreningsmedlemmer indgav protester mod den direkte opfordring til politisk revolution, som stykket indeholdt. Nok var teaterforeningen bygget på socialistiske principper, og deres mål var
at synliggøre arbejderklassens vilkår i samfundet, men de forsøgte dog at sætte en grænse
mellem antydningen af politiske overbevisninger og direkte propaganda. Medlemstallet for
foreningen Freie Volksbühne dalede markant efter Piscator forlod teatret.
I 1933 kom Hitlers parti til magten. Dette betød omfattende restriktioner for hele
kultursektoren. Alle teatre blev samlet under ét forbund (Reichsverbands Deutsche Bühne)
(Davies 1977, s. 108), hvorfra man styrede alle produktioner og sørgede for, at de alle tjente
det formål at fremme nazistpartiets værdier. Volksbühne lagde altså endnu en gang hus til
direkte politisk propaganda, blot var der denne gang ingen tilbageblivende medlemmer af
foreningen til at styre bestemmelsesprocesserne: De havde alle frivilligt opsagt deres stillinger
og nedlukket foreningen, da Hitler kom til magten.
Under 2. verdenskrig blev teatret brugt som Hitlers Rigsteater og var derfor en af de
bygninger, som stod for skud da Berlin blev bombet i 1945. Freie Volksbühne-foreningen
genopblomstrede umiddelbart efter krigens afslutning. Dog var foreningsarbejdet besværliggjort af den hurtigtvoksende inddeling af byen i forskellige politiske og nationale sektorer.
Foreningen blev splittet, hvilket resulterede i fortsættelsen af Freie Volksbühne-aktiviteter
i den vestlige sektor og en separatistisk gren, blot kaldet Volksbühne, i den østlige og
sovjetiske sektor. Det er den sidstnævnte forening, som har udviklet sig til det Volksbühne,
vi kender i dag.

Det socialistiske Volksbühne
Teatret kunne i 1954 igen indlogere sig på sin gamle adresse på Rosa-Luxembourg-Platz,
hvor der blev indledt en massiv kampagne for at genetablere teatrets prominente status i den
(nu opdelte) berlinske teaterverden.
Den spirende kommunistiske stat satte sine præg på teatrets repertoire. Den tyske
sociolog Tanja Bogusz beskriver i sin bog Institution und Utopie, Ost- West- Transformationen
an der Berliner Volksbühne (2007), at teaterindustrien i de kommunistiske lande ikke var
styret af markedet, som det var tilfældet i vesten, men derimod statsstyret. Hverdagslivet
blev sat i fokus, og kunsten blev henvist til at reflektere over hverdagens tematikker i stedet
for de universelle. Selvom man kan drage mange paralleller til Piscators proletariske teater
(idet begge bygger på en marxistisk opfattelse af kunsten som uophøjet og derfor funktionel
i hverdagslivet), betød dette dog en ensformig strømligning af dramatikken. I Piscators tid
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var det proletariske og socialistiske teater blot én retning ud af en bred vifte af kunstretninger, men i den spæde østtyske stat blev den socialrealistiske genre efterhånden den eneste
kunstretning.
Under DDR’s levetid forblev staten afvisende over for nye kunstretninger. Dette betød,
at man i Østtyskland udviklede en særegen form for socialrealistisk drama. For østtyske
dramatikere var jo ikke blottet for trang til eksperimenter og nyskabelse, blot fordi de levede
i en kommunistisk stat. De måtte i stedet finde andre veje end vesttyskerne til at udforske
teatrets muligheder. Statens stramme greb om kunstnerne gjorde, at teaterproduktionerne
ofte trak i langdrag og fortabte sig i bureaukratiske forhandlinger, hvor alt skulle undersøges
og godkendes af staten, både før og under prøverne. Men resultatet af det tætte samarbejde
mellem de østtyske kunstnere og staten gjorde også, at der opstod en vis fortrolighed mellem
dem. Politikerne tillod derfor en vis kunstnerisk frihed, forudsat selvfølgelig at kunstneren
var på god fod med staten, dvs. primært arbejdede på at skabe et positivt billede af DDR.
Bogusz forklarer, hvordan der i denne periode opstod et slags »elastisk system«, som tillod
kunstnerne at bøje reglerne en smule og stadig komme af sted med det.
For Volksbühnes vedkommende benyttede man sig også af den langsomt stigende frihed
i de kunstneriske beslutningsprocesser til igen at satse på politisk debatterende teater. Således
så vi eksempelvis, at Dario Fo gæstede teatret i 1968 på opfordring af den daværende direktør, Karl Holàn. Da han blev afløst af Benno Besson i 1974, så man et mere markant skift i
repertoiret. Her blev nu mest satset på ung, østtysk dramatik, som til forskel fra den
førnævnte statsvenlige dramatik havde en smule mere kant. De unge digtere Matthias
Langhoff og Heiner Müller blev især fremhævet, da man i deres stykker fandt en mere
krtisk og debatterende holdning til hverdagens politiske emner. Østtyskland var altså stadig
et totalitært styre, men kunsten havde alligevel fundet frem til en platform, hvorfra det var
muligt også at kommentere dette styre. Det skulle dog altid gøres forsigtigt og i metaforiske
vendinger.

Castorfs overtagelse af Volksbühne
Da Frank Castorf i 1988 blev introduceret på Volksbühne som gæsteinstruktør (inviteret
af afløseren for Benno Besson: Fritz Rödel), var det altså et teater med en lang tradition for
politisk teater, som tog imod ham.
Castorf selv er opvokset i det gamle Østberlin, og har en fortid på de østtyske scener
rundt omkring i landet. Han har altså været i nærkontakt med statens kontrollerende instanser, faktisk i en sådan grad at han på denne måde fik skabt grundlaget for sit ry for at
være provokatør. Hans ankomst på Volksbühne var altså endnu et af tegnene på, at man
i tiden op til statens endelige ophør i stigende grad accepterede kritiske røster fra landets
kunstnere. Denne tendens er højst sandsynligt opstået i og med, man gradvist fik sværere
ved at isolere den østtyske stat fra det vestlige samfund. Professor i handelsøkonomi på
Stockholm Universitet, Pierre Guillet de Monthoux, beskriver i sin bog The Art Firm, i
kapitlet som omhandler Berlins eksplosive kunstmiljø i starten af halvfemserne,2 hvordan
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der opstod et akut behov for at ryste det opdelte folk sammen, da muren endelig faldt, og
de to stater skulle genforenes. Kunsten fik i årene efter murens fald til opgave at skabe nye
og fælles oplevelser for det sammenbragte folk. I mange tilfælde satsede man derfor på en
neutral kunst, som så bort fra forskellene mellem de to folk. Men et sted i de politiske
lag havde man også gennemskuet, at en debatterende kunst var nødvendig. En kunst, som
kunne fokusere på og bearbejde den tunge proces, det var at få et opdelt land genforenet.
Teaterkritikeren Ivan Nagel var en nøgleperson i udformningen af Berlins kulturliv i
tiden umiddelbart efter murens fald. Han udarbejdede en rapport over byens 14 offentlige
teatre og foreslog, at man definerede hvert enkelt teaters kunstneriske profil for på denne
måde at sikre mangfoldighed og alsidighed. Volksbühne skulle stå for skabelsen af et nyt
teaterforum, og man manglede en personlighed med de rette forudsætninger til at påtage
sig denne opgave. Det var Ivan Nagel selv, som foreslog den unge provokatør Frank Castorf
som direktør, og efter en vis betænkningstid blev forslaget vedtaget. Politikerne har nok ikke
været helt trygge ved den usikre satsning, det var at få en så uforudsigelig teatermand i direktørsædet. Men det skulle vise sig at være en yderst rentabel beslutning, for Castorf formåede
at bruge sin provokerende teaterstil til at tiltrække berlinernes opmærksomhed. Han forstod
bedre end de fleste andre, at folket ikke havde brug for at lukke øjnene, men for at bearbejde
de nye ændringer i deres samfund.
Derfor besluttede Castorf, idet han tiltrådte direktørposten, at lade opføre et stort
skilt på teatrets tag med bogstaverne OST (øst). Det var på én gang en provokation og
et tegn på modstand mod en kollektiv fortrængning af landets fortid. Opgaven med at
skabe et nyt teaterforum i Berlin fortolkede Castorf som en udfordring til at skabe sin
provokative teaterstil inden for store rammer, og derved gøre Volksbühne til byens mest
omtalte teater. Blot ét år efter sin udnævnelse som direktør blev Castorfs nye Volksbühne
udråbt til årets teater af det anerkendte fagblad, Theater Heute. Dette skyldtes i høj grad hele
organisationsteorien bag foretagendet, som blev tilrettelagt af Castorf selv, hans dramaturg
Carl Hegemann og scenografen Bert Neumann.

En ny teaterform skabes
For bedre at forstå teatrets originale og kreative organisationsform må vi først se på selve det
kunstneriske indhold, altså Castorfs forestillinger på teatret, for også her bliver hans politiske
overbevisninger og overvejelser det centrale omdrejningspunkt.
Som nævnt ovenfor, var Castorf ikke tilfreds med at skabe et nyt og fremadrettet teater,
men søgte derimod efter at skabe en platform, hvorpå landets tunge fortid kunne bearbejdes.
Østtyskernes møde med de frie og kapitalistiske vestlige værdier har gang på gang været problemstillingen i hans stykker. Selve hans teaterstil er ofte blevet beskrevet som opsprættende,
og kritikere har udtrykt vrede over hans kategoriske hensynsløshed over for teksternes oprindelige form og budskab. Til dette har Castorf blot at sige at: »…i princippet er jeg ikke imod
at lade teksten stå som den er printet. Problemet er, at jeg ikke tror på selve sprogets eller
poesiens altovervældende magt. Jeg ødelægger en tekst, men kun for at genopbygge den.« 3
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Castorf ser altså ingen grund til at søge forfatterens mening med en tekst, men udtager
de dele, han skal bruge til at fremhæve sin egen fortælling. Denne meget fragmentariske
opdeling af teksten peger på en postmodernistisk indflydelse, som i virkeligheden er meget
tidstypisk for senfirsernes æstetik.
I mange af Castorfs stykker er den tilbagevendede tematik som sagt dilemmaet mellem
de østeuropæiske kommunistiske værdier og de vesteuropæiske kapitalistiske værdier. Dette
bliver dog ikke fortalt i direkte politiske vendinger (som det var tilfældet i Piscators proletariske teater og senere i 1960-ernes debat-teater), men ud fra hverdagens og populærkulturens
synspunkt. Castorfs teater kan imidlertid godt kaldes politisk, idet det behandler politiske
og samfundsrelaterede emner, men han har ændret formen og videreudviklet den til en mere
ironisk og satirisk debat af de politiske emner. På denne måde lægger Castorf sig tæt op
ad DDR-epokens samfundssatiriske dramatikere såsom Matthias Langhoff eller forbilledet
Heiner Müller, som ligesom Castorf selv havde til formål at undersøge forholdene mellem
ideologi og realitet.
Populærkulturen synes for Castorf at være det vigtigste udtryk for et samfund, da man
her finder den laveste fællesnævner, det vil sige den absolut simpleste udgave af samfundets
kultur. Det interessante er derfor at sidestille højkulturens klassikere med den lavkulturelle
virkelighed. Inddragelsen af Trash-æstetikken, det vil sige den laveste kulturform i samfundet,
såsom eksempelvis reality-tv, østeuropæisk dance-musik eller tysk kartoffelsalat (som alle
tre har indgået i en eller flere af Castorfs forestillinger), bliver en måde, hvorpå Castorf kan
kommentere på samfundets tilstand og dermed fremhæve absurditeten og overfladiskheden i
kultursammenstødet mellem øst og vest. Castorf mener så at sige ikke, at der er nogen grund
til at bevare et klassisk drama i sin oprindelige form. Man må ifølge ham behandle teksten i
en nutidig kontekst, og dermed lade den indgå på lige fod med populærkulturens æstetiske
form. Eller rettere sagt: Man må anerkende de højkulturelle værkers sameksistens med den
lavkulturelle virkelighed.
Den nutidige kontekst har også afgørende betydning i Castorfs forhold til den politiske
teaterarv. Når han vælger at opsætte et Brecht-stykke (Im Dickicht der Städte, 2006, eller Die
Massnahme, 2008), sørger han ikke blot for at placere stykket i en nutidig æstetisk kontekst,
men også at revidere og reflektere over det oprindelige politiske budskab. Den politiske
situation har jo ændret sig markant, siden Brecht skrev sine stykker. Den vigtigste forandring
synes at være, at tiden for den rene ideologi er forbi. Troen på den kommunistiske samfundsmodel er efterhånden blevet erstattet af en mere fragmenteret stillingtagen til de ideologiske
spørgsmål. I vesten sker der med postmodernismens opståen i 1960’erne en glidning fra de
store idéer over mod et mere kompleks verdensbillede, hvori den simple løsning ikke længere
ansås for mulig. Brechts enkle og præ-kapitalistiske syn på verden er derfor ikke sammenligneligt med vores samfund i dag. Desto mere interessant er det for Castorf at genopsætte
Brechts stykker, da han hermed får rig mulighed for at undersøge forholdene mellem netop
ideologi og virkelighed.
Et godt eksempel herpå er stykket Die Massnahme/Mauser. Her iscenesætter Castorf
Brechts meget politisk indoktrinerende lærestykke Die Massnahme (1930)4 sammen med

Den hierarkiske anarkisme

97

Heiner Müllers modsvar til denne tekst, stykket Mauser (1970). De to tekster omhandler
den samme problemstilling, nemlig hvor langt man vil gå i revolutionens navn. Men hvor
Brecht opfordrer til en total hengivelse til revolutionen (i form af en selvopofrelse i revolutionens og kommunismens navn), så peger Müller på det meningsløse ved individets totale
selvudslettelse til fordel for den fælles ideologi.5 Castorf opsætter altså to ideologisk modstridende tekster, som på perfekt vis illustrerer den store forskel mellem det kommunistiske
samfunds massetænkning og det vestlige samfunds individualisering
At forestillingen ikke blev vel modtaget af kritikerne havde ikke noget at gøre med den
indholdsmæssige fokusering på ideologiske forhold før og nu, men beroede mere på det faktum, at Castorf for en gangs skyld havde ladet teksterne fremstå i deres originale form. Han
havde altså her bevæget sig væk fra sin genkendelige stil, sit varemærke som tekstens bøddel.
Han forsøgte i stedet at lade de to tekster tale for sig selv. Måske havde han valgt denne fremgangsmåde som en subtil kommentar til umuligheden af at videreudvikle det politiske teater:
Den simple og forholdsvis fortolkningsløse iscenesættelse skulle vise os, at det politiske teater
som debatskabende aktør på den politiske scene var et mislykket projekt. Som Skuespilleren
Hermann Bayer i rollen som Heiner Müller siger: »Forsøget er mislykket. Om lærestykker
kan jeg ikke komme i tanker om mere«.6

Det organisatoriske Volksbühne
Vi er nu kommet tilbage til spørgsmålet omkring de organisatoriske tiltag på Volksbühne.
For udformningen af ikke bare det nuværende Volksbühnes kunstneriske identitet, men også
af selve teatrets placering inden for tysk kultur, er stærkt farvet af Castorfs egne politiske
overbevisninger.
En storstilet visuel kampagne blev iværksat for at markere teatrets nye profil. Denne
profil skulle som før nævnt, gøre Volksbühne til en kreativ smeltedigel af refleksioner
over det nyopstartede samfunds gode og dårlige sider. Sammen med scenografen Bert
Neumann og dramaturgen Carl Hegemann satsede Castorf på et nostalgisk tilbageblik på
kommunismens æstetik og mere præcist på det østtyske grafiske look. Det blev profileret i
så stor stil, at man ikke kunne undgå at støde på teatrets logo eller plakatkampagner overalt
i byen.
De grafiske og materielle detaljer i de visuelle kampagner var med til at skabe interesse
omkring institutionen. De gratis tændstikæsker med Volksbühne-logoet, som man kunne
finde på enhver café, da teatret åbnede, var eksempelvis lavet i østtysk stil, kopieret ned til
mindste detalje efter de originale. Bert Neumann selv forklarede dette marketingstiltag som:
»Forlængelsen af hvad teater egentlig handler om; nemlig kunst-værk«.7 Mens Neumann
stod for det visuelle udtryk, var Hegemann med til at skabe det teoretiske grundlag, hvorpå
en succesfuld marketingsstrategi kunne skabes uden at miste teatrets kunstneriske integritet
eller gå på kompromis med dets socialistiske værdier.
Pierre Guillet de Monthoux beskriver Hegemanns intentioner således: »for Hegemann er
den kreative udfordring, både når det gælder kunstner og entreprenør, at producere indenfor
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markedet men ikke for markedet. Kunst skal forblive fri men ikke stræbe efter renhed eller
isolation«.8
Det var altså en nøje overvejet kampagne, som blev sat i gang i disse første år under den
nuværende teaterledelse. Castorf var sig meget bevidst om de politiske og etiske principper, som skulle indgå i hans teaters styreform. Han vidste godt, at teatret ikke ville kunne
undslippe den vestlige verdens frie markedsprincipper. Derfor gjaldt det for ham og hans
medsammensvorne om at overdrive marketingstendensen og på denne ironiske måde parodiere markedets strategier. Denne overdrevne og nærmest bombarderende markedsføring kan
ses som analog til Castorfs teaterstil. I begge tilfælde benytter han sig af en postmodernistisk
overflodsæstetik, hvori sammensætningen af forskellige elementer og referencer bliver så stor
og uoverskuelig, at den kan ses som en ironisk kommentar til vores absurde samfundstilstand. Det virker på denne måde som om, Castorf og hans ensemble har taget Guy Debords
forudsigelser om »skuespil-samfundet«10 til sig, og udviklet deres egen parodierende måde
at iscenesætte sig selv på. Med dette mener jeg, at man i nutidens erhvervsliv ser en slags
opfyldelse af Debords profeti, idet de nyeste marketingsstrategier peger i retning af en selviscenesættelse og en teatralisering af firmaet eller organisationen (blandt andet ved hjælp af
tiltag som oplevelsesøkonomi og branding).
Volksbühne derimod leger med disse begreber og bruger dem til deres egen fordel. I kraft
af deres status som teater, er det netop oplagt at lege med teatraliseringen af institutionen og
dermed forholde sig til markedets strategier. Som Tanja Bogusz skriver det, så øjnede Castorf
mulighederne i at profilere sig på spektakulær vis, og dermed fungere som det, Bogusz kalder
for »kollektiv handlingsaktør«11, altså medspiller på lige fod med andre af markedets store
spillere.
Denne performative strategi gjorde det nemmere for teatret at opbygge en stærk profil,
som i sin overdrevne natur kan ses som en parodi på hele skuespil- og konkurrencesamfundets selviscenesættelse, men som også fungerede som en reel succesformel, der rent faktisk
virkede. I den daglige ledelse af huset var det imidlertid helt andre strategier, som Castorf
kredsede om. Her skulle det ikke handle om at forholde sig kritisk eller ironisk til omverdenen, men derimod om at finde frem til nogle værdier, som alle medarbejderne kunne
stå inde for og arbejde under. Det var Castorfs utopiske idé, at hans teater skulle fungere som
en kunstnerisk symbiose af ligestillede kreative sjæle, som alle arbejdede med samme ildhu
mod et fælles udarbejdet mål. Det skulle dog vise sig, at en eller anden form for centraliseret
magtstyre var nødvendig i et teater af denne størrelse og kaliber.
Castorf forsøgte at indkorporere socialistiske elementer i den daglige arbejdsgang på
teatret. Han ville introducere en decentraliseret magtstruktur inspireret af arbejdspladser i
det forhenværende DDR, hvor man ville sikre de ansattes medbestemmelse i organisationen.
Teatret har altid ligget i den østtyske del af byen og havde på denne måde været underlagt
det kommunistiske styres arbejdsreglementer, men der var stor forskel på, hvordan teaterinstitutioner blev drevet i forhold til andre offentlige institutioner. En teaterinstitution (om
det så er i øst eller vest) har i kraft af teatrets lange historie en meget fasttømret hierarkisk
arbejdsopdeling. Denne opdeling er ikke nem at omstrukturere (som vi vil få at se i Castorfs
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tilfælde), og derfor var teatrene i det tidligere DDR ikke så berørte af de mange arbejdsmæssige tiltag, som staten introducerede.
Så da Castorf i 1994 introducerede idéen om det runde bord 12 som kommunikationsmiddel, hvor alle emner kunne tages op til diskussion, så man, at arbejderne på Volksbühne,
især i den tekniske afdeling, ikke havde nogen interesse i projektet. Som Castorf skriver: »I
værkstederne hører du holdningen: Råd? Det interesserer os ikke. Det arbejder vi ikke med.
Vi vil blot vide hvordan vi skal arbejde«.13 Den demokratiske og socialistiske medbestemmelse viste sig altså at være unødvendig for teknikerne, som blot ønskede en klar meddelelse
om produktionskravene. Lederen af rekvisit-afdelingen udtalte om denne ledelsesmetode,
at: »Kunstproduktet teateraften skal være organiseret, og der mangles ofte en central information, hvorved det praktiske arbejde bliver besværliggjort«.14 Castorf lærte efter et stykke
tid, at det runde bord samt de mange fællesmøder ikke havde den forventede succes. Han
måtte indse, at et teater har brug for en fast ledelse, som formår at formidle de nødvendige
informationer og ikke blot lade fællesskabet bestemme. Således indrømmede han at: »Det
runde bord var forsøget på et dobbelt herredømme, men det er svært. Teater er nu engang
et centralistisk system«.15
Frank Castorf har senere fundet andre måder, hvorpå teatrets medarbejdere kan inkorporeres og investere sig selv i den kunstneriske del af en produktion. Han har således skabt
det såkaldte Chor der Werktätigen Volksbühne (løst oversat: Volksbühnes Virksomhedskor),
hvori alle ansatte på teatret kan deltage. Denne idé udspringer tydeligvis fra den socialistiske idé om at skabe et fællesskab på tværs af funktioner og stillinger inden for arbejdspladsen ved hjælp af ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter. I Volksbühnes tilfælde forbliver denne
aktivitet ikke blot en måde at ryste firmaets medarbejdere sammen på, men er medvirkende
på scenen. Således har Volksbühnes Kor ageret baggrundskor i op til flere forestillinger (bl.a.
Der Meistersinger og Die Massnahme/Mauser). Castorf har altså vendt situationen og fået de
ansatte involveret i stykket på en anden og meget mere direkte måde. Det er en måde for
Castorf at viderebringe de socialistiske arbejdsværdier på, som det viste sig at være svært at
integrere i andre sammenhænge.

Nye retninger?
Man kan ikke benægte, at Volksbühne i kraft af teatrets store størrelse og mange ansatte,
ikke er egnet til en fælles organisationsstruktur, hvori den centrale lederfigur erstattes med
en horisontal og selvregulerende arbejdsopdeling. Motivationen kommer ikke altid via en
fælles brændende kærlighed til det kunstneriske produkt, men via en nem og forståelig opgavefordeling. På dette punkt viser Volksbühne sig at være en gammeldags institution, idet en
velfungerende centralistisk arbejdsstruktur ikke bare uden videre kan lade sig udskifte.
Frank Castorf har altså kun formået at introducere inspirationen fra det tidligere
Østtyskland i et vist omfang, nemlig på det kunstneriske plan og på markedsføringsplanet.
Institutionen er således dybt involveret i positioneringen af sig selv som politisk engageret
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instans, men kan samtidigt ikke se bort fra det traditionsbundne hierarkiske mønster som er
blevet forankret i dens daglige virke.
Man kan ud fra denne konklusion fristes til at gå endnu længere og påstå, at Castorf
i løbet af sin tid på Volksbühne har fået en mere moderat tilgang til inkorporeringen af
politiske elementer, både i teatrets virke og i det kunstneriske produkt. Fra at skabe bevidst
provokerende forestillinger, som berørte de ømmeste punkter i det moderne tyske samfund,
synes han nu at være nået til et punkt, hvor selve effekten af politisk teater bliver betvivlet
(jvf. Die Masssnahme/Mauser, 2008). Castorf er altså måske begyndt at søge i nye retninger
og efter nye måder, hvorpå han kan bearbejde politiske og samfundsberørende emner og
dermed endnu engang forny teatrets lange tradition for politisk teater.
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Udviklingszoner i dansk scenekunst
Af Anette Asp Christensen og Christine Fentz

Hvis scenekunsten skal forny sig, så er der behov for at få lovfæstede rammer for de decentrale, frie scenekunstnetværk. Det kræver politisk nytænkning og investeringer i entreprenørerne indenfor dansk scenekunst. Fornyelse handler om at sætte processer i gang, og om at
skabe de rigtige forudsætninger for, at noget nyt overhovedet kan finde sted. Fornyelse er lig
med risikovillig investering. Sådan tænker fremsynede mennesker, også indenfor erhvervslivet.
Vil kulturpolitikerne fremtidssikre scenekunsten og være med til at sætte kunstneriske
processer igang for at skabe ny og spændende scenekunst i Danmark – scenekunst, som også
har international appel – så er det nødvendigt at samarbejde med scenekunstens forskellige
aktører om at skabe rammer for, at det samlede felt kan udvikle sig. Det følgende er vores
bud på, hvad det er nødvendigt at tage i betragtning.

Hvem er de der frie scenekunstnere?
Foreningen af Uafhængige Scenekunstnere (US) afholdt juni 2009 en international konference i København med titlen Creating Conditions (konferenceprogram kan ses på www.scenekunstnere.dk). Emnet var produktionshuse og åbne spillesteder efter europæiske modeller.
Hensigten var dels at indsamle inspiration og erfaring fra europæiske kollegaer om måder at
organisere produktionshuse og åbne spillesteder på, dels at skabe en platform for dialog om
og udvikling af en fælles vision for fremtidens mulige produktionsvilkår for frie scenekunstnere i Danmark. Vi ville med udgangspunkt i vores eget felt opkvalificere perspektiverne
i den igangværende debat om strukturelle problemer i dansk scenekunst. Med andre ord:
Hvilke rammer skal der til for at udvikle dette felt? Og hvorfor?
Hvad er de vigtigste karakteristika for det frie, professionelle felt? Hvordan er feltet
struktureret og hvordan produceres der?
Hos interesseorganisationerne for de frie scenekunstnere, De frie Koreografer og
Uafhængige Scenekunstnere, findes samlet ca. 140 medlemmer. Alle er freelance-arbejdende
kunstnere: koreografer, instruktører, dramaturger og iscenesættere på anden vis. De fleste
med egen teatergruppe eller kompagni. Der er enkelte sammenfald mellem voksenteaterog børneteatergrupper, og enkelte grupper med driftstilskud, men uden »mursten«. Langt
størstedelen er frie scenekunstgrupper uden »mursten«, det vil sige uden spille- og øvelokaler
og uden driftsmidler. Hvor mange forestillinger produceres om året? Hvor mange klarer
sig uden statsstøtte, fx på kommunernes kulturbudgetter? Hvor spiller de? Hvor mange
turnerer i udlandet? Og hvad betyder feltet for det samlede scenekunstneriske landskab? En
samlet redegørelse for dette område, som dækker alle kendte og endnu ukendte genrer, er
helt nødvendig.
Feltet er kendetegnet ved en meget høj grad af fleksibilitet og entreprenørånd – små
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produktionsenheder, ledet af én eller to personer. Med ofte meget små midler ansættes skuespillere, dansere og performere til de enkelte projekter. Der er en høj grad af erfarings- og
vidensudveksling. De freelance-arbejdende scenekunstnere rejser nationalt og internationalt,
og opdyrker nye netværks-relationer. Og måske vigtigst af alt: Produktionsformerne er meget
forskellige fra de etablerede teatres produktionsformer. De peger ofte tilbage til gruppeteatrets flade arbejdsmetoder: Devisingmetoder, hvor startpunktet ikke er i et manuskript,
har været brugt i en menneskealder i både børneteatret og det frie felt. Gennem afsøgning
af udtryk og metoder på tværs af discipliner og fagligheder blandes dans, fysisk teater og
dramatik med nyere tilgange som fx live art, steds-specifikke og konceptuelle værker etc. Nye
genrer opstår, mens de skabes. For at gøre en lang og spændende historie og mulig analyse
kort: Måden man producerer på, determinerer det kunstneriske resultat.
Fornyelse af kunstneriske udtryk handler derfor i høj grad om de fleksible rammer, der
er til stede for produktionen, fysisk, organisatorisk, såvel som økonomisk. Den kunstneriske æstetik og etik er ikke noget, der applikeres undervejs. Den ligger dybt i det dna, som
arbejdsrammerne er skabt af. Hvad vi ofte ser, er, at de fysiske rammer tænkes ind som en
væsentlig del af det kunstneriske koncept. For eksemplets skyld kan vi nævne: Hello!earth’s
byvandringer, Secret Hotels performance lecture, Teatret Graense-loes’ klasselokaleforestillinger, Kitt Johnsons stedsspecifikke værker, o.m.a.

