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Redaktionelt forord
Peripeti nr. 14 stiller skarpt på et fremadstormende felt inden for såvel teater og performancekunst
som den teoretiske debat, nemlig udforskningen af relationen mellem arkiv og live-begivenhed. I
forhold til kunstneriske og kuratoriske praksisser har man ligefrem talt om, at en arkivfeber skulle
have sat ind i løbet af de seneste godt ti år. En feber, der bl.a. omfatter kunstneriske interventioner i eksisterende museumssamlinger – som fx den amerikanske kunstner Fred Wilsons berømte
”indoperationer” af undertrykte afro-amerikanske historier i hvide amerikanske samlinger – og
reenactments af legendariske performances fra 1960’erne og 70’erne, som fx Marina Abramovic
eller Lilibeth Cuenca Rasmussen har praktiseret det. Skulle man nævne et par nylige eksempler
på udstillinger og biennaler, der har tematiseret arkiv og performance-relationen kunne man fx
pege på History Will Repeat itself på KunstWerke i Berlin i 2007-8, PERFORMA-biennalen i New
York 2005, Archive Fever – Uses of the Document in Contemporary Art på International Center of
Photography i New York i 2007, Reality Chek på Statens Museum for Kunst i København 2008,
og Lost and Found, Queering the archive i Kunsthallen Nikolaj i København 2009. Udgivelsen af
dett nummer falder sammen med udstillingen History of Disappearance i Århus Kunstbygning,
der viser højdepunkter inden for den klassiske performancekunst. I forbindelse med udstillingen
afholdtes i november 2010 seminaret Performance Art and Institutionalization, der fokuserede på
de meget konkrete problemstillinger, der knytter sig til bevaringen af performancekunst inden for
museumsinstitutionen.
Inden for teater- og performanceforskningen har arkivfeberen tilsvarende sat sig igennem som en
udfordring af de hævdvundne ontologier, man traditionelt har opereret med, fx i form af modstillingen mellem live-begivenheden og dokumentationen af denne, nærvær og fravær, nu og dengang.
Denne afsøgning af kløften mellem begivenhedens ”nu” og arkivets ”dengang” inden for såvel
kunsten som forskningen åbner for sin del for en alternativ omgang med historien – en rearkivering
som en af dette nummers bidragydere kalder det – hvad enten denne forstås som kulturel erindring eller som narrative fremstillingsformer. Som Michel Foucault har pointeret, skal arkivet da
også forstås som en praksis snarere end som et objekt eller sted. Som en praksis, en aktivitet altså,
der differentierer, ekskluderer, selekterer, klassificerer og præsenterer. Udtrykt på en anden måde
er arkiver ikke neutrale samlinger, men i allerhøjeste grad konstitueret af de kulturelt og socialt
betingede regler for tilsynekomst, der definerer den givne historiske kontekst, arkivet optræder i.
I den forstand er spørgsmålet om arkivet uvægerligt forbundet med spørgsmålet om magt. Hvad
inkluderes og hvad ekskluderes? Hvem udstikker parametrene for, hvordan historien skrives? Hvis
historie fortælles? Og til hvem fortælles denne historie? Nærmer man sig arkivet ud fra spørgsmål
som disse, synes det snarere end at fremstå som udtryk for en urokkelig, objektiv samling af historiske dokumenter at åbne rum for en alternativ vidensproduktion eller måske ligefrem en ”modviden”. I den forstand formår arkivet på en og samme tid at bevare og reproducere det velkendte og
at bryde med fortiden for at signalere fremkomsten af noget potentielt nyt.
Peripeti 14 åbner med en oversættelse af professor ved Hamborg Universitet, Nikolaus MüllerSchölls nyskrevne tekst Erfaringsfattigdom. I teksten stiller Müller-Schöll via en række nedslag i
samtidig europæisk scenekunst skarpt på netop forhandlingen og ”re-arkiveringen” af historien i
tiden efter murens og de store fortællingers fald. I den nyoversatte version af artiklen Performance
rester udfordrer professor ved Providence University Rebecca Schneider den velkendte modstilling
af live-begivenhed og dokumentation fra en overraskende vinkel, idet hun gør opmærk på live5
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begivenhedens egne dokumentariske og bevarende aspekter, fx i form af mundtlig overlevering,
re-enactment af historiske begivenheder m.m.
Arkivtemaet udforskes videre i fagfællebedømte artikler af Peter van der Meijden og Annelis Kuhlmann. Peter van der Meijden analyserer med udgangspunkt i fluxuskunstneren Stanley
Brouwns værk This way Brouwn og Derridas essay Archive Fever arkivets utopiske dimensioner,
for så vidt arktivets bevaringsindsats også altid retter sig mod formuleringen af en fremtid - ’den
vordende fremtid’. Annelis Kuhlmann tager afsæt i Odin Teatrets nydannede arkiv, men fremhæver
især Odin Teatrets konsekvente re-cirkulering af kunstnerisk materiale fra forestilling til forestilling
som udtryk for en historiografisk bevidsthed, der retter sig mod re-aktivering af det overleverede
materiale, fx gennem det levende teaters formidling af arkivet.
I den fagfællebedømte artikel ”Mobile hjem”, som figurerer udenfor tema-sektionen, argumenterer Boel Christensen-Scheel med udgangspunkt i projekterne the land foundation og the nord land
og med inddragelse af performance- og kunstteori samt et bredt æstetikbegreb for, at socialt baserede, længerevarende projekter som disse neutraliserer skellet mellem kunst og liv og repræsenterer
en form for neo-eksistentialisme.
Essaysektionen indledes med tre artikler, der alle behandler Janne Risums doktorafhandling The
Mei Lanfang Effect (2010). Først bringer vi Janne Risums indledningsforelæsning til disputatsforsvar den 19. februar 2010, og dernæst to gange “Opposition ved Janne Risums Disputatsforsvar”
af hhv. Lars Kleberg (første opponent) og Live Hov (anden opponent).
I artiklen ”Mere end et arkiv” reflekterer Cecilie Lærke Asaa med udgangspunkt i Århus Kunstbygnings udstilling History of Disappearance over (performance)dokumentets status som på én gang
sekundært og noget, der er identisk med selve værket. Ida Krøgholt skriver om den tyske teatergruppe Rimini Protokoll og deres performance ”100 Prozent Wien”, hvor de præsenterer 100 mennesker, der tilsammen udgør et gennemsnit af den europæiske metropol Wiens aktuelle befolkning.
I sit essay ”The taxidriver re-arkiveret” beskriver og analyserer Erik Exe Christoffersen Fremtidens
Historie, der er skrevet af Christian Lollike og iscenesat af Tue Biering (Aarhus Teater, april 2010).
Kristiane Sørensen kigger på, hvordan Heiner Müllers Hamletmaskinen i sin omgang med det
vestlige teaterarkivs måske mest kanoniserede tekst, nemlig Shakespeares Hamlet, dekonstruerer
ikke blot et klassisk lineært historiesyn, men også det revolutionære historiesyn, som bl.a. Walter
Benjamins allegoribegreb formulerede.
Mette Risgård Tranholm leverer en introduktion til den i Danmark forholdsvis ukendte amerikanske performancekunstner Jack Smith. I artiklen ”Teatret: medialitet, udsigelse − og Hamlet”
præsenterer professor Morten Kyndrup en dybdegående refleksion over forholdet mellem udsigelse
og teatralitet med Shakespeares Hamlet som eksempel.
Portrættet, ”Bolde i luften”, er skrevet af Nila Parly, der præsenterer et portræt af Det Kgl. Teaters operachef, Kasper Holten. Værket, ”Antichrist revisited på Aarhus Teater”, er skrevet af Bodil
Marie Stavning Thomsen, som ser nærmere på omsætningen af Lars von Triers film til teaterscenen.
I en tid, hvor teateranmeldelsen får så beskeden spalteplads og opmærksomhed i dagspressen, har
PERIPETI besluttet sig for at lave en sektion på sin hjemmeside, der kan give plads til mere grundigt analyserende teateranmeldelser. Redaktionen af anmeldersektionen består af lektor Erik Exe
Christoffersen, dramaturg, cand.phil. Birgitte Hesselaa og dramaturg, cand. phil. Janicke Branth.
Da PERIPETI kun udkommer to gange om året vil de fleste anmeldelser blive bragt på tidsskriftets
hjemmeside, mens to eller tre af anmeldelserne kan findes de trykte numre. Peripeti nr. 14 lægger
ud med Lars Ole Bondes anmeldelse af Det kongelige Teaters operaversion af Dancer in the dark og
Gritt Uldall-Jessens anmeldelse af Kvinde Kend din Krop på Mungo Park og Anne Jerslevs anmeldelse af Noir på Republique.
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Erfaringsfattigdom
Om visse sceniske praksisser ”efter faldet”
Af Professor Dr. Nikolaus Müller-Schöll
Nedenstående foredrag blev præsenteret på konferencen After the Fall, afholdt på Det Kongelige
Teater i 2009 i samarbejde med bl.a. Goethe Instituttet og kulturmagasinet Lettre i anledning
af 20-året for murens fald. Med forfatterens tilladelse optrykkes teksten her i sin oprindelige og
mundtligt intenderede form.
(1) Erfaringsfattigdom ”efter faldet”
”Efter faldet”. Hvad vil det sige at tænke, at tale, at skrive, at spille «efter faldet»? Det er nærliggende på engelsk, ligesom i tysk sprogbrug, at forstå spørgsmålet på to måder. «Efter faldet» er for
det første den almindelige betegnelse for Berlinmurens fald. Det er vores møde her et bevis på,
støttet som det er af Goethe-instituttet og med deltagelse af gæster fra det, man tidligere kaldte
Europas to dele. Skønt man kunne vælge andre øjeblikke, som ikke er mindre symbolske, så er
intet dog i den grad blevet et symbol på den reelt eksisterende socialismes sammenbrud, som det
tidspunkt, da Berlinmuren, der mellem 1961 og 1989 delte de to dele af byen, de to tyske stater og
de to blokke, på grund af en mere eller mindre tilfældig formulering fra en funktionær, blev åbnet
ved en fejl. I de kommende uger og måneder blev muren på ingen tid nedbrudt af såkaldte «murspætter», hvorefter stykkerne blev solgt over hele verden som små andagtsgenstande. Jeg husker, at
jeg i USA, hvor jeg studerede nogle måneder ”efter faldet”, kunne købe stumper af muren, hvor
man, efter sigende, ved at lugte til dem, kunne opleve duften af frihed.
”Efter faldet” er dog også noget andet - noget der ligger længe før Berlinmurens fald, længe før
de begivenheder, som længe før 1989 og endda længe før grundlæggelsen af de to tyske stater i
1949, i sidste ende førte til murens fald. ”Efter faldet” er også den almindelige betegnelse for en
triadisk forestilling, der er indprentet i vores jødisk-kristne vestlige tænkning: Efter Paradiset følger
tiden efter faldet, tiden efter at æblet fra kundskabens træ blev spist, og efter at Adam og Eva blev
udvist af Edens have. En tid, der strækker sig lige fra den forhistoriske oprindelse i myten og religionen til nutiden og videre ind i en fremtid, der måske vil afslutte denne æra i et tilbagevendende
paradis. De såkaldte ”store fortællinger” (Lyotard), historien om frigørelsen af menneskeheden
(Kant), om den absolutte videns gradvise kommen til sig selv (Hegel) eller om menneskeheden,
der gennem klassekampen udvikler sig mod det endelige mål om et klasseløst samfund (Marx) er
på en måde alle omformuleringer af denne bibelske fortælling. I den forstand, at de alle har fremhævet den nære forbindelse, som filosofien i vores vestlige samfund har haft til politik, kultur og
vores dagligdags forståelse af historien. Læsere af Heinrich von Kleist møder denne sammenhæng
i den tilbagevendende brug af ordet ”fald” i hans tekster, ikke mindst gennem det radikale svigt i
det kantianske forsøg på at etablere et altomfattende system og subjekt, som von Kleist registrerer
som ingen anden. I hans meget læste og vanskeligt forståelige tekst ”Über das Marionettentheater”
finder vi en allegori over denne storslåede fortællings svigt, og på samme tid en fremstilling af den.
Den amerikanske litteraturteoretiker Paul de Man har forklaret dette på imponerende vis. Det,
som ifølge Kleist er forsvundet ”efter faldet”, er ikke blot den paradisiske enhed, men også muligheden for sprogligt at komme til forståelse af dette tab. Det er, som om forfatteren tænkte på faldets
topos på samme måde som Kafka, der siden har sammenlignet fordrivelsen fra paradiset med
Babelstårnets fald. Under alle omstændigheder kan det igen og igen påpeges, hvordan skildringen
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af ting, der mislykkes i Kleists tekster – forhåbninger, bekendtskaber, godtgørelser, forsoninger –
fører til et sammenbrud i selve fremstillingen. I hvert fald hvis man med repræsentation forstår en
adækvat repræsentation af ting gennem deres intellektuelle betegnelse.
I denne fejlslagets tradition står ikke mindst en tænkning og et forfatterskab, der placerer sig
”efter faldet,” og som jeg i dag ønsker at gøre til udgangspunkt for mine overvejelser om vores fald,
Berlinmurens fald. Jeg taler om Walter Benjamins teori, der i al væsentlighed er en teori om sproget efter faldet: Fra denne teori, der har sin oprindelse i et essay offentliggjort i 1916 , vil Benjamin
senere – i en vis forstand på kantiansk facon - udvikle sine teorier om erkendelse, politik og kunst.
Herunder også, hvilket jeg har forsøgt at vise andetsteds, teorien om et umiddelbarhedens teater,
dvs. et radikalt endeligt teater, renset for al magi. I Benjamins essay ”Über die Sprache überhaupt
und die Sprache des Menschen” sættes to sprogmodeller over for hinanden, hvoraf den ene, sproget før faldet, i såret tilstand lever videre i den anden. Sproget før faldet beskriver Benjamin som et
navnesprog, i hvilket sprog og objekter er i umiddelbar overensstemmelse med hinanden, og hvor
sproget ingenlunde har nogen iboende prædikativ funktion, men kun har som funktion at meddele
sig til Gud. I dette sprog findes der ingen misforståelser og ingen fejlbenævnelser. På samme tid er
det et sprog, der ikke kræver nogen oversættelse. Hvert ord er umiddelbart den ting, som det udtrykker. Lige så underlig som denne forestilling lyder, i lige så høj grad hjemsøger den i dag teorier
om kommunikationsog nærvær, og betinger, for at tage et oplagt eksempel, også den diskurs, der
både i teatret og i teorien regelmæssigt stiller krav om ’forståelighed’. Men hvis vi var i stand til at
forstå hinanden uden omveje, så ville vi dybest set ikke længere behøve at tale sammen. Dette paradisiske sprog fra før faldet bliver i Benjamins læsning i faldets øjeblik tilføjet en supplerende, navnløs erkendelse, der gennem sin blotte udtalelse performativt forurener enhver sproglig meddelelse
og lader den præstabiliserede enhed, som sproget besad før faldet, bryde sammen. Benjamins originale læsning består i, at han ser spørgsmålet om godt og ondt, der blev indført i det øjeblik, hvor
der blev spist af kundskabens træ, som dybest set uvigtigt, fordi Gud allerede med skabelsens ord
havde erkendt: ”at det var godt”. Benjamin bruger få år senere en sammenligning for at illustrere
sin sprogfilosofi, nemlig Leibniz’ monadiske system. I det er verden fyldt af monader, de mindste,
ikke yderligt delbare enheder. Denne udfyldning har som konsekvens, at alle bærer et aftryk af alle
andre, og at hver krop derfor føler, hvad der sker et andet sted i verden. Det betyder dog også, at
hvis man et sted tilføjer overflødig ’materie’, så vil dette i en kædereaktion påvirke alle andre steder.
Ligeledes forholder det sig med sproget før og efter faldet. Gennem den navnløse erfaring, der
opstår i faldets øjeblik, tilføjes i en vis forstand ekstra sprogligt materiale, der sørger for, at hvert
ord fra nu af på uundgåelig vis forskydes og forvrænges, og enten udtrykker mere eller mindre,
end der ville være passende. Hvad der er gået tabt, er paradisets harmoni. Kort og uvidenskabeligt
formuleret er det den harmoni, der tilhører det første totalitære menneskehedssystems lukkede
økonomi, det system, der foregriber alle andre kommende totalitære menneskehedssystemer. Det,
der gør Benjamins lære så interessant for vores tema i dag, er, at for ham begynder uoverskuelighedens tidsalder, den forsvundne enheds tidsalder, tiden efter den altomfattende orden, efter det
ideelle system, der principielt set løser alle spørgsmål og konflikter, i det øjeblik, hvor det bibelske
fald begynder. Således kan hans læsning af den bibelske fortælling om syndefaldet læses som en
allegori over det, andre har kaldt oplevelsen af moderniteten som en fortælling om det, der lod os
træde ud af de lukkede systemer og ind i en uoverskuelig verden, hvis uoverskuelighed ikke mindst
skyldes det faktum, at vi aldrig restløst kommer til at kunne benævne den som sådan. Min tese
er, at vi kun kan snakke om det, der i nutidens vage sprogbrug bliver kaldt murens ”fald”, hvis
vi relaterer dette fald til Benjamins konstatering, til hans læsning af syndefaldet. Det, der faldt
med muren, er forestillingen om, at der kan eksistere en lukket orden, at der kan findes en lukket
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økonomi, i hvilken tingene løses uden konflikter, som af sig selv. Faldet er ligeledes forestillingen
om historien, der gennem en forhistorisk oprindelse er lagt an på en historisk telos, på baggrund
af hvilken den mere eller mindre automatisk udvikler sig. I det omfang, hvor sådanne forestillinger
har præget både den ”marxisme” – der fejlagtigt har påberåbt sig Marx – og i det hele taget alle
mere eller mindre totalitære politiske ordener, der samtidig så staten som et Gesamtkunstwerk, der
kræver en omfattende konstruktion – stalinisme, fascisme og nationalsocialisme, men også det 20.
århundredes amerikanske samfund, præget af kunstindustriens overherredømme, hvilket Adorno
og Horkheimer forsøgte at diagnosticere i deres ’Dialektik der Aufklärung’– kunne man sige, at
Benjamins tænkning om sproget tillader os at udvikle en tænkning, der ikke blot placerer sig efter
det bibelske fald, men også efter murens fald.
Dette bliver endnu tydeligere, hvis man tilføjer en anden tekst, hvis titel jeg med henblik på dette
foredrag har lånt. Teksten ”Erfaring og fattigdom”, der blev skrevet af Benjamin under hans parisiske eksil i 1933, blot få måneder efter Hitlers magtovertagelse, fik en kort tid titlen ”Erfaringsfattigdom”. Denne titel formulerede på ny –den korte tid jeg har til rådighed her taget i betragtning,
vil jeg formulere det ganske kort – hvad det vil sige at tænke ”efter faldet”.
Benjamin forsøger med udtrykket ”erfaringsfattigdom” først og fremmest at begrebsliggøre en
generationserfaring af radikal desillusionering. Mens erfaring tidligere var noget, der kunne overføres fra generation til generation, hvorved de ældre underviste de yngre i det, som de kunne lære
fra sig med deres alders autoritet, insisterer han på, at erfaringen nu er ’faldet i kurs’, og fastholder
dette fænomen på flere begivenheder, hvor erfaringen blev gjort til løgn: i 1. verdenskrig, ved
inflationen, ved hungersnød og ved magthavernes usædelige opførsel. Efter at han har fremstillet
sin egen tids tilsyneladende idérigdom som den anden side af den erfaringsfattigdom, han skildrer,
kommer han til slut frem til, at erfaringsfattigdommen i hans tid ikke er en privat sag, men ”snarere
en menneskelig erfaring i det hele taget”. Hvad Benjamin forsøger at udvikle, er tilsyneladende en
dobbelt erfaring: Hvad der tidligere kunne videregives som erfaring, har ikke længere nogen værdi
på grund af de radikale omvæltninger og katastrofer i hans tid. Men derudover er ideen og begrebet
om erfaring i det helt taget kommet til kort. Den menneskelige erfaringsfattigdom er udtryk for,
at forestillingen om menneskeheden såvel som forestillingen om erfaringen er forsvundet, og er i
sidste ende udtryk for en krise for selve forestillingsverdenen. Hvad der her kommer begrebsligt
til udtryk, er forsøget på at bringe samtiden, hvis vidne Benjamin var, på højde med dette brud
med generationsfølgen, der i sidste ende er et brud med enhver lære om fortiden, uanset dennes
beskaffenhed.
Da jeg for nogen tid siden, kort efter et andet fald, nemlig Lehmann Brothers’ sammenbrud,
hvor jeg med blikket rettet mod de indtil da utænkelige milliardprogrammer, der skulle redde
det internationale bankvæsen, sardonisk blev spurgt af en kollega, der kendte til min langvarige
omgang med Benjamin, om man med Benjamin stadig kunne sige noget om nutidens forhold, så
faldt præcis denne tekst mig ind. Hvad det gælder om at forstå i dag, er hvad det i radikal forstand
betyder at leve ”efter faldet”. Og med i dag sigter jeg til tiden med krigene efter den kolde krigs
æra og med de nye bevægelser, der, som den islamistiske, er blevet næret og frembragt af, og nu
truer den vestlige verden – ikke i form af et sammenstød mellem civilisationer, men snarere som
en præsentation af regningen for kolonialismen og instrumentaliseringen af lokale konflikter i den
kolde krigs tjeneste. Denne nutid må desuden forstås i forhold til finansmarkedernes katastrofale
udvikling og dermed faldet af den måske sidste ideologi, der efter murens fald var blevet tilbage af
det 19. og 20. århundredes store ideologier: kapitalismen med sit løfte om velstand for alle, hvilket
på en eller anden måde skal give sig selv, når blot alle forfalder til deres egen private egoisme, og
staten sikrer, at markedet fungerer.
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For teatret betyder dette mindst to ting, hvilket et flygtigt blik på de sidste to årtiers udvikling
vidner om: Det, der er faldet bort, er enhver form for stor fortælling, der tillader at begrunde de
små, daglige, æstetiske valg i et endeligt mål, der med uafrystelig autoritet fastsætter selv de mest
dagligdags ting. At gøre sig overvejelser om det at være til efter faldet kan måske i dag, foreløbigt
abstrakt, sættes på den formel, som Benjamin finder i sit essay og i sin næsten samtidige uoverensstemmelse med Brecht: En fuldstændig mangel på illusioner om tidsalderen og samtidig en uforbeholden overgivelse til den. Med andre ord: Efter de store fortællingers forsvinden, efter tabet af
en altomfattende meningshorisont og efter de store systemalternativers implosion, gælder i første
omgang den personlige fattigdom, der ikke fornægter ikke-viden, tabet eller devalueringen af erfaring, men uforbeholdent bekræfter og vedkender sig den. Mens en stor del af kulturlivet i dag, som
i tiden for Benjamins essay, forsøger at undslippe denne konstant nye, men samtidig også gamle
erfaringsfattigdom, ved at springe fra event til event med righoldighed og overraskelsesangreb, så
er de nyere og allernyeste teaterformer kendetegnet ved, at de uforbeholdent tager udgangspunkt
i den nye fattigdom efter faldet, men herfra overvejer, hvad de påstande, problemer og konflikter
betyder, som forbliver ubesvarede efter faldet. Eksempelvis om der kan gives andre svar på de
spørgsmål, som kommunismen med rette har stillet.
(1) Rusmiddel nostalgi: White Horse:Trip
”Hvordan føles det, når man er fuldt engageret i en sag?” Dette spørgsmål danner i værket ”Trip”
udgangspunkt for den unge performancegruppe ”White Horse”. De tre kunstnere, der studerer i
Amsterdam og samtidig også arbejder i Berlin, foretog i dette værk en scenisk udforskning af den
kollektive rus, den blanding af eufori og lidelse, der opstår, når man siger ’vi skal’ eller ’vi vil’. I begyndelsen af deres arbejde, fortæller Lea Martini, var drivkraften længslen efter at stå entydigt bag
en sag, at være for eller imod noget – sådan som det var muligt i 1918 eller i 1989. I betragtning
af kompleksiteten i dagens samfund, således deres beskrivelse af den condition humaine i samtidig
praksis, som jeg betegner som den enkeltes erfaringsfattigdom, er dette dog blevet umuligt. Ikke
desto mindre varer længslen ved – efter fællesskab, efter store følelser, som alle deler. Kort sagt: efter
revolutionens rus.
På en tom scene står to aktører, en mand og en kvinde (Lea Martini, Christoph Leuenberger).
En høj, monoton lyd ledsager dem fra højttalerne, en rytme som fra en ubønhørligt dunkende
maskine, mekanisk, metallisk (Sound: Coordt Linke). Langt væk fra minder det om industriel larm
eller technomusik, i næste øjeblik bliver det forstyrrende højt og påtrængende, men forsvinder på
et tidspunkt ud af opmærksomhedens fokus som suset fra en nærliggende gade eller samtalen ved
nabobordet på en café. Senere hører man et virvar af stemmer, der til tider lyder som tribunen på
et fodboldstadion, til tider som folkemassen ved en demonstration eller en partiforsamling – lyden
af masser i bevægelse, lyden af ubekendte fællesskaber, hvis tale man ikke forstår.
Performerne hæver langsomt deres arme, indtil de er strakt ud i rummet, så lader de dem falde
igen, går i knæ, bøjer sig frem til højre, lader sig lige så langsomt og udmattende rulle væk, bøjer
armen og fører den derefter over hovedet, ror, retter sig igen op. Deres spil virker nøgternt, minimalistisk. Hverdagsagtigt klædt i hvide undertrøjer, løse sommerbukser og sneakers bevæger de sig
synkront, følger en strengt gennemstruktureret koreografi. Dog minder deres bevægelsesrepertoire
mindre om et danseteaters end en Tai Chi time, senere om et House-, Techno- eller Industrialparty
og på et tidspunkt også om en meditationscirkel. De løber frem og tilbage, lader sig falde på knæ
med en arm strakt i vejret. Flere gange danner de en firkant og slynger knyttede hænder opad. Et
stykke tid hopper de. Så gentager de igen en gestus, der synes at sige: ’Nu er det nok! Følg mig!”. Og
gennem alt det når de tydeligvis til randen af fysisk udmattelse. På et tidspunkt, da en kort stilhed
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indtræffer, står de tungt åndende stille, forsvedte, udmattede. Så udfører de igen dødens gestus,
dødskampen, eller lidelsens skuespil.
Intet synes i første omgang at pege på andet end det, der sker i det enkelte øjeblik. Og dog
virker alt, hvad der sker, som en citering af andre, større begivenheder og de gestus, der passer til
de pågældende begivenheder: man bliver mindet om rockkoncerter, spændende fodboldfinaler,
stordemonstrationer eller opsigtsvækkende forbrydelser, om store gennembrud eller katastrofer.
Ikke mindst mindes man om forsøget på at fiksere det, der foregår i sådanne øjeblikke i billeder og
gestus, at stilisere det i film. Performernes ansigter, der på grund af deres til stadighed åbne munde
ligner masker, minder om Munchs skrig eller om billederne fra Eisensteins revolutionsfilm. De ser
ikke på os, de behøver os ikke, vi vedkommer ikke dem. De befinder sig i deres egen verden.
Det betyder dog også: Her bliver der ikke skabt en illusion om at vide alt om det fremstillede.
Performancens teatersprog ligger fjernt fra en påstand om umiddelbarhed og nærvær. Det er et
teatersprog efter faldet. Det betyder konkret: Performerne ophæver aldrig helt skellet mellem skuespiller og repræsenteret figur, mellem forlæg og spejlbillede. Dette kan måske forklares med, at de
hele tiden arbejder ad to spor henimod anskueliggørelsen af den revolutionære entusiasme, som
er så uopnåelig for dem: idet de både hensætter sig i den dertilhørende rustilstand og samtidig
repræsenterer rustilstande af enhver art. Den rus, som er genereret med revolutionens kræfter, repræsenterer den revolutionære ekstase men rykker den samtidig, gennem gentagelsen hic et nunc,
væk fra sig selv. På den måde er de to former for tilnærmelse i den grad i modstrid med hinanden,
at der aldrig kan opstå det indtryk, at man har at gøre med ren nutid eller restløs anskueliggørelse.
Snarere rammer det romanske begreb repraesentatio eller représentation, som er en oversættelse af
den græske hypotese, det, som bliver forsøgt her: præfikset re- henviser på romanske sprog ikke til
en gentagelse, snarere til en intensivering, så at vi har at gøre med en understreget, fremvisende,
med eftertryk forklarende, præsentation.
”Trip” kunne betegnes som en performance, der arbejder med stumme gestus frem for billeder.
En teatral forskning i revolutionen, i sin egen rus og dermed også i rusmidlet teater. Hvis det siden
teatrets kultiske begyndelse i det græsk-vestlige teater har hørt til selvfølgelighederne, at teatret kan
virke som et rusmiddel og netop derfor kan være farligt, så formidler White Horse en modstridende indsigt til de ofte forekommende, moraliserende udtalelser: Hvad der ved teatret kan vindes
i erkendelse, danner bagsiden af den euforiske virkning. Med deres lån fra Eisenstein, Chaplin og
Haneke, fra Oshomeditationen, arkaiske ritualer og hverdagslig masseunderholdning producerer
de så at sige et syntetisk rusmiddel på scenen, et berusende spil, der gør det muligt både at undersøge rusens spilleregler og i denne undersøgelse på en gang at udstille dem og samtidig lægge dem
fra sig.
Hvad man derved kan se, og hvad man kan erfare gennem samtale med kunstnerne om deres
arbejdsproces, giver stof til eftertanke ud over den 54 minutter lange performance. Hvis, som en
filosof engang skrev, ethvert fantasmatisk fællesskab er bygget op omkring et rusmiddel, der tillige
er dets medium, så kunne man med et blik på ”Trip” hævde, at revolutionen her bliver undersøgt
som rusmidlet i det 19. og 20. århundredes moderne samfund. Revolution skal altså ikke længere
forstås som en omvæltning af uudholdelige forhold eller det nyes ubeskrivelige indtræffen, snarere i
langt højere grad som et opiat. Men hvad består dette opiat af, der ikke mindst i teatret til stadighed
leder efter altid nye, altid anderledes former, mod hvilke en ligeså uudgrundelig som umættelig
længsel driver det? Måske ikke af andet end et løfte. Et løfte, hvis kraft ikke slukkes, selv når det
ikke længere lover noget. Det rusmiddel, som White Horse tager på sit trip med, er det løfte, der
gives i alle revolutioner, det løfte, der altid brydes til slut: det skal blive anderledes.
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(2) ”Faites vos jeux - Revoltainment”
Forfatter- og instruktørduoen Hofmann og Lindholm, der stammer fra Giessens institut for anvendt teatervidenskab, nærmer sig dette løfte på en anden – men dog sammenlignelig – måde i
deres omgang med sceniske virkemidler i intervenerende teaterproduktioner som ”Aspiranten”,
”Geschichte des Publikums”, ”Seancen” og i maj 2008 under den sigende titel ”Faites vos jeux –
revoltainment”. Som den sidstnævnte titel allerede afslører, forbinder deres performance refleksionen over revolten og revolutionen med refleksionen over denne refleksions spillede karakter. Den
præsenterer, som duoen selv beskriver det, ”sceniske brugsanvisninger for tidssvarende former for
modstand” og kan samtidig ses som en kritik af revolutionen i 1989 og en distanceret kritik af det
år, der ligger 40 år tilbage i tid, 1968.
Syv ”medskyldige”, der præsenterer sig selv på scenen som aktører med forskellige, faglige baggrunde – fra bankmanden, over kassedamen, brandmanden og buschaufføren til sygeplejersken og
endda en skuespiller – forestiller sig et oprør, der ikke består i andet end fuldstændig at bruge de
ressourcer op, som de ellers er tvunget til at handle med. Supermarkedet lukker dørene og bliver
autonomt. Varerne bruges fra nu af kun til at forsyne egne medarbejdere. Banken opsiger sine
kunder og betaler dem pengene tilbage, indtil der ikke er flere. Bussen lukker dørene for nye passagerer og kører gennem byen, indtil tanken er tom. Nogle få personers eksempel danner hurtigt
skole: Medarbejderne på jobcentret skaffer kun sig selv arbejde. Opstanden blandt dem, der har
ansvaret for at holde strømmen af varer fra producent til forbruger i gang, breder sig. Var revolutionen hos White Horse en fortid, der kun med stort besvær og aldrig restløst kunne sandsynliggøres,
så fremtræder oprøret i denne performance som et helt almindeligt potentiale for rusen, selv om
det normalt ikke slippes løs i hverdagen. Det er som om, performancen stiller et barnespørgsmål:
Hvorfor finder disse mennesker, der er afhængige af løn og de dertil hørende indskrænkede beføjelser, sig i det?
Over for den imaginære rus, der er frembragt gennem revolutionens kræfter, står den sagligt
betonede præsentationsform, der gør sig umage med at udvise en stor grad af ædruelighed. På
scenen står de syv meget forskelligt udseende skuespillere og fortæller som referenter om hver deres
specifikke oprør, og hvordan dette udspiller sig. Mellem dem er der opstillet montrer, hvor de kan
placere forskellige dagligdags genstande, der illustrerer deres fortælling. En skærm i baggrunden
skaber rum for supplerende optagelser. Scenen minder mest om en smykkebutik eller en slags
museum. Opmærksomheden skal tydeligvis rettes mod selve processen og ikke mod de medvirkendes biografier, det billede, de fremviser i løbet af processen, eller den kunstfærdighed, hvormed
fremstillingen præsenteres. Som i performernes tidligere arbejder er sceneforestillingen den synlige
flig af et langt forberedende arbejde, der består af forskning på stedet, af eftersøgningen af egnede
spillere, der som fagfolk på deres eget område nøgternt kan repræsentere dette (men uden at spille)
og af opfindelsen af et – i tidligere forestillinger mere, her mindre – realistisk scenarie, der består af
en selvrådig ”forvirring” eller et forbrug af dagligdags magt- og herskabsforhold. Man kan, som Eva
Böhmer har gjort det, se dette forbrug som en generalstrejke, der først slutter, når alle ressourcer
er brugt op. Herved danner der sig kollektiver, der efterfølgende fredeligt går deres egne veje, men
tager en ”brugsanvisning til den kommende opstand” med sig. Men en anden læsemåde er ligeså
sandsynlig: Når det første indfald, der er ligeså bizart som det er komisk, er slidt op, når oprøret,
der består i at erklære den til enhver tid aktuelle autonomi, har overskredet sit kulminationspunkt,
følger ifølge performancen en hverdag, der er alt andet end spektakulær. Det er som om, denne performance også, med et blik på det, der kommer efter oprøret, vil stille os et barnespørgsmål: Og når
forholdene er blevet forældede, revolutionen er kommet, og alt er forandret, hvad så? Svaret synes
at være: så vender dagligdagen tilbage og slæber sig af sted. På baggrund af mine indledende over12
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vejelser kunne man formulere det således: Efter faldet er før faldet, eller: vi bliver aldrig i stand til at
træde ud af denne væren-efter-faldet, sådan som i hvert fald visse af fortidens revolutionære teorier
ellers har lovet. Ingen revolution, uanset hvad vi i dag er i stand til at forestille os, vil kunne befri os
fra vores samtids konflikter og aporier. Alle problemer, der i fortiden er forekommet mulige at løse
under påberåbelse af en stor fortælling eller en fremtidig horisont af et samfund, der ikke længere er
præget af grundlæggende klasse- eller vidensmodsætninger, skal forhandles her og nu uden denne
horisont, hvilket forudsætter en uforbeholden erkendelse af forholdenes virkelige tilstand.
Det, Hofmann & Lindholm ligesom White Horse med andre ord hentyder til, er, at de forgangne revolutioner i den revolutionære entusiasmes øjeblik gennem fremstillingen af et altomfattende
verdensbillede ofte ødelagde billedet af fremtiden for evigt. Hvad de i en tradition, der strækker sig
fra Emmanuel Kant til Karl Marx og Walter Benjamin til i dag, sætter som modpol i form af deres
arbejde, er ikke en nedrakning af tidligere revolutioner, men snarere en henvisning til den tomhed,
der er trådt i stedet for revolutionenrne og samtidig en henvisning til deres uudtømmelige potentiale, der rækker ud over enhver fortid. Det tredje arbejde, jeg gerne vil drøfte her i dag, handler
også om denne tomhed og dette potentiale, om end på en anden måde.
(3) Udstilling af tomrummet
Det begynder med stilstand før det store spektakel. Den gamle, grønne Citroën har fået nok. Med
sin trailer står den i sneen foran snedækkede træer. I lyset af en gadelampe kan man i dens indre
ane flere langhårede mænd i selskab med en sort hund. De drikker øl og spiser chips. Der drøner
heavyrock ud af radioen. Med deres skæg og deres noget klodsede opførsel virker de som den plastikdinosaur, de på et tidspunkt kigger på: Et levn fra en anden, længst forgangen tid. En midaldrende forbipasserende kommer forbi. De hilser på hinanden med kys på fransk facon. Hun åbner
kølerhjelmen, lyser med en lommelygte ned i motorrummet og forsvinder derned. Hun skruer på
noget dernede og dukker så igen op med en del i hånden. Den diagnose, som hun via mobiltelefonen formidler til værkstedet, lyder: Bilen har brug for en ny forgreningsdåse. Det vil tage syv dage.
En midaldrende kvinde reparerer en ødelagt bil for en håndfuld heavyrockere – sådan kan man
sammenfatte første scene i den franske gruppe Vivarium Studios ”La Melancholie des Dragons”,
iscenesat og scenograferet af Philippe Quesne. En scene, der i sin absurde og lakoniske stil minder
om Jim Jarmusch og Aki Kaurimäkis film. En gruppe kunstnerfreaks og deres lille, trashy udsnit
af livet bliver i denne produktion til en allegori over det moderne teater og samtidig over en hel
fortabt generations erfaring. Formodentlig for at forkorte ventetiden fremviser mændene en række
– temmelig billige – effekter for kvinden, hvormed de, forstår man, ”snart” vil opbygge en ”forlystelsespark” andetsteds. For dette kvitterer kvinden, der er gået fra at være forbipasserende til nu
at være implicit betragter, med den lakoniske kommentar: ”Super”. Fra loftet af traileren hænger
langhårsparykker, der i luftstrømmen fra en ventilator gynger frem og tilbage og fremmaner et billede af en dansende gruppe usynlige hippier. Et snetæppe, der kan rulles ud, indbyder til langrend.
En snekanon sprøjter sne på kølerhjelmen af citroënen. Et bibliotek bliver forevist, hvor litteratur
om drager og dinosaurer, hvor værker fra Chrétien de Troyes over Wagner til børnebøger, står
ved siden af Strindberg og Artaud. Et lille, bærbart springvand, en sæbeboblemaskine, tørtåge og
snekanonen, der er rettet mod træerne, skal repræsentere de fire elementer. Store luftpuder i plast
bliver pustet op og bruges som skærm for projektoren: Vi ser et strandfoto, Dürer’s meget omtalte
”Melancholia I”, Caspar David Friedrich’s ”Wanderer über Nebelmeer ” og desuden navneforslag
til forlystelsesparken:”Drachen Park”, ” Dürer Park”, ”Bruegelpark”, ”Park Citroën”, ”Melancolia
Park”, ”AC / DC Park”, ”Dream Park”... I sidste ende vil den blive kaldt ”Park Antonin Artaud”.
Peu à peu bliver alt, hvad vi ser, afsløret som resultatet af en iscenesættelse, der udstiller iscenesæt13
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telsens midler for os på samme måde som mændenes iscenesættelse foran den implicitte betragter.
De tilsneede træer: et resultat af snekanonen, sneen på jorden: et tæppe, håret: parykker, mørke
og lys: lyseffekter. Så alt, hvad der fremstilles foran os, bliver til allegorier over tomheden. Når alt
er en konstruktion, forbliver intet betydende eller meningsfyldt. Det er som om, gruppen vil vise
os, at den idérigdom, der måske kan resultere i en forlystelsespark, kun er den anden side af en
omfattende fattigdom: For i kernen af deres performance illustrerer de, hvad Benjamin i lyset af
barokken og det moderne satte på formel: symbolerne vender tilbage som varer. Hvor allegoriens
logik i sidste ende fører til, at alt kan stå for alt, men samtidig også, at intet længere står for noget,
så fører forvandlingen af alle ting til varer, hvis værdi først opstår og afhænger af udvekslingen, til,
at ingenting i sidste ende har værdi i kraft af sin singularitet. På baggrund af nutidskunstens status
fremfører Vivarium Studio, gennem en blanding af rendyrket morskab og tomhed, den erfaringsfattigdom, der opstår, når kunstnere bliver til entertainere, og store kulturelle arvestykker bliver til
varer uden mening, betydning og egenart.
”La Melancholie des Dragons”, der blev uropført i 2008 og siden da er blevet vist på talrige
teaterfestivaler og i store, uafhængige teatre, er kun den femte større produktion, som Philippe
Quesne har sat på scenen med sin i 2003 etablerede gruppe af musikere, malere, dansere og skuespillere. Siden ”Der Serge-Effekt” fra 2007 er Quesne ikke længere nogen velbevaret hemmelighed,
men hører i langt højere grad til blandt de fremmeste kunstnere på den internationale, frie scene.
Denne succes er ganske bemærkelsesværdig, for det kan være svært at begribe, hvad den mærkværdige charme i hans værker består i. Der sker meget lidt i værkerne, man kan næppe tale om en
handling, dialogen er, hvis overhovedet forståelig, kortfattet og intetsigende, de optrædende spillere
forekommer ikke at spille andet, end hvad de er, eller måske gerne ville være. Deres sprog er uprætentiøst, og det virker ikke som om, de nogensinde har set en skuespillerskole indefra, hvilket virker
så meget desto mere påfaldende i kraft af et fransk teater, der i langt højere grad end det tyske teater
er præget af gestus og sprogets retorik. Den tilsyneladende kunstløshed forekommer ikke desto
mindre, ved andet blik, forarbejdet, som en signatur der tåler sammenligning med Jan Lauwers,
Jan Fabre eller Alain Platel, altså med teaterkunstnere, hvis fremmedhed og særlige stil næres af
kilder i billedkunsten, popmusikken og som ikke uden grund altid vender tilbage til virkemidler
fra den præ-moderne teaterkultur, i særdeleshed barokken. I begyndelsen af hver produktion står
dog snarere et abstrakt forehavende: I det første værk ”Flügeljucken” fra 2003 er det opbruddet.
I det næste ”Experiences” – erfaringer eller eksperimenter - er det risici og katastrofer, der er taget
ud af et alfabet over risici, der rummer 120 stikord – fra a som i Aflive til z som i Zero. ”Nach der
Natur”, det tredje værk, spurgte til verdens undergang. Temaerne, såvel som deres udformning,
virker gennemgående ekstremt personlige i deres skurrilitet, dog er de tydeligvis også præget af en
stærk politisk interesse. Men samtidig er den omfattende desillusionering over de reelle muligheder
for politisk intervention påfaldende, i det mindste hvad angår teatret. De katastrofer, vi har at gøre
med i nutiden, bliver nævnt og danner horisont for værket, men de bliver ikke fremført med en
attitude af at kende løsningen. Med ”Der Serge-Effekt”, en aften om den mere eller mindre autistiske unge mand Serge, der en gang om ugen giver korte et til tre minutter lange performances for
nogle få gæster i sin etværelses lejlighed, kom vilkårene for kunstnerisk arbejde mellem melankoli
og mani i fokus. ”La Melancholie des Dragons” udvider dette øjebliksbillede til et stillestående
tableau, der stiller diagnosen på den kunstneriske produktion i samtiden,. Fra Dürers tid overtager
gruppen symboler på melankolien, såsom hunden, der ikke må mangle på nogen barok gengivelse
af melankolien. Fra Caspar David Friedrichs tid tager de længselstoposen op, der fra visheden om
en bedre fortid udleder længslen efter en bedre fremtid. Sammenholdes disse to billeder, danner
der sig et billede af nutiden, hvis opgave det er at gøre sig sin egen tomhed bevidst, også som
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den viser sig i form af en omfattende erfaringsfattigdom. I bedste beckettske stil udstiller Quesne
med knappe midler kulturindustriens såkaldte ”kreative virksomhed”: ”snart forlystelsespark”. I
modsætning til kulturpessimistiske forfaldsteorier lader produktionen dog gennem sin konstante
ophævning af egne løsninger erkende, at netop i udstillingen af tomheden og fattigdommen gemmer der sig en godt skjult forhåbning om en anden mulighed, der bare ikke kender nogen adækvate
ord og billeder i samtiden.
(4) Konklusion
De tre eksempler, jeg har nævnt her, kan også sammenfattes under en fælles venden sig væk fra det
spektakulære til fordel for en i mange henseender fattig scenekunst. Ingen af de tre produktioner
er resultatet af store kulturinstitutioners arbejde, og de festivaler og huse, hvor de vises, er, men
undtagelse af måske Vivarium Studios produktion, snarere små og eksperimenterende. Når jeg har
udvalgt disse diskrete former for moderne fremstillinger, er det, fordi jeg tror, at de henviser os til
en skillevej, som samtidsteatret er kommet til efter faldet. På den ene side møder denne kunst, der
udstiller sin erfaringsfattigdom, os med en scenisk praksis, hvis produkter kendetegner sig ved, at
ligegyldigt hvor små og bevidst forarmede deres virkemidler måtte være, så foretager de scenisk
forskning, forsøger i deres arbejde at udtrykke tendenserne i deres tid, som er epoken efter faldet,
på en måde der ikke lader sig indskrænke i nogen retning. På den anden side står et stærkt statsstøttet teatersystem i lande som Tyskland, Østrig og Schweiz og et ikke mindre økonomisk stærkt
system af store, prestigefyldte festivaler, der ikke er kendetegnet mindre af erfaringsfattigdom. Her
viser erfaringsfattigdommen sig dog i første omgang som en udbredelse af et kurator- og dramaturgvæsen, der tror sig i besiddelse af apparatet, mens apparatet i virkeligheden længe har besiddet
dem. I Tyskland kommer det eksempelvis til udtryk i de statsstøttede teatres repertoirer, der mere
og mere ligner hinanden i en tiltagende mangel på signatur fra deres beslutningstagere og i en
mangel på risikovillighed i repertoireplanlægningen. Dette program modsvarer et tiltagende antal
festivaler, der mere og mere ligner hinanden, og på hvilke en anden, men ikke mindre konformistisk type kunst bliver præsenteret. Begge former for institutioner er præget af den kendsgerning,
at den institutionelle ramme, til trods for de producerede arbejders indholdsmæssige og tematiske
radikalitet, ikke bliver undersøgt yderligere. Hvad der dog, frem for alt, forhindrer et opgør med
denne ramme, er påstanden om, at der skulle findes en teknik og en standard, om hvilken man ikke
behøver at tale yderligere. For eksempel en særlig skuespilteknik, som med forsæt ikke forefindes i
nogen af de tre produktioner, eller særlige standarder for gentagelighed – som produktioner såsom
Hofmann og Lindholms må modsætte sig alene på baggrund af de medvirkende aktører med anden faglig baggrund. Sagt på en anden måde: Det lader til, at det store problem for institutionerne i
dag er, at de i lyset af de meget omtalte ”tomme offentlige kasser” og et større pres fra politikerne og
den rapporterende offentlighed, i stigende grad tenderer mod ikke længere at forhandle egne koder
og derfor udelukker sig selv fra nye erfaringer. Den deraf resulterende harmoni burde dog, i lyset af
de tomme kasser, i den nærmeste fremtid føre til, at ressourcestærke ledere vil insistere på øget koproduktion. Hvorfor skal man i et tæt befolket område som Rhein-Ruhr-regionen producere fem
middelmådige udgaver af ”Emilia Galotti”, som det kunne konstateres for nogle år tilbage, når man
i stedet kan sende en enkelt udgave med publikumstrækkende stjerner på turne? Hvorfor skal hver
by have sit eget teater, hvis de allerede arbejder med ensembler bestående af mere eller mindre omrejsende medlemmer og overalt producerer den samme ensartede vælling? Driften forarmer, fordi
den i sidste ende ikke tænker på andet end sin egen overlevelse. Derfor tillader den også kun sine
besøgende at genfinde, hvad de allerede i forvejen kender. Det som falder bort i et sådant system,
er det, jeg her har forsøgt at fremstille med tre forskellige eksempler: Et teater, der uforbeholdent
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bekender sig til sin samtid, idet teatret konfronterer sig med sit eget historiske øjeblik og derved
også giver publikum mulighed for at komme til en forståelse af deres samtid. Også selv om denne
forståelse måske i øjeblikket ikke fører til andet end en erkendelse af egen erfaringsfattigdom efter
faldet.
Hamburg, 8. 10. 2009

Nikolaus Müller-Schöll
Ph.d., professor i teater- og performancestudier ved Hamborg Universitet. Har bl.a. udgivet
Das Theater des‚konstruktiven Defaitismus(2002) og været medredaktør af bøgerne Aisthesis
(2005), Politik der Vorstellung. Theater und Theorie (2006), Schauplatz Ruhr (2007), Was ist
eine Universität? (2008) og Heiner Müller sprechen (2009). Müller-Schöll arbejder desuden som
freelancedramaturg, teaterkritiker og oversætter.
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Re-Do: Performance-rester
Rebecca Schneider
Det følgende essay går tilbage til “Performance-rester”, publiceret i 2001 i Performance Research.
Denne version er et remake, lidt anderledes end originalen, men også lidt ligesom den. 1
En lille flygtighedshistorie
Den idé, at performance-baseret kunst primært er flygtig, har haft status af grundlæggende sandhed
inden for performancestudierne og har, for en stor del, været bestemmende for, hvordan vi tænker
”live” performance i slutningen af det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede. I 1965 begyndte
Richard Schechner at udfærdige en definition af teatret som en sammenfiltring af det vedvarende
(drama) og det flygtige (performance), hvor flygtigheden indtog en privilegeret position i kraft af
påstanden om at teatret ”ingen originaler” har. 2 Dette blev en indflydelsesrig fremgangsmåde i
udviklingen af performancestudier, især for den teoretiske skole som opstod omkring Schechner og
hans kolleger på New York University i 1980’erne og 1990’erne. I 1968 skrev Marcia B. Siegel, som
sluttede sig til lærerstaben på NYU i 1980’erne: ”Dans eksisterer i et bestandigt forsvindingspunkt.
[…] Det er en begivenhed, som forsvinder i den samme bevægelse, hvori den materialiserer sig.” 3 I
1974 skrev Schechner om teatret som ”forsvindende” i og med, at ”det er en begivenhed karakteriseret ved flygtighed og umiddelbarhed.” 4 Schechner og Siegel startede med at skrive om ”teater”
og ”dans” hver for sig, men da Performance Studies officielt blev lanceret på NYU i 1980’erne, og
transmogriffede fra teatervidenskab til performance, flyttede diskursen omkring og investeringen
i flygtighed (promiskuøst) også fra områderne teater og dans ”hver for sig” til performance, som
”bredt spektrum”, hvor den effektivt blandede sig med kunsthistorie, antropologi, folkloristik og
litteraturvidenskab. 5 I 1985 fremsatte Herbert Blau, som dette år var gæsteprofessor i Performance
Studies på New York University, de berømte ord, at performance ”altid befinder sig i forsvindingspunktet”, og Blau havde betydelig indflydelse på tænkere inden for dramaturgi og teatervidenskab,
hvoraf mange var placeret på litteraturvidenskabelige institutter. 6
Det er interessant, at ”forsvinding” skulle gå hen og blive den væsentligste spirende egenskab
ved performance og at den skulle komme til at banke så insisterende og kraftigt i hjertet af performancestudiernes mest frugtbare grundlagsdiskussioner. I 1970’erne og de tidlige 1980’ere blev
fransk poststrukturalistisk teori cirkuleret bredt i engelsk oversættelse. Den poststrukturalistiske
vægt på forskellenes spil og sous rature i betydningsdannelsen havde indflydelse både på litteraturforskere og performance-forskere – Heidegger læst via Derrida var hot, og performance, der syntes
at bogstaveliggøre udviskning i temporal og visuel henseende som ”opløsning”, kunne drage nytte
1) Rebecca Schneider, ”Performance Remains” Performance Research 6, no. 2, 2001 [Schneider spiller i sin titel og gennem hele essayet
på de adskillige mulige betydninger af ordet ’remains’: i titlen optræder det som substantiv og er oversat med ’rester’, mens det i den øvrige
tekst hyppigt optræder som verbum, hvor det er oversat med ’består’. Således mister den danske oversættelse beklageligvis den tætte sproglige
sammenknytning mellem handlingen to remain og den (materielle) rest, det, der bliver tilbage, the remains, som findes i den engelske original.
o.a.]
2) Richard Schechner, “Theatre Criticism”, The Tulane Drama Review 9:3 (1965): 22, 24. Se John Emighs redegørelse for udviklingen i
Schechners tanke i kraft af bevægelsen fra teater til performance i ”Liminal Richard: A Prelude to Performance Studies” i The Rise of Performance Studies: Rethinking Richard Schechner’s Broad Spectrum, redigeret af James Harding og Cindy Rosenthal. (New York: Palgrave: 2010)
3)

Marcia B. Siegel, At the Vanishing Point. A Critic Looks at Dance (New York: Saturday Review Press) 1968:1

4) Richard Schechner, “TDR Comment: A Critical Evaluation of Kirby’s Criticism of Criticism.” The Drama Review: TDR 18, 4
(1974):118.
5)

Richard Schechner, ”Performance Studies: the Broad Spectrum Approach,” TDR: The Drama Review 32, No. 3 (Autumn, 1988), pp.4-6

6)

Herbert Blau, Take Up the Bodies: Theatre at the Vanishing Point. (Urbana,IL: University of Illinois Press): 28.
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af den herskende akademiske stemning. Det var, som om forsvinding blev en slags intellektuelt
raketbrændstof, der nærede den flamme, som den mere traditionelle teatervidenskab – der f.eks.
fokuserede på den dramatiske tekst – tilsyneladende kæmpede for at trænge igennem (ofte, som
i W.B. Worthens vigtige arbejde, blev der kæmpet for at signalere et fagligt fællesskab, mens der
samtidig blev plæderet for en mere nuanceret diskussion). 7
I 1985 var ”forsvinding” blevet et veritabelt mantra, som blev brugt på al performance – fra teater
til ritual til hverdagsliv. I 1985 skrev Schechner: ”Originale performances forsvinder lige så hurtigt,
som de skabes. Ingen registrering, ingen rekonstruktion, ingen film eller videooptagelse kan fastholde dem […] En af de væsentligste opgaver, performanceforskeren står over for, er skabelsen af et
vokabular og en metodologi, som kan håndtere performance i dens umiddelbarhed og flygtighed.” 8
I slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne tog Peggy Phelan, der på dette tidspunkt var
adjunkt på instituttet, Schechners ”væsentligste opgave” op og forlovede performancestudier med
litteraturvidenskab og kunsthistorie, og udvidede samtidig Schechners begreb om flygtighed og
umiddelbarhed til en generel associering af performance med tab, forsvinding og død. Phelans
berømte erklæring i 1993 lød således, at performance ”bliver sig selv” gennem forsvinding. 9 På
lignende vis anvendte Barbara Kirshenblatt-Gimblett, en anden stiftende og indflydelsesrig forsker
på det samme institut, termen ”flygtig” i forbindelse med al adfærd, som kunne kaldes live: ”Det
flygtige omfatter alle former for adfærd – hverdagsgøremål, historiefortælling, ritualer, dans, tale,
alle former for performance.” 10 Da jeg selv studerede ved New York University sidst i 1980’erne og
et godt stykke op i 1990’erne, kan jeg huske, at antropolog Michael Taussig, som på det tidspunkt
var professor ved instituttet, halvt i spøg foreslog, at det burde tage navneforandring til Institut for
Flygtighedsstudier.
Joseph Roach, som i 1993 var leder af NYU’s Institut for Performance Studier i et år, undgik,
interessant nok, omhyggeligt ordet ”flygtig” og brugte kun ordet ”forsvinding” med største forsigtighed i sin vigtige bog fra 1996, Cities of the Dead. Ikke desto mindre blev hans indflydelsesrige
teori om surrogacy udformet inden for og påvirket af stemningen af ”flygtighedsstudier”, hvilket
tydeligt kan ses i hans strenge udforskninger af, hvordan de temporale kontingenser forbundet med
opførelse og genopførelse fungerer, og hvordan vi, ved at være opmærksomme på temporale funktioner som komponerede i gentagelsen, kan kortlægge genealogier over performativ praksis. Roach
bestemmer performance som betinget af substitution [surrogation] og udforsker herfra substitution
som betinget af kontingenser – oven i købet ”desperate kontingenser” (30) – men hans overvejelser
over kontingensen i performance, dens fundamentale tids- og stedsspecificitet, investeres mere direkte i ”forskydningens” politikker og strømme (eller kredsløb) end i den forståelse af ”forsvinding”
som det rene og absolutte tab, der er blevet Phelans varemærke. 11 Kortlægningen af de forskydninger og udskiftninger, der udgør substitutionsprocessen – når en ting eller en person vikarierer for
en anden ting eller person, i en scenisk eller en virkelig begivenhed, og optager dennes plads – er en
kortlægning, Roach betegner som performance-genealogi. At performance nødvendigvis er kontingent, vil i Roachs optik ikke nødvendigvis sige, at den forsvinder, selvom den helt sikkert bevæger
sig, træder ud, skifter, springer mellem kroppe, genstande, kontinenter, og er prisgivet pludselige
og endda ”desperate” gentagelser og revideringer.
7) Se W.B. Worthen, ”Drama, Performativity and Performance” (PMLA 113, no. 5, 1998): “Antigone’s Bones.” Et eksempel på den måde
“forsvindings-figuren” kan materialisere sig på, ses i Ellen MacKay, ”Theatre as a Self-Consuming Art” Theatre Survey 49 (2008) : 91-107.
MacKay lokaliserer teatrets brændbarhed som et bagtæppe til en “forsvinding”, som hun anser som grundlæggende for teatret.
8)

Richard Schechner, Between Theatre and Anthropology. (Chicago: University of Chicago Press, 1985):50

9)

Phelan: Unmarked 1993:146

10)

Kirschenblatt-Gimlett, Barbara, Destination Culture (Berkeley: University of California Press, 1998): 1998:30.