Forældede teaterparagraffer
Grundlæggende er problemet, at det frie, professionelle scenekunstfelt ikke er skrevet ind
i den eksisterende teaterlov, og dermed mangler et lovfæstet fundament, som sikrer de
nødvendige rammer for udvikling – på feltets egne præmisser.
Den teaterlov, som første gang så dagens lys i 1963, er ikke befordrende for det stadige
udviklingsbehov. Som loven ser ud i dag ved den for det første ikke, om den skal være
en erhvervslov eller en kunstlov, hvilket vi har set rigeligt med eksempler på. Senest i den
bebudede fastfrysning af erhvervsstøtteordningerne for egnsteatre og små storbyteatre på
2009-niveau i de næste 6 år. Teaterloven er et uoverskueligt sammenrend af paragraffer,
dynget op efterhånden som verden har ændret sig og nye scenekunstformer er opstået. Måske
var det det, tidligere kulturminister Brian Mikkelsen havde regnet ud. I det kulturpolitiske
arbejdsprogram, som han nåede at offentliggøre, var den gode nyhed, at han ville have en ny
teaterlov. En kraftindsats og styrkelse af teaterlivet skulle til. Et tremands-teaterudvalg blev
nedsat, som skal komme med et inspirationsoplæg til en ny teaterlov. Endelig skete noget.
Og længe, længe ventet.
Teaterloven har stor indflydelse på ikke bare det frie scenekunstfelt, men hele det scenekunstneriske øko-system – også kaldet fødekæden. Den nye lov bør derfor også være et
udtryk for en helhedsvurdering af, hvilke rammer der skal til for at sikre det samlede scenekunstlandskab de bedste udviklingsmuligheder.
Scenekunsten er i dag støttet, kontrolleret og organiseret sådan, at alle kender deres plads
i konstruktionen. Den økonomiske faktor maser sig ned gennem et gennemkontrolleret,
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hierarkisk opbygget system. Logikken er, at størst er bedst og ligger øverst. De enkelte led i
systemet er bundet på hænder og fødder af resultatkontrakter, øremærkede midler og i nogle
tilfælde politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer. Men det hierarkiske system som teaterloven afspejler, er utidssvarende og absurd set fra det frie scenekunstfelt.
I den eksisterende konstruktion kaldes de forskellige niveauer for flagskibe, fyrtårne og
vækstlag. Kulturministeriets hjemmeside giver os følgende groft skitserede vue: På toppen
balancerer det absolutte flagskib, Det Kongelige Teater. Derefter den statsligt støttede, selvejende konstruktion Københavns Teater med 5 store teatre i hovedstaden under kasketten og
de tre landsdelsscener i Århus, Odense og Aalborg. Også flagskibe. På de næste niveauer ligger de kulturelle fyrtårne: En hel del mindre teatre, i alt 22 små storbyteatre og 34 egnsteatre.
Endelig, allernederst i tilskuds-hierarkiet: En for mange kulturpolitikere komplet usynlig og
dermed ubetydelig ophobning af frie, professionelle scenekunstgrupper og scenekunstnere,
som går under den misvisende betegnelse »vækstlag«.

Ord betyder noget
Hvis der skal være et seriøst formål med en ny teaterlov, så er det tvingende nødvendigt
at kaste et differentieret blik på, hvad ordet vækstlag egentlig dækker over. Her antydes,
at nogle »lovende« scenekunstgrupper med tiden kan vokse sig store og »rigtige«. Engang
måske endda kunne nyde udsynet fra toppen. Som om målet med det hele er at blive
direktør på Det Kongelige Teater. Selv den selvbestaltede Teaterlovskommission, som
i august 2008 afleverede deres betænkning til kulturministeren, fastholder vækstlagsbetegnelsen, trods US’ appel om et mere tidssvarende begreb.
Både til det frie og til det institutionelle felt findes der naturligvis vækstlag, semiprofessionelle, folk under uddannelse etc. Dette felt bør også indtænkes i den kommende teaterlov,
men at benævne både det reelle vækstlag og det frie, professionelle felt under ét i tale, tænkning og i lovgivning, er en fastholdelse i uproduktive og hierarkiske strukturer.
Men den selvbestaltede Teaterlovskommission synes alligevel at hente nogle væsentlige
pointer hjem. En af konklusionerne i betænkningen er, at der er vigtige ting at hente i
»vækstlaget«. Impulser til udvikling og fornyelse af scenekunstbegrebet i hele teaterlivet.
Forståelsen af det frie felt som rekrutteringsfelt for »talenter« til de store institutioner er
dermed en sidegevinst. Det er nye toner. Det er afgørende at få formuleret vigtigheden
af det frie felts betydning for det samlede scenekunstlandskab. For er der nogen, der har
tænkt på, at der findes endog adskillige professionelle scenekunstnere, som synes, at det er
i det frie felt, det er spændende at være? At det nye og innovative sker i et fluktuerende felt,
der krydser grænser internationalt og genremæssigt, hvor erfarings- og videnudveksling er
vigtige omdrejningspunkter. Hvor man ikke har lyst til at flytte sig op, men ud, og hvor man
kan rykke hurtigt, fordi man ikke har et hus på ryggen?
Det, vi – i overensstemmelse med praksis i andre nordiske lande – kalder det »frie, professionelle«, eller »ikke-institutionelle« felt, udgøres af professionelle scenekunstnere, som har
deres egne kunstneriske agendaer. Scenekunstnere, som arbejder ude i felten, men som også
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bevæger sig ind og ud af institutionerne, fordi institutionerne ikke kan undvære dem, og
fordi der i Danmark er mangel på spillesteder, som er dedikeret til dette felt. Scenekunstnere,
som sagtens kunne blive mere synlige og have en langt større offentlig gennemslagskraft. Her
være sagt, at der også kan gribes i egen barm. Men når selv teatre som Får 302 betegnes som
del af vækstlaget, må man spørge: »hvor er det lige, at de skal vokse hen?« Flere midler vil alle
jo altid gerne have. Men skal den enkelte også forandre sit arbejds-dna og blive en anden?
Hvis man fra kulturpolitisk og lovmæssigt hold turde droppe vækstlagsbetegnelsen, når man
taler om det frie, professionelle felt, inddrage det i det scenekunstneriske helhedsbillede og
ligestille dette felt med den institutionaliserede del af dansk scenekunst, så ville man se en
styrkelse og opblomstring af hele scenekunsten, og man kunne begynde at tale om såkaldt
kunstnerisk ligestilling.

Er det frie scenekunstfelt hjemløst?
Manglen på sikre og definerede rammer for det ikke-institutionelle felt kunne man helt
konkret se udfoldet under det, der i efteråret 2008 uofficielt blev døbt den københavnske
teaterrokade, initieret af Københavns Teater. Manøvren fik det i forvejen dårligt funderede
og skrøbelige korthus omkring det frie scenekunstmiljø til at vælte.
Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg i Københavns Kommune valgte at give grønt lys for, at
Københavns Teater kunne overtage bygningen kendt som Kanonhallen på Østerfælled Torv
og føre midlerne fra de sidste to års satsning Camp X herover. På daværende tidspunkt var
stedet Teatret Kaleidoskops 2. scene »K2«. Dette betød i praksis, at de frie grupper endegyldigt mistede de sidste spilleperioder på et spillested, som i sin tid efter alt at dømme blev
oprettet for at huse netop dette felt.
Hovedstadens bedste lokaler for samtids-scenekunst gik til Københavns Teaters nye
satsning, Republique. Siden teaterrokaden har det ikke-institutionelle scenekunstmiljø
så spillet ud med to forskellige kort: Mammutteatret lagde hurtigt billet ind på det efter
tidens standarder forældede og dårligt vedligeholdte Aveny T på Frederiksberg Allé. Stedet
kaldes nu NYAVENY_ åbne scene og finansieres i sæsonen 09/10 med akut støtte fra
Scenekunstudvalget og Københavns Teater. Her er Mammutteatret »viceværter« for nogle
af de produktioner, der har modtaget projektmidler, men som blev hjemløse ved vinterens
teaterrokade. I skrivende stund med lidt over et halvt år før huset endegyldigt lukker, er
det dog en stakket frist for det frie miljø. Samtidigt blev en grundig køreplan forberedt for
en åben scene specifikt for den nyskabende scenekunst og performance: Ny Tap Scene på
Carlsbergområdet. Københavns Teater har de sidste par år ikke brugt af deres pengepose
øremærket til nyskabende initiativer. Den er der formodentligt nu taget hul på til den akutte
hjælp til Mammutteatrets ene år som »viceværter«. KT havde også lovet midler til etableringen af Ny Tap, hvis Scenekunstudvalget gav etableringsmidler. Men udvalget gav afslag, og
Ny Tap-projektet faldt.
Konsekvensen er, at fra afslutningen på sæson 09/10 vil der ikke længere findes en scene i
hovedstaden, som kan honorere de frie gruppers særegne profiler og behov. Man kan spørge,

Udviklingszoner i dansk scenekunst

107

om grupperne ikke bare kunne spille på Republique, på Café-teatret, Plex, eller Teater Får
302, når disse teaterhuse ikke selv har gang i en produktion? Republique er et spændende
koncept, og det er på mange måder en gevinst for dansk scenekunst, at det er lykkedes at
etablere en scene, der vil gøre Berlins Volksbühne kunsten efter. Men konceptet er et andet
end de formater konferencen »Creating Conditions« pegede på. Sagen er, at der er stor forskel på at få tildelt fysisk plads på diverse scener med deres respektive profiler, og på at have
mulighed for at operere på et sted, der er sat i verden for netop at facilitere det ikke-institutionelle felt. Det frie scenekunstfelt må lige nu melde sig hjemløs, hvad angår anstændige og
fremtidssikrede produktions - og præsentationsmuligheder
Når pessimisten siger »nu kan det ikke blive værre«, siger optimisten: »Jo det kan«.
Efterfølgende byder vi på to fremtidsscenarier: Et optimistisk, inspireret af anbefalingerne,
der fremkom under konferencen Creating Conditions, og et, man måske kunne kalde en
dystopi…

To fremtidsscenarier
Der satses på det ikke-institutionelle scenekunstfelt som udviklingszone for hele scenekunsten
Området tilføres flere og decentrale, risikovillige midler, herunder udviklingsprogrammer.
Bl.a. i form af flere, og reelt frie midler til Scenekunstudvalget, som ikke skal bruges til
opretholdelse af nødvendige infrastrukturer, sådan som tilfældet er nu med drift til blandt
andet Entré Scenen i Århus. Det etableres konkrete, fysiske produktionshuse, som faciliterer
og medudvikler, i København etableres 1-2 huse med profiler, der supplerer hinanden (som
fx NyAveny og Ny Tap Scene ville have kunnet gøre det), og den åbne scene Entré Scenen i
Århus styrkes. Alle steder med residensprogrammer, festivalaktiviteter og publikumsudviklende arbejde.
Vigtige punkter for dette scenarie er:
- At tage landets og miljøets lidenhed meget alvorlig og derfor operere med en høj
grad af fortløbende kommunikation, udveksling og transparens i miljøet – samt at
skabe alliancer. Coproduktioner, internationalt netværk og samarbejde med det nære
lokalmiljø blev fremhævet.
- Bevidst, alternativt – og meget nært – publikumsarbejde blev også fremhævet.
Herunder at det er muligt at opdrage tilskuerne til at elske det risikovillige.
- Vigtigheden af adskillelse blev påpeget: Mellem dem, der kan stå for den kunstneriske ledelse af et hus, og dem, der kan stå for det administrative arbejde (i bred
forstand). Ingen administrerende kunstnere, ingen kuraterende administratorer.
- Kuratormodellen blev også rost som velfungerende mange steder.
- Et hus, der er dedikeret til at være åbent, skal også have teknikere, der virkelig
forstår forskellige kunstneriske arbejdsprocesser; i Tyskland siger man, at en sådan
tekniker er »pro-artist«.
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Det nemmeste er at kopiere profil og struktur fra eksisterende huse, men det blev understreget at det er uhyre vigtigt at skabe sit eget stærke manifest og gøre det hårde arbejde med
at udvikle stedets egen profil.
Denne profil bør til gengæld også være dynamisk og hurtigreagerende, om nødvendigt.
Og lokale normer for marketing bør bøjes og udfordres.
I det andet scenarie er der to parallelle forandringer i spil på en gang. En del af scenekunstnerne opsluges af det institutionelle felt. De laver bestillingsopgaver på scenerne, eller spiller deres egne værker skabt i større eller mindre grad efter de arbejdsmetoder og -forhold
som institutionerne byder på. Måske foregår der ligefrem en koordineret strukturering af
de produktionsløse perioder på de københavnske institutionsteatre, hvor udefrakommende
scenekunstnerne kan få adgang, og dette får sin egen gennemgående pr-profil på tværs af
adresserne. Dette vil betyde at hverken gæstende kunstner, eller værts-stedet skal bekymre
sig om, hvorvidt værkerne passer til hinandens profiler.
Parallelt hertil søger scenekunstnerne væk fra tænkningen om større eller mindre produktioner opsat i – skal vi kalde det – grundteatrale rammer: Der gøres op med ønsket om
og behovet for lysdesign, scenografi, prøveperiode med et ensemble af optrædende, og at
det færdige værk skal vises i et black box teater, og for en sal med minimum 100 tilskuere.
I stedet arbejder man i endnu højere grad med værker, der kan udfoldes i helt andre rum
end teatrets, som kan skabes og gennemføres af blot kunstneren selv, og som udvikler andre
konceptbaserede former for dramaturgi, nye æstetikker, og andre publikumsforventninger
og -relationer.
I dette sidste scenarie vil institutionsteatrene måske fortsætte med at trække inspiration
fra det ikke-institutionelle miljø. Men der vil udvikle sig en stærkere æstetisk og metodisk
polarisering end tilfældet er i dag, når en del af feltet opererer helt udenfor en black-boxteater- og ensembletænkning, mens resten af feltet fortsætter i mere traditionelle arbejdsrammer.
Overordnet lyder en del af første scenarie måske som en ønskeseddel, der har været ført
til torvs før og ofte; tiltag, der har været prøvet en kortere periode, eller drømt om. Men når
internationale og succesfulde kollegaer igen og igen fremhæver de nævnte punkter, burde
det være på høje tid at satse helhjertet her til lands. Hvad er det egentlig, der forhindrer
kulturpolitikerne i modigt at følge anbefalinger som disse, og skabe både lovfæstede og økonomiske rammer for at scenekunsten på bedst mulig vis kan være både tidssvarende og forny
sig? Vi lader spørgsmålet stå.

Anette Asp Christensen: performer, koreograf og kunstnerisk leder af Out of Joint produktion. Christine Fentz: instruktør, dramaturg og kunstnerisk leder af Secret Hotel. Begge er
medlem af bestyrelsen for interesseorganisationen Uafhængige Scenekunstnere.
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Af Jørn Langsted
Vi kender det mere eller mindre alle sammen – i forskellige iklædninger: Man sidder i en
instans, et kunstråd eller Teaterrådet/Scenekunstudvalget, der skal fordele penge til kunstformål. Man har ansøgninger fra institutioner, der har fået offentlige tilskud i årevis, og som
gør det godt. Og man har ansøgninger fra nogen, der vil gøre noget andet på en anden måde.
Hvorfor i himlens navn skal man prioritere det nye og uprøvede i forhold til det stabile og
anerkendt gode? Eller hvorfor skal man netop ikke gøre det? Lade det nye komme til og lade
kontinuiteten sejle sin egen sø?
I den slags situationer står det variable, det fornyende op mod det stabile, det solide og
det anerkendte. Hvad stiller man op med den type dilemmaer? Ja, den oplagte løsning vil
selvfølgelig være at skaffe nogle flere penge til kunst og kultur. Det skal man selvfølgelig først
og fremmest gøre. Men det vil nok bare ikke løse det her problem, uanset hvor rimeligt det
ønske end er. I løbet af ingen tid vil vi med al sandsynlighed stå i den samme situation igen.
Noget er blevet stabiliseret, kunstnerisk, organisatorisk og økonomisk, og noget nyt og usikkert dukker op. Vi har altså fået forskudt problemet til et trin højere niveau. Kontinuitet og/
eller fornyelse. Noget kunne tyde på, at det drejer sig om et af kunstpolitikkens evige problemer – ja, måske et af kunstens evige problemer – som der måske ikke gives nogen principiel
løsning på, men som man må lære at omgås på en bevidst og reflekteret måde.
Det siger sig selv, at efterhånden som tiden går og vi bliver bedre til at gemme, konservere
og arkivere, så vokser mængden af kunstnerisk og kulturelt arvegods. Og hvis dette gods
skal gemmes og vitaliseres og sættes ind i nye sammenhænge, fortolkes på ny, så kræver det
ressourcer. Med en vis ret kan man sige, at vi kvæles i kulturarv, uanset om den er statslig
kanoniseret eller ej. Og på den anden side er kunsten i de her år besat af et ekstremt nyhedsjageri. Projektmageriet og de fikse ideer gror frem som svampe i efterårsskoven. Man kan
dårligt vende ryggen til, før et nyt projekt er skudt op og gør krav på opmærksomhed, fordi
det påstår at være noget aldrig før set.
Og imens har vi indrettet os med en kulturpolitik, en kunstpolitik, hvor nogen institutioner får fast driftsstøtte, er kommet på kommunens eller statens budget. Det giver stabilitet og længere planlægningshorisonter. Og al erfaring viser, at er man først en fast post på
et eller andet offentligt budget, så er man unddraget en bestemt kamp om eksistens. Men
hvordan sørger vi for, at de faste institutioner i kunstlivet bliver ved med at være i front og
oppe på dupperne? Hvem reflekterer over de faste institutioner og deres udfyldning af deres
rolle? Imens må andre institutioner friste en lidet misundelsesværdig tilværelse fra projekt til
projekt for frie midler i kunstpolitikken.

Kunstområdet som kampzone
Dilemmaerne kan skrives ned til forholdet mellem kontinuitet og fornyelse. For at prøve at
få et bedre greb om dilemmaerne i en kunstpolitisk sammenhæng kan det måske være for-
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målstjenligt at skitsere omridsene af en kunstpolitikkens dramaturgi. Men først noget om,
hvordan kunstområdet ser ud i vore dage.
Kunstområdet er ikke en fredfyldt plet på denne jord, i hvert fald ikke i moderne samfund fra midten af 1700-tallet og fremover. Det er et område, der er præget af stadige kampe:
kampe om, hvad der i det hele taget er kunst; kampe om, hvad kunstens rolle i samfundet
er; kampe om, hvad der er den bedste kunst; kampe om, hvad der er den mest interessante
og betydningsfulde kunstart. Der foregår konstant stridigheder. Nye kunstneriske udtryk
melder sig på arenaen og kæmper for at skaffe sig plads i forhold til traditionen. Og traditionen søger at udgrænse det nye ved at erklære, at det ikke er kunst, i hvert fald ikke god
kunst. Kampene handler om anerkendelse, om plads i det offentlige rum og om at indtage
centrale positioner i kunstområdet eller evt. i det kunstpolitiske. Og kampene foregår med
alle til rådighed stående midler. Man skaffer sig alliancepartnere i formidlingsleddet, blandt
anmeldere og pengeuddelende instanser. Man søger at udgrænse og usynliggøre det, man
kæmper imod. Enten kan man bagtale det op til et fjendebillede af dimensioner, eller også
kan man vælge at overse det. Efterhånden som tiden går, sker der imidlertid det, at noget
af det nye bliver indlemmet i kunstområdet og får status af en del af kunstens kontinuitet.
I disse kampe er der mange akser og mange dimensioner, men en hovedakse er striden mellem kontinuitet og tradition på den ene side og fornyelse og brud på den anden.
Fornyelsen kan anklage traditionen for at være døende og i hvert fald ikke på højde med sin
tid. Og traditionen kan anklage fornyelsen for simpelthen at være dårligt håndværk, sjusk
og uden talent.
Fadermord er nærmest et must i kunstverdenen, altså at man gør, hvad man kan for at
jorde den, hvis skuldre man står på. Rifbjerg er fx blevet slået ihjel igen og igen, han er blevet
dømt ude, han fylder for meget for mange yngre litterater.
Det er et helt grundlæggende træk ved kunstområdet i moderne tid, at det er fyldt med
kampe. Det hører faktisk med til kunstens væsen i de moderne samfund af vestlig type, at
der på kunstområdet foregår disse stridigheder på kryds og tværs. Man kan hævde, at disse
stridigheder er forudsætningen for, at kunsten forandrer sig, at den både tilpasser sig, og at
den laver sine modbilleder i forhold til nye samfundsmæssige situationer.
Når striden er så grundlæggende i kunsten, så er det klart, at der findes meget højt råberi,
mange tomme tønder, der buldrer, som erklærer sig selv for den fineste kunst, men som bare
på kort distance viser sig at være tomt gøgl, der ikke kan og bør interessere en bredere offentlighed. Fidusmageriet har rimelig gode vilkår på kunstens område, i kunstens stridsfelt.

Stridens kunstpolitik
En kunstpolitik, der ikke som sit grundlag har denne strid, går galt i byen. En kunstpolitik
på kunstens præmisser må satse på, at den kunstneriske kappestrid gives plads og holdes ved
lige. Og ikke bare for kunstens skyld, men såmænd også for publikums, samfundsborgernes;
for kun på den måde kan kunsten opfylde sin funktion som bearbejder og fortolker af oplevelser og erfaringer. Det betyder, at en kunstpolitik skal satse på såvel kontinuitet som forny-
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else. Og det er jo meget godt, det kan alle måske godt blive enige om, men det er ikke nok.
Og det er her et forsøg på at skitsere en kunstpolitikkens dramaturgi kommer ind i billedet.
Dramaturgi handler jo basalt set om, hvordan man konstruerer en god historie.
Udgangspunktet er teatret, men dramaturgi kan også læses bredere i andre kunstarter, og det
vigtige lige her er, at dramaturgi kan overføres til andre samfundsmæssige områder, hvor der
er tale om handlingsforløb med en eller anden form for tilrettelæggelse. Man kan tale om
dramaturgien i politiske forhandlinger eller i offentlige personers fremtræden i det offentlige
rum. Mit postulat her vil så være, at man også kan tale om kunstpolitikkens dramaturgi.
Den klassiske dramaturgiske model går i en moderne version også under navnet Hollywooddramaturgien. Vi har et tidsforløb og vi har en spændingskurve – fra anslaget over uddybningen og point of no return til klimaks og udtoning.
Denne model kan jo mere eller mindre bruges til at illustrere så meget andet med. Det
kunne også være en model for en kunstinstitution, der starter i en kamp-situation og med
masser af gå-på-mod og gejst. Den når en modning og er på toppen i kortere eller længere
tid, hvorefter det hele fiser ud og visner hen. Og i virkeligheden kan det jo være en model
for så mange andre institutioner i samfundet, der på et eller andet tidspunkt overlever sig
selv. Måske uden at nogen tager stilling til deres videreførelse, der så kommer til at foregå på
vanens nulpunkt.
Der er her tale om en lineær dramaturgi.
Nogen har så udviklet modeller for en cirkulær eller spiralformet dramaturgi, altså en
måde at fortælle en historie på, der ikke bygger på en fremadskridende handling, men som
kredser om tilstande, og som giver tilskueren mulighed for at associere og reflektere over
disse tilstande. Rækkefølgen af begivenheder kan være uden betydning. De bygger i hvert
fald ikke nødvendigvis på en kronologi. Der cirkles, nuanceres og uddybes.
Til brug for analyse af fx nyheder i TV har man udviklet en bølgemodel. Her har man en
række sidestillede indslag, et problem – en løsning, et problem – en løsning osv. Der er tale
om en række, en kæde af små spændingskurver. For at få hele skidtet til at hænge sammen,
kan bølgerne varieres og selvstændiggøres, eller man kan lægge en samlet handlingsbue hen
over alle eksemplifikationerne i småbølgerne.

Kunstpolitikkens kontinuitet og fornyelse
Efter denne korte introduktion til nogle dramaturgiske modeller lad os da vende tilbage til
kunstpolitikkens kontinuitet og fornyelse. Her er det utrolig vigtigt at se, at når vi taler om
kontinuitet og fornyelse, så er der to forskellige dramaturgier og tidsrytmer på spil.
Kontinuitet har været og er et grundprincip i kunstpolitikken. Man har opbygget og
udbygget institutioner og spredt dem ud over landet. Man har villet give brede, decentrale
tilbud om kunstneriske oplevelser. Det har grundlæggende været rigtig godt. Ude fra set har
det imidlertid kunnet virke som om, at det ene bureaukrati (det statslige og kommunale)
har opbygget institutionsbureaukratier, som har været pålidelige og stabile, og som man
har kunnet kommunikere og forhandle med, adressen har været kendt og regnskabet er
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blevet aflagt efter alle revisor-kunstens regler. Der har været og er stærke drivkræfter til at
drive kunstpolitik gennem institutioner. Og disse institutioner har da også repræsenteret
det kontinuerlige i kunstpolitikken, erindringen, det langsigtede, det der ikke forsvinder
ved den første jordrystelse. De har arbejdet i stabile årsrytmer, så og så mange premierer
eller koncerter pr. sæson. Men de har også i deres faste rytmik kunnet rumme fornyelser på
baggrund af de traditioner, de repræsenterer. Rytmen og tidsperspektivet er langsigtet, men
falder i sæson-cykler.
Kontinuitetens dramaturgiske model er den cirkulære eller spiralformede dramaturgi.
For publikum har det betydet, at der har været kunstneriske tilbud året rundt, at variationen
i kunstlivet har været stor, og at man har kunnet stige på og springe af, som det har passet ens
smag, tid og pengepung. Bagsiden af medaljen har været tendenser til, at kunstlivet blev til
en offentlig service, der kørte i sine egne cirkler og opfyldte sine driftsaftaler med offentlige
myndigheder til punkt og prikke. Stagnation og noget-for-enhver-smag tænkning kan være
bagsiden i den cirkulære/spiralformede dramaturgis kunstpolitiske model.
Fornyelsen i kunsten kan nok bedst forstås som en udgave af bølgemodellen. Her er der
tale om en stadig aktivitet med mange aktører, der febrilt søger at formulere nye menneskelige erfaringer, udforsker nye formsprog, etablerer nye samarbejder på tværs af kunstarterne.
Noget af det er enkeltprojekter, som måske/måske ikke videreføres i andre enkeltprojekter,
andet er mere insisterende og bliver ved og ved.
Fornyelse har ofte været en reststørrelse i kunstpolitikken; det, der blev til overs, når
kontinuiteten var sikret. Det man kalder de frie midler. Man kan hævde, at kunstpolitikken
i en lang periode har bestået af institutionsopbygning og sikring af kontinuert kunstnerisk
produktion, mens fornyelsen er blevet forsømt eller overladt til institutionerne for kontinuitet. – NB: Og selvfølgelig kan institutionerne også stå for fornyelse, det er ikke tænkt
sådan, at de skulle være gået ind til den evige hvile. – Alligevel er det indiskutabelt at fasthed, stabilitet og kontinuitet har kendetegnet politikken i forhold til kunsten. Hvorimod
risikodyrkning og foranderlighed har spillet en mindre rolle. Sådan er det, hvis man ser helt
overordnet på det.
Risikoen i den dramaturgiske model for fornyelse er, at det bare kører derudaf. Det ene
eksperiment afløser det andet. Intet markerer sig, intet bliver stående. Erfaringerne samles
aldrig op. Det ender med aktivitet for aktivitetens skyld, eller fornyelse for fornyelsens skyld.
Jeg opfatter det sådan, at ingen af de her dramaturgier kan stå alene i en kunstpolitik,
hvis man ser den over tid. Men jeg opfatter det også sådan, at kontinuitet og fornyelse arbejder efter to forskellige rytmer og to forskellige logikker. Og det gør de selvfølgelig, fordi de
opfylder to forskellige formål.
Skal den indbyggede og nødvendige strid i kunstområdet være omdrejningspunkt i
kunstpolitikken, og det skal den efter min opfattelse, for kun på den måde bliver kunstpolitikken en politik, der tager udgangspunkt i kunsten og i kunstens funktion, så er det helt
nødvendigt, at man som kunstpolitiker er bevidst om de forskellige rytmer, logikker og formål, man har med at gøre. Dernæst er det vigtigt, at man accepterer sammenstødene mellem
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de to dramaturgier som en integreret del af kunstpolitikken. De kan ikke bare stå sammen
og være enige, kunstnerne! Uanset hvor meget man kunne drømme om det.
Og så er det vigtigt, at man som kunstpolitiker giver kampens parter lige betingelser. Det
er jo et velkendt fænomen, at fornyelsesprojekter jævnt hen beskæres i bevillingsfasen: De
må da kunne klare sig for noget mindre, de laver det jo alligevel, entusiasmen driver dem,
kan man gribe sig selv i at tænke, hvis man er med til at bevilge penge fra de frie midler.
I sammenligning har kontinuiteten mere rigelige offentlige midler. Og dér, hvor vi sætter
evaluering ind i forhold til kunstpolitikken er, hvor det drejer sig om frie midler til fornyelse,
mens kontinuiteten sjældent evalueres.
I kunstpolitikken vil der efter mine begreber ikke være noget galt i, hvis man i en vis
årrække koncentrerer sig om fornyelse, og hvis man i en anden årrække koncentrerer sig om
kontinuitet. Hvis man vel at mærke ikke skrotter den anden side af kunstpolitikken totalt.
Man bør have et helhedssyn, men kan godt foretage bevidste og skæve prioriteringer.
Prioriteringerne skal nok bare ikke foretages som det, der nogen gange kaldes kulturpolitisk arbejdsdeling, selvom det bureaukratisk set kunne være det letteste. Altså efter en
melodi, der fx kunne hedde, at staten tager sig af kontinuitetsstrategien, og kommunerne
tager sig af fornyelsesstrategien, eller omvendt, eller at Statens Kunstråd tager sig af fornyelsen over hele landet, mens kommunerne står for den lokale kontinuitet. Og heller ikke efter
en melodi, der siger at departementet eller kommunalbestyrelsen tager sig af de kontinuerte
institutioner, mens fornyelsen og de frie midler overlades til et kunstråd eller en kunstfond.
Den form for arbejdsdeling vil netop ikke kunne skabe sammenhæng i kunstpolitikken,
og den vil ikke kunne skabe lige arbejdsvilkår for den kunstneriske strid. Det er og bliver
en tung byrde for alle aktører i kunstpolitikken, at de skal varetage såvel kontinuitet som
fornyelse.

Striden som kærne
Helt overordnet vigtigt for en kunstpolitik er det, at man ikke kan nøjes med at acceptere striden på kunstens område, man bør faktisk gøre den til kunstpolitikkens omdrejningspunkt
og kærneværdi. Det er striden, der giver os en vital og betydningsfuld kunst.
Artiklen er en bearbejdet udgave af et oplæg til en workshop om »Kontinuitet og fornyelse – kunststøttens evige dilemma« på Kunstrådets kommunekonference, Vejle 23.4.09.
Manuskriptet til oplægget er offentliggjort i Kulturforvalternes nyhedsbrev nr. 31, oktober
2009 <www.kulturforvalterne.dk>
I den helt generelle tale om forskellige dramaturgier i kunstpolitikken har jeg hentet
inspiration hos Sven Nilsson: Kulturens vägar. Kultur och kulturpolitik i Sverige, Polyvalent,
Malmö 1999. Til fremlæggelsen af de dramaturgiske modeller er jeg inspireret af: Peter
Harms Larsen: De levende billeders dramaturgi, bind 1-2, DR, København 2005.
Jørn Langsted (f. 1945): professor i dramaturgi og leder af Kulturpolitisk Forskningscenter
Århus.

Teater som interferens 1
Af Annelis Kuhlmann
Det plejer at blive betragtet som et teaters normale funktion at spille teaterforestillinger. At være en kunstart. Men et teater er også et miljø af legemliggjort viden og
komplekse erfaringer, som ikke bare gennem forestillingen kan komme i kontakt og
udveksle med andre mennesker og miljøer.
(Odin Teatret Teater som interferens, 2009)
I en del år har interventionsbegrebet været benyttet, navnlig når performere med mere politisk orienterede dagsordner og mere aktionslignende handlinger er trængt ind på områder,
som under normale forhold ikke anses for at være teatrale. Grænserne mellem performance
og såkaldt virkelighed har forrykket sig. I foråret 2009 så et forholdsvis nyt fænomen dagens
lys på Odin Teatret i Holstebro, nemlig Teater som interferens. Sprogligt betyder interferens1
en indgriben. I Odin Teatrets sammenhæng betød det en indgriben, hvor det ikke er teatrets
gængse grænseflade til publikum, som bliver synliggjort, men snarere sider af det, der ligger
bag forestillingerne. Teatret benytter dermed processer og aktiviteter, der normalt hører til
før forestillingen til at møde sit publikum med. Back stage bliver til front stage, kunne vi sige
for nu at anvende Erving Goffmans metaforiserede brug af begrebet teatralitet. Dette rum
kunne vi kalde for mellemrummet, og med teatret som interferens bliver der tale om på ny at
tildele dette rum nogle af de betydninger, som det af forskellige årsager har mistet.
En del af strategien består i at genopdage festen og fællesskabet som et handlingsrum.
Bag denne intention ligger en langsigtet handlingsplan, der drejer sig om at skabe interesse
for en bredspektret forberedelse til den næste Holstebro Festuge, der finder sted 4.-12. juni
2011 under overskriften Kultur uden grænser. I samarbejde med Holstebro Kommune og
med en stribe af lokale organisationer og institutioner har Odin Teatret i løbet af de seneste 20 år med få års interval iscenesat festuger under skiftende temaer som Vi modtog dem!
(1989), De danske Colombus (1991) Blandede Ægteskaber (1993), Ved Verdens Ende (1998),
Tidens Tand (2001), Aldrenes Pragt (2005), Lys og Mørke (2008). Disse festuger har overordnet set tematiseret forholdet mellem teater og tilskuere ved at arbejde med flere lokalt
forankrede fortællinger og Odin Teatret har løbende forholdt sig til de lokale myter i byen
og landskabet samtidig med, at teatret indskriver sig i fortællingen om det lokale. (Dray
1995: 32 ff.). Det sker i et bagudrettet blik og i en drømmeagtig vision for en fremtid. Det
er det møde i krydsfeltet mellem tid og rum, som indkredser Teatret som Interferens, hvor
handlinger og kompetencer bliver synlige for nogen og blive delt med andre. Det er, som om
der med Francis Bacons ord eksisterer en form for broken knowledge, som kendetegner en
løsrevet viden, som Andrea Nightingale beskriver i bogen The Re-Enchantment of the World
(Landy 2009, p. 15 ff.). Der er tale om en form for viden, som tidligere har været intakt,
men som ikke er det mere.
Fokus er flyttet fra den mere »konventionelle« opfattelse af teater, hvor teaterforestillin-
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gen er samlingspunktet for udøvende og tilskuere. Nu er det en mere udadrettet dimension
af teatrets aktiviteter, som manifesterer sig, og opmærksomheden flyttes fra kunst til kultur.
Dette bevidste greb kan ses som udtryk for en særlig form for publikumsarbejde, hvor tilskuere i en eller anden udstrækning bliver til medvirkende.
Nu kan man indvende, at inddragelsen af tilskuerrummet næppe er en fuldstændig
grundlæggende nyskabelse, for i mange år har det netop karakteriseret Odin Teatret, at
opfattelsen af tilskueren ikke begrænser sig til et rums fire vægge. Tilskueren uden for teatret
har i stor grad været inddraget gennem parader, byttehandler m.v. Teatret har genereret nye
teatrale rum omkring sig, hvor tilskueren er blevet aktør i selve den teatrale begivenhed. Men
under overskriften Teater som interferens har man fra Odin Teatrets side udvidet sit virkefelt
fra det kunstnerisk skabende til et socialt og kulturelt medium i mødet med tilskueren.
Tilskuerbegrebet er blevet til et medborgerbegreb, således at Teater som interferens opnår et
»spillerum«, der er langt større end det »konventionelle« Odin Teaters. Man kan sige, at
teatret på den ene side rykker ud af teatret og blander sig med andre former for sociale og
organiserede livsmønstre, hvordan de end måtte tage sig ud. På den anden side inviterer
teatret også befolkningsgrupper og interesseorganisationer indenfor på teatret.
Teater som interferens blev ikke blot en bevægelse, som indebar, at teatret assimilerede
med verden. Omverdenen blev selv indlejret i teatrets måder at fungere på. Det vil sige, at
et udpluk af teatrets kunnen i form af funktioner og kompetencer stod på den kulturelle
dagsorden. Teatret stillede sig så at sige på tilskuerens side og spurgte til, hvad teatret er uden
teaterforestillingen? Ved at etablere denne form for »selektion« opnåede Odin Teatret selv at
skabe opmærksomhed omkring et undersøgelsesfokus. Et af spørgsmålene i denne undersøgelse var, hvorledes vi bestemmer den adfærd, der er på tale i en given teatral form eller
iscenesættelse? Et teater som Odin Teatret, der over tid har arbejdet med mange iscenesættelsesformer, har også udviklet mange forskellige teknikker, der gør, at det er interessant at se
på de fysiske handlinger og kompetencer, der ligger bag en given iscenesættelse. Der er tale
om et kulturelt miljø, der behersker en mangfoldighed af praktiske kompetencer og know
how, som kan sammenfattes i flg. punkter:
- ekspressiv kommunikation
- ikke-verbal information
- kontakt og skabelse af relationer
- fysisk nærvær og beslutsomhed
- deltagelse og gruppedynamik
- tavs viden og dens overføring
- ideo-plastiske processer (evnen til at forvandle tanker og følelser til handlinger og disciplinerede reaktioner)
- Kunstneriske/praktiske målsætninger
- interkulturelt samarbejde
- planlægning og realisering
- management og networking

Teater som interferens

117

De pædagogiske, teatermæssige og organisatoriske greb, der ligger i at distribuere teaterkompetencer gennem kulturelle og pædagogiske iscenesættelser, er i høj grad en del af Odin
Teatrets mangeårige oparbejdede praksis. Meget ofte deltager tilrejsende teaterudøvende og
praktikanter i seminarer og workshops, hvorved de får indblik i forskellige kompetencer,
men i projektet Teater som interferens blev interferens til en bogstavelig indgriben i ikkekonventionelle tilskuersammenhænge. Interferensen blev til konkrete handlinger, der med
teatrets virkemidler greb ind i det sociale og kulturelle landskab.
Teatrets kompetencer er i en vis forstand rutine for teatret sådan isoleret betragtet, men i
interferensen med andre miljøers rutiner så det ud til at kompetencerne opnåede en ny form
for kvalitet. På den ene side medførte teaterkompetencerne i lokalmiljøet, at tilværelsen for
en tid blev lidt teatraliseret. På den anden side blev teatret løftet ud af de »rutinemæssige«
kompetence, og kompetencerne opnåede derved en improviserende karakter, der, strabadserne til trods, måske også tilføjede teatret ny erfaring og energi. Hvor teatrets rutinemæssigt
»interfererer« med et nyt materiale, med nye teknikker og nye historier, der i en vis forstand
er afskærmet i en teatermæssig realitet, så er interferensen i andre miljøer uden for teatret helt
bogstavelig. Odin Teatret ønskede med Teater som interferens at lade teatrets vifte af kompetencer mødes med andre professionelle rum som f.eks. skoler, hospitaler, kontorer, fabrikker,
plejehjem, professionelle grupper, etniske minoriteter, beboelseskvarterer og landsbyer, hvor
der på forskellige sociale måder stilles krav til kompetencer, der kan hæve rutinerne fra det
ordinære til det ekstraordinære. Med andre ord ønskede teatret, at det selv som interferens
rettede blikket mod betydningen af en skærpet indsats i en række lokale sammenhænge, hvis
forskelligartede rutiner hver for sig spiller en stor rolle for en sammenhængskraft i miljøet.
I det følgende giver jeg et par eksempler på, hvordan projekter under Teater som interferens
blev planlagt og realiseret.

Håndbolddrenge og interferens
Hvert projekt havde som regel en eller to af Odin Teatrets skuespillere som ansvarlige for
det pågældende projekt. Projektet kunne desuden involvere hele Odin Teatrets skuespillerensemble eller blot få skuespillere afhængig af projektets art. Hver skuespiller blev involveret
i tre projekter.
I en samtale med skuespilleren Roberta Carreri, fremgik det, at det er en stadig kilde til
undren for hende, at teatret er så forholdsvis ukendt i Danmark og også i området omkring
Holstebro. Hvor mange har hørt om Odin Teatret, har kun få set det. Hvad betyder det at
være kendt? Og hvordan kendt?
Roberta Carreri ønskede at mødes med unge, som har en interesse i at udtrykke sig
fysisk. Valget faldt på en gruppe 10-13-årige håndbolddrenge, som hun inviterede ind på
Odin Teatret for at træne. Roberta Carreri så, at drengene i deres håndboldtræning i realiteten arbejdede med »sats« og med stok – begge næsten klassiske tekniske tilgange i Odin
Teatrets mangeårige træningsarbejde. Dette blev omsat til kamp – reaktion på medspillere.
Denne måde at anvende teknikken i forhold til at opbygge en handling kan man også se
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som en tematisering af et af interferens-begrebets indbyggede grundspørgsmål: Hvordan kan
man opbygge et sæt handlinger i et spændingsforhold (kamp) på en måde, så det udløser
en reaktion hos medspillerne (dvs. »planlagte« overraskelser)? Hvilke former for opmærksomhed og kropslig fokusering benytter den udøvende?
Drengene kender til betydningen af træning og præcision, men i træningen måtte de
forud have forklaret, hvad intentionen var med en teknik. De havde ingen forudsætninger for løbende at modtage kommentarer til deres arbejde. For at skabe lydhørhed måtte
Roberta benytte en fløjte (som i en kamp). Denne »rekvisit« kendte og respekterede de.
Ellers var det ikke muligt at få drengene til at tie stille og lytte til hende.

At give byen tilbage til byen
En anden af overskrifterne for Teatret som interferens indebar, at Odin Teatret slog sig ned
i landsbyen Vemb, der ligger uden for Holstebro.2 Temaet lød: At give byen tilbage til byen.
Musikeren og skuespilleren Frans Winter, skuespilleren Tage Larsen og teknikeren Pelle
Henningsen (som er lokal kendt i Vemb) var ansvarlig for dette projekt. Med projektet
ønskede man at bygge en fortælling, der geniscenesatte byen.
Det er med byer som med drømme: man kan drømme alt tænkeligt, men selv den
mest uventede drøm er en rebus som skjuler en længsel, eller det modsatte, en angst.
Som vore drømme er byerne bygget af vore længsler og angstfølelser, også selvom
ledetråden i deres udsagn er hemmelig, og deres love er absurde, deres perspektiver
bedrageriske, og hver ting i dem skjuler en anden. (Calvino 1979: 48)
Med citatet fra Calvinos symbolske fortælling De usynlige byer kan man belyse relationen i
det møde, der ligger indforskrevet i Teatret som interferens i Vemb. Der er tre børneinstitutioner i byen, og man ønskede at gøre børnene til medvirkende i interferens-kontrakten. Der
er Uddannelsescenter Mariebjerg (for unge under 25 år med særlige behov, så som mentalt
hæmmede, mongoler og autister), der er en børnehave (60 børn) og der er en folkeskole. I
tilrettelæggelsen af iscenesættelsen inddrog man efter måneders forberedende møder med
lokale skoleledere, pædagoger og foreningsrepræsentanter i en research om Vembs historie
med henblik på at udforme en drejebog om projektet. Det blev til ugentlige møder, hvorpå
der blev skrevet en Vemb-sang af den lokale sangskriver og organist. Ulfborg-Vemb-koret
blev inddraget og i samarbejde med Vembs lokalradio fik man lavet en hjemmeside, ligesom
der med hjælp fra et lokalt videoværksted blev lavet en optagelse, som viser fuglen, der flyver
over Vemb og lander i lyngen, hvorfra Vemb opstår. Sang og film blev sendt og spillet, så
der opstod en bekendthedsfaktor, idet man jo måtte sprede information om det forestående
projekt og skabe viden om det. Omtalen blev fulgt til dørs i skolen, idet alle Odin Teatrets
faste figurer: Androgyn, Doggie, Mr. Peanut, Isbjørnen, Munken og Den evige Jøde pludselig myldrede frem og lavede rav i skolegården. Disse figurer indgår i flere af Odin Teatrets
forestillinger, bl.a. i forestillingen Ode til fremskridtet, som senere skulle spilles i Vemb under
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interferensen. Teatret blandede sig med lancering af Vemb-sangen. Dette blev en måde at
lære den første primære målgruppe at kende på, som på sigt skulle kunne være med til at inddrage den store målgruppe: forældre, familier og hele byen. Mao. et greb med teatraliserede,
forklædte markører, som havde et formål, nemlig at alle borgere skulle lære den omtalte
Vemb-sang at kende. Med sangen og den autoritet som bl.a. en harmonikaspillende isbjørn
har, skulle der kunne laves en infernalsk larm fra starten, så der efterfølgende kunne etableres
ro og en forbløffende disciplin. Man gav frihed til at slippe kræfterne løs, som børnene derpå
blev interesseret i selv at beherske det til det sublime. Kaos i skolegården blev på den måde
med ét til Vemb-sangen som fællessang.
Med dette greb havde man i skolegården ved projektets start 350 børn, der hurtigt lærte
Vemb-sangen. Formålet var, at alle skulle opnå et varigt minde, og at optakten gennem sjov
skulle udløse accept. Ideen om at give byens egen sang så stor energiudfoldelse kan i sig
selv ses som et greb som bliver til temaet om at give byens liv og drømme tilbage til byen,
samtidig med at det bliver en måde at få det næsten dionysiske aspekt til at lande i Vemb.
Sangen blev sunget og invitationer delt ud ved, at børnene gik fra hus til hus som et fastelavnsoptog. På den måde blev invitationen i udgangspunktet til, at alle i Vemb fik en gave
»at tage vare på«. Herpå fulgte arbejde med børnene i grupper i tre dage, under hvilke Vembsangen blev spillet igen og igen i lokalradioen – næsten som en schlager – som blev afsluttet
med at omkr. 800 mennesker deltog i en vandring gennem byens fortællinger, hvilket svarer
til mindst to ud af tre indbyggere alene i Vemb sogn. Under arbejdet med alle deltagerne blev
distinktionen mellem deltagere og tilskuere løbende forhandlet. Alle børn og voksne blev
præsenteret for et kort over byen og en overskuelig fortælling om Vembs historie, udpeget
gennem lokaliteter på bykortet. Med det dramaturgiske greb i form af en »omvendt« deus ex
machine (»drømmespilsmodellen«) lod de en fugl slå sig ned i Vemb, for derved kunne man
etablere en dramaturgi til gennem sangfuglen at give »Vemb-sangen vinger«.
Deltagerne blev inddelt i grupper, som hver havde et billede dvs. materiale til en historie,
som de fremførte. Hver gruppe havde en skuespiller fra Odin Teatret til at hjælpe med at
få delhistorien gjort klar til den store iscenesatte byfortælling. Gennem historiske fortællegrupper og et tegneprojekt (invitationer til festen for byen) blev alle trænet til at synge Vembsangen. Bykortet havde en tegnet rute, som i sig selv blev en måde at styre byforestillingens
handlingsgang. En bane for de successive handlinger med et nyt billede til hvert »stoppested«
på kortet. Disse handlingssteder var valgt ud fra, at de i forhold til Vembs historie kom til at
rumliggøre den dramatiske fortælling. Det var steder som anlæg, kirke, å, hal m.fl., hvilket
leder tanken hen på middelalderens simultane spil på byens torv. Der eksisterer dokumenter,
der har tegnet handlingernes gang ind på et bykort fuldstændig i stil med at etablere en
vandrehistorie, som kan genopføres i byen og derved gøre handlingen til byens egen historie.
Man giver byen en identitet. Det resulterede i, at ca. hver anden borger i Vemb senere deltog
til festen i den lokale sportshal og at der stod godt 350 børn og sang Vemb-sangen.
Hele dette arrangement sluttede med halbal, hvor alle dansede med alle, de handikappede fra Mariebjerg og børnehavebørnene, voksne og skoleelever, skuespillere og voksne, ja
medvirkende i alle aldre. Denne del af den fysiske og musikalske handling blev til en kollek-
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tiv historie i stort format. Det konkret lokale fik en forløsende, næsten katharsisk betydning,
som i sig selv gjorde en verden til forskel. Den styringsmæssige udfordring i at få pædagoger
fra forskellige institutioner med egne problemer til at samarbejde på tværs af daglige skel
og rutiner kom overraskende nok til at betyde, at der blev frigivet nye kræfter. Der havde
indledningsvis været nogen skepsis, men den blev gjort til skamme og pædagogerne overvandt den barriere, der lå heri. Pædagogerne føler selv, at de nu har »uanede kræfter« og kan
se, at de kan bruge lokalsamfundet til at etablere en styrke. Dermed blev arrangementet også
til et spørgsmål om at give byen sin kollektive erindring tilbage.

Sammenfattende
Grænsen mellem teater og virkelighed er i denne sammenhæng blevet tematiseret på en ny
måde. Odin Teatret tog initiativet og dermed forvaltede teatrets skuespillere og instruktør
en teatral realitet i mødet med tilskuerens virkelighed. I Teater som interferens blev festen et
tilbagevendende overordnet tema. Dermed kan man sige, at teatret i realiteten bliver til en
festarrangør, hvor gæsterne (borgerne) bidrager med egne indslag og retter. De teatermæssige
kompetencer blev valgt, så de havde størst sandsynlighed for at vinde genklang i det konkrete
interferensmiljø. Det blev en del af aftalen, at interferensen så vidt muligt skulle »udspille«
sig både i de konkrete lokalmiljøer og på selve teatret.
I bogen Holstebro i verden – Verden i Holstebro tog kultursociolog, Dorte Skot Hansen,
fat på Holstebro som den globale by, idet hun har undersøgt kulturbegrebet i et pluralistisk
lys. Det skal forstås på den måde, at flere kulturer trives side om side og at denne simultanitet medvirker til, at der faktisk kan finde en kulturel dialog sted. Det overordnede greb
til fremstillingen, sådan som det også fremgår af titlen, hentede Dorte Skot Hansen fra
det kendte Theatrum Mundi-begreb, som ofte identificeres med den elizabethanske teaterforståelse, som vi kender den i Shakespeares teaterbegreb. Det er et teaterbegreb, der i sig har
en omverden som sit teatralt indforskrevne råderum, idet medborgeren ikke kun referentielt
indgår men også er aktør i måden teatret virker på. I denne kontekst ses Theatrum Mundibegrebet også som omdrejningspunkt for en forståelse af den kiastiske figur med det indbyggede paradoks, teatret i verden – verden i teatret.
Endelig ligger der også en historisk vigtig dimension indbygget i form af at bevidstgøre
tilskuere om, at deres egne handlinger skal huskes for ikke at gå tabt. En kompetence lever
jo ikke uden videre. Her blev Teater som interferens i Vemb til en form for »re-enactment«,
idet Vembs egen historie blev iscenesat og udsat for masseoptrin i en innovativ form i forhold til byens stigende problem med synlighed på kortet. Iscenesættelsen tilvejebragte en
forståelse, som er blevet genlagret som en inkorporeret viden hos Vembs borgeres kollektive
kropskultur.
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Noter
1 Interferens-begrebet er også blevet anvendt i Lars Qvortrups beskrivelse af det mere filosofiske greb, som performanceteatret Hotel Pro Forma benytter sig af. Qvortrups analyse fører frem til en konklusion, der ikke ser interferensen som en del af det restorative
erindringskulturelle projekt helt på den samme måde, som jeg gør det her.
2 Vemb har rødder tilbage til middelalderen, eks. går kirkens historie tilbage til omkr. år
1100. Vemb har 1334 indbyggere, heraf har skolen 199 elever.

Teater som interferens 2
– et Odin Teatret initiativ 1. februar – 30. april 2009
Af Ulrik Skeel

Baggrund
I en periode på ca. tre måneder i 2009, fra februar til april, satte Odin Teatret en række
aktiviteter i gang i sit lokalområde i og omkring Holstebro, der var baseret på nogle principper, som teatret ikke tidligere havde arbejdet ud fra på samme konsekvente måde. Under ét
blev aktiviteterne i denne tre måneders periode kaldt for Teater som interferens. (Hvad jeg har
skrevet nedenfor er båret af, at jeg var en del af projektet, som beskrives)
Teater som interferens blev præsenteret af Eugenio Barba, Odin Teatrets leder, i begyndelsen af 2008 for alle Odin Teatrets medarbejdere, skuespillere, administration og teknikere,
som en ide til et projekt, der rettede sig mod Odin Teatrets hjemby Holstebro og byens
nyligt udvidede kommune, som ved kommunesammenlægningen i 2007 forøgede sit indbyggertal og areal med en pæn andel.
Projektet syntes at kunne rumme adskillelige interessante perspektiver både for Odin
Teatret og for dem, som ville blive berørt af det. Alle ansatte blev inddraget for at være med
til at finde på ideer til, hvad det skulle indeholde, både ideer til aktiviteter, som forslagsstilleren selv kunne stå i spidsen for og ideer, som det passede bedre, at kolleger tog sig af. Dette
foregik over en række fællesmøder.
Ideen var at skabe en mangfoldighed af udvekslinger og forbindelser med tilskuerne, der
lå ud over forestillingens kunstneriske fællesskab, og som udnyttede den viden, ekspertise og
kreative slagkraft, et teater er i besiddelse af. F.eks. vedrørende ikke-verbal kommunikation,
etablering af relationer, fysisk udtryksfuldhed, beslutsomhed, tavs viden, gruppedynamik,
realisering af projekter og målsætninger, management og networking.
Interferensperspektivet skulle anvendes i forhold til skoler, mindre landsbyer, plejehjem
og seniorklubber, faglige grupper, etniske minoriteter og forskellige, andre miljøer.

Et tilbageblik
For at forstå et par af de vilkår under hvilke et sådant projekt i dag kan realiseres på Odin
Teatret (med sine 45 år), er det nødvendigt at kaste et blik bagud − og et til siden.
Den samlede mængde af aktiviteter på Odin Teatret er øget betydeligt gennem de senere
år. Hvor Odin Teatret for eksempel i de første 10 år af sin levetid kun havde én forestilling
ad gangen på repertoiret, består dets spilleliste i dag af i alt 22 forestillinger og arbejdsdemonstrationer. Samtidigt har teatret gennem hele sin levetid arrangeret og udviklet en
lang række aktiviteter ved siden af teaterforestillingerne. Mange af dem var med i bagagen fra
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begyndelsen − måske som kim, der så er spiret frem, når de rette omstændigheder har været
til det. Andre er vokset frem som helt nye skud på allerede realiserede initiativer.
For at nævne et par: ISTA – International School of Theatre Anthropology, The
University of Eurasian Theatre, CTLS – Centre for Theatre Laboratory Studies, Holstebro
Festuge, interkulturelle Theatrum Mundi- forestillinger, diverse kurser og workshops – herunder Odin Uge Festival. Dertil kommer enkeltprojekter som internationale symposier,
organisering af internationale og danske gæstespil og diverse forestillingsprojekter, som går
ud på, at teatret arbejder med hele miljøer og endda hele områder af byer, der inddrages i
store udendørs opførelser. En slags hybrider, som omfatter de lokale miljøers forskellige kulturelle aktiviteter, der kan have offentlig interesse (fx sport). (Se mere om alle Odin Teatrets
aktiviteter på hjemmesiden www.odinteatret.dk).
Der har gennem alle årene fundet en stadig udvidelse og udbygning sted af Odin Teatrets
arbejdsrelaterede netværk (over hele verden). Det har betydet en forøgelse af aktiviteterne,
både hvad angår interrelationerne, kommunikationstrafikken og de mange forskellige former
for udvekslinger (faglige, arbejdsmæssige, teoretiske) med et tydeligt øget arbejdsforbrug til
følge. For ikke at snakke om de mere komplicerede arbejdsgange og arbejdsspecialiseringer,
en sådan aktivitetsforøgelse medfører.
Ethvert nyt initiativ på Odin Teatret – i øvrigt ganske naturligt – må nødvendigvis finde
sit liv i konkurrence med alle øvrige pågående aktiviteter. Som et træ, der plantes, hvor der
allerede er skov. Der er ingen større aktiviteter som Teater som interferens på Odin Teatret,
der kan følge et uafbrudt, uhindret forløb. Det er der for mange andre aktiviteter i gang til
på samme tid. Enhver forberedelse af en større aktivitet må derfor udføres i etaper.
Da Teater som interferens blev sat i vandet i begyndelsen af 2008, lå der, foruden et
omfattende arbejde med at føre Holstebro Festuge Lys og Mørke, 7. – 15. juni 2008, ud i
livet, også store og tunge turnéer til blandt andet Brasilien, Mexico, Spanien og Peru forude.
Der kunne derfor kun arbejdes med projektet i klumper gennem det meste af 2008, indtil
arrangementet blev den altdominerende aktivitet – næsten – sidst i 2008.

Prototypen Byttehandel
Ideen med Teater som interferens har som Odin Teatrets øvrige aktiviteter sine rødder i tidligere vækstlag på teatret. Den bygger på erfaringer fra andre faser i teatrets liv og har sin
vision og sin forestilling om uafprøvede muligheder fra den udkigspost, der bygges oven på
hver ny erfaring. Enhver erfaring giver en viden, som åbner en dør til en mulig vej for at nå
en ny viden.
Odin Teatret har altid været et teater, der i særlig grad har været optaget af forholdet
til den enkelte tilskuer. Naturligvis ligger det i et teaters natur at være det, men netop
fordi Odin Teatret, fra det så dagens lys i 1964, har arbejdet i yderkanterne af det samlede
teaterlandskab, har dets fokus i forhøjet og koncentreret grad været rettet mod tilskueren.
Hvordan kan teatret overskride de grænser, som sædvanligvis er til stede, når man inviterer
til at overvære en forestilling? Hvordan udnytte teatrets potentielle, kreative ekspertise på en
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anderledes måde? Hvem er det, teatret henvender sig til? Hvordan kan teatret inddrage et
helt miljø og gøre det delagtigt i en proces af aktiv kultur?
Et forsøg på at svare på disse spørgsmål har − som en særlig olie i maskineriet − i væsentlig grad været medbestemmende for de valg, Odin Teatret har truffet. Det var spørgsmål,
der var aktive, da Odin Teatret i halvfjerdserne blev optaget af at udviklede sit byttehandelsbegreb, hvor betalingsmidlet for at se en forestilling af Odin Teatret ikke var penge, men
hvor der betaltes med et miljøs, en grupperings eller et områdes beboeres præsentation af
deres egne kulturelle aktiviteter i form af sange, dans eller anden opvisning.
I Byttehandlen blev den sociale relation med tilskueren udviklet fra den klassiske
teatersituations rent mentale relation (på et socialt plan) − hvor tilskueren ser en forestilling og oplever skuespilleren som skuespiller og dermed hans og forestillingens kunst − til
Byttehandel-situationen, hvor skuespilleren og tilskueren begge har præsenteret sig på lige
fod for hinanden, kropsligt-mentalt, gennem deres kulturelle aktivitet og nu kan mødes i
den sociale situation – for eksempel omkring et måltid eller en fest − hvor de kan tale sammen og udvikle en social relation.
Teater som interferens ønskede at bygge endnu et rum på dette tilskuer-skuespillerforhold. Ved at skabe nogle situationer – ofte, men ikke nødvendigvis altid − med forestillingen som omdrejningspunkt, fik Odin Teatret og dem, teatret inviterede, nogle rammer,
hvor tilskueren og skuespilleren (eller teknikeren eller personer fra administrationen) kunne
få lejlighed til at mødes på en tilpas kompleks måde. En ramme, hvor parterne kunne lære
hinanden at kende og for tilskuerens vedkommende få lejlighed til mere detaljeret at forstå,
hvordan mekanismerne bag Odin Teatrets arbejdsform virker og fungerer. At udveksle viden
og derigennem nå frem til et møde med personen bag den andens sociale maske.