11)

Joseph Roach, Cities of the Dead (New York: Columbia University Press, 1994).
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Jose Muñoz formulerede en lignende modstand mod forsvinding som tab i et essay publiceret
i Women and Performance i 1996, samme år som Roachs Cities of the Dead udkom. Muñoz, som
dengang var adjunkt på Performance Studies på NYU, skrev ”Ephemera as Evidence: Introductory
Note to Queer Acts” og vendte diskussionen om flygtighed på hovedet, idet han fremførte, at det
flygtige ikke forsvinder, men tværtimod er udpræget materielt. I det pågældende essay trækker
Muñoz på Raymond Williams ”følelsesstrukturer” for at hævde, at det flygtige –”spor, flimren,
rester og stænk af tingene” er en ”bevisførelsesmodus” som, dikteret af nødvendighed (og nogen
gange af tilbøjelighed) anvendes af minoritetskulturer og kritiske røster (10). Roachs og Muñoz’
tilgang til det flygtige markerede et betydningsfuldt skift, og det var et skift, som blev artikuleret
yderligere, da Diana Turner blev ansat ved instituttet på NYU og fortsatte bevægelsen væk fra
forsvinding i The Archive and the Repertoire. Spørgsmålet om performancens efterladenskaber og
debatten om, hvorvidt og hvordan performancen forsvinder og/eller består i forskydningens forskelssætten, er et af de mest frugtbare spørgsmål, der er blevet affødt af udvidelsen af performancestudier til det brede spektrum, der rækker ud over teatervidenskabens tidligere privilegering af
teksten, især som den blev praktiseret på litteraturvidenskabelige institutter,. 12
Naturligvis har spørgsmålet om flygtighed og performance mange implikationer, som rækker ud
over studiet af teater og dans, og ud over dem, der er gået gennem dørene på NYU. På samme måde
har en strøm af forskere og kunstnere uden for NYU påvirket NYU-skolen. 13 Mit eget spørgsmål
sidst i 1990’erne (cirka to år efter at være dimitteret fra NYU med en ph.d. i Performance Studies)
blev: Hvis vi betragter performance som ”gjort af ” forsvinden, hvis vi tænker på det flygtige, som
det, der ”opløses”, og hvis vi tænker performance som det modsatte af bevaring, 14 begrænser vi så os
selv til en forståelse af performance, som er fastlagt på forhånd af en kulturel tilknytning til Arkivets
patrilineære, vestligt definerede (og, kan det hævdes, kulturelt hvide) logik? Hvad er relationen
mellem arkivet og det, der er live, og hvornår og hvordan er vores tilknytninger til den ene kategori
(resterne) eller den anden kategori (live-begivenheden) et spørgsmål om overfortolkning, som tilskynder os til at glemme den vekselvirkning mellem livlighed og livløshed, som live-begivenheden
nødvendigvis besidder i kraft af sin tilknytning til det, der ikke-er-live eller ikke-længere-er-live?
Som sådan spørger det essay, som er omskrevet nedenfor, efter forsvindingens plads og rolle i en
kultur dedikeret til arkivet som et sted for historisk beståen. Hvem eller hvad står i stedet for forsvindingen eller det forsvindende? Er forsvinding grundlæggende for eksistensen af performance,
eller er det tværtimod en rolle, som performancen bliver pålagt at udføre, eller spille, i arkivets
kultur? Med andre ord, er forsvinding en del af en performance-ontologi, med nærvær målt alene
i antonymisk relation til tab, eller er forsvinding snarere en funktion af en kulturel tilknytning, en
12) Den til dato mest tilgængelige bog om udviklingen af performancestudierne er Shannon Jacksons Professing Performance (Cambridge:
Cambridge University Press, 2004) Se også Jon McKenzie Perform or Else: From Discipline to Performance (New York Routledge, 2001)
13) I 1985 blev Northwestern Universitys Department of Performance Studies grundlagt på baggrund af kommunikationsstudier og
studiet af mundtlige litteraturformer. Dwight Conquergoods arbejde var kimen til dette initiativ, og selvom han skrev om performance som
”flygtig” var det ikke så meget forsvindingen fra det visuelle per se, der karakteriserede hans engagement, som det, med inspiration fra De
Certeau, var live-situationens ”kortvarighed”. I 2002 skrev han: ”Dominerende epistemologier, som knytter viden til synssansen, er ikke
gearede til betydninger, som er maskerede, camouflerede, indirekte, indføjede, eller skjulte i konteksten. De vestlige vidensregimers visuelle/
verbale tilbøjelighed gør forskerne blinde for betydninger, som udtrykkes gennem intonation, stilhed, kropslige spændinger, løftede øjenbryn,
tomme blikke og andre af forklædningens og hemmelighedsfuldhedens beskyttende kunster – det, som de Certeau kaldte ’den kortvarige
kommunikations elokutionære erfaring’”. Se ”Performance Studies: Interventions and Radical Research,” TDR The Drama Review 46, 2
(2002: 146). Shannon Jackson, som læste performancestudier hos Conquergood på Northwestern, skrev et brilliant, men overset studie
om krydsfeltet mellem arkivet og live-historiografien. Jacksons Lines of Activity problematiserer fortidens absolutte “væk-hed” og flygtige
handlingers selvskrevne “tilstedeværelse” (Ann Arbour: University of Michigan Press, 2000). For en problematisering af romantiseringen af
det ”kortvarige” se Tavia Nyong’o, Amalgamation Waltz: Race, Performance, and the Ruses of Memory (University of Minnesota Press, 2009).
14) Eksplicit baseret på Phelan leverer Jane Blockers Where is Ana Mendieta et eksempel på en kunsthistorikers applikation af performancens flygtighed, som den er belyst gennem performancestudierne. Blocker benytter ligestillingen af performance og forsvinding til at
hævde, at performance er det modsatte af ”bevaring”. Where is Ana Mendieta: Identity, Performativity, and Exile (Durham: Duke University
Press, 1999): 134. Se Blockers egen vigtige nuancering af denne position i hendes efterfølgende bog, What the Body Cost (Minneapolis:
University of Minnesota Press 2004):105-107.
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diskursiv investering i (den tabs-orienterede diskurs omkring) arkivet. 15 Man kan også formulere
spørgsmålet sådan her: Hvis forsvinding er noget, der performes (snarere end det er et ontologisk
givet træk ved performance), hvad er da funktionen af denne performance? Hvilken funktion har
det manuskript, som foreskriver performancen at forsvinde, men samtidig foreskriver manuskriptet at bestå?
Re-Do: Performance-rester (2001)
Teatrets besynderlige byrde og problem består i, at der slet ikke er noget originalt kunstværk.
Med mindre man fastholder, at teksten er kunstværket (hvilket afskriver hele teatrets historie), synes der ikke at være nogen måde at undgå denne besværlige kendsgerning. Enhver
anden kunstform har sin original og sine kopier. Kun musikken nærmer sig teatrets dilemma,
men musikalsk notation sikrer, at hver enkelt musikalsk opførelse i det mindste vil komme
tæt på komponistens intention. (Richard Schechner 1965:22, fremhævninger findes i originalteksten)
Dans eksisterer i et bestandigt forsvindingspunkt. […] Det er en begivenhed, som forsvinder
i den samme bevægelse, hvori den materialiserer sig. (Marcia Siegel 1982:94)
I teater, som i kærlighed, er emnet forsvinding. (Herbert Blau 1982:94)
[T]eatret forsvinder under alle omstændigheder. (Herbert Blau 1990: 137)
Performancens originaler forsvinder lige så hurtigt som de skabes. Ingen registrering, ingen
rekonstruktion, ingen film eller videooptagelse kan fastholde dem […] En af de væsentligste
opgaver, performance-forskeren står over for, er skabelsen af et vokabular og en metodologi, som kan håndtere performance i dens umiddelbarhed og flygtighed. (Richard Schechner
1985: 50)
Performance kan ikke gemmes, optages, dokumenteres, eller på anden vis deltage i cirkulationen af repræsentationer af repræsentationer: så snart dette sker bliver det noget andet
end performance […] Performance […] bliver sig selv gennem forsvinding.(Peggy Phelan
1993:146)
Dette essay handler om performancen og arkivet, eller om placeringen af performancen i arkivets
15) Sidst i 1960’erne, og tilgængeliggjort for et engelsk læsepublikum først i 1970’erne, havde Michel Foucault udvidet ”arkivet” som
begreb fra at henvise til det fysiske arkitektoniske bygningsværk, som rummer dokumenter og objekter til bevaring, til bredere at henvise til
strukturer for fremsigelighed i det hele taget. Foucault formulerede ”arkivet” som grundlæggende diskursivt – investeret med en investering i
bevaring – ikke alene bestemmende ”systemet for fremsigelighed” (det, som kan siges) men også varigheden og bevaringen af enhver udtalelse
(det, som er givet til at bestå bliver det, som kan være blevet sagt). Et uddrag fra Foucaults Vidensarkæologien tåler gentagelse: ”Arkivet er for det
første loven for det, som kan siges; det system, som styrer ytringernes fremtræden som enkeltstående hændelser. Men arkivet er også det, som
gør, at alle disse sagte ting ikke ophober sig uendeligt i en amorf mangfoldighed, heller ikke indskriver sig i en uafbrudt linearitet, og ikke
alene forsvinder på grund af nogle ydre tilfældige hændelser; men at de grupperer sig i nogle adskilte figurer […] Arkivet er ikke det, som på
trods af dens umiddelbare flugt beskytter ytringens hændelse og opbevarer dens civilstand som flygtning for fremtidige hukommelser; det er
det, som ved ytring-hændelsens rod og i det legeme, hvori den byder sig til, fra starten af definerer systemet for dets fremsigelighed. Arkivet er
heller ikke det, som opsamler ytringernes støv, når de igen er blevet livløse, og muliggør deres genopstandelses eventuelle mirakel; det er det,
som definerer aktualitetsmåden for ting-ytringen; det er systemet for dets funktion.” In: Vidensarkæologien, oversat af Mogens Chrom Jacobsen
(Århus: Philosphia, 2005). 190-191.
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kultur. 16 Det tager de mange stående invitationer op, som gennem længere tid er blevet fremsat
af mange inden for performancestudier, om altid at betragte performancen ”i dens forsvindingspunkt” (Blau 1982:28). Idet jeg har taget imod disse invitationer, har jeg stillet mig selv følgende
spørgsmål: Hvis vi betragter performance som ”gjort af ” forsvinden, hvis vi tænker på det flygtige
som det, der ”opløses”, og hvis vi tænker performance som det modsatte af bevaring, begrænser vi
så os selv til en forståelse af performance, som er fastlagt på forhånd af en kulturel tilknytning til
Arkivets patrilineære, vestligt definerede (og, kan det hævdes, kulturelt hvide) logik?
Foruroligende forsvinden
Arkivet har længe været sædvanligt i vestlig kultur. Vi forstår os selv i relation til de rester, som vi
akkumulerer som indicier på forsvinding, de stier, vi rummer, markerer og citerer, de materielle
spor, vi anerkender som bestående. Jacques Le Goff formulerede den vestlige kulturs gængse opfattelse meget enkelt, da han bemærkede, at historien, som har brug for efterladenskaber, er blevet
komponeret af dokumenter, fordi ”dokumentet er det, der bliver tilbage”. Selvom dokumentets
domæne er vokset til også at inkludere ”det talte ord, billedet og gestikken,” er det grundlæggende
forhold mellem rest og dokumenter-barhed stadig intakt. 17 Men det ”vi,” som er på spil i denne
historiske modus, er ikke nødvendigvis universelt. ”Arkivets kultur” er snarere passende for dem,
der sidestiller historisk viden med europæiske traditioner, eller mere præcist, for dem, som opererer
med en (mytisk) oprindelse i den græske antik. 18 Som Derrida minder os om i Archive Fever, så
stammer ordet arkiv fra græsk, og dets rod er knyttet til Archons, statsoverhovedets, prærogative
status. Gemt inde i ordets egen fremsigelighed bor altså han, som ”betragtes som skaber af eller
repræsentant for loven”, og som opretholder ”systemet for dens fremsigelighed.” 19
I teatret bliver spørgsmålet om rester som materielle dokumenter, og spørgsmålet om performancen som dokumenterbar, kompliceret – idet det nødvendigvis overlapper kiastisk med den
levende krop. Dette skyldes, at teatret, i det omfang det komponeres i live performance, synes at
modarbejde rester. Og dog, skønt live-teatret i den vestlige verden anskues som det, der nægter at
bestå, sådan som man inden for performancestudierne så velargumenteret har insisteret på, så er
det præcis i det gentagne live-teater, i installationen eller performance space, at snesevis af kunstnere fra slutningen af det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede udforsker historien – i en
16) En fodnote til genskrivningen: Essayet er ændret en del siden den oprindelig publikation – justeringer som vidner om den noget promiskuøse tilværelse teksten fik efter publikationen. Essayet blev først huset i det glimrende tidsskrift Performance Research. Men på grund af
den ringe udbredelse af dette tidsskrift i USA modtog jeg et usædvanlig stort antal forespørgsler på essayet fra læsere, som ikke kunne få fat på
det – og forespørgslerne fortsatte, efter teksten blev citeret af Diana Taylor i The Archive and the Repertoire i 2004. Således har dette essay, mere
end noget andet, jeg har skrevet, haft en omtumlet tilværelse i æteren, idet manuskriptet har skiftet hænder, eller er sprunget fra en skærm til
anden, på en, kan det synes, noget ualmindelig vis. I tekstens liv efter publikationen, snublede jeg med jævne mellemrum i leveringen af min
tale – hvis levering er det rigtige ord at bruge for noget, der ikke bare er mundtlig tale, men også det, at sende og modtage en tekst via mail.
Som en skurk (eller en klovn) justerede jeg essayet ved mere end en lejlighed. Jeg foretog ændringer forud for publikation af dets spanske
oversættelse i en antologi (undervejs). Jeg redigerede det også forud for en italiensk udgivelse, hvor det er publiceret som ”Resti performativi”
(B-Motion. Spazio di riflessione fuori e dentro le arti performative, redigeret af Annalisa Sacchi, Enrico Pitozzi and Viviana Gravano) Når der
ind i mellem blev spurgt efter manuskriptet sendte jeg bare den seneste udgave, jeg havde liggende. Min promiskuøse praksis resulterede i
ændringer, som efterhånden blev umulige at spore. Men hvorfor diskutere sporene fra dets vildfarne rejser? Der er en ukuelig anstrengelse
i sammenfiltringen af teater- og performancestudier, som vil adskille ”diskurs” fra ”praksis” – eller ”tekst” fra ”handling” – eller ”arkiv” fra
”repertoire”, hvor mediet af forskere analyseres som hørende til den ene eller den anden side (det er diskurs, eller det er praksis, det er i arkivet,
eller det er i repertoiret, det er en tekst, eller det er en handling, det er live, eller det er en optagelse). Men i virkeligheden er disse modstillinger
falske. Jeg er til stadighed interesseret i, hvordan litteraturen faktisk kan være mundtlighed (og mundtlighed litteratur) – en live transmission
efter tryk – i en lang fortsættende historie, som skifter i mangfoldige levende læsehandlinger, fra hånd til hånd, fra side til øje og tilbage igen.
17)

Jacques LeGoff, History and Memory (New York: Columbia University Press, 1992):xvii.

18) See Richard Thomas, The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy Empire (New York: Verso, 1993). Fremhævelsen af den græske
antik som historiens ophav er i sig selv mytisk. Af-huskningen af andre slægtskaber tjener i sidste ende eurocentriske, racemæssigt ”hvide,”
dagsordener.
19)

Jacques Derrida, Archive Fever (Chicago, IL: University of Chicago Press 1994):2. Michel Foucault: Vidensarkæologien, s. 191.

21

Rebecca Schneider

re-komponering af det efterladte i og som det levende. 20 Hvis vi betragter performance som gjort af
forsvinden, af en flygtighed læst som opløsning og tab, begrænser vi så ikke os selv til en forståelse
af performance, der på forhånd er defineret af vores kulturelle tilvænning til arkivets logik?
Ifølge arkivets logik kan historien komponeres af det, der består, det, som kan være blevet udsagt eller ladt tilbage til at blive noteret. Det, som er givet for arkivet, er det, som kan være blevet
udsagt som bestående, det, som kan være blevet dokumenteret eller kan være blevet til dokument.
I den udstrækning, at den ikke er sit eget dokument (som Schechner, Blau og Phelan har hævdet),
er performance grundlæggende det, som ikke består. Som logikken er, kan performance ikke, fordi
den er så radikalt forankret i tid, bebo sine materielle spor, og derfor ”forsvinder” den.
Definitionen på performance som det, der forsvinder, det, der igen og igen mistes i tidens løb, er
en definition, der passer godt til de kunsthistoriske interesser og det kuratoriske pres for at forstå
performance i den museale kontekst, hvor performancen forekommer at udfordre kunstværkets
objektstatus og synes at nægte arkivet adgang til den privilegerede original, som kan ”bevares”.
Man kan hævde, at det i endnu højere grad er i museet, galleriet og kunstmarkedets kontekst end
i teatret, at performance fremstår som noget, der først og fremmest tilbyder forsvinding. Navnlig
i sammenhæng med visuel kunst synes performance at udfordre det ”okulære herredømme”, som,
for at citere Kobena Mercer, ”antager, at den visuelle verden kan erkendes af det omnipotente
blik, som kendetegner det vestlige cogitos øje og ’jeg’.” 21 Der er således et politisk løfte i dette
lighedstegn mellem performance og forsvinding: Hvis performance kan forstås som forsvindende,
så kan performance måske også bryde det okulære herredømme, som Mercer taler om. Og dog,
ved at privilegere forståelsen af performance som det, der nægter at bestå, ignorerer vi så ikke andre
former for viden, andre former for erindring, som måske kunne findes præcis i den måde, hvorpå
performance består, men består med en forskel? De måder, altså, hvorpå performance modstår det
okulæres kulturelle dominans – en dominans, som vil begrænse performance til det, der ikke kan
bestå og således heller ikke kan ses.
Den holdning til performance som forsvinding, der dominerer mødet mellem performancestudier og kunsthistorie, betyder måske, at man overser nogle anderledes måder at gå til historien på,
som performance tilbyder. Lighedstegnet mellem performance og forsvinding fører alt for ofte til
gentagelsen af, at performance nødvendigvis vedrører tab, endda tilintetgørelse. Kunsthistorikeren
Paul Schimmel ekspliciterede dette perspektiv i sit essay ”Leap into the Void”, hvor han skrev, at
orienteringen mod ”handlingen”, en interesse han placerer historisk som opstået efter anden verdenskrig, er en orientering mod ødelæggelse. ”Selvom der er øjeblikke af letbenet uærbødighed,
glæde og latter i denne type af forskning, er der altid et underliggende mørke, som indstiftes af
erkendelsen af menneskehedens tilsyneladende ubarmhjertige drift mod selvdestruktion.” 22 I hans
analyse bliver performance sig selv som tomrum. Det kan være et skabelsesmedie, men det er en
skabelse, som er underlagt en forsvinding forstået som tab, ”destruktion” og ”mørke”.
Hvis vi godtager den ligning, der siger, at performance ikke gemmer, ikke består, og overfører
den på performance generelt, i hvilken grad kan performance da stille spørgsmål til arkivets tankegang? Forholder det sig ikke sådan, at det netop er arkivets logik, som anskuer performance som gjort af
forsvinding? Sagt på en anden måde, følger et lighedstegn mellem performance og midlertidighed,
destruktion og tab, så ikke den kulturelle tilvænning til den iboende imperialisme i arkivets logik,
20) Se Keith Pipers installation, Relocating the Remains (London: Institute of International Visual Artist, 1997). The work of Suzan-Lori
Parks is also exemplary. See Harry Elam and Alice Rainer, “Unfinished Business: Reconfiguring History in Suzan-Lori Parks’ “The Death of
the Last Black Man in the Whole Entire World” Theatre Journal 46 no. 4: 447-61.
21) Kobena Mercer, “Unburying the Disremembered” In New Histories (Boston: Institute of Contemporary Art, 1996):165. [Mercer spiller her på det lydlige sammenfald mellem øjet og jeg’et, som alene findes på engelsk: ”I/eye”. o.a.]
22) Paul Schimmel, “Leap Into the Void. Performance and the Object.” Out of Actions: Between Performance and the Object (Los Angeles:
Museum of Contemporary Art, 1998): 17.
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snarere end den bryder den? Et enkelt eksempel kan måske være belysende: i et panel på en konference om dokumentation på Columbia University i 1997 beskrev de to arkivarer Mary Edsall og
Catherine Johnson de problemer, der er knyttet til at bevare performance og erklærede, at de praksisser, som er baseret på ”krop til krop transmission”, såsom dans og gestik, betyder, at ” du mister
en masse historie.” 23 Sådanne udtalelser antager, at erindring ikke kan rummes i en krop og bestå,
og således også, at mundtlig fortælling, live recitation, gentagne bevægelser og rituelle opførelser
ikke er praksisformer, som fortæller eller skriver historie. Sådanne praksisformer forsvinder. Ifølge
denne logik forsvinder ”krop til krop transmissioner”, fordi de altid rummes i live-situationen,
de går tabt, og er således slet ikke egentlige transmissioner. Det er åbenlyst, at forsvindingens
sprogbrug her er ekstremt kulturelt nærsynet. Her antages performancen at stå i modsætning til
erindring, lige så meget som den står i modsætning til arkivet.
Burde vi ikke tænke over de måder, hvorpå arkivet afhænger af performance, de måder, hvorpå
arkivet rent faktisk performer ligheden mellem performance og forsvinding, samtidig med at det
performer arbejdet med at ”gemme”? Det er i overensstemmelse med arkivets logik, at performance
på forhånd er bestemt til at forsvinde, og i tråd med en lang historisk tradition for anti-teatralitet
nedvurderes også mimesis (som altid befinder sig i et sammenfiltret og kompliceret forhold til det
performative), hvis den ikke ligefrem frygtes som ødelæggende for den oprindelige idealitet, som
findes i alle ting med betegnelsen ”original”. 24
At performe arkivet
Og det er således i […] etableringen af et hjemsted, i […] husarrest, at arkiverne finder sted.
(Jacques Derrida, Archive Fever 1994:2)
Selvom det 20. århundrede, blandt mange andre ting, blev berømt for at kritisere begrebet om
historisk fakticitet, så har denne kritik ikke betydet, at vi ikke længere er slaver af arkivet. I stedet
har vi gjort udvalget af dokumenter bredere, således at vi kan inkludere noget af det, der måske har
været overset: ophobningen af båndet tale, billeder, gestik, etableringen af ”mundtlige arkiver” og
indsamlingen af ”ethnotexts”. Den vigtige generobring af ”tabte historier” er sket i feminismens og
beslægtede minoritetsfokuserede ismers, navn. Hvilket formål tjener det, set i dette lys, at minde
os selv om, at privilegeringen af steds-specifikke rester i arkivet er knyttet, som også roden af ordet
arkiv er det, til Archons, statsoverhovedets prærogativer? På hvilken måde fører vores husning af
erindringen i strengt materielle, målelige, hjemførlige rester både tilbage til og fremad mod patriarken Archons princip? Ordets græske rod refererer til Archons hus og kan udvides til at omfatte
den sociale erindrings arkitektur, som er forbundet med loven. Kravet om synlige rester, som først
synes at være en mnemoteknisk kortlægningspraksis knyttet til monumentet, bliver således i sidste
instans en arkitektur for en bestemt social magt over erindringen. 25 Det vil sige, at hvis det tidligste
23) Kommentarer givet i panelet “Documentation in the Absecence of Text,” under konferencen “performance and Text: Thinking and
Doing,” sponsoreret af Department of Theatre Arts, Columbia University, New York, 2.- 4. maj, 1997.
24) Se Jonas Barish, Antitheatrical Prejudice (University of California Press, 1981); Samuel Weber, Theatricality as Medium (New York:
Fordham University Press, 2004). At en skepsis i forhold til mimesis udvikledes samtidig med udviklingen af arkiverne i det antikke Grækenland fortjener grundigere analyser, navnlig set i lyset af, at de første græske arkiver ikke rummede originaler, men sekundære udgaver.
De første arkiver blev benyttet til opbevaring af juridiske dokumenter, der ikke var originaler men officielle kopier af monumenter i sten
placeret rundt om i byen. Dokumenterne var kopier af markeringer i sten, der selv var ”mneumonisk hjælp” – det vil sige ikke en bevaring
af ”tingen” selv. Se Rosalind Thomas, Literacy and Orality in Ancient Greece (Cambridge University Press, 1992): 86-87. Således fungerede
de første arkiver som støtte til en performance-orienteret erindring, som det var meningen, at man skulle møde live i form af monumenter,
kunst og arkitektur. I relation til den klassiske erindringskunst som performance-orienteret, se Francis Yates, The Art of Memory (University
of Chicago Press, 1966); 1-49.
25) “Betydningen af “arkiv”, dets eneste betydning, får det fra det græske arkheion: oprindeligt et hus, et domicil, en adresse, en residens
for de overordnede magistrater, kaldet archons, de som har kommandoen. De borgere, som således besad og repræsenterede politisk magt,
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græske arkiv rummede mnemoteknik til performance, snarere end de materielle originaler selv, så
kom arkivets logik i det moderne til at placere dokumentet over begivenheden. Altså, hvis oldtidens
arkiver rummede sikkerhed i tilfælde af, at lokalt forankret viden svigtede, så medvirkede kolonialismens arkiver til den lokale videns svigt – svigtet var nu givet på forhånd. Dokumentet kunne
som imperiets forlængede arm anholde og lamme lokale vidensformer, mens det samtidig nedskrev
erindringens værdi som nødvendigvis svigtende. Arkivet blev et styringsredskab mod erindring. 26
Spørgsmålet bliver dermed: Kræver arkivets logik, efterhånden som denne logik bliver central i
moderniteten, faktisk, at performance forsvinder til fordel for adskilte rester – materiale, som præsenteres som bevaret, som ikke-teatralsk, som ”autentisk”, som ”sig selv”, som, på en eller anden
måde, ikke-mimetisk?
I arkivet bestemmes kødet som det, der smutter væk. I arkivet kan kødet ikke huse en erindring
om knoglerne. I arkivet er det kun knoglerne, der kan tale om en erindring om kødet. Kødet er en
blind plet. 27 Forløjet og forsvindende. Selvfølgelig er dette en kulturel ligning, som er fremmed for
dem, der hævder, at mundtlighed, historiefortælling, visitation, improvisation eller kropsligt rituel
praksis er en form for historie. Det er bestemt fremmed for populærkulturelle praksisformer som
re-enactments af den amerikanske borgerkrig, hvor de involverede netop betragter performance som
en måde at holde erindringen levende på – at sikre, at den ikke forsvinder. I sådanne praksisformer,
som ofte (ligesom kroppen) betragtes som primitive, populære, folkelige, naive, består performance
faktisk og efterlader sig faktiske ”aflejringer”. 28 Faktisk er kødet det, der rummer aflejringerne i et
netværk af opførte krop-til-krop-transmissioner – vidnesbyrd om indflydelse på tværs af generationer.
I videnskabelige behandlinger falder spørgsmålet om historiens performance-rester, eller mere
præcist den historie, som består gennem performativ praksis (modsat skrevne eller fysiske rester),
generelt ind under overskriften erindring vs. historie, og som sådan får det tit prædikatet ”mytisk.” Mundtlig historie falder tit ind under overskriften ritual. Og ”ritualet” selv er generelt (eller
historisk) faldet ind under overskriften ”etnisk” – et ord, som generelt bruges om folk mærket af
race eller klasse, men som Le Goff beskriver som ”primitive” folk eller ”folk uden skriftsprog”. 29
Tydeligvis klæber sammenkædninger af primitivisme og medfølgende racisme til forsøgene på at
anerkende performance som et passende middel til beståen, til erindring. Beror dette mon på, at
performance truer de vilkår for opsamling og adskillelse af rester, som arkivet dikterer? Er dette delvist årsagen til, at arkivets logik – dette utopiske ”aktive felt, hvori total viden er projiceret” (med
blev betragtet som indehavere af retten til at lave eller at repræsentere loven. I overensstemmelse med deres offentligt anerkendte autoritet er
det i deres hjem, det sted, som er deres hus (en privatbolig, et familiehus eller en tjenestebolig), at officielle dokumenter arkiveres” (Derrida,
Archive Fever, 2). Men den antikke praksis er mere kompliceret, end Derrida lader forstå. I det gamle Grækenland blev ordet arkiv ikke brugt
om det hus, der rummede originale dokumenter. James P. Sickinger, Public Records and Archives in Classical Athens (Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 1999):6. Jeg har kortfattet henvist til dette i en tidligere fodnote, men for at komplicere sagerne yderligere, var det
første (skønt ikke det eneste) officielle lagerrum til dokumenter i det antikke Grækenland metroon, templet for gudernes mor. Metroon blev
bl.a. etableret for at bringe orden i de officielle dokumenter, som havde været under spredt forvaring hos forskellige archons.
26) Se Thomas, Imperial Archive. Se også Ann Laura Stoller, “Colonial Archives and the Arts of Governance.” Archival Science 2: 87-109,
2002, og hendes Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense (Pronceton University Press, 2009).
27) Psykoanalysen opstiller bestemt kødet som arkiv, men som et rudimentært og uvidende arkiv. Er det virkelig givet under alle omstændigheder, at kropslig erindring er ”uvidende” og ”blind”? Se Rebecca Schneider, ”Judith Butler in My Hands,” Butler in Religious Studies,
redigeret af Ellen Armor and Susan St. Ville. (New York: Columbia University Press, 2006).
28) I sin indflydelsesrige bog Orality and Literacy: The Technologization of the Word, hævder Walter Ong, at fordi de er performance-baserede, efterlader mundtlige traditioner ingen ”aflejringer”, de deponerer ikke noget, de består ikke. Man kan indvende, at denne påstand pilles
ned af hans egen insisteren på, at mange vaner fra mundtlig kultur varer ved. (New York: Methuen, 1982): 11. Vedrørende kropslig erindring
generelt, se Paul Connerton, How Societies Remember (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). Connerton opstiller ret overraskende
kropslig erindring som ekstremt fikseret og uforanderlig. Dette aspekt bliver kritiseret af Niel Jarman i Material Conflicts: Parades and Visual
Displays in Northern Ireland (Berg Publishers, 1997): 11. Se også publikationer af Susan Leigh Foster, Mark Franko, Joseph Roach.
29) Le Goffs arbejde udgør et eksempel på det problematiske spring fra mundtlig historie til ritual og etnicitet og fra etnicitet til ”folk uden
skriftsprog” Le Goff, History and Memory, 55.
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Richard Thomas’ ord) – foreskriver performance som forsvindende? 30 Fordi mundtlig historie og
dens performative praksisformer med garanti altid vil blive gentaget, er mundtlig historisk praksis
altid rekonstruerende, altid ufuldstændig, aldrig slave af den singulære, selvidentiske oprindelse,
som understøtter den archontiske afstamning. I performance som erindring bliver ”originalens”
oprindelige selvidentitet, som er så værdsat af arkivet, umuliggjort – eller, om man vil, mytisk.
Performance-praksis er rutinemæssigt blevet afsvoret som historisk praksis. 31 Selvom historiografer som Pierre Nora hævder, at denne holdning er ved at ændre sig til fordel for en ”ny” historie,
som inkorporerer kollektiv erindring og performative praksisformer, så manifesterer denne ”nye”
historie sig primært i oprettelsen af ”radikalt nye typer af arkiver, hvoraf de mest karakteristiske er
mundtlige arkiver.” 32 Det mundtlige anskues her ikke som allerede et arkiv, et performance-baseret
arkiv. Snarere oprettes mundtlige historier på ny og bliver optaget og ”gemt” i identitetens navn.
Selvom denne ”nye” arkivering efter sigende modvirker tab, institutionaliserer den så ikke, mere
end noget andet, tabet af en anderledes tilgang til det at opbevare, som ikke er bundet op på identitet? Undergraver den ikke en forståelse af performance som bestående? Understøtter en sådan
praksis ikke fallogocentrismen som slave af den okular-centriske antagelse, at hvis noget ikke er
synligt, dokumenterbart, eller kan ”huses” i et arkiv, så er det forsvundet?
Det er interessant at overveje eksemplet med re-enactments af historiske slag og se på Robert Lee
Hodges særlige tilfælde – han er en entusiast, som deltager i genopførelser af slag fra den amerikanske borgerkrig. Som Marvin Carlson for nylig beskrev ham i et paper om teater og historiske
re-enactments, har Hodge opnået en betydelig status i re-enactment-miljøet for sin ”evne til falde
til jorden og forvride sin krop på en måde, som overbevisende efterligner et opsvulmet lig.” 33
Spørgsmålet er selvindlysende: inden for hvilke mulige rammer kan vi tale om Hodges handlinger
som en anvendelig form for historisk viden? Er Hodges opsvulmen ikke en dybt problematisk
mimetisk repræsentation, og oven i købet en vildt bedragerisk og indiskret én af slagsen? Prøver
Hodge, liggende udstrakt og falsk opsvulmet i solen, indeksikalt at pege både på billedet og på
forudsætningen for de fotografier af Matthew Brady, som hans opsvulmen synes at citere? Tilbyder
live-opsvulmeren blot en mimetisk, og måske oven i købet latterlig, kopi af noget, som kun uendelig svagt minder om et opsvulmet lig? Og alligevel, inden for den voksende bevægelse omkring
”living history” og re-enactment er Hodges opsvulmede lig for mange entusiaster et bevis på noget,
som kan komme i berøring med den mere utilgængelige historiske optegnelse, hvis det ikke ligefrem
i sig selv er et vidnesbyrd om noget autentisk. 34 Hodges opsvulmen er, i genopførelsens ofte latterliggjorte, folkelige kontekst en slags følelsesmæssig rest – i sig selv, i sin performative gentagelse,
en underlig form for bevis. Hvis det levende lig er en af historiens rester, så er det i hvert fald besøgt
30)

Thomas, Imperial Archive, 11.

31) Kulturhistorikere accepterer i dag rutinemæssigt populære og æstetiske repræsentationer generelt som sociale former for historisering,
ofte under Maurice Halbwachs overskrift ”kollektiv erindring”. Det, at betragte æstetisk produktion som gyldig historiografi, involverer dog
stadigvæk en omhyggelig (og debatteret) skelnen mellem ”erindring”, ”Myte”, ”ritual” og ”tradition” på den ene side og den implicit mere
legitime (eller antageligvis ikke-mystiske) ”histoire” på den anden. Se Michael Kammen: Mystic Chords of Memory: The Transformation in
American Culture (New York: Vintage Books, 1993): 25-32.
32)

Le Goff, History and Memory, 95-96.

33) Marvin Carlson, ”Performing the Past: Living History and Cultural Memory.” Paper præsenteret på Freie Universität, Berlin, november, 1999. Se også Tony Horwitz, Confederates in the Attic: Dispatches from the Unfinished Civil War (New York: Vintage, 1999): 7-8.
34) Se Vanessa Agnew vedrørende det mylder af problemer, som rejser sig for historikere, som forsøger at kreditere live opførelser som en
form for adgang til historien eller en form for supplement til den historiske optegnelse. Agnew beskylder genopførelser for at være ”teater”.
Og, måske fordi hun er forsker i tysk litteratur og musik, beskylder hun ganske reduktivt teatret for romantisk sentimentalisme (idet huns
fastsætter én form for teater uden forklaring, i stedet for at associere teater med fremmedgørelse, for eksempel, eller endda kritik, som det
ses i den socialkritiske basis for naturalismen). Agnews kritik af levende historie og genopførelser går først og fremmest på, at genopførerens
oplevelser sentimentaliserer og subjektiverer historien (idet teatret tilsyneladende udelukkende er i stand til at være sentimentalt) – men liget
er et problematisk tilfælde. Fordi Hodge, i hvert fald som han beskrives hos Horwitz, ikke er så naiv, at han forestiller sig, at han fuldt ud
oplever, hvad det vil sige at være et lig, også selvom hans (efterligning af den) faldne krop måske vil skræmme en anden (efterligning af en)
soldat, som støder på den på (efterligningen af ) slagmarken.
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igen på tværs af en krop, som ikke for alvor kan forveksles med det lig, den genkalder. Og hvis den
ikke kan forveksles, hvilken autenticitet kan et sådant falsk lig så gøre krav på?
Jeg bliver mindet om Charles Ludlams besynderlige Theater of the Ridiculous, hvor genopførelsen af klassikerne eller den ”campede” genopførelse af ”vulgær” kommerciel underholdning (såsom
B-film) tilbyder en anderledes, men måske alligevel beslægtet form for ”levendegjort historie”.
Ludlams parodiske aftener bød på en splintret genindskrivning af levnene – en historie udgjort af
identifikationer, af rollespillene og deres misfornøjede medvirkende. Stefan Brecht beskrev i 1968
Ludlams teater: ”Flytningen af lig, som nødvendiggøres af de hyppige dødsfald på scenen, bliver
udført med overdreven klodsethed, liget samarbejder ikke – men for det meste sætter de døde sig
bare op efter et stykke tid, går videre, deltager igen i handlingen på scenen.” (Brecht 1968:120)
Når vi ikke anskuer performance som det, der forsvinder (sådan som arkivet forventer), men som
både selve den handling at bestå og som et middel til at komme tilsyne igen og til at deltage igen
(selvom der ikke er tale om en nærværsmetafysik), så tvinges vi næsten omgående til at indrømme,
at rester ikke behøver at isoleres til dokumentet, til objektet, til knoglerne versus kødet. Her bliver
kroppen – selv Hodges opsvulmende – en slags arkiv og vært for en kollektiv erindring, som vi
med Freud kan stedfæste som symptomatisk, med Cathy Caruth, der lægger sig i forlængelse af
Freud, som de tvangsmæssige gentagelser af et kollektivt traume, eller, med Foucault, der lægger
sig i forlængelse af Nietzsche, som ”mod-erindring” – det kropslige, læst gennem genealogier af
indflydelse, som det der altid er performativt. Denne krop, overgivet til performance, involveres
her kiastisk med forsvinding – den forsvinder ikke bare, men er ukueligt i færd med at bryde frem,
består gennem performance, som så mange spøgelser ved døren med påskriften ”forsvundet”. På
denne måde bliver performance sig selv gennem en rodet og eruptiv gen-tilsynekomst og udfordrer
via det performative spor enhver nydelig antinomi mellem tilsynekomst og forsvinden, eller nærvær og fravær – de rituelle gentagelser, der mærker performance som både indiskret, ikke-original,
uvægerligt citerende – og bestående.
I dette lys kan performance bestemt tænkes både som den bestående handling og som et middel
for tilsynekomst. Men vi må være omhyggelige med at bryde vanen med at anskue performancerester gennem en nærværsmetafysik, der privilegerer en original eller singulær autenticitet, som
alene komponeres i nuet. Som vi også kan lære fra teorier om traumer og gentagelse, er det ikke
nærvær, som kommer frem i performance, men netop det missede møde – det oversetes ekko, det
tabte, det undertrykte, det tilsyneladende glemte. Ud fra dette perspektiv forsvinder performance
ikke, selvom dens rester er immaterielle, nemlig de handlinger og spøgelsesagtige betydninger,
som hjemsøger det materielle i konstante kollektive interaktioner og konstellationer. Som nævnt
ovenfor er performance-som-rest velegnet til psykoanalytisk analyse af traumatisk gentagelse, til
Althussersk analyse af ideologiernes rituelle spor, og til Austinsk analyse af udsigelse eller citerbarhed: repeterende handling.
Døden og de levende rester
Men lad os nu ikke overilet kaste forsvindingen helt bort. Hvis Schechner, Blau, Phelan og andre
har ret, og performance er dømt til at blive sig selv gennem forsvinding – til at modsætte sig dokumentet og optegnelsen, til at fornægte rester – så befinder vi os i en lidt akavet klemme i forhold
til argumentationen indtil nu. For ser man efter to gange, så er forsvinding på ingen måde det
modsatte af arkivets rester. En af poststrukturalismens primære indsigter er sådan set, at forsvinding
er det, som mærker alle dokumenter, alle optegnelser og alle materielle rester. På den måde bliver
resterne faktisk også sig selv gennem forsvinding. 35
35)

Hvis materielle rester bliver sig selv gennem forsvinding, så er en anden måde at formulere dette essays centrale spørgsmål på at
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Vi kan tænke på det på denne måde: Døden synes at resultere i den paradoksale produktion af
både forsvinding og rester. Forsvindingen, denne henvisende praksis, denne forsinkede virkelighed, klynger sig til rester – fraværende kød og spøgelsesknogler. Vi har allerede noteret os, at den
vestlige verden har for vane at privilegere knogler som indeks, der henviser til det kød, der engang
var her, et ”en-gang” (både som tid og som singularitet), som imidlertid først bliver etableret efter,
at begivenheden har fundet sted. Kødet selv kan i vores fortsatte kulturelle tilvænning til syn-lige
rester tilsyneladende ikke bestå, så det kan henvise til ”en-gang” (for længe siden). Selv ’to gange’
kan ikke matche den konstante proces, hvor celler erstatter celler, som udgør vores hverdag. Kødet,
det glatte kvindelige subkutane stof, er tyranniet fra det levendes fedtede signatur i usynligt blæk.
Kødet af mit køds kød gentages, selvom kødet er det, som ikke består.
Som Derrida bemærker, er arkivet bygget på etableringen af et hjemsted for dette kød med dets
feminine evne til at reproducere sig. Arkivet er bygget på ”husarrest” – på størkningen af ontologisk
værdi som retroaktivt sikres i dokumentet, objektet, optegnelsen. Denne retroaktion er ikke desto
mindre en valorisering af almindelig, nødvendig (performativ) udstilling af tab – med dokumentet,
objektet og optegnelsen placeret som det, der overlever tiden. Vi er således i stigende grad blevet
trygge ved at sige, at det arkiverede objekt også bliver sig selv gennem forsvinding – idet det bliver
til sporet af det, som består, når performance (selve kunstnerens handling) forsvinder. Denne sporlogik understreger tabet – et tab, som arkivet kan regulere, fastholde, institutionalisere – idet det
glemmer, at det er et tab, som arkivet selv producerer! Her i arkivet skal knogler ikke blot tale om
kødets forsvinding, men skrive manuskriptet for dette kød, som forsvinder gennem genkomst, eller
gennem markeringen af kroppen som altid udelukkende skandaløs. 36
Den tanke, at tabet som institution skulle opstille et regnestykke, der demonstrerer det kropsliges og mimesis’ manglende evne til at bestå, er gennemtrængt af et ”patriarkalsk princip”. Ingen,
bemærker Derrida, har mere kyndigt end Freud vist, hvordan den arkiviske drift, som han betegner som et ”faderligt og patriarkalsk princip”, faktisk er både patriarkalsk og fadermorderisk. Den
arkiviske drift
[…] satte sig i en position, hvori den gentog sig selv og vendte tilbage for at hengemme sig
selv alene i fadermordet. Det ender med et undertrykt eller fortrængt fadermord, i faderens
– den døde faders – navn. Det arkontiske er i bedste fald brødrenes overtagelse af arkivet.
Broderskabets lighed og frihed. En særlig, stadig levende idé om demokratiet. 37
Ann Pellegrini har opstillet følgende kortfattede, freudianske skema: ”søn fædre forældre; for- er
arving til post- ; og ’korrekt’ kønsidentifikation og ’passende’ valg af objekter sikres bagudrettet” –
en ”retroaktion af objekter, der er gået tabt, og subjekter, der er blevet grundlagt.” 38
Jeg har andetsteds diskuteret, hvordan denne fadermorderiske impuls producerer død med henblik på at forsikre resterne. 39 Ved den lejlighed påpegede jeg, at resternes voksende herredømme
i den vestlige verden, intensiveringen af arkiveringsteknologierne, måske kan være årsagen til, at
slutningen af det 20. århundrede har været så forelsket i performance og så fuld af dødsfald: forfatterens død, videnskabens død, historiens død, litteraturens død, karakterens død, avantgardens
død, modernismens død, og endda, i den amerikanske dramatiker Suzan-Lori Parks vittige og
spørge, hvad der er på spil i den påstand, at performance er tættere bundet til forsvinding, eller opløsning end materielle rester er bundet til
forsvinding?
36)

Se Schneider, ”Judith Butler in My Hands.”

37) Derrida, Archive Fever, 95.
38)

Ann Pellegrini, Performance Anxieties: Staging Psychoanalysis, Staging Race. (New York: Routledge, 1997): 69.

39) Se Schneider, ”Hello Dolly Well Hello Dolly: The Double and Its Theatre.” In Psychoanalysis and Performance (New York: Routledge,
2001).
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ironiske fortolkning, Death of the Last Black Man in the Whole Entire World (Parks, 1995). I en
kultur, som privilegerer restobjekter som indicier på og overvindere af døden, kan det at producere
en sand overflod af dødsfald, i kølvandet på modernitetens autoritets-, identitets- og objektkrise,
være den eneste måde at forsikre Resterne på. At slå forfatteren ihjel, eller at ofre hans stand, kan,
ironisk nok, være midlet til at sikre, at han består.
Tillad mig for indeværende at foreslå, at når vi læser Pellegrinis diskussion af denne ”bagudrettede sikring”, hvor objekterne ”virker tilbage” som handling og drift, så læser vi arkivet som en
handling – som en arkitektur, der rummer ritualer for ”etablering af et hjemsted” og ”husarrest”
– der uophørligt performes som ritual. Arkivet selv bliver en social performance med tilbagevirkende kraft. Således performer arkivet forsvindingens institution, med objektrester som indicier
på forsvinding og med performance som på forhånd givet til at forsvinde. Hvis det i henhold til
Derridas fremstilling er i denne hjemstedsetablering, denne ”husarrest”, at ”arkivet finder sted”, så
inviteres vi til at tænke på denne ”finden sted” som kontinuert, og på husarrest som performativ.
Et performativ der, på samme måde som et løfte gør det, kaster objektets tilbagevirkning langt ind
i fremtiden, hvori det patriarkalske princip, som Derrida beskriver (retroaktivt), vil have bestået.
At læse ”historien” som en samling sedimenterede handlinger, der ikke er de historiske handlinger selv, men de handlinger, som sikrer en hvilken som helst hændelse bagudrettet – den gentagne
handling at sikre erindring – bliver da at gentænke historiens sted i en rituel gentagelse. Dette er
ikke det samme, som at sige, at vi har nået ”historiens afslutning”, som visse postmodernister i slutningen af det 20. århundrede har formuleret det. Det er heller ikke det samme som at sige, at fortidige hændelser ikke har fundet sted, eller at adgang til fortiden er umulig. Det er snarere at resituere stedet for enhver viden om historien som krop-til-krop-transmission. Hvad enten den rituelle
gentagelse sker i varetagelsen af dokumenter i biblioteket (erhvervelse som fysisk handling, læsning,
skrift og uddannelse som fysiske handlinger) eller i familiens mundtlige oprindelsesfortællinger
(tænk på de afro-amerikanske efterkommere af Thomas Jefferson, som ikke behøvede en DNA-test
til at fortælle dem, hvad de huskede gennem mundtlig transmission), eller i den myriade af traumatiske genopførelser, som vi både bevidst og ubevidst involverer os i, så gentænker vi ”historien” som
krop til krop-transmission gennem fremvisning og fortælling. Tilgængelighedsarkitekturer stiller os
i bestemte positioner i forhold til at modtage viden, og disse arkitekturer påvirker også den tildelte
viden. Prøv at tænke det på den måde, at den samme historie kan se forskellig ud, kan lyde, føles,
lugte eller smage vidt forskelligt, når den fortælles på vidt forskellige steder eller gennem helt forskellige medier (eller når den nogle steder ikke fortælles, mens den andre steder fortælles). I tråd med
denne konfiguration er performance enhver tilgængelighedsarkitekturs modus (man performer en
tilgængelighedsmodus i arkivet, man performer en tilgængelighedsmodus på teatret, man performer en tilgængelighedsmodus på dansegulvet). I denne betydning forsvinder performance ikke. I
arkivet er tilgængelighedens performance en rituel handling, som, ved at lukke ude og lukke ind,
foreskriver nedvurderingen af (og registrerer forsvindingen af ) andre tilgængelighedsmodi.
At forblive på scenen
Som nævnt ovenfor forsøger kunstnere som Parks og Piper at udfolde en måde, hvorpå performance (eller aktioner, handlinger) kan bestå, men bestå med en forskel. Sådanne værker er interesseret
i den måde, hvorpå historien ikke blot er dokumentets imperialistiske domæne, eller i hvordan
historien ikke tabes gennem krop-til-krop-transmission. Er dette i mindre grad en afhængighed
af forsvinding, end det er en interesse for en forstyrrelsernes og forflyttelsernes politik? Er det
en omplacering af erindringen, der modvirker vores tilvænning til synet som viden? At kødets
erindring måske består, udfordrer konventionelle forestillinger om arkivet. I denne læsning bliver
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det skandaløse ved performance i relation til arkivet ikke, at den forsvinder (dette er, hvad arkivet
forventer, det er arkivets eget krav), men at den består på måder, som modsætter sig ”husarrest” og
”etableringen af et hjemsted”.
I den udstrækning, den består, men består med en forskel, eller i forskel, kan den fortid, der
performes og ekspliciteres som (live) performance fungere som den form for kropslig transmission,
som konventionelle arkivarer frygter, en mod-erindring – næsten i form af et ekko (som Parks’
karakter Lucy i The America Play ville kalde det). Hvis ekkoer, eller med performance-gruppen Spiderwomans ord ”rever-ber-berations”, genlyder af levet erfaring, såsom performance, så udfordres
vi til at tænke ud over de måder, hvorpå performance, ifølge vores tilvænning til arkivet, ser ud
til at forsvinde. Samtidig opfordres vi også til at formulere, hvordan performance, som er mindre
bundet til det okulære, ”træder ind” eller begynder igen og igen, som Gertrude Stein ville skrive,
forskelligt, via sig selv som gentagelse – som en kopi eller måske mere som et ritual – som et ekko
i tillidens ører, et medlem af publikum, et vidne.
Man kan hævde, at denne betydning af performance er overlappende med Phelans formulering,
at performance ”bliver sig selv gennem” forsvinding. Denne formulering afviger væsentligt fra en
ontologisk påstand om væren (selvom Phelan bruger den i ontologisk øjemed). Formuleringen inviterer os snarere til at tænke performance som et medium, hvori forsvinding forhandler vilkårene
for, og måske bliver til, materialitet. Det vil sige, der passeres igennem forsvinding. Fremstillinger,
hvori forsvindingens politiske manipulationer kalder på en materiel kritik – såsom Diana Taylors
Disappearing Acts (1997) og Jose Muñoz’ ”Ephemera as Evidence” (1996) – skaber således et frugtbart spændingsfelt i forhold til performancestudiernes orientering mod (og nogle gange hyldest til)
flygtigheden. Det er midt i dette spændingsfelt (eller denne ”knibe” som Parks kunne have sagt),
at forestillingen om performance som forsvinding kiastisk krydser med ritualet – ritualet hvori
vi, igennem performance, igen bliver bedt om at grundlægge os selv på ny – at finde os selv – i
gentagelsen.
Syltning (knibe) [performance] prøver at finde en ligning for sparet tid, tidsbesparelse men
teater/erfaring/performing/væren/ leven osv. handler alt sammen om at bruge tid. Ingen ligning eller …? (Parks 1995:13)
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This Way Brouwn
Arkivfeber og den vordende fremtid
Af Peter van der Meijden
This Way Brouwn
Fra 1962 kunne det ske for en storbyboer – først kun i Amsterdam, senere også i andre byer – at
han/hun blev stoppet af Stanley Brouwn, der spurgte om vej til et andet sted i byen. Det drejede
sig for Brouwn – født i Paramaribo, Surinam, i 1935, bor og arbejder i Amsterdam – aldrig om,
at komme hen til det andet sted, men det vidste den tilfældige forbipasserende ikke. Brouwn var
kun interesseret i det kort, den forbipasserende tegnede til ham. Han stemplede det “THIS WAY
BROUWN” og føjede det til sit konstant voksende arkiv/kunstværk af samme navn, This way
Brouwn.
This way Brouwn er en performance bundet til nutiden; men det er også et arkiv. Det materiale,
arkivet består af, er skabt i nutiden, for så hurtigt som muligt at kunne blive en del af datiden. Derudover har værkets nutidige og datidige aspekt, i det mindste ifølge kunstneren selv, en privilegeret
relation til fremtiden: “Fremtiden; når kunst og videnskab er fusioneret fuldstændig med hinanden
til noget helt nyt”, skrev han i midten af 1960. ”This way Brouwn… et skridt i denne retning”. 1
Brouwns fremtidsvisioner finder deres bedste udtryk i hans Manifest 4000 A.D. fra 1964:
“4000 A.D.
WHEN SCIENCE AND ART ARE ENTIRELY MELTED TOGETHER TO SOMETHING NEW
WHEN THE PEOPLE WILL HAVE LOST THEIR REMEMBRANCE [sic] AND
THUS WILL HAVE NO PAST, ONLY FUTURE.
WHEN THEY WILL HAVE TO DISCOVER EVERYTHING
EVERY MOMENT AGAIN AND AGAIN
WHEN THEY WILL HAVE LOST THEIR NEED FOR CONTACT WITH
OTHERS…
…THEN THEY WILL LIVE IN A WORLD OF ONLY COLOUR, LIGHT, SPACE,
TIME, SOUNDS AND MOVEMENT
THEN COLOUR LIGHT SPACE TIME SOUNDS AND MOVEMENT WILL BE
FREE
NO MUSIC
NO THEATRE
NO ART
NO

1) Stanley Brouwn, ”This Way Brouwn in 20 punten”, i: J. Bernlef og K. Schippers, Een cheque voor de tandarts, Amsterdam:
Querido, 1967, s. 173-175; citat på s. 173, oversættelse PvdM.
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THERE WILL BE SOUND
		
COLOUR
		
LIGHT
		
SPACE
		
TIME
		
MOVEMENT” 2
Det sprog, Brouwn udfærdiger sit manifest i, lyder som klassisk avantgardesprog: kunsten skal forsvinde, fortiden skal forsvinde, i fremtiden findes der kun fremtid. Avantgardeteoretikeren Renato
Poggioli udpegede avantgardens “agonisme” for sine læsere, dens vilje til at “lave sig selv om til
møddinger til at gøde de besejrede lande med eller bjerge af lig, som en ny generation til sin tid kan
bruge til at bestige det belejrede fort”. 3 En anden avantgardeteoretiker, Paul Mann, skrev endda
en hel bog om avantgardens sprog, som ifølge ham uundgåeligt bar avantgardens “teori-død” i sig:
avantgardens fiksering på fremtiden betyder, påpegede Mann, at man på forhånd betragter sig selv
som død. 4
This way Brouwn præsenterer sig som et splittet værk, som hverken hvad angår de anvendte medier (performance, arkiv/installation og tekst) eller hvad angår de temporale modi, der påkaldes (nutid, datid og fremtid), ser ud til at ville danne en enhed. Billedet bliver endnu mindre sammenhængende, hvis man inddrager de roller, værket tildeler de forskellige involverede parter (kunstneren,
hans ufrivillige modspillere og publikum) i analysen. I performancen præsenterer Brouwn sig som
en fremmed og bekræfter dermed den tilfældige forbipasserende, som han antaster, i rollen som erfaringsekspert. Den form for kartografi, Brouwn dyrker, vrister byen fra landmålerne og matrikelkontoret og giver den tilbage til dens indbyggere; værket aktiverer deres levende hukommelse. Fra
hans tekster ved vi dog, at dette blot var en rolle han spillede, og at den forbipasserende egentlig,
uden at være klar over det, stod over for kunstneren Brouwn, og at sidstnævnte havde en helt anden
dagsorden. I den performance, Brouwn opfører, er den forbipasserende det stærke led, men i den
kreative akt, han/hun samtidig deltager i, er den forbipasserende blot statist. Om beskuerens rolle
som besøgende i hans arkiv siger Brouwn: “Vi ser og ‘hører’ når vi ser på en This way Brouwn: (a)
hvad der er skrevet ned (i linje og tekst); (b) hvad der bliver sagt; (c) hvad der forties; antages kendt”
(Brouwn 1967, s. 175). Som enhver besøgende i et arkiv forventes beskueren at sætte sig ind i en
tidligere situation, og mere specifik i den forbipasserendes person; men Brouwn skriver også: “Når
vi har en T.W.B. foran os, bliver vi nødt til at realisere et uendeligt antal andre mulige T.W.B.s, som
kunne være blevet skabt i stedet for den; som derfor er uadskilleligt forbundet med den konkrete
T.W.B.” (ibid.). Brouwn forventer, at beskueren også sætter sig ind i hans egen situation, og mere
specifikt i det øjeblik, hvor han tager skridtet fra intention til konkret handling. Hvis den forbipasserende i performancen var ekspert og viljeløst instrument på samme tid, så er den besøgende her
såvel passiv beskuer som aktiv medskaber. Hvad angår værkets tredje aspekt, det tekstuelle, skaber
Brouwn en lignende forvirring. I sine statements om This way Brouwn etablerer han en klar modsætning mellem nutid og fremtid. Om de moderne urbane omgivelser skriver han: “Gaderne, alléerne
og torvene (…) strejfer gennem vores hjerne. Hvert punkt er en fælde. (...) Der er ingen udvej. Gaderne knuser os” (Brouwn 1967, s. 174). Med sin insisterende brug af ordet “os” skaber kunstneren
et forhold mellem sig selv og læseren. Når han omtaler fremtiden, taler han dog kun om sig selv:
2)

Stanley Brouwn, ”Manifesto 4000 A.D.”, i: katalog Bloomsday 1964, Galerie Loehr, Frankfurt, 26. juni 1964, upagineret.

3) “(…) to make dung heaps of themselves for the fertilizing of conquered lands, or mountains of corpses over which a new generation may in its turn scale the besieged fortress”. Renato Poggioli, The Theory of the Avant-Garde, Cambridge (Mass.)/London: Harvard
University Press, 1968, s. 68.
4)

Paul Mann, The Theory-Death of the Avant-Garde, Bloomington (IN): Indiana University Press, 1991.
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“Når om millioner af år Jorden igen er tom og bar, vil mit arbejde være det eneste mulige
tegn og det eneste forståelige sprog. Den rene bevægelse i rummet, bevægelsen for bevægelsens
skyld, som vi kun kender den fra verdensrummet. Planternes, stjernernes, solenes, månernes
bevægelse, osv. Jeg vil føle mig som den første mand på Månen vil føle sig [han skrev teksten
to år før den første månelanding, PvdM]. Hvert blodlegeme, hver muskel, hver kropscelle
erobrer verdensrummet, border verdensrummet” (Brouwn 1967, s. 174; kursivering PvdM).
Her skaber Brouwn en tydelig kløft mellem sig selv, kunstneren, og læseren/beskueren. Han klipper så at sige værket i to dele; hvor det i det ene tilfælde er et generaliserende This way, er det i det
andet klart This way Brouwn. Han får værket til at hoppe frem og tilbage mellem to måder at forstå
titlen på, og læseren/beskueren hopper dermed også frem og tilbage mellem rollen som medskaber
og rollen som passiv tilskuer.
Denne dobbelthed kan også spores i den bro, Brouwn bygger mellem performance, arkiv og den
fremtid, han skildrer i sine manifester. Han foreslår, at hans This way Brouwns skal bruges som skitser for, hvad han kalder for “T.W.B. projekter”; for eksempel “at rekonstruere en This way Brouwn
nøjagtigt i et ubetrådt Amazonas-område” eller ”en planet med én enkelt gigantisk forstørret This
way Brouwn på. Her afspiller sig hele livet. Resten af planeten får lov til at forblive uantastet og
ukultiveret” (Brouwn 1967, s. 174). Projekterne er ren science fiction, men de befinder sig tættere på os, end den situation han skitserer i sit Manifesto 4.000 A.D., hvori menneskeheden ikke
længere kender andet end lyd, farve, lys, rum, tid og bevægelse. Dette er derimod en fremtid, hvor
mennesket tænker og føler mere eller mindre, som det gør i dag, en fremtid som er os meget mere
nær. Med deres klokkeklare pædagogiske hensigter gør projekterne i høj grad læseren/beskueren til
passiv konsument; men han/hun impliceres samtidig alligevel, fordi han/hun kender til den sande
natur af de skitser der danner grundlag for projekterne. I skellet mellem den aktive kunstner og den
passive beskuer, som kunstneren påtager sig opgaven at opdrage, ligger der også et vist fællesskab.
Arkivfeber
I al dets splittethed lider This way Brouwn af det, den franske filosof Jacques Derrida, i et essay af
samme navn fra 1995, kalder “archive fever”; mal d’archive, arkivfeber, med Derridas egne ord “the
desire and disorder of the archive”. 5
Derridas mål er en kritik af den gængse arkivforståelse og formuleringen af en teori om arkivet,
som også tager arkivets ”hemmeligheder og heterogenitet” i betragtning. ”En arkivvidenskab”,
skriver han, ”skal nødvendigvis omfatte en teori om dets institutionalisering, det vil sige, såvel om
den lov, der begynder at indskrive sig dér, som om den lov, der autoriserer det”. 6 Konstruktionen af
denne teori om arkivet begynder i det øjeblik, han ser nærmere på etymologien af ordet “arkiv”: det
græske “arkhe” har to betydninger, “begyndelse og “ordre” (på fransk commencement og commandement). Ordet ”arkiv” er dermed lige fra starten af komplekst: det styres af et ontologisk princip
(”arkhe” forstået som ”begyndelse”) og et nomologisk princip (“arkhe” forstået som “ordre”). Det
kender to ordener af orden, en sekventiel og en ”jussiv” (imperativ). Dermed kan ordet heller ikke
indgå i enkle oppositioner; det danner altid komplekse modsætninger, hvor natur (fysis) stiller
sig over for uegennyttig forståelse (tesis) og målrettet handling (tekhne) og lov (nomos) og utallige
andre begreber.
5)

Jacques Derrida, ”Archive Fever, a Freudian Impression”, i: Diacritics, årgang 25, no. 2, sommer 1995, s. 9-63. Citat på s. 52.

6) “A science of the archive must include the theory of this [its] institutionalisation, that is to say, at once of the law which begins by
inscribing itself there and of the right which authorises it”. Derrida 1995, s. 10.
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Beslægtet med ”arkhe” er ordene “arkhont” og “arkheion”; i det klassiske Grækenland var arkhonterne lovens skabere og repræsentanter. Officielle dokumenter blev opbevaret i arkhonternes hus,
kaldet arkheion. Ifølge Derrida er arkivet derfor ”sat i husarrest”: det er bundet til et sted og et
substrat. Det er stedet for ”arkhontisk domesticering”, sædet for den eneste legitime hermeneutiske autoritet. Derudover tilkender arkivet de dokumenter, det indeholder, status som skriftligt
bevismateriale. Arkivet kon-signerer, det samler tegn og legemliggør på samme tid, hvad denne
con-signatio forudsætter, nemlig enhed. ”Konsignation har som mål at koordinere et enkelt korpus i
et system eller en synkroni, hvori alle elementer udtrykker en ideal konfigurations enhed”. 7 Arkivet
samler ikke bare tegn, men garanterer også, at de danner en enhed; og denne enhed har også en
temporal dimension, fordi den implicerede ideale konfiguration også betyder, at hvad der kan læses
nu, takket være arkivets eksistens altid vil kunne læses (Derrida 1995, s. 17).
Arkivet eksisterer kun takket være muligheden for konsignation i et ydre sted, som sikrer muligheden for erindring, gentagelse og reproduktion. Gentagelsen antyder dog for Derrida dødsdriften
som beskrevet af Sigmund Freud. Dødsdriften, Thanatos, først omtalt i Jenseits des Lustprinzips
(”Hinsides lystprincippet”, 1920), er driften til at gentage traumatiske erfaringer, noget som Freud
f.eks. iagttog hos traumatiserede soldater. Han argumenterede for, at denne drift bunder i, at mennesker ikke kun er drevet af Eros, lystprincippet, men at de også søger tilbage til det sted, de kom
fra, dvs. det uorganiske. Dødsdriften kendetegnes ved, at den er ”stumm” (Freuds eget ord), arbejder i stilhed, ikke efterlader sig noget arkiv. Arkivets eksterioritet får Derrida til at lede efter et interiør. Han afslører arkivet som en maske, der er malet på sit eget ydre i “erogene farver”: kun i forklædning kan arkivet slippe væk fra dødsdriften, der samtidig holder det i bevægelse, gentagelsens
“anarkiske”, “anarkhontiske og endda “arkiviolitiske” (arkiv-ødelæggende) kraft, der ikke efterlader
sig spor (s. 14). Arkivet indebærer sin egen destruktion og maskerer sig for at undslippe fra sig selv.
Det er også derfor, Derrida definerer arkivfeber som ”arkivets begær og uorden”. I arkivet forfølger
Eros og Thanatos hinanden i al evighed.
Der er en intim forbindelse mellem arkiv og hukommelse. Dødsdriften fører til glemsomhed,
hukommelsestab, destruktion af enhver erindring, både dens indhold og dens substrat. Arkivet er
ikke lig med den levende erindring, men fordi det konstant forsøger at slippe fra dødsdriften, er
det heller ikke lig med hukommelsestab. Arkivet positionerer sig præcis på det sted, hvor hukommelse og hukommelsestab mødes, nemlig dér, hvor hukommelsen af strukturelle grunde holder op
med at fungere. Dette garanterer muligheden for erindring, men det er kun muligt når erindringen
eksternaliseres og dermed skæres af fra den levende erfaring. Arkivet er øko-nomisk, som Derrida
udtrykker det (s. 12); det er lovens bankboks – men dets øko-nomi er ikke én med klart definerede poler. Den er præget af en vekselvirkning mellem et princip og det, der truer principaliteten
på livet. Som Derrida også understreger, er dødsdriften ikke noget princip. Realitetsprincippet og
lystprincippet kan stå i opposition til hinanden, men når dødsdriften kommer i spil, er dette ikke
længere muligt (s. 14). Den øko-nomi, som er i spil her, er i konstant flydende bevægelse.
I slutningen af essayet formulerer Derrida sin arkivfebers virkning ved hjælp af tre sætninger, der
bliver produktive takket være de dobbeltbetydninger, der er på spil på fransk:
1) l’un se garde de l’autre, “det ene beskytter sig mod det andet men bevarer også en del af
det”. Se garder de quelquechose støder produktivt sammen med garder quelquechose,
2) l’un se fait violence, “det ene gør vold mod sig selv og konstituerer sig selv som vold”. Se
7) “Consignation aims to coordinate a single corpus, in a system or a synchrony in which all the elements articulate the unity of an
ideal configuration”. Derrida 1995, s. 10.
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faire kan både forstås som ”gøre til” og ”gøre mod”.
3) L’un se garde de l’autre pour se faire violence, “det ene beskytter sig mod det andet og
bevarer samtidig en del af det andet, fordi det konstituerer sig selv som vold og gør vold mod
sig selv, og for at konstituere sig selv som vold og gøre vold mod sig selv”. Pour kan antyde et
nødvendigt såvel som et intentionelt resultat).
Arkivets øko-nomi og dets kombinerede in- og eksterioritet udtrykker sig her i en proces af inklusion og eksklusion. Det, som definerer os og garanterer vores fortsatte eksistens – det arkiv, som vi
tager som udgangspunkt og lov – er ikke kun det, vi accepterer, men også det, vi afviser (ikke kan
acceptere), og det, vi afviser, er uadskilleligt forbundet med det, vi accepterer.
Den vordende fremtid
Derridas teori om arkivet kaster i flere henseender nyt lys på This Way Brouwn. Til at begynde med
er der spørgsmålet om de forskellige tider, Brouwns værk ser ud til at udspille sig i. Som allerede
antydet ovenfor, betyder forudsætningen om enhed, som den er indlejret i arkivets mekanisme, at
det, der kan læses nu, også kan læses i fremtiden. Arkivet er ikke bare stedet hvor arkiverbart indhold fra datiden opbevares, men også stedet, hvor arkiverbart indhold struktureres, mens det kommer i stand og i relation til fremtiden (Derrida 1995, s. 17). Arkiver gør dokumenter arkiverbare,
og i processen sørger arkiverne for, at dokumenterne er læselige og forbliver det. Men omvendt ser
arkivet også tilbage på os fra fremtiden. Arkivet kan ikke objektiveres uden at der er rester tilbage.
Arkivaren producerer mere arkiv, og derfor er arkivet aldrig afsluttet. Normalt forbinder vi arkivet
med gentagelse og gentagelsen med fortiden, men Derrida introducerer en tid, der er mindst lige
så vigtig i forbindelse med arkivet: l’à-venir, et ord som i denne kontekst bedst kan oversættes som
“den vordende fremtid”. For Derrida er bekræftelsen af den vordende fremtid “affirmationen selv,
‘ja’et for så vidt som det er forudsætningen for alle løfter og alt håb, for al venten, for al performativitet, for enhver åbning mod fremtiden, hvad den end indebærer, for videnskab og religion”. 8
At Derrida specifikt nævner videnskab og religion i denne passage, er ikke så opsigtsvækkende.
Ud over at være et forsøg på at formulere en teori over arkivet er teksten også en forhandling om
den freudianske psykoanalyse og Freuds jødiskhed, og derfor om videnskab og religion. Derfor
behøver man heller ikke være særlig forbavset over, at ordet ”messiansk” lige pludselig dukker
op: den jødiske religion er trods alt den messianske religion par excellence. Ifølge Derrida kan den
kommende fremtid aldrig erkendes. Det er ikke et spørgsmål om viden eller erkendelse, men, i en
noget forenklet parafrase af hans egne ord, ”en begivenhed, som man tillader at komme eller kalder
frem (uden at man ser noget komme) i en erfaring, som er heterogen i forhold til al erkendelse, det
vil sige alle stabiliserbare påstande”. 9 I den vordende fremtid bliver arkivet messiansk: det lader sig
ikke længere erkende på sine egne præmisser, men åbner vejen til en helt anden epistemologi. I den
vordende fremtid drejer det sig ikke længere om viden og erkendelse, men om forventning og tiltro.
I sine statements og manifester nævner Brouwn tit videnskaben, men ordet “religion” er ikke til
at få øje på. Måske kunne man argumentere for at ordet “kunst” indtager dets plads (“fremtiden;
når kunst og videnskab er fuldstændig smeltet sammen til noget helt nyt”), men dybest set er det
ikke nødvendigt at diskutere lighederne og forskellene mellem de to: Brouwn taler avantgardens
8) “the affirmation itself, the ‘yes’ insofar as it is the condition of all promises or of all hope, of all awaiting, of all performativity, of
all opening toward the future, whatever it may be, for science and religion.” Derrida 1995, s. 45.
9) ”Its determination should no longer come under the order of knowledge or of a horizon of preknowledge but rather a coming or an
event which one allows or incites to come (without seeing anything come) in an experience which is heterogeneous to all taking note,
as to any horizon of waiting as such: that is to say, to all stabilisable theorems as such”. Derrida 1995, s. 47.