Teater som interferens − forberedelse
Projektet kom konkret til at bestå af en række aktiviteter, som var vokset frem som en ide hos
nogen og derefter bearbejdet, tilsat yderligere forslag og ideer og endelig rettet til i en form,
som kunne holde til at blive udsat for virkelighedens nøgterne kendsgerninger.
Som Odin Teatrets medarbejdere er meget forskellige, var også aktiviteterne meget
forskellige. Af samtlige ideer, der blev foreslået, var det måske 25 procent, som blev realiserede. Disse 25 procent lod sig endda kun føre ud i livet, fordi medarbejderne gjorde en
ekstra indsats. Faktisk var den konkluderende erfaring på hele Teater som interferens, at Odin
Teatrets medarbejdere havde sat så mange skibe i søen, at den oprindelige ide med at komme
helt tæt på tilskuerne, og selv få tilskuerne helt tæt ind på sig, ved flere lejligheder ikke lod
sig realisere. Hvilket ikke betød, at disse dele af projektet ikke lykkedes. Det var bare ikke
muligt at folde dem ud, som de var tænkt, og den erfaring kan man så bringe med sig til en
anden gang.
Der inddroges også nogle aktiviteter i projektet, som allerede var planlagte, og som
kunne være blevet grebet an på en ny måde – og måske have fået tilført nyt liv − ud fra ideen
om interferens, men som der heller ikke var ressourcer til at bearbejde med de ideer, der var
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kommet frem under de indledende møder. Det var aktiviteter som Poesi på en torsdag og
Odin Uge Festival.
En større indsats sidst i perioden, hvor ideen var, at Odin Teatrets forestillinger med
færre medvirkende, Itsi Bitsi, Esters bog og Salt, skulle spille i Holstebros nærliggende nabobyer som Skjern, Viborg, Herning, Nykøbing Mors, Ringkøbing – noget, der knapt har
fundet sted nogensinde (undtagen for Viborgs vedkommende, hvor der er blevet spillet fra
tid til anden gennem årene) – blev helt opgivet. Der var ikke tid til at etablere de kræfter,
der skal til for at få en forestilling afsat og så meget mindre de kræfter, der skulle til for at
tilføje interferens-dimensionen i form af møder, aktiv indgriben og udveksling med det
gæstespilsorganiserende teaters ansatte og de tilskuere, som ville møde frem. Der blev spillet
to forestillinger af Esters bog i henholdsvis Ringkøbing og på Odin Teatret, men ingen af dem
fik tilføjet en ekstra interferens-dimension.
Et andet aspekt, der kan nævnes, og som heller ikke udviklede sig på den måde, det var
tænkt på grund af det tidskrævende omfang af arbejdet med de igangsatte aktiviteter, var, at
Teater som interferens også kunne have bidraget med noget frugtbart til Odin Teatrets egen
udvikling ved i en periode at ryste medarbejderne sammen på en ny og mere intens måde.
Alt i alt må projektet dog siges at have frembragt nye, frugtbare erfaringer for Odin
Teatret og samtidigt givet de forskellige involverede deltagere og tilskuere et overraskende
ekstra rum i deres begreb om Odin Teatret − og i det hele taget i deres generelle forestilling
om, hvad teater er for et fænomen. Samtidigt er der ingen tvivl om, at Teater som interferens
endnu rummer masser af potentialer for udvikling. Spørgsmålet er, hvornår Odin Teatret
næste gang får mulighed for at arbejde i denne stadigt overvejende jomfruelige jord.

Teater som interferens – udførelse
De konkrete aktiviteter under Teater som interferens kan læses i Odin Teatrets program på
hjemmesiden. Her skal et mindre udvalg beskrives en anelse mere omfattende:
En anderledes træning, 2., 16. og 23. februar. Aktiviteten var udtænkt og ledet af skuespiller Roberta Carreri. Over tre gange af to en halv times varighed inviterede hun ca. tyve
13-14-årige drenge fra Tvis KFUMs 2. håndbolddrengehold i Holstebro til − i samarbejde
med deres trænere − at prøve noget af Odin Teatrets fysiske træning. Man kan vel sige, at
fysisk træning til sportsudøvelse og fysisk træning til teateroptræden kan have en række
lighedspunkter i retning af, at formålet er at øge sportsudøverens og skuespillerens fysiske
kapacitet. Men i skuespillerens tilfælde er der også en æstetisk dimension, som ikke findes i
sporten, eller som i hvert fald spiller en mindre væsentlig rolle. Skuespillerens træning involverer desuden i lige så høj grad som det fysiske dennes mentale nærvær. Drengenes erfaringer
med Odin Teatrets træning suppleredes med deres overværelse, sammen med deres forældre,
af Odin Teatrets forestilling Andersens drøm. Roberta Carreri har nævnt, at sammensætningen af drenge på flere forskellige niveauer og aldersgrupper gjorde det vanskeligt for dem at
bevare koncentrationen under træningen, men at hvor det lykkedes, var resultaterne meget
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interessante og lovende. Erfaringen var, at sammensætningen af de unge mennesker ved en
eventuel næste gang skal være med unge på samme alder og niveau.
Den fortryllede labyrint – åbent hus på Odin Teatret i form af en rejse i teatrets indre verden,
6. februar. Åbent hus-ideen udsprang både af et tidligere arrangement for børn i forbindelse
med Odin Teatrets 40 års jubilæum og af et åbent hus-arrangement, som Odin Teatret organiserede – men dengang på en mere traditionel måde – for masser af år tilbage, og som viste
sig at tiltrække mange mennesker, der aldrig før havde været på Odin Teatret, og som var
meget glade for muligheden. Med interferens-perspektivet var det, som om det igen kunne
være en god ide at tilbyde et sådant arrangement. Ved ankomsten til Odin Teatret blev åbent
hus gæsterne modtaget af nogle af Odin Teatrets kendte figurer, der har optrådt i både indenog udendørs forestillinger. Gæsterne blev derefter samlet i foyeren, hvor alt var dækket til
med hvidt klæde. Så blev de ført gennem flere teatersale med ophængte tæpper, mellem
hvilke der udspilledes scener fra bl.a. Itsi Bitsi, Ode til fremskridtet og et work-in-progress
med skuespilleren Else Marie Laukvik. I bygningen med første sal, hvor aktiviteten CTLS –
Centre for Theatre Laboratory Studies befinder sig, stod alle dørene til studierummene åbne,
og forskellige syn mødte gæsten med figurer fra flere af Odin Teatrets forestillinger, hvor én
et sted sad og spillede musik, en anden et andet sted læste højt fra en bog, osv. I et af rummene kørte en konstant kavalkade med Odin Teatrets film. Fra CTLS-etagen steg gæsterne
ned til et mørklagt bibliotek, der var tryllet om til et rum, som syntes at være fra et af H.C.
Andersens eventyr – dog intet specifikt – med bibliotekets bøger, der svævede rundt i rummet, flygtige skygger i et spil mellem lys og mørke og mærkelige figurer, der sad og foretog
sig mystiske, men interessante ting. Tilbage i foyeren var rummet nu bragt til sin oprindelige
form, og gæsterne endte i teatrets røde sal, hvor slutscenen fra Andersens drøm vistes. Den
fortryllede labyrint fremstod som en forestilling af en times varighed. Den blev vist tre gange
om dagen. Arrangementet syntes meget inspirerende, også for Odin Teatrets medarbejdere,
som ønsker at uddybe arrangementet og lave en rigtig »forestilling« ud af det.
Mærk teatret på kroppen, 17. februar. Roberta Carreri kontaktede i samarbejde med Trine
Schjær Thomsen fra Odin Teatrets administration områdets dramalinier på gymnasier og
efterskoler for at tilbyde eleverne at komme og tilbringe en dag på Odin Teatret med mulighed for at stifte bekendtskab med en række af teatrets aktiviteter og desuden træffe Eugenio
Barba og flere af Odin Teatrets skuespillere i et dialogmøde. Eleverne skulle desuden træne
med teatrets skuespillere. De skulle se Odin Teatrets film, komme på rundvisning og i det
hele taget blive indført i Odin Teatrets daglige rytme. Dagen ville slutte med, at deltagerne
så Odin Teatrets forestilling Andersens drøm.
Er det Andersen eller Odin Teatret? 23. – 27. februar. Sammen med Holstebro Gymnasium
og HF organiserede Odin Teatret, at samtlige af gymnasiets elever og lærere – i alt ca. 600
(i praksis, gymnasiet har ca. 700 elever) – overværede forestillingen Andersens drøm. Det
var ikke muligt efterfølgende at følge op på, hvad der kom ud af, at en institutions samtlige
lærere og elever havde haft den samme oplevelse. Gav det for eksempel anledning til indholdsmæssigt bredere og mere perspektiverende diskussioner? Drama- og musikelever deltog
ud over forestillingen også i en workshop med Odin Teatrets skuespillere. Nogle af disse
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introducerede desuden arrangementet for gymnasiets elever et par uger før, det fandt sted,
med et filmisk uddrag fra Andersens drøm, nogle af sangene fra forestillingen − sunget live −
og en mundtlig orientering ved Odin Teatrets komponist Frans Winther.
Vemb – en by midt i udkanten og hjertet af periferien, 16. – 19. marts. Arrangementet i
Vemb – en by med lidt over 1000 indbyggere knapt 20 kilometer fra Holstebro – var organiseret af Pelle Henningsen fra Odin Teatrets administration, komponist Frans Winther og
skuespiller Tage Larsen. Det blev til i samarbejde med lokale kræfter i Vemb som blandt
andre Vemb Skole, Mariebjerg (et uddannelsescenter for unge med et særligt behov), Vemb
Børnehave og en gruppe efterlønnere.
Første etape gik ud på at definere, hvad arrangementet i Vemb skulle gå ud på og hvilke
rammer, der skulle etableres, for at Odin Teatret og borgerne i Vemb kunne finde et fælles
udgangspunkt og få sat gang i samarbejdet på tværs af normale grænser. Denne del blev
løst af de ovenfor nævnte repræsentanter for Vemb og byens institutioner og de tre fra
teatret. Det blev besluttet, at Vemb-aktiviteten skulle vare fire dage, og at der skulle skabes
en forestilling, der tog udgangspunkt i Vembs historie og havde repræsentanter fra alle samarbejdspartnere som medvirkende og medarbejdere sammen med Odin Teatret. Materialet
kom fra initiativgruppens research i byens historie og aktuelle tilstand, dvs. hvordan munke,
håndværkere, hyrder, bønder, handlende, m.fl. havde været afgørende for byens udvikling.
Derfor deltes de medvirkende op i tilsvarende grupper, der hver var anført af en skuespiller fra Odin Teatret, som arbejdede med gruppens dramaturgiske udformning og placeringer,
bevægelsesmønstre, sange og musik. Her var det afgørende, at klasser og institutionsgrupper
var blandet sammen i hver gruppe, der således repræsenterede alle aldre og tilhørsforhold.
Dette foregik om formiddagen på Vemb Skole, og allerede ved dette skridt blev nogle grænser brudt på en frugtbar måde, idet Mariebjerg og Vemb aldrig havde arbejdet sammen før,
ja, Mariebjergs brugere havde end ikke tidligere sat sine ben på Vemb Skole og vice versa.
Det satte også nogle komplicerede, men i sidste ende frugtbare processer i gang, at hver
gruppe bestod af repræsentanter fra alle de medvirkende samarbejdspartnere. Vemb Skoles
elever prøvede endda for første gang at arbejde på tværs af skoleklassernes aldersskel. Om
eftermiddagen blev alle gruppers arbejde stykket sammen til en forestilling i Vembs store
sportshal..
For at give de forskellige processer en stimulerende start samledes alle på dag ét omkring
Odin Teatrets forestilling Ode til fremskridtet. Over de næste par dage arbejdedes materialerne frem, og på den fjerde dag blev størstedelen af Vembs befolkning samlet til en stor
fest med en byvandring for alle, der kulminerede i den fælles forestilling og et efterfølgende
halbal, hvor der dansedes til et lokalt rockband.
Hvor forløbet i begyndelsen havde haft svært ved at lette på grund af den uvante situation med at arbejde på tværs af de gængse grænser og få modsætningerne til at mødes,
endte det med nogle erfaringer, som de medvirkende oplevede som en stor berigelse og et
værdifuldt værktøj for det fremtidige arbejde på deres respektive arbejdspladser og i andre
sammenhænge. Det har endda udviklet sig så vidt, at en gruppe af Vemb-boere på egen hånd
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nu har skaffet et beløb til at betale skuespillere fra Odin Teatret for at få sat et nyt samarbejdsprojekt i søen.
Til slut ganske kort tre projekter:
Der er eventyr i luften, 10. februar, hvor Andersens drøm blev vist udelukkende for pensionister fra Holstebros pensionistklubber, der forinden havde fået til opgave at læse eventyr
af H. C. Andersen, og som efter forestillingen havde en frugtbar og kvalificeret dialog med
Eugenio Barba og skuespillere fra forestillingen.
Andersens drøm og byttehandel med tamilerne i Holstebro, 12. februar, var et arrangement,
som blev etableret gennem et samarbejde mellem Odin Teatret og Holstebros tamilske
befolkningsgruppe, hvor tamilerne først så Odin Teatrets forestilling, derefter havde ansvaret
for det fælles måltid, og som sluttede af med, at den tamilske gruppe viste nogle af sine danse
og gav eksempler på tamilsk musik.
Drømmens teknik, 5. marts: Elever fra Holstebro Landbrugsskole og smede-, tømrer-,
snedker- og elektrikerlærlinge fra Holstebro Tekniske Skole inviteredes til at overvære
Andersens drøm for efter forestillingen af Odin Teatrets teknikere at blive indført i hele det
komplicerede tekniske apparat bag forestillingen med scenografi, lys, publikumsopbygning
og de mange uortodokse effektfrembringelser.
Holstebro, den 15. oktober 2009
Ulrik Skeel: skuespiller på Odin Teatret 1969 – 1986. Koordinator samme sted 1986 −

Antichrist – Chaos Reigns
Voldens begivenhed og det haptiske billede i Lars von Triers film
Af Bodil Marie Stavning Thomsen

I Lars von Triers værk, Antichrist (2009), er t’et i den allerførste titelsekvens erstattet af et
kvindetegn. Dette åbenlyse symbol vil være det første tolkningsspor i det følgende. Dette
især, fordi Trier har udtalt, at han med denne film har lavet det, som han altid har hadet allermest, nemlig en symbolsk film.1 Titlen Antichrist relaterer sig åbenlyst til Nietzsches kampskrift mod kristendommen, Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums (Nietzsche
1888), som Lars von Trier ifølge eget udsagn siden 12-års alderen har haft liggende ved sit
bord.2 Det andet tolkningsspor er kompositorisk og udgår fra filmens allersidste billede,
hvor Trier dedikerer sin film til Andrei Tarkovskij (1932-86). Flere af Tarkovskijs film kan
billedæstetisk have inspireret Trier, men på et kompositorisk plan må især Offeret (1986)
siges at danne den mest eksplicitte dialogiske ramme for motiverne i Antichrist. Med baggrund i de to spor, et filosofisk og et filmisk, der er forskudt 100 år i tid, vil jeg afslutte
artiklen med en fortolkning af de haptiske billeders betydning i filmen. Ordet haptisk bruges
i forlængelse af Gilles Deleuze og Félix Guattaris (Deleuze og Guattari 1980) anvendelse af
Alois Riegls definition (Riegl 1901/02), hvor det er pointen, at en nærsynet iagttagelse kan
indeholde en særlig sansning af, hvordan det føles at berøre det, der ses. Det gælder vævede
tæpper, mosaikker, stoffer men naturligvis også de stoflige kvaliteter i malerier samt de synlige visuelle spor af mediet i film- , video- og digitale billeder, at den haptiske synsmåde kan
isoleres. Denne syns- og kompositionsmåde er forskellig fra den optiske, der mere knyttes til
den rumlige og langsynede organisering i dybden, som f.eks. centralperspektivet er udtryk
for. Den altdominerende sort/hvide billedserie i Antichrists intro, der indeholder filmens
traumatiske afsæt og omdrejningspunkt, udfolder på smukkeste vis, hvordan den haptiske
billedorganisering opholder sig ved modulationer i billedets overflade.

I
Friedrich Nietzsche udgav Antikrist (Nietzsche 1888) som et stridsskrift umiddelbart før
han skrev Ecce Homo (udgivet i 1908), hvori han signerede sig »Dionysos mod den korsfæstede« (Thielst, 8). Før Antikrist var Moralens oprindelse (1887), Hinsides godt og ondt (1886)
og Således talte Zarathustra (1885) udkommet. De relaterede sig alle mere eller mindre til
Tragediens fødsel fra musikkens ånd (1872), der ved genudgivelsen i 1886 fik en ny undertitel
(Eller: Hellenisme og pessimisme) og nyt forord. I det nye forord skrev Nietzsche, at han havde
taget sig den frihed at gøre Dionysos til den kristne morals modsætning og således give
Antikrist navnet Dionysos. Efter Antikrist udkom i slutningen af januar 1889 Afgudernes
ragnarok, der samtidig afsluttede forfatterskabet. Et par uger forinden denne udgivelse
var Nietzsche nemlig brudt sammen på åben gade. Dette psykiske sammenbrud kom han
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sig aldrig over. I denne kontekst er det vigtigst at fastholde, at Nietzsche gør Dionysos og
Antikrist til den samme figur, der med Michel Maffesolis værk L’Ombre de Dionysos: contribution à une sociologie de l’orgie (1985) har fået en sociologisk aktualisering.
Nietzsche forlener Antikrist med den utæmmede natur, med de Dionysiske kræfter, der
i det gamle Grækenland var den Apollinske ordens natside. Hvor Apollon, skulpturens gud,
stod for struktur, markerede grænser, plastiske former, billeder, bevidsthed, tanke og begreber, der alt sammen skulle understøtte det, vi i dag med ét ord kalder »individuation«, stod
Dionysos, vinens gud, for det grænseløse, tidløse, billedløse, det ureflekterede, for musikken, for beruselsen, men også for viljen, der vel at mærke er fysisk og ikke metafysisk. I det
nye forord til genudgivelsen af Tragediens fødsel i 1886 skrev Nietzsche som nævnt, at han
havde taget sig den frihed at gøre Dionysos til den kristne morals modsætning og således give
Antikrist navnet Dionysos. Men ud over denne modsætning forekommer endnu en modsætning, nemlig modsætningen mellem det mandlige og det kvindelige, idet det dionysiske
motiv hos Nietzsche er mere konventionelt feminint end maskulint, hvilket flere forskere
har noteret sig (Oppel).3 Nietzsches præference for det kvindelige symbol i forbindelse med
Dionysos-figuren har et vist belæg i kultens ekstase, der befrier én (traditionelt manden) fra
at være sig selv inklusive sit køn. Desuden fremstilles Dionysos-figuren, der balancerer mellem fantasi og virkelighed, allerede i det gamle Grækenland med både et mandligt og et kvindeligt ydre. Eller rettere sagt: jo ældre kulten bliver, jo flere kvindelige træk får Dionysos.4 De
kultiske Dionysos-fester består af tre rituelle faser: først indtages eller inhaleres vinen, som
guden bebor, af særlige Dionysos-bægre. Derved indoptages gudens ånd og man kommer i
ekstase, hvor man »står ud af sig selv« og derved bliver der plads til guden, der i enthousiasmos kommer ind i én. Derved optræder mania, et manisk raseri, hvor man mister sit selv,
idet guden optager pladsen, og man bliver ét med gruppen af mænader. Dette momentane
vanvid ytrer sig i vild dans. Til slut opnår man ro og glæde, der er forløberen for tragediernes katharsis, hvorfor Dionysos også bliver teatrets gud og i tragedierne havde korets kommenterende funktion.5 Frances Nesbitt Oppel noterer sig, at Nietzsche i Dionysos-figuren
faktisk også inkluderer mænaderne, de kvinder, der udgjorde flertallet af Dionysos-kultens
praktikere. De repræsenterer ifølge Oppel den smerte, lidelse og ekstase, der hører med til
at føde børn. Smerten, lidelsen og ekstasen overskrider og nedbryder ligesom rusen grænser
(Oppel, 73). Dionysos-figuren og kulten er nemlig også forbundet med altings natur, antitesen til opbyggelighed, der bringer liv såvel som død. Dionysos-kulten står således også for
den ikke-æstetisk formede naturlige sansning, der skal balancere den Appollinske æstetiske
og begrebslige formning af verden.
Vender vi nu tilbage til Triers Antichrist, der i titlen er blevet udstyret med symbolet for
kvindekønnet (i dette land synonymt med 1970’er feminismen), er det slående, at vi efter
introen også her finder en tredeling i 1) Sorrow (sorg), repræsenteret ved dådyret, der bærer
på et endnu ufødt eller dødfødt kid; 2) Pain. Chaos reigns (smerte), repræsenteret ved ræven,
der æder sine egne indvolde og 3) Despair. Gynocide (desperation), repræsenteret ved ravnen,
der ikke vil dø. Men hvor de to første af disse kapitler uden de store problemer lader sig
relatere til stadier i den psykoanalytiske terapi, som manden udsætter kvinden for, repræ-
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senterer det tredje kapitel Despair (med undertitlen Gynocide (kvindedrab)) det modsatte
af psykisk helbredelse i individual-psykologisk forstand. Til gengæld åbner dette kapitel for
at se filmen i et større perspektiv, der angår det sociale »legeme« og den katharsiske form
for renselse, som Dionysos-festernes tredeling i sin tid iscenesatte. Desperationen og fortvivlelsen er afsæt for mange slags løssluppen eller voldelig rituel adfærd i mange kulturer. Ritualiserede adfærdsformer, der ofte praktiseres af ungdommen i form af f.eks. vilde
fester, kan med en tysk vending betegnes som »zwecklos aber sinnvoll« (formålsløs men
meningsfuld) (Maffesoli, 144). Maffesoli understreger, at det er naturens cykliske tid eller
(med Nietzsche) den evige genkomst af det samme, der er det magiske centrum for ritualerne (Maffesoli, 48). For det er denne cykliske tid, som den appollinske fornuft og senere
Kristendommen, Renæssancen, Oplysningstænkningen og såmænd også Marxismen ønsker
at dominere og erstatte med en sammenhængende og lineær tid, der kan kontrolleres. Den
evige genkomst af det samme rummer en Dionysisk sigen ja til livet, da der i den cykliske
ekstase sker en omvurdering af alle værdier. Denne begivenhed er altid ét og det samme, en
bekræftelse af livet. Naturen er således ikke bare kosmos, men er lige så vel kaos og tilfældighed. Det samme er det sociale, der i alle samfund og kulturer er blevet reguleret gennem
totem og tabu. I mange samfund er dyret, stenen eller træet sådanne totem-former, der angiver en forbindelse mellem individet og kosmos (Maffesoli, 49). Disse totem-figurer optræder
i Antichrist såvel som i Tarkovskijs Offeret, hvilket jeg vender tilbage til.
Det er i Triers Antichrist manden (Willem Dafoe), der ser de dyriske totem-figurer
som en slags syner, der påvirker hans fortolkning. Men kvinden (Charlotte Gainsbourg) er
allerede gennem sine studier af heksenes ritualer bekendt med de tre tiggere: hjorten, ræven
og ravnen. Da manden er oplært i den psykoanalytiske tro, hvor ordet skal bane vej for
fornuften og selvindsigten, giver de imidlertid (for tilskueren at se) kun anledning til hans
undren. Og dog foregriber de tre tiggere tingenes gang, men først ved filmens slutning afgiver de en form for mening. Gennem synet af den selvfortærende ræv, der intonerer kaos i
Edens Have ved afslutningen på kapitlet »Pain«, kommer først regnen og skumringen og
endelig natten. Såvel de græske og romerske Dionysos-fester som de langt senere heksesabbatter dyrker natten. Efter mandens opdagelse af den afhandling om hekseprocesserne,
som kvinden har efterladt ufuldendt på hyttens loft, vælger han at konfrontere hende med
det, der fra hans appollinske fornufts sted tager sig ud som et psykisk sammenbrud, en
besættelse eller værre endnu: en tilbedelse af de dionysiske kræfter. Han er endelig kommet
på sporet af noget konkret, en årsag, der får virkninger. Og herefter tager begivenhederne
fart. Det kvindelige, antikristelige raseri udfolder sig på en måde, der for alvor transformerer
ikke bare personernes, men også filmens krop. Tanker og fantasier materialiserer sig i rasende
fart i handlinger, i virkeliggørelser af tidens passage eller med et begreb fra Gilles Deleuze
i filmiske »nutidsspidser« [pointes de présent] (Deleuze 1985, 129f.; jfr. senere). Filmens
»point of no return« skabes, da manden iscenesætter en rolleleg, hvor det er hans rolle at
repræsentere den natur, der udløser hendes angst, mens hun skal forholde sig rationelt til
samme. Dialogen lyder:
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I’m nature, all the things, that you call nature./ Ok, mister Nature. What do you
want?/ To hurt you as much as I can./ How?/ How do you think?/ By frightening
me?/ By killing you!/ Nature can’t harm me. You’re just the all greenery outside./
No, I’m more than that./ I don’t understand./ I’m outside, but I’m also…within. I’m
nature of all human beings./ Oh, that kind of nature. The kind of nature, that causes
people to do evil things against women./ That’s exactly, who I am./ That kind of
nature interested me a lot, when I was up here. That kind of nature was the subject of
my thesis. But you shouldn’t underestimate Eden./ What did Eden do?/I discovered
something else in my material, than I expected. If human nature is evil. Then that
goes as well for the nature of…/ ..of women…female nature./ The nature of all the
sisters. Women do not control their own bodies. Nature does…6
Her knyttes naturens kræfter af kvinden til den samfundsmæssige vold mod kvinder, der
igen knyttes til Edens have, til det Paradis, som menneskets ur-synd udgår fra og således til
Evas mésalliance med slangen. Netop dette var et centralt omdrejningspunkt for hekseprocesserne og for Malleus Maleficarum (Kramer), der udkom på latin i Tyskland i 1486. Bogen,
der på dansk blev kaldt Heksehammeren, dannede også den kirkeretslige baggrund for de
over 1000 heksebrændinger i Danmark (den sidste på Falster i 1693). I kapitlet »Despair«
er denne bog den direkte inspirator for en række stærke billedscener. Det gælder naturligvis
først og fremmest billederne i afhandlingen, der gengiver nogle af de kendteste illustrationer
af hekserier og heksebrændinger, men snart efter den citerede dialog materialiserer den slags
billeder sig også direkte i det filmiske materiale.
Under det natlige samleje, hvor kvinden vil føle volden, kroppen, smerten for at føle sin
krops grænser – eller måske omvendt – forene sig med en kollektiv, dionysisk krop, forlader
hun ægtesengen og masturberer i naturen, liggende for foden af et stort træ med gigantiske
rødder. Da manden blander sig, åbenbarer han sig som den djævel, han måske hele tiden
har været. En form for heksesabbat udspiller sig i kopulationen ved træets rødder, hvorfra en
mængde hænder langsomt åbenbarer sig. Denne scene mere end antyder den slags fantasier
om orgier, som Maffesoli ser som en afledning af Dionysos-kultens bacchanalier:
Fantasien om heksenes sabbat og sorte messer er ligeledes en form, der trækker på
Dionysos-kulten. Her bliver han dæmonisk. Det er naturligvis sabbatten, der forbliver genrens model, centreret om geden, der personificerer den ondskabsfulde,
tøjlesløse djævel, der også genkalder Dionysos eller guden Pan. I forestillingen om
sabbatten og i de billeder, der repræsenterer den, får de orgiastiske ceremonier en
udsøgt plads; en nøgen kvinde beundres eller en ung jomfru bliver rituelt defloreret,
handlinger der indleder tøjlesløse udskejelser tilegnet ondskabens gud, den personificerede djævel. (Maffesoli, 145)
Billedet af kvindens masturbation, som manden tager del i, intoneres af en dæmonisk
grynten, men det interessante er, at Trier midt i den orgiastiske akt lader kvinden give en
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henvisning til Malleus Maleficarum, idet hun siger: »Søstrene fra Ratisbon kunne starte en
haglstorm«. Og en kendt tegning, der forestiller to heksedømte kvinder, Agnes og Anne fra
Ratisbon, ses i et glimt tone frem på lærredet. I Malleus Maleficarum, der i øvrigt bruger
betegnelsen Antikrist synonymt med djævelen, spiller fænomenet haglstorm en central rolle.
Beretningen om de to dømte hekse er en slet skjult reference til såvel masturbation som den
kopulation, der forårsages af kvindens lyst. Haglvejret tolkes i Malleus Maleficarum som en
initiering af en djævelsk relation, idet heksen bliver en hjælper, der kan forstærke djævelske
gerninger. Djævelen materialiserer sig i øvrigt især gennem vand og luft og blandingerne
derimellem – f.eks. tåge og haglvejr.
Efter dette natlige orgie forsøger manden den følgende dag at belære kvinden om, at
ondskab og godhed ikke har noget med terapi at gøre, og at den form for en naturens
ondskab, der fantasmatisk viser sig i sabbatten, er en besættelse eller tvangstanke, der ikke
kan materialisere sig i virkeligheden. Det samme gælder, siger han, angsten, der end ikke i
hypnosen kan få én til at gøre ting, man ikke normalt ville gøre. Straks herefter bliver han
dog offer for sine egne forestillinger, da kvinden finder obduktionsrapporten, som det vel
at mærke kun er ham (og tilskueren), der læser og ser. Han hæfter sig (i et flashback) ved
det vedlagte røntgenbillede, der viser en lille deformitet ved barnets fodknogle. Men dette
billede ser kvinden som nævnt ikke. Hun præsenteres i stedet som var det et forhør og ikke
en samtale for fotografier af Nick siddende med støvlerne omvendt på. Røntgenbilledet
erstattes eller overlejres altså straks af fotografiet, som hun konfronteres med, hvilket for tilskueren indikerer, at hun har handlet bevidst. Men vi bevarer (som manden) erindringen om
røntgenbilledet som det skjulte sande, der som et resultat af moderens pinsel af drengen er
årsagen til drengens fald. For djævelens gede- eller satyrfod føjer sig fantasmatisk til røntgenbilledet, der således optræder som et forstærket billedelement.
Herefter følger tilskueren manden gående mod værkstedet gennem tågen, der i Malleus
Maleficarum betegnes som djævelens foretrukne transportmedie (jfr. mosekonens bryg). Her
præsenteres tilskueren for flere billeder af Nick med fejlvendte støvler. I endnu et flashback
»ser« manden/tilskueren for sig, hvordan kvinden mod dets vilje tvinger barnet til at gå
med højre fod i venstre sko og omvendt. Denne forestilling om kvindens intentionelt onde
handling bliver herefter det årsags-virknings forhold, som kan legitimere de efterfølgende
begivenheder, der følger handlingsbilledets logik, hvor en situation fører til en handling, der
igen fører til en ny situation. Til denne billedlige »bevisførelse« føjer der sig dog endnu en
overlejring af mere dekonstruktiv art. Denne gang sker det i form af en dobbelttydig sproglig
markering. Manden har skjult sit psykologiske opklaringsarbejde i form af en tegnet trekant
på et ark papir, hvorpå han tidligere har noteret sig mulige årsager til kvindens angst. Han
finder det frem af værkstedets gemmer. I trekantens nedre del står skrevet »blade« og »træer«,
ovenover »skove«, dernæst »Eden (haven)« og øverst »natur« og »Satan« der begge i bedste
lacanianske stil er streget over. Nu skriver han »ME« i citationstegn samtidig med, at han
højt siger: »herself«. Denne finesse, hvor det personlige pronomen »MIG« naturligvis også
inkluderer ham selv, idet det som sprogligt tegn rummer den, der siger det og generelt inkluderer begge køn, indikerer tydeligt, at symbiosen har nået et lemlæstende stadie.
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Relateres dette til de aldeles intrikate måder, som Malleus Maleficarum fælder domme
på, betyder det, at man ikke kan adskille begærets eller angstens genstand og den begærende
eller angste person. Forskellen mellem du og jeg, kvinde og mand, »hende selv« og »mig«
elimineres, når heksen udnævnes til at være djævelens instrument og så at sige må antage
denne skikkelse, fordi hun er almindelige mænds og kvinders projektionsobjekt for alskens
individuelt begær og social angst. En mulig genoprettelse af kærlighedsrelationen mellem
manden og kvinden elimineres i filmen ved denne forskydning mellem »me« og »herself« til
fordel for spørgsmålet om, hvem der er lystens eller angstens objekt – og som således bærer
skylden. Fra det tidspunkt befinder kampen mellem det gode og det onde sig i det voldens og
ofringens regime, der har afløst Dionysos-kultens ekstase og vanvid. I Malleus Maleficarum
såvel som i kapitlet »Despair« i Antichrist kan manden og kvinden således med et udtryk
fra middelalderen transmigrere (sjælevandre) til djævel og heks og tilbage igen på ingen tid.
Tiden er annulleret, da vi befinder os i en absolut eller umiddelbar tid, hvilket igen ifølge
Malleus Maleficarum kendetegner djævelen: han kender selv de inderste tanker og opererer
i lysets tid. Med dette befinder filmen sig i den voldelige ekstases regime, hvor djævelen af
kvinden forsøges uddrevet (idet hun kvæster hans kønsdele, så hans lem ejakulerer blod),
lænker ham (til en slibesten) og begraver ham levende. I den sidste scene bliver den sadomasochistiske relation helt åbenbar: hun hader og elsker ham, hun vil slå ham ihjel og hun
længes efter ham. Hun kalder på ham og anråber om hans hjælp, så hun kan dræbe ham.
Hun vil have ham ud af sit skjul, og da det mislykkes, begraver hun ham og kalder ham for
»bastard«. Kapitlet slutter med, at manden finder det tredje totem-dyr, ravnen, der som han
er begravet i rævegraven. Idet han graver ravnen fri forråder den hans skjulested, og han
forsøger uden held at dræbe den.
I det følgende kapitel, »The Three Beggars«, samles de tre totem-figurer, der hver for sig
har haft indflydelse på begivenhedernes gang gennem den til døden kontingente og kaotiske
unatur, der kendetegner de dionysiske og dæmoniske naturkræfter. Den fødende hjort,7 den
selvdestruktive ræv8 såvel som den evigt genkommende ravn9 tilhører alle den dionysiskcykliske forståelse af tiden, der truer den kronologisk-lineære tid. Som alle totem-figurer
kan de også fungere som talismaner, hvilket de faktisk gør i filmens første scene, hvor tre
menneskefigurer med navnene sorrow, pain og despair, står ved barnets seng. Figurerne i det
puslespil, der faretruende falder ud af deres skabeloner under forældrenes samleje, forestiller
også hhv. hjorten, ræven og ravnen. Man kan i et tilbageblik på filmens intro blive i tvivl om,
hvorvidt disse figurer holder djævelen væk eller om de inviterer ham indenfor.10 Dette sker,
da der i den sidste scene er indlagt et »falskt« flashback af introscenen forestillende kvinden,
der i orgasmens rus faktisk åbner øjnene og ser barnet, men vælger at se bort fra det. Hun
sætter med andre ord orgasmens lyst højere end sine forpligtelser som mor. Umiddelbart
derefter træder barnet op på en stol, verfer de tre tiggere bort og bevæger sig fuld af tiltro til
egne kræfter mod det åbentstående vindue. Der er som nævnt tale om et bevidst vildledende
flashback, idet kvinden, hvis man genser introscenen, tydeligvis ikke åbner øjnene. Men ikke
desto mindre kunne der være tale om en erindring eller en vision, og der lægges igen op til en
dom af kvinden som værende falsk, hvilket understreges af hendes egen selvforbandelse: »A
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crying woman is a scheming woman«, der efterfølges af remsen »false in legs, false in thighs,
false in breast, teeth, hair and eyes«, der ikke lader Paulus meget tilbage at ønske. Dernæst
ofres kvinden i kapitlet »The Three Beggars« på samme måde som i Carl Th. Dreyers Vredens
Dag (1943), hvor kvinden anerkender beskyldningerne om hekseri, da hun har sat sine
kødelige lyster over sine pligter som hustru og mor. Hos Trier lemlæster hun først sig selv,
idet hun udfører kvindelig omskæring (type II: excision eller clitoridectomy) med en saks.
Hendes skrig tilkalder hjorten, og stjernebilledet, der forestiller de tre tiggere, sorrow, pain
og despair, viser sig for manden. Dernæst følger haglvejret, hvorved djævelen og ræven materialiserer sig. Ifølge Heksehammeren kan djævelen, der har dyriske sanser, vise sig i skikkelse
af dyr (især slangen og ræven nævnes). Til slut åbenbarer ravnens skrig under gulvbrædderne,
hvor kvinden har gemt værktøjet. Ravnen bliver således mandens hjælper, hans udvidede
erindring. Mens manden befrier sig for slibestenen, angriber kvinden ham med en saks.
Panikangsten overmander ham (som i sin tid kvinden) i en serie af sort/hvide nærbilleder af
puls, vidtåbne pupiller og sitrende fingre, og han gør kort proces og kvæler hende. Dernæst
brænder han hende som en heks på bålet. At manden/djævelen dræber med koldt blod i det
øjeblik, hun angrer sin handling, og at der (som næsten altid i en patriarkalsk kultur) er tale
om et kvindeligt offer, er det mest ubærlige ved filmen. Det er sikkert også den væsentligste
årsag til den feministiske kritik, som har rejst sig i mange lande. Men det kan vel også ses som
Triers kommentar til vores tid, hvor kvinder såvel som andre manifestationer af den Anden
dræbes og ofres som var det på hekseprocessernes tid – og dette vel at mærke uden at en ny,
genfødt samfundsorden rejser sig. Dette kapitel slutter med at manden bevæger sig uendelig
langsomt forbi det udgåede træ, og landskabet transformerer sig for hver af hans skridt, så
det til sidst viser sig at bestå af lutter nøgne, menneskekroppe. De hænder, der første gang
materialiserede sig ved parrets kopulation ved træets rod, fremstår nu som nøgne kroppe eller
lig, der vælder op ad jorden.
I filmens epilog ser vi den sårede mand/djævel komme gående med sin krykke i naturen
uden for hytten. Han samler bær, som han nydende spiser og opdager sporene efter ørnens
måltid, som vistes tidligere i filmen. Ørnen åd sin egen unge, der var faldet eller skubbet ud
af reden. Et (muligvis dæmonisk) smil kruser hans læber, idet han vender sig og ser de tre tiggere materialisere sig i græsset. Her mere end antydes naturens voldelige cyklus: som ørnen
i naturen æder sine egne unger, lever også Satan, Antikrist og Dionysos af sit eget afkom.
Dette – at vi er dømt til at dø for at livet kan gå videre – er Antikrists grusomme visdom.
Omkring ham forsamler sig en hob af ansigtsløse kvinder, der vel nok kunne udlægges som
mænader eller hekse. I hvert fald er den dionysiske eller dæmonisk besjælede naturorden
forstærket ved filmens slutning. Med et udtryk fra Gilles Deleuze og Felix Guattari kan
man sige, at den transformation, der har fundet sted med manden er en »bliven kvinde«, en
indrømmelse af livets kræfter på bekostning af såvel psykoanalysens som kristendommens
forskellige ur-scener. Den psykoanalytiske ur-scene amputeres i filmens start, hvor den lyst,
der lyser ud af såvel mand, kvinde som søn, giver – forstærket af musikstykket fra Georg
Friedrich Händels Rinaldo: »Laschia ch’io pianga« – hele filmen en affirmativ kraft på trods
af dens dystre udgang. Og den kristne ur-scene, der nok opsøges med sigte på en konfron-
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tation med naturen (Edens have), følges ikke af en uddrivning af paradis, hvorefter arbejdet
med dyrkningen af jorden og alt det opbyggelige kan finde sted i en religiøs længsel efter en
tilbagevenden til et hinsidigt Paradis.
Såvel afstribningen (Deleuze og Guattari, 2005, 617 f.) af jorden (med en religiøs referencerammes orden som overbegreb) og afstribningen af bevidstheden (med en psykologisk
referenceramme som overbegreb) afvises som strategier i Antichrist. Det dokumenteres i stedet, at lysten såvel som angsten er mægtige naturkræfter, der kan omstyrte fornuften, kirken,
oplysningstænkningen osv. Drabet af kvinden har karakter af en ofring, hvorved manden,
der, som det er fremgået, er filmens hovedperson, selv kan blive en Antikrist og mærke sin
egen natur »within« (»bliven kvinde«). Ud af kaos opstår noget nyt. Som regel sejrer det
apollinske over det dionysiske, men her er det mere end tvivlsomt, om manden får genrejst
nogen menneskelig orden. Han er tværtimod blevet den nye dæmon eller måske en dionysisk gud, der plukker skovens vilde bær og er den nye attraktion blandt mænader eller hekse.
Det opbyggelige ligger et helt andet sted. Det, der skildres i slutscenen, er et (med Deleuze
og Guattari) nomadisk, glat eller haptisk rum, som jeg straks kommer tilbage til. Forinden
skal Malleus Maleficarums meget malende billede af djævelen, som han ter sig i Guds velsignede have, citeres:
[…], men skovens vilde vildsvin, med hvilken der menes enhver form for hedenskab
og kætteri, har opædt og plyndret den, har lagt troens skønne frugter øde og har plantet tornede vilde bær blandt vinrankerne og den rænkefulde slange, vor menneskelige
races onde fjende, som er Satan og djævelen, har udåndet gift og forgiftet frugten i
vingården med den kætterske plage. (Kramer, 156)
Dette tekststykke kunne – såvel som Dante Alighieris nedstigning til helvede i Den
Guddommelige Komedie – have dannet inspiration for filmens sidste scene.