35

Peter van der Meijden

sprog, og avantgarden bruger altid den vordende fremtid. Avantgardens verdensbillede baserer sig
altid på ideen om, at fortidens epistemologi forsvinder “nu” og erstattes “nu” – af selve avantgarden
– med fremtidens epistemologi. Brouwn bruger avantgardens sprog, men på en måde, så han samtidig tematiserer avantgardens komplekse forhold til nutiden, datiden og fremtiden. Han er ikke
nogen naiv avantgardist; ikke nogen neo-avantgardist i den betydning, Peter Bürger giver ordet i
sin Theorie der Avant-garde, som en, der gennem genbrug af avantgardens virkemidler sætter farten
op for avantgardens rekuperation af den bestående orden; han er en intelligent avantgardist, som
viser, at han er klar over de problemer, det avantgardistiske verdensbillede medfører.
Den måde, Brouwn gør dette på, er tæt forbundet med den måde, han administrerer rollefordelingen i This way Brouwn. Også her giver Derrida uundværlige fingerpeg. Til at begynde med
er der arkivarens rolle. Arkivaren kalder den, der formulerer arkivets regler, for den første arkivar.
Alle de, der kommer efter, kæmper om ”primo-sekundaritet”: alle vil være den ældste søn (Derrida
1995, s. 39). Denne nachträgliche Gehorsamkeit, eller retroaktive lydighed, som Derrida kalder det
i freudianske termer, illustrerer, at “den døde far er stærkere end den levende” (s. 40). 10 I This way
Brouwns tilfælde er spørgsmålet, hvem det er, der formulerer reglerne. Der er kun ét muligt svar:
kunstneren. Alle de, der kommer efter ham – alle besøgende i Brouwns arkiv – prøver at følge efter.
En samtale med den afdøde far kan ifølge Derrida sammenlignes med at reagere på en besked,
som faderen før sin død har indtalt på sin telefonsvarer. Den døde far svarer ikke, men ”deponerer
en respons”; han har altid allerede svaret. Derrida fortsætter:
“Hvis vi går ud fra, concesso non dato, at et levende væsen aldrig svarer på en fuldstændig
levende og uendeligt fint tilpasset måde, uden den mindste automatik, uden at en arkivisk
teknik nogensinde oversvømmer begivenhedens singularitet, så ved vi i hvert fald at en spektral respons (...) altid er mulig. Der ville hverken være historie, tradition eller kultur uden
denne mulighed”. 11
Ikke blot er arkivets evne til at besvare de besøgendes spørgsmål, selvom det er “spektrale responser” man får, for Derrida en forudsætning for historiens, traditionens og kulturens eksistens. Han
betvivler endda, om en levende respons nogensinde kan være levende; han antyder, at arkivet også
spiller en rolle i de svar, som vores medmennesker giver her og nu. Det sidste spiller klokkeklart en
rolle i This Way Brouwn: Brouwn lader som om, han er en fremmed, og tvinger derved de forbipasserende, som han antaster, til at svare, som om det var en fremmed, de talte med. Den rolle, han
spiller, tvinger også andre til at spille en rolle. Den udveksling, de har, er bundet af regler og tegnet
af arkivet.
This Way Brouwn-arkivet kalder den nachträgliche Gehorsamkeit frem, som de besøgende uvilkårligt føler over for arkivets skaber, mens performancen giver udvekslingen mellem kunstneren og
hans uvillige assistenter en bismag af arkiv. I begge tilfælde bliver beskueren en del af performancen,
selvom det i første omgang handler om at gøre arkivmateriale (et materielt substrat) arkiverbart
og i anden omgang om at gøre den levende hukommelse arkiverbar (en handling, en erfaring): og
midt i det hele, altid gentagelsesaspektet. Det sidste nævner Brouwn igen og igen i sine tekster om
This way Brouwn. ”Han beder en tilfældig forbipasserende om at vise ham vejen til et andet punkt
i byen. Den næste forbipasserende viser B. vejen. Den 24., den 2.000., den 110.000. forbipasse10) Ordet Nachträglichkeit hos Freud antyder en afhængighedsrelation mellem nutiden og datiden; det henviser enten til, at en
hændelse i datiden medfører en hændelse i nutiden, eller at en hændelse i nutiden får betydning i relation til en hændelse i datiden.
11) “Supposing, concesso non dato, that a living being never responds in an absolutely living and infinitely well-adjusted manner,
without the least automatism, without ever having an archival technique overflow the singularity of an event, we know in any case that
a spectral response (...) is always possible. There would be neither history nor tradition nor culture without that possibility”. Derrida
1995, s. 42.
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rende viser B. vejen” (Brouwn 1967, s. 173), skriver han, og: “Gadernes, torvenes, alléernes armada
synker dybere og dybere væk i et netværk af This way Brouwns. Al retning suges ud af dem” (s.
175). Den individuelle forbipasserende forsvinder blandt det enorme antal af forbipasserende, der
bidrager til værket, ligesom hans/hendes bidrag forsvinder i det enorme antal af andre bidrag. Det
unikke i udvekslingen mellem Brouwn og den forbipasserende forsvinder bag dens arkivkarakter,
ligesom det unikke i den rute, den forbipasserende gav Brouwn med – tegn på hans/hendes intime,
levende kendskab til byen – forsvinder i den mængde ruter, arkivet indeholder. Performance og
arkiv, nutid og fortid, bliver uadskillelig flettet sammen.
At ruterne mister deres specificitet, har flere implikationer. Brouwn: “Jeg har gjort alle gader
til mine slaver, bevist umuligheden i deres eksistens, deres forræderi mod rummet. Slaver af min
bevægelse i rummet, min tilstedeværelse i rummet. Ved at skabe en T.W.B. af en bestemt rute,
gennemvæder jeg ruten med det mest primære i vores væsen: evnen til at bevæge os. Bevægelse er
en af vores mest ureducerbare erfaringer” (s. 175). Det drejer sig for Brouwn til syvende og sidst
ikke om ruten, men om en erfaring af retningsbestemthed, direktionalitet; og selvom han taler
mest om sig selv i ovenstående citat, viser andre udtalelser, at han i første omgang tænker på den
forbipasserende:
“Den forbipasserende tager den situation, Brouwn vil forefinde i punkt B, til sig. Den situation er på forklaringstidspunktet stadigvæk en fremtidssituation. Han laver et spring i tid og
rum. I tankerne har han føjet This way Brouwn-ruten A-B til sin rute C-D. Lige så snart
This Way Brouwn er færdig, er Brouwn føjet til fremtidssituationen i punkt B” (Brouwn
1967, s. 174).
Når Brouwn antaster en forbipasserende, drejer det sig for ham om, at sidstnævnte gør et tankespring fra en nutid, hvor Brouwn står foran ham/hende, til en fremtid, hvor Brouwn befinder sig på
det punkt, han spørger til – faktisk et spring i tiden, som ikke desto mindre foregår helt i nutiden,
i ”den forbipasserendes forklaringstid”. Denne temporale sammenpresning af ruten betyder, at det
at give praktiske anvisninger forvandles til en mental øvelse. Brouwn inviterer den forbipasserende
til at genkende arkivets struktur i performancen. Denne struktur er efterfølgende anskueliggjort i
arkivet, hvor mange ruter præsenteres ved siden af hinanden på en måde, der fratager dem enhver
specificitet. Hvad der er tilbage, er retning og – som Brouwn selv siger – menneskets basale evne til
at bevæge sig. For at vende tilbage til det manifest, der blev citeret i begyndelsen af denne artikel:
det eneste, der er tilbage, er fri bevægelse. Fortiden er forsvundet for at gøre plads til muligheden
for at bevæge sig, og dermed til fremtiden – den vordende fremtid.
This way Brouwn påberåber sig avantgarden, og mere specifikt avantgardemanifestets sprog, men
gør det ikke på en måde, der er ren gentagelse. I stedet for gør den brug af gentagelsens kraft og
den intime relation, gentagelsen har til arkivet. Ligesom arkivet er This way Brouwn mærket af
arkivfeber, arkivets lyst og uorden. Det viser omverdenen et smukt ansigt; værket er affirmativt, det
giver håb; men under overfladen lurer det negative. This way Brouwn samler sit materiale på illegal
vis, det reducerer alt, hvad det kommer i kontakt med, til en stiliseret performance, en specifik
rute til generel direktionalitet, osv. Samtidig skaber det et brud. Værket er kun realiserbart, fordi
det her og nu er muligt at kende sine omgivelser og at formidle denne viden videre til andre, men
imens det bekræfter den mulighed, udpeger det også, at muligheden altid findes, og at den enkelte
rute derfor ikke er mere end en forsvindende lille del af en meget mere generel direktionalitet. Det
afspiller sig i den vordende fremtid, forsåvidt det baserer sig på incidenser, men samtidig udtrykker en tro på, at mennesket altid vil bevæge sig. For at parafrasere Derridas tre sætninger endnu en
gang: This way Brouwn afviser det enkeltstående tilfælde, men bibeholder også en del af det. Ved
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at afvise det enkeltstående tilfælde gør det vold mod sig selv og konstituerer sig selv som vold. Det
konstituerer sig selv som vold, fordi det afviser det enkeltstående tilfælde, men samtidig afviser det
også det enkeltstående tilfælde for at gøre vold mod sig selv og konstituere sig selv som vold. I This
way Brouwn bliver avantgardens utopisme til arkivbaseret science fiction.
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Odin Teatrets arkiv som teaterhistoriografisk model
Af Annelis Kuhlmann
I 2002 blev det besluttet at oprette CTLS (Centre for Theatre Laboratory Studies) ud fra et mangeårigt samarbejde mellem Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret og Afdeling for Dramaturgi
ved Aarhus Universitet. Et af hovedargumenterne for at oprette CTLS var dels at etablere et arkiv
over alle Odin Teatrets aktiviteter, dels at synliggøre en større relation mellem universitetets dramaturgiske forskning og teatrets forskning gennem en serie laboratorier.
Arkivet som begreb stammer fra græsk, arkhé og archeion, dvs. både det arkiverede og stedet, hvor
der er arkiveret. Odin Teatrets Arkiv eksisterer i dag ligeledes både som en samling af diverse dokumenter og som et sted. Arkivet som sted blev indviet i 2004 som en udbygning af den gamle
hovedbygning på Odin Teatret i forbindelse med teatrets 40 års jubilæum og blev symbolsk nok
opkaldt efter byen Samarkand, en af de ældste byer i verden, som befinder sig på silkevejen gennem Centralasien. Her gjorde handels- og opdagelsesrejsende fra Indien, Persien og Kina ophold
og mødtes til en form for byttehandel, når de var på gennemrejse. Byen Samarkand huskes også for
at være et sted for videnskabelige studier og har været udlagt i adskillige fiktive fortællinger, således
fortæller Marco Polos rejseberetninger, at turen gik gennem Samarkand.
Allerede her bliver symbolikken tydelig, for Odin Teatret har selv defineret sit fysisk-rumlige
arkivbegreb som et mødested. Denne definition er en nærliggende parallel til teatrets måde at bestemme sine teaterforestillinger som et møde med tilskueren. Mødet har på mange bevidsthedsniveauer en afgørende betydning for det, der sker mellem skuespillere og tilskuere under Odin
Teatrets forestillinger, og denne betydningsdimension er tilsvarende genstand for en italesættelse
af teatrets grundproblemer. Iflg. overleveringen var Marco Polo den første europæer til at opdage
fjernøsten. Denne opdagelsesrejse udgjorde det billedlige og artistiske omdrejningspunkt i Odin
Teatrets forestilling Millionen (1978-84), hvor Odin Teatret for første gang inddrog karnevalet som
teatral figur og en række asiatiske danseformer som udtryksmåder i teatrets eget kunstsprog.
Arkivet har på samme måde tilknytning til et konkret sted, hvor det hører hjemme, og åbner samtidig for en opdagelsesrejse i flere dimensioner. Arkivets sted bliver med Jacques Derridas
formulering i bogen Mal d’archive (1995, eng. Archive Fever 1995) et privilegeret sted, hvor de
enkelte dokumenter fra hver deres udvalgte placeringer krydser hinanden og dermed aktiverer et
hermeneutisk mulighedsfelt i forhold til den enkelte arkivbesøgendes fortolkning af arkivmaterialet
(Derrida 1995: 13). Man kan med Derrida tilføje, at denne arkivfeber i sin pluralistiske fortolkningsmulighed er en modgift til det ophavsretsdelirium, der historisk set dominerer den udtalte
diskurs om retten til at vide. Dette monopol på entydigt at tyde arkivet er i disse år stærkt på vej til
at blive brudt. Det vil sige, at arkivbegrebet forstået som et sæt af primære kilder burde underkastes
en revision i udlægningsøjemed, eftersom arkivet som sådan ikke har sin egen iboende betydning.
En teaterhistoriografisk model
I det følgende danner Odin Teatrets Arkiv baggrund for nogle refleksioner over den teaterhistoriografiske indflydelse, som selve arkivbegrebet har opnået i de senere år. Det er min tese, at når fokus
på kollektive kreative processer har været kendetegnende for mange af de teatermæssige praksisformer, der har fundet sted siden slutningen af 1950erne, så må denne teaterforms arkivbegreb under
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et skulle bestemmes påny og lægge op til en anden teaterhistoriografi end en gængs tilstræbt objektiv narrativ konstruktion. Den nyere europæiske teaterhistorie står således også overfor et historiografisk vendepunkt, der stiller spørgsmål til den skrivendes position som kritiker. I udfoldelsen af
denne tese bruger jeg Odin Teatrets Arkiv som case, idet dette teater siden slutningen af 1960erne
har skabt teaterforestillinger gennem anderledes fysisk skabende processer end den traditionelt
mere ”slagne vej” fra den på forhånd skrevne dramatekst til den færdige forestilling.
Arkivet som en historisk tråd
Odin Teatret har i sin mangeårige praksis altid haft en historisk dimension indbygget med udtalt
interesse for at kende sine professionelle rødder. Skuespillerens håndværksmæssige kunnen er kontinuerligt blevet studeret minutiøst og metodisk på teatret og er samtidig også indgået i en interkulturel dialog med andre traditioners arv og overlevering. De historiske og interkulturelle kropslige
erfaringer er således en del af det arvegods, som indfletter sig i arkivet og som man den dag i dag
kan se komme til udfoldelse i forestillinger og arbejdsdemonstrationer. Netop bevidstheden om en
arv og en pligtfølelse for at videregive denne arv til fremtiden udgør en stor del af teaterhistorikerens erkendelse af nuet og det sceniske nærvær som historisk omdrejningspunkt.
Arkivets kamp med tiden
Behovet for gennem CTLS at lade Odin Teatrets efterladenskaber arkivere er opstået ud fra elementære erkendelser af øjeblikkets kunsts iboende begrænsning til det flygtige nu og til den sårbarhed,
som erindringen af nuet utvivlsomt også er underlagt. Odin Teatret har lige siden dets oprettelse
omhyggeligt gemt og arkiveret. Men disse gemmers sammenhæng og betydning kræver kommentarer, suffli og noter, hvis de skal kunne give merbetydning og sammenhæng til eftertiden. Og det
er et uomgængeligt faktum, at de mennesker, der kan give kommentarer og erindringer til arkivets
materialer, bliver færre og færre. Det ikke-nedskrevne eller ukommenterede bliver glemt og går
tabt, og når de, der ved noget om teatrets fakta, ikke er mere, vil de færreste kunne få tilstrækkelig
kontekstualitet ud af materialerne. Derfor har teatrets skuespillere sammen med Eugenio Barba i
et ganske stort omfang formidlet deres professionelle erindringer både skriftligt og gennem filmede
interviews. For teatrets kunstneriske personale og for forskere, der ønsker at studere i arkivet, er
oplevelsen af at stå i et dialektisk forhold til dem, teatret fik arven fra, og dem som teatret giver
sin arv videre til, overvældende, og reflekterer for de fleste et udfordrende møde mellem fortid og
fremtid. Nuet ”iscenesættes” så at sige gennem den historiografiske fremstilling. I denne form for
møde ses potentialet til et teaterhistoriografisk fortolkningsmateriale.
Arkivbegrebet som model for nyere teaterhistoriografi
Realia er siden 1960erne i form af artefakter og skuespillermetodisk dokumentation i stigende
omfang indgået som stof til dramaskrivning og forestillinger på forskellige måder. I de senere år
er dette karakteristikum kommet til udtryk i form af en bølge af nye realistisk betonede bud fra
teaterscenerne rundt om i landet. Blandt disse former for materialegenereringer har også arkivalier
fundet vej til formgivning i teaterforestillinger. Genbrug af fortidens realitetsfragmenter har altid
fundet sted, og den form for genbrug kan i et historisk perspektiv da også tage sig ud som et helt
arkiv. Derimod forekommer det at være et nyere fænomen, at begreberne for hvad drama og teater
er i arkivmæssig sammenhæng bliver udvidet, ligesom opfattelsen af arkivmaterialets funktion og
betydning for en forestilling har forrykket sig. Det betyder, at arkivet også fremstår som en dynamisk, kontekstuel faktor både i forhold til emnevalg på scenen, til arbejdsmæssige fremgangsmåder,
og i forhold til det endelige resultat.
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Fælles for de fleste teatre i Danmark er, at de som hovedregel ikke spiller forestillingen meget
mere end i en enkelt spilleperiode, begrænset til én sæson. Det betyder, at forestillingens levetid
bliver bundet til en kortere aktualisering som konkret opførelse, og at forestillingens efterspil i
reglen tilsvarende bliver temmelig kortvarigt. Repriser kendes stort set ikke, og traditionen for
at have et decideret repertoireteater eksisterer primært på Det Kongelige Teaters scener, i enkelte
performance- og danseteatre og hos nogle af børneteatrene. Det er relativt få forestillinger uden for
Nationalscenen, som har nået en særlig form for klassikerstatus. Nogle er blevet optaget i den kulturministerielle kanon, hvilket bevirker, at de bliver omtalt mere end normalt, efter at de egentlig
er udspillet. Andre er blevet en del af en eksportvare til festivaler.
Et teater som Odin Teatret har på en anderledes måde udvist usædvanlig omhu med at fastholde
og bygge videre på sine forestillingers materialitet som en uundværlig del af teatrets egenart og
arv i en større kunstnerisk og kulturel kontekst. Dele af materialer fra en forestilling er blevet integreret og videreudviklet fra den ene til den næste forestilling, og dele af den enkelte skuespillers
fysiske partitur er blevet udviklet til at blive en hel figur. Lag på lag har materialer fæstnet sig og
er blevet til helstøbte, genkendelige figurer, der som kunstneriske signaturer, forstået som levende
arkiver, indgår i montagelignende konstellationer i nuværende produktioner. Et eksempel på dette
er forestillingen Ode til fremskridtet (1997), der kendetegnes ved at være ”et karneval af fjerne lande
i det nære”. Forestillingens figurer har hver især medvirket i forskellige forestillinger, men står også
individuelt som en slags emblemer for den enkelte skuespillers kunstneriske selvbiografi i levende
aktion. Et andet eksempel kunne være musikforestillingen De store byer under månen (2003), hvor
byer, der blev ramt af ødelæggelser, bliver fremstillet gennem forskellige kulturelle musikformer.
Odin Teatret har således arbejdet som en slags repertoireteater, hvor en forestilling – blandt andet
pga. et forholdsvist fast ensemble – kunne blive spillet i en årrække og dermed også opnå at fungere
med en mere integreret rolle i teatrets liv. Erindringen om forestillingen er ikke udtryk for en bagudrettet nostalgi, men har haft større mulighed for at fæstne sig i de efterfølgende forestillinger og
i den pædagogiske del af teatrets udadvendthed, som skuespillernes arbejdsdemonstrationer typisk
er udtryk for. Alle teatrets skuespillere har i dag udviklet deres individuelle arbejdsdemonstration,
der som miniforestillinger i ord og fysisk handling beskriver et for den enkelte karakteristisk sæt af
eksempler på metodiske og æstetiske problemstillinger, som samlet set bidrager til at give tilskueren
et indblik i den pågældende skuespillers arbejdsrum. Et eksempel kunne være arbejdsdemonstrationen Spor i sneen (1988), der som en slags kunstnerisk arbejdsbiografi med skuespilleren Roberta
Carreri rummer et scenario over hendes tekniske søgen gennem et antal figurer, som hun har fremstillet i årenes løb, fra centrale kvindeskikkelser i Brechts Aske (1980) til klovnefiguren Geronimo
fra gadeparaderne (fra 1974 ff.) og forestillingen Anabasis (1977-1984). Man kan sige, at Odin
Teatret med sine forestillinger har budt på en seriel kunstnerisk genbrug af en række figurtegninger
og scenarier. Denne form for bevidsthed om arkivets betydning for nuet skinner igennem i mange
af de forestillinger, teatret har frembragt i sin snart 50 år lange historie.
Dette udslag af arkivfeber former sig også som en ansvarlig fortolkning af teatrets egen institutionelle materialebank, som samlet udgør Odin Teatrets Arkiv. Arkivet er som et reflektorisk mødested
for fortid og fremtid, hvor fortidens erfaringer trækker sine teaterkonceptuelle spor i en imponerende mængde af data. Teatrets udøvende scenekunstnere og administrative personale henter i arkivet
støtte til hukommelsen, når de vil udforske et eller andet spor. Ligeledes fungerer arkivet som dokumentarisk ressource for de teaterforskere, der arbejder med emner i relation hertil. Som Derrida
pointerer i Mal d’archive, er feberen for arkivet ikke kun en anledning til at opbevare data og til at
være orienteret mod fortiden, men i lige så høj grad et løfte om at afdække og pege mod fremtiden.
Dette giver arkivet en form for dobbelt status mellem erindringens konstruktion og dekonstruktion.
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Det er min pointe her, at eksemplerne fra Odin Teatrets forestillingshistorie fremhæver en måde
at fortolke verden på i forhold til den lagring, der er ikke-kvantificerbar, og det, der er ikke-arkiverbart. Det er her oplevelsen kommer ind i billedet som det flygtige i at sanse en forestilling, der til
gengæld sensorisk lagres i tilskuerens fremadrettede bevidsthedsform. I takt med at mange tilskuere
har set flere og flere af Odin Teatrets forestillinger, opstår der også et erindringsbetonet arkiv over
dette teaters liv i den tilbagevendende tilskuers bevidsthed.
I denne form for tilskuermæssige ledsagelse af erindringer, der former sig som et bidrag til arkivbegrebet, er der mulighed for at udvikle en anderledes form for teaterhistoriografisk fremstilling
og værdibaseret teaterhistorisk formidling end den objektiverende tilgang, der stort set har været
kendetegnende i det sidste halve århundrede, til trods for at den udbredte teaterhistoriografi baserer
sig på konventioner, der ofte er udtryk for en realistisk, narrativ form. De former for tilskuerblik,
der er foregrebet i forestillingens iscenesættelse, indgår i den vidneskranke, hvorfra der kan aflægges
beretning om forestillingerne som arkiv i et analytisk dramaturgisk-æstetisk perspektiv og i forhold
til den historiografiske formidling.
Det betyder, at teatret selv i sine komplekse dramaturgier har fremskrevet en bred vifte af metodologiske strukturer, der kan bruges til at udvikle en teaterhistoriografisk tilgang, der er anderledes
udformet end en gængs drama- og teaterhistorisk fremstillingsform.
Arkivbegrebet bliver således for nærværende indkredset med henblik på en diskussion af forholdet mellem kunstnerisk erindringssamling i en bevaret form og den teaterkonceptuelle reference, der er
indlejret i tilskuerens erindringsmateriale. Teaterarkivbegrebet tager form i forhold til sit indhold, og
arkivbegrebet foreslår jeg derfor genovervejet med fokus på tilblivelsen som modus i nyere teaterhistorieskrivning. Teaterreformatoren er så at sige også vor tids historiograf.
Eftersom en del af det europæiske teaters traditioner siden 1960’erne gennemgående har været
karakteriseret ved stigende social og teatraliseret interkulturel aktivitet, vil arkivbegrebet i denne
performative sammenhæng også blive tildelt en status, der ophæver den nationalstatsinspirerede
historieskrivning som rammesættende. Teaterhistoriografiens måde at fastholde dramaturgier for et
tilskuerbliks efterspil udgør i sig selv en bevidst formidlende erindringsstrategi. Dette arkiv lagres
i tilskueren, der dels kan have set samme forestilling realiseret flere gange over længere tid, dels kan
have fulgt, hvordan træk fra en forestilling bliver brugt i en anden forestilling. Det er en form for
æstetisk genbrug, som indgår i arkivets natur som historieskrivningsmateriale, hvor teatrets repertoire finder en forskudt genklang i tilskuerens mentale repertoire.
Repertoire og arkiv
Den amerikanske performanceforsker Diana Taylors distinktion mellem repertoire og arkiv vil i
det følgende blive inddraget. For Taylor er både arkivet (som det varige materiale i form af tekster
og andre dokumenter) og repertoiret (den flygtige sociale praksis i form af et talt sprog, udførte
bevægelser og et gennemlevet ritual) faktorer, der tilsammen opererer som værdiladede sider af den
historiografiske opgave, der består i at skabe viden og overførelse af viden. Den form for teaterhistoriografi, der er indbygget i Taylors tilgang, går imod en udlægning af teatret som værende en
legemliggørelse af noget, der kommer før krop. Der er altså ikke tale om en skrift forud for krop, men
snarere den korporeale virkelighed, omsat i en kropsskrift, om man vil. Det er denne kropsskrift,
der formulerer syntesen mellem repertoire og arkiv. Taylors bud er med andre ord et forsøg på at
overskride den klassisk-dualistiske måde at skelne mellem arkiv og repertoire, idet hun afstår fra at
se repertoiret i et dikotomisk forhold til arkivet. Derimod er der, som hun formulerer det, en interaktion til stede mellem arkiv og repertoire. Denne synsvinkel har været udlevet praksis gennem
det meste af Odin Teatrets historie, og det er netop dette, der efter min opfattelse gør interaktionen
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mellem Odin Teatrets arkiv og repertoire til en anvendelig model for nyere teaterhistoriografiske
fremstillinger.
Endelig kan man også se denne teaterhistoriografi som konsekvens af begrebet det postdramatiske
teater, som Hans-Thies Lehmann i sin bog Postdramatisches Theater (1999, engelsk udgave Postdramatic Theatre, 2006) overordnet har betegnet den del af teateræstetikken, der interessant nok følger
samme periodiske udvikling som Odin Teatret i efterkrigstidens historie, hvor forestillinger netop
ikke tager udgangspunkt i et skrevet drama, men i stedet bygger på en anderledes materialitet, der
kommer ind i teaterforestillingens tilblivelsesproces.
Denne tilgang trækker ligeledes på Michel Foucaults betragtninger over den måde, hvorpå historie både formgiver og udfylder erindringens funktion:
’History … is certainly the most erudite, the most aware, the most conscious, and possibly the
most cluttered area of our memory; but it is equally the depths from which all beings emerge
into their precarious, glittering existence. Since it is the mode of being of all that is given us
in experience, History has become the unavoidable element in our thought.’ (Foucault 1966,
219)
Foucaults historieopfattelse i relation til Taylors måde at læse arkivet og repertoiret på og set i forhold til Barbas redegørelse for forskellige måder at være tilskuer på, som det kommer til udtryk i
artiklen ’Four spectators’ (Barba 1990), byder tilsammen på en ganske fin kompleksitet i tilgangen
til at forstå den særlige substans, som arkivbegrebet i Odin Teatrets kontekst fremstår med. Jeg ser
Taylors inddeling i arkiv og repertoire som gensidigt interagerende komponenter i skuespillerens
arbejde som udtryk for det levende arkiv, hvorigennem den kunstneriske arv udøves og formidles.
Diana Taylor udfolder de metodologiske implikationer, der opstår ud fra en validering af repertoiret, idet hun efterlyser et alternativ til at fortolke kulturelle fænomener som narrativer. Hendes
bud er for denne sammenhæng attraktivt, idet hun foreslår at erkende de kulturelle fænomener
som scenarier eller betydningsskabende paradigmer, der strukturerer social viden gennem performances. Taylor har formuleret det på følgende måde:
‘The scenario includes features well theorized in literary analysis, such as narrative and plot,
but demands that we also pay attention to milieu and corporeal behaviors such as gestures,
attitudes, and tones not reducible to language. Simultaneously setup and action, scenarios
frame and activate social dramas. The setup lays out the range of possibilities; all the elements
are there: encounter, conflict, resolution, and dénouement, for example. These elements, of
course, are themselves the product of economic, political, and social structures that they, in
turn, tend to reproduce. All scenarios have localized meaning, though many attempt to pass
as universally valid.’ (Taylor 2003, 28).
Men Taylors forslag er mere end en semantisk distinktion. ”Scenariet” skaber en slags fast grund for
de kulturelle aktørers handlekraft, idet det ”tillader mange mulige slutninger og insisterer på at placere tilskuerne indeni dets ramme, sådan at det implicerer os i dets etik og politik”. (Taylor 2003, 28).
Et subjektivt teaterhistoriografisk spor
Der er grund til at standse op ved det teaterhistoriografiske træk, som jeg her har tematiseret. Det
er således uomgængeligt, at artiklen her arbejder ud fra et subjektivt spor, hvor jeg næppe helt kan
undgå at betragte mig selv som en del af denne teaterhistoriefremstilling. På det biografiske plan
har Odin Teatrets liv og mit liv formet sig simultant, hvilket bl.a. betyder, at min personlige historie
som tilskuer og dramaturg over tid er blevet formet i samme tidsalder, som Odin Teatrets historie er
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blevet formet i. Vi har oplevet det delte Europa blive genforenet, og vi har oplevet globaliseringens
tidsalder stille nye krav til teatret.
Fra det tilskuermæssige niveau har denne sideordnede erfaringsdannelse også formet min perception, selektion og fortolkning. Dette skal naturligvis ikke forstås sådan, at jeg har levet med teaterhistoriske skyklapper for øjnene og ikke også har set andet slags teater. Men min dramaturgiske
perception omfatter en særlig sensibilitet for det teater, der fokuserer på skuespillerscenariet og det
iscenesatte rum som konceptuelt omdrejningspunkt. Min erfaring siger mig, at denne dramaturgiske perception ikke begrænser sig til de teaterudtryk, jeg har set udmønte sig i Odin Teatrets
forestillinger, men har at gøre med en særlig opmærksomhed, der er styrket i en særlig form for
perception. – Det er en del af den dramaturgiske tilgang, der som klangbund i denne kontekst er
udtryk for en særlig tilgang til arkivet. ”Det perceptive informerer perceptionen”, skriver Maaike
Bleeker med henvisning til, at den subjektive medskaben er en del af hele grundkonceptet, hvis
vi skal tage den postdramatiske tilgang alvorligt set fra det 21. århundredes første årtis perspektiv
(Bleeker 2004, 30).
Den dramaturgiske tilgang til Odin Teatrets Arkiv har også sin faghistoriske horisont, som skinner igennem i den performance-orienterede fokusering på scenariet som parameter i forståelsen af
forestillingens overleveringspotentiale.
Nok rummer Odin Teatrets Arkiv også et væld af data, der er med til at give brikker til en informativ baggrundsbeskrivelse af faktuelle forhold, såsom økonomi, antal tilskuere, antal opførelser,
forestillingers tekniske data foruden hele den personalhistoriske del af et halvt århundrede med
grundlæggende en og samme kulturinstitution. Men den form for databank har ikke i denne her
sammenhæng haft min primære interesse, idet jeg har vurderet den slags data som en type information, der kræver en narrativ fortælling mere end et scenario som forståelsesmæssig tilgang.
En sådan mere konventionel fortælling kunne bl.a. handle om den forbindelse, der har eksisteret mellem Odin Teatret og Dramaturgistudiet, siden Odin Teatret flyttede fra Oslo til Danmark
og slog sig ned i Holstebro i 1966. I alle årene har der eksisteret en gensidig udfordring i form af
diskussioner under møder og workshops om teatrets egenart med fokus på begreber som skuespillerens partiturer, handlingsbegreber, maske, energi, bevægelse, dramaturgi for nu at fremhæve nogle
centrale nedslag i den konkrete begrebsverden. Den gennemgående røde tråd i mange af diskussionerne har været en overlevering af viden og erfaring fra scenekunstnerens erindring og kunstneriske
arv til fremtidens tilskuer. Her er denne røde tråd taget op som central brik i den nyere udfordring
set fra et samtidsperspektiv med vægten lagt på det teaterhistoriografiske.
I en tid hvor nye begreber for værk, arkiv og erindring udfordrer den, der fra sin samtids udgangspunkt vil udforske og skrive om teatrets forskelligartede historiske kontekster, bliver en ny
teaterhistoriografi en væsentlig løftestang til at medreflektere det potentiale, der ligger gemt i arkivets egen formidling og i det levende teaters formidling af arkivet.
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Mobile hjem
Af Boel Christensen-Scheel
Rundt årtusenskiftet viste en rekke samtidige performative praksiser en særskilt interesse for problemstillinger knyttet til følelser av tilhørighet og bevegelse, til spenninger mellom det lokale og det
globale, det sosiale og det materielle - både i disse praksisene spesielt og i samtidsteorien/-kulturen
mer generelt 1. Praksisene var del av en større tendens i samtiden som balet med sosiale rom og
muligheter for eksistens/sameksistens i den ”fremskredne moderniteten”. Noen brukte faktiske
mobile hjem, bobiler, telt og campingutstyr i sine “eksistensielle utforskinger” – andre tok opp den
samme tematikken mer refleksivt, det vil si gjennom referanser, symboler og tekst heller enn med
umiddelbare, romlige og sosiale virkemidler 2. Som tittelen ”mobile hjem” antyder var praksisene
opptatt av det geografiske og sosiale spennet en nyvunnet verdensmobilitet første til, og hvordan
den økende valgfriheten kunne føre til større frihet på den ene siden, men også gi følelse av oppbrudd, av å miste tradisjoner og lokale verdier. Og hva dem som stadig blir tvunget til å flytte, til
å flykte, for dem er ikke bevegeligheten og globaliteten noen frihet i det hele tatt.
I en doktorgradsstudie nylig har jeg sett nærmere på to slike omfattende langtidsprosjekter – the
land foundation i Thailand som ble opprettet i 1998 og søsterprosjektet Sørfinnset skole – the nord
land i Nord-Norge etablert i 2004 3. Prosjektene ble igangsatt av billedkunstnere, men har en performativ karakter gjennom fokus på handling, samhandling og sosiale situasjoner. I denne artikkelen vil jeg presentere disse to land-prosjektene som ”mobile hjem”, som situerte og desituerte på
samme tid: Jeg vil kombinere teori fra kunst- og performancefeltet, trekke inn nyere estetikk, samt
berøre prosjektenes mulige rolle som ’aktiverende spenningsfelter’. Med sine langtidsstrukturer og
sitt ofte ”trivielle” fokus, vil jeg argumentere for at prosjektene nøytraliserer skillet mellom kunst
og liv. De blir en del av hverdagens tidsløp og representerer en form for neo-eksistensialisme med
et fornyet fokus på suksessive situasjoner og potensialitet . Begrepet ’neo-eksistensialisme’ blir mer
utførlig forklart senere i artikkelen, men innebærer kort sagt at land-prosjektene arbeider med selve
livspraksisen fremfor kunstverket. Dermed aktiverer de også flere problemfelter som berører deres
teoretiske felt – de utvider estetikken, ”forlenger” performativiteten og får frem spenninger som de
ikke selv direkte behandler.
The land foundation og Sørfinnset skole / the nord land er fremdeles pågående, og kan kanskje
beskrives som den “fulle blomstringen” i en serie av spørsmål knyttet til ”mobile hjem”-tematikken 4. Som kulturelle manifestasjoner reagerer land-prosjektene på konkrete følelser og hendelser
i samtidens hverdagsliv, knyttet til blant annet modernitet, tilhørighet, teknologi, valgfrihet og
”glokalitet” 5. Men i tillegg til den “glokale” problematikken arbeider de med etableringen av kon1) Ref. Oxford English Dictionay online, http://dictionary.oed.com/ – Oxford English Dictionary online, 8. november 2008 – se ‘practice’
og ‘praxis’. Praksis forstås her i enkel forstand som virksomhet/utførelse av handlinger, organisert og uorganisert. Praksis viser til ulike mulige
gjøremåter, men henspiller ikke på utførelsen av en bestemt teori. Praksis kan imidlertid sees som motsatt teori, men ville da kalles praxis.
Vane eller habitus diskuteres ikke i forhold til dette praksisbegrepet.
2) Eksempler er Rirkrit Tiravanija, en multikulturell kunstner kjent for sin ”middagslaging” og organisering av sosiale settinger både innenfor og utenfor museer. Se bilder og CVpå galleristens hjemmeside http://www.gavinbrown.biz/artists/view/rirkrit-tiravanija G.U.N.-damene
er et norsk kunstnerkollektiv bestående av Hanne Rangul, Sabina Jacobsson, Camilla Øyhus, Mariken Kramer og Madeleine Park. Se hjemmeside www.thegunladies.com. G.U.N. stod opprinnelig for ‘Galleri Uten Navn’, nå star det for ‘Get Used to the Name’.
3) Denne artikkelen er basert på Ph.D.-avhandlingen Mobile Homes – Perspectives on Situatedness and De-Situatedness in ContemporaryPerformative Practice and Theor (Acta Humaniora/Unipub, Oslo, 2009) – artikkelen består delvis av oversettelser fra denne, delvis av
nyskrivinger.
4) Beskrivelsene av de to prosjektene baserer seg på feltarbeid; ett toukers opphold på the land foundation i Thailand i 2006 og to tredagers
opphold på Sørfinnset i 2005 og 2006, samt mailkorrespondanse, møter og intervjuer.
5)

“Glokalisering” – begrep brukt av en rekke teoretikere på 1990-tallet, for eksempel Roland Robertson og Ulrich Beck. Beck sier: “Glo-
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krete og komplekse her-og-nå-opplevelser, umiddelbare sosiale settinger som både komplementerer og supplerer kunstkonteksten. Land-prosjektene som ”mobile hjem” plasserer seg i forhold til
sentrale aspekter i kunst- og performancedebatten: På kunstfeltet forholder de seg til avant-gardens
problemstillinger knyttet til forhold mellom kunst og liv, kunstens rolle og mulige påvirkningskraft, institusjonen som maktfaktor, formen og materialitetens forhold til politikk, samfunn og
sosialitet, og ikke minst forholdet til betrakter eller publikum som etterhvert blir ”medskaper” i
kunstprosessen. Som performanceprosjekter organiserer de seg som en serie enkelthendelser innenfor en langtidsstruktur; de har en sosial, politisk eller humanitær ambisjon på lengre sikt, men
arrangerer også en rekke mindre ’events’, utstillinger og prosjekter innenfor den større og mer langsiktige prosjektrammen. Resultatet er svært sammensatte prosjekter som likevel kan sies å forholde
seg til en performancekultur og -tradisjon; de er levende og flermediale, de virker innenfor flere felt
og kontekster (teater, museer, humanitært arbeid, sosiale sfærer, lokalmiljøer, osv), de har en sammensatt tidsorganisering og den sosiale dynamikken/kommunikasjonen er vesentlig.
Sentralt i mange fremstillinger av det performative står også det transformative 6 - her vil jeg argumentere for at land-prosjektene presenterer et ”overskridende” perspektiv gjennom sin eksistensielt
orienterte langtidsstruktur: Det kortsiktige og det langsiktige smitter over på hverandre, og dette
har konsekvenser for situasjonsorientert performanceteori så vel som verksorientert kunstteori. Når
livet og kunsten faktisk har smeltet sammen, som i det neo-eksistensialistiske perspektivet som
foreslås her, vil de ”unntaksorienterte” kunst- og performanceteoriene bare kunne gripe deler av
prosjektene, kanskje også de delene som er minst betydningsfulle. En gjeninnføring av det ekstraordinære i det ordinære, fremfor en opphøying av kunst og performance som ekstraordinære
felter, vil da utgjøre et viktig konseptuelt grep for å forstå flere av de samtidige, eksperimentelle
praksisene.
The land foundation, Chiang Mai og Sanpatong,Thailand
Siden initieringen har the land foundation hatt et tredelt fokus på økologi, meditasjon og kulturaktiviteter, og prosjektet beskjeftiger seg med ulike aktiviteter som utstillinger, seminarer, økologisk
jordbruk, humanitært arbeid, workshops, yoga, matlaging, alternativ utdanning, tekstproduksjon,
dokumentasjon, kulturutveksling, med mer. Deltagerne er primært frivillige, kunststudenter eller gjester, men det er også noen ansatte i administrasjonen. Da prosjektet ble initiert i 1998 av
kunstnerne Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija, så de for seg et stykke land der de kunne
tilbringe tid med venner, et rekreasjonssted for hvile og samtale. De kjøpte en risåker og ba venner
om å bygge noen små hus på jordstykket. Siden både de og vennene deres var kunstnere, ble det de
gjorde på landstykket etter hvert knyttet til kunst eller skulptur, uten at de egentlig hadde noen klar
intensjon om ”å skape kunst” – sier de i det minste selv 7. Blant bygningene på the land finner vi et
batterihus med en dynamo innrettet for oksekraft av Philippe Parreno og Francois Roche, et stjerne-titte-hus av Tobias Rehberger, et stjerne-formet hus av Carl Michael von Hausswolff (et Feng
Shui-kompass ble brukt for å finne den eksakte plasseringen av huset), en ”levende” bambushall av
Markus Heinsdorff og Suwan Laimanee, og gartnerens hus som er bygget av Kamin Lertchaiprasert
selv. Den danske gruppen Superflex har også installert sitt ’Supergas/biogas’-system på landstykbalization is also a matter of situating and localizing. It is impossible even to think about globalization without referring to specific places and
locations. One of the most important presuppositions and implications of the cosmopolitanization thesis is the rediscovery and redefinition
of the local.” The Cosmopolitan Vision, (Polity Press, Cambridge og Malden, 2006).
6) For eksempel hos Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance – A New Aesthetics (Routledge, London og New York,
2008), Richard Schechner, Performance Studies – An Introduction (Routledge, London og New York, 2002/2008, s.72) og Victor Turner,
The Anthropology of Performance (PAJ Publications, New York, 1987/88). Se ‘transformation’ hos Fischer-Lichte, ‘efficacy’ hos Schechner og
‘communitas’/’liminal’ hos Turner.
7)

Intervjuer med Kamin Lertchaiprasert i Chiang Mai, 15. og 16. februar 2006.
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ket, og flere andre fornybare energikilder som oksekraft-dynamoen, solceller, osv. har blitt utprøvd
og skal utprøves 8. På risåkeren dyrkes hovedsakelig ris, men også enkelte andre grønnsaker som
tomater og spinat – det er også løse planer om å kjøpe åkeren ved siden av for å kunne dyrke flere
grønnsaker og bevege seg mot en slags selvforsynthet. I tillegg til to bøfler (spøkefullt kalt Rirkrit
og Kamin) og fjærkre, er det fisk og frosker i dammen. Jordbruket er forsøkt etablert etter økologiske og ”naturlige” prinsipper, blant annet etter den thailandske bonden Chalauy Kaewkong og
den japanske bonden og filosofen Masanobu Fukuoka. Fukuoakas tanker om “naturlig jordbruk”
baserer seg på så liten inngripen i jordbruket som mulig, ingen bruk av gjødning eller plantevernmidler og et rikt miljø med naturlige fiender. Dette innebærer for eksempel at man bruke trekkdyr
til pløying og trimming, bøffelmøkk til energiproduksjon, at man ikke skal luke eller kultivere og
unngå monokulturer (Fukuoka1978/2009).
I dag kalles prosjektet the land foundation og er tydeligere knyttet til prinsippene om økologi/
jordbruk, meditasjon og kunst/kultur/media, det har en daglig drevet administrasjon med rundt
to ansatte og et kontor/møtested i Chiang Mai sentrum 9. Stiftelsesstrukturen innebærer en oppløsning av det formelle eierskapet til fordel for en mer desentralisert struktur der verdiene vil tilfalle
det lokale universitetet i tilfelle nedleggelse av prosjektet. De to grunnleggerne har fremdeles stor
innflytelse, de drifter og betaler regninger, men forsøker å overføre stadig mer ansvar til ”arvtagere”,
studenter og kunstnere tilknyttet the land. The land foundation har også fått støtte av det thailandske kulturministeriet og The Heinrich Böll Foundation (en internasjonal humanitær stiftelse) - målet er imidlertid at prosjektet skal bli ”selvopprettholdt”, det vil si at det går rundt av seg selv basert
på de enkelte deltakernes ressurser, uten å skape hverken for store utgifter eller inntekter.
The land foundation kan oppsummeres som kulturorganisering knyttet til kunst og medier med
visse etiske og praktiske ambisjoner og gjøremål. I 2004 opprettet the land foundation ”One Year
Project” som en alternativ utdannelse, en slags ”community”-struktur der 16 unge mennesker
skulle bo og arbeide sammen i 1 år. Bakgrunnen for ”ettårsprosjektet” var tanken om en alternativ utdanning gjennom samliv, samarbeid, ulike praksiser, meditasjon, humanitært arbeid og
prosjektorganisering, en mer holistisk tilnærming til menneskelig utvikling og et ønske om å skape
en motvekt til strømlinjeformede og yrkesrettede utdannelser. One Year Project-deltakerne er de
eneste som har bodd på risåkeren (bortsett fra vedlikeholderen, ”the gardener”, og hans familie
som bor der fast), og mange av de frivillige kommer fra disse studentene. I 2007 ble også det andre
kullet igangsatt, One Year Project #2. Forholdet til universitetet og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, deriblant regner de buddhistiske templer, blir også stadig viktigere for the land
foundation. De arrangerer for eksempel seminarer, som Bridge the Gap? 3 ved Universitetet i Chiang
Mai, hvor flere antropologer, medieforskere, kuratorer og kunstnere ble invitert til å snakke om og
diskutere kulturforskjeller og hvordan man kan nærme seg disse i dag 10.
Sørfinnset skole / the nord land, Sørfinnset, Norge
Sørfinnset skole / the nord land begynte sine aktiviteter i 2004 i den norske bygda Sørfinnset, under
ledelse av de norske kunstnerne Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm 11. Prosjektet ble til innenfor
8) Supergas/biogas-systemet utvikler gass som brukes til matlaging og belysning fra kuskitt. Systemet ble utviklet av Superflex i 1997 og
ble først installert hos en familie på landsbygda i Tanzania.
9) The land endret navn til the land foundation 17. februar 2004 – ref. One Year Project catalogue, skrevet og trykket av the land foundation
med diverse skribenter, deltakere og rådgivere, sentrale er: Rirkrit Tiravanija, Kamin Lertchaiprasert, Uthit Atimana og Mit Jai-Inn, Chiang
Mai, 2005.
10)

Chiang Mai University 24-25. februar 2006.

11) Jørgensen og Holm also har også andre prosjekter gående samtidig; Jørgensen er en del av kunstnerduoen Ballongmagasinet som produserer ulike lydarbeider. Se hjemmesiden http://www.ballongmagasinet.com/. Geir Tore Holm har vært prosjektleder ved det nyoppstartede
Kunstakademiet i Tromsø. I 2008 deltok han blant annet på utstillingen Bakgrunn på Preus Museum.
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kurator Per Gunnar Tverbakks ”Kunstneriske forstyrrelser” (en sosialt og lokalt engasjert samtidskunstsatsning under ”Kunst i Nordland”), men Holm og Jørgensen lot seg direkte inspirere av the
land foundation i Thailand etter en reise dit. Sørfinnset skole / the nord land er derfor like variert
som sitt søsterprosjekt i Thailand, men har et annet grunnlag: Sørfinnset er en fraflyttingstruet
bygd, ikke ulik mange andre småsteder i Nord-Norge – det er vanskelig å etablere et bærekraftig
livsgrunnlag når man ikke lenger satser tungt på industri og det ikke er nok mennesker til å etablere andre bedrifter. Sørfinnset har mellom 70 og 80 fastboende innbyggere, omtrent det dobbelte
om sommeren, og er en typisk naturskjønn, men øde nord-norsk bygd. Kunstnerne har i denne
settingen forsøkt å bidra med noe de kaller ”kulturservice”, det vil si at de bruker sin kulturelle,
kunstneriske og sanselige kompetanse til å skape betydning gjennom aktiviteter og engasjement,
både for seg selv og for menneskene rundt seg. Samarbeid med lokalsamfunnet er en forutsetning
for dette prosjektet, for prosjektets aktiviteter er basert på deltakelse og dialog som krever samhandling og samarbeid. Det hadde altså ikke fungert hvis ikke de lokale hadde følt et visst eierskap
til og sympati med prosjektet. Sørfinnset skole / the nord land er som the land foundation et prosjekt
uten tidsavgrensning, det ønsker å vare ”evig” – som en skulptur eller et bilde er det kommet for
å bli, men ulikt de fleste skulpturer og bilder griper det inn i miljøet rundt seg og forandrer seg i
takt med sine omgivelser.
Sørfinnset skole / the nord land består av et stykke land med kunstnerbygde småhus (gamme, Thaihus, telt-sauna, med mer.) rundt Kjellingvann, samt en nedlagt skole i bygda Sørfinnset som brukes
som gjestehus og som et slags kultursenter der det arrangeres café, fester, performance, utstillinger,
konserter, leker, debatter, forelesninger i lokal-historie, turer i omegn, jakt, hagedyrking, med mer.
Det er også plass i skolens hage til telt og bobiler, og rundt skolens leirbål samler naboer seg til fest
om sommeren. Holm og Jørgensen får hjelp av andre kunstnere og steller også til mange andre ting
som lefsebakekurs, potetsetting, restaurering av en lokal jordkjeller, og gratis kaffe på tunet med
skilt ved veien hvor det står “Gratis kaffe – 250m”. Under er programmet for 2007 satt opp som
eksempel:
PROGRAM for 2007
7. mai: ”Radio Kongo”, lokalradio med kunstnergruppen Rakett på MC-Messa, BIT
Teatergarasjen, Bergen
26. mai: Første lørdagskafé: Hvor står vi nå? Potetsetting, våronn og ølbrygging.
29. juni: Sørfinnset skole/ the nord land på Transborder Café, Festspillene i Nord-Norge
30. juni: Lørdagskafé på skolen: Mat av ville vekster. Informasjon.
7. juli: Aktivitetsdag; Samer i Gildeskål. Gammen er 2 år. Foredrag om samiske stednavn
og reindrift. Vedlikehold av gammen.
11.-13. juli: Tove-workshop med Kristine Dybwad
14. juli: Fiskefestivalen
21. juli: Lørdagskafé. Tema: Kunst og økologi
27. juli: Seminar: Kunst og kritikk
28. juli: Innvielse av thai-huset/ Olsokfest med artister, mat og dans.
30. juli-2. august: Deltakelse i seminar/ utstilling, Sparwasser/ Umwetter, Berlin
23. august- 30. september: Sørfinnset skole på Cross Talking, Christiansands Kunstforening
Et av prosjektets hovedmål er altså å skape kulturell og sosial produktivitet i et fraflyttingstruet
område, og Sørfinnset skole / the nord land er i større grad enn the land foundation basert på ekstern
finansiering. Så vidt jeg vet er ingen konkrete krav knyttet til finansieringen, men kunstnerne har
kontinuerlig måttet jobbe opp mot lokale myndigheter og de finansierende institusjonene – de har
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også en felles ambisjon om å forhindre fraflytting. Kunstnerne er således i posisjon hvor de ikke
er fullstendige ”frie”, de er avhengige av velvilje fra både lokalbefolkning, sammenslutninger som
’Sørfinnset vel’, kunstinstitusjoner og de myndigheter som ellers omgir dem. Dette har imidlertid
vært en del av prosjektet fra dets oppstart, og kan sees som en del av virksomhetens kompromisser
og forhandlinger for å overleve. Områdene tilknyttet prosjektet, Sørfinnset skole og området rundt
Kjellingvann er også begge eid av lokale myndigheter som nylig bestemte at skolehuset skulle selges. Etter press fra lokalbefolkning og presse, ble imidlertid salget stoppet og bygningen vil nå trolig
fortsette å være tilgjengelig for kunstnere, lokalbefolkning og andre gjester 12.
Samsansning og flerkontekstualitet
Prosjektene er altså involvert i en rekke ulike aktiviteter, fra kunstproduksjon til utstillinger, forskningsbaserte kunst- og kulturprosjekter, seminarer, diskusjoner og performancer, sosiale arenaer
som åpninger og fester, matlaging, jordbruk og humanitært arbeid. Samtidig baserer de all sin aktivitet på “virkelige” livsløp, så ingen av elementene blir dominerende eller ekskluderende; deltakerne
har stort sett andre jobber og sysler som de utfører parallelt, og ingen bruker all sin tid på prosjektet. Det gjøres altså få eller ingen forsøk på å sette enkelthendelsene inn i en annen kontekst enn
den hverdagslige og trivielle, det skapes ikke et skille mellom ”utenfor” og ”innenfor” på samme
måte som på en teaterscene eller i en ”black box”. Som ”mobile hjem” består land-prosjektene av
konkrete rom og av fluks, av identifiserbare punkter og dynamiske rom, og de bruker alt fra maleri,
skulptur, trykk, graffiti, musikk, poesi, kritikk, filosofi, performance, video, dans, mm. I et mer
tradisjonelt kunsthistorisk perspektiv der aspekter som tid, sted og medier har en sentral plass, ville
jeg fremhevet et flermedialt og flermodalt perspektiv - flere steder og tider er i bruk og i spill, ulike
medier og teknologiske nyvinninger brukes samtidig og parallelt med eldre og mer håndverksbaserte teknikker som for eksempel treskjæring. Som i Rosalind Krauss ”post-mediale tilstand”, der
det enkelte medium eller den enkelte sjanger både er en selvfølge og et tilbakelagt stadium, må en
ny spesifisitet skapes både gjennom formen/mediet og uavhengig av den/det (Krauss 2000).
Prosjektene kombinerer enkelthendelser med lengre tidsperspektiver, felles tid og personlig tid,
felles rom og personlige rom, lokale og internasjonale settinger og steder: En av de frivillige, Kaew
Saengpolsith, har for eksempel vært involvert i kunstterapi, blant annet brukt for å motivere HIVpositive. Saengpolsiths engasjement førte da til at deltakerne på One Year Project samarbeidet med
et lokalt senter for HIV-positive som bruker alternativ medisin i sin behandling. Saengpolsith dro
også til det tsunami-rammede området i Sør-Thailand i 2006, og hjalp barn som var blitt foreldreløse. Dokumentasjon rundt dette oppholdet og en bronseskulptur Saengpolsith lagde med barna
ble så en del av land-prosjektene gjennom en skulpturbiennale i Oslo i 2006 – der ble skulpturen
og en video av Saengpolsith med barna på stranden vist sammen med dokumentasjon av et konkurranseforslag: Holm og Jørgensen forslo å gi pengene som var satt av til et minnesmerke for
norske tsunamiofre til gjenoppbyggingen av en skole i Indonesia. Forslaget førte ikke frem, men
det innsendte brevet ble stilt ut på biennalen. Den enkelte deltakers interesser og handlinger blir
dermed en del av den større prosjektrammen, og sammensetningen av disse ulike elementene og
kompleksiteten som oppstår reflekteres inn i prosjektene. Arbeidene på biennalen dokumenterte
kunstnernes arbeid og livsholdning, samtidig som de viste et konkret bronsehus laget av thailandske barn og foreslo andre måter å tenke minnesmerke på.
Hvis man så skulle summere opp prosjektene mer stikkordsaktig har de både tradisjonelle og
overskridende verdier, de er både tids- og stedsbundne, definerte og situerte, men også fluktuerende
12)

Ref. mail fra Geir Tore Holm 27.10.2010.
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og foranderlige – som ”mobile hjem” utgjør de diskursive kontekster der motsetninger eller spenningsfelter kontinuerlig spilles ut og forhandles:
1) De er knyttet til spesifikke steder som Sørfinnset, Chiang Mai, Sanpatong, Oslo, etc., men
forholder seg også til flere steder på en gang; der de stiller ut, møter mennesker, samt de stedene
menneskene er fra, for eksempel Japan, Belgia, Frankrike, USA, Tyskland, Sverige, Norge, Thailand, osv. – prosjektene har en internasjonal karakter.
2) De er definerte i tid gjennom programmer og hendelser, men prosjektene inkluderer like
gjerne tilfeldige og ikke-annonserte aspekter og har en ”evig” ambisjon.
3) De forholder seg til bestemte mennesker og nettverk, men gruppen av mennesker er ikke
fastlagt, nye kommer til mens andre forsvinner.
4) De baserer seg på et visst tankegods som bærekraftighet i det fysiske og psykiske miljøet,
meditasjon, kunst- og kulturvirksomhet. De søker kunnskap i lokale tradisjoner og historie, og
de forsøker å ta vare på og gjenopplive denne gjennom workshop’er og seminarer, deriblant for
lefsebaking, potetsetting, jordkjellerbygging, currylaging, meditasjon, lokale Buddhistiske tradisjoner/ritualer, plantemedisin, med mer. Men de utfordrer også tradisjonen og sine egne verdier, de
fortsetter å bevege seg og diskusjoner innad er en viktig del av prosjektet – hvem er vi, hva gjør vi,
hva vil vi?
Som situerte og de-situerte på samme tid inneholder prosjektene et mangfold av relasjoner og paradokser som sameksisterer og vises frem. Dette gjør dem til eksempler på flerkontekstualitet, de er
mange kontekster samtidig, ikke etter hverandre eller ved siden av hverandre 13. Det ville vært mulig å isolere enkeltkontekster, dette er også et mer vanlig performance-teoretisk perspektiv jamfør
Richard Schechner og Erika Fischer-Lichte, for så å se disse kontekstene som samhandlende men
likevel ulike (Schechner 1993 og 2003, Fischer-Lichte 2008). I tilknytning til disse prosjektene har
jeg likevel valgt å understreke disse elementenes simultanitet, blant annet fordi det er vanskelig å
identifisere den enkelte, isolerte kontekst – som i hverdagslivet opptrer de ulike kontekstene gjerne
samtidig og om hverandre. De ulike elementene er deler av et eksistensielt løp og samhandler i større grad enn de isoleres. Kontekstene er altså ikke klart offentlige eller private, kunst, religion eller
liv, de er litt av alt samtidig 14Et begrep fra nyere estetisk teori som kanskje kan brukes i møte med
slike multimodale og multimediale prosjekter er samsansning - synestetikk. Her går vi tilbake Alexander Baumgartens forståelse av estetikk som sanselære15 samt samtidsfilosofen Gernot Böhmes
”atmosfæriske estetikk” 15, og vektlegger hele sansefeltets betydning for opplevelsen, kroppsfølelse
og smak, taktilitet og sosialitet. Performanceteoretiker Josette Féral nevner også en slik synestetikk
i tilknytning til sitt performancebegrep; samsansningen innebærer komplekse og sammensatte sanseopplevelser, gjerne ikke-verbale og ikke-referensielle (Féral 1997). Dette åpner opp for å vurdere
et mye større (og lengre) sensorisk landskap enn definerte, visuelle eller auditive enkelthendelser og
enkeltobjekter. I land-prosjektene, der aspekter som mat, planter, meditasjon og sosial omgang er
like viktige som tradisjonell kunstproduksjon, ser vi behov for en slik omfattende vurderingsform
som kan inkludere mer enn form og farger, syn og hørsel. Sittende ute en kveld i Chiang Mai eller
på Sørfinnset, under eksotiske trær eller omgitt av kald luft og storslåtte fjell, drikkende grønn te
eller nordnorsk øl, skuende på en grunge-performance eller bare diskuterende livshistorier - i slike
13)

En referanse og posisjonering i forhold til Miwon Kwons One Place After Another (The MIT Press, Massachusetts/London, 2004).

14) Sauter, Willmar, The Theatrical Event (University of Iowa Press, Iowa City, 2000, for eksempel s.137-38). Teaterforskeren Willmar
Sauter poengterer nettopp et slikt samspill mellom interne og eksterne, sensoriske og intellektuelle, personlige og kunstneriske, historiske og
tematiske faktorer og kontekster i teaterhendelsen. Han viser dermed til den enkeltes opplevelse som unik og varierende, så selv om vi kan
identifisere sentrale perspektiver i kunst- eller teateropplevelsen, kan vi aldri definere den andres opplevelse som annet enn et samspill, en
kommunikativ hendelse.
15) Böhme, Gernot, Atmosphäre – Essays zur neuen Ästhetik (Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995) og “Innføring” fra Aisthetik. Vorelesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnemungslehre (2001), i red. Bale/Bø-Rygg, 2008.
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situasjoner der man ”opplever” kunst, deltar i en sosial setting så vel som i et distinkt landskap, inntar noe og agerer intellektuelt på samme tid, dreier det seg om synestetiske erfaringer som utvider
både det estetiske feltet og kunstens anliggender. Her er det selve sam-sansningen vi skal frem til,
samtidigheten i kombinasjonen av elementer og vekslingen dem imellom – eller oscilleringen, som
Erika Fischer-Lichte ville sagt (Fischer-Lichte 2008, s.17) 16.
Performativitet og kritikk
Det sosiale rommet og de umiddelbare sosiale dynamikkene er vesentlige aspekter i land-prosjektene, som altså har en performativ karakter og et ”sameksistensielt” tema. Begrepet performativ
brukes her som en avledning av begrepet performance, og henspiller på det som kjennetegner
den levende hendelsen og som arbeider med kvaliteter ved denne – hva disse spesifikke kvalitetene ved performancen er, er imidlertid et definisjonsspørsmål ved den enkelte hendelsen. Performance betegner videre både kunstopptredener og ”uthevede” hendelser mer generelt; vi kan nevne
avant-gardens opptredener, teatrets ”utførelse” av en tekst, en imponerende eller bemerkelsesverdig
hendelse, eller bare en sosial handling overfor en selv eller andre 17. Alle disse performative perspektivene viser imidlertid til en situasjonsbetinget for eller med andre; umiddelbarhet og ulike former
for sosialitet er derfor to vesentlige perspektiver hentet fra performancefeltet som kan virke sammen med nyere kunstteori som drøfter medier, offentlige rom og sosiale strukturer 18. Felles for de
to land-prosjektene og de nevnte ”mobile hjem”-strukturene er en særlig opptatthet av det sosiale
rommet og bruk av ulike strategier – sosiale, fysiske, mentale/emosjonelle – som får meg som
betrakter/person/forsker til å delta mer aktivt i situasjonen. Situasjon forstås her som en hendelse
eller konstellasjon betsående av ulike faktorer som rom, aksjoner, reaksjoner og gjenstander til en
gitt tid eller i et visst tidssrom. En situasjon kan defineres av de ulike aktørene, alle sammen eller
én alene, den består av gitte og tilfeldige faktorer, den er både kontrollerbar og ukontrollerbar,
definerbar og udefinerbar 19.
Som forsker og deltaker på the land foundation og Sørfinnset skole/the nord land følte jeg meg
velkommen eller som om jeg var del av noe, en gruppe eller en stemning, og de gjorde meg klar
over nettopp min rolle og mitt med-ansvar i en slik gruppedynamikk. Disse prosjektene krever ofte
at du selv tar initiativ for å komme nærmere deres ”betydning” - hvis du blir stående utenfor som
en distansert betrakter, kan det hende du ikke får tilgang til de meningsfylte opplevelsene som ofte
foregår i ulike typer utveksling med andre mennesker. Slik forlater land-prosjektene den tradisjonelle betrakterrollen, gjør den nærmest umulig, fordi de lar deg skape ditt eget rom samtidig som
de gir deg tilgang til ”fellesrommet”. Dermed blir prosjektene både lettere og vanskeligere tilgjengelig enn for eksempel et maleri; det kreves ingen bestemte forkunnskaper om kunsthistorien, men
det kreves en sosial manøvrering som kan oppleves ubehagelig. Dette ubehaget bunner kanskje i
det sosiale ansvaret man stilles overfor, og i møtet med andre mennesker stilles man også overfor seg
selv. Vi kan altså møte flere lag av ”selvbevissthet” på veien mot den mer uanstrengte samhandlingen, ulike former for performativitet som aktiveres avhengig av hvem du er og hvor godt du kjenner omgivelsene. Begrepet performativitet aktiveres da som et bevissthetsspill både overfor en selv
og andre, en definisjon brukt av blant annet Richard Schechner (Schechner 2002/2008, s.123).
Her berøres også en av de mest sentrale kritikkene som har kommet mot prosjektene, blant annet
16)

For ‘oscillering’se også Hans-Ulrich Gumbrecht, Production of Presence (Stanford University Press, California, 2004).

17)

Ref. blant annet Marvin Carlssons definisjoner i Performance – A Critical Introduction (Routledge, London og New York, 1996).

18) Ref. for eksempel Rosalind Krauss, Hal Foster, Miwon Kwon, Grant H. Kester, Ina Blom og Nicolas Bourriaud – se litteraturliste for
utfyllende referanser.
19) Basert på Gilles Deleuze & Félix Guattaris diskusjoner av ‘situasjon’ og ’konstellasjon’ i A Thousand Plateaus (Continuum, London,
2004).
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fra den britiske kunstteoretikeren Claire Bishop – hun mener slike sosiale prosjekter ofte mangler
brodd og er bygget opp rundt en slags falsk hyggelig sosialitet, som på sikt hverken er bærekraftig
eller kunstnerisk betydningsfull (Bishop 2004). Bishop refererer til demokrati-forskeren Chantal
Mouffe, og fremhever utfordring (’antagonisme’) av verdier og etablerte sannheter som vesentlig
i viktig samtidskunst. Denne kritikken viser til et sentralt moment i avant-gardehistorien og nyere kunstteori 20, nemlig evnen en kunstpraksis har til å skape reaksjoner og motreaksjoner hos et
publikum eller i et samfunn. Kunstneriske teknikker som ’sjokk’ og ’overraskelse’ er dermed nært
knyttet til ideer om stadig fornyelse og originalitet i kunsten (Blom 1999, s.12). Dette offentlige
kritiske prosjektet står sentralt i vestlig demokratitenkning 21 og har hatt stor innflytelse på amerikansk og europeisk kunst i det 20. århundret. Den kritiske diskursen innebærer imidlertid også en
refleksivitet og en selv-refleksivitet som gir kunsten en ”selv-bearbeidende” karakter (ChristensenScheel 2005) – spørsmålet om kunstpraksisene klarer å fremstille en ”annen virkelighet” eller en
”utopi”, som vi kjenner fra både kunst- og performanceteorien, blir da et kjerneelement. Hvis man
derimot setter denne kritiske diskursen til siden, og opererer med andre aktivatorer og motivatorer
for kunsten som for eksempel ’samarbeid’, ’økologi’, ’sosialt ansvar’ og ’hverdagsestetikk’, så vil
ikke lenger det primære vurderingskriteriet for samtidskunst (hvis vi da skal kalle det kunst) være
kunstens fornyende og kritiske potensiale. Snarere vil det dreie seg om produksjon av mulige måter
å ”bebo” en ”glokal” verden, og kunstnerens rolle blir som organisator av livspraksis fremfor som
kommentator av eksisterende verdensbilder (Bourriaud 2003, 2007 og 2009).
For land-prosjektene dreier det seg nettopp om mulige måter å bebo verden og mulige andre roller som kunstnere; i stedet for å kommentere og problematisere seg selv og ulike fenomener rundt
seg, så handler de. Dette vil ikke si at de ikke diskuterer fremgangsmåter og vurderer egen praksis,
men at deres hovedmål er å skape relasjoner fremfor å skape brudd med disse. Som et mer praktisk
aspekt vil man også kunne tillegge opprettholdelse av samarbeid og et fungerende sosialt nettverk,
prosjektene hadde ikke kunnet fungere som sosiale aktivatorer og møtepunkter hvis de så det som
sin primære oppgave å ”avdekke” og kritisere. Faren er selvfølgelig at man fortier og glatter over,
men dette er så vidt jeg kan se etter uker med feltarbeid ikke tilfelle i land-prosjektene 22 - uenigheter ansees som normalt og utgjør praktiske forhandlinger mer enn noe annet. For eksempel, litt
utpå en festkveld til ære for det thailandske besøket på Sørfinnset i 2005 blir en høne gitt i gave til
prosjektet, og høna, som skal bli til suppe, slaktes foran den festive forsamlingen. En lokal politiker opplever dette som svært støtende, særlig med tanke på de buddhistiske gjestene, og klandrer
kunstnerne høylydt før han går. Situasjonen oppleves som ubehagelig, men også litt komisk, og
drøftes med thaiene; disse er imot å ta liv, men føler seg ikke støtt over handlingen. Senere samtaler kunstnerne med politikeren, anerkjenner meningsforskjeller, og fortsetter å forholde seg til
ham. Et annet eksempel - i Thailand opplever the land foundation økende popularitet og mange
forespørsler om deltagelse i ulike mer eller mindre kommersielle sammenhenger. Det er uenighet
blant deltakerne om hvorvidt man bør delta og ”spre det glade budskap”, eller hvorvidt prosjektet
motsier seg selv og utvannes ved å delta på for eksempel internasjonale messer. Slike uenigheter
tas opp til diskusjon på fellesmøter der alle faste frivillige deltar – det avholdes så en avstemming
om den enkelte saken og ulike løsninger finnes i hvert tilfelle. Dette innebærer at de ikke har noen
konsekvent politikk, men at de noen ganger deltar (hvis de liker temaet og menneskene, eller det
passer seg slik av praktiske årsåker) og andre ganger ikke.
Sosiale settinger byr på kontinuerlige utfordringer, ulike former for (selv-)bevissthet og sam20)

Se for eksempel Peter Bürgers Theory of the Avant-Garde (University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984).

21) Som for eksempel i Chantal Mouffes The Democratic Paradox (Verso Books, London og New York, 2000) og Mouffes og Ernesto
Laclaus Hegemony and Socialist Strategy (Verso, London og New York, 2001).
22)

Se note 4.
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handling, og de representerer faktiske problemfelter slik de spilles ut i hverdagen. Men samtidig
gjør land-prosjektenes langsiktige og prosessuelle karakter at den enkelte hendelse eller aktivitet
ikke tildeles avgjørende betydning. Fordi det hele tiden tenkes langsiktig, fordi hendelsen alltid er
en av flere i en rekke, blir aktiviteten og det enkelte øyeblikk, kanskje også selve performativiteten,
noe mindre pregnant. Enkeltøyeblikkene og enkelthendelsene står alene, men blir ikke oppfattet
som bare alene. De skal ikke være endelige resultater eller fullbyrdede presentasjoner, men suksessive
situasjoner. Som i livet følges det ene øyeblikket av det andre, og de etterfølgende øyeblikkene farges
av hverandre, de henger sammen uten å bli det samme. Dette har konsekvenser også for idéen om
performancens ’transformative’ kraft slik vi kjenner den fra blant annet Turner, Schechner og Fischer-Lichte 23. Det transformative eller ”skjelsettende” trer frem i en fortettet og ”anti-strukturell”
setting, noe vi ikke egentlig finner i land-prosjektene.
Suksessive situasjoner; en mulig neo-eksistensialisme?
Disse prosjektene stiller dermed forskeren overfor utfordrende oppgaver: Prosjektene kan, men må
ikke kategoriseres som kunst, og de både forholder seg til og overskrider kunstdiskursen (Foucault
1971). Slik jeg ser det blir de mest sentrale spørsmålene i møte med nyere eksperimentell kunst
å finne ut hva som betyr noe, hva er viktig i disse praksisene? Dette kan like gjerne være klassiske
kunsthistoriske aspekter som formale eller mediale elementer, men vi kan ikke automatisk ta en
slik metodisk tilnærming – til det er slike langtidsorganiserte sosiale og kulturelle strukturer altfor
sammensatte. Det er imidlertid et mål å forstå land-prosjektene som praksiser, i tilknytning til deres
kontekst og mulige teoretisering, og videre å finne visse kjernelementer i måten prosjektene, deltakerne og kontekstene forholder seg til hverandre på. Men praksisene, slik de faktisk springer ut av
kunst- og performance-historien, må også sees i tilknytning til estetiske og performative strategier
– de er planlagt og gjennomført av mennesker med kunstutdannelse og får økonomisk støtte fra
kunst- og kulturinstitusjoner. Som del av en bredere estetikk forenes også land-prosjektenes ulike
sanselige og sosiale aspekter, den fysiske situertheten kombineres med en sanselig eksistens, og de
relasjonelle strukturene blir potensialer, utgangspunkter for livsutfoldelse. Et annet spørsmål er
hvorvidt og hvordan de mer spesifikke og diskursrelaterte aspektene kan knyttes til mer generelle
filosofiske, samfunnsmessige og sosiale perspektiver - hvilken grad blander disse praksisene kunst
og liv, og hvilken betydning får dette for blant annet det performative perspektivet.
Land-prosjektene er med sine mange møter ulike (meta)fysiske produksjoner, prosjekter som er
bygget rundt ”eksistensielle muligheter” i tid og rom – den generelle holdningen i land-prosjektene
kan sies å være “livet er viktigere enn kunsten, og det derfor kunsten er viktig 24. Kunsten i disse
prosjektene kommer alltid i andre rekke i forhold til de menneskene som lager den eller utgjør den,
kunsten kommer i andre rekke i forhold til deltakernes helse, sosiale og mentale tilstand, samt de
situasjoner som prosjektene er bygget opp av. Dette er i mine øyne det som gjør dem viktige – de
setter livet først, i ordets praktiske, etiske og filosofiske betydning. Det eksistensielle perspektivet
er tydelig, som et overgripende, umulig, men likevel muliggjørende element, fordi det viser til et
punkt eller en tilstand der referanser og medier er satt til side til fordel for en mer helhetlig, tilfeldig
og sosialt basert struktur. Den eksistensielle dimensjonen medfører en rekke teoretiske og praktiske
aspekters som minner om post-strukturalismen og performanceteorien; binære opposisjoner kollapser, teori og praksis smelter sammen og en viss pragmatikk i den umiddelbare manøvreringen
gjør utfallene mangfoldige og analysene uklare 25. Det eksistensielle perspektivet vektlegger videre et
23)

Se note 7.

24)

Sitat av James Baldwin, i red. Gilane Tawadros, Life is More Important Than Art (Ostrich, London, 2008).

25)

Ref. Deleuze og Guattari 2004.
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ontologisk eller livs-politisk perspektiv som gir alt en slags performativ ultimathet - alt måles mot
livets og eksistensens uendelighet, dermed blir det ordinære ekstraordinært og det ekstraordinære
ordinært (Agamben 2005). Dette mener jeg er kan sees som et performativt paradoks som spilles ut
i land-prosjektene, en kontinuerlig oscillering mellom det vanlige og det uvanlige, mellom hverdag
og kunst; fremfor en overskridelse eller annerledes-tilstand, etableres er jevnere strøm av hendelser
som kanskje kan knyttes til en neo-eksistensialistisk filosofisk overbygning.
Den eksistensialistiske filosofen Simone de Beauvoir fremhevet situasjonens forankring i subjektet: ”Vi mener at situasjonens betydning ikke påtvinges et passivt subjekts bevissthet, men at den
bare kommer til syne gjennom den avdekkingen som et fritt subjekt foretar gjennom sitt prosjekt.”
(De Beauvoir 2009, s.99). Eksistensialismens subjekt er en bestemt enhet, en tydelig agent, men
er også i stadig endring og bevegelse, utsatt for påvirkning og kontroll, men for Beauvoir er det
ikke lenger et spørsmål om subjektet er en selvtilstrekkelig enhet eller en dynamisk samhandler,
for henne dreier det seg om viljen til å leve og handle. Her finner vi ansatsen til en tenkning som
kombinerer vårt kollektive, ikke-enhetlige (Guattari 1992), men kroppslige subjekt med sin sosiospatio-temporale situasjon (Christensen-Scheel 2009), en tenkning som utfordrer grunnleggende
problemstillinger i tilknytning til tid, sted, subjektivitet og sosialitet. Selve valghandlingen er for
Beauvoir et uttrykk for frihet, fordi det uttrykker en forskjell i kollektiviteten – individet både må
og vil velge, valget er i seg selv en nødvendighet men også et uttrykk for viljen. Eksistensen for
Beauvoir er altså alltid knyttet til viljen, personens motor, og dermed også til etikken, for all eksistens medfører etiske valg.
En mulig neo-eksistensialisme slik den foreslås her, avviser altså ikke subjektets tilknytning til
eller avhengighet av kollektivet eller eksterne faktorer, men den vektlegger subjektet som knutepunkt, som åsted for betydning (Christensen-Scheel 2006). Den bygger på Beauvoirs eksistensialisme, men vektlegger tydeligere avhengigheten av kollektivet; alt går gjennom subjektet og kommer
til uttrykk/inntrykk i subjektet, subjektet er både et kolletivt utslag og gir utslag i det kollektive.
Neo-eksistensialismen kan tenkes som eksistensialismens ”post-strukturalistiske barnebarn” – den
har lært av subjektskritikken, men gjenfunnet det kroppslige enkeltsubjektet og viljen til å velge.
Denne kombinasjonen av manøvrerende subjekt og dynamisk fellesskap på godt og vondt, gir
slik jeg ser det anledning til å foreslå neo-eksistensialisme som en filosofisk overbygning for flere
av samtidens mer eksperimentelle og sosialt orienterte kunstpraksiser. I land-prosjektene finner vi
et fornyet fokus på livspraksisen som et sammensatt tidsløp bestående av suksessive situasjoner, vi
finner både en styrking av subjektet, dets vilje/mulighet til å handle, og en styrking av kollektivet.
Individet trer frem sammen med fellesskapet som en ’situert de-situerthet’ speilende det mobile
hjemmet, både påvirkende og påvirkelig, både biologisk/materielt betinget og potensielt/bevegelig.
Trivielle spenningsfelter
Samsansning/synestetikk, flerkontekstualitet og forståelsen av situasjoner som suksessive, er her
foreslått som perspektiver for å nærme seg land-prosjektenes ”paradoksale” performativitet samt
det bredere estetiske feltet: Situasjonene i land-prosjektene er mer eller mindre iscenesatte og de
er mer eller mindre deler av en bevisst og planlagt strategi, men de blir sjelden presentert som
endelige verk. Jeg har her ønsket å vise at prosjektene består av mange og mulige likeverdige deler,
avhengig av ’hvor’, ’når’ og’hvem’ – det er altså aldri snakk om én oppsetning eller én historie.
I land-prosjektene tenker de på hvor de sitter og hvor de setter andre, på hva de gjør og har på
seg, de bruker tid på mat og omgivelser, organisering og tidsplaner. Disse enkeltdelene analyseres
ofte i teaterforestillinger og kunstverk som ”kunstneriske” eller ”estetiske” elementer – stemning,
sammenstilling av fysiske og formale elementer, iscenesettelse, fremførelse, osv. – her gjøres de til
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(nedtonede) elementer i en bredere estetikk (Christensen-Scheel 2010). For man kan ikke si på
forhånd hva som blir det mest betydningsfulle eller mest problematiske, noe av det viktigste disse
prosjektene har gitt meg er elementer som kunstnerne ikke planla eller visste om. Det vakreste
sosiale elementet var kjærlighetshistoriene mellom thaier og nordmenn, kjærlighet som for noen
varer fremdeles og som da den ble til reiste en rekke problemstillinger knyttet til etikk, kultur og
utveksling. Dette fordi det stort sett var snakk om Thailandske jenter og norske menn, en type
utveksling mange forbinder med arrangerte ekteskap og noen ganger med utbytting (Huitfeldt
og Kavli 2003). De vakreste sanseopplevelsene var knyttet til den nord-norske naturen; kald og
ren luft i lungene, vakre snødekte fjell midt på sommeren, og matkulturen; hjemmelagde måltider
fra grunnen, handling på bugnende thailandske markeder med alt fra krydderhauger og fargerike
frukter, til krukker med kakerlakker og mauregg.
Noe av det vanskeligste, som jeg valgte å ikke nevne i min avhandling, var vitser som ble slått på
en lokal bygdesamling av en ukjent mann – med incestuøst innhold. Jeg ville ikke gjøre dette til
en del av prosjektenes diskusjon, særlig fordi det utgjorde en så perifer del av dem, det vil si, det
var ikke en gang del av dem. Men jeg deltok på den ukentlige kroa på Sørfinnset som ledd i mitt
feltarbeid sammen med kunstnerne, og dermed inngikk denne opplevelsen også i prosjektet. At
man fremdeles kunne spøke med incest offentlig var sjokkerende for meg, men å innta en moralsk
ovenfra-og-nedad-holdning føltes tilsvarende feil. Mannen var ikke tilknyttet prosjektet og hadde
ingen rolle i det, så jeg valgte å la det hele ligge. Men dette er slikt man funderer over i ettertid,
lenge etterpå; skulle jeg reist meg i forsamlingen og sagt at dette ikke var noe å spøke med? At
dette var blodig alvor som ødela barns liv hver dag på verdensbasis? Eller ville det gjort meg selvhøytidelig og moraliserende? Eksistensen av en slik ukultur overrasket meg, den utgjorde den klassiske fordommen mot den nord-norske bygdekulturen, den jeg var sikker på at bare var en fordom.
På den annen side ble jeg overrasket i motsatt retning også, og fikk utfordret de fordommene det
faktisk viste seg at jeg hadde; mange av innbyggerne på Sørfinnset var langt mer kulturelt sofistikerte enn det jeg hadde regnet med – jeg lærte om prog-rock og samehistorie, matkultur og kunst.
Møtet med et annet miljø som Sørfinnset innebærer nettopp denne typen utfordringer og vurderinger, og land-prosjektene utgjør en mulighet for å treffe nettopp disse menneskene i nettopp
disse omgivelsene. Hva som blir prosjektets egentlige innhold ligger dermed hos deltakeren og
de elementene den enkelte opplever som betydningsfulle eller problematiske. Selv om de thainorske kjærlighetshistoriene og de incestuøse vitsene ikke var planlagte deler av prosjektene, viser
de livspraksisenes potensialitet som spenningsfelter – ved å lage brede, åpne og langsiktige estetiske
strukturer, som er både definerte og udefinerte på samme tid, gis spenningene og det ubehagelige
et friere spillerom enn i en installasjon eller en performance. Det blir ikke så konsentrert, men det
oppleves destod mer ”ekte”. Som prosjekter med visse verdier og intensjoner, men der hovedstrategien er å samle mennesker til ulike aktiviteter og samarbeid, åpnes det for forhandling og uenighet,
ubehagelighet og fordragelighet. Som mobile hjem arbeider land-prosjektene med ulike former
for aktivisering; de skaper ikke konfrontasjoner og brudd, men setter likevel i gang eksistensielle
spenninger. De alternative sosiale praksisene kan gi gi assosiasjoner til 1960-tallets utopier, men
det er nettopp ikke utopier som skapes her, det er konkerete handlinger, om enn små og unnseelige
Land-prosjektene dreier seg altså ikke primært om referanser til andre kunstsammenhenger, om
å forstå ulike elementer eller historier, eller om å skape annerledeshet i seg selv – de dreier seg om
mangfoldet i alle disse elementene og de ulike mulighetene disse gir det enkelte subjekt i tilknytning til eller i samarbeid med andre subjekter. Den umiddelbare sosiale situasjonen, gjerne den
trivielle, fremmes dermed som et viktig tillegg til det estetikken og kunsten ofte dreier seg om;
ekstraordinære og overskridende opplevelser knyttet til bestemte objekter og iscenesettelser. Den
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trivielle eksistensen i land-prosjektene blir like potent som det fortettede og ekstraordinære, og
hverdagslivet like transformativt som den liminale performancen (Turner 1987/88) 26. Men i et
eksistensielt perspektiv må forandringen være varig for å være bærekraftig, og i lys av dette foreslår
jeg at land-prosjektene utfolder en suksessiv performativitet der det transformative søkes i den langsiktige eksistensen, gjennom umiddelbarhet, fremfor i umiddelbarheten selv.
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gangsmåder inspireret af Beijing opera. Og i
Kina brød den kinesisk-japanske krig ud i fuldt
flor, da japanske tropper indtog Beijing i august
1937.
Da Sovjetunionen brød sammen indefra i
1991, blev det gradvist muligt at komme til at
studere meget hidtil utilgængeligt arkivmateriale. Jeg begyndte min systematiske opsøgning
af de endnu bevarede kilder om Mei Lanfangs
gæstespil i Moskva i 1935, trykte som utrykte
på forskellige sprog og – som jeg efterhånden
opsporede – opbevaret i arkiver ikke blot i Moskva men også i en række andre lande, og heldigvis bevaret i et større antal end jeg kunne
have frygtet. Det blev til en tilsvarende langvarig forskningsproces af stadige rejser, flere
arkivstudier, tolkninger og omtolkninger, med
denne afhandling som resultat.
Min – om man vil narrative – regel i afhandlingen har været kun at gå i dybden med analyser af de mest centrale teoretiske og kunstneriske forståelser af Mei Lanfangs gæstespil, men
samtidig at vise hvor stærkt præget de var af
samtidskonteksten, for derved at udfolde i det
mindste noget af det større og mere komplekse
billede, som censur og krige hidtil har forhindret os i at se.
Jeg stiller derfor skarpt på magtkampene mellem de involverede selvudnævnte kunstneriske
avantgarder, og dermed på selve avantgardebegrebet. Herunder påviser jeg, at den stalinistiske forfalskning af denne del af det moderne
teaters historie stadig præger fortællingen om
den, og jeg søger at rette op på det på nogle
centrale punkter.
At prøve, som jeg her gør, at ryste denne del
af moderne teaterhistorie på plads på steder
hvor den efter min opfattelse er gået af led på
grund af en magtkamp i trediverne, der stadig
præger fortællingen om den, kan synes at være

Indledningsforelæsning til disputatsforsvar
den 19. februar 2010
Afhandlingen The Mei Lanfang Effect er vokset frem af en fascination, der blev til en stadig større undren. Genstanden var den fremtrædende kinesiske kvinderollefremstiller Mei
Lanfang og hans teatertradition Beijing opera,
hvor mænd spillede alle roller, ligesom i det antikke græske teater og det elizabethanske teater.
Mei var en alsidig skuespiller med moderne
meninger og reformerede det feudale system af
kvindelige rolletyper ved at lære sig alle de vigtigste: den underdanige hustru eller datter, den
livlige tjenestepige og den kvindelige kriger, for
siden, ved at kombinere deres særtræk på helt
nye måder, at skabe mere komplekse og kritiske
portrætter af kvinder og af deres lave status i
det konfucianske værdisystem. Et forstærkende
element for mig var, at Mei Lanfangs trup blev
fremhævet i teaterforskningen som den første
der bragte Beijing opera til Europa, nemlig ved
at gæstespille i Moskva i 1935, hvor de skulle
have gjort et stort indtryk på de mange fremmødte europæiske teaterfornyere; men når jeg
på den anden side ville vide mere om hvad disse
faktisk så og hvad de mente om det, var der kun
genoptrykt de samme ganske få kilder fra dengang, der var hurtigt overset. At den fascination
og undren skulle føre til så mange års fordybelse
og til en afhandling på så mange sider, der udgør den første dybtgående undersøgelse af dette
møde med alle dets frugtbare misforståelser og
fantasirige videreudviklinger, anede jeg ikke.
Et gæstespil varer som regel kort, men eftertanken efter Mei Lanfangs gæstespil i Moskva
i 1935 blev desuden afbrudt i utide. I Rusland
intensiverede Stalin fra januar 1936 sin terror i
hidtil uset omfang, således også sin tabuisering
af ’formalistisk’ kunst såsom sceniske frem61

[ Doktorforsvar ]

reformatorer det stik modsatte: stræbte efter at
efterligne de gamle asiatiske teatertraditioners
markante teatralitet efter bedste evne, og det
vil sige mest fra bøger, for kun undtagelsesvis
drog en og anden af dem ud på den lange rejse
til Asien for at lære disse beundrede scenekonventioner personligt og direkte at kende. Mens
asiaternes projicerede occidentalisme havde
kurs mod vestlig rationalisme og realisme, kort
sagt mod metonymi, relancerede europæernes
projicerede orientalisme romantikkens projekt
om at skabe et moderne poetisk scenesprog der
skulle være på højde med de rige men uddøde
scenekonventioner i antikt græsk teater, commedia dell’arte og elizabethansk teater, og styrede kort sagt mod metafor. Påvirkningen fra asiatisk teater på moderne europæisk teater falder
derfor i to faser: En første mindre informeret,
men formativ, fase, hvor andenhåndsviden om
de gamle asiatiske konventioner tjente som katalysator for en mere eller mindre fri udvikling
af egne moderne teatrale udtryk. Det symbolistiske teaters valg af det japanske Noh-teater
som sin model var det første skridt på denne
vej, hvortil kom inspirationen fra de to meget
europæiserede japanske soloskuespillerinder
Sada Yakkos og Hanakos europaturneer. Samt
en anden, bedre informeret, fase karakteriseret
ved systematisk studium på første hånd af de
asiatiske teaterformer efterhånden som disse
kom på gæstespil til Europa én for én, begyndende med japaneren Ichikawa Sandanji gæstespil med sin Kabukitrup i Moskva i 1928, med
et balinesisk danseensembles gæsteoptræden
ved Verdensudstillingen i Paris i 1931, samt
med Mei Lanfang-truppens gæstespil i Moskva
i 1935 (der skulle forblive den hidtil mest omfattende udveksling og undersøgelse i mange
årtier derefter). Først ved disse direkte møder
blev det muligt for den første fases mere eller
mindre vidende europæiske romantiske monolog at blive afløst af den anden fases kulturelle, antropologiske og tekniske dialog mellem
europæiske og asiatiske teaterudøvere på mere
lige vilkår, og blev det tilsvarende påtrængende
for alle parter i udvekslingen at opfatte deres

et sisyfosarbejde med lige så ringe udsigter til
at lykkes som – skal vi sige – at ville give middelalderen et nyt og bedre navn. Hvorfor gå for
længst udgivne lærebøger i bedene? Hvorfor
ikke bare lade dem som hellere vil nøjes med
det blive ved med at kalde Stanislavskij naturalist, se bort fra den sene Meyerholds og den
sene Eisensteins nye indsigter og opfindelser, se
bort fra Brechts uudtalte elevforhold til Meyerhold men udtalte politiske korrekthed, og fra
at det, Brecht kalder Mei Lanfangs verfremdungseffekter, dybest set ikke er nogen andens
end Brechts? Hvorfor bekymre sig om at skrive
den del af historien om? Og da specielt på så
sent et tidspunkt, at selvom tilsyneladende forsvundne vigtige kilder nu langt om længe kan
fremdrages, er den aktive hukommelse og viden
om begivenheden og dens kontekst under alle
omstændigheder stærkt på vej til at forsvinde?
Netop derfor! Af to grunde: for at aflægge vidnesbyrd og for at forstå. ”Minervas ugle flyver
først i skumringen”, mente Hegel, og skulle jeg
pege på noget der for mig selv har været vigtigt
og ubehageligt at afdække, er det den grad af
aggression der, mere ofte end godt er, var en
aktiv negativ drivkraft i de kunstneriske -ismers
iboende splittelser og dualismer ved denne lejlighed såvel som generelt i det tyvende århundredes politiske historie, det sidste som bekendt
med til tider yderst voldelige destruktive resultater; men at disse voldsomme brydninger på
den anden side selv under sådanne omstændigheder trods alt blev modgået af en vilje hos
nogle personer til at forstå, udveksle og tage ved
lære.
Emnet i perspektiv
I den moderne teaterhistorie siden begyndelsen af 1900-tallet er der det paradoks, at mens
de asiatiske teaterreformatorer stræbte efter at
efterligne de socialkritiske og realistiske pièces
à thèse i det industrialiserede Europa, og mens
imponerende mange af disse asiater rejste langt
for selv at studere disse forestillinger på de europæiske eller amerikanske scener, gjorde ikke
mindst de efternaturalistiske europæiske teater62
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egne kunstneriske konventioner som sammenlignelige, og dermed som relative. Dette satte
en ny standard, der dog snart blev sat i effektiv
historisk parentes af den optrækkende globale
krig mellem nationalismer, og hvis resultater
gik tilsvarende i glemmebogen. Først længe efter Anden Verdenskrigs ophør blev denne mere
organiserede og interkulturelle udveksling genoptaget, efterhånden som flere asiatiske teatre
ankom på gæstespil i Europa i halvtredserne,
og efterhånden som de vestlige antropologers
og rygsækfolkets dannelsesrejser Asien rundt i
hastigt stigende omfang gjorde den direkte erfaring med hvordan disse teatertraditioner samvirker med deres oprindelige omgivelser mere
udbredt. Hvad jeg gør med denne afhandling
er således, som en pars pro toto, at undersøge
det mest omfattende og trendsættende møde i
denne historiske udvikling før Anden Verdenskrig, efter først at have gravet mange af de kilder, der dokumenterer det, frem af arkivmørket
og af glemslen.
Da Mei Lanfang ankom til Moskva i marts
1935 for at give sit eneste offentlige gæstespil
i Sovjetunionen, udgjorde det russiske teater – her sytten år efter revolutionen – endnu
en indbyrdes stridende, men kunstnerisk set
bemærkelsesværdigt rig, flerhed af sceniske
avantgardebevægelser. Groft sagt spændte de
fra den scenerealisme (og naturalisme) som
Stanislavskij og Nemirovich-Danchenko i sin
tid havde introduceret på Moskva Kunstnerteater, og til den teatrale groteske som Meyerhold
i sin tid havde introduceret i åben opposition
til Kunstnerteatrets stilvalg; samt mellem disse
to kunstneriske poler en hel vifte af mere eller
mindre faste alternative positioner. Denne tæthed gør det russiske teatermiljø på netop dette
tidspunkt til et enestående avanceret men også
repræsentativt eksempel på de mange kunstneriske positioner, der sameksisterede i moderne
teater dengang. Det er så meget mere enestående som at Hitlers magtovertagelse i Tyskland
i 1933 allerede havde gjort kål på dets vigtigste
konkurrent, det sydende teatermiljø i Berlin, og
som at Stalins nye kunstdoktrin i 1934, socia-

listisk realisme, meget snart skulle ensrette russisk teater. For at få det fulde billede af denne
mangfoldighed bør vi til denne oversigt føje
de ældste Moskvateatres stærke profiler, nemlig Bolshoi Teatret og Maly Teatret med deres
traditioner fra barokken, oplysningstiden og
romantikken. Kun i Moskva var det stadig muligt at se hele dette spektrum af modpoler i brugen af teaterkonventioner i funktion på samme
tid. Kun her eksisterede de alle stadig side om
side på tværs af tiden (men mange af de nyere
kun kort tid endnu). Læg dertil de udlændinge der fulgte gæstespillet: Tysk politisk teaters
nestor Erwin Piscator, der befandt sig i eksil i
Moskva. Dets anden frontfigur (og hans ven)
Bertolt Brecht og dennes medarbejder Margarete Steffin, der kom tilrejsende fra deres eksil i
Danmark. Symbolismens alternative utopi med
dens mere vage universelle metafysik eller mysticisme og med det japanske zenbuddhistiske
Nohteater som scenisk hovedinspiration, var
repræsenteret som kunstnerisk standpunkt af
dens aldrende internationale nøgleskikkelse,
den nu næsten hvidhårede englænder Edward
Gordon Craig, der kom tilrejsende fra sit teaterværksted i Italien; samt af den russiske sceneinstruktør Aleksander Tairov. Hele denne
forsamling repræsenterer tilsammen alle de væsentligste retninger i moderne teater før Anden
Verdenskrig. Forsamlet er her hele verdensteatereliten minus Max Reinhardt (hvis eksilland
var USA).
I min afhandling studerer jeg hvordan hele
dette brede spektrum af teaterkunstnere reagerer på Mei Lanfangs kunst og på hinanden.
De repræsenterer forskellige moderne måder at
kombinere de to dramaturgiske poler mimesis (at vise) og diegesis (at fortælle) på, der alle
kan skabe god kunst. Hvis de vestlige teaterfolk som her ser Beijing opera for første gang
ikke vil forfalde til bagefter blot at kopiere dens
scenekonventioner, må de nødvendigvis tage
fat på at blotlægge hvilke fremstillingstekniske
principper de gør brug af, for så at tilpasse disse
principper til deres egne behov og udtryksmidler, hvis de da overhovedet har lyst.
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spredte mine kilder viste sig at være, og hvor
utilgængelige nogle af mine russiske kilder var
indtil for relativt nylig, men ikke desto mindre
var blevet passet på med stor omhu af generationer af russiske arkivarer inde bag de hermetisk
lukkede døre.
Jeg står videre i gæld til Fernand Braudels
skelnen mellem la longue durée og l’histoire
événementelle, altså mellem struktur og begivenhed (Braudel 1969). Og ikke mindst står
jeg i gæld til Emmanuel Le Roy Laduries to
dybtgående analyser af et historisk øjeblik, bogen Montaillou i 1975 der zoomer ind på livet i
en landsby i Pyrenæerne i senmiddelalderen og
bogen Le Carnaval à Romans i 1979 der giver et
nær billede af et fransk provinsbykarneval der
endte blodigt. Altså i begge tilfælde analyser af
l’histoire événementelle der åbner et perspektiv
til la longue durée. Eller anderledes udtrykt: mikrohistorien der genspejler den store historie i
fortættet form. At en sådan afdækning forudsætter en metode hvor induktion og deduktion
metodisk komplementerer hinanden, anser
jeg for en selvfølge. Det er et mikrohistorisk
metodeideal som jeg til min glæde deler med
nestoren i amerikansk teaterhistorieforskning,
Thomas Postlewait, der efter mange års arbejde
langt om længe udgav sin Cambridge Introduction to Theatre Historiography. (Postlewait
2009:85). Heri skriver han også at: ”We have
yet to produce a theatre historian of the stature
and influence of Emmanuel Le Roy Ladurie,
Jacques Le Goff, or Fernand Braudel” (Postlewait 2009:175), og det er ganske rigtigt det
metodeideal også jeg søger at leve op til.
Hvad metode angår, er jeg også kraftigt inspireret af det antropologiske feltstudium og
dets ideal om ”thick description”, som Clifford Geertz udtrykker det i The Interpretation
of Cultures i 1973, og hvis første øjenåbnende
læremestre for mig selv gennem deres bøger var
Margaret Mead og Gregory Bateson, især deres
feltstudier på Ny Guinea og Bali i tredverne.
I sine bedste stunder kommer denne samlede
metoderetning tæt på at skildre det diakrone
igennem det synkrone, på at gennemlyse den

Titlen på min afhandling, Mei Lanfang effekten, er et ironisk ordspil på Brechts berømte
begreb Verfremdungseffekt, som han opfandt
for med ét ord at udtrykke den hyperrationelle
kunstneriske lære han drog af at se Mei Lanfang og dennes Beijing opera-trup. Som jeg her
har givet nogle indledende perspektiveringer af,
forholder det sig lige omvendt: en sådan generel effekt var ikke mulig, mulig var derimod en
mangfoldighed af inspirationer.
Metode
Min diskussion i afhandlingen står ikke mindst
i gæld til de to nyskabende russiske litteraturforskere Viktor Shklovskijs og Mikhail Bakhtins
værker. Jeg står ved denne gæld på manifest dialogisk vis: fra begyndelsen til enden diskuterer
jeg ’med’ deres måder at tolke tingene på igen
og igen, især med Shklovskijs begreb ostranenie og Bakhtins begreb heteroglossia. Men min
metodiske gæld er selvfølgelig langt større. Af
pladshensyn omfatter min litteraturliste dog
kun direkte citerede værker. Om afhandlingens
historiske metode og min plan for dens komposition vil jeg derfor gerne præcisere følgende.
Fra historievidenskaben er og bliver min
store inspiration de franske mentalitetshistorikere, den såkaldte Annales skole. Ikke tilfældigt
citerer jeg i afhandlingens indledning fra Marc
Blochs Apologie pour l’histoire, ou Métier d’historien fra1949 - et i min sammenhæng ikke helt
tilfældigt citat. Det lyder:
”I vort uundgåelige afhængighedsforhold til fortiden har vi dog i det mindste frigjort os så vidt, at vi – skønt vi
er dømt til altid kun at kende den
på dens spor – alligevel får held til at
vide langt mere om den, end den selv
har fundet det for godt at røbe for os.
Det er, ret forstået, en stor oprejsning
vor indsigt her får over for det, som er
overgivet os bevidst.” (Bloch 1973:51)
Blochs kildekritiske pointe er almen, men
er samtidig en pointe med særlig gyldighed
for mit emne i betragtning af hvor geografisk
64
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store histories mekanismer i mikrohistorisk
fortætning. I mine øjne er det denne dyd ved
metoden der gør den særligt velegnet til at belyse konteksten for netop en teaterbegivenhed,
der jo som sit centrum har teaterforestillingens
øjeblikskunst.
Jeg kan også konstatere en vis grad af fællesskab med den tyske historiker Karl Schlögels
metode i sine bøger Moskau lesen fra 1984, Im
Raume lesen wir die Zeit fra 2003 og sin nye
sværvægter fra 2008 Terror und Traum: Moskau 1937. I den sidste fordyber Schlögel sig
i en imponerende række komplementære og
detaljerede case studies, der alle knytter sig til
begivenheder i det store terrorår 1937, men
han afstår bevidst fra at fremsætte en samlende historisk tese og dermed fra et tilsvarende
forsøg på almen forståelse (Schlögel 2008:30).
Hvor sympatisk og tankevækkende sådan et
synspunkt end kan være, er en sådan opgivelse af at søge en samlende tese på flere ledder
markant forskellig fra den synsvinkel jeg anlægger i min afhandling. Jeg fordyber mig i et
kinesisk teatergæstespil sammesteds, Moskva,
og to år før 1937, i 1935 hvor terroren endnu
var mere latent end manifest, og som almen
historisk målestok og lære peger jeg såmænd
ganske ubeskedent – som en dansk kvinde
der lever i et - på demokratiet som den bedste
af de mulige verdener, for nu at sige det med
Voltaire. Som vi ved, i den globale dynamik
der blev kritisk i tredverne skulle det komme
til at koste en krig, nemlig anden verdenskrig,
at sandsynliggøre dette yderligere, ikke mindst
med oprettelsen af FN i 1945 og vedtagelsen af
FNs menneskerettighedserklæring i 1948 som
resultat. Mit perspektiv er således uundgåeligt
præget af at jeg er dansk statsborger af hunkøn samt borger i nutidens EU, hvis motto er
”Unity in diversity”. I afhandlingens sammenhæng er det interessant, at denne synsvinkel
ligger meget tæt på det personlige standpunkt
hos Mei Lanfangs turneleder i Moskva i 1935,
den kinesiske kunstprofessor Zhang Pengchun
(P. C. Chang), der da også blev Eleanor Roosevelts nærmeste medforfatter, da hendes komite

i 1948 formulerede menneskeretserklæringen.
Af samme grund dyrker jeg et valgslægtskab
med den italienske slavist og litteraturhistoriker Renato Poggiolis synsvinkel og metode i
hans værk Avantgardens teori (Teoria dell’arte
d’avanguardia 1962). Kort fortalt ser Poggioli
fra en sociologisk synsvinkel viften af rivaliserende avantgarder i moderne kunst siden
1800-tallet som en flerhed af mere eller mindre
simultane nonkonformistiske bevægelser, der
har individets frihedsrettigheder i et moderne
konstitutionelt demokrati som forudsætning.
Derved vælger jeg mig klart nok ind i én avantgardeteori frem for en anden, både kunst- og
kulturhistorisk, og min tilgang er på det punkt
aristotelisk snarere end platonisk: analytisk snarere end normativ, og altså åben for hvordan
kunstneriske forskelligheder indgår i et samspil.
Dertil kommer at mit arbejde fortsætter den
interkulturelle tradition i moderne teater og
moderne teaterforskning, hvis pionerværker
om asiatiske teatertraditioner tæller bøger som
englænderen Zoë Kincaids bog om den japanske teaterform Kabuki i 1925, kineseren Cecilia Zungs bog om Beijing opera i 1937, den
mexicanske maler Miguel Covarrubias’ bog om
Bali i 1937, den engelske danser Beryl de Zoete
og tyske maler Walter Spies’ fælles bog i 1938
om dans og drama på Bali, og den franske teaterdrømmer Antonin Artauds bog inspireret af
balinesisk danseteater, Le théâtre et son double i
1938. Hele det interkulturelle skred, som disse
bøger repræsenterer, er simpelthen forudsætningen for teaterudviklingen efter anden verdenskrig, for eksempel for så centrale nutidige
teaterinstruktørnavne som Peter Brook, Ariane
Mnouchkine, Jerzy Grotowski og Eugenio
Barba.
De fire synsvinkler på kort begreb
På gæstespillet og dets kontekst anlægger jeg
fire synsvinkler (eller dimensioner): 1. mure, 2.
køn, 3. køn på scenen, 4. avantgarder.
Med synsvinklen ‘mure’ sigter jeg primært
til den ældgamle kulturelle dikotomi EuropaAsien, men også til den kulturelle grænse in65
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den for Europa mellem dets slaviske og ikkeslaviske dele, der siden blev vakt til live igen
som ’Jerntæppe’-dikotomien. Min definition af
dette aspekt hviler på den franske Marquis de
Custines fortolkning af det zaristiske Rusland
som ’kinesisk’ (Voyage en Russie 1939) samt på
den amerikanske historiker Larry Wolffs studie
i 1994 Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment.
Min synsvinkel ‘køn’ supplerer den første
ved at sætte fokus på samtidens nyudviklinger
i de sociale køn og brydninger mellem gamle
og nye kønsrolleforventninger, såsom kvindernes emancipation (mit eksempel er Aleksandra
Kollontaj) versus dyrkelsen af muskelmanden
og den mandlige kriger (mit eksempel er Josef Stalin). Mine teoretiske referencer omfatter
den dengang nybrydende tyske sexolog Magnus Hirschfeld, den franske feminist Simone de
Beauvoir (’on ne naît pas femme, on le devient’,
1949) og senere kønsrollestudier og kulturstudier.
Min synsvinkel ‘køn på scenen’ tager afsæt i
det forhold, der har været centralt for antropologer siden Van Gennep, at rollebytning hvor
mænd spiller kvinder og kvinder mænd, altid
har været en komponent i ritual og teater (se for
eksempel Leach 1961), selvom der i moderne
vestligt teater har udviklet sig den hovedkonvention at skuespillerens køn og alder følger
rollens. At Mei Lanfang er en mand som spiller kvinderoller (dan på kinesisk), repræsenterer
altså netop det element, som mere end noget
andet udtrykker hans scenetraditions, Beijing
operas, kunstneriske ælde og styrke: hans rollebytning er indbegrebet af teatralitet.
Med synsvinklen ‘avantgarder’ sammenfletter jeg undersøgelsen af disse tre synsvinkler
med en retrospektiv omtolkning af fænomenet
kunstneriske avantgarder (der rummer flere delaspekter end de tre som jeg primært har brug
for at belyse). Her er det min overordnede tese,
at hvad de enkelte avantgarder end måtte finde
på hver især for at prøve at ensrette hele teaterkunsten efter deres eget hoved, kan de, når
alt er sagt og gjort, kun være forskellige. Det

viser det brede spektrum af russiske og øvrige
europæiske kunstneriske reaktioner på Mei
Lanfangs gæstespil i Moskva i 1935 klart, og
resultatet af min case study bekræfter altså Poggiolis tese (såvel som de tilsvarende kunsthistoriske pointer i Egbert 1970 og Calinescu 1987).
Apropos ”thick description”, så fletter de
fire synsvinkler mure, køn, køn på scenen og
avantgarder sig på det smukkeste teaterteoretisk
sammen i sceneinstruktøren Meyerholds erklæring til kunstavisen Sovetskoe iskusstvo straks
samme dag som Mei Lanfang ankom: ”at lade
en mandlig skuespiller spille en kvinde er den
højeste form for konventionel teatralitet”. Hans
formulering samler dem som i et prisme: her
har vi murene og deres overvindelse, kønnene,
kønnenes rollebytning, og teateravantgardernes
uenigheder om teatralitetens væsen for ikke
at sige rette udseende. Tilsyneladende taler
Meyerhold her kun om teatralitet, ved nærmere eftersyn taler han om alle fire synsvinkler.
Med et tilsvarende fortættet udsagn supplerer
Eisenstein Meyerhold ved at beklage at netop
den kunst Mei Lanfang repræsenterer, ”billedets kultur, det vil sige den høje poetiske forms
kultur”, er blevet nærmest fraværende i midttredvernes sovjetkunst, i modsætning til den
euforiske nye sovjetkunsts korte blomstring i
tyverne. For at belyse deres standpunkter yderligere nærstuderer jeg hvordan Meyerhold og
Eisenstein senere komponerer og præsenterer
centrale kvindelige karakterer på scenen eller på
filmlærredet med kinesisk eller anden asiatisk
inspiration og kontrasterer deres fremgangsmåde med Brechts mere selektive.
Fra en interkulturel betragtning er det umiddelbart tilsyneladende kun synsvinklen mure,
som Mei Lanfangs turneleder, den kinesiske
kunstprofessor Zhang Pengchun taler om når
han kommenterer at: ”Culturally, there are
many “Easts” and many “Wests”; and they
are by no means all necessarily irreconcilable”.
Men går man dybere ned i hvad Zhang (og Mei
Lanfang ligeså) står for som progressiv og reformivrig kineser, er det ligestilling og dialog,
såsom mellem kønnene, på scenen og mellem
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teaterformerne. Zhang Pengchun er elev af den
amerikanske tolerante pragmatiker John Dewey
og personlig ven med datidens hovedformidler
af asiatisk litteratur, englænderen Arthur Waley,
ligesom Zhang, som nævnt, skal blive Eleanor
Roosevelts nærmeste assistent i udformningen af Menneskerettighedserklæringen i 1948.
Zhangs globale udsyn er kort sagt mindst lige
så godt som Meyerholds og Eisensteins, og der
er fuld dækning for at konkludere at en dialog i
den fulde bakhtinske betydning af ordet faktisk
fandt sted mellem dem.

Geertz, Clifford (1973), The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books.
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Opposition ved Janne Risums Disputatsforsvar
Af Lars Kleberg, første opponent

Författaren kallar sitt arbete en case study (s.
1), och den historiska startpunkten och replipunkten i arbetet är faktiskt en enda händelse,
begränsad till tiden av endast några veckor: närmare bestämt en handfull föreställningar av den
kinesiske skådespelaren Mei Lanfang (1894–
1961, berömd som dan, framställare av kvinnoroller) och de reaktioner de framkallade hos
en utvald sovjetrysk och internationell publik i
Moskva i mars-april 1935, där hela världsteatereliten – med Max Reinhardt som undantag
– hade samlats.
Mei Lanfangs sovjetiska gästspel 1935 har
i decennier haft status av legend, där endast
själva tidpunkten och några få spridda vittnesbörd varit kända. Länge, kanske fram tills
Eisensteins stora essä ”Trollkarlen från Päronträdgården” publicerades i (nästan) sin helhet
i Sovjetunionen 1968, var händelsen glömd,
utsuddad och bortträngd ur historien. Mitt
eget bidrag ”Trollkarlens lärlingar” från 1982
(i bokform 1988) blev en startsignal för ett
fördjupat studium. Janne Risums förtjänst är
att hon i sitt arbetes långa forsknings- och tolkningsprocess – från början mer eller mindre
intuitivt, efterhand alltmer systematiskt – ha
gett sig i kast med en detaljerad rekonstruktion
såväl av ”texten” i snäv mening (i den mån gästspelets föreställningar gått att beskriva) som av
kontexterna för det märkliga mötet mellan kinesisk scenkonst och en rad av 1900-talets stora
ryska och västeuropeiska teatermän. Det färdiga arbetet kan liknas vid redovisningen av en
omfattande forskningsexpedition. Ibland har
resan till synes lett mycket långt från de aktuella händelserna i Moskva 1935, men reserapportens meanderliknande exkurser bidrar till
sist alla till konstruktionen av studiens objekt:
mötet mellan två kulturella världar i en tid av

ytterst speciella historiska omständigheter. Själv
säger författaren – som jag menar med rätta –
att detta enda möte kan ses som en ”pars pro
toto” för 1900-talets olika möten mellan den
västliga teatern och dess stora Andra: den asiastiska teatern (som naturligtvis bara på mycket
långt avstånd kan uppfattas som en, och egentligen är ett samlingspåse för en mängd olika
traditioner).
Den övergripande narrativa formen i Janne
Risums arbete är ett historiskt presens, som
dock inte liknar den klassiska ”inlevande” historieskrivarens – ”Napoleon rider framför
fronten, djupt försjunken i tankar på” etc etc.
– utan vars berättare är en allt annat än auktoritativ instans. Personerna, vars vägar korsades i
Moskva 1935, visste naturligtvis inte vilka öden
de skulle gå till mötes, och i vilket ljus eftervärlden skulle läsa deras ord och handlingar.
För att göra dem rättvisa, säger Risum, ”the
present tense proved to be a valuable tool, because in this way new information from new
sources, in the order of my uncovering them,
always forced me to revise my account with
due consideration of chronological sequence
and causality” (s. 37). Egentligen är alltså det
historiska presens, där dramatis personæ uppträder, hela tiden sammanflätat med ett annat nu:
tolkandets, referensernas (till andra forskare)
och skrivandets presens. Författaren kallar sitt
sätt att beskriva händelserna i det förflutna ”a
sociogram in motion”, där perspektivet hela tiden skiftar från mikro- till makroplanet, där
framställningen zoomar in eller zoomar ut efter
behov, och de olika planen finns inuti varandra som kinesiska askar (s. 39). Dessa bilder gör
dock inte riktigt rättvisa åt framställningens historiska dimension. Vi har inte att göra enbart
med ett (rekonstruerat) snitt i tiden. Tvärtom.
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enorma källmaterialet är verkningsfull. Mikrohistoriska verk kan, som vi vet från en Emanuel
Le Roy Laduries Montaillou (1975) eller en
Karl Schlögels Terror und Traum: Moskau 1937,
bli ganska tjocka. I mikrohistorien är narrationens problem inte mindre än i makrohistoriska
verk, bara tydligare. Den italienske historiken
Carlo Ginzburg säger att mikrohistoriens kärna
är att “the obstacles interfering with research
in the form of lacunae or misinterpretations in
the sources must become part of the account”. 2
Istället för en historisk fresk, som försöker ge
läsaren illusionen av ett ”levande förflutet” återbördat, måste alltså hindren för utforskningen bli
del av berättelsen. Så sker också på det stora hela
i The Mei Lanfang Effect.
Eftersom det är estetiska problem – mötet
mellan två konstnärliga kulturer – som står i
centrum för avhandlingen kan en del av digressionerna i de sovjetiska, europeiska och globala
politiska skeendena, åtminstone för undertecknad läsare, verka fördröjande. Ibland visar det
sig dock att dessa yttre händelser flätas samman
med de inre händelserna på ett oväntat sätt.
Andra gånger hotar dock digressionerna att bli
utvikningar från utvikningar (t ex i redogörelsen om de första insatserna för att återerövra
kunskapen om händelserna i Moskva 1935 i
det med rätta katalogartat betitlade avsnittet
”Pera, Olga, Vega, Yolanda, Jay, Sylvia, Mei,
Jack and Percy”).
Även om avhandlingen är mikrohistoria,
handlar den inte bara om händelser i tiden
mars-april 1935 och deras för- och efterhistoria. Den handlar om estetiska problem, teaterestetiska problem av central betydelse. Även här
ger den valda framställningsmetoden otvivelaktigt fina resultat, men det finns också problem
med den, som vi skall återkomma till.
Till ett så storslaget akademiskt projekt som
The Mei Lanfang Effect, med över 700 sidor huvudtext, kunde man vänta sig en tung teoretisk
introduktion där författaren sätter sitt arbete
i relation till olika forskningstraditioner och

Nästan alla personer och begrepp som korsar
varandra i avhandlingobjektets mitt, de tre veckorna i Moskva våren 1935, får såväl sin förhistoria som sin efterhistoria klarlagd med en
ibland överflödande mängd detaljer. De olika
tematiska linjerna konvergerar i händelserna
i mars-april 1935, skär varandra och går isär
igen. Snarare än ett sociogram (i form av träd
eller raster, låt vara i rörelse) bildar de ett tredimensionellt koordinatsystem. Texten kommer
till slut nära vad Sergej Eisenstein – som alltid
med viss ironi till skydd för sin romantiska utopi – vid 1920-talets slut och framåt betecknade
som idén om en kulformig (sfärisk) bok, där objektets kärna inte konstrueras hierarkiskt utan
genomkorsas av ett i princip obegränsat antal
linjer för läsaren att följa. Eisensteins idé nämns
i förbigående i avhandlingen (s. 116) men inte
som tänkbar modell för dess komposition. Regissören skrev bl.a. så här:
”[…] och jag skulle vilja rent rumsligt bestämma möjligheten för varje
avsnitt att förhålla sig direkt till varje
annat – för det ena att övergå i det
andra och omvänt. Via korsreferenser
från det ena till det andra. Via ömsesidigt samspel mellan det ena och det
andra.
Ett sådant delarnas simultana och ömsesidiga
genomträngande skulle bara kunna uppfyllas
av en bok i formen av en… sfär, en kula.
Där sektorerna existerar tillsammans som
en sfär, och där – hur avlägsna de än är från
varandra – likväl en omedelbar övergång från
den ena till den andra är möjlig genom sfärens
centrum.” 1
Fördelarna med det valda historiska presens,
den vision avec som författaren kallar det, är
uppenbara. Narrationen är medryckande och
sammanhangens stegvisa framträdande ur det
1) Oksana Bulgakowa, Sergej Eisenstein. Drei Utopien – Architekturentwurfe zur Filmtheorie, Berlin: PotemkinPress 1991,
s. 31 ff. Boken en av de få titlar med betydelse för ämnet som
tycks saknas i Janne Risums referenslista. Citatet från Oksana
Bulgakova, ”Teorija kak utopicheskij proekt”, Novoe Literaturnoe Obozrenie No. 88, 2007.

2) Carlo Ginzburg, ”Microhistory: Two or Three Things I
know about It”, Critical Inquiry 20 (Autumn 1993), s. 28.
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-problem, presenterar en tolkningsteori och
diskuterar för- och nackdelar med sin metod.
Av denna apparat finns inte mycket i Janne Risums arbete. I en ”Introduction” skisseras på
drygt tjugo sidor tämligen löst de fyra aspekter författaren vill lägga på sitt objekt: Walls,
Genders, Genders on Stage, Avant-Gardes varpå
följer ett avsnitt om ”Sources”, som avslutas
med en kort diskussion av det valda framställningssättet (det historiska presens, de kinesiska
askarna etc.). I relation till verkets storlek och
framställningens problem är detta inte mycket.
Icke desto mindre utvecklar sig efterhand under skrivningen/läsningen författarinnan metod i sin överflödande rikedom. Risums stil kan
med rätta kallas mångstämmig i Bachtins anda:
orden och meningarna är ”bebodda”, och rymmer ofta ett dolt citat och en reflektion över sig
själva. Med en suverän kontroll av sitt enorma
källmaterial leder författarinnan läsaren vid
handen genom förhistorierna, händelserna i
Moskva på ytan och under ytan och deras efterverkningar – ständigt med stor nyfikenhet, generös med överraskande associationer, skickligt
friläggande tidigare okända eller osedda källors
innebörder, alltid medveten om historiens ironier och om de mänskliga dramerna bakom
personernas skenbart strikt teoretiska utsagor
och bakom dokumentens torra fakta. När man
väl har läst arbetet till slut saknar man egentligen inga metodologiska deklarationer från författarinnan sida: Risums hermeneutiska arbete
ger egentligen i sig självt svar på frågorna om
hur verket är byggt.
I en avhandling skall finnas en problemställning och ett framställningssätt. Efter att ha
diskuterat den narrativa aspekten av den föreliggande avhandlingen vill jag nu övergå till
några frågor som har att göra med dess andra,
minst lika viktiga sida: dess sätt att formulera
problem.
Det övergripande intrycket är här, att narrationen ibland tar överhand över problemformulering. Dess vision avec tycks ibland hindra
författaren att ta ett steg tillbaka från de redovisade händelserna och syna sina egna begrepp.