II
Optagelserne til Andrei Tarkovskijs Offeret blev lavet i 1985, mens han levede i eksil i Sverige.
Tarkovskij, der var en stor beundrer af Bergman, brugte i denne film nogle af hans kendte
skuespillere og filmede på Gotland. Offeret blev Tarkovskijs sidste film, da han kort efter
optagelserne fik konstateret kræft. Han deltog i redigeringsfasen fra sygesengen og døde i
1986. Ideen til filmen er dog ifølge ekstramaterialet til DVD-udgivelsen nedskrevet allerede
1978. Tarkovskij skrev:
Der er to typer af drømme: I den ene styrer drømmeren begivenhederne: Han kontrollerer, hvad der sker og hvad der vil ske: Her er en demiurg. I den anden er han
ude af stand til at få kontrol – og bliver udsat for vold, han ikke kan forsvare sig selv
imod. Alt resulterer i smerte og angst. (Offeret, disc. 2: »Regi Andrei Tarkovskij«)
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Manuskriptet til Offeret er fra 1983, og det blev sammensat af »heksen«, »offeret« samt »en
søn, det er forbudt at tale« (op. cit.). I slutningen af filmen, hvor sønnen igen har fået stemmens brug, udtaler han »I begyndelsen var ordet – hvad betyder det, far«? Her ytrer sønnen
sig i forlængelse af traditionen, der gennem filmen brydes ned i kraft af faderens, Alexanders,
alliance med heksen, Maria, og deraf følgende omvending af alle værdier. Det er med andre
ord faderen, der destruerer de apollinske værdier, som han selv har praktiseret gennem et helt
liv. Dette til fordel for de dionysiske, der giver ham en ny adgang til sansningen og som kan
annullere den lineære tid. Faderen bevarer gennem denne handling sit barns uskyld, idet han
afværger en krig, så alt kan forblive det samme, selv traditionen. Til gengæld må han ofre
sin forstand og eksilere sig fra det normaliserede, borgerlige fællesskab. Han, der er træt af at
være skuespiller, filosof, æstet og litteraturanmelder, lytter i filmens start til postbuddet eller
nomaden Otto. Senere får vi at vide, at Otto også samler på uforklarlige, sande begivenheder,
hvor en fortidig hændelse bl.a. aktualiserer sig i det, vi kalder nutid. Det er hans fortælling
om Nietzsches Således talte Zarathustra (1885) og om den evige genkomst af det samme, der
fører til filmens første sekvens af vertikalt filmede sort/hvide billeder af kaos, der i visionens
form foregriber såvel krigen som sønnens mulige død for Alexander.
Under bombeflyenes intonering af krigen går Alexander i panikangst og hans første indskydelse er at skyde sønnen for at redde ham fra den appollinske katastrofe. Han besinder
sig, og i stedet beder han for første gang i sit liv til Gud. Han ønsker at kalde krigens begivenhed tilbage, så sønnens kan reddes. Hvis Gud hører hans bøn, vil han som tak opgive
sin stemmes brug. Men Otto opsøger ham og tilskynder ham til at besøge heksen Maria,
som han ligger med en nat. Sammen lykkes det Alexander og Maria i den seksuelle orgiastiske hengivelse at glemme angsten for fremtiden, så de voldelige, potentielle begivenheder
ikke finder sted. Som en afslutning på samlejet, hvor parret svæver i luften, højt hævet over
sengen, gentages Alexanders vertikale kaos-vision af sort/hvide billeder – med væsentlige forskydninger. Visionen er nu befolket af mennesker og i det sidste billede ses sønnen liggende
trygt sovende på en pude.
Denne skildring af samlejets tid, hvor fortid, nutid og fremtid sameksisterer i en a-kronologisk, simultan tid, kan med Deleuze kaldes »ren« eller »virtuel«. Denne tid ser Deleuze det
muligt for filmen at afbilde i det, han kalder »tidsbilledets nutidsspidser« (Deleuze, 129f.).
Heri de-aktualiseres den aktuelle, passerende nutid og »[d]en kronologisk-successive temporalitet erstattes af en »begivenhedens indre tid«, idet den virtuelle begivenhed skyder sig
fri af de fastlagte spatio-temporale koordinater, der identificerer dens placering i en kronologisk og kausal begivenhedskæde« (Nielsen, 46). Alle nutidsspidser – fremtidens nutid,
nutidens nutid og fortidens nutid – bliver samtidige, og i og med denne simultanitet opløses
muligheden for at skabe en fortløbende fortælling. Til gengæld bliver det muligt at dykke
ned i begivenhedens enkelte punkter eller billeder eller rettere: at udforske mellemrummene
mellem begivenhedens enkelte punkter, så begivenheden opleves som en tidsfylde eller som
en udstrækning. Deleuze forklarer dette (med reference til stoikerne) meget apropos såvel
Antichrist som Offeret:
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En ulykke vil ske, den sker, den er sket. Men desuden er det på samme tid, at den
vil finde sted, allerede har fundet sted og er i gang med at finde sted; så at den før at
have fundet sted ikke har fundet sted, og, mens den finder sted, ikke vil finde sted…
etc. (Deleuze, 132)
En sådan ren virtuel tid, der viser sig i skærmens overflade, så man på haptisk vis sanser de
enkelte billedelementer, som rørte man ved dem, skaber Tarkovskij i Offeret – såvel i de sort/
hvide visioner som i de svævende kroppe.
Det bliver muligt for Alexander at slippe fortidens traumer og dermed angsten for fremtiden, idet han med heksen erfarer, at alle tider virtuelt har flere mulige udfald. I sin glæde
over sin nyfundne frihed brænder Alexander fortiden i form af familiens smukke træhus.
Han nyder det anti-æstetiske kaos og tager dets omkostninger på sig: eksileringen som nar
og vanvittig. Sønnen, hvis uskyld og livsglæde faderen har sat alt ind på at redde, vander
det udgåede træ som den munk, der ifølge faderens legende, fik livet til at vende tilbage til
træet. Sønnen vender med andre ord tilbage til traditionen, men om det er Kristendommen,
Buddhismen eller Taoismen, der er traditionen, forbliver ubesvaret og irrelevant. Det vigtigste er, at det udgåede træ forvandler sig til livets træ ved den vedvarende og altid tilbagevendende munks vanding. Det er den cykliske praksis, sønnen påtager sig. Det, som Tarkovskij
viser, er, at skal oplevelsen af tiden som begivenhed og som en fejring af den evige genkomst
af det samme opnås, kræves der et offer: den apollinske formgivnings offer. Og netop dette
må især kunstneren være sig bevidst.
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III
Vender vi nu en sidste gang tilbage til Triers Antichrist, er inspirationen fra Tarkovskij tydelig. De lavtstrygende bombemaskiner i Offeret bliver i Antichrist til de faldende agern og
til afslutningens haglstorm. Heksens sang forandrer sig til naturens mange mærkelige lyde
(inklusive det fantomgrædende barn, der ifølge Malleus Maleficarum er udtryk for ren djævelskab). Skoven, det udgåede træ, træhuset, det uskyldige barn, heksen, og afbrændingen,
der initierer en ny orden, er alle symbolske ingredienser, som Trier genbruger fra Offeret.
Men Triers dedikation til Tarkovskij i Antichrists slutning skyldes nok især billedstilen. For
Trier bygger videre på det potentiale, som Tarkovskij viser, når han lader tilskueren erfare
begivenhedens indre, virtuelle tid gennem nutidsspidsernes tidsbilleder. De rummer en indbygget dobbelthed: for ikke alle nutidsspidser kan være sande på samme tid, og samtidig er
de så foldet ind i hinanden, at de ikke kan adskilles. Hvis begge disse virtuelle former for
tid – fortidslagenes og nutidsspidsernes – optræder i serier (i stedet for det normale: som
empiriske sekvenser) kan de så at sige udtrykke tiden som kraft, som komme eller tilblivelse (becoming) (Bogue, 148-49). Og således får vi et tidsligt tegn (chronosign), der (med
Nietzsche) kan agere som »en »falskhedens kraft«, idet det er en tilblivelsens, metamorfosens
og transformationens kraft, der konstant gengiver fikserede, stabile, »sande« identiteter som
»falske««(Bogue, 149).
I begrebet om »falskhedens kraft« genfinder vi hos Deleuze Nietzsche og hans udlægning
af såvel falskheden (hinsides løgn og sandhed) som den dionysiske kraft. Hverken Tarkovskij
eller Trier understøtter en klassisk modstilling af sandhed og løgn, men de skaber gennem
falskhedens kraft en forandringens kraft i selve det filmiske materiale. Det er den kreative tilblivelses kraft, vi sanseligt rammes af i de haptiske billeder, der hos Trier bearbejdes på en helt

> to screendumps fra Tarkovskijs Offeret (© http://www.anotherworldent.com)
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særlig måde. Ikke ulig brugen af de haptiske billeder, der manifesterer sig som synlige pixels
i lærredets og skærmens overflade i Riget I og II (1994 og 1997), transformerer Trier filmmediet til at kunne dokumentere tidens tilblivelse, så den ligner den real-time transmission,
som vi kender det fra elektroniske og digitale billeder. Han skaber i sin haptiske udformning
af en af den virtuelle tids rene former – nutidsspidserne – en dionysisk fejring af tiden som
komme og bestandig transformation. Det haptiske kan altså betegne dette, at mediet og dets
tidslige form kan synliggøres på lærredets eller skærmens overflade. Tidens nutidsspidser kan
således sanses kropsligt og direkte på lærredet/skærmen, så at sige før den refleksive bearbejdning af det sete sætter ind. Interessen for den haptiske overflades tekstur er synlig i de fleste af
Triers film, der også ofte tematisk beskæftiger sig med psykiske grænsetilstande, hypnotiske
tilstande og dæmoniske hekserier, der anfægter lærredets klassiske funktion som grænseflade
for tilskuerens indlevelse.
I forlængelse af dette skal vi vende tilbage til, hvordan filmens slutning og begyndelse,
der begge udfolder sig som haptiske og sort/hvide nutidsspidser, forholder sig til hinanden. I
slutningen, hvor kvinden på samme tid bekræfter hekseidentiteten og som en kristen angrer
sin synd, fordi hun satte sin lyst over moderfølelsen, vises et flashback til den indledende
begivenhed, der ved det første gennemsyn unddrog sig spørgsmål som skyld, ansvar, sandhed
og falskhed. Dette flashback af kvinden med åbne, medvidende øjne, svarer imidlertid, som
nævnt, ikke til introscenens billeder af kvinden, som med lukkede øjne giver sig hen. Der er
altså ikke tale om nogen rekonstruktion af en empirisk sekvens. Der er derimod tale om et
»falskt« flashback, hvor hun (som det hele tiden har været mandens hensigt med terapien)
vender tilbage til og genoplever begivenheden indefra – svarende til erfaringen af naturen
som noget »within« og ikke bare som noget, der ligger uden for vores egen kropslighed.
Hun erkender i denne scene, at hun ikke kan leve med sin skyld, og derfra vælger hun selv
sin skæbne. På samme måde som Alexander vender den opbyggelige, æstetisk formgivende
verden ryggen og med fuld bevidsthed går ind i sindssygen hos Tarkovskij, går kvinden hos
Trier bevidst sin egen tilintetgørelse i møde. For begge verdener kan ikke eksistere samtidig,
når der skal dømmes om sandt eller falskt. Noget af det virtuelle må aktualisere sig og blive
til form, til identitet eller ikke-identitet. I samme øjeblik, som kvinden fornægter sin egen
eksistens som identitet og ofrer sig/bliver dræbt som menneske, bliver manden en dionysisk,
dæmonisk, dyrisk gestalt, der som naturen bryder med alle former for lineær, tidslig orden
og som eksisterer i alle de kaotiske mellemrum i begivenhedens punkter.
Det er denne uendeligt smukke udstrækning af virtuel tid, vi præsenteres for i Antichrists
start og som viser sig i mytisk form i slutningen. Det er en af-individualiseret tid, en ikkeforankret, ikke materialiseret, ikke-sensomotorisk tid, skønt det, vi mest af alt ser, er kroppe.
Denne tid vælger Tarkovskij og Trier begge at gøre sanselig og synlig gennem det haptiske
billede, der materialiserer sig i lærredets overflade og negerer dybde. Det haptiske billede er
det dionysiskes eller det antikristeliges bestandige transformation, der skaber metamorfoser
uden at finde ro i en entydig, æstetisk form eller en afsluttet, selvidentisk fortælling. Måske
derfor kan denne film ikke affærdiges, og ingen vil vide af de andres domme. Som manden ser kvinden som besat og ikke inkluderer sig selv i dette »ME«, der udtales »herself«,
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ser kvinden manden som objektiverende eller som djævelen selv. Da de to udlægninger af
kvindens måde at være til stede på – henført med lukkede øjne eller medvidende med åbne
øjne – eksisterer samtidig, gør Antichrist det umuligt at afgøre, hvad der er sandt og hvem,
der er skyldig. Men omvendt kan tilskueren erfare, at sandheden er noget, der skabes, idet
begivenheden udfolder sig i en aktualisering. Og det er heri – midt i begivenhedens udfoldelse – at det største svigt og den mest voldelige transformation kan finde sted i relationer,
f.eks. mellem to mennesker:
To mennesker kender hinanden, men kendte allerede hinanden og kender endnu
ikke hinanden. Svigt sker, det skete aldrig, og alligevel er det sket og vil ske, sommetider svigter den ene den anden og sommetider svigter den anden den første – alt
sammen samtidig. (Deleuze, 132)
Dette sidste kan måske svare på spørgsmålet om, hvorfor titlens Antichrist er skrevet med
et kvindetegn. For kvinden henter (som feminismen) sin kraft i naturens og det sociales
forandrende potentialer og søger herigennem at skabe en slags haptisk mod-vold eller et
glat rum, der kan balancere en appollinsk stræben efter et gennemorganiseret, optisk rum.
Og den evige kamp mellem dionysiske og appollinske kræfter finder sted på alle niveauer
af det sociale rum, hvori den dionysiske eller antikristelige skygge, som Maffasoli siger det,
er den mest traditionsbevarende, når det kommer til stykket. For selvom kollektive former
for »orgier« kan skabe panik og være grænseoverskridende »forbliver den dionysiske visdom
i selv dens mest chokerende former den mindst onde« (Maffesoli, 102). Denne indsigt kan i
høj grad også gøres gældende for Lars von Triers Antichrist.
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Noter
1 Jfr. interview i Filmmagasinet Ekko, maj 2009: http://www.ekkofilm.dk/
2 Jfr. interview i Film # 66, DFI, maj 2009: http://www.antichrist-themovie.
com/?cat=8&language=da. I det følgende refererer jeg til Nietzsches Der Antichrist i Peter
Thielsts danske oversættelse, Antikrist, så en forveksling mellem bog og film undgås.
3 Dette er sandsynligvis en af hovedgrundene til, at Nietzsches kvindesyn mildest talt er
skizofrent. Han hylder nemlig ikke de virkelige kvinder – især da ikke, hvis de er lærde.
Om kvindernes betydning for Nietzsche og om Nietzsches betydning for den (post)
feministiske filosofi se Thomsen, 1985.
4 Jfr. udstillingen Dionysos – Verwandlung und Ekstase 2008-09, Museumsinsel Berlin.
5 Om kultens faser og Dionysos’ betydning for teatret se Hjortsø, 1984.
6 I referencen til filmen har jeg valgt at bibeholde citaterne på engelsk. Artiklens oversættelser er, hvis ikke andet fremgår, mine egne.
7 Hjorten (på engelsk deer eller hart) var i middelalderen synonym med alle ikke-opdrættede dyr i naturen. I Shakespeares Twelft Night (1602) spilles der på det lydlige sammenfald mellem heart og hart.
8 Ræven har siden oldtiden været genstand for mytologisk fortolkning. Den har betegnet
intelligens, snuhed, snarrådighed men har også i skikkelse af varulv og andre blandinger
mellem dyr og mennesker været såvel guddommeliggjort som dæmoniseret.
9 Ravnen kan associeres dels til Odins ravne, Hugin og Munin, der i den nordiske mytologi betegnede hukommelse og erindring, idet de hver morgen fløj ud og hver aften
vendte tilbage med nyt om verden; dels til Edgar Allan Poes The Raven (1845), hvor
Ravnen med sit evige omkvæd »(N)evermore« varsler den fortællende mands død. I den
sidste strofe hedder det: »And the raven, never flitting,/ still is sitting, still is sitting/ On
the pallid bust of Pallas just above my chamber door;/ And his eyes have all the seeming
of a demon’s that is dreaming,/ And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow
on the floor;/ And my soul from out that shadow that lies floating on the floor/ Shall be
lifted - nevermore!«
10 Jacob Bøggild nævner to film af Roman Polanski som mulige forlæg for de tre tiggere,
nemlig Repulsion (1965) og Rosemary’s Baby (1968) (Bøggild 2010).

Antichrist
Tragik hinsides godt og ondt
Af Niels Lehmann

To moralorienterede læsninger
Filmen Antichrist giver ikke underligt anledning til en del moraldebat. Det er stærke sager,
von Trier byder os, og hans flirt med et middelalderligt hekseunivers med alskens tilhørende
djævelskab må nødvendigvis virke provokerende. På nettet kan man sågar finde indlæg,
hvori der i fuldt alvor argumenteres for, at man end ikke behøver at se filmen for at kunne
indse, at der er tale om et moralsk forkasteligt værk.1 Den blotte påkaldelse af Antikrist i
titlen får tilsyneladende meget moralsk indstillede kristne op af stolene. Og det er ikke blot
kristne, der kan finde filmen moralsk forkastelig. Fordømmelsen finder også sted ud fra
et feministisk perspektiv. Således betragter Elisabeth Møller Jensen fx von Triers film som
udtryk for et gennemført kvindehad, først og fremmest fordi den kvindelige hovedperson
angiveligt gøres til en heks med stærke forbindelser til Djævelen, og filmen dermed kan synes
at give udtryk for det misogyne synspunkt, at alt ondt udspringer fra kvinder.2 Det interessante ved disse to læsninger af Antichrist er, at de er udtryk for to væsensforskellige opfattelser
af filmen, der dog er rørende enige om præmissen for en fuldstændig afvisning.
Den kristne moralist anklager filmen for simpelthen at dyrke djævelen og alt hans væsen.
Ifølge denne opfattelse bliver filmen til et eksempel på transgressionsæstetik, der kendetegnes
ved at smide alt det, der ligger uden for vores almindelige moralkodeks, lige i synet på os.
Til forskel herfra anser en feminist af Møller Jensens type filmen for at være moraliserende,
fordi den angiveligt skulle give udtryk for en fordømmelse af det kvindelige som sådan, idet
kvindekønnet associeres direkte med ondskab. Her lægges vægten ikke på djævelens rolle i
det von Trierske univers, men derimod på det forhold, at djævelskabet bindes til den kvindelige hovedperson. Forskyder man vægten på denne måde, kommer man ikke frem til, at der
skulle være djævelskabsdyrkende transgressionsæstetik på færde. I stedet kommer man til at
opfatte filmen som endnu en version af den patriarkalske og forkastelige moral, der har skabt
århundreders kvindeundertrykkelse. I det feministiske perspektiv bliver filmen altså ikke
anset for simpelthen at være umoralsk, men derimod for at være gennemsyret af en forkert
og kvindeundertrykkende moral.
Til trods for de diametralt modsatrettede grunde til at afvise Antichrist er den kristne og
den feministiske moralist dog helt på linie i det synspunkt, at filmen skal læses ud fra moralens alen. Hvad enten man afviser en film for at være amoralsk eller for at bringe en fejlagtig
moral til torvs, indskriver synspunktet sig i en moralhorisont, og ud fra denne synsvinkel kan
en film øjensynlig kun opfattes som god, hvis den taler det godes sag.
Det står naturligvis enhver frit for at insistere på det moralske perspektiv i vurderinger af
kunst. Fremgangsmåden resulterer imidlertid meget let i ringe kunstkritik, fordi den tvinger
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én til at gå galt af værker, der befinder sig hinsides det moralske perspektiv, og et sådant værk
forekommer netop Antichrist mig at være. Den er ikke en film, der placerer skyld, fordømmer personernes handlinger og fælder moralske domme. Filmen er hverken et melodrama,
der opererer med klart aftegnede helte og skurke, eller et drame serieux (i Diderots forstand),
hvor moralske dilemmaer stilles til skue. Lige så lidt er den en amoralsk (eller måske ligefrem
anti-moralsk) værk, der udforer vores politiske korrekthed ved at dyrke alt det, vi normalt
fordømmer. Antichrist er snarere immoralsk i Nietzsches forstand. Den udmærker sig ved
overhovedet ikke at være interesseret i det moralske spørgsmål om det gode og det onde. Den
er en moderne tragedie om den meningsløse lidelse, der kan overgå os – en skæbnefortælling,
der med Nietzsches sprogbrug kan siges at befinde sig hinsides godt og ondt. Sådan kan man
i hvert fald formulere det hovedsynspunkt på filmen, som jeg ønsker at aftegne konturerne
af her.