Författaren skriver på s. 35: “What I have done
in this study should be compared in a balanced
way to what I have not”.
Vad man här vill efterlysa är inte flera källor,
fördjupade arkivstudier, flera referenser, eller
flera kontexter – härvidlag är allting på högsta
tänkbara nivå. Det man som läsare efterlyser
är utrymme för en ytterligare problematisering av avhandlingens objekt och begreppen
för att fånga detta objekt. Det gäller inte minst
det som måste anses vara studiens centrala del
– sfärens kärna, så att säga – nämligen mötet
mellan Mei Lanfangs konst å ena sidan och regissörerna Sergej Eisensteins, Vsevolod Meyerholds och Bertolt Brechts teori och praktik å
den andra.
Mei Lanfangs konst och den så kallade Pekingoperan brukar beskrivas som en djupt traditionell konst med månghundraårig historia
och rötter i en minst tusenårig kinesisk kulturtradition. Detta upprepades också i det mesta
som skrevs under Mei Lanfangs besök i Sovjetunionen, som sågs som ett märkligt möte i
realtid mellan två historiska världar – den mest
uråldriga, den kinesiska, och den mest avancerade, femårsplanernas Sovjetunion.
Avhandlingsförfattaren ansluter sig ganska lojalt till uppfattningen om Pekingoperans
uråldriga traditioner med Mei Lanfangs danskådespeleri som en central del. Redan på sidan
27 sägs att de västerländska regissörerna som
såg Pekingoperan i Moskva 1935: “will never
posses what Mei Lanfang has got: an ancient
theatre tradition deeply rooted in ritual and still
fully intact”.
Den historiska presensformen ”what Mei
Lanfang has got” gör det här oklart om detta
bara är vad regissörerna i Moskva 1935 ansåg,
eller om avhandlingsförfattaren delar denna
uppfattning om den djupa traditionalismen
med levande rötter i ritualen. Mitt intryck är
att författaren delar den. Bristen på indexering
gör det svårt att räkna upp alla tillfällen i som
denna topos – Pekingoperans ”uråldriga” men
också ”fortfarande levande teatertradition” –
uppträder på avhandlingens 707 sidor. Men de
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är många. Jag vill ta upp ett ytterligare citat:

ter och dess förhållande till uråldiga kinesiska
traditioner – gått så långt som den borde. Även
om 90% av alla författare som skrivit om Mei
Lanfang talar i essentialistiska termer om den
obrutna traditionen så är den inte oomstridd. I
en artikel från 1999 (senare inarbetad i en bok
2007; bådadera i avhandlingens litteraturförteckning) har Joshua Goldstein analyserat Mei
Lanfangs och hans medarbetare Qi Rushans insatser för att skapa den moderna Pekingoperan
under 1910- och 1920-talen. Goldstein hävdar
att Pekingoperan egentligen inte är uråldrig
utan tvärtemot en produkt av en mycket medveten och skicklig konstruktion:

“Mei Lanfang is an outstanding
performer of female roles within a
still living and fully intact ancient
theatrical tradition. However, despite
their differences of culture and stage
conventions, the artistic programmes
of the Mei troupe and the Europeans
have more in common than it appears on the surface. Beijing opera is in
rapid development and an object of
many modern experiments. To which
degree surely very few know at this
point. No doubt for tactical reasons
of theatre politics the organizers of the
guest performances publicly stress its
antiquity and popularity as a theatrical tradition, and present Mei as its
prime reformer. This is neither quite
true nor altogether wrong. Many –
among them are the two German exiles arriving from Denmark for the occasion, Bertolt Brecht and Margarete
Steffin – are to believe to see ancient
authentic Beijing opera (whatever
that means). Or tactically to pretend
to do so” (s. 151).

“Though the genre of Peking opera
seems encrusted in a thick patina of
ancient tradition, it is in fact, fairly
young and is in many ways a fine example of Eric Hobsbawms and Terry
Ranger’s ”invented traditions”. 3
En uppfunnen tradition alltså, en tradition
konstruerad för aktuella syften. Goldstein argumenterar eftertryckligt att Mei Lanfang och Qi
Rushan av mycket heterogena element skapade
det som kommit att kallas Pekingoperan. Detta
var å ena sidan ett modernt, teoretiskt medvetet
skapande av en ”forntida” tradition, varvid man
så att säga plockade isär den kinesiska teaterns
traditioner i dess delar och satte ihop dem igen.
Å andra sidan var det ett bidrag till den nya,
republikanska kinesiska nationella kulturen
efter 1911, samtidigt som denna kultur gjorde
det möjligt för Mei Lanfangs teater att bli en
modern, oerhört framgångsrik showbusiness,
för vilken just ”uråldrigheten” hade ett enormt
marknadsvärde utomlands. Goldstein menar
att Mei Lanfangs och Qi Rushans projekt
präglades av ”tactical Orientalism”.
En frågan är hur författaren ser på ”traditionsproblemet” med Mei Lanfang och Pekingoperan, och hur hon värderar Joshua
Goldsteins diskursanalytiska approach? Varför

Här väcks en rad frågor. Vi har en ”fully intact
ancient theatrical tradition”, som dock, sägs det
i nästnästa mening, ”is in rapid development
and an object of many modern experiments”.
Av taktiska skäl presenterades denna teater i
Moskva som antik och samtidigt populär och
med Mei Langfang som ”its prime reformer”.
Många tror att de ser autentisk Pekingopera
”(whatever that means)” – eller ”pretend to do
so”. En rad frågor väcks, varav den första utan
tvekan är: hur ser avhandlingsförfattaren själv
på Mei Lanfangs teater och dess ”fully intact
ancient theatrical tradition”, som samtidigt har
moderna drag? Om detta är ”neither quite true
nor altogether wrong” – vad är, enligt författaren, då sant? Jag ser inte att detta problem
utvecklas, att problematiseringen av själva utgångspunkten för studien – Mei Lanfangs tea-

3) Joshua Goldstein, ”Mei Lanfang and the Nationalization of
Peking Opera, 1910-1930”, positions: east asia cultures critique,
7.2 (1999), s. 380.
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diskuteras detta inte i boken? Det gäller dock
det objekt som avhandlingen rör sig runt, som
alla dramatis personae förhåller sig till och har
sin uppfattning om.
Ett analogt problemkomplex som återkommer med stor frekvens i avhandlingen är ”det
kinesiska tänkandet”. Den stora källan till föreställningen om det kinesiska tänkandet som
skilt från det västerländska -– med en mer eller mindre obruten mångtusenårig tradition,
där den kinesiska skrifttraditionen med ”diffusa” tecken (med ikoniska rötter) istället för
indoeuropeiskt alfabet skapat ett annat förhållande mellan tecken och symboler, mer knutet
till ritual än till västerländska differenser – är
fransmannen Marcel Granets bok från 1934.
Eisenstein var en stor beundrare den. Men Granets mera långtgående teorier är inte oomstridda. Haun Saussy har bl a i sin artikel ”Outside
the Paranthesis” (2000, också i avhandlingens
litteraturförteckning) diskuterat och dekonstruerat hur en tradition från Granet lever vidare, som det tycks alltmer livaktig ju mindre
de som bygger på den faktiskt vet något om
Kina, kinesisk filosofi och kinesisk skriftkultur.
Kina och ”det kinesiska tänkandet” projiceras
av franska post-strukturalister som t ex Julia
Kristeva som en motsats till logocentrismen i
västerländskt tänkande, som sägs ha nått vejs
ende. 4
Inte bara föreställningen om den ”traditionella” Pekingoperan skulle ha kunnat problematiseras mera i avhandlingen. Så borde också
ha skett med de populära föreställningarna
om det ”uråldriga kinesiska tänkandet”, inklusive yin/yang-komplexet, föreställningar som
i högsta grad är traderade och som egentligen
främst har sin styrka genom traderingen – ja,
som ”invented traditions”. Särskilt iögonenfallande är detta i avsnitten om regissören och teoretikern Sergej Eisenstein.
Frågan bli alltså: Varför problematiseras inte
”det kinesiska tänkandet”, trots att avhandlingsförfattaren i sin litteraturlista sänder med

verktygen för en sådan problematisering?
Titeln på avhandlingen, The Mei Lanfang Effect rymmer i sig ett citat. Den hänvisar till Bertolt Brechts kända artikel ”Verfremdungseffekte in der chinesischen Schauspielkunst” som för
många forskare och teatervetare i Väst faktiskt
var den första introduktionen till den kinesiska
teatern och Mei Lanfangs konst. Genom en
omläsning som aktualiserar alla tänkbara föroch sidoarbeten (inklusive tidigare oanvända
källor) av Brecht och hans medarbetare, särskilt
Margarete Steffin, och konfronterar dessa med
andra beskrivningar kommer Risum fram till
en skarpt kritisk värdering av Brechts artikel
som kunskapskälla av den kinesiska teaterns
tekniker och symbolspråk och av hans ”ultrarationalistiska” blockeringar. Häri är hon enig
med andra forskare som Min Tian, som menar
att Brecht helt misstolkar den kinesiska teaterns
verkningsmedel för sin kritik av den naturalistiska illusionsteatern och Stanislavskijs psykologism. 5 Hennes viktiga bidrag, som säkert
kommer att väcka diskussion inom Brechtforskningen, är en djup kontextualisering, som
klargör både Brechts komplicerade förhållande
till Stanislavskijs psykologiska skådespelarteori
och den sovjetiska realismdebatten och hans
begränsade förståelse av (och samtidiga villighet
att hämta bränsle från) andra teaterkulturer.
De som enligt Janne Risum såg djupast in
i och var mest mottagliga för den kinesiska
teaterkonsten och den raffinerade ambivalenta
semiotiken i Mei Lanfangs skådespeleri var
Vsevolod Meyerhold och hans arvtagare Sergej Eisenstein. När Min Tian också kritiserar
Meyerholds reception av den kinesiska teatern
i ungefär samma termer som han kritiserar
Brechts visar det sig emellertid att Janne Risum
inte är enig med den amerikansk-kinesiske forskaren. 6 Frågan inställer sig:
Om Min Tian har rätt vad gäller Brechts ut5) Min Tian, ”’Alienation-Effect’ for Whom? Brecht’s (Mis)
interpretation of the Classical Chinese Theatre, Asian Theatre
Journal, vol. 14, No. 2 (Autumn, 1997), s. 200-222.
6) Min Tian, ”Meyerhold Meet Mei Lanfang: Staging the Grotesque and the Beautiful”, Comparative Drama 1999, No. 2 (vol
33), s. 234-269.

4) Haun Saussy, ”Outside the Paranthesis (Those People were
a Kind of Solution”), MLN vol. 115, No. 5 (2000), s. 849-891.
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nyttjande av den kinesiska teaterestetiken för
sin anti-illusionism, varför har han fel när han
avvisar att Meyerholds teori och praktik inspirerats av den kinesiska teaterkonsten? Om Bertolt Brechts teoretiserande – som Risum menar
– var ren konstruktion, var inte Meyerholds
och Eisensteins det också? Författaren borde
här ha stannat upp narrationens ström och kritiskt diskutera argumenten för och emot.
Analysen av Meyerholds andra version (dedicerad till Mei Lanfang, 1935) av Griboedovs
klassiska komedi Snillets förbannelse (Woe to
Wit, s. 427-484) är en tour de force av arkivarbete och omläsning av kända källor, kontextualisering och rekontextualisering. Här visar
Risum en skicklig teaterhistorikers förmåga att
rekonstruera både intentionerna i och receptionen av en föreställning i det förflutna. Detta
arbete kommer otvivelaktigt att ge föreställningen en ny status i Meyerholds verk, så att den
inte längre bara betraktas som en revidering av
versionen från 1928 utan ses som ett självständigt verk.
Allra längst når Risums tolkningsarbete i
kapitlen om Eisenstein. Meyerholds främste
elev, filmregissören, teatermannen, konstteoretikern, polyglotten m m Sergej Eisenstein var
säkerligen den i Moskva 1935 som på det djupaste sättet upplevde mötet med den kinesiska
teaterns mästare. Hans initierade analyser av
Mei Lanfangs konst och hans kreativa ”översättning” av vissa element därav har länge varit
okända eller oåtkomliga för annat än ett fåtal
forskare. Först postumt (1968) publicerades
på ryska texten till hans stora essä om ”Trollkarlen från Päronträdgården”. Risum gör nu,
med mobilisering av alla tryckta och otryckta
primär- och sekundärkällor, den definitiva kritiska genomgången av denna nyckeltext och
dess inre och yttre historia. Redan härför kommer Eisensteinforskningen att vara henne tack
skyldig. Än mer betydande, och av intresse för
en större krets, är hennes detaljerade rekonstruktionen av omständigheterna kring den
timslånga film som Eisenstein i hemlighet spelade in med Mei Lanfang och som nu måste

anses definitivt försvunnen. I sin mikroanalys
av de bevarade två (2) minuterna av filmen
demonstrerar Risum ett maximum av skicklighet och forskarintuition. En verklig nyhet
är de omfattande kommenterade utdragen ur
regissörens föreläsningsmanuskript från filmhögskolan VGIK i samband med det kinesiska
gästspelet, vilka ingen forskare tidigare använt.
Här behandlas konventionerna i den kinesiska
teatern i samband med grundläggande frågor
om scenisk expressivitet i allmänhet. Även föreläsningarna om den ryske målaren Serovs
porträtt av skådespelerskan Ermolova visar sig
i Risums analys vara djupt påverkade av mötet
med Mei Lanfang. Det är dock bara i sina
opublicerade arbeten som Eisenstein låter den
kinesiska tematiken klinga fullt ut, i motstånd
mot det Stalinstyrda sovjetiska nuet. Erfarenheter av asiatisk konst och särskilt yin/yangtanken återfinns i Eisensteins sista film, torson
Ivan den förskräcklige (573-607), som konstnärligt sett är det viktigaste av de många ekon av
Moskvamötet 1935 som avhandlingens senare
delar diskuterar. Få gjorde kopplingen mellan
Asien och Eisenstein när filmen var ny (undantaget var den store franske filmkritikern André
Bazin, som gjorde det utan inblick i Mei Lanfang-gästspelets betydelse). 7
Mångfalden och rikedomen i Janne Risums
The Mei Lanfang Effect är överväldigande. Att
hålla samman det enorma stoffet ställer betydande krav på läsarens uthållighet. Framställningen behåller dock sitt grepp tack vare att
den är på en gång medryckande och samtidigt
oavbrutet inbjuder till reflexion och omtänkning av det redan lästa. Den förutsätter en
läsare som är villig att använda sin tid till att
fördjupa sig i vad som – därom övertygar oss
avhandlingen – var ett av nittonhundratalets
kultur- och teaterhistorias säregnaste möten.
Mötet 1935 påverkade djupt de av de närvarande som var beredda att möta det främmande i
Mei Lanfangs gestalt och låta detta främmande
belysa deras egen värld.
7) Bert Cardullo (ed.), Bazin at Work. Major Essays & Reviews
from the Forties & Fifties, New York and London: Routledge
1997, s. 99-103.
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Texten är skriven på en lättläst engelska, som
förefaller idiomatisk trots att författaren inte
väjer för ordlekar och ironiska formuleringar
när sådana är på plats. Alla citat på ryska i avhandlingen ges i en engelsk översättning som,
så vitt jag kunnat kontrollera, är korrekt och
mycket användbar.
Ingen läsare med intresse för teaterkonstens
villkor och verkningsmedel under 1900-talet
kommer att återvända opåverkad efter att ha
gjort resan med Janne Risum till Moskva 1935
– och tillbaka till vår tid.

Janne Risum har gjort resan tillbaka i tiden,
rekonstruerat det som då ägde rum och på så
sätt – som den av henne citerade Marc Bloch
(s. 34) säger – gjort det förflutna mer fyllt av
mening än det en gång var. Samtidigt har hon
också, indirekt men ändå med stor skärpa, vänt
ljuset mot vår egen tid och vårt sätt, eller våra
sätt, att se på möten med det främmande.
”Utanförstående” brukar ibland anses vara en
belastning, identifikation ett högsta ideal. Men
det finns ett förstående utanförstående som
är kreativt och dialogiskt. Den ryske filosofen
Bachtin, som ofta är tyst närvarande i Janne Risums avhandling, talade om ”utanförvarandet”
eller exotopy, som det brukar översättas till engelska. Han formulerade saken med dessa ofta
citerade ord:
”Det är först i en annan kulturs ögon
som en främmande kultur kan komma djupare och fullödigare i dagen
(men inte i hela sin fullhet, ty åter
andra kulturer skall komma och se
och förstå ännu mer). En innebörd
röjer sina djup sedan den mött och
sammanträffat med en annan, främmande innebörd: mellan dem inleds
en dialog, som övervinner slutenheten
och ensidigheten i dessa innebörder,
i dessa båda kulturer. Till den främmande kulturen ställer vi nya frågor
som den inte ställt sig själv, i den söker
vi svar på våra frågor och den främmande kulturen svarar genom att öppna nya sidor hos sig själv för oss, nya
meningsdjup”. 8
Ingen bok kan återskapa det förflutna. Detta är
heller inte avsikten med den överflödande rika,
detaljskarpa och insiktsfulla avhandlingen The
Mei Lanfang Effect. Den är ett djärvt och lyckat
försök att förstå det förflutna och det främmande, i Bachtins anda, och samtidigt demonstrera förutsättningarna för en sådan förståelse.
8)

Michail Bachtin, ”Svar på en fråga från Novyj mir [1970]”,

Det dialogiska ordet, övers. av Johan Öberg, Gråbo 1988, s. 13.
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Opposition ved Janne Risums disputatsforsvar
Af Live Hov, anden opponent

Metode og struktur
Janne Risums doktoravhandling The Mei Lanfang Effect er resultatet av en imponerende
forskningsinnsats, og avhandlingen bærer preg
av stor faglig kompetanse. Det er et særdeles
innholdsrikt og omfangsrikt verk, men både
det usedvanlige formatet og håndteringen av
det vidt forgrenede stoff innbyr også til kritiske
spørsmål angående valg av metode, perspektiv
og fokus. Selve avhandlingens tekst er på 707
sider, og i tillegg kommer en seksjon på 441
sider, som består blant annet av et utførlig resymé på dansk, en bibliografi på 73 sider og et
noteapparat som omfatter 2793 noter fordelt
på 311 sider. Alt i alt fyller avhandlingen altså
1148 sider, og etter min vurdering er den simpelthen alt for lang, med sin overflod av temaer,
hovedspor og sidespor i mange retninger, forhistorie, ”kjernehistorie” og etterhistorie.
Under lesning av avhandlingen føler man seg
nærmest bombardert av facts: personnavn, årstall, datoer - og faktisk også klokkeslett; i lange
perioder følger vi begivenhetenes gang så å si
time for time, av og til nesten minutt for minutt. Mye er i høy grad interessant, men ofte
føres vi som lesere ut på lange og ganske krevende vandringer som ikke alltid virker klart
motivert. Kort sagt: det er en gjennemgående
tendens til at urimelig mange historiske detaljer, omstendigheter og personer er tatt med, i
den grad at grundigheten og fullstendigheten
skygger for de mest sentrale linjene.
Overordnet fremstår avhandlingen som en
historisk undersøkelse, som omfatter både politisk historie - især russisk og kinesisk - og teaterhistorie. Som det fremgår av den detaljerte
fremstillingen og det omfangsrike noteapparatet, er arbeidet først og fremst basert på omfattende arkivstudier, og på kildekritisk behand-

ling av arkivmaterialet. Man savner imidlertid
en bevissthet om relevante historieteoretiske
retninger som kunne ha bidratt til et fastere
metodisk grep i disponeringen av det enorme
materialet. Klarere kriterier for relevans og for
den analytiske bruk av de enkelte aspekter ville
utvilsomt ha fått konsekvenser for avhandlingens lengde - og bredde.
Ideen om å benytte Mei Lanfangs gjestespill
som et case og dermed som kilde til forståelsen
av bredere kulturelle og estetiske strømninger,
i dette tilfellet især mellomkrigstidens teater
og film, fungerer ikke helt etter sin hensikt i
avhandlingens helhet. Dels fører den historiske mikroskoperingen til en så fullstendig - og
omstendelig - gjengivelse av hendelsesforløpet
at begivenheten knapt nok får representativ karakter, fordi forfatteren ikke i tilstrekkelig grad
har sortert, løftet frem og valgt fra i massen av
detaljer. Dels kommer selve avhandlingens case
periodevis ut av fokus, fordi det er lagt så mange forstudier og sidehistorier inn for å belyse
eksemplet.
Selve fremstillingsformen, avhandlingens
struktur, er ifølge forfatteren basert på den narrative montasje. Den positive effekten av en
slik struktur er en viss dynamikk og variasjon i
fremstillingen, men formen virker samtidig litt
tilfeldig og springende, med de stadige skift i
fokus, tematikk, geografisk kontekst og historisk tid. Selve komposisjonen kommer dermed
til å stille seg i veien for avhandlingens akademiske klarhet og stringens.
Hensikten med en historisk presens som
gjennomgående narrativ form skulle være å
unngå den entydige, autoritative fortellerstemme, men etter min mening er effekten av dette
valg negativ snarere enn positiv. Når absolutt
alle historiske hendelser og forløp, i stort og
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smått, gjengis i presens, kommer fremstillingen til å mangle en bevisst stillingtagen til de
begivenheter som beskrives, og det hele kommer til å virke like betydningsfullt. Heller enn å
unngå en ”entydig autoritativ forteller”, burde
forfatteren av en historisk undersøkelse nettopp benytte seg av sin faglige autoritet, både
i redigeringen av materialet og i den endelige
fremstillingen av stoffet.

praksis skulle være relevant og interessant i diskusjonen om effektene av Mei besøk, kommenteres ikke hverken fra eller til.
Det er nærliggende å peke på at en mer selektiv utvelgelse av stoff kunne ha gitt plass til
annet materiale som savnes i avhandlingen,
nemlig illustrasjoner. Årsaken er åpenbart ikke
mangel på billedmateriale fra gjestespillet; tvert
i mot presenteres leserne både for en serie fotos og et kort filmklipp, som i begge tilfeller
analyseres ”ekfrastisk”, altså via utførlige billedbeskrivelser (ss. 229-258). Underveis i avhandlingen omtales også flere andre bilder, som man
gjerne ville ha sett med sine egne øyne. Spørsmålet er dermed hvorfor forfatteren har unnlatt
å vise oss de omtalte bildene, ikke minst av Mei
Lanfang i kunstnerisk utfoldelse?

Avhandlingens ”økonomi”: noen sidespor - og et savn
For å konkretisere vurderingen av avhandlingens urimelige omfang vil jeg nevne noen
eksempler på avsnitt som kunne vært strøket,
fordi stoffet synes å danne sidespor eller i noen
tilfeller blindspor. ”Exit Piscator” (ss. 500-512)
og ”Mission to Moscow” (ss. 613-636) handler
begge om personer som i sin tid var involvert i
Mei Lanfangs gjestespill, men her gjelder det
begivenheter i ettertid som slett ikke forbindes
med avhandlingens hovedtema. Et annet eksempel er ”An Actor prepares, and an actress
plays Hamlet” (s. 484-497), som er en omtale
av aktivitetene i Stanislavskijs siste, operadramatiske studio. Her forekommer blant annet
en beretning om Stanislavskijs elevoppsetning
av Puccinis opera Madame Butterfly i 1937.
Men avhandlingsteksten kommenterer ikke
hvordan dette skulle forholde seg til temaet
Mei Lanfang-effekten, bortsett fra at det inngår
i et ”Europeisk-Asiatisk perspektiv”. Madame
Butterfly var imidlertid etablert som en del av
det europeiske standardrepertoar på operaens
område, og tittelrollen selv har ikke mye til felles med Meis dan-roller, bortsett fra at hun er
”asiatisk”. Avsnittet virker dermed umotivert i
den aktuelle sammenheng.
En tilsvarende innvending kan knyttes til
beskrivelsen av den kvinnelige skuespiller som
fikk aksept for sitt ønske om å spille Hamlet,
også i Stanislavskijs operastudio. Med dette
gikk Stanislavskij inn i et område som er relatert til både Shakespeares og Mei Lanfangs
scenetradisjon, men med omvendt fortegn,
konstateres det her. Hvordan denne omvendte

Genders on stage
Ett av avhandlingens fire hovedperspektiver er
altså genders on stage, hovedsakelig knyttet til
Mei Lanfangs sceniske spesialitet som mannlig
fremstiller av kvinneroller (dan). Det var utvilsomt dette kvinnelige rollefag som gjorde Mei
særlig interessant for Vestens teaterfolk, især
fordi mannlige kvinnefremstillere ikke lenger
eksisterte som en integrert del av den vestlige
teatertradisjon. Denne konvensjon ble dermed
oppfattet som arkaisk og autentisk, og paradoksalt nok ble Meis spillestil som dan samtidig oppfattet som moderne, eller nærmest modernistisk, fordi den var stilisert, formalisert og
ikke-naturalistisk, og dermed teatral.
En slik oppfattelse kommer klart til uttrykk
i følgende formulering av Meyerhold: ”To have
a male actor perform a woman is the highest
form of conventional theatricality” (sitert s.
172 og 698). Spørsmålet er hvorfor Meyerhold,
Eisenstein og mange andre vestlige teaterfolk
var så fascinert av denne formen for teatralitet, i den grad at de vurderte å adaptere den?
Det enkle svaret er vel at teatraliteten føyer seg
inn i deres kunstneriske preferanser, jf. blant
annet Eisensteins karakteristikk av den sovjetiske kunsten på 1920-tallet: ”the culture of the
image, that is, the culture of the high poetic
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form” (s. 172, skrevet 1935). Men dette leder
videre til et mer komplisert spørsmål: hvorfor
er nettopp en mann som spiller en kvinne et
uttrykk for teatralitet, for ”tegnets kultur” og
for ”den høye poetiske forms kultur”? Dette
spørsmålet ble faktisk diskutert lenge før Mei
Lanfangs tid, blant annet av forfatteren og teatermannen Goethe, i det korte essayet Frauenrollen auf dem Römischen Theater durch Männer
gespielt (1788). Eisenstein hentyder for øvrig litt
indirekte til dette essay, i sin dagbok fra 1947
(omtalt og sitert i avhandlingen ss. 606-607).
I Goethes essay diskuteres tittelens tema dels
generelt, og dels med særlig fokus på en spesiell forestilling han hadde sett i Roma, nemlig
Carlo Goldonis komedie La Locandiera, egentlig ”Vertshusholdersken”, men bedre kjent i
Skandinavia under tittelen Mirandolina, som
er den kvinnelige hovedperson. Da Goethe så
henne på en romersk scene, ble hun altså spilt
av en mann, i overenstemmelse med en særegen
lokal konvensjon. Både i Roma og i andre mindre byer i Vatikanstaten ble alle kvinneroller,
både i skuespill, opera og ballett, spilt av menn
gjennom det meste av 1600- og 1700-tallet. Pavemakten overholdt et slags forbud mot kvinnelige aktører på offentlige scener, åpenbart ut
fra ”moralske hensyn”, selv om en slik begrunnelse knapt nok finnes eksplisitt formulert.
Adskillige skribenter fra samtiden, fortrinnsvis
utenlandske tilreisende, har kommentert denne
spesielle teatrale praksis, herunder altså Goethe.
Og i motsetning til nesten alle de andre kommentatorer, skrev Goethe meget positivt om
kvinneroller spilt av menn i dette essay, hvor han
utviklet temaet til en diskusjon om teatral mimesis og illusjon.
Goethes konklusjon er at han, til tross for en
viss skepsis på forhånd, følte en særlig fornøyelse som tilskuer i det romerske teatret. Og ved
nærmere ettertanke kom han frem til følgende
forklaring:

gen selv, men dens imitasjon” (min
oversettelse).
Lesley Ferris har påpekt at Goethe faktisk synes
å antyde at ”men make better women”, 9 men
som jeg har argumentert for i en annen sammenheng, er dette likevel ikke representativt for
Goethes syn. 10 Hans essay er ikke desto mindre
interessant, fordi hans diskusjon så å si gjenoppstår i forbindelse med Mei Lanfang. Det er i
begge tilfeller tale om et “fremmed blikk” på
en gitt teaterkonvensjon, hvor konvensjonens
form for teatral mimesis i neste instans blir oppfattet som et høyere kunstnerisk prinsipp.
Teatralitet med omvendt fortegn?
Ifølge Meyerholds kommentar (sitert ovenfor)
er en mann som spiller en kvinne det høyeste
uttrykk for ”conventional theatricality”, og i
avhandlingen siteres også en mer omfattende
kommentar skrevet i 1928 av den russiske skuespillerinnen Vera Yureneva, etter et besøk i Beijing (ss. 134-135). Yureneva går så langt som
til å tenke, nærmest mot sin vilje, at kvinner
ikke er nødvendige i teatret i det hele tatt! Det
påfallende ved diskusjonen om temaet menn
i kvinneroller, slik den kommer til uttrykk
både i slutten av 1700-tallet og i første del av
1900-tallet, er at ingen tilsynelatende stiller det
samme spørsmål med motsatt fortegn. Hvis en
mann som spiller en kvinnerolle fremtrer som
særlig teatral, må det omvendte vel også være
tilfellet, altså at en kvinne spiller en mann?
I vestlig teater finnes jo en tradisjon for nettopp dét, nemlig de såkalte bukseroller, som var
svært utbredt både i 1700- og 1800-tallets teater, og som stadig finnes i operarepertoaret, for
eksempel Cherubino i Figaros bryllup og Octavian i Rosenkavaleren - og mange andre, ikke
minst i barokkoperaen. Også fra oppførelser av
Shakespeares komedier kjenner vi i dag flere
eksempler på den kvinnelige skuespiller som

”I en sådan forestilling forble imitasjonens idé, selve kunstens tanke,
hele tiden levende. (...) Hva vi her
fant, var fornøyelsen av å se ikke tin-

9) Lesley Ferris: Acting women: images of women in theatre,1990,
s. 55, og samme forfatters Crossing the stage: controversies on crossdressing, 1993, ss. 53, 55.
10) Se evt. min artikkel ”The ’women’ of the Roman stage - as
Goethe saw them”, i Theatre History Studies, vol. XXI, 2001.
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spiller mann, men da i en noe annen versjon:
som spill i spillet. Opprinnelig ble publikum
presentert for en dobbelt forkledning når Viola
og Rosalind, i Twelfth Night og As you like it,
opptrådte som menn, for alle kvinneroller ble
jo spilt av unge gutter på Shakespeares tid. I
Violas og Rosalinds tilfeller var det dermed
tale om både cross-casting: at en rolle besettes
med en skuespiller av motsatt kjønn, og crossdressing: at en rollefigur gir seg ut for å være en
person av motsatt kjønn, i visse scener. Et eksempel på sistnevnte variant er Brechts Shen Te,
som spiller sin fiktive fetter Shui Ta, i Det gode
menneske fra Sezuan. Ofte benyttes imidlertid
cross-dressing som en samlebetegnelse for begge
kategorier; det vil også være tilfellet i den videre
fremstilling.
Mei Lanfang representerte altså den historisk
mest utbredte varianten av scenisk forkledning:
mann i kvinnerolle, og det er denne modellen
som til stadighet kommenteres i faglitteraturen. Når man kan få inntrykk av at den sceniske cross-dressing bare er blitt oppfattet som
teatral når menn spilte kvinner, skyldes det
muligvis at de mannlige kommentatorene har
vært mest oppptatt av hva (andre) menn kan
i kunsten. Cross-dressing er en meget krevende
disiplin, både teknisk og kunstnerisk, fordi
den baserer seg på en særlig avansert mimesis,
hvor skuespilleren ikke primært kan ta utgangspunkt i seg selv. At en mann behersker noe så
grenseoverskridende og vanskelig som å spille
en kvinne, kan ha virket så overveldende på
mannlige forfattere og teoretikere at de rett og
slett har glemt å diskutere det motsatte alternativet, nemlig kvinner i mannsroller, selv om
den kunstneriske prosessen skulle være ganske
tilsvarende. I den foreliggende avhandlingen
har forfatteren altså også oversett denne muligheten for en problematisering av diskursen
omkring Mei Lanfangs kvinnefremstilling.
I avhandlingen omtales en gruppe russiske
skuespillerinner som arrangerte ”a mock trial”,
hvor tidens mannlige dramatikere ble anklaget
for skrive for få kvinneroller (s. 71, årstall fremgår ikke). Meyerhold spilte med i denne fiktive

rettsak som rådgiver for aktoratet og argumenterte for at kvinner burde overta menns roller
både på scenen og i det virkelige liv. Kvinner
burde spille både Khlestakov (i Gogols Revisoren), Don Juan og Hamlet, hevdet Meyerhold
ved denne anledning. Det nevnes videre at han
i 1931 satte opp et skuespill, hvor hovedrollen
er en skuespillerinne som opptrer som Hamlet
to ganger i løpet av handlingen. Det dreier seg
for så vidt om et spill i spillet, men på fiksjonsnivået er det samtidig tale om cross-casting, hvor
en kvinne spiller en mann. På denne bakgrunn
kunne det vært interessant om forfatteren
hadde sammenholdt de omtalte begivenhetene med Meyerholds utsagn om at en mannlig
skuespiller som spiller en kvinne representerer
den høyeste form for teatralitet. Hva kan han
ha ment om den omvendte praksis?
Off stage genders?
Nært forbundet med synsvinkelen genders on
stage er forholdet mellom Meis status og image
som dan-skuespiller og hans private personlighet og identitet, off stage. Følgende sitat fra
avhandlingens innledende redegjørelse for genders on stage kan danne utgangspunktet for videre diskusjon: ”Transvestism and the professional theatre have also always been related”. (...)
legal incrimination against actors, dancers and
performers became standard practice for centuries throughout the history of the theatre. The
practice of stage transvestism was assosciated
with sexual perversion, or at best tolerated as
the low-status licence of the acting profession,
or the prerogative of stage buffoons” (s. 17).
Man får inntrykk av at begrepet “stage transvestism” her anvendes som synonymt med
cross-dressing i betydningen cross-casting, som jo
var den helt dominerende konvensjon i vestlig
teater opp til 1500/1600-tallet. I denne historiske sammenheng stemmer det ikke at ”scenisk
transvestisme” generelt ble assosiert med seksuell perversjon, selv om man nok kan finne eksempler på det. Menns opptreden i kvinneroller
ble heller ikke oppfattet som en form for klovnespill; det var rett og slett en integrert del av ti78
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dens teaterkonvensjon. I 1930-årene, derimot,
var jo menn i kvinneroller så godt som avskaffet
i Vestens teater, i alle fall i en seriøs kontekst, så
på dét tidspunkt kunne Mei Lanfang og hans
opptreden tilsynelatende danne grobunn for
mistanker om seksuelle avvikelser med derav
følgende moralsk fordømmelse.
Det synes å fremgå av avhandlingen at Mei
ikke var homoseksuell, men temaet russisk og
kinesisk syn på homoseksualitet berøres likevel
flere ganger (bl.a. ss. 158-59, 255-56). I det ene
tilfellet antydes en teori om hvorfor Eisensteins
filmopptagelse av Mei så å si forsvant i årevis.
Meis opptreden kan ha vært oppfattet som ”a
male drag show: dressed up as a woman, a man
is flirting with the camera and with another
man”, heter det her (s. 255). I en annen sammenheng nevnes det - som et ironisk poeng - at
Eisenstein deltok som aktivt medlem av den
offisielle mottagelseskomité ved gjestespillet, til
tross for myndighetenes ønske om å kontrollere
og ensrette kunstnerne.”Eisenstein the homosexual Clown with bravado promotes Mei the
Woman”, lyder den ledsagende kommentar (s.
163), og meningen må være at offentligheten
oppfattet ham som en slags kvinne, eller i alle
fall som transvestitt, fordi de assosierte ham
med hans kvinnelige rollefag.
Blant avhandlingens mange referanser til
Eisenstein finnes som nevnt også omtale av
hans dagbok fra 1947, hvor han er opptatt av
temaer som sirkelens symbolikk, karnevalet,
rollebyttet, yin og yang, østlige og vestlige teaterformer hvor alle roller spilles av menn (ss.
606-607). Det hele knyttes til androgyni og
biseksualitet. Mei Lanfang og hans teater nevnes som ett blant flere aspekter i disse dagbokopptegnelsene, men det er uansett relevant å
knytte tematikken til avhandlingens overordnede perspektiv. Spørsmålet er altså: Hvordan
spilte temaer som androgyni, biseksualitet og
homoseksualitet inn i ”the Mei Lanfang effect”,
og særlig i relasjon til Eisenstein, som ifølge
forfatteren var den viktigste eksponenten for
denne effekten? Var Eisensteins fascinasjon av

Meis kunst delvis betinget av homoerotiske assosiasjoner?
Walls and genders
Meis Lanfangs opptreden i dan-faget berører
også et annet av av avhandlingens fire hovedperspektiver, nemlig Walls, som står for den
kulturelle dikotomi Øst-Vest, eller Asia-Europa. Når man leser om de vestlige teaterfolks
begeistrede reaksjoner, får man tydelig inntrykk av at anerkjennelsen ikke bare skyldes
Meis beherskelse av den kunstneriske ”female
impersonation”, men også at denne utspiller
seg innenfor en fremmedartet og mer ”teatral”
teatertradisjon. I Beijing-operaen opptrer både
mannlige og kvinnelige karakterer annerledes
enn i Vestens teater, men kvinnerollene fascinerer i særlig grad. Forfatteren presiserer at Mei
spilte mange forskjellige slags kvinneroller innenfor Beijing-operaens typegalleri, ikke kun
de blyge lotusblomster, men også blant annet
”the female warrior”. Ikke desto mindre kan
man få inntrykk av at de sarte og sky har gjort
størst inntrykk ved gjestespillene.
I avhandlingens introduksjonskapittel, under redegjørelsen for synsvinkelen Walls, nevnes Edward Said og hans begrep orientalisme
(s.12), som er et kritisk uttrykk for den tradisjonelle Øst-Vest dikotomi, altså at Vesten
tradisjonelt har oppfattet Østen som ”feminin”,
irrasjonell og i bunn og grunn svak, mens Vesten selv omvendt representerer det maskuline,
rasjonelle og kraftfulle. 11 Ifølge Saids argumentasjon har europeiske forfattere, kunstnere og
forskere fra opplysningstiden og fremover skapt
et bilde av Orienten, som gjorde den til et omvendt speilbilde av Vesten, med den orientalske
person som ”the essentialized Other”. Allerede
her i introduksjonen fremheves det videre at
hele det kinesiske gjestespill kan ses som et uttrykk for den mentale Øst-Vest-akse, fordi det
åpenbart var iscenesatt eller arrangert nettopp
for å fremheve det denne aksen representerte.
Senere (s. 86) nevnes det mer spesifikt at den
tilsiktede propagandaeffekt ved besøket, fra de
11)
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Judith Butler er som kjent det store navn innenfor queer theory, men også desiderte teaterog performanceforskere har utnyttet og videreutviklet hennes teorier. Gender og genders on
stage utgjør altså i utgangspunktet to av avhandlingens fire synsvinkler, og det kunne ha vært
interessant å se disse spørsmålene i lys av den
nyeste teorien på området. Avhandlingens rikholdige bibliografi omfatter faktisk en bok om
Cross-Dressing in Chinese Opera (av Siu Leung
Li), hvor slike teoretiske perspektiver i høy grad
er inkludert. 13 Flere av kapitlene belyser temaer
som overlapper viktige aspekter i avhandlingen,
som det fremgår av følgende stikkord fra kapitteloverskriftene: “A theatre of cross-dressing. A
revisionist History”, ”Un/queering the Latently
Queer and Transgender Performance”, ”Gender
and Performance: Crossing Reality/Fiction and
Acting of the Other Sex” og ”The Last Female
Performer: Wen Ruhua and His Aesthetics of
Male Transvestism”. Her benyttes blant annet
teoretikere som Lesley Ferris, Laura Mulvey og
Judith Butler, og uansett om man er tilhenger
eller motstander av queer theory som sådan,
kunne perspektiver fra dette feltet ha nyansert
og komplementert avhandlingens diskusjoner.

sovjetiske myndigheters side, var ”to serve up
a weak and feminine feudal China to a Soviet
macho culture”. Her trekkes altså orientalismeperspektivet direkte inn i diskusjonen, men
spørsmålet er om det kunne ha vært utnyttet
bedre i avhandlingen som helhet. Forbindelsen
Øst/Vest går som en rød tråd gjennom hele
fremstillingen, men de to poler er ikke like vektige, for langt de fleste ”stemmer” som høres, er
jo vestlige, inkludert forfatterens egen. Dermed
kunne man mene at orientalisme-perspektivet
også er relevant i vurderingen av selve diskursen
omkring Mei og hans kunst. På et overordnet
og politisk nivå lå det altså en klar propagandahensikt bak gjestespillet, basert på en ”orientalistisk” oppfattelse av kinesisk kultur generelt og
Beijing-operaen spesielt. På denne bakgrunn
kunne avhandlingen med fordel ha trukket linjene videre til de involverte vestlige observatører. I hvilken grad kan Meyerhold, Eisenstein
og de andre teaterfolkene ha oppfattet Meis
kunst med et - ubevisst - orientalistisk blikk?
The Show and the Gaze
De spørsmål som hittil er diskutert, kommer
selvfølgelig an på øynene som ser, tilskuerens
blikk. Dette blikk er alltid en vesentlig faktor i
teater, for som Erika Fischer-Lichte har markert
via selve tittelen på en av sine bøker, er teatret
pr. definisjon et samspill mellom The Show and
the Gaze (of theatre). 12 Her kommer blant annet teatrets etablerte konvensjoner i fokus, for
både det som vises, og det som ses, er i mange
henseender bestemt av tradisjoner og forventninger til hvordan fiksjonens elementer skal
gestaltes og fortolkes. Men hverken the show eller the gaze er jo endimensjonalt eller entydig,
heller ikke samspillet mellom dem. Når teatret
benytter seg av cross-casting og cross-dressing er
visse aspekter av den potensielle flertydighet så
å si satt i system, og i moderne teori har man
blant annet søkt å belyse disse dimensjoner ved
hjelp av det såkalte queer-perspektiv.
Den amerikanske litteraturforsker og filosof

Das Ewig-Weibliche?
På avhandlingens tittelside har forfatteren sitert det berømte Chorus Mysticus fra Goethes
Faust II, selve avslutningen av dikterens store
verk. De aller siste ord i dette kor lyder som
kjent ”Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan”, og
sitatet er tilsynelatende valgt for å poengtere at
den mannlige skuespiller Mei Lanfangs kvinnefremstilling ble oppfattet som det perfekte
uttrykk for det evig kvinnelige - selve essensen
av kvinnen (jf. referansen til sitatet s. 18). Hvis
dette er den underliggende intensjonen, blir sitatet samtidig en illustrasjon av Goethes egne
vurderinger i det omtalte essay om Frauenrollen
durch Männer gespielt, altså noe i retning av at
”men make better women”.
Det siterte korverset som helhet er langt fra

12) Erika Fischer-Lichte: The show and the gaze of theatre. A European perspective, Iowa City 2003.

13) Siu Leung Li: Cross-dressing in Chinese opera, Hong Kong
2003.
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enkelt å forstå, men det dreier seg neppe om teater og skuespillerkunst. ”Først hele det levende
livet åpner for det uendelige perspektiv, som
er dragningen mot det Andre, det kvinnelige,
det (for ’mannens bryst’) objektive”, heter det
i Faust-oversetteren Per Øhrgaards kommentar. Åse-Marie Nesse, som har oversatt Faust til
norsk, mener at verket klinger ut i en lovsang
til den nådefulle, forløsende kjærligheten, Det
Evig-Kvinnelige. 14 Med dette er vi inne i metafysiske, religiøse sfærer som strekker seg langt ut
over avhandlingens Walls, Genders, Genders on
stage og Avant-Gardes, og sitatet virker strengt
tatt ikke særlig velvalgt som nøkkeltekst eller
motto.
Under alle omstendigheter er det selvfølgelig avhandlingens innhold som teller. Det er all
grunn til å fremheve verkets store kvaliteter og
betydning, som en rikholdig kilde til ny kunnskap og interessante perspektiver både for teatervitenskapen og for tilstøtende kulturhistoriske
disipliner.

14) Per Øhrgaard: Goethe. Et essay, København 1999, Åse-Marie
Nesse: Faust, del II, Oslo 1999.
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Essay
Mere end et arkiv

Yvette Helin
Pedestrian Project

Mere end et arkiv
- Når dokumenter genopliver performanceværker
Af Cecilie Lærke Asaa
kvens har sin egen baggrundsfarve: grøn, hvid
og orange. Samme farver som er at finde i det
irske flag. Andre værker er Andrea Frasers institutionskritiske Museum Highlights: A Gallery Talk fra 1989, hvor Fraser udgiver sig for
at være omviser på Philadelphia Museum of
Art, og William Wegmans Reading with Man
Ray fra 1977, der er en tekstoplæsning med
inddragelse af hunden Man Ray. Eller Patty
Changs feministiske værk Fountain fra 1998,
hvor Chang, liggende på knæ, slubrer vand af
et spejl, der ligger fladt på et gulv. Chang fremviser udholdenhed og ydmyghed ved i 20-45
minutter ad gangen, gentagne gange, at fjerne
vand fra spejlet.
Jeg har ikke oplevet en eneste af disse performances live (da jeg enten ikke var født eller
stadig blot en lille pige, da de blev fremført).
Men på baggrund af de danske performances,
jeg har oplevet, er jeg klar over, at performances
er værker, der både griber ind i det fysiske rum,
de for en stund er en del af, samt i de sind, der
oplever dem. Det er meget mere end billeder på
en flad skærm. Det er kunstnere, der bevæger
sig og agerer i et tredimensionelt rum, fysiske
rekvisitter, tilskuere i kreds om performancen,
tidslighed, levendegørelse og iscenesættelse.

I efteråret 2010 rejser en kuffert til Århus
Kunstbygning. Indholdet er en række DVD’er
med højdepunkter fra den amerikanske performancekunsts historie. Værkerne skal udstilles
og afspilles på forskellige monitorer i Århus
Kunstbygning som en samlet udstilling under
titlen History of Disappearance. Det er en udstilling, hvor det dokumentariske materiale fra og
af de forskellige performances vil stå til rådighed
for, at publikum kan leve sig ind i denne bid af
kunsthistorien, selvom de originale værker for
længst er forsvundne. Materialet kommer fra
arkivet Franklin Furnace i New York, der siden
1976 har sørget for at bevare og præsentere dokumenter, der er med til at genfortælle og udvide fortællingen om avant-gardekunstværker.
En kuffertfuld af performancekunstens
historie
Jeg er forundret, da det går op for mig, at den
udstilling, Århus Kunstbygning har på programmet i efteråret 2010 i sammenpakket form
ikke fylder mere end en kuffert. 23 DVD’er
pakket ned og sendt afsted fra Franklin Furnace arkivet i New York. Det er betydningsfulde værker, der befinder sig på disse DVD’er.
Highlights fra en af det 20. århundredes eksperimenterende, provokerende og samfundskritiske kunstarter: Performancekunst.
Blandt værkerne i kufferten befinder The
Rope sig eksempelvis. En performance opført
af Nigel Rolfe 1983-1988, der har konflikten
i Irland som sit udgangspunkt. DVD’en, der
dokumenterer værket, består af tre sekvenser.
En hvor Rolfe vikler sit hoved ind i et tjæreindsmurt reb, han (efter sigende) har fundet i
en forladt hytte i det nord-vestlige Irland. En
anden, hvor de dansende fødder af en traditionel irsk danser ses, og en tredje, hvor kunsteren
konstant bliver overhældt med vand. Hver se-

Flydende grænser mellem værk og dokument
Eftersom performanceværker kun eksisterer i
det øjeblik, de bliver opført, har vi ingen chance for at udstille de originale værker i Århus
Kunstbygning. Vi viser i stedet dokumentationer af, at disse performances har fundet sted.
En kuffertfuld arkivmateriale, der fortæller om,
og peger på, at disse værker på et tidspunkt har
eksisteret i live form. Det er optagelser af performances. Ikke det, man ville kalde ægte værker.
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For nogle kan der måske ligge en underlighed
i at vise en dokumenterende udstilling på et udstillingssted og i en kunstinstitutionel kontekst,
der traditionelt set fokuserer på originale genstande. Malerier, skulpturer og installationer
kan udstilles, pakkes sammen og udstilles i det
uendelige (hvis de bevares og konserveres korrekt, vel at mærke). Når de filmiske optagelser
af performanceværker udstilles inden for denne
kunstinstitutionelle kontekst, hvor originaler
sættes på en piedestal, kan det måske synes som
om, dokumentationerne af performanceværkerne ophøjes fra dokumentation til originaler,
selvom de ikke er det.
Noget af det dokumentariske materiale til
udstillingen History of Disappearance ligger da
også i et krydsfelt mellem at fungere som originale værker og dokumentationer af værker. Eksempelvis havde Patty Chang, som en del af sin
performance Fountain, installeret et kamera,
der filmede hele seancen og samtidig sendte de
filmede billeder videre, så de blev projiceret op
på en skærm bag performancen og på en monitor uden for galleriet, hvor performancen fandt
sted. Et andet eksempel er Suzanne Lazys værk
The Crystal Quilt fra 1987, hvor hun fik 430
ældre kvinder til at slå sig ned ved kvadratiske
borde dækket af farverige duge placeret på et
kæmpestort tæppe. Med deres hænder dannede
de mange kvinder forskellige mønstre på bordene og var således med til at danne ét stort levende quiltet tæppe. Performancen blev transmitteret direkte på TV på mors dag i 1987 med
en lydside, hvor kvinderne talte med hinanden
om det at blive ældre.
I begge de to førnævnte performances blev
de filmiske optagelser således brugt under selve
seancerne og indlemmet som en del af værkerne. Det filmiske materiale fungerede ikke kun
som dokumentarisk materiale af værkerne, men
skiftede position til også at fungere som dokumenter i værkerne såvel som dokumentation,
der fungerede som værk i sig selv.
Grænserne for hvilken rolle dokumentarisk
materiale af og fra performances indtager kan
således være flydende. I The Contingent Object

of Contemporary Art, hvor lektor i kunsthistorie
ved Montserrat College of Art Martha Buskirk
behandler flygtige kunstformer, kommer hun
blandt andet ind på denne problematik. Hun
skriver:
Der er faktisk altid et spørgsmål tilstede om, hvornår dokumentet, i en
progression af valg, bliver transformeret fra sekundært objekt til noget,
der er identisk med selve værket [...].
Den centrale rolle for fotografi og video, i dette komplekse og flydende
kontinuum, der hægter performance
og konceptkunst fra 1960‘erne og
1970‘erne sammen, er således en serie af muligheder, som inkluderer
dokumentet af værket, dokumentet
i værket og dokumentet som værket.
(Martha Buskirk, 2003, s. 223)
I forlængelse af dette argumenterer hun for,
at det dokumentariske materiale af eller fra en
perfomance kan gribe ind i værket og være med
til at fortælle sin del af historien om det. Hun
skriver: “Fotografiske optagelser kan være med
til at give en særlig form for adgang til flygtige
[...] fænomener, som, gennem denne dokumentation, kan forstås som en fortsættelse af
kunstnerens værk som et hele” (Martha Buskirke, 2003, s. 224). Dokumenterne kan således fungere som en udvidelse af værkerne. Som
endnu en vinkel, en eksperimenterende tilgang
til værkerne, der kan være med til at åbne op
for dem.
Dokumentationernes berettigelse
Jeg er enig med Buskirk i, at dokumentationer af
flygtige kunstværker kan bibringe forskelligrettede vinkler på værkerne. Derfor finder jeg det
også vigtigt og betydningsfuldt at Århus Kunstbygning udstiller dokumentarisk materiale over
et stykke af performancekunstens historie. For
de filmiske dokumentationer er noget af det
materiale, der er tilbage til at kunne fortælle
historien om disse værker. Det er den måde,
vi har mulighed for at genopleve værkerne på i
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kivet. Missionen for arkivet var og er stadig “at
gøre verden til et sikkert sted for avant-garde
kunst”, som det hedder i materiale om arkivet
og på arkivets hjemmeside. Arkivet indeholder
ikke kun dokumentation af performancekunst
gennem tiderne, men er mere bredt set specialiseret i at bevare og udbrede kunstformer af flygtig karakter. Kunstformer, der har været sårbare
og udsatte, eksempelvis fordi de eksisterer i en
afgrænset tidsperiode eller behandler betændte
(politiske) emner og derfor er blevet udeladt
og overset af andre kulturinstitutioner. Udover
performancekunst indeholder Franklin Furnace
arkivet også kunstnerbøger og tidsskrifter, samt
materiale til dokumentation af tidsbegrænset installationskunst og mediekunst. Frem til
1980‘erne fungerede arkivet udelukkende som
et fysisk arkiv. Herefter genskabte det sig selv, så
det nu også eksisterer som en virtuel institution
på nettet. Med transformationen til virtuelt arkiv er det blevet muligt for alle og enhver at
søge i arkivet, finde, bladre, studere og fordybe
sig i tekster, billeder, videoer m.m., der har med
de mange forskellige værker, arkivet har samlet
sammen, at gøre. Franklin Furnace har således
åbnet dørene op i et forsøg på et gøre avantgardekunsten, eller i hvert fald muligheden for at
stifte bekendtskab med den, mere tilgængelig
og ideelt set også mere demokratisk. Formidling og undervisning er, i forlængelse af det virtuelle arkiv, også en af de måder, hvorpå arkivet
får spredt viden om flygtig og overset avantgardekunst videre ud til publikum. Workshops
for børn og voksne, events med genopførsler
af performances, udstillinger (som den Århus
Kunstbygning viser), støtteprogrammer for nye
avant-gardetalenter m.m. er altsammen med til
at udbrede og bevare kendskabet til forskellige
avantgardistiske kunstformer.

dag. Om det er originaler eller dokumentation,
vi udstiller, er for mig at se underordnet. For
begge dele, den originale performance og den
filmiske dokumentation, kan være lige gode til
at give publikum et indblik i performancekunstens historie. Og begge dele kan være lige gode
til at give en forståelse for, hvad de enkelte performanceværker handler om.
Det er også noget af grunden til, at jeg er
forundret over, at udstillingen ikke fylder mere
end en kuffert, og derfor at værkerne fylder
væsentligt mere i min bevidsthed, end de gør
i kufferten. For jeg lever mig ind i værkerne,
jeg visualiserer disse performances for mit indre
blik, uanset om jeg blot har læst en tekst om
dem, set et foto eller en video af dem, eller oplevet dem live. Som professor i kunsthistorie og
kommunikation ved McGill University Amelia
Jones skriver i artiklen “‘Nærvær’ in absentia”,
så har live-performancen og den dokumentariske re-præsentation lige stor værdi for beskueren. Hun skriver:
Selvom oplevelsen af at betragte et
fotografi og læse en tekst åbenlyst er
anderledes end af at sidde i et lille lokale og se en kunstner optræde, så har
ingen af de to oplevelser en privilegeret
adgang til den historiske ‘sandhed’ om
denne performance. [...] Mens live-situationen måske muliggør fænomenologiske relationer i form af hud-modhud indlevelse, er den dokumentariske
udveksling (beskuer/læser - dokument)
faktisk ligeså intersubjektiv. (Amelia
Jones, 2006, s. 21-22)
Hun fortsætter med at forklare, at det dokumentariske materiale er med til at give beskueren mulighed for at stifte bekendtskab med
værket flere gange og fra flere vinkler, spille det
igennem om og om igen, hvilket er med til at
skabe større forståelse for værkets indhold.

Konteksten ind i arkivet
Franklin Furnaces nyfundne virtuelle form og
fokus på formidling bidrager til, at arkivet skriver sig ind i rækken af moderne fremtidsorienterede mediearkiver. I de senere år er det blevet
vigtigt at se på, hvordan bevaring af samtidens

Arkivet Franklin Furnace
Franklin Furnace blev stiftet i 1976 af kunstner
Martha Wilson, der i dag fortsat er leder af ar85
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flygtige kunstarter varetages bedst muligt. Det
siger sig selv, at der er forskel på at bevare et maleri og en filmisk optagelse af en performance.
Maleriet er originalen, som vedligeholdes og
fremvises når nødvendigt. Den filmiske optagelse er et dokument, der har en vis berøring
med det originale værk; det er et dokument,
der kan kopieres på kort tid, men som grundet medieudviklingen er i fare for at gå til, når
videoapparatet osv. ikke længere anvendes eller
fungerer.
Der er ingen sikkerhed for, at et filmisk (eller lignende) dokument kan vises i fremtiden.
Derfor går den nye arkivmentalitet ud på ikke
kun at bevare filmiske og mediemæssige dokumentationer, men også på at bevare og beskrive
den kontekst, der omgiver værkerne. Man kan
sige, at bevaring af objekter ikke udelukkende
er nok, men at den historie, der omgiver objektet, er mindst lige så vigtig at bevare. Arkiverne skifter således position fra at fungere som
steder, der opmagasinerer objekter, til steder,
der bevarer historier og kontekster relateret til
objekter, også selvom objekterne ikke eksisterer
længere. I en artikel, der behandler, hvorledes
arkiver over flygtig kunst kan udformes, beskriver Alain Depocas, der er hovedansvarlig for
the Research and Documentation Centre ved
Daniel Langlois Foundation for Art, Science
and Technology, dette skifte på følgende måde:
“arkiver skifter fra at akkumulere og opmagasinere information til at navigere, hoppe mellem
forskellige referencer, kortlægge og lokalisere
relevant information” (Alain Depocas, 2002).
Denne måde at tænke arkivet som form på,
lægger derfor meget mere op til videreformidling af kunst, fordi det er fortællingerne om
værkerne, kortlægningen, hoppeturen mellem
forskellig information, der bliver det vigtige
fremfor selve værkerne. Sådanne arkiver er på
en og samme tid i stand til at bevare og stille
viden til rådighed om værker, der måske ikke
længere eksisterer. Besøgende i arkiverne har
mulighed for, som i Franklin Furnaces virtuelle
arkiv, at møde værkerne fra forskellige vinkler,
sætte sig ind i konteksten og fortællingen om

dem, og på den måde danne sig en forståelse
for værkerne. Det svarer til den visualisering og
bevidsthed, jeg har omkring performanceværkerne i udstillingen History of Disappearance,
uden at jeg har oplevet et eneste af værkerne
som live performances. På sin vis kan man sige,
at arkiverne og udstillingen opnår en form for
performativ status, et levende, historiefortællende, visualiserende islæt, fordi de åbner for, at
besøgende kan afspille de historiske dokumenter, hoppe rundt imellem dem og kortlægge deres egen forståelse af de enkelte værker.
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Essay
100 Prozent Wien

Foto: Nurith Wagner-Strauss
Rimini Protokoll

100 Prozent Wien.
Regionale observationer med globalt bagtæppe.
Af Ida Krøgholt
100 borgere ved forestillingens begyndelse står
helt tæt ved siden af hinanden ved drejescenens
kant, mens scenen ganske langsomt drejer en
omgang, indtil alle har fået fokus, har præsenteret sin ven eller veninde og har fortalt et par
ord om sig selv. Og man ser dem som en masse,
i fugleperspektiv, idet et kamera filmer drejescenen oppefra mens handlingen projiceres på stor
rund skærm højt bag de medvirkende. Med disse statistisk repræsentative mennesker som materiale spørger Rimini Protokolls forestilling,
hvad globaliseringen betyder for Wiens borgere
og indbyggere. Er den udtryk for forskellighed,
holdningsmæssig diversitet, forskelle i ritualer, i
det, indbyggerne konsumerer, og det, de foretager sig socialt. Eller gør globaliseringen tilværelsen mere ensartet for byens borgere.

En populationsundersøgelse kan laves som teaterforestilling. Teatret risikerer dog at nedbryde
den statistiske observationsmetode indefra,
hvilket til gengæld kan skabe nye former for
kulturel forhandling.
I 100 Prozent Wien. Eine statistische Kettenreaktion, som blev udviklet til Wiener Festwochen i maj 2010, præsenteres 100 mennesker,
der tilsammen udgør et gennemsnit af den
europæiske metropol Wiens aktuelle befolkning, på en 100 kvadratmeter drejescene. De
er engageret af den tyske teatergruppe Rimini
Protokoll som såkaldte hverdagseksperter –
eksperter i deres egen lokale virkelighed – og da
de skal udgøre modelborgere for byen Wien og
tegne et kort over byen, er de omhyggeligt udvalgt. Dels er rammerne for castingen udførligt
gennemtænkt af teaterkompagniet, idet byens
forskellige segmenter er forsøgt repræsenteret,
og dels har de medvirkende valgt hinanden. En
stor del af processen bag denne forestilling har
nemlig, som titlen angiver, været formet som
et socialt spil: en statistisk kædereaktion, hvor
alle, efterhånden som de er blevet engageret,
har fået til opgave at finde forestillingens næste
medvirkende modelborger. Men da det netop
skulle være en repræsentativ borger, kunne det
ikke være en hvilken som helst ven eller veninde, man kunne inddrage: Kun personer der
kunne modsvare en række aktuelle statistiske
kategorier for indbyggere i Wien, kunne få adgang. Den statistiske kædereaktion kobler på
den måde personerne på scenen sammen. Alle
kender mindst én anden, men som gruppe er
de yderst forskellige med hensyn til alder, køn,
etnisk tilhørsforhold, familiesituation, arbejdssituation, uddannelse og uniformering. Byens
forskelle og dens ensartethed får man rig lejlighed til at studere her. Man iagttager de medvirkende frontalt og ser dem enkeltvis, da de

Wien i et dobbeltperspektiv
Den såkaldte globalisering bliver ofte beskrevet
som en proces, der kulturelt set gør os både rigere og fattigere. Verden bliver beriget i kraft af
de stigende udvekslinger af impulser og varer.
Samtidig bliver vi lokalt set fattigere, da globaliseringsprocesserne også er med til at homogenisere markedet, og kritikere af globaliseringen
hæfter sig netop oftest ved markedskræfternes
globale ekspansion. For selv om globalisering
sympatisk åbner for økonomiske, teknologiske
og migrationsmæssige udvekslinger, sætter markedets standardiseringerne de lokale måder at
gøre tingene på under pres, og i det perspektiv
kan grandiose drømme om en global enhedskultur virke foruroligende. Sociologen Ulrich
Becks globaliseringsteori har en mere forsonende måde at se globaliseringens muligheder på.
I følge Beck er globaliseringen en del af en moderniseringsproces, der generelt skærper vores
reflekterede forhold til verden og på den måde
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kan stimulere kulturen til konstruktiv selvkritik. Når Beck kan se sådan på det hænger det
sammen med, at han ikke bare forholder sig til
globaliseringens markedsperspektiv men til det
aktørperspektiv, globaliseringsprocesserne også
indeholder. Med globaliseringens sociale aktører som emne beskriver han, hvordan medierne, ved dagligt at bringe den globale verden ind
i vores stuer, gør os til specialister i at leve en
rumlig og social dobbelttilværelse. Her lever vi
vores liv lokalt og tager samtidig del i et større
globalt medienetværk (Beck 1997).
Teaterkunsten er naturligvis berørt af globaliseringsprocesserne, som kan give anledning
til at belyse blandede identiteter og vekslende
perspektiver på verden på andre måder og
ved inddragelse af andre medier end de klassiske genrer. Disse udfordringer tager Rimini
Protokoll op med forestillingen 100 Prozent
Wien. Ikke fordi forestillingen handler direkte
om globaliseringen. Forestillingens ’protokol’,
dvs. dens idéudkast, går i sin enkelthed ud på
at kortlægge Wiens befolkning, og den bliver
på den måde en undersøgelse af regionen, som
den statistisk tager sig ud. Det er idéen om at
lade byens befolkning se sig selv og hinanden,
der er forestillingens anledning, men det er
vanskeligheden i at bestemme byens identitet,
der er dens problemstilling. Med det perspektiv bliver forestillingen netop en kommentar
til globaliseringen. Det gælder også den måde,
forestillingen belyser de medvirkende som sociale aktører, der det ene øjeblik beskriver Wien
med et lokalt blik og det næste øjeblik bliver
belyst globalt. I modsætning til teater, som i
disse år forsøger at gøre sig konkurrencedygtigt
efter internationale normer ved at følge standarder for kunst, der appellerer bredt og spektakulært, og som derved forsøger at tiltrække
sig maksimal opmærksomhed og købekraft på
det globale marked, er 100 Prozent Wien dog i
allerhøjeste grad lokalt forankret. Forestillingen
og konceptet omkring tilblivelsen af den kan
alt i alt ses som en refleksion over den globale
verdens kompleksitet, ikke med et forskelsløst
transnationalt blik men i et dobbeltperspektiv

på verden, beskrevet udefra af teatermediet og
set indefra af Wiens aktører.
Statestik og kædereaktioner
100 Prozent Wien er et remake af en af Rimini
Protokolls ’protokoller’, idet forestillingen er en
variation af 100 Prozent Berlin (2008). Konceptet er altså prøvet før men mødes her af andre
lokale udfordringer, må vi antage.
Processen med at udtage de 100 deltagere i
Wien startede d. 7. januar og blev afsluttet d.
13. maj, få uger før præsentationen ved Wiener
Festwochen 2010. Castingen stod de medvirkende som sagt selv for, og den eneste af hverdagseksperterne, der blev castet af Rimini Protokoll selv (dvs. kunstnertrioen Haug, Kaegi
og Wetzel), var den først involverede, nemlig
en statistiker, Martin Thomas, der er ansat ved
Østrigs Statistiske Call Center. Hans opgave
bestod i indenfor 24 timer at finde den næste
deltager til projektet ud fra princippet om kædereaktion. Den eneste betingelse for valget af
deltager var, at vedkommende skulle passe ind
i en eller flere af seks statistiske kategorier for
befolkningen i Wien, som Martin Thomas selv
havde været med til at udarbejde i samarbejde
med instruktørerne. Det drejede sig om alder,
familiemæssig stand, statsborgerskab, bopæl
og religion, herunder en række underkategorier. Hver gang en ny deltager blev engageret,
bidrog den pågældende til at repræsentere
Wiens befolkning, alt imens dette inddæmmede muligheden for, hvem resten af de i alt 100
deltagere nu kunne blive. Så samtidig med at
forestillingen – og dens tilblivelsesproces – var
baseret på en forholdsvis statisk registrering af
Wiens indbyggere og på statistisk estimering af
byens fremtid, blev tiden en afgørende faktor,
der greb forstyrrende ind i den stabile statistiske kortlægningsmetode. Konkret skulle der
fx under kategorien statsborgerskab engageres
81 Østrigere, syv ex-jugoslavere, fem nye EUborgere hvis statsborgerskab var ændret efter 1.
maj 2004, fire med andet statsborgerskab samt
to tyrkere, og efterhånden som processen skred
frem, steg udfordringen i at få kontakt med
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og de menneskelige reaktioner på disse. Med
teatret som medie for stikprøveundersøgelsen
udfordres statistikkens rationelle forudsigelighed, da de medvirkende ikke blot besvarer populationsundersøgelsens spørgsmål men også er
under indflydelse af undersøgelsens sociale interaktionsform – og altså reagerer på hinandens
reaktioner.
Efter præsentationen af de 100 medvirkende
på den 100 kvadratmeter store drejescene, leverer forestillingen en lang række af oplysninger
om indbyggerne i Wien, alias de medvirkende,
ved at stille enkle spørgsmål, som de alle sammen besvarer, vedrørende deres sociale liv og religiøse, politiske og moralske holdninger. Forestillingen åbner på den måde for en spørgeleg,
som er struktureret efter principper, der gør det
nemt og enkelt at gruppere og statistisk aflæse
de leverede svar, som i et spørgeskema. Spørgsmålene og svarmulighederne er yderst standardiserede, som når forestillingens medvirkende
fx kan vælge mellem ”Ich” eller ”Ich nicht” som
respons på følgende spørgsmål:

præcis de personer, der kunne opfylde de statistiske kriterier med henblik på at gøre 100 procent Wien komplet. D.16. april var 70 procent
af de medvirkende engageret, så med denne inkorporerede stressfaktor og kun en måned til at
finde de resterende blev knuden strammet, og
der blev for alvor tændt op under arrangørernes og de medvirkendes kommunikation gennem sociale medier som Facebook, Twitter og
god gammeldags avisannoncering for at skaffe
de resterende 30 deltagere. På en gang en integrerende social handling og en udstilling af
globaliseringens fejring af de sociale mediers
stressfællesskab.
Processen sætter to principper i spil, som er
ganske forskellige, nemlig statistikken, der registrerer byens udvikling i økonomiske, sociale, politiske og religiøse indikatorer, og så det
bruger-centrerede medie, som kædereaktionen
indfører. Ved at vælge at importere en statisk
omverden, som statistikken jo gør det ud for,
har konceptet sikret sig en dimension, der kan
kortlægge hændelser og udviklinger uden at
blive forstyrret af nye begivenheder og udsving
i befolkningsmassen. Dermed er anvendelsen af
det statistiske materiale forbundet med en bestemt forståelse af praksis. Princippet om kædereaktionen tilføjer en anden praksisdimension,
da den er bygget op omkring sociale relationer
og dermed virker som en usikkerhed i praksis
– en sikkerhedstrussel, om man vil. Valget af
præcis disse to principper er derfor konceptuelt interessant og betyder, at den kontrollerbare
statistiske- og den ikke-kontrollerbare socialt
udvekslende kortlægning kommer til at stå i
vekslende forhold til hinanden. Dette forhold
får som her beskrevet betydning for processen,
men er i høj grad også betegnende for forestillingens æstetik.

Hvem hader statistikker?
Hvem snyder statistikken?
Hvem gør sig gerne bemærket?
På en sjov måde får forestillingen, via den
standardiserede måde at spørge på, signalleret
hvordan den menneskelige faktor snyder kortlægningsprocessen. Med spørgsmålet ”Hvem
snyder statistikken” peges der på signifikansniveauet, og dilemmaet er at der ikke er nogen
troværdighedspræmis for virkelighedsfremstillingen i denne populationsundersøgelse. En
hel del af de medvirkende svarer ”Ich” til det
første af ovenstående spørgsmål og viser sig ret
forudsigeligt at have et noget bebyrdet forhold
til statistiske undersøgelser. En del svarer, at
de gerne snyder statistikken, og ad den vej får
forestillingen allerede fra starten konstitueret
en risiko for, at der kan være uoverensstemmelser mellem forestillingens hypoteser om Wiens

Byens jagt på viden om sig selv
Det er ikke kun i det sociale spil forud for forestillingen, Rimini Protokoll konfronterer de to
princippers måde at oparbejde viden om byen.
Også forestillingen er bygget op omkring henholdsvis statistiske hypoteser om befolkningen
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population og de resultater, som stikprøverne i
forestillingen vil komme til at afsløre.
Herefter følger geografisk kortlægning af de
medvirkende og spørgsmål til deres biografiske
ophav:

nogle helt bestemte kriterier. Med sådanne tilkendegivelser synes Rimini Protokolls idé med
forestillingen at være konstruktivistisk orienteret og kan forstås med Luhmanns iagttagerbegreb: de spørgsmål, der stilles i en populationsundersøgelse er baseret på kontingens, og det
ville resultere i andre svar, hvis det var en anden
observatør, der havde udformet spørgsmålene.
Problematiseringen af subjekt-objekt bliver
endnu stærkere da forestillingen lader nogle af
de medvirkende optræde med deres egne små
fortællinger, det vil sige nogle af de beretninger, der gemmer sig bag standardsvarene, for
statistikkens forsøg på at samle svarmaterialet i
kategoriske kasser får på den måde et modspil.
Sceneteknisk er det statistiske spil med perspektiver løst ved hjælp af tydeligt afmærkede rum
på scenen, som de medvirkende kan flytte sig
imellem. Når der stilles et spørgsmål, giver de
medvirkende deres respons ved fx at placere sig
ud for én af to store synlige skærme, hvorpå
standardsvarene ”Ich” og ”Ich nicht” står skrevet. Og hver gang et nyt spørgsmål stilles, bevæger massen sig og danner et nyt mønster i
rummet:

Hvem bor i nybyggeri?
Hvem bor i sit barndomshjem?
Hvem kender navnene på sine oldeforældre?
Hvem er født på landet?
Hvem er født i Wien?
Den statistiske metode søger svar på en række
distinktioner, og med det udgangspunkt skaber forestillingen perspektiver på byen. Men
subjektet bag de spørgsmål, der stilles, er som
regel fraværende på scenen, man hører blot
statistiker-stemmen over en højtaler. Ind imellem overtager de medvirkende føringen som
statistikere og retter spørgsmål til hinanden, og
på den måde bliver konkrete observatørers optik på Wien et supplement til kortlægningen af
byen. Når forestillingen lader menneskene selv,
borgerne, komme til orde, bliver det manifesteret hvordan, der skabes distinktioner og hvem,
der skaber dem. Æstetisk er det derfor i høj
grad formen, der løber med opmærksomheden,
og indholdet i svarene på de enkelte spørgsmål
betyder egentlig kun noget, når de ses i sammenhæng med hvem og hvordan, der spørges.
Denne post-ontologiske måde at inddrage den
statistiske form, problematiserer statistikkens
objektivitetskriterium, for den statistiske ’fortælleinstans’ i forestillingen er også ind imellem
selv en del af byen Wien. Der gives altså ikke
nogen objektiv observatør af byen; byen er altid
fortalt af nogen, den er observeret et sted fra.
Med andre ord demonstrerer forestillingen at
statistikker ikke stiller uskyldige spørgsmål til
verden men er iagttagelser, som gøres ud fra

Hvem vil gerne have schillingen genindført?
Hvem er medlem af et politisk parti?
Hvem er politisk aktiv?
Hvem går i kirke?
Hvem tror på Gud?
Hvem er gift?
Hvem er forelsket?
Hvem har børn?
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krænket i den sociale mekanisme og vil sandsynligvis komme til at se sig misagtet i andre
sammenhænge. Derfor er ofrenes oplevelse af
at være systematisk socialt ekskluderet et centralt aspekt af det, vi kalder mobning og gør, at
man vanskeligt statistisk kan måle, om et menneske de facto er blevet mobbet. Forestillingens
stikprøve er et provokerende spil med hele dette
problemkompleks og en udfordring af gængse
måder at behandle det på. Når der er grund til
at opholde sig ved det lille eksempel fra forestillingen hænger det sammen med dets signifikante berøring af det tabu, filosoffen Peter Sloterdijk præcist har beskrevet som de moderne
massers problem, og hvilket forestillingen ligeså
nøjagtigt får sat fingeren på: foragten for den
anden og problemet med at kommunikere om
den (Peter Sloterdijk 2002). Sloterdijks pointe
er, at den manglende evne til at give foragten
en anstændig form, hvilket mobning kan ses
som et udtryk for, hænger sammen med, at alle
gerne vil opnå anerkendelse. For, som han siger,
foretrækker vi at smigre hinanden. Men smiger
virker kun i ganske små og afmålte doser, og
på den måde forklarer Sloterdijk moderne masseadfærd, som han beskriver som en kølig social
mekanisme, der kommunikerer kritik af den
anden ved at udelukke og udøve misagtende
floksignaler. Uden ensidigt at følge Sloterdijks
pessimistiske kritik af masserne har forestillingen held til at give problemstillingen en kommentar, idet den medvirkende (ofret) ikke optræder anonymt men træder frem af massen og
med sin erklæring bryder det kulturelle tabu.
Hvis man skulle præcisere hvordan billedet af
den mobbede virker via Sloterdijks kommentarer til kulturen, så skaber forestillingen kommunikation om emnet ved her at indføre det,
Sloterdijk kalder en ”beundringsøvelse”. Den
præsenterer en enkelt beundringsværdig handling uden at miste højde: den ene overfor de
mange. Kvinden fremstilles både som ekskluderet af fællesskabet og som eneren, der aktivt
sætter sig udenfor massens enhed. Det er i det
lys muligt at se forestillingens populationsundersøgelse som en prægnant iscenesættelse af

Hvem vil have børn i fremtiden?
Hvem er uden far
Hvem er uden mor?
Man får mulighed for at iagttage byens mindretal og dens flertal, både som målbare størrelser og som mønstre, der skabes hver gang,
der stilles et nyt spørgsmål, og som hele tiden
er under forandring. Nogle manøvrer er forudsigelige, mens andre virker overraskende og kan
være overskridende, ja nærmest chokerende i
deres enkelhed. Samtidig med fejringen af metropolens mulighed og forskellighed, markeres
der kølige grænser mellem befolkningen, som
fx når det ubehagelige men ikke desto mindre
aktuelle spørgsmål ”hvem er blevet mobbet?”
melder sig på skærmen og overlader en kvinde
alene til ”Ich”-feltet. Men her forstyrrer forestillingen almindelige opfattelser om at mobning
har med chikane fx på arbejdspladsen eller i
skolegården at gøre. Når mobbetemaet tages op,
bruges det som anledning til at belyse hvordan
enhver beskrivelse af byen og dens problematikker er iagttagerafhængige, og på den måde
fungerer det som kommentar til globaliseringsprocesserne. Globaliseringen byder på ufrivillig
koeksistens med en masse tilfældige mennesker.
Den kan give anledning til store kosmopolitiske visioner om fællesskab, samhørighed og
fred blandt masserne. Men den kan også lede
til misforagt og social in- og eksklusion fra massens enhed, og det er derfor ikke underligt, at
mobbebegrebet dukker op i forestillingens undersøgelse af storbymassen. Selv om alle tager
del i mobningens sociale mekanisme, er det
et tabuiseret område, vi som involverede har
svært ved at se og dermed også vanskeligt kan
kommunikere om. Så at det præcis er begrebet
mobning, forestillingen vælger som begreb for
en bestemt flokadfærd, er derfor iøjnefaldende.
Som det er med sociale mekanismer kan man
ikke nødvendigvis forklare, hvordan mobning
opstår, men er man først blevet genstand for
social krænkelse, er man også indlemmet som
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massernes problem – og som en udfordring af
”massen i os selv” (Sloterdijk s. 89).
Når man betænker Wiens centraleuropæiske
placering og samtidig har globaliseringen som
forestillingens bagtæppe, er det ikke nogen stor
overraskelse, at spørgsmålet om populationens
religiøse overbevisninger bliver tematiseret. Af
programteksten får man informationer om byens religiøse sammensætning, men man får ikke
viden om, hvem af de medvirkende der abonnerer på hvilke trosretninger og religiøse samfund: muslimsk, romersk katolsk, ortodoks,
evangelisk osv. Det eneste, de medvirkendes
bliver bedt om at besvare på scenen, er spørgsmålet om kirkegang, der viser, at et mindretal
går i kirke, mens det umiddelbart efter afsløres,
at et flertal tror på gud. Om kirkegængere er
troende, og om de troende konvergerer med
dem, der går i kirke, får man desuden nogle
konkrete svar på her, hvor man helt fysisk kan
se hver eneste medvirkende fremføre sin svarreplik. Først senere i forestillingen bliver der mulighed for at sammenholde de observationer,
der er gjort omkring det religiøse tilhørsforhold
med oplysninger om, hvem og hvor mange, der
er immigranter:

hen over dem: ”hvem er forelsket?” Dette er, i
lighed med spørgsmålet om mobning, umuligt
at rationalisere; der spørges til en fornemmelse
som ikke har noget objektivitetskriterium.
Derimod kunne noget tyde på, at forelskelsen
smitter: et af forestillingens spændingsmæssige
højdepunkter er, da størsteparten af de medvirkende, på kryds og tværs af alderskategorier og
andre kasser, siver over i ”Ich”-feltet og bekræfter at være forelsket i nogen – selv en lille fyr
på 4-5 år. Her får tesen om, at respons er del
af et bevægeligt socialt kommunikationssystem
medvind, idet respondenterne i dette tilfælde
tydeligvis også reagerer på hinanden. Man drages af de andres reaktioner og får hinanden til at
blive forelskede, og en bølge af amoriner skyller
følgelig ind over scenen. Sådan kan Wien derfor også være!
Forhandling af byens identitet
Da 100 Prozent Wien er skabt til Wiener Festwoche må også publikum formodes at udgøre
en delmængde af Wiens population. I en sekvens træder de medvirkende ud af scenen og
står foran tilskuerne, der nu involveres som
informanter. ”Hvem føler sig repræsenteret”,
spørger de, og publikum svarer med håndsoprækning. De medvirkende trækker sig tilbage
til scenearealet igen, hvor selve kortlægningsformen nu får et andet udtryk end det, der
hidtil er set. De medvirkende står tæt side om
side i rækker, der dækker hele scenen. Hver har
et stykke karton, som skal bruges til visuelt at
markere deres holdning til et antal problemstillinger. Det er rødt på den ene side og hvidt på
den anden, og de holder det hævet over hovedet. På en skærm signaleres det, at rød står for
enig, hvid for uenig. Man erklærer sig enig i
et udsagn ved at vende den røde side opad og
er uenig, når den hvide side vendes op. I tråd
med den øvrige forestilling, filmes scenen fra
oven, hvorved kortlægningens kontinuerlige
dannelse af røde og hvide felter projiceres op på
bagscenens skærm.

Hvem har frivilligt ændret nationalitet?
Hvem siger: mit land er mit sprog?
Da forestillingen gør så tydeligt opmærksom på
sin systematik, lægger den også op til systematiske overvejelser, fx hvordan de givne spørgsmål
inkluderer og ekskluderer bestemte mindretal
og flertal, og hvordan de eventuelt skiller vindere og tabere. Men ligeså interessant er det
at opdage, hvordan kombinationen af spørgsmål, deres dramaturgiske rækkefølge og de
medvirkendes kædereaktioner er endnu nogle
af de faktorer, der medvirker til at overskride
den statistiske metode. Statistisk er 41 procent
af Wiens befolkning gift, 42 procent er single,
7 procent er forlovet og 10 procent er skilt.
Forestillingens stikprøve spiller sig dog ud over
disse vante kategorier – den spørger uforsagt

Vi er forbilledlige
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100 Prozent Wien af Rimini Protokoll
(foto: Nurith Wagner-Strauss.)

Vi lever stadig om 40 år

Vi har altid gjort det rigtige

Vi lever stadig om 70 år

Vi har også igen i aften løjet

Vi vil begraves i Wien

Vi har på det sidste følt os skidt tilpas

Vi tror vi vil efterlade os spor

Vi har engang reddet en fra at dø

Vi er her ikke mere i morgen

Vi er for genindførelse af dødsstraf

Det er muligt at forestillingen kan ses som en
dialog, der drejer sig om en europæisk bys integrationsudfordringer. Dette bliver tydeligere
hen mod den sidste del, der fungerer som en
forhandling af identiteten: Hvem er vi? Hvad
står vi for? Hvad kan en by rumme? I den sidste
sekvens her gør forestillingen opmærksom på
forhandlingen via skiftet i de personlige pronominer. De medvirkende svarer nu ikke længere
i 1. person ental men i flertal og nærmer sig
altså på det formelle niveau en fælles tilkendegivelse. Er forestillingens kortlægning af byen på
kommet nærmere Wiens identitet som et fælles

Vi har leget med tanken om at tage
livet af os
Vi vil dø for vores familie
Vi vil dø for vores by
(…)
Vi lever om 10 år
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projekt for dens borgere, må man spørge? Har
borgerne fundet sammen om byens profil? Ja,
man kan spørge, om forestillingen med skiftet
fra et iagttagende ’jeg’ til et iagttagende ’vi’, har
til hensigt at pege på en mulig udvikling, oplysning og erkendelse i byens forståelse af sig selv?
En by har som regional identitet pr. tradition
været bygget op omkring det fælles sprog, fælles
aner og fælles religiøs overbevisning. Men, som
forestillingen har demonstreret, har den tiltagende migration naturligt nok svækket disse
hjørnesten, som ikke længere kan fungere som
sammenhængsskabende kraft i regionerne, for
de formår ganske enkelt ikke at assimilere de
forskelligheder, som den tiltagende migration
sætter skub i. Forestillingen er ikke ude i noget
moralsk anliggende, hvad det multikulturelle
angår og giver ikke anledning til medlidenhed
med de forskellige marginaliserede individer,
identiteter og minoriteter, som er inkluderet i
kortlægningen. Enkelte borgergruppers kulturelle rettigheder er ikke sat højere end andres, og
på den måde integrerer forestillingen det fremmede i byens identitet. Ud fra den betragtning
kan man svare at, ja, forestillingen fremstiller
en potentiel udvikling i byens syn på sig selv.
Det springende punkt er, at 100 Prozent Wien
anskuer byen som en fælles værdi og spørger,
hvad den mon kunne være. Måske skabes der
gennem forestillingens kulturelle begivenhed
sammenhold om værdier, borgerne ikke tidligere har observeret. Måske virker drøftelsen af,
hvilke værdier, hvilken historie og hvilken kultur, der skal være byen Wiens, engagerende på
de mange mennesker, der var involveret i den
som medvirkende og tilskuere. I det perspektiv
kommer teatret til at fungere som mediator for
sådanne kulturelle forhandlinger, uden at forestillingen påstår at forøgelsen af social kommunikation fremmer enighed.
I programmet for forestillingen kan man
studere en del af det statistiske materiale, der
danner forestillingens fundament, dels hentet
i den statistiske årbog for Wien 2009, og dels
hos de medvirkende selv, idet samtlige optræder med foto og en profil, der kategoriserer

dem, og hvor det også angives, hvilket nummer de har i den statistiske kæde. Derved bliver
den tynde tråd, der skaber sammenhæng mellem de 100 personer, synlig. Og de 100 bliver
set som de personer, der udgør massen. Som
kortlægning fremstiller statistikken (læs rationaliteten) byen i en bestemt observatørs perspektiv, men forestillingen undgår at give en
objektiv præsentation af byen og dens borgere,
som derimod viser sig som erkendende væsner,
der selv er en del af det, der observeres. Niklas
Luhmann udtrykker sig systemteoretisk om det
post-ontologiske vilkår for viden: når vi handler, er vi ude af stand til at observere handlingen, ligesom vi udelukker vores handlinger fra
observationssituationen. Men i et anden ordens
perspektiv kan vi se os selv, og dermed får vi
også en mulighed for at forandre forholdet til
os selv og omverdenen, idet vi kan konstituere
forestillinger om os selv og ad den vej generere ny viden – om os selv. Formens re-entry er
netop et systems egen registrering af dets måde
at omgås omverdenen, som løbende registreres
og integreres i nye sociale strukturer og adfærd.
Man kan se forestillingen som et forsøg på at
foranledige en selvobserverende registrering, et
arkiv i metaforisk forstand, der ved at danne
forestillinger om Wien, giver byens borgere en
fond af viden, som kan være med til at forandre
forholdet til omverdenen og til sig selv som kultur, samfund, by. Denne viden er i mere konkret forstand arkiveret i forestillingen i kraft af
den statistiske metodes kategorier, lister, vidneudsagn og observationer. Men som vi har set,
er observatørens position en konstruktion, som
forestillingen, den konkrete populationsmasse
og opførelsens interaktioner er delagtige i, og
arkivet får derved et performativt udgangspunkt. Forestillingens måde at arkivere byen på
er desuden, i den performative forstand, konfronterende i forhold til masserne, idet der er
indskrevet en tilskuer, der som modtager observerer og registrer populationsundersøgelsen.
Tilskuerne kan deltagende iagttage, hvordan
deres egen identitet, som er svejset sammen
med forestillingen, forhandles, da de fleste, må
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Mette Døssing i Fremtidens historie på
Aarhus Teater (foto: Jan Jul)

vi antage, deler skæbne med de medvirkende
som borgere i byen Wien i 2010. På den måde
bidrager tilskueren med sine oplevelser og observationer til arkivets forhandling.
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Essay
The Taxidriver re-arkiveret

Foto: Jan Jul
Aarhus Teater

The Taxidriver re-arkiveret
Af Erik Exe Christoffersen

”Other found materials include whatever suitably to hand from the tapes,
sets, props and costumes stored in The
Performing Garage. This ‘archive’
plays an essential role in the aesthetic
of theatre that is ‘poor’…Costumes are
often recycled but adapted to a new
show. Sets or set-fragments are reused…” (LeComte 2009, s. 93)

foregår i alle medier. Det moderne samfund har
brug for en kontinuerlig gentilegnelse og arkivering af fortiden. Denne gentilegnelse bliver
også en remediering fordi både paradigmer og
medier ændrer sig.
Arkivet en kodificeret udsigelse, som skaber
en medieret kommunikativ situation og en
relation mellem afsender og modtager. Afsenderinstansen etableres gennem selektionen og
adgangsbegrænsningen strukturerer modtageren gennem fx pas, passwords, autorisation,
konventioner, uddannelse etc. Arkiver er i den
forstand en iscenesættelse og en kommunikationshandling. Det gælder selektionen i forhold
til kategorier, taksonomier, diverse ordningsprincipper og udformningen af det enkelte dokument. Og det gælder for arkivets medialitet
og institutionelle placering og rum, samt adgangen til dette. Arkivet er også en magtinstans
som skaber begrænsninger undertiden i form
af eksklusion. Arkivets selviscenesættelse etablerer forestilling om, at arkivet rummer noget
vigtigt, en form for sandhed eller autenticitet.
Arkivet skaber en række autenticitetseffekter,
ligesom kanonbegrebet, ud fra bestemte værdinormer og en bestemt hierarkisering.
Der er en udtalt tendens til, at man skal undskylde fortidens gerninger, som de fremtræder i
arkiverede dokumenter og medieprodukter (Se
fx ”Jagten på de røde lejesvende”, DR2). Man
skal ikke blot se historien i et nyt lys men også
fortryde. Denne genfortolkning af historien
hænger sammen med en række nye paradigmer
har afløst tidligere. Fx forholdet mellem ’os og
dem’ eller mellem ’Vesten og Østen’, liberalisme og kommunisme etc. ”De” skal undskylde
og dermed bekræfte det herskende paradigme,
som strukturerer forholdet mellem rigtigt og
forkert. På den måde er re-arkivering en del af
den såkaldte værdikamp, som har domineret

Fremtidens Historie, der er skrevet af Christian
Lollike og iscenesat af Tue Biering (Aarhus Teater, april 2010), fremtræder dramaturgisk og
iscenesættelsesmæssigt som en samling muligheder, der skaber og diskuterer forskellige fremtidsscenarier. Fremtidens historie viser, at arkivet
og arkivering er blevet et komplekst fænomen i
den generelle samfundsmæssige genbeskrivelse.
I denne artikel, hvor jeg ser nærmere på teatrets
remedierende rolle som kreativ praksis, vil jeg
belyse arkivet som et medium og re-arkiveringen som en form for remediering. Forestillingen remedierer historien. Den viser, hvordan
historien er under indflydelse af nye taksonomier, f.eks. forholdet mellem det lokale og globale, idet den sætter fokus på forholdet mellem
subjektets personlige historie og den globale
mediestruktur. Artiklen vil udpege de centrale
teknikker og de greb, som forestillingen benytter i dens remediering af historiens arkiv. 1
Arkivering
Arkivering er en samfundsmæssig praksis som
1) Et arkiv, opfatter jeg som en samling af dokumenter eller objekter, der er udvalgte til at repræsentere en bestemt begivenhed, et
bestemt felt eller område: Det kan fx være et lokalarkiv, som præsenterer en egn i en vis periode. Eller det kunne være en samling af kunstobjekter, som er præsenteret under overskriften: Dette er kunst!.
Arkivet rummer både et valg og et fravalg, det rummer en form for
systematik eller orden, som skaber adgang for brugeren og som gør
det muligt at finde noget bestemt eller måske noget tilfældigt.
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det første ti år af det 21. Århundrede, nationalt
og globalt.

forestillingen er række træk fra Brechts episke
teater.

Bierings remedieringer
Instruktøren Tue Biering og dramaturg Jeppe
Kristensen har tidligere benyttet en remedierings- strategi, hvor gamle værker overspilles
eller oversættes til nye medier, f.eks. i Pretty
Woman (2008), hvor de ansatte rigtige prostituerede som skuespillere, eller i Dollars.fo
(2008), hvor de genindspillede tv-serien Dollars på Færøerne med lokale aktører. 2 Serien
Friends (2009) blev iscenesat med asylansøgere,
og aktuelt arbejder Biering og Kristensen med
en remediering af Chaplins film Guldfeber med
handicappede (NyAveny, 2010), hvor hovedpersonen er ordblind, muslim, spastisk og på
førtidspension. Disse forestillinger modificerer
og kombinerer de to remedieringsstrategier. For
det første er der tale om en transparens, der får
tilskuerne til at ”glemme” mediet. Der skabes en
nærhed dog ikke med fiktionens karakterer med
performernes realitet. For det andet er der tale
om, at man erfarer mediets realitet og det medierede. Det skaber en dobbelthed mellem performernes her og nu og den remedierede films
univers. Og denne er baseret på distance og
forskel mellem originalen og det remedierede.
Det er denne strategi, man til en vis grad kan
se benyttet i Fremtidens historie, hvor performerne er professionelle skuespillere, som opfører tekstens refleksion over historien. Forestillingen er iscenesat både som relation mellem
tilskuerne og skuespillerne og mellem performerne indbyrdes og deres opførelse af teksten.
På et dramaturgisk plan genopliver teksten og

Ruinen
Der findes et billede af Klee, som kaldes Angelus Novus. Her fremstilles en engel, der ser ud
som var han i begreb med at fjerne sig fra noget, han stirrer på. Hans øjne er opspilede, hans
mund er åben og hans vinger er udspændt.
Historiens engel må se sådan ud. Han vender
ansigtet mod fortiden. Hvor en række begivenheder træder frem for os, ser han én eneste katastrofe, som uafladelig hober ruin på ruin og kaster deres rester for fødderne af ham. Han ville
gerne blive, vække de døde og sammenføje det
sønderbrudte. Men fra Paradis blæser en storm,
der har fat i hans vinger og er så stærk, at englen
ikke længere kan samle dem. Denne storm driver ham uopholdeligt ind i fremtiden, som han
vender ryggen til, mens ruinhoben vokser mod
himlen foran ham. Det vi kalder fremskridt, er
denne storm. (Fra Om historiebegrebet af Walter Benjamin, i Kulturkritiske essays Gyldendal
1996)
Billet af Poul Klee er fra 1920 og fra en større
serie af englebille der. Benjamin ejede faktisk
billedet og skrev om det i sit sidste essay fra
1940 om historiebegrebet. Han var på flugt fra
nazisterne og begik selvmord, da han ikke fik
mulighed til at krydse grænsen i Port Bou i Pyrenæerne. Fremtiden var for ham totalt angstfyldt og brutaliseret og fortiden en sønderbrudt
katastrofe uden sammenhæng. Historiens engel
kunne være forlægget for den kvindelige taxachauffør, som er hovedpersonen i Fremtidens
historie.
Jeg skal i det følgende benytte nogle af Walter
Benjamins pointer om historisk erindring. Hovedsagen er at historien er en konstruktion som
er betinget af nutiden. Kun i sammenstillingen
af det fortidige og nutidige bliver historiens
erfaringer levende. I den forstand er Benjamin
inspireret af det episke teater, hvis fremstilling
netop er baseret på en fremhævning af distance
og forskellen mellem fortid og nutid.
Hvis fortiden skal være tilgængelig må den på

2) Remediering betyder, at gamle medier overspilles af nye medier
(Bolter og Grusin, 1999). De digitale medier ”oversætter” således
analoge medie og genbeskriver dermed deres form og indhold på
en ny måde. Imidlertid forekommer der også en omvendt remediering, hvor et gammelt medieum som teatret forsøger at gentænke fx
videomediet. Dermed bearbejdes traditionen på en ny måde. Bolter
og Grusin skelner mellem to hovedstrategier. Den første er immediacy
som benytter sig af transparens. Tilskuerne ser gennem mediet, som
om det slet ikke var der og lever sig ind i den fremstillede virkelighed.
Der skabes herigennem en umiddelbar nærhed med den fiktionelle
verden og dens karakterer. Den anden strategi er hypermediacy, som
skaber en bevidsthed om mediet. Medieskærmen er uigennemtrængelig og gør opmærksom på sig selv. Tilskuerne bringes til at reflektere
over det fremstillede plot.
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en eller måde repræsenteres i nutiden gennem
et vist antal objekter og udvalgt artefakter som
struktureres efter principper som er kulturelle,
politiske eller mere eller mindre tilfældige taksonomier. Benjamin ser fortiden som en ruin
som bliver en metafor for historien, der rummer tre elementer: Ruinen er en form for montage: en sammenføring af en række fragmenter,
som er samlet for at for at gengive en historisk
realitet. Det er en tabt realitet som peger på
forgængeligheden og er derfor en melankolsk
gestus. Endelig er der tale om en tavs viden.
Ruinen er kun et spor af historien, et fragment
som iscenesættes i en nutidig kontekst. I øvrigt
samlede Benjamin selv meget sigende på legetøj
og børnebøger. (jf. Thau 2002). Det som var
centralt for Benjamin var at indføre nye mønstre og arkiveringsprincipper for derigennem
at skabe en vis forvirring af sanserne og en vis
ustabilitet eller chok-tilstand.
Fremtidens historie
Tilskuerne kommer ind i gennem scenerummet, hvor skuespillerne tager imod, giver hånd
og uddeler skumfiduser. Rummet er malet
grønt både på gulv og vægge. I den ene ende
er der stolerækker til tilskuerne, ellers har rummet en meget åben karakter med forskellige
sceniske områder. På bagvæggen står der ”Welcome to the world”. Ved den ene væg er der
en sofa og et sofabord og på væggen hænger
et verdenskort. På gulvet ligger et plastikbassin med badekugler, en traditionel sandkasse,
et bordtennisbord, en liggestol med forskellige
tøjdyr. Lys og teknik er delvist skjult bag parasoller. Alt i alt er der tale om et rodet fritids- eller badeland. I midten af rummet står desuden
en golfvogn som bruges som taxi og der er 3-4
fjernsynsskærme med billeder fra rejsereklamer.
En række scener bliver løbende videooptaget og
vist på skærmene, samtidig med at man altså ser
optagersituationen, som ofte ser helt anderledes
ud.
Skuespillerne byder velkommen og efterlyser
et almindeligt menneske, som skal deltage i den
halvanden time lange forestilling. Efterlysnin-

gen vækker en vis munterhed, men ingen melder sig. Det er lidt pinligt indtil en af skuespillerne bekender, at hun om lidt vil tilbyde sig i
rollen som det almindelige menneske. Det gør
hun så lidt efter og de øvrige er begejstrede over
at have hende til at spille taxachaufføren. De
lover ikke at plage tilskuerne mere. Henvendelsen spiller på en dobbelthed. Teksten skaber et
vist fiktionsrum med nogle bestemte karakterer, men iscenesættelses henvendelse skaber et
lag udenfor fiktionen. Dette sker primært gennem forskellige afbrydelser af fiktionsuniverset.
Enten ved af dramaturgien afbryder forløbet og
springer i tid og sted eller ved at skuespillerne
afbryder rollen og ”taler” direkte til tilskuerne.
Der er altså et dobbelt lag i henvendelsen til
publikum, som dog undertiden er ganske vanskeligt at udrede. Og det skaber en forvirring
som er et led i iscenesættelsen. Både teksten
og iscenesættelsen gør teatersituationen til en
aktiv handling og en opførelseskonstruktion.
Den faktiske tilskuer inddrages fx som kor på
en sang og dobbeltheden skaber under alle omstændigheder en dynamisering af relationen
mellem tilskuer og værk.
Skuespillerne er både i og udenfor fiktionen
som i følgende eksempel: Taxichaufføren sætter sig i bilen, de øvrige kommenterer hvordan
hun kunne være, og i slutningen vælger skuespilleren som figurens jeg én ”replik:
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”Hende, der sidder bagved rattet…
Hende der tænder for bilradioen…
Hende der med et træt blik strækker
sig…
Hende der for tre timer siden tørrede
bræk af bagsædet…
Hende, der bander over trafikken..
Hende, der har svært ved at sove om
natten…
Hende, der synes folk stresser.
Hende, der selv stresser.
Hende, der engang imellem drømmer
om – bare et sekund.
Hende (taxachaufføren): bare et
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sekund – at sætte verden i stå. Jeg
kan næsten høre det globale suk, der
kommer dybt ned fra den forjagede
menneskesjæl.”
(Der citeres her og i det følgende fra
Programmet til Fremtidens historie,
Aarhus Teater 2010.)
Spillerne veksler mellem at henvende sig til
hinanden og til tilskuerne mens skuespilleren i
vognen spiller ”hende”. De tre skuespillere går
ud og ind af roller med delvis antydning af karaktererne gennem parykker eller påklædning,
mens ”hun” som den eneste forbliver i rollen.
Hvor de omtaler hende som en figur afbryder
hun selv henvendt til tilskuerne som et ”jeg”,
der har visse drømme både på den globale verdens vegne og på egne vegne.
Stykket er således ”fortalt” med taxa-chaufføren som den centrale hovedperson. Man kan
iagttage konturerne af en udviklingshistorie.
Chaufføren har forskellige kunder: Mrs. Business, som repræsentant for de multinationale
selskaber; Politikeren, som vil (gen)opbygge en
mur mellem Europa og Afrika for at genskabe
trygheden og begrænse indvandringen; Vagabonden, som vil have hende til at køre sig en
gratis tur. Alle vil de have hende til at reagere
og handle. Men hun er usikker og konfliktsky
og vil helst holde sig for sig selv. Hun er bange
for at miste jobbet, men hun har også dårlig
samvittighed. Hun begynder at høre stemmer
fra bagsædet af bilen. Det er ”de usynlige”, der
søger asyl. Hun henvender sig til asylmyndighederne, som dog er ganske uforstående overfor de ”usynlige”. Herefter bliver hun kritiseret
af sin arbejdsgiver og er tæt på at blive fyret.
Hun har det dårligt, overvejer at ringe til en
psykiater og hun ser masser af fjernsyn. Hun
henvender sig til tilskuerne: hun vil gerne onanerer, men kan ikke: ”Jeg har svamp”. Herefter
bliver hun kontaktet af en kunsthandler som vil
udstille hende som et ”almindeligt mennesket”.
Konceptet hedder ”Taxadriver-readymade”.
Ved receptionen spises der pølser, og det får
en gæst til at associere til Leonardo da Vincis
Den sidste nadver. En kunstner foreslår, at de

skal hænge hende op på et kors som en hyldest
til hverdagen. Senere tager selskabet i ”Tivoli”
for flygtninge. Det er en flygtningelejr, som er
blevet til en forlystelsespark. Flygtningene viser
sig i forskellige maskerede skikkelser og demaskeres. Hun får et nervøst sammenbrud og ender hos psykiateren, som dog mener hun er helt
normal. Herefter bliver hun vært i et tv-show
og kaldes ”Vestens engel”. Hun får englevinger
på og laver forskellige interviews. Hun er nu
trådt ”ind på scenen ind i Fremtidens historie”
som den der skaber håb. Skuespillerne spiller og synger ”We are the World…We are the
children…” og får tilskuerne til at synge med.
Der deles dukker ud som tilskuerne sidder med
i skødet.
Hun afbryder imidlertid den gode stemning
og vil ikke længere deltage i det pinlige show.
De øvrige skuespillere synes tilskuerne var gode
til at synge med.
Stykket udvikler sig nu mod et stigende kaos.
En hær af flygtninge sydfra invaderer Europa,
og der kæmpes på begge sider. Scenisk kastes
der med alt i rummet som bamser og legesager. Hun befinder sig under badebassinet og
har mistet sin kontaktlinse. Midt under kampen møder hun en soldat, og de forelsker sig i
hinanden. De elsker under badebassinet, flytter sammen i sandkassen og hun bliver gravid.
Han foreslår de skal tage på rejse sammen, og
hun fortæller om en drøm, der foregår i en flyterminal, hvor hun har mistet sin identitet og
passet er ugyldigt. Ingen vil kendes ved hende.
De andre skuespillere synes det er uhyggeligt og
vil ”ud af historien”. Parret er i krise og hun
vælger en ny retning og bliver jurist. Hun anklager asylmyndighederne ved retten i Haag
uden at få noget ud af det. Tvært imod anklager myndighederne hende for at være psykisk
ustabil og hun indlægges på en psykiatrisk afdeling. Psykologen mener, at hun mangler et
filter til virkeligheden, at hun skal ”ændre sine
tankemønstre” og tænke mere ”positivt om
omverdenen og om tilværelsen generelt”. Spillerne giver hende en kaninmaske på og slæber
hende ind på bordtennisborde. De fylder hende
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med piller og diskuterer hendes tilstand, mens
hun sidder som død og piller og spyt siver ud af
munden på hende. ”Måske er det sådan Fremtidens Historie slutter. Måske. Måske. Måske”
Sådan slutter stykket og spillerne går ud.
Det almindelige menneske er så at sige kørt
over af og ofret i historiens udvikling. Den
europæiske identitet er som sådan truet både
udefra og indefra, og på trods af murens fald
er murer aktuelle både på den geografiske og
psykiske scene.
Det allegoriske sørgespil
Taxachaufføren er det almindelige menneske
på historiens scene. Hun vil gerne hjælpe, yde
noget, bidrage til udviklingen, men som oftest
sætter historien sig bag om ryggen på hende.
Historien er skrevet uden hendes aktive medvirken. Det gælder både plottet i forestillingen og
virkelighedens historie. Hvordan kan hun blive
en aktiv deltager i historien og i fremtidens udformning? Taxachauffør vil gerne bidrage, men
bliver offer for kunderne og arbejdsgiveren.
Hun indskrives i andres fortælling, hun hører
stemmer, hun korsfæstes på væggen og remedieres i kunsten, hun spiller med i et tv-show
som ”Vestens Engel” (en remediering af Walter
Benjamins Historiens Engel). Endelig ”ofres”
hun til slut som en Kristus (med kaninmaske).
Figurerne omkring hende er funktionelle roller
i et fragmenteret univers. Det sceniske landskab
får til slut tankerne hen på Benjamins begreb
om ”Historiens ruin”. Stykket er som fx Mutter Courage og hendes børn (1939) et allegorisk
sørgespil, hvor hovedpersonen er en antihelt,
som tror hun behersker historien, men er offer
for denne. Hun er ikke et tragisk offer, men en
marionet på historiens scene. Hun er ikke en
psykologisk karakter men en paradoksal type.
Teksten skaber distance til figurerne og deres
skæbne og dermed en refleksion hos tilskuerne.
Stykket viser at historiens gang i stigende grad
er blevet et fortælleproblem. Historien er kun
tilgængelig som fragmenter, som en ruin (Benjamin), hvor man kun kan gisne om de faktiske
sammenhænge.

Autenticitetsstrategien
Fortællingens fortalthed bliver til stadighed understreget som én kontingent konstruktion. En
mulighed blandt flere. På samme måde bliver
iscenesættelsens kontingens understreget. På
den ene side etableres omridset af et fiktionsrum, et referentielt univers, hvor hovedpersonen gennemgår en udvikling, men konstruktionen er transparent og det bliver hele tiden
ekspliciteret at denne fortælling kunne være
anderledes og er resultatet af en udsigelseshandling. Den er kun tilsyneladende frembragt
her og nu. Det betyder ikke at teksten afstår
fra patos. Denne opstår i ”springene” mellem
det konkrete sceniske rum og selve opførelsen
realitet og den fortalte fiktion.
På et tidspunkt skal hovedpersonen korsfæstes og skuespilleren skal nagles til væggen.
Skuespillerne skal sætte nagler i væggen, som
den som spiller taxichaufføren kan holder i og
således lade som om hun bliver korsfæstet. Men
skuespilleren med boremaskine er i sin iver ved
at bore i håndfladen og skuespilleren reagerer
på misforståelsen. Senere skal hun spille ”Vesten
Engel” og en skuespiller sætter med en hæftemaskine englevinger på ryggen af hende således at hæfteklammerne borer sig ind i ryggen.
Hun afbryder fiktionen med et smerteudtryk.
Hun bliver overfaldet og der tages kvælertag på
hende og hun forsøges druknet i et akvarium.
Der er en række scener, som spilles som om de
var virkelighed, og adskiller sig fra den mere
teatrale spilleform. På et tidspunkt har en af de
mandlige spillere en styrthjelm på med visir.
Det er et kostume som passer til krigsscenen,
hvor han er en slags soldat. Han bliver forelsket i hende, og de indleder et forhold. Men
skuespilleren ”glemmer” at tage hjelmen af og
i de følgende scener bliver han gentagne gange
forstyrret af visiret, som falder ned foran ansigtet og forhindre ham i at tale. Han hæver det,
men det falder blot igen. ”Fejlen” peger på det
reale her og nu og ”forstyrrer” fiktionsniveauet.
Alle disse afbrydelser er imidlertid iscenesat,
men skaber alligevel en form for autenticitetseffekt og peger på den reale kommunikations
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handling mellem tilskuerne og skuespillerne.
Forestillingen er ikke styret af ét dramatisk
plot og én karakterudvikling, men tillader den
reale teatersituation at interferere og afbryde
fiktionsuniverset. Det betyder ikke, at der ikke
er et plot, men dette er en konstruktion, som
så at sige er en effekt af spillet. Det betyder at
Fremtidens historie kan betragtes som en samling af muligheder, der skabes i den kreative
proces via en kombination af tilfældigheder og
kausale logikker betinget af situations her og
nu.
Fremtidens historie er særdeles kunstig, teatral
og eksplicit scenisk og en konstrueret allegori
over senmodernitetens ”badeland”, præget af
det barnlige, ugideligheden og det uansvarlige. Centralt for forestillingens effekt er de
momenter, hvor hun henvender sig direkte til
tilskuerne i en ikke-teatral jeg-form. Her forbindes opførelsens autenticitet med skuespillerens udsigelser på realplanet.. Den bliver en
slags modsætning til det teatralske univers som
understreges af kostumer, parykker og dyremasker, som kombineres på lidt tilfældige og groteske måder.
Det sceniske rum er ikke sammenhængende.
Der er ikke tale om et fiktionsrum, men om et
scenisk landskab, som med lys og især musik
kan forandre sig til hvad som helst. Videoskærmene er yderligere med til at skabe ”lokale”
virkeligheder i landskabet. Selvom scenerne tydeligvis optages i rummet, virker de alligevel,
når de indrammes af skærmen som ”rigtige”
tv-indslag og forskellige interviews. Iscenesættelsen fremkalder således en række forskellige
virkelighedsrepræsentationer, som er skabt i
rummet (gadekamp, retsscene, remediering i
kunstgalleriet eller tv showet med ”Vestens Engel”).
Iscenesættelsen benytter en dobbelthed, ligesom teksten også gør det. På den ene side skabes
en nærhed og indlevelsesmulighed i forhold til
hendes liv på historiens ”verdensscene”. Man
kunne tale om immediaci, en form for umiddelbarhed og transparens i forhold til hendes
skæbne, hvor fremstillingen usynliggør medi-

eringen og skaber maksimal indlevelse, som om
der var tale om virkelighed.
På den anden side er der ingen tvivl om at
”livet” er fortalt, medieret, spillet og iscenesat. Figuren er medieret af skuespilleren, tekstens selektion, iscenesættelsens forskellige
medier lige fra video, mikrofoner til kostumer
og scenografiske fragmenter. Dertil kommer
en række ikonografier og intertekster så som
Walter Benjamins kommentar til Klees engel,
da Vinci, referencer til kunstneren Hornsleth,
Duchamp og talkshows. Det er en form for hypermediaci, som skaber en medial bevidsthed
og en opmærksomhed på at adgangen til ”livet”
under alle omstændigheder er medieret. Hypermediacy skaber en interaktion på mediale præmisser. Man ved der er tale om en mediering
og dermed er der tale om en vis distance til det
fiktionale univers.
Det historiserende greb
Forestillingens remedieringsstrategi er en form
for refleksiv og destabiliserende alternativ til de
mediale virkelighedskonstruktioner. Remediering er en gentagelsesstrategi, som skaber en
version og en genopførelse af flere samtidige
iagttagelsesoperationer. Det er forskellen som
bliver afgørende og interessant og ikke om gentagelsen ligner.
Disse greb trækker på den episke teatertradition og Walter Benjamins karakteristik af
Brechts episke teater: Denne er en forandring
at funktionssammenhængen mellem scene og
publikum og tekst og forestilling, hvor afbrydelsen modvirker illusionen hos tilskuerne og
”bringer handlingsforløbet til stilstand og tvinger dermed tilhørerne til at tage stilling til det,
der går for sig, og skuespillerne til at tage stilling
til sin rolle.” (Benjamin 1998, s. 58). Afbrydelsen skaber som Benjamin siger et ”tableau” eller
en ”citerbar gestus”. Skuespilleren skaber med
afbrydelsen et blik på sin gestus på scenen: en
demonstrativ fremhævning af det historiske og
foranderlige.
Afbrydelsen er dramaturgisk central i Fremtiden historie og gør repræsentationen ustabil.
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Der etableres en form for interferens mellem
det fiktionelle univers og de faktiske performere, som i kraft af misforståelser, fejl eller bevidst
sabotage eller andre former for kommentarer
afbryder fiktionsuniverset. Afbrydelsen skaber umiddelbarhed og samtidig understreges
kunstudsigelse.
Forestillingen viser historien som et opført
arkiv som er udsat for afbrydelsens risiko.
Re-aktivering
Min tilgang til arkivet har reference til Walter
Benjamin og dennes avantgardistiske allegoritænkning som i sig selv remediere barokkens
Stilleben og Wunderkammer. Der er tale om
en tradition for samlinger der repræsenterer
verdens forunderlighed, hemmelige indretning
eller tilbøjelighed, og som på sin egen særegne
måde knytter erindring og individuel tid sammen i en formel struktur, der er løsrevet fra en
referentiel dimension. Carsten Thau karakteriserer samleren således:
Hos samleren optræder, som det synes,
en radikal tagen parti for tingene, i
deres egenværdi. Samtidig er magien
ved samlinger mere flydende, den opleves af samleren stående i sin samling
som et auratisk fluidum, der dannes
ved hjælp af lyseffekter, farvevirkninger og kontraster med hensyn til størrelser, sammenstilninger, der sigter
mod at eksponere former og taktile
egenskaber. (Carsten Thau, 2002.)
Thaus pointe er, at samlingen frigør tingene fra
en bestemt kontekst ved at sammenblande deres
materialitet, overflade og proportionalitet med
personlige og subjektive fantasmer og en særlig
forgængelighed. Ved at skabe en ny kontekst får
tingene en ny energi i deres fremmedartethed
og uden for deres oprindelige nyttekontekst.
Det er netop denne bevidste fremmedgørelse
og remediering, som kan forbinde arkivet med
både det barokke, avantgardekunsten, readymade og popkunst. Der er både tale om nærvær
og historisk refleksion.

Fremtidens historie benytter en strategi i forlængelse af denne tradition, hvor et materiale, en
genre og historien revitaliseres i en ny kontekst.
Remedieringen skaber et vekslende forhold mellem transparens i forhold til det reale niveau og
en medieeksplicitering i forhold til konstruktionen af det episke. Udsigelsen markerer således
sin her og nu position som grundlag for en repræsentation af fremtiden og fortiden og skiftende synsvinkel-position som indrammer både
afsender og modtager.
Forestillingens dramaturgi udspiller sig på
flere niveauer: i forhold til plottet, i forhold til
opførelsessituationen, i forhold til medieringerne og overmalinger. Som overordnet strategi etablerer iscenesættelsen spring mellem en
transparent nærhed (immediacy) i forhold til
performerne og opførelsessituationens realitet.
Samtidig genskabes et plot med mange muligheder og valg og dermed tilskuernes mediale
refleksivitet (hypermediacy) (Jf. Bolton og Grusin).
Fremtidens historie viser hvordan virkeligheden i stigende grad er medieret og hvordan
der kommunikeres gennem forskellige typer af
medier. Historien og fremtiden er til forhandling og iagttages fra mange forskellige positioner, som skaber forskellige handlemuligheder i
forhold til plottet og i forhold til karaktererne.
Det ”frie” subjekt har så mange muligheder og
stilles overfor så belastende krav at mange resignerer, opgiver at vælge og tage stilling. Man vil
gerne gøre noget men hvad? Hvilke handlemuligheder er der inder for forskellige felter som
kunst, medier og den politiske offentlighed?
Det almindelige menneske, taxachaufføren, er
som subjektet uden centrum og ”overbelastet”.
Konklusionen er, at remediering er en form
for bearbejdning og rearkivering af tradition,
medialitet og den begivenheden, som opstår i
selve gentagelsen, hvor gamle og nye medieformer og traditioner griber ind i hinanden. Remedieringen tilføjer et kreativt risikomoment
og det er præcis denne kreative forstyrrelse eller
afbrydelse af den traditionelle medievirkelighed, som er vigtig og som forrykker den episke
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Ene Øster Bendtsen, Andreas Jebro, Mette Døssing
og Henrik Birch i Fremtidens historie på
Aarhus Teater (foto: Jan Jul)

dramaturgi fra det politiske felt til det mediale.
Hvor den politiske avantgarde (og herunder
Brecht) ofte har en melankolsk undertone (jf.
Benjamin) er remedieringen et mere pragmatisk forsøg på at genskabe en medial (kreativ)
iagttagelsesoptik, som understreger kontingensen som vilkår. I det senmoderne samfund er
subjektet frigjort til at iscenesætte og opføre sin
egen identitet. Der er ikke tale om en tabt essens, men om en form for potentiel tomhed.
Subjekt er fritaget fra tradition, sandhed og
essens og kan iagttage sig selv i gennem stadig
nye projekter. Dog stadig med fare for overbelastning.
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Europa og historiens engel i ruiner
Hamletmaskinen som nuanceret form for politisk kunst i omgangen med arkiv
og tradition
Af Kristiane Sørensen
I denne artikel skal jeg diskutere nuanceringer
af det politiske teater med udgangspunkt i Heiner Müllers teatertekst, Die Hamletmaschine fra
1975-77.
Hamletmaskinen har været genstand for mange forskelligartede fortolkninger i de sidste 30
år, 1 men jeg vil sætte fokus på teatertekstens
kritiske rolle i forhold til det repræsentative teater og den europæiske (teater)historie. Heiner
Müller har udtalt, at teatertekstens fundamentale opgave er at gøre modstand mod teatret
(Kalb, s. 125), og jeg vil argumentere for, at
Hamletmaskinens fragmentariske form, flertydighed og multiperspektivisme producerer
et opgør med den repræsentative og narrative
dramaturgi. I kritikken af sit eget medium,
repræsentationen, drives teaterteksten til randen af destruktion og modsætter sig det lukkede og entydige kunstværk. De repræsentative
grænseområder og dekonstruktioner bevirker,
at de fortolkende modtagere: instruktører, scenografer, skuespillere og publikum, alle vil stå
i en kritisk forskelsrelation til teksten. Denne
iboende og performative selvkritik i selve teksten peger frem mod en interessant nuancering
af det politiske teater og performancebegrebet
overhovedet.
Teatrets lighedsrelationer
Da Müller selv iscenesatte Hamletmaskinen,
satte han den op sammen med Shakespeares
Hamlet i forestillingen Hamlet/Maschine på
Deutsches Theater Berlin i 1990, hvor den blev
spillet i 4. akt efter the play within the play, The
Mousetrap i 3. akt.

I Shakespeares Hamletstykke kulminerer metateatraliten i The Mousetrap, hvor Hamletfiguren instruerer en flok omrejsende skuespillere i
at opvise mordet på sin far. Det metadramatiske
i Hamlet består i hovedpersonens instruktion af
skuespillerne og mere overordnet i belysningen
af det dramatiske rum som konstruktion. Den
dramatiske konstruktion bliver i spejlmetaforer
knyttet til den virkelige verden: ”Suit the action to the word, the word to the action (…) as
’twere the mirror up to nature” (Shakespeare, s.
288). Metaplanet i Shakespeares Hamlet består
således ikke i at problematisere den dramatiske
form som sådan, men i at etablere en lighedsrelation mellem dramatikken og den virkelige
verden for derved at blotlægge den menneskelige natur som grumset og kalkulerende. Citatet
rummer faktisk to lighedsrelationer: Skuespillerne skal mimetisk opføre teaterteksten (”Suit
the action to the word”), og teatertekstens ord
skal mime virkelige handlinger (”Suit the word
to the action”). Repræsentationstanken eller
lighedsrelationen mellem tekst og fysisk performance og mellem kunstværk og empirisk
virkelighed er meget brugt inden for det politiske teater. Ligeså er troen på mediets repræsentative karakter og kritiske muligheder. Selvom
Brecht i 1930’erne insisterer på at vise scenen
som en dramatisk og distancerende konstruktion, fastholder han repræsentationstanken og
den sammenhængende fortælling samt troen
på, at publikum via den politiske fortælling og
verfremdungseffekter kan distancere fra sig fra
deres samtid og se den i et reflekteret lys (Benjamin1998, s. 14 ).