En skæbnefortælling hinsides godt og ondt
Antichrist rummer ganske vist voldsomme handlinger, som de fleste af os ville være tilbøjelige
til at betragte som moralsk uacceptable, og for en umiddelbar betragtning kunne filmen derfor synes at kalde på en moralsk læsning. Hvem vil ikke anse en kvinde, der vælger at bore et
møllehjul direkte ind i benet på sin mand for at hindre ham i at stikke af, for at være moralsk
anløben? Og bedre bliver det vel ikke af, at kvindens handlinger synes at tvinge manden til at
myrde hende, hvis han vil overleve hendes vanvidshandlinger? Men ét er, at vi som tilskuere
kan mene, at handlingerne er moralsk forkastelige. Noget andet er spørgsmålet om, hvorvidt
filmen faktisk lægger op til at vurdere figurernes moralske habitus, og så vidt jeg kan se, er
Antichrist nærmest kemisk renset for fordømmelser. Filmen er snarere sat i en forstående eller
medlevende toneart.
Til denne konklusion må man komme, hvis man undlader at anskue figurernes handlinger som isolerede fænomener og i stedet overvejer filmens æstetiske konstruktion. Filmen
skaber nemlig en dobbelt kontekst for handlingerne.
På det realistiske plan er Antichrist en fortælling om den afgrundsdybe fortvivlelse, man
kan lande i som følge af et ubærligt tab. Alle kvindens handlinger fremstår som produkter af
den smerte, hun bærer på efter sønnens død, og handlingen udspiller sig grundlæggende som
et sorgterapeutisk forløb. På intet tidspunkt giver manden udtryk for en fordømmende eller
moraliserende holdning – end ikke da han hen mod slutningen bliver voldsomt maltrakteret.
Som uddannet terapeut ved han bedre end nogen anden, at moral bør holdes helt uden for,
hvis terapien skal have en chance for at lykkes. Faktisk finder han anledning til at pointere
dette eksplicit, da kvinden midtvejs i filmen selv giver udtryk for fordømmende holdninger.
Men von Trier lader det ikke blive ved den psykologiske realisme. Filmens æstetiske
hovedgreb er indlysende at pode en metafysisk overbygning på den realistiske fortælling
om tab og bundløs fortvivlelse. Von Trier gør et stort nummer ud af at få os til at tro på,
at der kan være helt andre og langt stærkere kræfter på færde end de indre psykologiske. Vi
får mange indicier, der peger i retning af, at der rent faktisk er tale om djævelens værk. Der
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foregår mange mærkelige ting ude ved hytten. Kvinden brænder faktisk fodsålerne, da hun
ved ankomsten til Eden sætter sine bare tæer på skovbundens mos. De tre tiggere, der spiller
så stor en rolle for opbygningen af det overnaturlige univers, viser sig også at være andet og
mere end de figurer, vi ser på drengens bord ved begyndelsen af filmen. Ligesom de faktisk
optræder i deres dyreskikkelser i von Triers univers, viser de besynderlige stjerneformationer,
de angiveligt skulle henvise til, sig også at være reelle. Og sidst men bestemt ikke mindst viser
obduktionsrapporten, at drengen er blevet født med en misdannelse i foden, der ikke kan
undgå at lede tanken hen på djævelens hov.
Dramaturgisk set er obduktionsrapporten det vigtigste indicium. I den analytiske teknik,
von Trier betjener sig af, henlægges afsløringen af misdannelsen til førklimakset. Manden
opdager den lige inden terapiforløbet endegyldigt ryger af hængslerne. Hidtil har han enten
glemt eller fortrængt, at han har skjult brevet fra hospitalet for sin kone, og da han pludselig
finder det i sin lomme, kommer obduktionsrapporten til at fungere som et »missing link« i
det skræmmende udviklingsforløb, man som tilskuer ikke kan lade være med at konstruere
på dette tidspunkt.
Det hele er øjensynligt startet med kvindens teoretiske interesse i middelalderens hekseprocesser, som hun forsøger at omsætte i et ph.d.-projekt. Da hun efter at have født sønnen
på et tidspunkt er taget til hytten i Eden med sin søn for at sætte turbo på skriveprocessen,
viser det sig imidlertid, at interessen formentlig har sat sig praktiske spor. Med en intertekstuel reference til The Shining antydes det på flere måder, at kvinden er blevet besat. Der
foregår meget mystisk under dette ophold. Ikke mindst opfører drengen sig meget besynderligt, og (ligesom hovedpersonen i The Shining) bliver hun gradvist mindre og mindre i
stand til at skrive på sit projekt. Da manden langt senere går ind i hyttens skrivestue med
de mange djævle- og hekseartefakter, opdager han (og vi med ham), at hun til sidst ikke har
været i stand til andet end at kradse streger ned på papiret. Den misdannede fod antyder, at
djævelen har haft en finger med i spillet i forbindelse med drengens konception, og i dette
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lys bliver faldet fra vinduet til en del af en djævelsk plan, som for alvor sættes i gang med
drengens død.
Genkalder man sig prologen efter at have tænkt denne tanke, viser det sig, at denne
læsemåde understøttes af måden, hvorpå den indledende tragiske begivenhed finder sted.
Drengens fatale vej mod vindueskarmen har noget uafvendeligt over sig. Vinduet åbner sig
nærmest af sig selv, og da der også er noget mekanisk over drengens bevægelser, fornemmer
man, at han nærmest bliver ført frem mod den visse død. Også det forhold, at de tre tiggere
er til stede som metalfigurer på drengens skrivebord, antyder, at begivenhederne ikke finder
sted af sig selv, men er udtryk for en djævelsk intervention. Selvfølgelig opfatter man ikke
dette i første omgang, hvor man ikke er klar over, hvad de tre tiggere står for, men i retrospekt – efter at de tre figurer er blevet opladet med en eller anden form for sort magi – ligger
det lige for at rekonstruere prologen således. Herefter fremstår det sorgterapeutiske forløb
egentlig blot som en eksekvering af djævelens ødelæggelse af de to fordømte mennesker. På
baggrund af sit forberedende arbejde kan djævelen læne sig tilbage og simpelthen lade terapien gå mere og mere i opløsning.
Det skal dog tilføjes, at filmens intrige aldrig lader denne fabel fremstå som den egentlige
kausale forbindelse mellem begivenhederne. Den forbliver en mulighed, der udelukkende
lader sig stykke sammen på grundlag af en række indicier, som ikke utvetydigt peger i denne
retning. Med vanlig sans for ambiguitet holder von Trier det uafgjort, hvorvidt man skal
acceptere, at der i dette univers faktisk er overnaturlige kræfter på færde, eller man blot skal
læse filmens metafysiske univers som udtryk for en projektion af indre psykiske »dæmoner«
på verden.
Den afgørende pointe er imidlertid, at hvad enten man forfølger det realistiske eller det
overnaturlige spor, kommer parret – og det gælder netop både manden og kvinden – til at
fremstå som ofre for kræfter, der er større end dem selv. Hvad dette angår, gør det ikke nogen
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principiel forskel, om kræfterne er den tilsyneladende uovervindelige sorg over tabet af sønnen eller djævelens gerninger. Muligheden for, at der er tale om overnaturlige kræfter, repræsenterer utvivlsomt en gradsforskel. Mens man (muligvis) kan gøre sig håb om at komme
naturlig fortvivlelse til livs, er det straks langt mere utænkeligt, at man har den mindste
chance mod djævelske kræfter. Filmens metafysiske univers kan således ses som en markant
understregning af offerrollen, men nogen artsforskel i forhold til det realistiske univers er der
ikke tale om.
Det er filmens placering af de to hovedpersoner i offerrollen, der gør det vanskeligt at
se det meningsfyldte i den kristne moralists påstand om, at Det Onde dyrkes i filmen. Der
er ingen sadister, der fremstår som sejrrige, da de onde kræfter til sidst har sejret. De stærke
kræfter, der er på spil, fremstår udelukkende som skræmmende og uhyggelige størrelser, der
rammer os hårdt, når de viser sig.
Det er også filmens interesse for parret som ofre, der gør det vanskeligt at se, hvordan
man skulle kunne argumentere for, at kvinden bliver fordømt af en implicit fortæller, fordi
hun angiveligt skulle inkarnere ondskaben. Hun hverken vælger eller er det onde. Skulle man
have fremstillet hende som en, der vælger det onde, skulle hun utvivlsomt have bestræbt sig
på at lægge begivenhederne til rette på en måde, så hun ville have en chance for at komme
sejrrigt ud af historien. Skulle hun fremstå som en inkarnation af ondskaben, skulle hun vel
sagtens have været så stærk, at hun havde kunnet lade grusomheden gå ud over manden uden
selv at blive ramt. Men ingen af delene kan jo siges at være tilfældet. Nej, ligesom manden
er hun simpelthen ramt, hverken mere eller mindre. Pointen er, at von Trier gør meget ud
af at underminere den subjektive frihed, der er forudsætningen for at kunne handle moralsk
forkasteligt. Er det djævelen, der i virkeligheden styrer begivenhederne, foretages de forkastelige handlinger med ført hånd, og selvom det måske »kun« er en altfortærende sorg og
fortvivlelse, der driver værket, må man ikke desto mindre anskue handlingerne som udtryk
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for et ufrit subjekts handlinger. Hvordan man end vender og drejer det, er temaet i Antichrist
hverken skyld, fordømmelse eller straf, men derimod erfaringen af lidelse.
Det er nærliggende at udpege en slående parallel til Euripides’ tragedie Hippolytos. Der
er ganske vist ikke noget incesttema på færde i Antichrist, men relationen mellem kvinden
og manden er at ligne med forholdet mellem Fædra og Hippolytos. Som Fædra er kvinden
ramt af kræfter, hun er helt uden mulighed for at kunne kontrollere, mens manden ligesom
Hippolytos er så rationalistisk indstillet, at han får hildet sig i den forestilling, at alting kan
helbredes, styres og kontrolleres. Hun må gå til grunde, fordi hun fortæres af de overmenneskelige kræfter, og han må miste alt på grund af sin hybrisagtige tiltro til egne kræfter.
Som hos Euripides er det heller ikke kvinden, der er den tragiske hovedperson, men derimod manden. Ligesom Hippolytos gennemspiller Antichrist i virkeligheden et helt klassisk
aristotelisk tragedieskema med manden i rollen som den, der begår et fejlgreb og rammes
hårdt på grund af sin fejltagelse. Hos Euripides er det Hippolytos’ afvisning af kærlighedsgudinden Afrodite, der får lavinen til at rulle, fordi gudinden naturligvis ikke vil finde sig
i at blive tilsidesat og derfor sætter sig for at hævne sig. I Antichrist består mandens fejlgreb
tilsvarende i en totalafvisning af ekstraordinære kræfter og hans deraf følgende overvurdering
af den terapeutiske indsats’ rækkevidde generelt og sin egen formåen som terapeut i særdeleshed. Selvovervurderingen kommer til udtryk deri, at han nægter at høre på advarslerne
fra hospitalslægerne, der finder hendes sorgforløb unormalt, og forbryder sig på reglen om,
at man ikke skal fungere som terapeut for mennesker, man er intimt forbundet med.
Hvis der er et kritisk budskab i filmen, er det snarere rettet mod mandens rationalisme
end kvindens gerninger. Det ville imidlertid være selvmodsigende at lancere en kritik af vores
overpotenserede forestilling om, at vi med vores evne til at gennemskue tingenes natur magter at løse snart sagt alle problemer, i form af en moralsk fordømmelse. For ville en sådan fordømmelse ikke blot gentage overpotenseringen ved at antage, at man ad rationalitetens vej
kan finde ud af, hvad der egentlig er det moralsk forkastelige? Det er derfor overordentligt
rimeligt, at von Triers »kritik« iscenesættes som et skæbnedrama. Eftersom manden vitterlig
forsøger at gøre det rigtige ved at sætte gang i det terapeutiske forløb, er vi som udgangspunkt tilbøjelige til at være velvilligt indstillede over for hans i bund og grund altruistiske
projekt. Lige så lidt som den sørgende kvinde, der hele vejen igennem accepterer at indgå i
terapien (selvom hun i sagens natur har modstand mod de konkrete tiltag, manden tager for
at bryde gennem hendes angst), finder vi anledning til at fordømme rationalisten. Vi rystes
derfor lige så meget over hans som over kvindens fald. Ved at vælge skæbnedramaet som
dramaturgisk greb undgår von Trier således at installere en fordømmende instans i filmen,
og i stedet for at kalde på vores fordømmelse får han os til at gå til filmen med forstående
indlevelse.

Tragik versus moralkritik
Det er fraværet af en instans, hvorudfra handlinger kan fordømmes, der gør det meningsfuldt at bringe von Triers film i forbindelse med Nietzsches moralkritiske projekt, som det
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fx kommer til udtryk i Antikrist. Forbandelse over kristendommen. Når Nietzsche bestræber
sig på at etablere et livsperspektiv, der befinder sig hinsides godt og ondt, skyldes det netop,
at han betragter enhver bestræbelse på at opstille moralfilosofiske instanser som udtryk for
en nedvurdering af livet sådan, som det nu engang udfolder sig. I hans øjne er transcendentale instanser både illusionære og undertrykkende. De er mentale opfindelser, med hvilke
man kan kritisere bestemte livsudfoldelser – eller endnu værre: livsudfoldelse som sådan
– og søger man som Nietzsche en livsbekræftende filosofi, må man nødvendigvis bekæmpe
sådanne fantasmer.
I lyset af de moralsk orienterede læsninger, Antichrist udsættes for, forekommer det mig
vigtigt at udpege konvergensen mellem filmen og Nietzsches bestræbelse på at vriste os fri
for det moralske perspektiv. Men selvom Nietzsches moralkritik og von Triers skæbnedrama
altså konvergerer i et ekstra-moralsk perspektiv, er det nu mere forskellene end lighederne
på de to versioner af Antikrist, der springer i øjnene. Til forskel fra von Trier kan Nietzsche
nemlig ikke nære sig for at moralisere, når det kommer til stykket. Trods sit erklærede ønske
om at bedrive livsbekræftende tænkning lander han typisk i den kritiske tænkemåde, som
han egentlig ønsker at slippe af med. Dette kommer til udtryk med al ønskelig tydelighed i
Antikrist.
For Nietzsche er kristendommen ikke blot forkastelig, fordi den i århundreder har forpligtet os på en gudeforestilling, der netop har fungeret som en transcendental instans, hvorudfra livet har kunnet fordømmes. I hans øjne er kristendommen simpelthen en inkarnation
af den slavemoral, med hvilken præstetyper har kunnet »sige nej til alt, hvad livets opadstigende bevægelse, det vellykkede, magten, skønheden, selvbekræftelsen på jorden frembyder«.3 Således anskuet bliver slavemoral et redskab i hænderne på de svage og mislykkede,
hvis misundelse på de stærke og vellykkede fører til en bestræbelse på at gøre livskraft i sig
selv til noget syndigt. Med indførelsen af en Gud, over for hvilken man angiveligt skal stå til
ansvar i det hinsidige, er moralen »ikke længere udtryk for et folks livs- og vækstbetingelser,
ikke dets dybeste livsinstinkt«, den er derimod »blevet abstrakt, blevet modsætning til livet«.
»Hvad er kristelig moral«, spørger Nietzsche og svarer: »Tilfældet berøvet sin uskyld; ulykken
tilsmudset med begrebet »synd«; velbefindendet som »fare«, som »fristelse«; det fysiologiske
ildebefindende forgiftet som samvittighedens orm«.4 Slavemoral bliver med andre ord til en
hævnakt vendt mod det kraftfulde liv.
Vanskeligheden med denne fordømmelse af kristendommen er, at den uvægerligt smugler
transcendentale instanser ind ad bagdøren. Uden et emfatisk livsbegreb, der for så vidt bare
overtager Guds plads, bliver kritikken tom. Det er udelukkende, fordi Nietzsche lancerer sin
kritik i livets navn, at han kan tordne mod de kristne værdier, og det er meget vanskeligt at
undgå fornemmelsen af, at denne fremgangsmåde bærer slavemoralens mærke. Er det ikke
udtryk for slavemoral og ressentiment at installere Livet som instans for at kunne fordømme
et bestemt sæt af værdier? Burde en livsbekræftende tænkning ikke ifølge dens egne præmisser være nødsaget til at anerkende kristendommen som endnu en af livets udfoldelsesformer?
Det er vel ikke særlig ekstra-moralsk at kritisere kristendommen og dens fortalere ud fra en
bedrevidende forestilling om, hvad livet egentlig er? Men Nietzsche kan tydeligvis ikke tage
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sin egen medicin. Så rasende er han på kristendommen, at han slet ikke kan se det filosofiske
problem i at gå kritisk til værks over for kritikken.
Det går øjensynlig heller ikke op for ham, at han i modsætning til sit eget ideal om at
bedrive aktiv glemsel over for de traditioner og synsmåder, man ifølge ham selv gør bedst i
at lægge bag sig, lader sin tænkning blive negativt forpligtet på kristendommen. Selvom den
herremoralske indstilling, som Nietzsche gør til slavemoralens modsætning, netop burde
være karakteriseret ved selvskabte værdier, der ikke forholder sig reaktivt til andres, lader han
ikke desto mindre det kristne værdisæt fungere som en negativ bande for sine egne værdier.
Det gælder således »omvurderingen af de kristelige værdier, forsøget på med alle midler, med
alle instinkter, med hele geniet at bringe modværdierne, de fornemme værdier til sejr«.5 På
baggrund af denne omvending, hvormed Nietzsche (kontraintentionelt) kommer til at indskrive sig i en marquis de Sade’sk transgressionstradition, kommer endog hans affirmation til
at fremstå som ressentimentsfuld moralisme. Alt kommer til at handle om et negativt burde:
Vær ikke kristen – vær antikrist!
Har jeg ret i den ovenfor antydede læsning af Antichrist, er filmen i modsætning til den
sene Nietzsches stridsskrift mod kristendommen ikke skæmmet af sådanne tilbagefald til
moralisme. For von Trier drejer det sig simpelthen om at følge to skæbner uden at forholde
sig moralsk til dem. På dette punkt rimer filmen faktisk mere på den tidlige Nietzsches
tragiske livsperspektiv sådan, som det bliver formuleret i Tragediens fødsel og forarbejderne
til denne. Heri drejer det sig først og fremmest om at gå bagom den fremskridtsoptimistiske rationalisme til en tragisk livsopfattelse, der kan åbne vores øjne for den uomgængelige
lidelse. En måde at opsummere forskellen på den tidlige og den sene Nietzsche på er at sige,
at den sene Nietzsche har mistet sansen for lidelsen. Giver dette mening, kunne man måske
tilføje, at von Trier med Antichrist geninstallerer sansen for lidelsen, men på de ekstra-moralske præmisser, som den sene Nietzsche udpeger, men ikke formår at fastholde.

Noter
1
2
3
4
5

http://www.amcnet.dk/antichrist-og-trier/
http://www.kvinfo.dk/side/562/article/892/
Antikrist, p. 34.
Antikrist, p. 35.
Antikrist, p. 85.
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At give en ny virkelighedsoplevelse dramatisk form!
Af Ingolf Gabold

Under overskriften Fremad mod halvtredserne anmelder Birgitte Hesselaa DR Fiktions dramaserie Sommer (sendt søndage i 2008). Birgitte Hesselaa sætter et spørgsmålstegn efter sin
overskrift og gestikulerer dermed et måske, men trækker i artiklens forløb sit spørgsmål i
land for at ende sin anmeldelse med et rungende udråbstegn. Det gør hun med den tyske
socialpsykolog Thomas Ziehe i hånden.
Som anmelder beskriver hun sit ærinde som: »et forsøg på at finde ind til det tidsbillede
og det Danmarksbillede, og ikke mindst de værdier, serien formidlede til alle os, der fulgte
serien frem mod det Henrik Palle i Politiken kaldte »afslutningens blyindfattede bekræftelse af familien som verdensbillede««. Hesselaa fortsætter Henrik Palles forståelse af serien i
udsagnet: »Sommer advokerer for familien som livsform, og på det punkt tillades ikke nogen
seriøs konkurrence.«
Den seriøse konkurrence til familien som livsform diskuteres i Sommer, således som
Hesselaa også påpeger, men spørgsmålet vi stiller i Sommer er: Hvad er den bærende konstruktion for familien i forrige århundrede? Og hvad vil den bærende konstruktion for familien være i
dette århundrede? Og ikke som Hesselaa gerne så det: Hvad er alternativet til kernefamilien
med fædre, mødre sønner og døtre? Hun spørger således til, hvorfor det lesbiske par Ulla og
Anette klippes ud af serien efter første sæson. Ligesom hun gerne så en forklaring på hvorfor
Sophias veninde, Inger – der forlængst har frasagt sig parforhold og ægteskab – forsvinder
efter afsnit 11. Og Hesselaa konkluderer, at »man fristes til at se det som udtryk for en ideologisk styring, når de »positive« alternativer til familien fjernes«. Nu er der efter min bedste
overbevisning ikke forskel på ideologisk styring, og anvendt dramaturgi i form af karakterudvikling og plotdannelser. Alt i god dramatik er styret af en overordnet præmis1. Og svaret
på Hesselaas spørgsmål til Ullas, Anettes og Ingers forsvinden er da også præmis bestemt:
Sophias alternativ til moderskabet i kernefamilien findes ikke hos de nævnte kvinder – men i
det valg hun foretager, da hun efter at have frigjort sig fra mange års ægteskab med Christian,
ender i et elskovs liv med Pelle efter at være nået frem til dæmonernes port – således som
alle Sommers personer opfordres til i seriens sidste afsnit med Kim Larsens og Gasolinernes
undertekst. Kort sagt: Sommer handler om kernefamiliens forvandling, og hvad der konstituerer denne forvandling. Og ikke om kernefamiliens alternativer.
Birgitte Hesselaa opdager ikke forvandlingsprocessen som en ny mulighed for kernefamiliens eksistens. Hun iagttager fint de mange delprocesser – og hun konstaterer, at Sommer
advokerer for familien som livsform. Men ikke forvandlingen – og ikke hvem og hvad der
udløser forvandlingen. Med sin indlæsning af Thomas Ziehe i familien Sommers univers går
hun glip af sidste afsnits katharsis og dermed en transformeret forståelse af familien som
livsform. Eller sagt i kortprosa: Birgitte Hesselaa er for optaget af sit eget livssyn, og deraf
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følgende virkelighedstolkning, til at se og opleve den transformation tv-dramaet Sommer
tilbyder.

Den patriarkalsk styrede kernefamilie anno dazumals.
Ziehe kan bruges som afsæt for en tolkning af kernefamiliens værdier, liv og levned og kan
også understøtte Hesselaas pavlovske refleks-associationer til et Morten Korchsk halvtredserunivers. Når Ziehe (som Hesselaa citerer ham) skriver om forskellige »projicerede udnyttelser af halvtredserbilledet« og konstaterer, at ingen af dem kan betragtes som et forsøg på at
vende tilbage, så er hans pointe, at en tilbagegriben er udtryk for en bestræbelse på at gøre
det modernes konstellation kulturelt og psykodynamisk udholdeligt. Og Hesselaa konstaterer da også, at »halvtredserne projiceres således netop fremad, som udtryk for en drøm og et
håb for fremtiden.« Men hermed har hun – når det drejer sig om Sommer – sat sin kikkert
for det blinde øje, for dette 50’er-håb for fremtiden er naturligvis ikke DRs budskab med
en dramaserie i 20 afsnit om danskernes familieliv i 2008. Synspunktet gælder derimod for
Sophias mangel på bevægelse frem til hendes brud med fortiden i sidste afsnit. Men hendes
fastholden af Christian og deres sønner torpederes gang på gang i serien af Jacob og Adam,
ligesom den på afgørende vis dementeres af seriens unge kvinder, Anna og Mille. Og endegyldigt af Lærke, da hun sætter den gamle Gasolin vinylplade på grammofonen, der giver
slutningen af afsnittet og dermed hele serien sin markante og transformerende undertekst.
Men en ting er tolkninger af et stykke fiktion, noget andet er livet med den virkelige
virkelighed. Birgitte Hesselaa forkaster i sin analyse kernefamilien som nutidsfænomen – og
dermed som et moderne/postmoderne valg for mennesker i dagens Danmark. For Hesselaa
er livet i kernefamilien Morten Korchsk gammeldags. Det er naturligvis et synspunkt, som
ikke kan diskuteres, når det drejer sig om personlige præferencer for liv og levned. Men det
kan og skal naturligvis diskuteres, når det gøres til genstand for vurdering af kunstneriske
udsagn.

Værdier og værdidomme
»Sommer advokerer for klassiske dyder som næstekærlighed og tilgivelse, og dens ærinde er
af moralsk art, nemlig et forsvar for en afkalds og pligtmoral, der står i skærende modsætning til de dominerende samtidstendenser. De klassiske dyder og afkalds- og pligtmoralen
kobles snævert sammen med familien, hvor det gælder om at holde fast og holde ud og give
afkald på den hurtige behovstilfredsstillelse«, hedder det hos Hesselaa. Med denne læsning
af Sommer får man en fornemmelse af, at Birgitte Hesselaa beklager disse værdier! Er det
fordi, de er »klassiske«? Er det fordi, de »står i skærende modsætning til de dominerende
samtidstendenser«? Det er det vel! Hendes konstatering af, at Sommers »ærinde er af moralsk
art«, klinger ligeledes som en beklagelse. Det undrer mig. Hun véd da, at DR som public
service institution er forpligtet på bl.a. fællesskaber og sammenhænge. Og det må da også
være hendes erfaring, at forpligtende sammenhænge og fællesskaber – bortset fra de virtuelle
og overordentlig diskrete »facebook«-fællesskaber på nettet – jo ikke ligefremt er buzzwords
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i de dominerende samtidstendenser, der jo i al overvejende grad er skabt af jeg/mig og atter
mig-generationerne. Hun véd da også, at vi i DRs dramaserier allerede i begyndelsen af dette
decennium tog generationen, der fødtes i 70’erne og deres erklærede jubel-narcissisme,
under kærlig behandling med NIKOLAJ OG JULIE. Og hvad angår »afkalds- og pligtmoral« problematiserede vi denne størrelse med Hallgrim Hallgrimssons karakter i ØRNEN.
Og bemærk venligst ordet »problematiserede«! hvilket er noget helt andet end Hesselaas
»forsvar«. Vi forsvarer ikke moralske værdidomme, vi forsvarer ikke holdninger som afkald
og pligt. Vi ser dem en kontekst, og ud fra den problematiserer vi. I NIKOLAI OG JULIE
problematiserer vi, at give afkald på den hurtige behovstilfredsstillelse, der er så karakteristisk
for de to, der – som Tim Kristensen synger det i titelmelodien – er »ment to be together«!
Og i ØRNEN problematiserer vi, som nævnt ovenfor, den afkalds- og pligtmoral, der er
nødvendig for den offentlige, ansvarsbevidste politimand – men hæmmende for den private
Hallgrim som menneske og elsker.
Og på samme måde forholder det sig med karaktererne i Sommer: Hvad angår Adams
pligtmoral, kommer den bestemt ikke indefra, som et Kantiansk kategorisk imperativ, den
skyldes at Christian har tvunget ham til at arbejde i sin praksis som »betaling« for, at han
redede Adam fra patientklagenævn og evt. retsforfølgelse i forbindelse med en fejlbehandling, da Adam var ung, uerfaren hospitalslæge. Patriarken har på ægte Symbolsk ordens vis
kastreret sin søn. Dette sammenholdt med, at Sophia aldrig har kunnet elske Adam, fordi
hun fik en fødselspsykose - angiveligt fordi Christian lod hende meget alene p.g.a. studierne
- gør, at Adam næsten ikke han ånde i lægehjemmet. Hans eneste mulighed for luft er ikke
at give afkald på sin lyst til uforpligtende kvindebekendtskaber og lystsejlads med egen båd.
Hvad angår Jakob, er han – som født 68-barn – grebet af selvrealisering og idealisme. For
ham er livet, at gøre noget for andre som læge i Læger uden grænser. Og dertil at være en
god og kærlig elsker for Mille og en sød papfar for Lærke. Han er et af de genuine 68-børn,
der næsten er for meget i menneskelig empati og social korrekthed. Og det bliver da også for
meget for Mille, der vælger livet som fotograf og kunstner og headbanging drukmås væk fra
Jakob og Lærke – i København. Hun vælger den hurtige behovstilfredsstillelse i forhold til hvad
Christians og Sophias to sønner formår. I modsætning til Milles trang til hurtige gevinster
møder vi Anna, der med et forlist ægteskab i bagagen og en far og bror, der synes, at hun har
spillet fallit i forhold til den tidligere ægtemand og deres fælles restaurant.
Anna er nok den, der – udover Sophia – repræsenterer afkalds- og pligtmoralen. Og
da hun har født sit og Adams barn, må hun se, at den dybt følelsesskadede Adam forlader
dem for at finde sig selv i den store grønlandske natur. Med andre ord intet forsvar i de
seks hovedpersoner for en afkalds og pligtmoral – men netop en problematisering. Selv
Christian har ikke givet afkald på den hurtige behovstilfredsstillelse: hun hed Vera – rejste
til Amerika – og sendte post mortem sin og Christians datter tilbage til kernefamilien i
Frederiksværk, som et forvarsel til – og redskab for den nødvendige transformationsproces
i familien Sommers liv fra halvtredsernes værdier ind i det nye millenniums. Og det er om
denne proces familiedramaet Sommer handler.
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Lacans tre ordner
Vores forsøg med Sommer har været en diskussion om kernefamiliens nødvendige forvandling
i tiden fra det store autoritetsopgør op gennem 60’erne frem til patriarkens fald i 68. Faldet
sker metaforisk med Christians tiltagende Alzheimers, der flytter ham fra centrum som familiens overhoved ud i periferien af ham som mand og fader. Og med hans mentale bevægelse
vakler hans position som netop centralt funderet kernefamilie-overhoved.
De andre familiemedlemmer mister fodfæste og kommer i bevægelse. Man kunne forestille sig, at Sophia formåede at bevægede sig ind på hans plads som ny kerne i det udskridende familiemønster. Men det bliver ikke tilfældet, selvom seriens forfattere har forlenet
hende med al den kraft en mater position ville skulle oppebære: den katolske kirkes kraft
og autoritet, hendes ny-optagne praktik med kirke og skriftefader og en jernvilje til at gå i
Christians sted som familie overhoved. Men Sophia ville ikke være et alternativ til patriarken. Hun ville blot repræsentere det samme med et andet køn. Den slags iron-ladys har vi set
spille fallit både i familien og i det sociopolitiske liv. Så vidt den Symbolske orden som kraftcenter for styringen af familien som institution. Dens betydning er udspillet i den vestlige
verden med opgøret med autoriteterne i 68.
Og hvad sker der med sønnerne – med de i øvrigt for den Symbolske orden klædelige
gammeltestamentlige navne Adam og Jacob – i dette sammenbrud af den Symbolske orden?
og hvordan kommer de til at forholde sig til deres kvinder Anna og Mille? – og hvordan
kommer de på deres side til at forholde sig til deres mænd? Svarene er mange og nuancerede
– og i deres besvarelse kommer de fire til at bevæge sig ad mange veje og vildveje. Og disse
veje og vildveje repræsenterer Lacans Reelle orden – den orden, der er styret af libido i ordets
bredeste forstand.Og hvor leder så den Symbolske ordens sammenbrud og den Reelle ordens
slingrende hid og did-bevægelser hen? Svaret i Sommer er: Til den forvandling af familien som
sker med den Imaginære ordens overtagelse af patriarkens position som familieoverhoved. Den
rolle som Jakob nægter at påtage sig, for at beskytte sin selvrealisation som læge uden grænser
– og den rolle som Adam ligeledes nægter at påtage sig for at beskytte sin gryende følelse af
frihed, efter at have sluppet for Christians og Sophias kvælergreb. Og hvem repræsenterer
så den Imaginære orden? Det gør naturligvis Mille! Mille – den utilpassede drukmås! Mille
– den indædte oprører mod den selvcentrerede kunstnermoder, hvis liv hun selv repeterer!
Mille – Lærkes utilpassede veninde-moder, fordi hun ligeledes repeterer modernes flygtighed
i forhold til – ja, netop – familien! Mille – kunstneren der ved moderens død og begravelse
har formået at få et afklaret forhold til hende og dermed til sig selv – og til sin datter Lærke!
Mille vender tilbage til Jakob på hans 40 års fødselsdag og giver ham det gule lægehus
på bakken i Frederiksværk som gave! En smuk og rigtig gestus i 40’året for 1968. Og ikke
som Hesselaa skriver om slutningen: - »og Jakob og Mille kan købe det gamle lægehus.« Nej,
Mille har købt huset for sin moders arvepenge. Således transformeres moderens rolle også i
forhold til Mille. Og så skal jeg ikke belægge denne funktion med flere ord i skanderingen af
handlingsforløbet – blot tilføje, at medens det elskende par, Mille og Jakob, lægger an til nyt
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liv, synger Kim Larsen sin opfordring til os om at tage med på transformationens farefulde
færd: - »så kom med mig til dæmonernes port«.
Og vandringen er risikabel: kan det lade sig gøre, at replacere den Symbolske ordens
patriarkater og matriarkater med drømmens, fantasiens og kunstens bærere i skikkelse af den
uge kvinde og moder? Er forvandlingen mulig? Vi tror på det i mere end metaforisk betydning! Dramaserien, Sommer, er vores realisering af denne drøm.