1) I 1986 satte Robert Wilson Hamletmaskinen op i en 4 timer
lang billedrig og koreografisk opsætning i New York, London og
Hamburg, og i 1991 opførte den tyske musikgruppe Einstürzende
Neubaten den som hørespil i radioen, Rundfunk der DDR. I september 2007 blev stykket sat op på Deutsches Theater Berlin af Dimiter
Gotscheff

Hamletmaskinens vold mod dramaformen
Hamletmaksinens placering som metastykke
nummer to peger på en forlængelse eller nu-
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ancering af The Mousetraps metakritik. Teksten
forskyder og forvrænger konstant sine åbenlyse
referencer til Shakespeares Hamlet:
”Jeg stoppede ligtoget, tvang kisten op
med sværdet, klingen brækkede ved
det, med den stumpe rest lykkedes det
dog, og delte den døde avler KØD OG
KØD FORENER SIG GERNE ud
til de omkringstående stakler. Sorgen
gik over i jubel, jublen i smasken, på
den tomme kiste bedækkede morderen
enken SKAL JEG HJÆLPE DIG OP
ONKEL SPRED BENENE MOR.”
(Müller 1991, s. 57)
Her forskydes fadermordet til en brutal og absurd ophugning af faderens lig og perverteres
yderligere, da morderen – som både kan være
Hamlet og Claudius – kaster sig over Dronningen.
I et andet eksempel er forskydningen så
formmæssigt ødelagt, at læseren ikke kan afgøre, hvad der er regibemærkning, og hvad der
er replik:
”Horatio kommer ind. Medvider i
mine tanker, der er fulde af blod (…)
DU KOMMER FOR SENT MIN
VEN TIL AT FÅ DIN GAGE/INGEN PLADS TIL DIG I MIT SØRGESPIL (…) Vil du spille Polonius,
der vil sove hos sin datter…” (ibid.,
s. 58-59)
Her henvises til Hamlets fortvivlelse over at se
sig forrådt af sine venner og til hans metateatralske bevidsthed (”INGEN PLADS TIL DIG
I MIT SØRGESPIL”). Hamletmaskinens Hamletfigur fremstår pervers og blodtørstig ligesom
i citatet ved fadermordet, og sætningen ”Horatio kommer ind” tematiserer Hamlets manipulerende instruering af The Mousetrap i Hamlet,
idet regibemærkningen ikke er i kursiv og kan
indgå i Hamletfigurens udsigelse eller tanker.
Hamletmaskinen beror altså på en tekststruktur, hvor de mange associationer til Hamlet
forvrænges eller transformeres. Bevægelsen er

voldsom og aggressiv på grund af den formmæssige konkretisering af tekstindholdets morderiske og perverse overgreb. Tekstfragmenterne har forskellige stemmer og er sammenføjede
uden nogen tidslig eller narrativ kontinuitet,
hvilket leder tankerne hen på Hans-Thies Lehmanns beskrivelse af det postdramatiske teater.
Ifølge Lehmann og Andrzej Wirth erstatter det
postdramatiske dialogen på scenen med et rum
af mange stemmer (”Sprechraum”, ”polyphonic discourse”; Lehmann, s. 31). Brechts episke
teater kan ses som en af forløberne for undermineringen af dialogen, men det postdramatiske teater er et post-brechtiansk teater, der har
bevæget sig hinsides den politiske dogmatisme,
som styrer Brechts teater og tænkning. Det
postdramatiske teater søger heller ikke fornufttænkningen og fortællingen som Brecht (ibid.,
s. 33). Præfikset ”post” er vigtigt i forståelsen
af, at det postdramatiske ikke ser bort fra ældre æstetikker, men netop dekonstruerer dem;
benytter sig af dem i sit opgør med dem (ibid.,
s. 27). Men hvorfor denne formmæssige voldsomhed og dekonstruktion i Hamletmaskinen?
Hamletmaskinens politiske referencer
og virkelighedsfragmenter
Under den kolde krig blev Hamlet i (Øst)
Europa fortolket i ideologiske iscenesættelser
og brugt som politisk instrument 2. I Hamletmaskinen gør Müller formelt og indholdsmæssigt op med det propagandistiske og entydige kunstværk:
”DET
KOMMUNISTISKE
FORÅR” (Müller 1991, s. 58)
”...Blod ud af køleskabet. Tre nøgne
kvinder: Marx Lenin Mao. Siger samtidigt på hver sit sprog teksten MAN
SKAL VENDE OP OG NED PÅ
ALLE FORHOLD …” (ibid., s. 64)
2) F.eks. var en opførelse af Hamlet i Krakau i 1956 ”rystende”
klar og utvetydig. Den blev opført ”nogle uger efter det sovjetiske
kommunistiske partis 20. partikongres, og Hamlet blev fremstillet som en koldblodig forbryder, der foregav at være forrykt for at
kunne gennemføre et statskup” (Kott, s. 69-70).
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(…)
”Fornedrede kvindekroppe
Generationers forhåbning kvalt
I blod fejhed dumhed
Hånlatter fra døde bughuler
Heil COCA COLA” (ibid., s. 63)
Indholdsmæssigt ironiserer teksten over kommunismens idé om at skabe en revolution, der
nulstiller og vælter de hidtidige samfundsstrukturer. Deres parole fremstilles strømlinet og
voldsom i form af store skrifttyper og forbindes
med blod. Alternativet, ”Heil COCA COLA”
præsenteres imidlertid ikke mindre blodigt, totalitært og inhumant. Med andre ord opstiller
Hamletmaskinen en stærk kritik af samtidens
politiske ideologier, og med det daværende opdelte Tyskland i tankerne artikulerer teksten en
tysk splittelse mellem kommunisme og kapitalisme – samfundsideologier, der ifølge teaterteksten er lige totalitære og fascistiske.
De politiske referencer løfter stykket ud af
dets metateatralske referenceramme og åbner
op for en samfundsvendt kritik. Det sker her
meget anderledes end hos Brecht, idet den politiske fortælling både syntaktisk og typologisk
bliver ”hugget op” af virkelighedsfragmenter,
det vil sige af fragmenter fra den empiriske
virkelighed såsom citaterne, ”COCA COLA”,
m.fl. Den tekstlige collage af kommunistiske,
nazistiske og kapitalistiske referencer modsætter sig en indholdsmæssig klarhed og et lukket
budskab.
Den ideologikritiske og antidramatiske aggression udbygges til en kritik af Hamlets receptionshistorie og til et desillusioneret syn på den
politiske historie:
”Bag mig bliver dekorationerne taget
ned. Af folk, der ikke interesserer sig
for mit drama (…). Dekorationen er
et mindesmærke. Det fremstiller hundrede gange forstørret en mand, der
har skabt historie. Et håb forstenet.
Hans navn kan skiftes ud. Håbet er
ikke blevet opfyldt.” (ibid, s. 61)

Den intetsigende og trivielle scenografi (’dekorationerne’) omkring Hamletfiguren sammenlignes med historiske mindesmærker. Karakteristisk for disse er, at de er utilstrækkelige
kulturelle og politiske magtapparater, forsteninger af fejlslagne utopier. Dekorationen og
mindesmærket er fysiske udtryk for, hvordan
kulturen forstener fortidens håb ved at ophøje
dem og dyrke dem som konventioner. Fortidens drømme og håb er ifølge teksten ikke blevet opfyldt, og den politiske historie fremstilles
fragmentarisk og uforløst. Dens uforløste karakter understreges af ’fader’spøgelserne: Hamlets afdøde far, Marx, Lenin og Mao, der ’går
igen’ i teksten” (ibid., s. 41).
Hamletmaskinen som antidramatik
I Hamletmaskinen er der således ikke længere
tale om et spejl mellem teatret og den virkelige
verden, der afslører bagsiden af den menneskelige natur som i The Mousetrap. Den mimetiske
relation mellem teatertekst og fysisk performance er også brudt. Der er tale om et splintret
spejl, hvor virkelighedsfragmenter skærer i den
i forvejen ophuggende og haleløse tekst. Den
tekstlige performance er antirepræsentativ, idet
den modarbejder den fysiske performance/aktualisering, så der altid vil opstå en forskelsrelation mellem tekst og iscenesættelse. Mens The
Mousetrap blotlagde Hamletstykkets dramatiske
konventioner som konstruerede, men naturligt
gældende, fornægter Hamletmaskinen deres legitimitet: ”Jeg var Hamlet.” (ibid., s. 57), ”Jeg er
ikke Hamlet.” (…) ”Jeg spiller ikke nogen rolle
mere.” (…) ”Mit drama vil ikke længere finde
sted” (ibid, s. 61). Hamletskuespilleren stræber
efter at undslippe dramaet og repræsentationen, men hans forsøg munder ud i ufrugtbar
afvisning, fordi der ikke er nogen reel flugt ud
af den kulturelle institution og den kulturelle
repræsentation, kun et ikke-menneskeligt pseudoalternativ, en maskin-væren: ”Jeg vil være en
maskine” (ibid, s. 64). Teksten stiller ikke noget reelt alternativ op for Tyskland til at sætte
sig ud over de kapitalistiske og kommunistiske
statsformer, ligesom den ikke giver Hamletfi-
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guren nogen reel mulighed for at sætte sig ud
over teatrets repræsentative og kulturelle bestemmelser.
Tematiseringen af Benjamins engel
Hamletfigurens afvisning af det kulturelle og
politiske establishment understreges i hans
rygvendte holdning til de såkaldte ”ruiner af
Europa”: ”Jeg var Hamlet. Jeg stod ved kysten
og talte med brændingen BLABLA, i ryggen
ruinerne af Europa” (ibid., s. 57). Beskrivelsen
af mindesmærkerne (de forstenede håb) som
ruinagtige peger på dem som forældede og historiske. Ydermere er de en åbenlys reference
til den tyske forfatter og kulturhistoriker Walter Benjamins (1892-1940) historiefilosofiske
teser. I tese IX fremsætter Benjamin begrebet
om historiens engel, hvor en engel bliver blæst
væk af en storm fra Paradis, der efterlader sig
sønderslåede og forladte ruiner. Stormen er historiens gang, og englens ansigt er vendt melankolsk mod fortiden (Benjamin: Kulturkritiske
essays, s.164). Historiens engel er et opgør med
den videnskabelige historieskrivnings positivistiske fremskridtstro (Rasmussen, s. 221), og
ligesom i Hamletmaskinen er historiesynet katastrofalt, negativt og uforløst. Hamletsmaskinens mindesmærker er som Benjamins ruiner
vidnesbyrd fra fortiden, der bærer på uforløste
drømmebilleder, 3 det vil sige vidner om fortidens magtapparaters utopiske idéer.
Benjamins englemotiv er imidlertid også en
historiefilosofisk figur for erkendelse. Ruinerne
henviser til en dekonstruktion af fortiden, 4 som
englen ser på med et distanceret blik i nuet. I
en anden tese (VI) siger Benjamin, ”At artikulere fortiden historisk vil ikke sige, at erkende,
3) I Paris det 19.århundredes hovedstad beskriver Benjamin drømmebillederne som ”ønskebilleder”, hvori ”det kollektive” forsøger
at ophæve ”ufuldkommenhederne i det samfundsmæssige produkt
som bristerne i den samfundsmæssige produktionsordning” (ibid.,
s. 97). Henrik Reeh forklarer, at ruinerne er det arkitektoniske resultat af sådanne kollektive civilisationsdrømme, men at ruinerne
også er ”et betydningsgalleri, hvis perspektiver ikke kan udtømmes.”
(ibid., s. 205) Historikeren, der inddrager nutiden i sit blik på fortiden, vil derfor altid kunne komme til en ny erkendelse.
4) ”Benjamin’s movement of clearing the ground for allegory by
rejecting the Romantic aesthetic of the symbol is deconstructive”
(Cowan, s. 113).

hvordan det egentlig var” (min fremhævning,
ibid., s. 161). I stedet for en rekonstruerende
læsning af fortiden insisterer han på flygtige og
uigenkaldelige historiske erkendelser i samspil
med nuet. Ud fra et distanceret blik på fortidens ruiner skal historikeren konstruere betydning. En betydning, der opstår i mødet mellem
en dekonstruerende eller ruinagtig læsning af
fortiden og fokaliseringsnuet. Den nye glimtvise erkendelse skal kaste lys over historikerens
samtid. Benjamins historiske opvågnen har karakter af en revolutionær flygtig erkendelse, der
opstår i selve spændingen mellem drøm og bevidsthed, det vil sige i opvågningsprocessen. Den
historiske opvågnen glorificeres i Benjamins
tænkning som et politisk våben i kraft af dens
”sande” og revolutionære erkendelse, der løsriver sig fra den konventionelle historieskrivning.
Ikke overraskende var Benjamin i 1930’erne fascineret af Brechts episke teater, og skrev flere
tekster herom.
Benjamin kaldte denne tilgang til omverdenen for allegorisk. Den allegoriske repræsentation skal ikke være et færdigt produkt, men en
formmæssig og fragmentarisk proces, der konstant anlægger nye begyndelser eller synsvinkler på sit objekt. Sandheden er indlagt i den
allegoriske repræsentation, i selve dens æstetiske aktivitet. Hamletmaskinens fragmentariske
tekstform minder om den allegoriske, men
Hamletfigurens placering i forhold til ruinerne
er imidlertid en omvending af historiens engel.
Hans gestus overfor fortiden er dekonstruerende og rygvendt: han er ikke interesseret i at
bruge fortiden konstruktivt. Hans blik er ikke
vemodigt eller melankolsk, men desillusioneret
og konfronterende. Hamletmaskinens historiesyn ligner Benjamins, men repræsentationstanken strider imod stykkets antirepræsentative
gestus, som producerer et plaget sprog frem for
et melankolsk sprog.
I Urspung des deutschen Trauerspiels (1928)
beskriver Benjamin allegorien som en dans af
repræsenterede ideer (Cowan, s. 114). Dette
behandles explicit i Hamletmaskinens 3. akt,
hvor Horatio med et engleansigt i nakken dan-
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ser med Hamlet:
”En engel med ansigtet i nakken: Horatio. Danser med Hamlet (…). Dansen bliver hurtigere og vildere. (…)
Horatio slår en paraply op, omfavner
Hamlet. De stivner i omfavnelsen under paraplyen.” (Müller 1991, s. 60)
Hamletmaskinens fragmenterende og multiperspektiviske form ligner en benjaminsk dans,
men citatet peger på en vigtig forskel. Englen
er spaltet i to identiteter: Horatio og Hamlet.
Deres dans er ustyrlig og febrilsk, og der er ingen storm til at blæse dem væk. Horatio slår en
paraply op, for at dansen skal drive dem opad i
et distanceret perspektiv ligesom historiens engel, men de forbliver på jorden. Identitetsspaltningen af englen er en spaltning af det subjekt
(fokaliseringssubjektet), der ser historiens gang.
Hvem, der ser ruinerne, er derfor uklart og kan
ikke henføres til én person. Modsat Benjamins
allegori og Brechts episke teater er Hamletmaskinens struktur identitetsspaltende og mere
repræsentativt grænsesøgende (i eksempelvis
figurernes antidramatiske udsagn og undermineringen af kildehenvisninger). Den er ikke
en ordnet dans af repræsentationer og refererer
ikke til en sammenhængende fortælling, men er
en voldelig, kaotisk og uklar tekst, der insisterer
på antirepræsentation. Den repræsentative dans
drives til sit yderste (’Dansen bliver hurtigere
og vildere’) i undergravningen af fornuftsaspektet og grænser til destruktion. Den lægger sig
i spændingsfeltet mellem det flertydige og det
nonrepræsentative. Hamletmaksinen dekonstruerer således Benjamins allegori.
Ifølge Peter Madsen betegner den allegoriske
repræsentation også troen på en ”løsrivelse fra
det fortidige fra den herskende traditionsforvaltning (Benjamin 1998, s. 7). I Hamletmaskinen indebærer erkendelsen imidlertid ikke en
sund og frugtbar løsrivelse fra det kulturelle og
utilstrækkelige magtapparat. Hamletmaskinen
lader ikke sine figurer blæse væk, lader dem
ikke distancere sig fra fortiden. Dens erkendelsestematik kan ses som en kritisk kommentar

til Benjamins og Brechts glorificering af den
historiske opvågnen.
Erkendelsen i Hamletmaskinen fremstilles
ikke som revolutionær i sin glimtvise og unikke
fremkomst, men som en vedvarende pine eller plage (”Qual”). Det revolutionære ligger i
den plagende proces, den konfronterende gestus,
der kæder det sammen med blod, pine og maskinen (det ikke-humane). Det revolutionære
fremstår derved som en selvdestruerende og
livsdestruerende proces. Revolutionen er en
performativ bevægelse, en revolution som selve
teksten og figurerne producerer. I og med at
teksten selv producerer og performer revolutionen, dyrker den revolutionen meget mere
formmæssigt eksplicit end Benjamin og for den
sags skyld Brecht. Modsat Benjamin glorificerer
Hamletmaskinen heller ikke revolutionen, men
fremstiller den som en uforløsende, plagende
og selvdestruktiv begivenhed.
HamletMASKINENs forskelsrelationer
Hamletmaskinen kan ses som en kritisk kommentar til Hamletiscenesættelserne som programmerede ideologiske maskiner. Maskinkoblingen henviser imidlertid også til tekstens
revolutionære og fragmenterende gestus: ”Jeg
er databanken. Blødende i mængden…” (Müller 1998, s. 62). Et ikke-humant og maskinelt
foretagende knyttes til tekstens betydningsophobende og selvdestruktive proces (grænseområdet mellem flertydighed og nonrepræsentation). Tekstens og figurernes performative
revolution (opgøret med betydningsdannelse
og hierarkier) forherliges ikke, men fremstilles som grusom og morbid. Der tegner sig
således en dobbelthed i maskinbegrebet, hvor
også tekstens destruktive og revolutionære
proces betegner en maskinel funktion, der dehierarkiserer sit materiale (bl.a. Hamlet) i betydningslagrende fragmenter. Den tekstuelle og
maskinelle performance transformerer på den
måde den konventionelle teatertekst og dens
genrestruktur.
Hamletmaskinens tekstlige performance og
postdramatiske transformation af dramagen-
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ren er interessant på flere måder. For det første
sætter Hamletmaskinen fokus på et ikke-fysisk
performancebegreb i teatret. Opgøret med det
repræsentative og narrative teater er i høj grad
blevet fortolket som et fysisk, visuelt og musisk
opgør: det vil sige teksten er i mange tilfælde
blevet undergravet rent genremæssigt i postdramatisk teater. Det har naturligvis resulteret
i fantastiske fornyelser, men efter min mening
har det også i mange tilfælde ladt teaterteksten
unuanceret hen. Hamletmaskinens maskinelle
og performative dekonstruktion af det traditionelle dramas konventioner er et opgør indefra.
Nedrivningsprocessen af repræsentationen placerer Hamletmaskinen i et grænseområde, der
ligger i spændingsfeltet mellem repræsentation
og nonrepræsentation. For det andet formidler
Hamletmaskinen sin politiske kritik gennem en
postdramatisk æstetik. Den performative og
dekonstruerende tekst søger for, at der altid vil
opstå en forskelsrelation mellem tekst og fortolkning. Hamletmaskinens modtagere må med
andre ord uvægerligt indgå i en kritisk forhandling med teksten.
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Jack Smith
Re-cirkulering af superstar-karakteren
Af Mette Risgård Tranholm
Jeg ønsker med denne artikel at præsentere performancekunstneren Jack Smith som forløber
for en række kunstnere, der i det postdramatiske teater og frem til i dag re-cirkulerer materiale fra massemediernes arkiver i deres eget
kunstneriske virke. Desuden vil jeg, med Smith
i baghånden, gå i kritisk dialog med en udbredt
idé om karakterens opløsning i det postdramatiske teater ved at påvise, at der samtidig sker en
re-aktivering af karakteren.
Jack Smith (1932-1989) var en homoseksuel
amerikansk undergrunds-performer, filminstruktør og fotograf, som var en central aktør
på New Yorks performancescene i 1960erne80erne. Laurie Anderson kalder ham ”The Godfather of Performance Art” (Anderson i Jordan,
2006).
Kunstnere som Robert Wilson, Richard Foreman, Elizabeth LeCompte, Cindy Sherman,
Andy Warhol og David Lynch refererer til
Smith som inspirationskilde. Smith var pioner
udi ’camp’- æstetikken med inspiration hentet
fra Hollywoods B-film, samt en vigtig stemme
bag den queer-kultur vi kender i dag. Smith
brød via sine queer-karakterer og ved ofte at
nægte at opføre sine performances offentligt
med datidens normer og konventioner. Hvis
man ville opleve hans kunstværker, måtte
man selv indvillige i at være en del af dem,
ofte i Smiths eget hjem. Smiths store idol var
film-skuespillerinden Maria Montez (19121951). Smith approprierede både specifikke,
fiktive karakterer fra en række af Montez’ Bfilm fra 1940’erne, og mere generelt hele det
melodramatiske Hollywood-univers som Montez’ film repræsenterer. For Smith var Montez
med sin campede stilbevidsthed og fremstilling
af samfundets outsidere den ultimative superstar.
Jeg blev præsenteret for Jack Smith i 2007

under et praktik-ophold hos The Wooster
Group i New York. I The Wooster Groups arkiver fik jeg lejlighed til at se det tidligere The
Wooster Group-medlem Ron Vawters imitation af Jack Smith i Vawters forestilling Roy
Cohn/Jack Smith fra 1989. I forestillingen approprierer Vawter Smiths performance What’s
Underground About Marshmallows? fra 1981.
Man ser Vawter indtage forskellige positurer i
et glitrende kostume lig Montez’ i filmen Arabian Nights. Montez hyldes og omtales som:
”the only fit subject for adoration” (Vawter/
Smith citeret i Holden). I Smiths mest kendte
værk, filmen Flaming Creatures fra 1963, approprieres Montez-filmen Ali Baba and the 40
thieves inklusive dele af soundtracket fra filmen.
De performere, mandlige såvel som kvindelige,
der poserer i filmen, er alle approprieringer af
Montez. Inspireret af Montez udgiver Smith
i 1962 The Beautiful Book, der er en samling
fotografier af de new yorker-performere, der
optrådte i hans værker. Han gav dem navnet
”The Superstars of Cinemacro”, betegnelsen
for hans eget imaginære filmstudie. Mange
af performerne blev superstjerner i Andy
Warhols Factory. Termen superstar og hele
idéen til Warhols Factory var ifølge Lawrence Rinder: “appropriated by Warhol from
Smith’s Cinemacro” (Rinder citeret i Leffingwell, s. 144).
Re-aktivering af karakteren
Min påstand er, at Smith bryder med det klassiske tekst-teaters karakterfremstilling og konventioner og samtidig indstifter en karakter,
der adskiller sig fra den postdramatiske opløste karakter. Elinor Fuchs kalder i The Death
of Character karakteren for død eller opløst.
Som jeg ser det, er der hos Smith også tale om
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en re-aktivering ved at genoplive og inkarnere
noget glemt eller socialt udgrænset i sin egen
kunstneriske praksis. Smith identificerer sig
med Montez’ outsiderkarakterer, da han selv
tilhører en minoritet som homoseksuel. Smith
forsøger således at inkarnere sit idol og kanalisere sin energi i det projekt i modsætning til
forsøget på en opløsning eller dekonstruktion
af karakteren. Som jeg ser det, bliver inkarneringsstrategien et modtræk eller en parallel
strategi til dekonstruktionen af karakteren. I
Smiths appropriering/re-enactment af Montez
kan man sige, at der tilføjes et ekstra led i karakterforståelsen, idet han både re-enacter hendes
forskellige filmkarakterer og hendes superstarfigur. I det følgende ønsker jeg at påvise hvorledes Smiths inkarneringsstrategi rækker ud over
bevægelsen fra identifikation til imitation og
ind i samfundsdebatten.
Smiths re-cirkulation af massemediearkiverne
Smith re-enacter scener fra Montez’ film, ofte i
en overskridelse af de oprindelige scener. Dette
medvirker til, at der ikke blot er tale om en
bekræftelse af fortiden, men også åbninger der
sætter spørgsmålstegn ved Smiths nutid. Eksempelvis optræder Smith ofte i kvindetøj og
belyser hermed spørgsmål om queer og homoseksualitet, der rækker ud over værket og ind
i den politiske og samfundsmæssige debat om
tabuer og offerroller. Smith bruger fortidens
billeder til at kommentere sin egen nutids blik
på homoseksualitet og queer-kultur. Jack Smith
benytter sig i sin inkarnering af Montez’ af massemediernes audiovisuelle arkivmateriale. Massemedierne synes ikke desto mindre forbundet
med ambivalens for Smith. Arkivmateriale fra
massemedierne er hans fascinationspunkt, men
samtidig et redskab til at komme med en kritik af Hollywoods falskhed. Med Smiths egne
ord: ”O Maria Montez, give socialist answers to
a rented world” (Smith citeret i Leffingwell, s.
100).

Camp
Jeg mener, at Smith var modellen for Sontags
udlægning af begrebet camp i det berømte essay
”Notes on ’camp’” fra 1964. Camp er for Sontag kendetegnet ved en særlig sensibilitet, der
blotlægger kærligheden til det kunstige og overdrevne. Camp drejer sig om overflade, gestik,
det teatrale, det glamourøse og om stil frem for
skønhed. Hos Smiths og Sontags camp-karakter er målet ikke dygtigt skuespil, men en intensitet som kommer til udtryk i Smiths udtalelse
om Montez: ”Those reviewers always spoke about
her bad acting. Yet, you cannot rip your eyes off
her! What she’s doing is what acting is substituting
for!” (Smith citeret i Leffingwell, s. 96). Camp
er desuden kendetegnet ved en overdrivelse eller ombytning af seksuelle karakteristika. Maria
Montez har da også i dag opnået kultstatus som
the ”high queen of camp”. I Smiths imitation/
appropriering af Montez optræder han selv
som en mand i kvindetøj nemlig i et overdådigt
Montez kostume, der betoner homo- og transseksualitet. Smith understreger det campede i
Montez’ performance via langsomme bevægelser og udsigelse af replikker samt overdreven
posering og gestik. Montez spillede ofte outsideren, minoriteten, enspænderen, den seksuelt
udstødte osv. For Smith var det den outsiderkarakter, hun portrætterede, der var interessant i forhold til hans egen politiske, seksuelle
og samfundsmæssige dagsorden. Ved blandt
andet at belyse de udstødte og minoriteterne i
sin appropriering af Montez’ film skaber Smith
sprækker i Hollywood. Han vender vrangen ud
på Hollywood-maskinen, han bekæmper det
med dets egne midler. Det ultraoverfladiske og
det campede afslører den sande natur ved Hollywoods overflade. Ved at gå imod de gængse
standarder for historiefortælling, skuespilteknik
og tematikker kommer Smith med en kritik af
massemediekulturen. Med Sontag kan man
sige, at han: ”frembringer en anden sandhed om
mennesket, en anden sensibilitet afsløres” (Sontag, 1964).

114

[ Jack Smith ]

Inkarnering og transformation
I artiklen ”Melancholy Gender – Refused
Identification” beskriver Judith Butler Freuds
identifikations-begreb som en inkorporering
af det tabte objekt (den anden/det andet køn).
Butler påpeger nu, at en række homosexuelle
tabserfaringer er så udgrænsede, at de ikke engang kan optræde som tabserfaringer, selvom
de fortsat virker gennem inkorporation i den
heterosexuelle identitet. I stedet kommer denne
inkorporerede, men fortrængte homosexualitet
til udtryk som anti-homoseksuelle fantasier.
Butler opfatter drag som en allegori over disse
inkorporerede fantasier. Med Butler kan Smiths
inkarnering af Montez-karakteren ses som en
blotlæggelse eller tilbagerulning af denne ”refused identification”, den forbudte homosexuelle
identifikation. Identifikation: ”provides a way to
preserve the object as part of the ego itself and,
hence to avert the loss as a complete loss” (Butler,
s. 167, 1995). Der er således mere på spil end
en identifikation med outsideren i den homoseksuelle mands identifikation med campede
kvinderoller.
I forordet til værket Disidentifications ser José
Esteban Muñoz Smith som frontløberen for
performancekunstnere fra 1960’erne og frem
til i dag. Muñoz beskriver i værket disidentifikation som en strategi, hvor et subjekt, der
tilhører en minoritet re-aktiverer et objekt, tilegner sig idolets kraft og transformerer den til
egne strategier. Muñoz påpeger, at Smiths arbejde med karakterer fra det eksotiske, som det
udtrykkes i Hollywoods B-film, var en måde
at arbejde sig igennem Hollywoods fantasier
om den trejde verden forstået som ”den kulturelle Anden”. Smith udnyttede disse fetischfantasier om Den Anden til at destabilisere
en verden bygget på en hvid heteronormativ
kultur. For mig at se er der for Smith tale om
en stor kærlighed til Montez, det er det, der
gør hende ”off”, hendes dårlige skuespil, det
campede, der baner vejen for en kritik af den
accepterede kommercielle kunsts standarder.
Ifølge Muñoz hjalp Montez med sit ufuldente
skuespil de senere performancekunstnere til at

forestille sig en anden måde at performe verden
på.
Re-cirkulation af Smith i det postdramatiske teater
Som Elinor Fuchs påpeger i The Death of Character, har Aristoteles’ tanker om en konsistent
karakter domineret i teaterhistorien. I de historiske avantgardebevægelser fra starten af det 20.
århundrede, hvori Smith har sine rødder, ses et
opgør med det organiske værk og en fragmentering af karakteren. I 1960’erne bliver Smith
en nøgleperson i performanceteatret eller det
vi i dag med Hans-Thies Lehmann kalder det
postdramatiske teater. Smiths kunstpraksis er
yderst aktuel, eftersom både Smith selv og hans
approprieringsstrategier re-aktivers i det postdramatiske teater. Jeg mener, Smith er the missing link mellem 60’ernes performancescene og
nutidens approprieringsstrategier.
Fra 1960’erne og frem bliver Smith selv
re-cirkuleret. Warhol approprierer som sagt
Smiths ”Cinemacro” i den legendariske The
Factory, og Vawter recirkulerer Smith i forestillingen Roy Cohn/Jack Smith. Andre kunstnere re-cirkulerer Smiths praksis i deres egen
re-cirkulation af massemediernes superstar-karakterer. Disse kunstnere anerkender stjernen,
Hollywood og massemediernes kraft, og via inkarnering og re-cirkulering af idolerne omformer de dem, så nye betydningslag opstår. Dette
ses eksempelvis i The Wooster Groups Hamlet
(2007). I Hamlet re-enacter gruppen en filmet
opsætning af Hamlet fra 1964 med Richard
Burton som Hamlet. Mange af stjernerne fra
den gamle produktion er nu døde, deriblandt
stjernen Richard Burton, og forestillingen
kan i en vis forstand ses som et forsøg på at
bringe Burton til live igen. I forestillingen Gob
Squad’s Kitchen (2008) forsøger Gob Squad at
rekonstruere Warhols film Kitchen fra 1965.
Tue Biering har approprieret Hollywoodfilmen
Pretty Woman og tv-serien Friends med hhv.
prostituerede og asylansøgere. I Pretty Woman
(2008) lod Biering rigtige prostituerede (en ny
prostitueret blev fundet på Halmtorvet hver
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aften) spille den prostituerede hovedkarakter
Vivian, der vinder millionæren Edwards hjerte
og hermed bringes ud af prostitutionen. I den
forskydning, der sker via dette greb, ses både en
fascination og en kritik af Hollywoods glorificering af livet som prostitueret, stemmen gives
så at sige tilbage til de prostituerede, minoriteten. I Friends (2010) spillede seks asylansøgere
de seks hovedkarakterer fra den populære amerikanske tv-serie. Igen gives der stemme til minoriteter. Med titelsangen ”I’ll be there for you
(’cause you’re there for me too..)” som tema,
stilles der spørgsmålstegn ved den stramme
danske indvandrerpolitik og vores tanker om
fællesskab og næstekærlighed. På denne måde
rækker disidentifikationsbegrebet ud over
outsider-identifikationen og ind i den aktuelle
samfundsdebat. Superstar-karakteren relaterer
sig i alle disse værker til appropriation og camp,
og jeg mener, at de alle tre bæres af en simultan
distance og kærlighed til stjernekarakteren og
massemedierne.
Den dobbelthed der er på spil i disse kunstneres simultane omfavnelse og problematisering af massemedierne skinner også igennem
i Muñoz’ disidentifikationsteori. Muñoz argumenterer for, at der er mere til identitet end
enten at identificere sig med den dominerende
kultur eller at være lodret modstander af den. I
stedet for som minoritet/outsider at være modstander af den dominerende kultur, bruger og
transformerer kunstnerne den herskende kultur til egne kulturelle formål. I disse kunstneres omgang med massemedierne og normative
identiteter sker der på denne måde både en
bekræftelse og en forskydning. Disse disidentifikationskunstnere arbejder på, i, med og imod
den dominerende ideologi og danner hermed
grobund for en mere nuanceret diskussion af
samfundsforholdene.

skriver det, men en dobbelthed i karakterbegrebet, hvor ønsket om at bevare/inkarnere er
lige så present som ønsket om transformation.
Man kan sige, at Smiths værker lægger op til en
dobbeltsporet undersøgelse af spændingsfeltet
mellem på den ene side bevaring, inkarnering
og dybde, og på den anden side det campede,
transformerbare og overfladiske. Min tese er
således, at Jack Smiths udvikling af superstarkarakteren og camp-begrebet afslører en anden
side af den postmoderne opløste karakter, hvor
fokus ligger på inkarnering. Smiths og de efterfølgende kunstneres brug af superstar-karakteren og camp-begrebet udtrykker en simultan
fascination og kritik af massemedierne og baner
hermed vejen for en ny måde at performe identitet på.

Inkarnering som modtræk til dekonstruktion
Jeg mener således, at der i Smiths appropriering
af superstar-karakteren ikke kun er tale om en
dekonstruktion af karakteren som Fuchs be-

Sontag, Susan: Notes on camp, Partisan Review, Boston University Press, 1964.
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Teatret: medialitet, udsigelse
- og Hamlet
Af Morten Kyndrup
1.
”Udsigelse” er den samlede (betydnings)handling hvorved noget fremføres, fx et udsagn. Tegnene, eventuelt sat sammen til sætninger eller
udsagn, betyder ikke noget ” i sig selv”. Betydning opstår og udveksles først gennem en handling: at nogen fx siger (spiller, tegner, gestikulerer…) noget til nogen. Udsigelsen indbefatter
altså altid de kommunikative instanser, der indgår i en betydningshandling, dvs. afsender(e)
og modtager(e). Udsigelsen kan næsten altid
aflæses som spor, også i det nøgne udsagn taget
for sig. Når vi taler til hinanden i dagligdagen,
gennemfører vi en såkaldt levende eller real udsigelse, betydningshandling. Her er afsenderog modtagerforholdene ofte underforståede
− men de er ikke desto mindre afgørende for,
at der kan foregå en kommunikation. Mange
udsagn består nemlig næsten udelukkende af
tomme tegn, såkaldte shifters, der behøver en
bestemt handlingskontekst for at give intelligibel mening. ”Vi er her nu” kunne være et
eksempel, hvori ethvert af enkelttegnene (-ordene) i sig selv er semantisk ubestemte uden for
deres situative kontekst.
Men ud over vores udveksling af real udsigelse
består vores betydningsverden af perfektive betydningsartefakter, dvs. allerede afsluttede udsigelseshandlinger, såkaldte ”udsagte udsigelser”.
Fra kunstværker til gamle breve til aktuelt design: alle har de selvfølgelig en levende (evt. nu
afdød) ophavsmand i kød og blod. Men denne
”ophavsmand” findes tillige som spor, som implicit instans i det betydningsartefakt, vi tilegner os, når vi eksempelvis læser en roman. Den
nu afdøde Ernest Hemingway, der skrev The
Sun Also Rises, er (var) naturligvis romanens reale afsender, men den afsendende vilje eller objektivt manifesterede intentionalitet (til forskel

fra personen Hemingways evt. andetsteds dokumenterede subjektive hensigt) i romanen kan
uddestilleres som det, man (i receptionsæstetikken, jf. også narratologien) kalder romanens
”implicitte fortæller/afsender”. Tilsvarende kan
man aftegne et billede af et sådant artefakts implicitte recipient (eller ”modelmodtager”). Som
narratologien og receptionsæstetikken viser os,
kan man fremanalysere subtile differentieringer
i henseende til sådanne indfældede, men uddistribuerede afsender- og modtagerinstanssystemers eksempelvis epistemologiske placering
i de fortalte universer. Læser vi et gammelt brev,
indgår dette nu som ”udsagt udsigelse” i en real
udsigelse. Sidstnævnte omfatter den oprindelige brevskriver og den nutidige læser, men den
indbefatter også den i brevet aftegnede afsender
(som vi uden besvær kan opfatte som en, der
måske i realiteten kommer til at signalere noget
andet, end den reale afsender faktisk har villet),
og den i brevet aftegnede modtager (som jo
også er en anden end os). 1
At bedrive udsigelsesanalyse vil altså sige at
opfatte betydningsdannelse som handlinger, og
i disse handlinger at afdække alle sporbare differentieringer af indfældede afsender- og modtagerinstanser. Hvem siger hvad til hvem? Hvem
kan vide hvad og hvornår, også i relation til et
eventuelt fiktionelt rum, den pågældende betydningshandling måtte udspænde og henvise
til?
1) Udsigelsesbegrebet skyldes først og fremmest Émile Benveniste (fx 1966/74). Det er A. J. Greimas, der først bruger betegnelsen ”udsagt udsigelse” (Greimas 1988), men selve forestillingen om at ethvert udsagn også i en vis forstand indbefatter sin(e)
udsigelsesposition(er) er ikke mindst central også i Michel Foucaults
arbejde, jf. hans diskussioner af énoncé’et (Foucault 1969, fx p.
116ff). Vedrørende applikation af udsigelsesanalyse på kunstværker,
se fx Kyndrup 2003, Lund Pedersen 2008, Lund & Thygesen (red.).
2009, Thygesen 2008, Vandsø Aremark 2010. Henning Nølke og
gruppen omkring ham arbejder med udsigelsesmarkører fra en
sprogvidenskabelig tilgangsvinkel, se fx Nølke 2009 eller samlebindet Birkelund [et al.] 2008.
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2.
”Medialitet” betegner et medies bestemthed
som et sådant. Medier er historiske størrelser
med deres egne konventioner og udfoldelsesrum, og de er, som vi ved, hverken neutrale
containere for budskaber eller står hver for sig
frit til rådighed for enhver kommunikativ handling. De hænger sammen med hvad og hvem,
de er medier for, og det enkelte medie spiller
en specifik rolle for udkommet også af den enkelte, singulære betydningshandling. Alligevel
har medierne hver for sig også fælles træk, som
man kan beskrive, og som i overordnet forstand
præger deres rolle i betydningshandlingerne på
bestemte måder. Hvis man begriber ”medialitet” som noget, der er sammensat af det pågældende medies udfoldelse i relation til bestemte
akser eller parametre (eksempelvis tids- og
rumorganisering, fiktionalitetskonstruktion,
tegnsystemtype, udsigelsesorganisering), som
på den ene side findes i alle medier, men som på
den anden side har forskellige roller og dermed
betydningskonsekvenser fra medie til medie,
får man mulighed for at sammenligne medialiteterne indbyrdes langs disse parametre. ”Medialitet” er således hverken et rent teknisk eller
et rent empirisk-konventionelt begreb. Det er,
kunne man sige, et forsøg på en sammenfattende teknisk systematisering af historisk frembragte forskelligheder med henblik på at kunne
afdække disse forskelligheders effekter for medialiteternes betydningsdannelsespotentiale. 2
3.
Teatrets medialitet: teatret er som medie bundet til et tidsmæssigt forløb. Det udfolder sin
betydning øjeblik for øjeblik, således at en givet forestillings samlede betydning først findes
ved dens tidsmæssige afslutning − og således at
hvert øjebliks scene kaster ny betydning også
baglæns ind over det allerede spillede. Teatrets
tidsbundethed er snævert knyttet til dets rum2) Heller ikke her er der mulighed for en fyldestgørende introduktion til begreberne. Uomgængelig i vore dages ”materielt” orienterede optagethed af medialiteterne er Friedrich Kittlers arbejde
(se fx Kittler 1995 og 2002). Se også eksempelvis Ellestrøm 2010
og Bruhn 2010. For de her og i det følgende anvendte parametre,
se Kyndrup 2011.

lighed: Teaterstykkets modtager deler rum med
forestillingen, indtager det samme rum i ”real
time”. Det betyder at teaterstykkets forløbsudfoldelse har form af en perceptionsmæssig forløbstvang for modtageren. Forestillingens tid
beslaglægger en bid af modtagerens subjektive,
levede tid, svarende til dens længde. Heri ligner teaterforestillingen musikopførelsen − men
adskiller sig fra andre forløbsbundne former
som fx litteratur. I litteraturen deler modtageren ikke fysisk rum med mediets umiddelbare
betydningsrum (kun med den samling af konventionelle tegn, der udspænder det). Selvom
det litterære værk også er strengt forløbsbundet, kan modtageren under perceptionen efter
behag afbryde forløbet, gå tilbage eller fremad,
eller i øvrigt variere tilegnelseshastigheden. Det
at have rummet fysisk til fælles med modtageren deler teatret (foruden naturligvis med musikopførelsen) med maleriet og skulpturen. Men
disse sidstnævnte udfolder sig ikke over forløb,
dvs. tidsmæssigt. Receptionssituationen er dér,
hvori modtagerens subjektive tid (som jo aldrig standser sin dødelige gang) møder et værk,
som for så vidt én gang for alle har standset sin.
Modtageren kan og skal altså vælge, hvor meget
og hvordan hun vil bruge sin tid på tilegnelsen
af værket.
Nelson Goodmans sondring mellem auto- og
allografiske kunstarter 3 giver i teatrets tilfælde
et interessant dobbelt svar. På den ene side er
enhver teaterforestilling unik, den er et uigenkaldeligt engangsfænomen, hvis konkrete forløb (incl. lapsus, skuespillernes helt konkrete
præstationer etc.) er en integreret del af tilegnelsen. Den er altså autografisk, og en minutiøs eftergørelse af en bestemt forestilling ville
kunne ses som et plagiat, altså noget der ikke
besad samme autenticitet som originalen. På
den anden side: hvor der er tale om tekstbaseret
teater, består teksten (inkl. deres eventuelle de3) Goodman 1972. Sondringen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det værk, modtageren møder, konkret bærer spor af ophavsmandens arbejde med det (som fx et maleri, der gør, medens en
fotografisk reproduktion af det ikke gør) – eller om det er konstitueret af konventionelle tegn. I teaterforestillingens tilfælde peger
det dobbelte svar på dette spørgsmål direkte ind i de komplicerede
udsigelsesforhold, som vi skal se det nedenfor.
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taljerede instruktioner til forestillingsafvikling)
af konventionelle tegn og er dermed allografisk.
Nedskrevne teaterstykker kan kopieres og distribueres uden, at der er tale om forfalskninger.
Også her ligner teatret sin performerende søsterkunstart, musikken. Litteraturen, derimod,
er ”rent” allografisk, medens billedkunsten
(maleri, skulptur, installation) er autografisk.
Filmen udgør i disse henseender en ejendommelig og kompliceret mellemform. Den færdigklippede film er i forhold til sit fremstillede
rum jo en slags staseret teaterforestilling og som
sådan autografisk. På den anden side er den allografisk på begge sider heraf. Ikke bare ”bagved”, betragtet som tekstforlæg (fx storyboard).
Men også ”foran”, som færdig film, der jo i
princippet kan kopieres i det uendelige, uden
at de enkelte kopier besidder hverken mere eller
mindre autenticitet som værker end masterkopien. Også for så vidt angår forløbsbundetheden og det perceptionsmæssige rumfællesskab,
udviser filmen markante (og historisk stigende)
forskelle fra teatret. Hvor også film engang
(bl.a. af teknisk grunde) primært blev opført
for konkrete, fysiske publikumsforsamlinger,
der dermed var påtvunget filmens specifikke
tidsudfoldelse og også delte i det mindste det
rum, hvori den forevistes, tilegnes film i dag
i stigende grad under modtagerens subjektive
tidskontrol. Der kan zappes, gentages scener,
holdes pauser etc. Disse nye perceptionsformer
kan i øvrigt aflæses umiddelbart som en ændret
publikumsadfærd i biograferne.
Hvad angår tegnsystemer, er teatret bestemt
af den 1:1-relation, det principielt udspænder
målt med vores ”virkelige” verden. En teaterforestilling udfolder sig i verbalsproget, i kropslige gestus og i øvrigt interaktionsformer og semiotiske systemer, som vi alle kender (eller ville
kunne kende) fra vores daglige omgang med
hinanden. Formernes virkemidler kan som bekendt eksempelvis forstørres eller formindskes,
gøres platte eller groteske, og således installere
distinkte semiotiske parabaser. Til forskel fra
litteraturen, der (i det væsentligste) kun har én
semiotisk udfoldelsesdimension (verbalsproget)

og maleriet, der altovervejende kun anvender
visuelle tegn, er teatret konstitutionelt langt
mere multimedialt i sin medialitet: enhver
lyd, ethvert billede, ord, og i det hele taget
menneskelig interaktionsform, står det åbent
− herunder metamediale: en teaterforestilling
kan rumme filmforevisninger, musikkoncerter,
dans, oplæsning etc. Heri ligner teatret igen
filmen, men i filmens tilfælde foregår betydningshandlingerne ikke i et fælles, delt rum, i
både forestillingens og tilskuerens ”real time”:
en film er et (todimensionalt) billede af (noget
der forestiller at være, men som slet ikke er) en
sådan ”real time”.
Også i spørgsmålet om fiktionalitetsstatus og
-typer er teatret komplekst. Thi på den ene side
er teaterforestillingen principielt fiktionsbærende i den forstand, at den kan referere til en
fabula uden for sit eget rum. 4 Den kan springe
i tid i forhold til denne fabula, og den kan i
det hele taget referere til begivenheder, figurer
og konflikter, som ikke vises direkte i det sceniske rum. Samtidig er forestillingen jo selv, altså
sjužet-niveauet, i insisterende og ubetvivlelig
grad ikke-fiktiv. Den finder sted her og nu, alt
hvad der siges og gøres er i sig selv højst virkeligt. Herved adskiller teatret sig fra litteraturen,
hvor det konventionelle tegnniveaus sjužet så
at sige kan ’usynliggøres’ i sin udspænding af
fabulaen (et forhold diverse modernisme- og
avantgardebevægelser som bekendt har gjort
spektakulære oprør imod). Også for filmen
forholder det sig radikalt anderledes: selvom
billederne kan foregive at pege på en (fiktiv)
”real-world”-situation, så befinder denne sig
for det første jo ikke i samme virkelige rum
som modtageren − det gør kun dens repræsentation. Og for det andet er denne fremstillede
”virkelighed” altid teknisk eftergjort gennem
klipning, afstandsindstillinger og andre setups i
hele sin velkalkulerede transformation af (noget
der forestiller at være) tredimensionalt rum til
todimensional projektion.
Disse komplicerede både/og-konstruktioner
4) Fabula/sjužet-distinktionen svarer til de russiske formalisters
klassiske, således som videreført af narratologien. Se fx Kyndrup
1998, pp. 29ff.
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i relation til især fiktionalitetsspørgsmålet hænger tæt sammen med og peger ind i teatrets hyperkomplekse udsigelsesforhold.
4.
Udsigelsen: hvem ”taler” (:er afsender af en
hvilken som helst slags betydning) i en teaterforestilling? Ja, tale og agere gør jo umiddelbart
personerne på scenen. Men allerede her findes
der to væsentlige differentieringer. (1) Personerne på scenen taler på den ene side til hinanden,
ind i det sceniske rum (”intradiegetisk”). Men
på den anden side taler de jo altid også til tilskuerne i rummet (også når de ikke henvender
sig direkte til publikum, hvad der jo er en særlig form). Ja, i en vis forstand taler personerne
netop og kun til tilskuerne (det er jo for dem,
forestillingen spilles), dvs. ekstradiegetisk. (2)
Personerne på scenen er på den ene side figurer
i et stykke og de taler som sådanne og i overensstemmelse dermed efter en (formodet) forud
fastlagt plan. Men de er på den anden side også
samtidig levende mennesker, som er til stede i
dette rum, og som dermed har deres egen historie og tilværelse uden for stykket.
Men ud over enkeltvis at være dem der taler
ind i stykket og ud af det, som figurer i stykket og som levende mennesker − så er disse
personer på scenen selv sat i scene af en kunstnerisk vilje, en instruktør, der da er den egentlige afsender af, hvad der går for sig på scenen
(og som normalt også styrer scenografiens og
hele rammeværkets øvrige ”tale”). Samtidig er
skuespillerne (og scenografen) imidlertid tillige selv udstyret med egne kunstneriske viljer
(dvs. afsenderkompetence), der blander sig
med instruktørens overordnede kompetence i
afsenderforholdet. Og ikke nok med det: hvor
der er tale om traditionelt tekst-baseret teater,
er forlægget skabt af endnu en afsender ”bag”
instruktøren, nemlig stykkets forfatter.
Så hvem taler? Det gør forfatteren, det gør
instruktøren, det gør de enkelte skuespillere respektive som sig selv, som figurer, som kunstnere. Alle disse udsigelsespositioner er vel at mærke ”indfældede” i forestillingen, og helt konkret

indgår de i hver enkelt udsigelseshandling på
scenen. Det vil sige, at svarende til dette kompleks af indfældede afsenderpositioner i hvert
enkelt udsagn, rummer forestillingen et tilsvarende sæt af indbefattede modtagerpositioner,
af model- eller implicitte recipienter. Den reale
tilskuer i kød og blod tilbydes altså at lytte til
forfatteren, til instruktøren, til de enkelte figurer som figurer, som skuespillere, som levende
mennesker. Alt sammen forskellige udsigelsespositioner som ytrer sig samtidig i den enkelte
udsigelseshandling.
Hvad betyder nu dette for teatrets særlige
medialitet? Det betyder vældig meget. Afsenderdifferentieringen åbner teatrets betydningsdannelse ved at skabe et (specifikt, dvs.
nøje konstrueret og principielt kalkulerbart)
ubestemhedsrum, eller måske mere præcist et
differensrum, som udstyrer teatret med en vifte
af variationsmuligheder, med en vældig betydningsmæssig variationsbredde. Det er vigtigt at
forstå, at differensrummet er ”horisontalt”, at
altså alle disse afsender- (og modtager-) instanser spiller med i alle tilfælde og altid samtidig,
uanset om den aktuelle forestilling gør noget
for at udstille forskellene eller ej. Det betyder, at
tilskueren (og også den indfældede ”supermodtager”) på den ene side som sagt er uundslippeligt fastholdt i forestillingsrummet, af og i ”real
time”, i selskab med personer af kød og blod
og inden for ”virkelige” rumlige organiseringer
− og på den anden side er spaltet ud i et komplekst udsigelsesunivers, der i et og samme fælles betydningsrum tilbyder en række forskellige
modtagerpositioner, og som sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved afsenderforholdene
ved at tale med mange stemmer på én gang.
Hertil kommer mulighederne for eksplicit eller
implicit interferens instanserne imellem, samt
selvfølgelig for såkaldte feedback-sløjfer, dvs.
yderligere performative udspaltninger inden
for selve forløbet.
5.
Dette differensrum, denne konstitutionelle dissensus er et grundtræk ved teatrets medialitet.
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Som bekendt tematiseres dette differensrum
åbenlyst af megen nutidigt teater, og historisk
har teatrets forskellige stilarter og periodetyper snart søgt at mindske, snart at udstille differenserne på de forskellige niveauer. Uanset
hvordan det enkelte stykke eller den enkelte
iscenesatte forestilling håndterer dem, er differenserne imidlertid til stede og virksomme i
betydningsdannelsen. Denne teatrale polyfoni
har i øvrigt været kendt og udnyttet i hele teatrets historie, jf. fx bare korets parabasiske funktioner tilbage fra antikken.
For at anskueliggøre differensrummets funktion for betydningsdannelsen kan man eksempelvis se på spørgsmålet om uddistribueringen
af ”epistemisk kompetence” i forestillingens
instanser. Hvem ved hvad – i det fiktionelle
rum? Om fabulaens forløb? Om forestillingens? Hvad ”ved” forestillingen i grunden i det
hele taget, hvad er det den vil sige? Hvad vil
den have sagt, når den er færdig? Hvad siger
den lige nu, og hvem siger det − og på vegne af
hvem? Alle disse spørgsmål kan varieres (øjeblik
for øjeblik) af og i den enkelte forestilling − og
bliver det.
Sammenligner man med en nærliggende
medialitet som musikopførelsen, finder man
umiddelbare strukturelle ligheder. Også her
møder man et udsigelseshierarki mellem komponist, dirigent, solister og musikere. Men variationsbredden er i praksis langt mindre. For
det første er ubestemtheds-spillerummet pr.
historisk konvention ikke særlig stort. Man må
nu engang spille de toner, komponisten har
foreskrevet (hvor det i en teateropførelse er helt
almindeligt fx at stryge replikker eller scener,
eller endog at iscenesætte et stykke stik imod
dets udtrykkelige hensigter). For det andet er
musikdirigenten oftest til stede på scenen og
udøver en synligt organiserende afsenderfunktion. Og for det tredje og måske vigtigst udgør
musikkens betydningsdimension – frembragte
toner – et referenceløst, monomedialt system,
der ikke som teatrets ”realworld”-replikker, fagter og handlinger ubesværet på samme tid kan
pege ind i et diegetisk univers og alligevel på

selve tegnplanet uundgåeligt samtidig ud i vores
umiddelbare erfaringsverden. Et stykke litteratur, eksempelvis en roman, kan nok konstruere
differensrum, som i kompleksitet i henseende
til fx epistemisk kompetencedistribuering matcher teatrets. Men her vil hele kompleksiteten
skulle ligge ”inde” i værkets referentielle rum,
og sansedimensionerne vil i sagens natur være
blot beskrevne, dvs. ikke umiddelbart til stede,
samtidig og forskellige med multisensuel appel
til ører, øjne, krop – foruden sprog, fortælling
og erfaring. Det er således ikke nogen overdrivelse at hævde, at ingen medialitet har så umiddelbart stort og givet et differensrum som teaterforestillingen.
Dette er teatermedialitetens afgørende styrke.
Men det er selvfølgelig også dens kroniske udfordring, fordi teatrets altid skal kunne klemme
denne sin hyperkomplekse udsigelsesstruktur
ned i et og samme rum, i en og samme tid, i en
og samme singulære begivenhed. Utrolig meget
kan gå galt i den proces − og gør det tit på ethvert af niveauerne.
6.
Hamlet tilsvarer som stykke på en helt særlig
måde en teatermedialitetens arketypiske udsigelseskonstruktion. Det hænger først og fremmest sammen med, at stykket lægger Hamletfiguren selv helt frem i udsigelseshierarkiet som
en slags centralperspektiv − samtidig med at
det fastholder figurens status og position som
objektivt uafgørlig for modtageren i en række
henseender.
Stykkets grundplot er som sådant klart nok,
og de øvrige figurer er stort set entydigt fordelt i
værdiuniverset. Kun Hamletfiguren unddrager
sig entydiggørelse, og det i påtrængende grad
og på flere niveauer. I hvilket omfang er Hamlets ”galskab” velkalkuleret skuespil, og i hvilket
omfang tager den magten fra ham? Besidder
Hamlet suveræn indsigt i begivenhederne, eller
tror han bare, han gør? Er han et rent offer for
en ond skæbne, eller er han aktivt medskyldig,
fx i Ofelias endeligt? Og i mere overordnet perspektiv, uden for det diegetiske univers: Hvor-
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dan skal Hamlets optræden og strategi i grunden forstås og vurderes? Hvorfor holder stykket
selv (: dets implicitte afsender) Hamletfiguren
tilbage i denne konstitutionelle uafgørlighed,
tilsyneladende både subjektivt og objektivt?
Disse spørgsmål har der som bekendt kunnet skrives tusindvis af bind med bud på, og
vi skal slet ikke her forholde os til selve spørgsmålene. Det interessante i denne sammenhæng
er, at stykket formår både på én gang at åbne
for alle disse spørgsmål − og at sørge for at de
forbliver formulerede, men ubesvarede. Det
gør stykket som sagt ved at lade Hamletfigurens uafgørlighed konstituere selve den uformidlede indgang til stykkets univers. Hamlet
bliver så at sige til det interface, hvorigennem
stykkets univers overføres til modtageren, og figurens uafgørlighed bliver derfor en afgørende
og konstant medspillende faktor i hele stykkets
betydningsopbygning. Helt ned i den enkelte
scene fremstår den permanente usikkerhed vedrørende afsender- og modtagerforholdene knivskarpt. Ubestemthedsrummet åbner dermed
for en vedvarende og uafsluttelig forhandling
af det ”virkelige” hierarki, både mellem hvem
der kan og vil ”tale” sandt i stykket − og mellem hvilke tilskuerpositioner (i stykket) der kan
opfatte denne sandhed. Alt sammen stillet til
skue for den virkelige tilskuer. Konstruktionen
kunne for så vidt svare lidt til en (oftest: muligvis) upålidelig centralperspektivisk fortæller
i en roman – men med den forskel, at hvor
der i romanens tilfælde ville være tale om, at
begivenhederne rent faktisk formidledes ”gennem” denne fiktive fortæller (Max Frisch eller
Hemingway kunne være eksempler), så er der
her i teatermedialiteten jo tale om, at Hamlets
centralperspektiv i al sin uafgørlighed fremstår
som en ontologisk fuldstændig sideordnet del
af det samme forestillingsrum, som alle andre
figurer og begivenheder bebor.
Derved skaber Hamlet helt svimlende muligheder for at udtrykkeliggøre differensrummet
som et sådant − eller for den sags skyld for at
vælge at entydiggøre det på bestemte måder.
Det er klart, at Hamletfigurens kronisk vaklen-

de position i sig selv derudover giver en skuespiller kolossale variationsmuligheder, både i
forholdet mellem skuespillerpersonen og figuren, og i figurens forskellige fremtrædelsesformer som ”spil” i spillet, hvor overgangene kan
gøres snart umærkeligt glidende, snart demonstrativt abrupte. Men også fra instruktørniveauet kan der drejes på utrolig mange forskellige
knapper. Herunder kan der naturligvis drejes,
så der bliver tale om en mere ”lukket” fortolkning af stykket, hvad der også findes mange historiske eksempler på − i forskellige retninger.
I Hamlet’s tilfælde er bestemte perioders mere
entydiggørende tolkninger bare ikke blevet stående som standard, således som det er tilfældet
med mange andre klassiske stykker (også blandt
Shakespeares). Ved at lægge Hamletfigurens
uafgørlighed − og som bekendt helt ned i en
række ”uforståelige” replikker − så langt frem,
som tilfældet er, åbnes der nemlig samtidig for
en række figurlige forståelser af stykkets ærinde,
frem for alt allegoriske. Sammen med afstanden
mellem Hamletfigurens problemstilling og adfærd på den ene side, og det øvrige plotniveaus
personer og begivenheder på den anden, er det
dette forhold, der gør Hamlet så resistent over
for de historiske forandringer af betydningskonventionerne, gør det så konstant aktuelt.
”Aktualiserbart” er formodentlig en præcisere
betegnelse. Hamlet står qua sin udsigelseskonstruktion i særlig grad i en slags kronisk grammatisk nutid, fordi stykket gør Hamletfigurens
eget statusuafgørlige blik til sit, og dermed til
det der rammesætter modtagerens eneste indgang, dvs. gør det til vores. Stykkets transhistoriske liv skyldes altså ikke eviggyldigheden af de
behandlede temaer, således som det ofte fremføres. Det skyldes at Hamlet udnytter teatermedialitetens muligheder for gestaltning af nøje
bestemte ubestemthedsrum maksimalt. Det er
således ikke temaerne, der holder stykket virksomt. Det er omvendt stykkekonstruktionens
virksomhed, der holder temaerne i live i al deres
mangfoldighed. For derfra kan de konkrete temaer pr. allegori jo let veksles til andre (hvad de
også jævnligt er blevet).
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7.
Perspektiver: For så vidt angår Hamlet vil reaktualiseringspotentialet kunne forblive virksomt,
i hvert fald i den udstrækning iscenesættelserne
formår og forstår vedblivende at læse stykket
’forfra’, på ny og på ny. Det vil sige: forstår udtrykkeligt at fastholde Hamletfiguren som det
interface, der til den ene side er publikums eksklusive indgang til stykkets verden, og som til
den anden side magter suverænt at beherske sit
eget ubestemthedsrum som ubestemt, herunder
i de udfald af skæbnesvanger afmagt, det også
rummer.
Analysen af teatrets medialitet, og især dets
udsigelseskonstruktion, peger formodentlig i
retning af at vende tilgangen til forestillingsforståelsen om. Intuitivt og umiddelbart forstår
vi traditionelt ”opførelsen” som en slags repræsentation af noget stabilt og selvsammenhængende bagvedliggende (teksten, ideen, partituret, meningen). Forskellige opførelser bliver
da varianter af dette ”samme”, hvortil de viser
tilbage. Heroverfor: tager man konstateringen
af den teatrale udsigelses konstitutionelle differensrum alvorligt og altså ser dette som teatrets
formstrukturelle grundbetingelse, da vendes
forholdet mellem ubestemthed og bestemthed
om. Spørgsmålet til en givet forestilling bliver
da, på hvilken måde netop den forvalter og i
sidste ende under alle omstændigheder konkret
reducerer de differensmuligheder, der altid allerede foreligger (eller hvorledes den konfigurerer
dem som bestemte ubestemtheder, hvilket ikke
er noget andet). At læse forestillingerne herfra, altså forfra, udefra, vil sige at få dem til at
fremstå i deres bliven-betydning, fremstå som
kunstneriske valg hvis terminationspunkt ikke
er forestillingens eventuelle forlæg eller ”idé”,
men derimod dens effekt. Som bekendt sætter meget nutidigt teater selv frenetisk denne
forståelsesretning eller læsemåde på sin dagsorden. 5 Kunsten selv er dermed, som det ofte har
været tilfældet, igen et skridt foran sin teoretiske beskrivelse, også paradigmatisk.
5) Jf. analyserne i Mads Thygesens ph.d.-afhandling (2008), der
både metodisk og tematisk fremhæver denne pointe.

Med denne ’omvendte’ optik vil man kunne
etablere nye slags typologier ud fra differensrumsreduktionens modus og placering i udsigelsesstrukturen, både historiske og systematiske typologier. Der er store og interessante
betydningsforskelle på om ubestemthedsrummet som hos fx Odin Teatret indbygges, finpoleres og præsenteres som en slags unisoni (uden
på nogen måde at være det) − eller om det som
i meget samtidigt postdramatisk teater krænges
ud i centrifugale spasmer, der helt synes at underminere eller i hvert fald trinvis dementere
enhver betydningsmæssig konvergens (uden på
nogen måde at gøre det). Og man kunne selvfølgelig tilsvarende undersøge og sammenligne
ubestemthedskonfigurationen eksempelvis i det
modernistiske, absurde teater (Beckett, Ionesco) eller hos en Ibsens naturalistiske − både i
forlæggene og i konkrete opførelser.
Det kunne yderligere være interessant mere
indgående at overveje teatrets medialitet i overordnet forstand i forhold til andre medialiteter,
gerne langs sammenlignelige akser, som det er
forsøgt ovenfor i skitseform. Umiddelbart for
falder til én side en sammenligning med filmens medialitet, og til en anden med installationens medialitet. Sådanne sammenligninger
har primært til formål − ikke at kaste lys over
det intermediale som selvstændigt forskningsfelt, men at forstå de enkelte medialiteters særtræk bedre − for bedre at kunne forstå, hvad
det er, de hver især kan og gør i deres specifikke
måde at rejse betydning på.
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Vi kan lige så godt vænne os til tanken: fra d. 1.
august 2011 er det ikke længere Kasper Holten,
der er operachef på Det Kgl. Teater, han overlader posten til den erfarne engelske instruktør,
Keith Warner. Det var hans eget valg at forlade
chefposten efter godt 11 år; han ville ikke risikere at køre fast i ”en dårlig kopi” af sig selv. 1
Fremover vil han indtil videre koncentrere sig
om at instruere, og det bliver efter alt at dømme
ikke forudsigelige mainstream-forestillinger, vi
skal vente os fra hans side, men stil- og genreeksperimente-rende leg i grænselandene mellem film, opera og teater.
Kasper Holten har været en meget vellidt
og respekteret operachef, kendt for hverken at
tabe gejsten, overblikket eller jordforbindelsen.
Han har heller aldrig selv for alvor tvivlet på
sine lederkompetencer; som søn af tidligere
nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen
har han det i blodet. Usikkerheden omkring
egne kompetencer knytter sig derimod til hans
kunstneriske virksomhed, og hans spring fra
chef-jobbet til freelance-tilværelsen som instruktør er derfor - for Holten selv - nok endnu
mere risikobetonet og selvudfordrende end
operacheftiltrædelsen i sin tid var.
Mesterlæren og kometkarrieren
Som instruktør er Kasper Holten nærmest
autodidakt. Han har aldrig taget nogen formel
teaterskoleuddannelse; til gengæld har han haft
opera helt inde på livet, siden han som 9-årig
oplevede Bizets Carmen sammen med sin far på
Det Kgl. Teater. Derefter fik han lov til at gå
alene i teatret to gange om ugen. De intense
aftener på Gamle Scene inspirerede snart til
en række dukketeateropførelser af operaer derhjemme for familie og venner. Engang opførte
1)

Interview i Børsen d. 23.04.09.

han sammen med sin bror Götterdämmerung
fra Richard Wagners Ring-trilogi, og da de nåede til Brünnhildes lange slutmonolog, hvor
Brünnhilde-dukken bare stod stille på scenen,
mens pladespilleren sørgede for musikken, forsvandt de to drenge ud i køkkenet, for den arie
varede nøjagtig den tid det tog at lave to toasts
og spise dem. Da drengene mætte og tilfredse
kom tilbage til stuen, var der gået ild i både
Brünnhilde og dukketeatret, og siden har slutmonologen, hvor sopranen forbereder sin egen
død på bålet, aldrig heddet andet i vennekredsen end ”Toast-arien”. 2
Da Kasper Holten var 19, startede han som
instruktørassistent på Musikteatret Undergrunden i Odense, og inden der var gået et år viste
Undergrundens leder, Niels Pihl, sin assistent
den store tillid at give ham hans første egenproduktion: Det blev Michael Nymans minimalistiske opera The Man Who Mistook his Wife for
a Hat. 3 Operaen talte kun tre medvirkende, der
i opsætningen spillede på en firkantet platform,
hvis billed- og lysvirkninger bl.a. perspektiverede de indre små skred, der fandt sted i hovedpersonens sygdomshistorie samt det fælles
lysende øjeblik af accept, der udspillede sig hos
ægteparret, da de til sidst konfronterede den
uundgåelige fremtid hånd i hånd.
Debuten blev et veritabelt gennembrud. I de
2) Holten brugte i øvrigt sin barndoms dukketeater-erfaring
som inspiration til opsætningen af Hostrups Genboerne på Aarhus
Teater i 2000, hvor han lod hele scenen være en tro kopi af Priors
dukketeater inklusive den originale dukketeaterdekoration til Genboerne. Skuespillerne, der også var i Priors originale kostumer, blev
ført ind på lange stokke nøjagtigt som i dukketeatret.
3) Niels Pihl levede dermed fuldt op til Undergrundens kunstneriske filosofi, der var ”Learning by doing”, og i modsætning til
Statens Teaterskole var Holtens unge alder på dåbsattesten ingen
hindring. Udover at være assistent for Niels Pihl havde Holten også
nogle vigtige læreår som instruktørassistent for Klaus Hoffmeyer i
forbindelse med genopsætningen af hele Wagners Nibelungens ring
på Den jyske Opera (1993 - 96) og en lidt senere instruktørassistentopgave for Harry Kupfer i Bregenz.
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følgende år fulgte den ene sprudlende iscenesættelse efter den anden. Holten gjorde sig især
bemærket i forbindelse med opsætninger af nye
danske kammeroperaer såsom gyseroperaen
Den sidste Virtuos på Den Anden Opera (1994)
af Lars Klit og Wagnerfantasien Tristan Variationer på Kaleidoskop (1996) af Bent Lorentzen;
og en enkelt iscenesættelse af en musical blev
det også til, nemlig brødrene Prices nyskrevne
version af Trold kan tæmmes (1999) på Gladsaxe
teater. Anmelderne var enige: Kasper Holtenvar
Danmarks nye instruktør-komet.
Det blev også til en enkelt opsætning af et
skuespil, Morti Vizkis drømmeagtigt absurde
Fyrtårnet 4 på Det Kgl. Teater (1998), men
bortset fra den, var det foreløbig kun inden for
musikteatret, at opgaverne kom rullende. Der
var kun én teaterchef, der turde tiltro Holten
opgaver inden for taleteatret i større målestok,
det var Malene Schwartz, der på det tidspunkt
var chef for Aalborg Teater. Hun ansatte ham
som dramaturg ved teatret og gav ham to udfordrende Shakespeare-opgaver, Romeo og Julie
(1999) og Hamlet (2001), hvoraf sidstnævnte,
der blev spillet i moderne kostumer i et Nationalbanklignende magtunivers, indbragte ham
en Reumert. Det karakteristiske ved Shakespeare-opsætningerne var en meget bevidst brug
af musik som følelsesforstærker og en fræk leg
med publikums forventninger (mange vil fx
sikkert huske, hvordan prologen til Romeo og
Julie lød over højttalerne i foyeren lige inden
forestillingens start, og hvordan Mercutio, der
var gjort til en blind mand, dumdristigt og fandenivoldsk tog fægtekampen op med Tybalt
med sin blindestok).

kammeropera-scene sprang han direkte videre
til dansk musikteaters ultimative chefstilling.
Han var kun 27 år, da han i 2000 tiltrådte
som operachef på Det Kgl. Teater, så det var
et kontroversielt valg fra bestyrelsens side (faktisk oplevede han til de første operachef-møder
ude i Europa, at de andre chefer spurgte ham:
”Hvornår kommer hr. Holten?”; de troede han
var sekretæren). 6 Det viste sig imidlertid hurtigt, at Holten var en kompetent leder. Han videreførte med stor selvfølgelighed den tidligere
chef Elaine Padmores internationalisering af
Operaen, samtidig med at han fastholdt solistensemble-ideen og gav koret udfordringer, der
svarede til det verdensklasseniveau, de befandt
sig på. Dertil etablerede han netværket Ungopera for operainteresserede under 35 år, en sammenslutning der tæller over 7000 medlemmer i
dag. Han forøgede andelen af co-produktioner
betragteligt og forpligtede sig på at uropføre én
dansk opera eller alternativt give Danmarkspremiere til en moderne udenlandsk opera om
året 7; og så sørgede han for, at Danmark fik sin
første fastansatte operadramaturg nogensinde. 8
Kasper Holten havde af gode grunde et særligt godt blik for andre instruktørtalenter, og
han inviterede da også i sin cheftid nogle af
verdens mest interessante iscenesættere til Danmark bl.a. Robert Carsen, Christof Loy, David
McVicar, Graham Vick, Stefan Herheim og
Peter Konwitschny. Sidstnævnte har stået for

Operachefen og påvirkningen fra Tyskland
Kasper Holten var i 1997 blevet ansat som chef
for Aarhus Sommeropera, hvor han slog sine
folder i de næste 3 år og bl.a. iscenesatte den
nyskrevne Aarhus-trilogi ”Tugt og Utugt i mellemtiden” af John Frandsen. 5 Og fra den lille

7) De danske operaer, der blev skrevet og opført som følge af
denne prioritering, var bl.a. John Frandsens Ikon (2003), Bent Sørensens Under Himlen (2004), Poul Ruders’s Proces Kafka (2005)
og Bent Lorentzens Kain og Abel (2006) og Bo Holtens Livlægens
Besøg (2009).