Epilog
Det er synd at Birgitte Hesselaa lader sig vildføre af Ziehe i forbindelse med sin analyse af
Sommer. Og det er ærgerligt at hun er så påvirket af sit eget virkelighedsudsyn, at hun ikke
ser andres. Men det er fatalt at hun er bias’ed af sin forskertradition, som den kommer til
udtryk i hendes i øvrigt glimrende bog, Det dramatiske gennembrud. Her hedder det om
dansk teaterdramatik i 90’erne og til i dag:
»Filmens og tv-fiktionens mainstream-realisme og den klassiske dramaturgis faste plotskabeloner finder man sjældent (min kursiv. I.G.). Det »dramatiske gennembrud« er i høj
grad et sprogligt og formelt gennembrud. Det opstår i intenst arbejde med at give en
ny virkelighedsoplevelse dramatisk form.« (side 249).
Jeg synes jo ikke Hesselaa har ret i sin domsfældelse over filmen og tv-fiktionen – heller
ikke over DRs dramaserier. Til gengæld kan jeg til fulde bekræfte hendes udsagn om, at det
dramatiske gennembrud opstår i intenst arbejde med at give en ny virkelighedsoplevelse
dramatisk form.
Sommer er kreeret af dramatikkerne Karina Dam (1. del) og Dunja Gry Jensen (2. del) og
realiseret af producenterne Katrine Vogelsang (1. del) og Camilla Hammerich (2.del).

Noter
1 Jeg skylder Ulla Ryum min definition af begrebet præmis. Omkring 1980 definerede
hun præmis som »EN MORALSK ORIENTERET PÅSTAND SOM KUNSTNEREN
BRUGER VÆRKET TIL AT BEVISE.«
Ingolf Gabold, Dramachef DR Fiktion
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Duplik til Ingolf Gabold
Kære Ingolf,
Du har gjort det langt. Jeg vil gøre det kort:
I din artikel om min kritiske analyse af Sommer i Peripeti nr. 11 går du så voldsomt efter
personen, at du ikke får fat i bolden.
Om personen (»mig«) får du sagt, at jeg da vist nok ikke kan lide familier, ikke bryder
mig om moral, har forlæst mig på Thomas Ziehe og hænger fast i en forudindtagethed, som
gør mig uegnet som analytiker.
Men du får slet ikke fat i pointen, nemlig at der har været brug for en række dramaturgiske kunstgreb for at serien kunne advokere for de værdier, der er karakteristisk for den.
Min analyse påviser en række førmoderne konstruktioner i »Sommer«. Dem taler du
udenom og henover. Og – apropos familie og værdier og moral – så slutter min artikel med
disse ord, som du vist må have har læst hen over:
I sin bog af samme navn taler Charles Taylor om »Modernitetens ubehag«. Det er fristende at se de førmoderne konstruktioner i Sommer som et udtryk for dette ubehag. Men
hvis det er rigtigt, så er der tale om et skjult og meget manipuleret udtryk. Hvorfor egentlig?
Havde det ikke været en større udfordring og et bedre grundlag for dramatik, hvis seriens
familieværdier var blevet sat på prøve i en helt almindelig og genkendelig moderne familie?
De bedste hilsener
Birgitte
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Fra rapport til tanke
Anmeldelse af Faktuel redegørelse om teatersituationen i Danmark 2004/2005 – 2007/2008,
Kulturministeriet, København, april 2009, findes kun elektronisk på www.kum.dk
Af Jørn Langsted
En af de sidste beslutninger, Brian Mikkelsen
traf på teaterområdet, inden han blev flyttet
fra Kulturministeriet til Justitsministeriet,
var, at der skulle nedsættes et snævert teaterudvalg med Lars Seeberg som formand.
Mikkelsen fik imidlertid ikke udpeget de
øvrige medlemmer, ligesom kommissoriet
manglede, da han fratrådte. Det blev så
Carina Christensen, der som ny kulturminister udpegede de to øvrige medlemmer af
teaterudvalget og beskrev udvalgets arbejdsopgaver i et kommissorium.
Teaterudvalget skal afslutte sit arbejde
inden udgangen af 2009. Resultaterne kan
derfor ikke nå at komme med i dette nummer af Peripeti. Interessant er det til gengæld, at Carina Christensen gav udvalget til
opgave at inddrage forskellige publikationer:
Udvalget skal i sit arbejde inddrage den faktuelle redegørelse for teatersituationen, som
forventes at foreligge i marts 2009. Udvalget
skal desuden inddrage den selvbestaltede
teaterkommissions anbefalinger i sit arbejde.
Endelig bør evalueringen af Københavns
Teater, som forventes færdig i foråret 2009,
indgå i arbejdet. (»Kommissorium for teaterudvalg« af 14.10.2008.)
Desuden udtalte Carina Christensen ved
udgivelsen af børneteaterredegørelsen (Dahl
2008) i november 2008, at denne redegørelse også burde indgå i teaterudvalgets
arbejde. Vi har altså et teaterudvalg med en

obligatorisk litteraturliste på 4 numre. En af
publikationerne (Kulturministeriet 2009) er
statistisk orienteret, en anden (Pluss 2009)
handler mest om organisation og økonomi –
med Københavns Teater som eksempel. Den
tredje (Den Selvbestaltede 2008) har teaterloven og dens paragraffer som hovedtema.
Det er kun i den fjerde (Dahl 2008), at vi
også møder kunsten og kunstnernes arbejde,
og dér møder vi så selvfølgelig også statistik,
organisering og lovkrav, men altså underordnet en synsvinkel, der grundlæggende har fat
i kunst og kunstnerisk kvalitet.
Det er altså meget forskelligartede publikationer, kulturministeren har givet teaterudvalget at inddrage, men samtidig er det
bemærkelsesværdigt, at der i løbet af godt ½
år – fra august 2008 til april 2009 – offentliggøres fire undersøgelser af dansk teater og
dets betingelser eller i hvert fald af delområder i dansk teater.
I den slags rapporter og redegørelser kan
man selvfølgelig finde mange interessante
ting. Én af de mere chokerende er, at det
nu lukkede Teater Camp X havde en værdibelægning på 18 % i sæson 2007-08 (Pluss
2009, s. 34). Dvs. at man indtjente 18 % af
det beløb, man ville have indtjent, hvis alle
billetter var blevet solgt til fuld pris. Det er
mildest talt ikke ret meget! Og det er selvfølgelig det, der var baggrunden for, at bestyrelsen for Københavns Teater krævede ændringer, hvad der førte til ledelsens afgang. Om
det var rettidig omhu fra bestyrelsens side
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eller utidig indblanding, kan man jo altid
diskutere. Men katastrofen var tydelig med
et underskud i teatrets første sæson på 1,8
mio.kr., når man også tager i betragtning, at
dette teater modtog det højeste offentlige tilskud i Københavns Teater, nemlig 24,6 mio.
kr.
Men det, jeg vil koncentrere denne
»anmeldelse« om, er ikke disse mere eller
mindre tal-nørdede og interessante detaljer. Derimod en tænkemåde, som vi
møder i ministeriets faktuelle redegørelse
(Kulturministeriet 2009) og også andre steder. Problemet kan formuleres sådan: Hvad
er den produktionsmæssige enhed i teatret? Er det en tilskuer, en opførelse eller en
opsætning?
Den faktuelle redegørelse er udarbejdet
efter ønske fra Folketinget. Den strækker sig
over den periode, hvor kommunesammenlægningerne fandt sted, og hvor flere teatre
fik ændret deres hovedtilskudsyder. Alle de
store teatre (landsdelsscenerne, teatrene i
Københavns Teater, de store turnerende
teatre) blev til rene statsteatre. Redegørelsen
dækker 4 sæsoner (fra 2004-05 til 2007-08),
og den bygger på den officielle teaterstatistik, som Danmarks Statistik ajourfører og
udgiver hvert år.

En af de ting, Danmarks Statistik udregner, er det offentlige tilskud pr. opførelse og
pr. tilskuer. Det giver for sæson 2007-08 et
resultat som på figur 1
Og det er jo interessant nok. Når man
sætter sig i sædet på Svalegangen, ligger der
282 kr. fra fælleskassen på sædet. Et sæde på
Aarhus Teater finansieres med 613 offentlige
kr. Og at indtage sin plads på Det Kgl. Teater
udløser 875 kr. i offentligt tilskud. Det er
selvfølgelig et udtryk for, at de andre betaler
en større eller mindre del af min teaterbillet. Men det viser også noget om uligheder i
produktionsbetingelser i dansk teater.
Det er de her to måder, man traditionelt
ser på »stykomkostninger« i teatret på. Men
i forhold til teatrets produktionssituation
er det måske nogle lidt andre tal, man skal
have fat i. Jeg har tidligere (i Langsted 2005,
s. 56) argumenteret for, at en mere rimelig
måde at kikke på »stykomkostninger« i teatret på, er at kikke på udgifter eller altså her
offentlig støtte pr. produktion. Man kan jo
godt sige, at teatrets kærneprodukt er produktionen. Antallet af publikum kan være
afhængig af alle mulige irrelevante ting (teaterinterne: fx salens størrelse; teatereksterne:
fx katastrofer i omverdenen, der får folk til
at blive hjemme). Antallet af opførelser er

Figur 1. Offentligt tilskud pr. opførelse og pr. tilskuer, sæson 2007-08. kr.
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Figur 2. Offentligt tilskud pr. nyopsætning, sæson 2007-08. kr.

måske heller ikke så relevant. Det kan også
være eksternt bundet (på større teatre kan en
succes ikke forlænges, pga. de medvirkendes
engagement andre steder, og en fiasko kan
ikke tages af plakaten).
Man kan derfor med god ret hævde,
at det interessante og teaterrelevante tal er
at sætte det offentlige tilskud i forhold til
antallet af nyopsætninger. Det er nyopsætningerne, der belaster budgettet. Det offentlige tilskud pr. nyopsætning har jeg udregnet
på baggrund af talmateriale, der optræder i
redegørelsen, og illustreret i figur 2.
Det drejer sig grundlæggende om de
samme offentlige tilskud som i figur 1, men
på figur 2 er de set i forhold til antallet af
nyopsætninger.
Og vi ser altså, at vi har tre grupperin-

ger i dansk teater, set ud fra de økonomiske
betingelser, det offentlige stiller til rådighed. Vi har bundskraberne: egnsteatre, små
storbyteatre og projektteatre, der som gennemsnit bruger ca. 1½ mio. offentlige kr. pr.
nyopsætning. Vi har mellemlaget: de store
turnerende teatre, Københavns Teater og
landsdelsscenerne, der i gennemsnit bruger
godt 4 mio. offentlige kr. pr. nyopsætning.
Og vi har toppen: Det Kongelige Teater, der
som gennemsnit bruger 13½ mio. offentlige
kr. pr. nyopsætning.
I gennemsnit koster en nyopsætning i
dansk teater i 2007-2008 fire mio. offentlige
kr. Og det er jo altså Det Kgl. Teater, der
hiver gennemsnittet så højt op. Mellemlaget
ligger omkring gennemsnittet, og bundskraberne trækker det ned.
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Det forunderlige er så, at man ikke
kan sige, at kvaliteten i teatret stiger med
de offentlige tilskud. Produktioner på Det
Kgl. Teater er fx ikke ni gange bedre end
produktioner på Teatret Møllen (egnsteater
i Haderslev). Som publikum forventer vi jo
kvalitetsteater over det hele. Det samme gør
teaterpolitikerne. Og det er da også fuldt
rimeligt at gøre. Og kvaliteten dukker også
op helt uforudsigelige steder. Den er ikke
bundet til de økonomiske produktionsbetingelser. Men det, der er et stadigt kors
for tanken er, at der tilsyneladende i dansk
teaterpolitik er og skal fortsætte med at være
nogle ganske drastiske forskelle mht. økonomi og produktionstilskud til de teatre, vi
saftsuseme vil have kvalitet af.
Disse forskelle i produktionsbetingelser
afsætter sig selvfølgelig i de formater, man
kan vise på scenen (fx i antallet af skuespillere i forestillingen eller i scenografi og teknisk udstyr eller i brug af levende musik).
Og det siger noget om, hvilken variationsrigdom og mangfoldighed, det enkelte teater kan arbejde med. For nogle teatre er fire
skuespillere på scenen en meget, meget stor
forestilling og en økonomisk satsning. For
andre er det et spareforslag. Den kunstneriske frihed er hængt op på ulighed i produktionsbetingelser.
Tiden burde være inde til at kræve en
ændret teaterpolitik, der lægger vægt på at
styrke betingelserne for og økonomien bag
den kunstneriske konkurrence og kvalitet.
Den ønskelige kunstneriske kappestrid må
have mere lige betingelser at fungere på.
Som det er nu, tages der fra de fattige (fx
egnsteatrene) og gives til de rige (fx Det Kgl.
Teater). Og konkurrencebetingelserne er
helt forvredne.
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Globale endringer – og lokalt teater
Anmeldelse af Hans van Maanen, Andreas Kotte, Anneli Sarro (eds.): Global Changes –
Local Stages. How Theatre Functions in Smaller European Countries. Rodopi, AmsterdamNew York 2009
Af Jon Nygaard
Utgangspunktet for denne antologien var
en mer eller mindre tilfeldig samling av teaterforskere fra ulike europeiske land som i
2005 møttes i en konferanse i Groningen
i Nederland for å drøfte hvordan ulike teatersystem bestemmer teatrets funksjon i
samfunnet. Gradvis utviklet dette seg til å
bli en fastere organisert forskergruppe som
kalte seg STEP, Project on European Theatre
Systems. Fordi forskerne kom fra syv relativt
små europeiske land, med en rimelig stor
grad av geografisk, kulturell og utviklingsmessig spredning, ble dette bestemmende
for prosjektets fremheving av grunnkategorien mindre, »smaller«, europeiske land.
Antologien Global Changes – Local Stages
er forskergruppens første publikasjon. På
tross av at utgangspunktet var tilfeldig, er
dette en godt gjennomarbeidet antologi.
Den er delt i tre deler som omhandler hvordan sosiale endringer har påvirket teaterfeltet, om verdier i teaterpolitikken og hvordan
verdiene i teatret er lokalt forankret. Hver
del innledes med gode oversikter, og det er
dessuten et klargjørende forord og en oppsummerende epilog. Oppgavene og bidragene er godt fordelt blant deltakerne, og det
gode samarbeidet i forskergruppen tydeliggjøres ved at nesten alle forfatterne viser til
andre forfatteres bidrag i antologien.
Konsentrasjonen om mindre land har,
som redaksjonsgruppen understreker, den
store fordelen at hele teatersystemet i landet

kan analyseres og det er mulig å få direkte
tilgang til mange ulike kilder og sentrale
personer. Ulempen ved å ta »dypdykk« i syv
land, Danmark, Estland, Irland, Nederland,
Slovenia, Sveits og Ungarn, er at regionale
og overordnede perspektiver forsvinner.
Det blir også svært overdrevet når det legges til grunn at det nasjonale blir truet av
en ny situasjon med åpne grenser i Europa.
Eksempelvis gjør Anneli Saro et poeng av at
det etter 2007 er blitt mulig å kjøre på tvers
av de baltiske land uten å merke at man krysser grenser. Men det har bare vært en kort
periode i nyere tid at det var grenser mellom
de baltiske landene. Før 1991 var de alle en
del av Sovjet-Unionen. Slovenia var en del
av et grenseløst Jugoslavia. Likevel kunne
man i disse områdene bygge opp en nasjonal
identitet og mobilisere den i frigjøringen fra
den overordnede staten. Mellom de nordiske landene og mellom Be-Ne-Lux-landene
har man i flere generasjoner kunnet krysse
grensene fritt uten at dette har truet noen
nasjonalfølelse. Det er ikke de ytre grensene
eller språket som definerer nasjonen. Sveits
har fire offisielle språk, men er allikevel en
av de eldste nasjonene i Europa og holder
standhaftig på sin uavhengighet selv om det
er blitt omringet av et ekspanderende EU.
Det perspektivet som mangler i analysene av teatret i enkeltnasjonene, blir imidlertid presentert av S.E.Wilmer i en oversiktsartikkel om nasjonale teatre og kon-
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struksjonen av identitet i mindre europeiske
land. Wilmer viser den historiske utviklingen av nasjonalteatre fra det sentralstyrte
eneveldet fra slutten av 1600-tallet, som de
kongelige teatrene i København (1748) og
Stockholm (1788); de nasjonale teatrene
som fra midten av 1800-tallet var uttrykk
for nasjonalistiske bevegelser innenfor større
stater, som det norske (1850), finske (1872),
tsjekkiske (1881) og irske (1904) nasjonalteatret; de nasjonale teatrene som de siste 20
årene er utviklet i de nye europeiske nasjonene og han avslutter med det nye National
Theatre of Scotland som ble etablert i 2003.
Felles for utviklingen og opprettholdelsen av
de nasjonale teatrene er, ifølge Wilmer, at de
søker å forsvare en nasjonal identitet i en tid
med økende global homogenitet.
Styrken i antologiens perspektiv er derfor
at den fremhever at selv i en tid med økende
globalisering og internasjonalisering, er teatret fortsatt avhengig av de lokale betingelsene og den lokale forankringen. Artiklene
viser de ulike og mangfoldige måtene teatret
i de syv landene kunstnerisk og organisatorisk har tilpasset seg til de lokale betingelsene og at teatersystemet i hvert enkelt land
må forstås og analyseres ut fra deres spesielle
forutsetninger. Det er allikevel klare likheter
mellom de fleste av landene, og teaterfeltet
i de østeuropeiske landene har også i liten
grad blitt endret ved overgangen fra en sosialistisk til en markedsstyrt økonomi.
Men selv om strukturene ikke har endret
seg, har verdiene i teaterpolitikken endret
seg, og dette har særlig hatt konsekvenser
for de lokale teatrene. Det mangfoldet som
de lokale teatrene representerte og som en
nasjonal teaterkultur er avhengig av, blir i
mange land erstattet av en større grad av ensretting ut fra krav om kunstnerisk kvalitet

og økonomisk lønnsomhet. Statlig støtte er
i disse sammenhengene ikke et forsvar mot,
men tvert i mot en medvirkende årsak til en
slik utvikling. For Danmark oppsummerer
Louise Ejgod Hansen (på s. 203) utviklingen slik:
The prioritization of artistic quality has
strengthened the traditional understanding of the arts sustained by the most powerful actors in the field. This objective has
thereby contributed to a cultural policy
based on a mono-cultural understanding of
the arts and of Danish culture.
Den lokale forankringen av teatrene er ulik i
de forskjellige landene med teatersystemet i
Nederland og Fishamble Theatre Company
i Dublin som ytterpunktene. I Nederland
er ikke teatersystemet organisatorisk knyttet til faste teaterbygg og bestemte byer eller
lokalsamfunn, slik det er i de andre landene.
Teaterprodusentene har derfor ingen lokal
forankring og Hans van Maanen beskriver
i en detaljert artikkel hvordan utfordringen
i nederlandsk teater er å finne et publikum
som passer til de allerede ferdige produksjonene. Fishamble Theatre Company tar
på den andre siden utgangspunktet i det
»hyper-lokale«, et spesielt publikum og
et spesielt spillested. Áine Sheil og Joshua
Edelman viser i deres artikkel hvordan det
aktuelle publikummet bestemmer hva som
skal spilles og hvordan det skal spilles.
Eksemplet med Fishamble Theatre
Company viser hvordan den generelle nasjonale oppfatningen av identitet, er blitt erstattet av en ekstremt lokal forankring av identitet. Denne utviklingen må sees i sammenheng med den utviklingen spesielt Anneli
Saro beskriver, nemlig at publikumsbesøket
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i Estland og andre østeuropeiske land var
stigende frem til 1987 og deretter sank dramatisk til det halve i 1992. Dette fallet kan
forklares med en endring fra en indre til en
ytre legitimering av teatret. Saro hevder at
de viktigste faktorene som påvirker teaterbesøket, er sosiale og følelsesmessige behov. I
perioder med radikale endringer i samfunnet vil folks interesser flytte fra teater til »real
life itself« (s.46). Fra å være en institusjon
med en viktig sosial rolle, ble teatret redusert
til å bli ett av mange underholdningstilbud.
Det alvorlige problemet var at det ikke bare
var teaterpublikummet generelt som sank,
men at denne reduksjonen i betydelig grad
også omfattet »kjernepublikummet«, det
Saro kaller »steady audience«, de som årlig
går fem ganger eller oftere i teatret. Dermed
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mistet teatret ikke bare de mest lojale tilskuerne, men også opinionslederne som trakk
andre grupper med seg.
Dette er overordnede spørsmål som forskergruppen STEP bør arbeide videre med.
I denne sammenhengen bør de også utvide
undersøkelsesfeltet fra det tradisjonelle teatersystemet og trekke inn utendørsteatre
og amatørteatre, som nå bare blir nevnt.
Gruppen bør også utvides med deltakere fra
flere, helst alle mindre europeiske nasjoner.
Det vil ut fra gruppens egen avgrensning si
alle land som i folketall er større enn Estland
og mindre enn Nederland.

> Skuespilhuset (Foto: Jens Markus Lindhe)
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Politikken på scenen
Anmeldelse af State on Stage. The impact of public policies on the performing arts in Europe,
Boeckmanstudies, Amsterdam 2008.
Af Jørn Langsted
I juni 2007 blev der i Utrecht afholdt en
konference af den hollandske sammenslutning af teatre og koncertsale, VSCD, sammen med PEARLE*, der er en europæisk
arbejdsgiverorganisation vedr. performativ
kunst, og Boekmanstiching, der er en hollandsk institution for studiet af kulturpolitik. Konferencen skulle se på forholdet mellem offentlige myndigheder (stater, regioner
og kommuner) og den performative kunst
i EU. Til mødet blev der udarbejdet 15
nationale portrætter om temaet. Det er disse
15 artikler, med oversigter og analyser, der
er udgivet i bogform under titlen State on
Stage. Til de nationale oplæg er der tilføjet
nogle indledende og afsluttende artikler.
Yderligere et par artikler er publiceret på
<www.boekman.nl>
Antologien rummer altså 15 nationale
portrætter: Østrig, Flandern (Belgien),
Bulgarien, Estland, Finland, Frankrig,
Nordrhein-Westfalen (Tyskland), Grækenland, Ungarn, Holland, Portugal, Rumænien,
Slovenien, Spanien og Storbritannien. Det
interessante er, at der er artikler fra østeuropæiske lande, som vi ikke rigtig har kunnet finde teaterpolitisk lettilgængeligt stof
om andre steder. Man bemærker, at Norge,
Sverige og – selvfølgelig – Danmark glimrer
ved deres fravær.
Artiklerne centrerer sig om teaterstruktur og om offentlig støttestruktur i de
enkelte lande. Nogle er rent informative, og
andre er mere analytiske.

En sådan antologi kan dels bruges til at
skaffe sig informationer (men de forældes
nok relativt hurtigt) og dels til at få ideer til,
hvordan teatersystemer også kan indrettes –
andre steder i Europa.
Et forholdsvis generelt billede ud over
Europa er i øvrigt: Der er sket en vækst i den
performative kunst. Offentlig støtte klares af
flere niveauer: stat, regioner og kommuner.
De fleste steder koncentrerer den offentlige
støtte til teater sig om et eller et par store traditionelle teatre, der modtager broderparten
af støtten. En voksende underskov af mindre
grupper og projekter hutler sig igennem og
støttes kun svagt.
Antologien her kan supplere Hans van
Maanen og Steve S.E. Wilmer: Theatre
Worlds in Motion fra 1998, fordi den også
har østeuropæiske lande med. Men den er
mindre skarpt redigeret end Theatre Worlds
…
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Dramaturgi og skuespilkunst
Af Erik Exe Christoffersen

Dramaturgi og performance
Disse fire bøger omhandler forskellige strategier og relationer mellem den kreative proces, udviklingen af en teaterforestilling og
selve forestillingen. På den måde belyses forskellige aspekter af de moderne dramaturgier. Og det er måske netop en fælles pointe
af dramaturgibegrebet ikke kun er forbundet
med teksten og plottet, men er en struktur
i både den kreative proces og forestillingen.
Cathy Turner og Synne K. Behrndt,
som begge er undervisere på University of
Winchester og aktive dramaturger i teatersammenhænge, skriver i Dramaturgy and
Performance om dramaturgi som et område
og en kompetence, der har udvidet sig
betydeligt i performance og samtidsteatret.
Selve begrebet er, som de gør opmærksom
på, temmelig komplekst. For det første kan
man tale om dramaturgi som struktur i en
tekst, i en forestilling og i forbindelse med
skuespillerens partitur eller interaktion med
tilskueren. For det andet kan man se på dramaturgi som praksis og på dramaturgens
funktion og arbejdsområde. Endelig kunne
man for det tredje tale om dramaturgi som
et videnskabeligt fag, hvor analysen af teatrets og dramaets udtryksformer er central.
Bogen kommer ind på alle tre planer, og det
er i høj grad dens styrke, at den fokuserer på
en udvikling, der er beslægtet med det bredere begreb om æstetisering af subjektet (som
selviscenesættelse) og den omgivende verden
(som iscenesat fortælling). Kort sagt: Hvis
enhver skaber sin egen fortælling, er den

dramaturgiske kompetence selvsagt central i
det moderne samfund.
Traditionelt var dramaturgen en tekstlæser, som udvalgte egnede dramaer, sammensatte repertoiret, og som måske ligefrem
var en slags censor, som fulgte iscenesættelsen af en given tekst med henblik på at
sikre tekstloyalitet, og at fortolkningen
hverken var overfortolkning, misfortolkning
eller personligt misbrug. En sådan distanceret rolle som mesterfortolker og tekstens
advokat findes sikkert stadig, men i samtidsteatret skifter dramaturgen rolle og bliver en
aktiv skabende kraft i processer, som hverken har en bestemt tekst eller tolkning som
udgangspunkt men er præget af en skabende
og improviserende tilgang. Dramaturgen
udvikler koncepter, finder nye tekster,
researcher på sagsforhold, konstruerer
arbejdsstrukturer og dokumenterer arbejdet
gennem arkiv eller logbog. Desuden er dramaturgifunktionen ikke længere forbeholdt
én dramaturg men er også knyttet til både
skuespiller og instruktør. Dramaturgi knyttes således til forskellige kreative strategier i
teaterprocessen.
Dramaturgiens felt åbner sig, jo mere
teatret og performance interagerer med
andre dele af samfundet. Dette betyder, at
arbejdsfeltet for dramaturger ikke er begrænset til plot, karakteranalyse og teatermediet,
ligesom skuespillerens virke ikke er begrænset af denne ramme. Dramaturgen arbejder
med forskellige skrivemåder og forskellige
teksttyper, som er langt fra en klassisk dramaform. Samtidsteatret er tværmedialt og
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inddrager medier som musik, video, internet, tekster i bred forstand ved at fokusere
på interaktivitet og performativitet. Man
kan tale om visuel dramaturgi, rummets og
landskabets dramaturgi, flette-dramaturgi
eller trådenes dramaturgi. Man kan overføre dramaturgier fra et medie til et andet,
fx film til teater, eller man kan flytte en dramatisk dialog fra et univers til et andet, fra
en tid til en anden. Man kan endda overføre en rolle fra en forestilling til en anden.
Dramaturgens rolle i processen handler
både om udviklingen af en tematik og om at
skabe klarhed i forhold til kunstneriske valg
og fravalg, udvikling af materialet, samarbejdet med de medvirkende og funktionen af
forskellige medialiteter.
Turner og Behrndt beskriver samtidsteatrets udvikling og fornyelserne, som har
medført et væld at nye udtryksformer, som
benytter teatrale udtryksformer og forskellige medialiteter på stadig nye måder og i nye
kombinationer i byens rum. Noget af det
karakteristiske er en form for inter-aktion
mellem scenen og realiteten og mellem
performerne og tilskuerne, som forudsætter dramaturgiske kompetencer i forhold til
teatralitet, performativitet og iscenesættelse.
Teatret kommunikerer en fiktionsverden
som en illusionseffekt men peger også på sin
egen skabelse her og nu som en opførelse af
skuespillerne i relation til de faktiske tilskuere. Mange teaterformer opdyrker i stigende
grad denne realitetseffekt eller autenticitetseffekt som en konceptuel indramning,
der jo ligesom realitetsplanets tilfældige og
emergente indgriben (fx dyr på scenen eller
uforudsete tilskuerreaktioner) er organiserede dramaturgier. På et videnskabeligt plan
kræver disse dramaturgiske greb en beskrivelsesmetode for at fastholde de flygtige,

risikofyldte og uforudsigelige interaktioner
som begivenheder og forandringer. Det kræver en analyse af medialiteternes effekter og
virkningspotentialer.
Kunsten og teatret er blevet et rum for
refleksion, kunne man hævde og hvilken
rolle spiller dramaturgen i denne sammenhæng? Dramaturgy and Performance gennemgår dramaturgirollens historiske tradition fra G.E.Lessing til Bertolt Brecht og
forandringen fra den fortolkende til den
produktive dramaturg som en kreativ deltager i forhold til kunst, arkitektur, oplevelsesøkonomi og byplanlægning. Bogen gennemgår både institutionsdramaturgi, postdramatiske dramaturgier og devising strategier i det komplekse samtidsteater, hvor den
dramaturgiske analyse bliver et spørgsmål
om begrænsning, selektion, udvælgelse og
valg af et fokus, som både definerer den analyserendes egen position og udgør en optik
på værket som en form for afgrænsning.
Bogen peger på forskellige træk i samtidskunsten. Det er fx bruddet mellem tekst
og scene. Udviklingen af det reale og virkelighedseffekten i teatret. Indarbejdelsen af
fortæller-stemmens egenart samt fortællehandlingens nu. Brugen af rummet som en
dramaturgisk instans og implementeringen
af interaktivitet og nye teknologier. Bogen
antyder en form for pragmatik i synet på
nye dramaturgier. Der er forskellige dramaturgier, som ikke er forpligtet på en bestemt
repræsentationstænkning, men som er i
stand til at skabe forskellige effekter, hvorfor
det bliver et spørgsmål om hvilke virkninger,
man sigter efter. Hvordan hænger nye dramaturgier og funktioner sammen med traditionen? Hvordan hænger processens struktur
og forestillingens kvaliteter sammen? Det er
spørgsmål, som kunne diskuteres videre.

Anmeldelser
Dramaturgy and Performance diskuterer
både processens dramaturgi og forestillingens dramaturgi. Der er tale om en kompetent og righoldig gennemgang af dramaturgiske metoder med mindre analyser, en stor
teoretisk og praktisk reference, hvor forfatterne aktivt har udspurgt en række dramaturger og derfor er i stand til at konkretisere
de mange nye funktioner. Man kunne sagtens have brugt flere uddybende eksempler
på både praksis og analyse.
Devisingprocesser
Emma Govan, Helen Nicholson og Kathie
Normington, som ligeledes er universitetsdramaturger på University of London,
behandler i Making a Performance devisingtraditionen som en historisk og samtidig
praksis og principper, der betegner forskellige arbejdsmåder og metoder, som har det
tilfælles, at de ikke forudsætter en tekst,
plot, rolle eller tematik forud for processen. Devising peger på forskellige metoder
til at indsamle materiale, komponere dette
og iscenesætte det som en kreativ proces,
hvor ledelse og organisering ikke er fastlåst i
et bestemt hierarki. Devising er en forhandlingsmetode, som ikke er begrænset af det
klassiske tekstparadigme men er i realiteten
flere forskellige metoder, som er betinget
af, hvor i processen man ønsker at fokusere
og hvilke elementer i den kreative proces,
man ønsker at fremhæve eller prioritere:
Det kan være skuespillernes autobiografi, et
bestemt rum, bestemte spilleregler, afprøvningen af visse traditioner, undersøgelsen
af et bestemt emne eller en case. Devising
er således en forhandling eller opfindelse af
materialer i en sammenhæng med efterfølgende kompositionsformer. Det er udvidelse
af det kreative og skabende i teaterprocessen
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ifølge Govan m.fl., og derfor taler de om et
paradigmeskifte, som de forbinder med den
generelle udvidelse af kunstbegrebet knyttet
til samtidskunsten.
Devising er aktuelt forbundet med både
konkrete teaterensemblers arbejdsmåde og
den pædagogiske udvikling ved en række
teatervidenskabelige uddannelser. Her har
den praktiske eksperimenterende teaterproduktion ofte været en kollektiv ikke-hierarkisk og ikke-lineær produktionsform. Det
betyder, at devising-metoderne primært har
udviklet sig i det marginale teatermiljø, men
forfatternes pointe er, at devising har bevæget sig langt ind i det såkaldte etablerede teater ved at fokusere på tværmediale kreative
processer og strategier. Bogen understreger
og hylder denne pluralisme og konstruktivistiske tilgang, som kan beskrives som en
form for udveksling mellem teater og performance og mellem avantgarde og etableret teater og mellem mimetisk, fiktionel og
organisk teater og interaktiv og teatral performance, som iscenesætter tilskuerens perception og blik på verden.
Forfatterne giver konkrete eksempler og
perspektiver på devising og fremstiller også
en genealogi. Et afsnit handler om brug af
narrative strategier i forhold til autobiografier, lokalfortællinger og fiktionale fortællinger. Et andet afsnit undersøger rum og
sted og giver eksempler på stedsspecifikke
devising-metoder. Endelig udvikler et tredje
afsnit den kreative performers rolle og funktion, den fysiske krop og identitet blandt
andet i relation til digitale teknologier og det
virtuelle.
Devising kan skabes både i konventionelle teaterrum og alternative rum med forskellige politiske motiver ligesom den øvrige
samtidskunst. Der er tale om et stort felt
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med både kunstneriske og pædagogiske problemstillinger, men det er en god ide at forbinde devising med samtidskunsten. Bogen
skitserer to grunde. For det første har kunsten som sådan i det 20. århundrede forrykket sig mod det konstruktivistiske og procesorienterede. Med readymaden som eksempel
beskriver forfatterne, hvordan relationen
mellem værk og subjekt har ændret sig således, at fokus har flyttet sig fra objektet til
iscenesættelsen, og hvor hvad som helst kan
iscenesættes som kunst, fordi det er tilskuerens optik, som er afgørende for, om noget
kan anerkendes som kunst. Samtidig er tilskuerens optik indrammet af værket eller af
institutionen,som kuraterer visse objekter
eller handlinger som kunst. Kunsten bliver
derfor en forhandlingssituation, hvor kunstens autonomi er en præsentationskategori,
og hvor der sker en forrykkelse fra kunstarterne som særlige definerede til kunstiscenesættelsen. Hvem som helst kan således være
performer i en iscenesættelse, hvis den er
stærk nok til at rammesætte tilskuernes blik,
så de accepterer denne henvendelsesmåde
som teater eller kunst. Tilskueren bliver på
forskellige måder både objekt og subjekt for
devising.
Det andet forhold i bogen er netop
udviklingen af den kreative performer i det
20. århundrede, hvor det skabende arbejde
tager udgangspunkt i fortolkning, artistisk
kunnen eller forskellige symbolske funktioner og måder at formgive bevægelser, fremsige tekst og meget andet. Pointen er, at der
ikke er én given definition på skuespilkunstens essens. Det åbner for selvdefinition og
opfindelsen af en træning og teknik, som
muliggør en vedvarende kontinuerlig udvikling, som både gør det muligt for skuespilleren at virke som attraktion og samtidig

foretage en personlig udvikling, som gør det
muligt at skabe materiale til en given forestilling i samarbejde med instruktøren, hvad
enten der er tale om fortolkning af en figur
eller udvikling af formelle adfærdsformer. At
skuespillerens kreative arbejde bliver originalt, personligt og troværdigt gennem træning har været grundopfattelsen i en række
teaterformer i det 20. århundrede.
Forfatterne har valgt tre felter: det narrative, sted og rum og performerens krop
men kunne have valgt andre parametre og
begrænsninger. De ser devising-traditionen
i et internationalt og globalt perspektiv.
Faktisk er der tale om en global cirkulation
af teori og metoder, og konkrete performancegrupper eller kunstnere cirkulerer ligeledes
på det globale teatermarked, ligesom den
tematiske spænding mellem det lokale og
den internationale kultur spiller en central
rolle. Som forfatterne påpeger, er devising et
led i globaliseringen af teatret, som har været
en central del af det 20. århundrede, hvor
udvekslingen mellem moderne teater og
klassiske asiatiske teatertraditioner er centrale for nye produktionsmetoder i teatret.
Samtidskunstens
udtryksmåder
er
mangfoldige og gør devising til en, ifølge
bogen, radikal og salgbar samling af metoder og spilleregler, der kan få en central rolle
i kunst- og teaterudviklingen og kulturudvekslingen både på et individuelt og kulturelt plan. Devising og performance-making
skaber en genforhandling af det private og
offentlige rum, af den lokale og offentlige
kultur ved at bryde og remontere forskellige
fortællinger, tegn og kroppe i tid og rum.
At skabe performance er en kritisk refleksiv
proces, siger forfatterne, både i forhold til
globaliseringens kompleksitet og tvetydighed og i forhold til udviklingen af kunst-
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feltets potentielle mulighed for at forandre
verdensblikket og perceptionen.
Den psyko-fysiske metode
Phillip B. Zarrelli er professor ved Exeter
University og skuespiller/instruktør med
basis i både vestlige og asiatiske teknikker.
Psychophysical Acting tager som titlen antyder udgangspunkt i en problemstilling, som
Stanislavskij var den første til i moderne forstand at udpege. Skuespillerens arbejde er et
samspil mellem psykologiske og fysiologiske
processer, ligesom man kender det indenfor
sport og mange terapeutiske retninger, hvor
forholdet mellem krop, det mentale og det
emotionelle anses for et dynamisk forhold,
der former vores evne til interaktion og nærvær. Skuespilleren repræsenterer ikke blot
tekst, plot og karakter. Skuespilleren skaber
energi i relation til rummet og tilskuerne og
skaber dermed opmærksomhed, fokus og
retning for forestillingen. Skuespilleren må
træne denne form for readiness, beredthed,
som en enhed af psykiske, mentale og fysiske
handlinger.
Derfor er det, som Stanislavskij bemærkede, nødvendigt at lære at gå, sidde, stå, se
og lytte på scenen, som noget der er forskelligt fra dagligdagens handlinger. Han søger
gennem træning, efter Zarrillis opfattelse,
at skabe en sammenhæng mellem perception og handling: sansning-i-aktion. Zarrilli
påpeger, at Stanislavskij ofte i den amerikanske formidling er blevet misforstået, og
der er blevet lagt særlig opmærksomhed på
skuespillerens stemningserindring og indlevelsesevne. Faktisk var Stanislavskij inspireret af både dans, opera, asiatisk teater, yoga
og fysiologisk nerveforskning. Stanislavskij
var optaget af at skabe en teori og metode
for skuespillere, som sammenfattede de store
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skuespilleres »hemmeligheder« og systematiserede nogle af de erfaringer, der er forbundet med at skulle skabe her og nu foran et
stort publikum. Stanislavskij mente ikke,
det var muligt for skuespilleren direkte at
tage udgangspunkt i det emotionelle, fordi
følelser er diffuse og ukontrollerbare i modsætning til fysiske handlinger, som kan trænes. Gennem optræning af den muskulære
og sensoriske dynamik kan skuespilleren
kommunikere »direkte« med tilskuerens
sansning. Den psykofysiske tradition er vigtig, som Zarrilli påpeger, fordi det post-dramatiske samtidsteater ikke er begrænset af et
psykologisk paradigme, men benytter skuespilleren til andre episke, kommenterende
funktioner eller former for dans eller bevægelse, hvor skuespilleren er en slags levende
skulptur i samspil med lys, rum, musik. Den
psykologiske gestaltning af rollen og karakteren findes stadig, men andre funktioner
er også blevet centrale i det interkulturelle
teater. Det er klart, at det psykologiske paradigme er og var centralt for naturalismen
og realismen og er det fortsat måske specielt i filmmediet, selvom der også her kan
peges på filmmagere som fx Tarantino, der
på ingen måde er forpligtet på en psykologisk realisme, ligesom Robert Wilson heller
ikke er det i teater. Visuelle, ritualiserede,
formaliserede, musikalske, interaktive parametre spiller ind og præger både dramaturgier og analysemetoder. Tekster af Sarah
Kane og Martin Crimp bruges og analyseres
som eksempler på sådanne post-dramatiske
dramaturgier. Det interkulturelle aspekt
i bogen opstår gennem sidestilling af vestlige traditioner fra Stanislavskij til Michael
Chekhov, Vsevolod Mejerhold, Antonin
Artaud, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba,
og Bertolt Brecht eller Anne Bogart og ikke-
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vestlige traditioner som fx japansk Noh,
indisk Kathakaliog kinesisk Beijing-opera.
Fælles for disse er en fokusering på, skuespillerens evne til at være forberedt mentalt og
fysisk, kunne »udstråle« energi også uden at
udtrykke noget bestemt, hvad enten der er
tale om en karakters følelser eller plottets
handlinger. Det er et spørgsmål om nærvær uden tanke på repræsentation. Denne
adskillelse kan forekomme umulig eller
kunstig i selve forestillingen, hvor tilskueren
sanser helheden, men det kan være centralt
i forbindelse med træningen. For Zarrilli
bliver træning et vedvarende kontinuerligt
forhold. Som også Stanislavskij bemærkede,
er det ikke usædvanligt, at en musiker vedvarende træner åndedræt, stemme, finger-,
ansigts- eller mavemuskulatur som et grundlag og forudsætning for at spille på et givent
instrument. Det samme mener han gælder
skuespilleren, og skuespillerens arbejde med
sig selv er en sådan form for psykofysisk træning, som forsøger at overvinde en almindelig vestlig traditionel spaltning af krop
og bevidsthed. Træningen fokuserer ifølge
Zarrilli på skuespillerens vitalitet, udstråling,
parathed, reaktionsevne og nærvær i tid og
rum samt skuespillerens partitur i relation
til tematik, plot, karakter eller psykologisk
gestus. Skuespilleren har tændt for motoren
(ydre og indre) selvom han er i ubevægelighed og er i stand til at speede op når som
helst. Indeholdt i bogen findes en nyttig
DVD med øvelser, demonstrationer, prøver
på fx Beckett, Kane og Crimp samt forestillingsfragmenter. Et vigtigt supplement til
teksten.
Teaterlaboratoriet
Mirella Schinos bog Alchemists of the Stage
om teaterlaboratorietraditionen udspringer

af seminaret »Why a Theatre Laboratory?«
afholdt på Aarhus Universitet i 2004
arrangeret af CTLS (Center for Teater
Laboratorie Studier). Mirella Schinos tilhører en lille og fasttømret gruppe italienske teaterforskere, som gennem mere end
25 år har været tæt knyttet til Odin Teatret
og ISTA (International School of Theatre
Anthropology). Bogen rummer ud over
Schinos egne refleksioner en række tekster
af teaterforskere som Nando Taviani, Franco
Ruffini, Béatrice Picon-Vallin, Leszek
Kolankiewicz, Zbigniew Osi´nski, Ugo
Volli og Richard Schechner. Her gennemgås laboratorietraditionen fra Stanislanskij,
Mejerhold, Grotowski, Odin Teatret og
den amerikanske teaterlaboratorietradition
fra 30erne til Performance Group i 1967 –
1980. De gennemgående spørgsmål drejer
sig om, hvorvidt de tidlige teaterlaboratorier
i begyndelsen af århundredet overhovedet er
sammenlignelige med de laboratorier, som
dukker op i slutningen. Et andet hovedspor
er laboratoriets relation mellem forskning
som en aktivitet i sig selv og forstillingsproduktion. Er det modsætninger eller forskellige poler i en helhed? Schino slår fra
begyndelsen fast, at teaterlaboratoriet ikke
er en bestemt genre eller metode, og dets
undersøgelser kan have forskellige retninger
og motiver. Et gennemgående træk er, at
laboratoriet udgør et selvstændigt rum for
kreative processer, som ikke er forpligtet på
umiddelbar gevinst og derfor heller ikke på
at skulle underholde et publikum. Generelle
aktiviteter er træning, udvikling af et kropssprog og pædagogik eller videregivelse af
teknik.
Odin Teatret er et eksempel på et teaterlaboratorium, der sætter spørgsmålstegn ved
en række af det etableredes arbejdsmåder og
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traditioner: ved at definere sig som et gruppeteater, ved ikke at være afhængig af tekst
og ved at fokusere på genopfindelse af kreative forhindringer og begrænsninger, som til
stadighed udfordrer gruppens handlekraft.
Schino nævner Odin Teatret som, ligesom Grotowskis teater fra 1962, kaldte sig
for et teaterlaboratorium, da teatret flyttede
til Holstebro. Kommunen spurgte meget
naturligt: »Hvad er det?« Og Barba svarede
hurtigt: »Et teater som ikke spiller forestillinger hver aften«. En spontan og hurtig
reaktion som blev accepteret, fordi teatret
faktisk var ude af stand til at spille hver aften,
og fordi der på ingen måde var tilskuerbehov for det. Odin Teatret var tvunget til at
opfinde andre aktiviteter og derigennem en
anden form for legitimitet og selvdefinition
end almindelige teatre, som opfører forestillinger hver aften. Man udgav et teatertidsskrift, oprettede et forlag, arrangerede internationale seminarer med teaterfolk fra hele
verden, lavede film, udviklede pædagogiske
aktiviteter, som førte til oprettelsen af ISTA
i 1979. Dette er ikke en skole men netop
en form for laboratorium som formidler
viden og erfaringer gennem arbejdsdemonstrationer og gennem praktiske åbne prøver,
hvor hensigten ikke er at lave en forestilling
men demonstrere processen. Skuespillere,
instruktører og teatervidenskabsfolk fra hele
verden har mødtes sammen med antropologer og andre videnskabsrepræsentanter for i
teori og praksis at studere og sammenligne
skuespillernes grundlæggende form for scenisk nærvær.
Teaterlaboratoriet tilføjer en dimension
til teatrets virke ud over at lave forestillinger for tilskuerne. Det er denne dimension
som igennem Odin Teatrets historie har fået
forskellige udformninger og gjort teatret til
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en form for dannelses- eller videns-institution først og fremmest i relation til begrebet handling. Træningen har igennem årene
haft en sådan karakter af dannelse for den
enkelte, ikke blot i forhold til at varetage en
rolle i en forestilling men som en form for
individuel selvdisciplin og en dramaturgisk
tænkning.
For Odin Teatret er laboratoriet ikke
blot en undersøgelse af teatrets æstetik og
etik men også dets organisation, pædagogik og kultur. Fx teatrets relation til byen,
andre teatre og teatertraditioner, som kan
udfordres af teatrets handlingsmåder. Odin
Teatret har igennem sit netværk og institutioner som ISTA og CTLS udvidet og
cementeret laboratorietraditionen som en
globaliseret tradition for genopfindelse og
interferens. I modsætning til kodificerede
traditioner peger laboratoriet på et spørgsmål om fortsat genopfindelse og udvikling.
Det er et brud med rutine, idet processen
bag forestillingen bliver et spørgsmål om at
finde det, man ikke allerede ved eller kan.
En af de centrale og gennemgående teknikker handler om at konstruere usikkerhed
eller det, man kunne kalde uorden, uden at
dette fører til energitab eller handlingslammelse. Der er ikke tale om at give en bestemt
ide form men om at skabe en form, som
taler til ens blinde pletter. Det forudsætter
mod og beslutsomhed, fordi man så at sige
må acceptere at miste erhvervet sikkerhed,
rutine og tryghed. Og det forudsætter visse
personlige værdier, som man »blindt« følger
(evnen til fx at modvirke træthed, modarbejde et givent hierarki og gruppens normer)
og evnen til at genopfinde nye forhindringer
eller obstruktioner (benspænd) som udfordrer og revitaliserer gruppen.
Mirella Schino fastholder gennem bogen
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en undren over, hvorfor det er nødvendigt
at reflektere over spørgsmålet: »Hvorfor
Teaterlaboratorier?«. Schinos bog er en form
for rekonstruktion af teaterlaboratorietraditionen som en æstetisk og etisk selvdefinering.
Stanislavskij var den første til i begyndelsen af det 20. århundrede, at fremhæve
nødvendigheden af laboratoriet og oprettede
såkaldte Studioer. Hvis man i dag kan tale
om en sammenhængende tradition, er det
en kontinuerlig genopfindelse af teater i det
20. århundrede. Teaterfolk forkaster normer, traditioner og måder at tænke teatret
på netop for at genopfinde fx forholdet mellem amatører og professionelle, forholdet
mellem scenen og tilskuerne, mellem tekst
og rum etc. Teaterlaboratoriet er et autonomt rum, som skaber muligheden for at
udforske forholdet mellem teatret og livet,
mellem teknik og personlige behov og værdier. Der er en form for alkymi, hvor deltagerne forvandles og forandres. Det kan ske
gennem skuespillerens eller instruktørens
proces, forestillingens udviklingsproces og
dens udforskning af elementer som tekst,
lys, rum, scenografi, tilskuerarrangement.
For skuespillerne er det et spørgsmål om
at skabe forskellige former for attraktioner,
som griber tilskuernes opmærksomhed.
Ikke-dagligdags adfærdsformer og forskellige former for mærkværdiggørelses- og
overraskelseseffekter (Verfremdungseffekter
og ostranneneie).
Præcis hvad Schino lægger i den alkymistiske proces er langt fra klart, men der
er ingen tvivl om, at begrebet peger på de
»spring« i processen, hvor usammenhængende fragmenter pludselig hænger sammen, eller der hvor værket »taler« til dets
ophavsmænd og viser sig klogere end dem.

Som Schino definerer det, er teaterlaboratoriet en nødvendig udforskning af både teatrets kulturelle og kunstneriske muligheder
i samfundet og den individuelle performers
arbejde med sig selv, som Stanislavskij kaldte
det i begyndelsen af det 20. århundrede.
Schinos bog slutter med en håndfuld
konklusioner. Der findes ikke én model
eller metode for teaterlaboratorier. Det 20.
århundredes teater skaber forestillinger, men
teaterarbejdet er også selvdefinering som
en personlig, en kreativ og videnskabelig
aktivitet. I det hele taget er videnskabeliggørelsen af det skabende arbejde i teatret en
central pointe for bogen. Research er så at
sige en del af det kunstneriske arbejde og
den kunstneriske tænkning. Hvordan denne
adskiller sig fra en mere traditionel videnskabelig tænkning er ikke let at fastslå, men
Schino peger på, at teaterprocessens handlinger involverer kroppens udtryk og kommunikative muligheder. Der er forskelle på
de tidlige og sene laboratorier, som er vigtige at få undersøgt. Ikke mindst fordi de
senere historisk er knyttet til udviklingen af
universitære dramaturgiske og performative
studier, som Richard Schechner er inde på.
Laboratorier er interessante, fordi de peger
på, at den videnskabelige praksis både er subjekt og objekt for undersøgelse. Laboratoriet
reflekterer over sig selv, mens man udfører
sit arbejde. Det samme gælder Schino, som
med bogen er med til at stadfæste og udvikle
en laboratorietradition, som interfererer
med andre fagtraditioner. Teaterhistorien
drejer sig derfor også om livet i processen,
gruppens dynamik og relationer. Det er nok
den vigtigste pointe, at der findes en form
for komplementaritet mellem teaterkultur
og teaterforestillinger, som laboratoriet skaber ramme om. Igen og igen understreges
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at teaterlaboratoriet er en autonom ramme
om dette arbejde. Det er Research zonen, som
kan være træning, udgivelse af teaterfaglige
bøger, seminarer og pædagogisk formidling,
et langvarigt arbejde med en forestilling,
byttehandler, arbejdsdemonstrationer og
meget mere.
Afsluttende
Hvis vi afslutningsvis flytter blikket fra de
fire bøger træder nogle pointer og spørgsmål frem. De to første bøger omhandler
udviklingen af dramaturgen og dramaturgiens udvidede rolle i samtidsteatret, hvor
»materialet« for iscenesættelse udvides. De
to sidste bøger betegner en fordybelse i skuespilkunsten i det 20. århundrede som en
kunstnerisk og personlig dannelsesproces.
Der er ingen tvivl om, at der er tale om to
kreative strategier, som er forskellige, men
som begge er eksempler på moderne dramaturgisk tænkning, som skaber forskellige
arbejdsmåder. Det peger på et spørgsmål om
fremstilling og historicitet, som kunne være
interessant at forfølge. Er der tale om en
historisk udvikling af modernisme, som på
mange måder stiller spørgsmålet ved repræsentationsmåder? Eller er laboratoriet knyttet til avantgardens videnskabelige ambitioner, som også betyder en kobling mellem liv
og kunst? Kan det postdramatiske teater og
devising-traditionen beskrives som laboratorier? Eller er der tale om brud med modernismens selvdefinering og et brud mellem
laboratorietraditionen og samtidsteatrets
dramaturgiske kombinationer af forskellige materialer? Rokker teaterlaboratorierne
og devising ved kunstens grænser og relative autonomi? Er der tale om nye former
for uddifferentiering af kunstfeltet, på den
måde at kunstfeltet og kunstbegrebet ind-
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går i nye alliancer både organisatorisk, produktionsmæssigt og videnskabeligt, og som
udvider dramaturgens virke og kompetence?
Dette er spørgsmål som bøgerne giver anledning til uden at levere entydige svar.
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Sigrid Røyseng: Godhet og galskap
(Godness and Madness)
Compared to the performing arts institutions, the non-institutional performing arts have a
relatively marginal position in the Norwegian public cultural policy. This article explores if
the reason for this is that the non-institutional performing is associated with an amoral that
does not fit well with the regime of goodness in cultural policy.

Rikard Hoogland: Teaterpubliken i svensk kulturpolitik
(Theatre Audience and the Swedish Cultural Policy)
The Swedish cultural policy has since the 1930’s been engaged in distributing art on a professional level to all citizens and for its fulfilling reduced all hindrances. This article aims
to analyze the way the theatre audience has been discussed in governmental cultural policy
reports since 1933 years theatre report. In focus stands the failure to fulfill the goal that the
theatre audience should be a cross-section of the Swedish society (social, ethnic, gender).

Jon Nygaard: Teater for alle?
(Theatre for Everyone?)
The ambition of the Norwegian government is to establish Norway as a leading cultural
nation and to make art of high artistic quality accessible for all. The new theatre in the
county Akershus, surrounding Oslo, will achieve this ambition through a decentralized
organization and an artistic program based on local identity and that the impulse and repertory of the theatre comes from its audience.

Louise Ejgod Hansen: To små teatre
(Two Small Theaters)
The article examines how cultural policy promotes and restricts different forms of theatre
organization. Three types of theatre organizations, the institution, the group and the project,
are used to analyze the relationship between organization and artistic production. The object
of the analysis is the local theatre system in Denmark in general and the cases of Randers
EgnsTeater and Holbæk Teater in particular.

Joshua Edelman: Hvad er et teaterkompagni?
(What is a Theater Company)
When describing a cultural field sociologically, it is essential to know the identity of the
actors within it. For the theatre, these are the companies that make the work. But exactly
what a theatre company is varies enormously between countries. This article looks at the
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Irish example, in which the theatre company is more of a brand than a stable organizational
entity. The article examines the effects this structure has on the field as a whole in terms of
the concepts of niche and autonomy.

Eva Parum: Ledelse af kreative kulturorganisationer
(Leadership in Creative Cultural Organizations)
The paper describes and analyzes the new structures for theatre production and argues
for the need of changed management principles (Culture Governance) and organizational
structures for creation of future theatre production in Denmark.

Helle Hedegaard Hein: Kunsten at lede primadonnaer
(The art of leading Prima Donnas)
Danish theatres are experiencing a leadership gap: Leadership competencies are in sore need
of an upgrade, but the existing body of knowledge in terms of artists’ motivational profile
is insufficient. This article presents a model of four archetypes of artists, each having their
own motivational profile and leadership need, and discusses the implications for leadership
in theatres. One major implication is that effective leadership must be based on politically
incorrect leadership principles.

Sara Otterstrøm: Den hierarkiske anarkisme
(The Hierarchical Anarcism)
How did the Volksbühne Theatre arise and which values does it embrace? To which degree
has the artistic content and the organisational structure been influenced by politics?
By using examples and witness reports, a picture of Volksbühne’s identity in the political
landscape is drawn.