4) Den blev senere til en usædvanlig TV-transmission, idet man
valgte at lave en filmet version.
5)

Operatrilogien Tugt og Utugt i mellemtiden bygger på Svend

Åge Madsens roman fra 1976.
6) Det Kgl. Teaters bestyrelse ansatte dog ved samme lejlighed
den noget ældre danske dirigent Michael Schønwandt i en nyoprettet stilling som musikchef, en stilling, der skulle ligge hierarkisk på
linje med operachefens (man var nok alligevel ikke helt tryg ved så
ung en operachef ).

8) Holten var desuden initiativtager til Netværk for Musikteater,
en samarbejdsgruppe bestående af kunstneriske ledere fra Den Kgl.
Opera og nordiske forskere ledet af lektor Michael Eigtved fra Teatervidenskab ved Københavns Universitet. Læs evt. videre om et af
de eksperimenter, jeg foranledigede i netværksregi med Kasper som
instruktør i min artikel: ”Flying a Wagner Kite: Subjunctive Performances of a Rheingold Scene Based on a Dramaturgical Sketch
by Carolyn Abbate” i Cambridge Opera Journal. Celebrating twenty
years of publication, vol. 21, nr. 2. July 2009 (s. 159 - 180) Cambridge University Press, 2010.
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ikke mindre end tre operaopsætninger i København, Strauss’s Elektra, Wagners Lohengrin
og Tjajkovskijs Eugen Onegin, alle tre gedigne
anmelder- og publikumssucceser. Konwitschny
er ud af den gamle DDR-skole, der bl.a. har
fostret instruktører som Harry Kupfer og Götz
Friedrich, og han er som de tydeligt inspireret
af Brecht tilsat et stænk af nyere performativitetsforskning. I Konwitschnys opsætninger
blændes der på et centralt sted i forestillingen
ofte op for lyset i salen, og publikum gøres gennem diverse provokerende indslag opmærksom
på egen kognition og på den betydning tidligere opsætninger af operaen har på den. 9
En lignende provokation finder man i Holtens egen iscenesættelse af nornescenen fra forspillet til Richard Wagners musikdrama Götterdämmerung, hvor han placerer de tre norner
på spredte tilskuerpladser, hvorfra de som typiske eksempler på reaktionære Wagnerianere
syngende diskuterer den type moderne regiteater, Holten selv står for (vel at mærke uden
at der er ændret et ord i librettoen). Wagners
højtravende scene med nornerne, der hver især
fortæller om den mytologiske handlings fortid,
nutid og fremtid, får på den måde et gevaldigt
komisk vrid, der på en gang gør os opmærksomme på vores egne fordomme over for postmoderne kunst og eksemplificerer, hvor uhyre
manipulerende og manipulerbart det værk, vi
nu skal opleve, er. Af Holtens internet-dagbog
fra prøveperioden fremgår det imidlertid, at
han selv havde et temmelig ambivalent forhold
til iscenesættelsen af denne scene: ”Det er et
virkelig radikalt valg. Nogle synes det er et kup,
andre synes det er plat. Jeg svinger faktisk næsten selv mellem de to poler, om end jeg er endt
med at holde meget af den”. 10
The Copenhagen Ring
Det var i 2003-2006 at Kasper Holten iscene9) I en Konwitschny-opsætning af Wagners Meistersinger brydes der fx pludselig af, og sangerne begynder at diskutere, om de
overhovedet vil synge det kommende slutkor, når det har været så
tæt knyttet til Hitlers nationalistiske propaganda før og under 2.
verdenskrig.
10) Holtens indlæg om Nornescenen i internet-dagbogen om
opførelsen af Ringen (d. 2. marts 2006).

satte hele Richard Wagners Ring på Det Kgl.
Teater. 11 Opsætningen var bevidst feministisk,
idet den indtog Brünnhildes synsvinkel igennem samtlige 14 timer og understregede, hvordan hun - selv når hun ikke var på scenen - var
i stand til at styre dramaets udvikling. Holtens
mesterstykke var nok den scene, hvor Brünnhildes far, Wotan, fratager hende hendes gudestatus, og gør hende til et dødeligt menneske.
Holten havde udstyret Brünnhilde med et par
kæmpemæssige sorte valkyrievinger, som Wotan langsomt nærmede sig og under musikkens
brusende klimaks brutalt rev af. Dér fornemmede vi som publikum på vores egen krop via
spejlneuroner 12, hvordan heltindens dirrende
jouissance i ét frygteligt nu forvandledes til afgrundsdyb fysisk smerte. Derefter omformede
hun den ene af sine sorte vinger til en fugl, der,
mens hun sov, skulle flyve ud og sørge for at
føre den mand, som hun selv havde udvalgt sig,
hen til hende; Brünnhilde ville ikke vækkes af
en hvilken som helst kryster.
Fuglen fandt ham, og det konkrete resultat
af Siegfrieds og Brünnhildes kærlighedsforening præsenteredes i slutningen af Ringen som
en lille nyfødt baby (et levende barn, ikke en
dukke) i armene på sin nu alvidende mor. Det
er en meget kontroversiel slutning. Brünnhilde
skulle jo ifølge Wagners regibemærkning have
ladet sig ”toaste”, men i opsætningen på Det
Kgl. Teater undlod hun i sidste øjeblik at kaste sig i flammerne, for sin lille datters fremtids
skyld (ja, det var en pige).
Holten valgte med andre ord at visualisere
musikkens fortælling på dette sted frem for
at overholde Wagners regianvisninger. Brünnhilde skal nemlig til sidst synge et ledemotiv,
som vi kun har hørt en eneste gang før i hele
Ringen, nemlig dengang Sieglinde i ”Valkyrien”
sang det som reaktion på Brünnhildes afsløring
af, at hun, Sieglinde, var gravid. Dette sjældne
ledemotiv (kaldet ”forløsningsmotivet”) tages
nu op af Brünnhilde selv (og knytter på den
11) Hele The Copenhagen Ring, som opsætningen kaldes i udlandet, er indspillet på DVD (Decca) i 2009, og den har modtaget den
prestigefyldte Gramophone Award.
12)
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måde an til hendes egen graviditet, som Holten
har opfundet), og motivet indoptages derefter
af orkestret, som afslutter hele Ring-fortællingen med det. Med denne ”oversættelse” af
musikken til scenisk realitet blev forløsningen
i Holtens opsætning både kropslig og åndelig,
og en sådan kombination af krop og ånd gengiver, efter min mening, en meget vigtig pointe i
Wagners værk som helhed.
Fra fornuft til følelse
Kasper Holtens omgang med den klassiske opera-arv har ikke været så grænseoverskridende
som mange af de tyske regiteater-instruktørers.
Faktisk er han mere inspireret af Peter Langdal,
end af nogle af de udenlandske stjerneinstruktører. De to har også meget tilfælles. Begge er
uddannet i litteraturvidenskab, begge kombinerer instruktørjobbet med et chefjob, begge
”oversætter” klassikernes koder til moderne
koder. Begge har en udpræget musikalsk indsigt, og begge fortæller historien, i de stykker de
opsætter, på en meget personlig måde. Og trods
store temperamentsmæssige forskelle er jeg sikker på, at Holten deler Peter Langdals tro på,
at en forestilling skal kommunikere med både
hjernen, hjertet, underlivet og fødderne. 13
Holtens hang til aktuel socialpolitisk stillingtagen er dog faldet mange traditionalister for
brystet, og særligt opsætningen af Verdis Don
Carlos i 2007, hvor de spanske krigsfanger var
iklædt orange fangedragter á la Guantanamo,
bragte sindene i kog. Morten Messerschmidt
fra Dansk Folkeparti gik endda så vidt som til
at kræve censur af nationalscenen. 14
Men den type kritik skal vi nok ikke forvente
at se så meget mere til, for i de sidste par år har
Kasper Holten bevæget sig væk fra ungdom13) Se kapitlet med Peter Langdal i Mette Nybos Magiske øjeblikke. 15 samtaler om teater, Gyldendal, 2003, side 224.
14) Problemet med de meget rationelle opsætninger i moderne
kostumer var nok, at man som publikum ofte blev unødigt fikseret
på, om alle de moderne detaljer nu også holdt i stedet for at opleve
dramaet direkte. Operagenrens grundkontrakt med publikum bygger jo i forvejen på den urealistiske præmis, at personerne synger
til hinanden i stedet for at tale til hinanden, og dette genremæssige
faktum har da også været medvirkende til, at Holten i sine senere
operaopsætninger har turdet bevæge sig meget længere ud i det irrationelle.

mens intellektuelle konceptualiseringer af klassikerne, hvor personerne optræder i moderne
kostumer og reagerer rationelt selv i ekstremt
belastede situationer, og hvor spillestilen er naturalistisk helt ned i detaljen. I hans 2009-opsætning af Wagners Tannhäuser optrådte personerne fx i 1800-tals-kostumer, og scenografien
var et irrationelt eschersk univers af trapper,
som de medvirkende (en stuntman) kunne gå
op ad med hovedet nedad, når det skulle være. 15 Der var ingen politiske budskaber eller entydige svar på de spørgsmål, som forestillingen
stillede. Holten er selv bevidst om den udvikling; som han sagde for nylig:
Begyndelsen af min karriere var præget af stor energi og glæde ved at få lov
til at kaste bolde op i luften og så løbe
derudad med dem. Den måde at instruere på toppede med den samlede
opsætning af Nibelungens ring. […]
I Tannhäuser synes jeg selv, jeg kom
et nyt sted hen. Dér kastede jeg bolde
op i luften, som jeg lod hænge der. Eller rettere: jeg overlod til publikum at
gribe dem. 16
I Poul Ruders’s opera over Lars von Triers film
Dancer in the Dark (2010), blev Holtens iscenesættelse imidlertid så irrationel, abstrakt og
kuldslået, at anmelderne stod af. Det var synd,
for trods svaghederne i forlæg og opsætning, var
der flere interessante greb i iscenesættelsen, som
peger fremad. Opsætningen tog udgangspunkt
i, at historien i Lars von Triers film allerede
er en slags myte for os danskere, så man begyndte, dér hvor filmen sluttede, altså ved Selmas død, hvorefter historien rullede forfra som
den dødes erindring. I praksis betød det fx, at
den politimand, som Selma skulle skyde midt
i forestillingen, allerede havde sine skudhuller, da han trådte ind på scenen første gang, og
15) Personerne i denne Tannhäuser-opsætning opførte sig langt
fra altid psykologisk velbegrundet. Her var det følelserne og sanseligheden, der var i højsædet, som når de medvirkende allerede under
den svulmende orkestermusik i ouverturen rullede rundt i spandevis
af jord og vand i en smittende erotisk ekstase.
16)
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selve nedskydningen af ham skete i slowmotion
og med pistolen rettet mod gulvet i stedet for
mod den politimand, der alligevel kun var en
fjern erindring. Tid og rum var i det hele taget
i opløsning i denne opsætning. Vi befandt os i
et underligt ingenmandsland, der kunne minde
om den uhyggelige livsoverskridelse, som ligger
implicit i Freuds ide om dødsdriften, den psykoanalytiske udødelighed, som Lacan peger på
eksisterer mellem ”to slags død”.
I sådan et univers træder de semiotiske betydninger af personernes handlinger i baggrunden
til fordel for de fænomenologiske betydninger,
der knytter sig til sangernes kroppe og stemmer. Når den blinde Selma til sidst synger hele
sin arie med bundne hænder ude på kanten af
en planke højt oppe under loftet, er det ikke så
meget vores intellektuelle forståelse af karakterens situation, der aktiveres, men i højere grad
vores kroppes umiddelbare reaktion på performerens aktuelle risiko for at falde ned. Vi holder vejret og lukker måske øjnene og kommer
dermed til at høre hendes sang på en anderledes
nøgen måde, skrællet for ord: Det er en vaklende, grådkvalt stemmeklang, vi hører. Vi mimer hendes stemmebånds spændte pianissimoindstilling og får dermed selv gråden i struben.
Når planken til sidst slår sammen med et brag
under Selma, og hun bliver hængt, lyder der et
fælles gisp fra tusindvis af mennesker i tilskuersalen, og det gisp vil vores kroppe formentlig
huske længe efter tæppefald.
Lydens betydning
Kasper Holtens opsætning af Euripides’ Ifigenia i Aulis (i Don Taylors gendigtning) på Det
Kgl. Teater i 2008 delte anmelderne i to. Forestillingen var i usædvanlig grad elsket eller hadet, hvilket ofte er tegn på, at noget afgørende
nyt har fundet sted. Der var generelt enighed
om, at personinstruktionen var eminent – og
på dette punkt har Holten da også siden debuten været igennem en formidabel udvikling
fra kejtet intellektuel til demonstrerende kropskommunikator – men dermed var det også slut
med enigheden. I den ene ende af anmelder-

skalaen blev opsætningen harmdirrende kaldt
en ”fortænkt tangenttolkning” og en ”statisk”,
”utroværdig fanatismeforestilling” 17, mens den
i den anden ende henført hyldedes som ”sublimt dæmpet”, ”mesterlig” og med ”plads til
de store følelser” 18. Spørgsmålet er så, om der er
en dybere årsag til, at den virkede så forskelligt?
Det tror jeg, der er. Jeg mener, at forklaringen
ligger i publikums lydhørhed, bogstavelig talt.
Lange stræk af forestillingen var nemlig akkompagneret af musik og lyde komponeret af Klaus
Risager, og dette auditive med- og modspil
påvirkede os ubevidst hele vejen igennem, ligesom Ifigenias skære sangstemme var gribende
naiv. Det meste af handlingen udspillede sig
desuden i en neddæmpet spillestil i mørke eller halvmørke, hvorved vores hørelse skærpedes
maksimalt. 19
Også slutningen havde en lyd som centrum
for begivenhederne, en lyd som alle anmelderne beklageligvis syntes at overhøre, 20 nemlig
lyden af klaprende skodder øverst oppe under
taget i den iskolde, mægtige sal. Ifigenia havde
føjet sin far og hans fanatiske rådgiver og lagt
sig klar til ofringen, da denne lyd nåede hende.
Betydningen af lyden var ikke semiotisk kompleks, men derimod ren fænomenologisk materialitet: Der var intet symbolsk ved skoddernes
klapren, de bevægede sig ganske enkelt som
en fysisk reaktion på, at vinden var kommet
tilbage. Gudernes straf var hævet, den græske
flåde kunne sejle mod Troja, og med ét var der
ikke længere nogen gyldig grund til, at Ifigenia skulle ofres. Med en ganske lille gestus viste
hun, at hun forstod denne betydning. Hun så
op – og fulgte man hendes blik, kunne man
også ved selvsyn få bekræftet, at skodderne bevæge sig – så rejste hun sig uendeligt lettet for
at træde ned fra offerstedet i den tro, at hun nu
var reddet; men der var ingen redning, hun blev
17)

Anne Middelboe Christensen i Information d. 21.12.08.

18)

Henrik Lyding i Jyllandsposten d. 22.12.08.

19) Stig Hoffmeyers indledende monolog i fuldkommen mørke
var bare første skridt på vejen ind i dette lydunivers.
20) Ærgerligt, for det var ellers mit indtryk, at publikum generelt opfattede denne væsentlige detalje, ikke mindst det operavante
publikum.
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brutalt tvunget tilbage: Kvindeofringen skulle
gennemføres, uanset om det var nødvendigt eller ej. Vi oplevede det kun som et glimt, før en
kæmpemæssige væg sænkede sig foran scenen,
så mordet – for det var et mord i denne opsætning – kunne begås uset.
Fremtiden
Kasper Holten afslutter sin chefperiode ved
Den Kgl. Opera samtidig med chefdirigenten
Michael Schønwandt. De to har kørt et forbilledligt kunstnerisk makkerskab igennem alle
årene, så det er kun naturligt, at de sætter punktum i en fælles kraftpræstation med den på alle
planer vanvittigt krævende opera Kvinden uden
skygge af Richard Strauss. Derefter er karrieren
mere uvis; hvis Kasper Holten skulle blive tilbudt operachefposten på fx Covent Garden,
ville han næppe takke nej, men lige nu er hans
ønsker for fremtiden beskedne:
Drømmescenariet er nogle rigtig gode
freelance-jobs, stort og småt – opera og
skuespil. I de sidste mange år har jeg
kun lavet store projekter. Men at få lov
at lave et lille kammerspil med kun
tre skuespillere! Det ville være pragtfuldt. 21
Det skulle vel ikke være umuligt. Der er en del
projekter i Holtens ordrebog allerede. Han skal
bl.a. iscenesætte på Mungo Park og debutere
som filminstruktør. 22 Og i 2012 skal han stå
for en nyopsætning af Wagners Lohengrin på
Deutsche Oper i Berlin.
Men hvad er det egentlig, vi kan forvente
os af Kasper Holtens iscenesættelser fremover?
Jeg tror aldrig, at han vil komme til at lave rent
æstetiske opsætninger á la Wilson, mit bud er,
21)

Interview i Børsen d. 23.04.09.

22) Filmen har premiere i Danmark d. 7. april 2011. Holten har
i samarbejde med Mogens Rukov kreeret et filmmanuskript over
Mozarts opera Don Giovanni kaldet Juan, hvor titelhelten slippes
løs i en moderne storby. Filmen, der er rå og håndholdt, fokuserer
på Juan som en hyper-empatisk kamæleon, som er i stand til at læse
enhver kvindes dybeste drømme og omforme sin personlighed derefter, og samtidig - som den ærkepsykopat, han også er - behandle
kvinderne som rene objekter. Juan har allerede haft verdenspremiere
ved Asiens største filmfestival i Pusan, Sydkorea d. 8. oktober 2010
og ved FilmFest i Hamburg samme dag.

at hans forestillinger fortsat vil være præget af
det sociale engagement, der har været et gennemgående træk i hans arbejder indtil nu, men
han vil nok ikke være så entydigt politisk, som
han fx var i Don Carlos, hvor han kritiserede
Danmarks krigsførelse i Irak og Afghanistan
igennem valget af kostumer (selvmordsbombere og orange fangedragter). Jeg tror snarere
han vil fortsætte tendensen fra My Fair Lady,
hvor opførelsen satte mere i gang end den satte
på plads. Her blev generelle problematikker
omkring integration sat i fokus gennem den
sprogligt moderne oversættelse til dansk og i
valget af spillere. 23
De feministiske tilgange vil sikkert heller
ikke forsvinde helt, men igen vil virkemidlerne
blive langt mere nuancerede. Tendensen er der
allerede: Hvor Holten tidligere i fx Ringen lod
den kvindelige hovedperson overleve på scenen
(samfundet har brug for levende kvinder, syntes
den slutning at sige), tillader han i Dancer in the
Dark og Ifigenia i Aulis, at kvinderne dør, så vi
ikke snydes for at opleve døden igennem dem,
og omstændighederne omkring deres død, får
os så efterfølgende til at tænke over, om disse
kvinder ikke burde have gjort oprør imod den
skæbne, de var blevet pålagt af patriarkatet, inklusiv tekstforfatteren og instruktøren.
Og så vil han garanteret videreudvikle nogle
af de cross-over-elementer, han allerede arbejder med inden for film, opera og teater: fx
slowmotion- og Verfremdungseffekter i opera
(Dancer in the Dark), musik- og lydeffekter i
teateropsætninger (Ifigenia) og sangernes fysiske kraftanstrengelser som påtrængende nærbilleder i film (Juan).
Hovedformålet med Holtens forestillinger
har altid været at berøre publikum følelsesmæssigt. Operaens (og tragediens) patos og
afsluttende katarsisoplevelse er nemlig ikke
bare museale levn, de har stadig potentialet til
at transformere det moderne menneske, og det
23) Det var fx næppe tilfældigt at Alfred Doolittle blev spillet af
Zlatko Buric, og havde man kunnet finde en nydansker, der kunne
synge og spille rollen som Eliza tilstrækkeligt overbevisende, havde
hun utvivlsomt fået udfordringen.
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Tina Kiberg i Kvinden uden skygge på
Den Kongelige Opera (foto: Miklos Szabo)

er noget Holten om nogen er opmærksom på.
Det kunne være interessant, hvis Holten
kunne genfinde det legende og sprælske fra de
tidlige år og koble det til dybden og seriøsiteten
fra de senere år. Ikke mindst hvis han i operaopsætninger i højere grad kunne få dirigenterne
til at lege med, der har alt for længe været en
dræbende kedelig konsensus om, at musikken,
den må man ikke pille ved. Når Kasper Holten
siger, at han nu er begyndt at kaste bolde ud til
publikum, så kunne spillet måske udvikles, så
vi får plads til at flugte dem tilbage; så spiller
vi for alvor, og ingen kan forudsige, hvem der
vinder. Måske vinder vi alle sammen.
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Foto: Rumle Skafte
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Antichrist revisited på Aarhus Teater
Af Bodil Marie Stavning Thomsen

På Aarhus Teaters lille intime studiescene kan
man september-oktober 2010 opleve intet
mindre end verdenspremieren på teateropsætningen af Lars von Triers film Antichrist (2009).
Denne opsætning af Annika Silkeberg med kun
en kvinde (Anne Sofie Espersen) og en mand
(Jacob Madsen Kvols) på scenen giver tilskueren adgang til en næsten kropsnær oplevelse
af, hvordan sorg kan glide over i panikangstens
fysiske symptomer og hvordan fortvivlelse og
modløshed søger social udfrielse – her i form
af destruktion og mord. Stykket starter med en
voice-over, der fortæller om sønnens død, flettet
ind i beskrivelsen af forældrenes samleje. Den
dramatiske udfoldelse begynder først ’efter’
sønnens begravelse, hvor moderens sorg kræver
behandling og hvor faderen, der er terapeut,
i kærlighedens navn kræver at stå for hendes
sorgbearbejdning. Gennem hele stykket blandes størrelser, der i vores kultur normalt tilhører
forskellige sfærer såsom forældrenes orgasme i
sønnens dødsøjeblik, mandens/ægtemandens/
faderens manglende adskillelse af sine roller
som terapeut/elsker/støtte og ikke mindst den
symbiotiske relation mellem kvinde og mand,
der så at sige inviterer naturens kamp på liv og
død indenfor i kulturen. Kvindens (ufuldendte)
afhandling om fortidens hekseprocesser danner
en motivisk indgang til den kortslutning mellem psykiske angstlidelser og den patologisering af kvindekønnet, der kommer til at forme
parrets relation og som til sidst fører til, at han
kvæler hende.
Det scenegrafiske svar på det voldsomme
drama, der på 80 minutter udvider sig fra et
psykisk til et fysisk og endelig til et socialt ’legeme’, bliver løst på en virkelig elegant måde i
stykket. Jenny Andrés minimalistiske scenografi
består foruden lyssætning og mikrofoner af en
hvid halvmur, der former en langstrakt rektan-

gel, der er delt, så to tredjedele så at sige mest
udgør hendes ’rum’, som han også opholder sig
i, mens den sidste tredjedel mest tilhører ham.
Delingen består af en høj glasplade, som de
to skuespillere både forsøger at kommunikere
igennem og som bliver den fortolkningsmæssige baggrund for hans udlægninger af hendes angst. Det er en meget fin pointe, at han
må skrive spejlvendt, så flertallet af publikum
kan læse hans udlægninger af hende. Opdager
man den lille detalje, lægger det en dimension
til tolkningen af stykket, at ret og vrang, godt
og ondt ofte afgøres af perspektiv og placering.
Så den lille illustration af symbiosen, som man
måske i biografen skulle være ekstra årvågen for
at lægge mærke til – at han siger “herself ”, idet
han skriver “ME” – understreges i Annika Silkebergs sceniske version som en tolkningsnøgle. Det samme gælder for så vidt scenens øvrige
udstyr: to kæmpestore isblokke, der fungerer
som ’stol’, ’briks’, ’gulv’ og illustrerer ’blok af
vrede’, samt de faldende is-terninger, sne, tåge.
Disse scenografiske holdepunkter udvider både
fortolkningen af, hvilken bundfrossen form for
sorg og smerte, der er tale om for kvinden, men
de knytter også an til diverse fortolkninger af
djævelskab, som de udtrykker sig i Heksehammeren (Malleus Maleficarum, 1487). Af denne
bog, der blandt andet har dannet baggrund
for Triers manuskript, fremgår det tydeligt, at
djævelen især bevæger sig i vand og tåge (heksebryg). Er man ikke som tilskuer bekendt med
denne reference, virker den dog alligevel, idet
de vandige elementarformer sanses direkte, når
skuespillernes kroppe – våde, røde af kulde eller rystende kolde – prøver at vække hinanden
til at overgive sig (til elskov eller egne fortolkninger). Og således breder det hvide, frosne
element, der i filmen karakteriserede introens
begivenhed, sig over hele historien på teatret.
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Men vandets frosne tilstand forløses kun delvist
i stykket. Og skønt hun meget illustrativt hugger løs på isblokken med en økse og også skaber
tågen, der inviterer djævelske, transformerende
kræfter indenfor, forbliver stykket bundet til sit
filmiske forlæg. Spørgsmålet for det følgende
er, om denne remediering af filmen i teatrets
medium lykkes.
Hvad betyder remediering?
Denne teaterudgave af Antichrist skjuler ikke,
at den er en remediering af en film af Lars von
Trier. Netop dette var i den forløbne sensommer meget udbredt i Danmark, hvor remedieringer af andre af Triers film, hhv. Breaking the
Waves (1996) og Dancer in the Dark (2000),
kunne opleves i Folketeatret og på Den Kongelige Opera i København. Ordet remediering
betegner dette med de digitale medier meget
omsiggribende fænomen, at et medie indoptager eller efterligner et andet medies æstetik
eller procedurer (Jay David Bolter & Richard
Grusin: Remediation, 1999). Vi er vant til at
tænke ord som ’dramatisering’ eller ’bearbejdning’ som en form for oversættelse af et indhold
(typisk en fortælling), der transformeres fra et
ældre medie til et nyere – typiske er bearbejdninger, hvor en roman eller et teaterstykke omsættes til film. Siden 1960’erne har en mængde
intertekstuelle referencer medierne imellem og
genreblandinger i de enkelte værker dog forstyrret dette billede. I samme periode har vi
også set en tendens til, at flere medier konvergerer i eller om et indhold (Star Wars universet
i film, bøger, computerspil, figurer, kostumer,
Lego-universer, fansites på nettet). Med den digitale remediering af andre medier efterlignes
ikke bare indholdet men også procedurerne,
den ’tænkning’, der er nedlagt i andre medier.
Et godt eksempel på en filmisk remediering af
den digitale forms indoptagelse af andre medier
er Triers Dogville (2003). I denne film nedlægges såvel væsenstræk fra romanen (at fortælleren kan rapportere fra mange menneskers indre
samtidig, uhindret af f.eks. fysiske mure), teatret (at fortællingen foregår på en scene, inde-

holder scener og illuderer andre rum), film (at
den ekstradiegetiske voice-over kan orientere
tilskueren og angive (også falske) spor til fortolkning) og computerspil (at man kan orientere sig om selve repræsentationens ramme fra
et perspektiv uden for fortællingen, der således
kan ændres undervejs). Dette eksempel viser
også, at det kan lade sig gøre for et ’ældre’ medie at remediere et nyere medies procedurer.
Apollinske og dionysiske kræfters fremstilling
I Annika Silkebergs sceniske version af Lars
von Triers Antichrist ser vi et ældre medie, teatrets, forsøg på at remediere et nyere, filmisk
medie. Filmen Antichrist er dog selv delvist en
remediering af nyere medier med henblik på
en inddragelse af tilskueren og visse dele af filmens scenografiske detaljer og lyd-designs har
præg af computerspillets grafiske tæthed. Der
er nedlagt meget arbejde i at give billederne en
mytologisk-symbolsk dimension, der i dag kan
virke lige så visuelt overbevisende som Andrej
Tarkovkis brug af svævende kroppe i Offeret
(1936), der sammen med Nietzsches Antichrist
(1888) udgør et tydeligt forlæg for filmen. Ligesom i Offeret knytter Trier depressionens og
panikangstens kaos til Nietzsches ide om evig
fornyelse (repræsenteret af natur- og vinguden
Dionysos eller Antichrist). Kulturens (og psykologiens) nytteløse forsøg på at skabe orden
(og helbredelse) knyttes hos Nietzsche såvel
som hos Tarkovskij og Trier til Apollon. I Offeret er det sønnens utidige død, der tilbagekaldes, idet den apollinske kraft i en tilstand uden
for tid og rum forsoner sig med den dionysiske,
mens det i Antichrist er sønnens utidige død,
der udgør begivenheden. Den kan ikke forsones. Tværtimod indlader de to kræfter sig på en
kamp, der fortsætter hinsides den fysiske død.
Det er for mig at se denne ekstra dimension,
der får en præcis visuel resonans gennem Triers
digitale bearbejdninger af det filmiske billede.
Introscenens udstrækning af begivenhedens
intensitet udnytter således på en effektfuld
måde de mikrobevægelser, som en afspilning
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Anne Sofie Espersen og Jacob Madsen Kvols i
Antichrist på Aarhus Teater (foto: Rumle Skafte)

ved normal hastighed af den digitale optagelses
fast-motion giver. Ligeledes giver den ’digitale
compositing’, som vi først møder i kvindens
visualisering af hendes krops ’immersion’ i naturens grønne materie, anledning til, at den
dionysiske kraft kan perciperes direkte som et
ekstra billedlag, der virker i handlingen. Også
de digitale manipulationer af naturens lyde underminerer så at sige den første naturs naturlighed, idet en ekstra instans tilføjes.
Within – et ikke-sted
Det er især i dette teknologiske ikke-sted mellem den første (filmisk repræsenterede) og den
anden (digitalt producerede) natur, at angstens
lidelse materialiserer sig som en fortvivlelse, der
inddrager kroppene som sansende størrelser.
Dette ikke-sted italesættes i såvel filmen som
i teatrets gengivelse ved hjælp af ordet “within”, der betegner dette, at der for naturen
ikke findes nogen adskillelse mellem dyrisk og
menneskeligt. Et andet ikke-sted i den psykiske symbiose pointeres som nævnt vellykket i
teatret, når ’han’ spejlvendt skriver MIG men

siger DIG og således åbner for den sidste dels
kropslige lemlæstelser. Men teatret kan umuligt honorere det niveau, der i filmen udgøres
af visuelle kompositioner af ’sanse-blokke’, der
giver årsager og virkninger en underordnet status og muliggør, at den initierende, djævelske
begivenhed – drengens fysiske fald under forældrenes orgiastiske fald – kan udstrække sig til
hele filmen.
Teaterversionen af Antichrist tager nok afsæt
i denne negative begivenhed og den opholder
sig som filmen ved, hvordan dens manglende
forklaring eller skyldsfastsættelse efterhånden
prenter sig direkte i kroppene som psykisk vold
i form af manglende anerkendelse af forskelle,
kropslig lemlæstelse, selvlemlæstelse og mord.
Men selve den initierende begivenhed, som vi
jo i filmen bevidner så at sige pixel for pixel i
den første scene, formet over Andrei Tarkovskis
sort-hvide intermezzoer i Offeret (1986), kan vi
ikke se i teatret. Vi får i stedet en intro, hvor
forældrene forstenede står iført sort tøj og en
voice-over, der etablerer forudsætningen af dette fastfrosne nu. Således erstattes filmens affek-
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tivt chokerende og udstrakte begivenheds-nu af
sort-hvide billeder og Händels arie “Lascia ch’io
pianga” med et sprogligt referat. Dette valg
kunne meget vel skyldes en anerkendelse af, at
netop denne scene ikke ville kunne remedieres
af teatret. Problemet er bare, at dette greb, der
i og for sig virker dristigt, idet det insisterer på
teatrets materialer – ordene og kroppene på
den nærværende scene – nok snarere adapterer
den Bergmanske teater- og filmtradition end
den remedierer Triers digitalt bearbejdede filmdrama.
Det ville for så vidt heller ikke være noget
problem, hvis den centrale problemstilling i
Antichrist var ført med over i teatrets udgave.
Som nævnt er problematikkens fortolkningsmæssige kerne – at symbiosens projektioner er
gensidigt ødelæggende – flot gengivet. Men på
grund af den manglende mulighed for at gengive et aspekt uden for kronologisk tid og fysisk
rum, som findes i såvel Tarkovskis som Triers
udgaver af kampen/mødet mellem de dionysiske og de appollinske kræfter, bliver heksehistorien underligt påklistret, og man får nærmest
det indtryk, at hans morderiske akt kan retfærdiggøres i hendes vanvittige ideer om hekse og
djævle. Den appollinske kraft får så at sige bare
ret uden kamp, fordi vi ikke forstår den dionysiske kraft. For skønt konkret, fysisk nøgenhed
nok kan udtrykke psykiske grænsetilstande og
symbiotiske projektioner, som især Anne Sophie Espersen er virkelig god til at ramme, kan
denne teaterudførelse af Antichrist ikke rumme
det større mytologiske plan, der gør nogle begivenheder mere lemlæstende end andre. Vi får
ingen anelse om de dimensioner af hengivelse
og fortabelse, som den udstrakte begivenhed i
historiens begyndelse åbner for, når betingelsen for en Appollinsk orden – det Dionysiske
kaos, der fornyer – ikke vises. Så skønt stykket
(ligesom filmen) undlader at give entydige bestemmelser af, om det er kvinden eller manden,
der er skyldig/uskyldig, ansvarlig/uansvarlig,
god/ond, engel/djævel, forbliver det ubesvaret,
hvorfor kvinden udgør så stor en trussel for
manden, at han må dræbe hende.

Revitalisering bør være remedieringens ærinde
Problemet med en nedskalering af begivenhedens virkninger til ordenes og kroppenes regimer er således både, at historien kan tolkes
entydigt og retfærdiggøre hans drab af hende,
og at man helt konkret mangler nogle visuelle
kompositioner. De tilskuere, der ikke i forvejen har set filmen, vil sikkert nok kunne forstå
historiens (fabulas) grundstruktur, men en væsentlig del af problematikken, der blandt andet
skal findes i den nytolkning af ord som ’natur’,
’træer’ og ’Eden’, der findes nedlagt i filmens
digitalt bearbejdede billeder (szujet), får disse
tilskuere ikke med, desværre.
Og så kunne man til sidst spørge, om dette
forhold ikke lige såvel gør sig gældende, når vi
ser adaptationer fra bog til film. Enhver læser
vil mangle dette eller hint og ofte beklage, at
filmen mishandler alle de mange nuancer og
mellemregninger i person- og situationsbeskrivelse, som en bog kan give. Det er sandt nok.
Men Triers film Antichrist er ikke bare en film,
der gengiver eller fortæller en historie, skaber et
plot. Den er i sig selv en visuelt, digitalt bearbejdet gengivelse af nogle af Nietzsches ideer i lyset
af den måde, hvorpå Tarkovski gennemspiller
dem visuelt i Offeret, og dette materiale, der i
høj grad er nedlagt i filmens szujet, spiller med i
fabula. Det giver altså en særlig form for ’knas i
maskineriet’, hvis teatret eller andre medier primært holder sig til fabula og ikke reflekterer den
dimension, der allerede er tilføjet i eksempelvis
Triers remediering af digitale procedurer. Ikke
af respekt men på grund af den simple omstændighed, at remedieringen ikke kan adskilles fra
indholdet. Så ligesom ethvert medie formgiver
sit indhold, så det underlægger sig dette medies
processer, må det medie, der remedieres også
medreflekteres og indlejres i det nye indhold.
Dette for at det medie, der remedierer et andet,
skal kunne revitalisere sig. Eksempler på dette
er efterhånden mange, men blandt mange succesfulde remedieringer kan nævnes Harry Potter bøgerne, der internationalt har remedieret
computerspillets mange rumlige muligheder
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ved hjælp af troldmands-universets magi og
kostskolemiljøets bekendthed. Nationalt har
Das Beckwerk skabt et levedygtigt performativt
univers af avisartikler, opførelser, happenings,
koncerter, foredrag, internetsider, bøger etc.,
der konstant forholder sig kreativt til remedieringens betingelser og muligheder.
Det er dette selvrefleksive niveau i fremstillingen, som teaterudgaven af Antichrist i denne
bearbejdning savner. For mig at se burde man i
selve udførelsen have forsøgt at reflektere, hvad
den filmiske, remedierede ramme sætter af betingelser for dernæst at give den en ny, teatral
rammesætning – for eksempel ved en eksponering af rum- og farvevirkninger i den sidste del
af stykket. Som det er nu, bliver filmens visuelle
eksponeringer af de afgørende begivenheder erstattet med sproglige referater. Og selvom der
gøres forsøg udi at lade to ’fremmede’ stemmer
angive hhv. hendes og hans ’indre’, der ydermere blander sig med en ’ekstradiegetisk’ voiceover, skaber denne mangestemmighed ikke den
udvidelse af rummet, der f.eks. kunne rumme
de ekstradiegetiske kræfter, der er på spil. Konsekvensen er, at man, når man forlader teatret,
uvægerligt må spørge sig selv, hvorfor Antichrist
skulle sættes op på teatret, når stykkets problematik og kunstneriske ambitioner snarere indsnævrer end udvider sig.
Det bliver i den kommende tid for såvel teatret, operaen som andre medier i stigende grad
vigtigt at stille sig spørgsmålet, om en given
remediering er i stand til at forny netop dette
medies fremstilling og udtryk eller ej. Det er
’dybest set’ det spørgsmål, som Lars von Trier
har stillet sig gennem det meste af sit filmiske
arbejde og som Tarkovskij stiller sig på eksemplarisk måde i Offeret, der i øvrigt er stærkt
inspireret af Bergman. Og ligesom den evige
kamp mellem apollinske og dionysiske kræfter
kun bliver vedkommende i de dramatiseringer
på film eller teater, der tør invitere kaos indenfor, bliver en given remediering kun vellykket i
og med at livtaget med et andet medies kaotiske
udfordringer udfoldes. Kun derved styrkes mediets egen kraft til overlevelse.

Se nærmere om Antichrist i Peripeti nr. 12
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Kritik

I en tid hvor teateranmeldelsen får så beskeden
spalteplads og opmærksomhed i dagspressen,
har PERIPETI besluttet sig for at lave en sektion på sin hjemmeside, der kan give plads til
mere grundigt analyserende teateranmeldelser.
Det er på ingen måde været ambitionen at
dække alle de forestillinger eller genrer, der vises
på landets scener. Vi lægger beskedent ud med
udvalgte forestillinger, som efter redaktionens
skøn vil egne sig til mere indgående beskrivelse
og analyse. Til gengæld er det vores ambition
at give dagspressen anmeldelser, der ofte kun
består af en beskrivelse og en domfældelse, et
modspil på den mellemliggende analyse.
Redaktionen af anmeldersektionen består
af lektor Erik Exe Christoffersen, dramaturg,
cand.phil. Birgitte Hesselaa og dramaturg,
cand. phil. Janicke Branth.

Da PERIPETI kun udkommer to gange
om året vil de fleste anmeldelser blive bragt på
tidsskriftets hjemmeside, men to eller tre af anmeldelserne kan man finde i hvert af de trykte
numre. P14 lægger ud med Lars Ole Bondes
anmeldelse af Det kongelige Teaters operaversion af Dancer in the dark og Gritt Uldahl-Jessens
anmeldelse af Kvinde Kend din Krop på Mungo
Park og Anne Jerslevs anmeldelse af Noir på Republique. Vi henviser endvidere til ”Værket”,
hvor Bodil Marie Stavning Thomsens analyse
af Aarhus Teaters opførelse af Lars von Triers
Antichrist kan læses.
Anmeldelser af Dansk Design på Aalborg
Teater (Elin Andersen), og Den unge Werthers
Lidelser på Skuespilhuset (Me Lund) kan læses
på hjemmesiden ved at klikke ind på www.peripeti.dk. Her kan man også snart læse anmeldelser, Forbrydelse og straf på Det kongelige Teater
(Janek Szatkowski), Medealand på Betty Nansen Teatret (Gritt Uldall-Jessen), Hotel Europa
på Republique (Laura Schultz) og mange flere
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Anmeldelse
Dancer in the Dark | Poul Ruders

Foto: Miklos Szabo
Den Kongelige Opera

Mellem næstsidste sang og offerdød
Poul Ruders: Dancer in the Dark. Opera over Lars von Triers film.
Af Lars Ole Bonde
Selma går altid fra en musical lige før den sidste
sang. Hun vil ikke se afslutningen, men bevare
håbet og drømmen lysende og levende. Sådan
lever hun også sit liv, og det har fatale konsekvenser for hende selv og for hendes nærmeste.
Hun ofrer sit liv for en drøm.
I Lars von Triers film Dancer in the Dark følger vi Selma tæt og får en dyb forståelse for hendes ekstreme godhed og splittelse mellem paralleluniverserne ’enlig arbejdsløs indvandrermor’
og ’ stjerne i en vidunderlig musical’. I Poul
Ruders opera Dancer in the Dark er musicaluniverset – med en enkelt spektakulær undtagelse
– skrællet bort, og vi får en dyb forståelse for
hvad hendes drøm gør ved omgivelserne, især
hendes søn Gene.
Det grundlæggende dramaturgiske greb i
operaen – som Henrik Engelbrecht har skrevet
libretto til ud fra von Triers filmmanuskript –
er, at vi oplever hele historien gennem Genes
øjne. Vi får genfortalt historien, så han får en
(ny) mulighed for at forstå og forholde sig til
den. Det er et enkelt, men stærkt greb, hvis
succes står og falder med at publikum fra starten knytter sig til drengen, som efter moderens
henrettelse ”genopvækker” hende for at få fortalt historien. Kun på den måde kan han (og
vi) måske forstå, hvorfor det gik som det gik.
Gene (fint spillet af Carl Philip Levin) er på scenen under hele forestillingen, enten som fysisk
tilskuer til de afgørende scener i Selmas liv, eller som et stort, observerende øje i de scener/
lokaliteter, drengen ikke har fysisk adgang til:
retssalen og henrettelseslokalet.
Christian Lemmerz’ dystre scenografi – et
gråbrunt og afsjælet kirkerum, som man kunne
møde dem i DDR i 1980’erne, nemlig under
ombygning til noget andet – fungerer kongenialt som teaterrum. Når vi træder ind i tilskuerrummet og finder vores plads, ankommer vi til

Selmas begravelse, for tæppet er oppe. Det er
som om vi sidder lidt længere tilbage i kirken
end Gene og de øvrige tilstedeværende og venter på præsten (som aldrig kommer). Vi ser og
lugter de levende lys og lægger mærke til den
store, matte mosaikrude. Vi der sidder i parkettet kan ikke se, at kisten er åben. Det finder vi
først ud af, da Gene (som en visuel hilsen til
Kaj Munks/Dreyers Ordet) går hen til kisten og
løfter sin mor først op og derefter ud af kisten.
Musikken går i gang som en understregning
af chokeffekten. Dirigenten har nemlig været
i graven hele tiden. Denne åbning er meget
usædvanlig og meget stærk. På få sekunder kan
kirkerummet omgestaltes til andre lokaliteter i
Selmas historie: fabrikken, musicalscenen, Selmas hjem, retssalen, fængslet og dødskammeret. Mosaikrudens perfekte cirkel i korgavlen
kan forvandles til vindue mod nattehimmel og
til (Guds/Genes) skuende øje. Kostumerne og
Kasper Holtens iscenesættelse forstærker det
teatralske; alle har deres roller og spiller dem.
I de fleste tilfælde underspilles der (Norman,
Kathy, Bill, Brenda), og netop det gør statsadvokatens groteske overspil meget effektfuldt, til
et spil i spillet.
Film musical, opera, moral
Man kan i første omgang undre sig over, at musicaluniverset er fysisk fraværende i operaen –
bortset fra en ultrakort, men yderst effektfuld
scene, hvor samtlige medvirkende kaster sig ud
i et farvestrålende, velkoreograferet og iørefaldende ensemblenummer, der står i skærende
kontrast til det ellers trøsteløse og ensformige
liv omkring Selma. Men det giver god mening, og der er såmænd operastof nok alene i
Selmas drømme og virkelighed. Samtidig rejser
operaen en moralsk problemstilling, som nok
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var til stede i filmen, men slet ikke med den
styrke, den får i operaen: Har en mor ud fra
lutter ’gode’ motiver ret til at ofre sig selv og
forlade sit barn for evigt? I filmen er Selmas historie blandt meget andet også en kritik af den
amerikanske drøm, som Selma har gjort til sin.
Kun i USA kan Gene få sin øjenoperation, og
kun der kan hun tjene pengene til den. I filmen
spilles der på den store kontrast mellem på den
ene side Selmas positive projekt og hendes naive, men helhjertede forpligtelse på tavshedsløftet til Bill, på den anden side det profitstyrede
amerikanske arbejdsmarked, kommunisthadet
og det dobbeltmoralske retssystem. Budskabet
er klart nok, at der ikke kan forventes retfærdighed for den pengeløse. I operaen er denne
konflikt markeret, men nedtonet til fordel for
det moralske dilemma, der knytter sig til den
egoistiske side af Selma: at hun har fået Gene
trods sin viden om øjensygdommens arvelighed, og ikke mindst at hun vægter løftet til Bill
og drømmen om at ’Gene vil få sine børnebørn
at se’ højere end sin opgave og forpligtelse som
mor. At se fortællingen fra Genes synsvinkel
tvinger os til at tage stilling. Det er ret stærkt
gjort – og usædvanligt i operagenren, hvor vi
er vant til (at lade musikken overtale os til) at
sympatisere og identificere os med de store selvopofrende heltinder, der glorificeres af komponister som Wagner og Puccini (jf. Nila Parlys
velskrevne artikel i operaens programbog). Om
Selma og hendes historie er realistisk, er for
så vidt ligegyldigt. Opera og teater skal sætte
menneskelige dilemmaer og konflikter klart og
tydeligt op, så vi kan mærke dem i vores krop
og forholde os til de følelser, der opstår i os.
Det formår Ruders, Engelbrecht, Lemmerz og
Holten.
Sprækkerne i partituret
Librettoen er med andre ord udtryk for et meget bevidst og efter min mening klogt valg i forhold til udgangspunktet. Der er fortsat fokus på
Selma, men synsvinklen er radikalt anderledes.
Hvordan sætter det spor i Poul Ruders’ musik?
Ruders er med nu tre operaer bag sig (kam-

meroperaen Tycho og fullscale-operaerne Tjenerindens fortælling og Proces Kafka) en meget
rutineret musikdramatiker. Dancer in the Dark
er et virtuost, postmodernistisk overflødighedshorn af et partitur, hvor musikken skifter ham
(stil) hver gang handlingen kræver det. Vi får
senromantisk-ekspressionistisk elegi, letbenet
musical, diverse Americana, parodier, filmgysereffekter, skæbnetung passacaglia, duet med spøgelsesekko, Selmas arier (der i deres regelmæssige folkevise-enkelhed er stærkt kontrasterende
til resten af musikken) – og så mellemspillene,
hvor Ruders’ instrumentale mesterskab folder
sig ud. Disse mellemspil (interludier, der spilles ved de åbne sceneskift og for- og efterspil
for åbent tæppe) er fremragende. Jeg vil særligt
fremhæve interludiet mellem Bills død og retssagen, der nonverbalt, men fuldstændig præcist
skildrer Selmas splintrede, kaotiske univers –
hendes fremmedhed i omverdenens turbulente
håndtering af det spektakulære ”mord”. Også
efterspillet fortjener at blive nævnt: den ensomme basklarinet-solo, der viser sig at rumme
kimen til det dystre præludium, operaen begynder med.
Ruders arbejder ikke med en tydelig opdeling i ”numre”, eller i recitativer vs. arier, duetter og ensembler. Hans musik er et fleksibelt
sammensat forløb af rene instrumentalafsnit,
melodiske arioso-prægede afsnit for en eller to
sangere, gennemkomponerede afsnit, og så Selmas arier, der udgør et lille musikalsk univers
for sig selv: musikken er her helt enkel, grænsende til det banale – anakronistisk (og) drømmende som Selma selv er. Det hele forløses eksemplarisk af Michael Schönwandt og det lille
orkester. Kun 33 kapelmusici medvirker, men
der savnes intet i farverigdom, rytmisk præcision eller virkningsfulde klangeffekter. Hertil
bidrager orkesterbesætningen, som er uden
fløjter og oboer, men med saxofoner, klaver og
synthesizer – plus en gudsvelsignelse af slagtøjsinstrumenter.
Ruders’ vokalstil er overraskende sangbar og
let at lytte til, og der opstår mange steder interessante kontraster mellem det blide melodiske
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flow og det hårdkogte instrumentale akkompagnement, f.eks. i scenen mellem Selma og
Bill, hvor orkestret har afsløret Bills tyvagtige
hensigter længe før han giver udtryk for dem
– mens Selma stadig synger drømmende skønsang. Denne kontrapunktiske brug af orkestret
kunne med fordel have fundet endnu mere
plads.
Hvordan passer denne sangstil så med/til
sangerne – eller rettere: sanger-skuespillerne og deres vokale formåen? Her har Ruders nye
opera sin akilleshæl, for værkets mulighed for at
bevæge publikum står og falder med sangernes
evne til nuancering og variation i det melodiske
udtryk.
Palle Knudsen udnytter sin klangskønne baryton til det yderste i den forholdsvis lille, men
centrale rolle som Bill, der udløser katastrofen.
Det er en fornem præstation, også scenisk, hvor
Bills dybe desperation og selvhad formidles
fuldstændig præcist. Gert-Henning Jensen giver den hele show-armen som statsadvokaten,
der har juryen i sin hule hånd og omdanner
retssalen til en parodi på amerikansk (?) nationalistisk inficeret jura. Varmen og klangvariationsrigdommen i Hanne Fischers portræt af
Kathy forløser på smukkeste vis Ruders’ lange
vokale linier. Det er gribende, ikke mindst i
fængselsscenen, hvor Kathy mod sin vilje påduttes rollen som reservemor for Gene. Også
Guido Paevatalu og Ulla Kudsk Jensen yder
fine præstationer i mindre roller.
Og så kommer vi til hovedrolleindehaveren:
Ylva Kihlberg som Selma. Jeg har hørt hende
i mange forskellige roller gennem årene og
altid været glad for hendes gode skuespil og
sikre musikalske portrætter af mange forskellige kvindefigurer. På papiret er hun et rigtigt
valg som Selma, men jeg må indrømme, at jeg
denne gang ikke oplever hende som rigtigt castet. Mødet mellem hendes for det meste slanke, kølige lyrisk-dramatiske sopranstemme og
Ruders’ idéer om Selmas vokale identitet falder
problematisk ud. De lange melodiske fraser,
som passer så godt til Hanne Fischers stemme,
giver Ylva Kihlberg problemer. Ruders ynder

at lade vokalstemmen stå alene, uden instrumental støtte, over for orkestrets selvstændige
stemme. Det er en linedans, der kræver en højtudviklet kompetence i at tøjle et vibrato og nuancere klangdannelsen i det melodiske forløb.
Kihlberg spiller godt, og der er bestemt mange
fine vokale øjeblikke undervejs, men som helhed bliver klangen og foredraget for ensartet til
at kunne gribe (denne anmelder) for alvor.
10 år med ny dansk musikdramatik
Dancer in the Dark er et foreløbigt punktum for
en tiårig periode, hvor Kasper Holten og Michael Schønwandt har satset på ny dansk musikdramatik som en naturlig del af repertoiret.
Dette er faktisk ikke en selvfølge inden for opera på nationalscenen. Poul Ruders’ Tjenerindens
fortælling, som blev bestilt af Holtens forgænger, Elaine Padmore, brød mange års tradition
for IKKE at satse på ny dansk opera på DKT. Så
Ruders har haft en central rolle i udformningen
af en anden dagsorden, der bl.a. har givet plads
til vellykkede produktioner som John Frandsens I.K.O.N., Bent Lorentzens Kain og Abel,
Poul Ruders’ Proces Kafka og Bo Holtens Livlægens besøg. De nævnte værker har det tilfælles,
at de bruger alle musikteatrets virkemidler til at
fortælle en historie, der kan interessere og gribe
et moderne publikum. Dancer in the Dark føjer
sig fornemt til rækken, og jeg kan kun ønske
Ruders nye opera god vind på vejen ud i den
store verden. Norrlands Opera i Umeå sætter
forestillingen op med lokale sangere, når den er
færdigspillet i København, og DKT turnerer i
2011 med Dancer, bl.a. i New York.
Poul Ruders: Dancer in the Dark. Opera over
Lars von Triers film.
Libretto: Henrik Engelbrecht.
Operaen, Det Kgl. Teater, september 2010.
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Kvinde kend din krop | Mungo Park

Foto: Maria Fonfara
Mungo Park

Når det handler om køn,
så skal det være kønt at se på
Af Gritt Uldall-Jessen

I år er det 100-året for Kvindernes Internationale Kampdag. Det fejres bl.a. ved at teatre og
andre kunst- og kulturinstitutioner beskæftiger
sig med Kvindebevægelsens historie og den
danske feminismes historie, herunder også historien om lesbiske kvinder og deres organisering, bi-seksuelle, queers etc. Der kastes et blik
tilbage i tiden og værker, der har haft en betydning i forbindelse med den feministiske kamp,
trækkes frem.
Håndbogen, Kvinde kend din krop, er et af
disse vigtige værker. Bogen blev første gang udgivet i 1975, FNs kvindeår, og den seneste – 4.
udgave – er fra 2001. Udgivelsen af bogen har
haft stor betydning i dansk feministisk historie. Det var en selvhjælpsbog for kvinder om
kvindekroppen, skrevet under pseudonymet K.
Vinder af en gruppe kvinder, som indgik i redaktionen sammen med enkelte mænd. Bogen
skrev sig ind i og var en del af en større politisk
handling: ”Du må gøre det private offentligt,
så vi sammen kan hjælpe hinanden” (1975, s.
11) og ”Vores (større) sygelighed skyldes ikke
vores køn, vores biologi, men vores samfundsmæssige stilling, og derfor må vi kæmpe for at
forandre den.” (1975, s. 13). Førsteudgaven i
1975 var revolutionerende, ikke bare fordi den
rejste spørgsmålet om kvinders kendskab til deres egen krop, men også fordi den hæftede sig
ved den økonomiske og politiske dimension af
kvindekampen.
Senest har den danske instruktør Kamilla
Wargo Brekling med stor succes sat håndbogen
op som scenekunstnerisk forestilling på Mungo
Park. Jeg så forestillingen til premieren, og har
til brug for denne artikel haft alle fire udgaver
af ”Kvinde Kend din Krop”, fra 1975, 1983,
1998 og 2001, i hånden. Jeg vil i det følgende
reflektere over forestillingen i forhold til dens
litterære forlæg. Jeg vil ikke kun se på min op-

levelse af forestillingen, men også på forestillingsmanuskriptet, de tekster og billeder, der
omgiver forestillingen, dens programhæfte og
de badges, der uddeles til publikum.
Afklædning i et nøgent scenerum
Forestillingen udspiller sig på en tom scene
uden andre kulisser end et hvidt baggrundsforhæng, der ligner en afskærmning på et hospital. Forhænget er fæstnet til moduler, der kan
drejes. På den anden side er der forskellige rekvisitter, som for eksempel instrumenter eller
et spejl. Når elementerne skubbes fra hinanden,
dannes der mellemrum imellem dem, og de
kan fungere som en eller flere vægge.
I hver side af scenerummet er der en mikrofon, som de to performere, Maria Rich og
Kasper Leisner, for det meste benytter sig af.
Når de benytter mikrofonerne, bliver der noget
statementagtigt over det, de siger. Når de taler
eller synger uden for mikrofonen bliver det til
noget, der virker mere privat.
Der gøres brug af performernes biografiske
navne, Maria og Kasper, som det grundlag,
forestillingens figurer er bygget op over. Performerne er forestillingens centrale og bærende
virkemiddel. De mange karakterer dannes af
performerne, med hjælp fra kostumer og kostumedele, i et morsomt og sommetider gribende
figurarbejde.
Ved hjælp af skift i lys og lyd ”klippes” eller
”indrammes” de enkelte sekvenser af forestillingen. De mange små scener og situationer omkring temaerne sex, køn, kønsrolle, liv og død,
kan ses som en slags omsætning af håndbogens
opslagsartikler. Der er referencer til de sociale
medier, til nettet, tv-shows osv., hvilket viser
mainstreamkulturens tilstedeværelse, også som
en ramme, hvorigennem vi får formidlet såvel
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viden som fordomme. De dynamiske skift fungerer godt, og skaber en ramme, hvor de korte
indslag hurtigt klippes fra og til. De mange
skift skærper opmærksomheden og skaber nærvær ud fra performerne, scenografien, teksten
og publikummets samtidige tilstedeværelse.
En særlig virkning opstår i omgangen med de
musikinstrumenter, som bruges til at beskrive
kvindens orgasme og dens forskellige faser. Det
er umiddelbart sjovt, men instrumentet alene
kan ikke gøre det. Når man arbejder scenisk
med ting, dvs. objekter som tilskrives betydninger ud over deres funktion – som her instrumenterne –, er det vigtigt, at performeren
giver plads til, at man kan opleve objektet i dets
eget udtryk, med de konnotationer, instrumentet har i sig selv. Performerens blotte gengivelse
af den sceniske figurs (karakterens) handlinger
og oplevelse giver ikke plads til tilskuerens oplevelse af de fire forskellige objekter – instrumenterne – og de betydninger, det tilskrives i
forestillingen – her orgasmens fire faser. Der,
hvor det lykkes, opstår der en transparens, hvor
figuren ”tabes”, men alligevel er nærværende,
performeren er hverken sig selv som den biografiske person Maria Rich, som performer eller som karakter – men fremtræder netop som
en særlig figur, åben for tilskuerens identifikation. Slutscenen, hvor Maria Rich fysisk gennemspiller kvindens aldre op til hundrede år,
er ordløs. Det er i sin form en velvalgt afrunding af forestillingen, men kan opleves som en
kliché og som gentagelse, uden de variationer,
som ville få en til at tænke udover klicheen. Der
er ”sprækker”, hvor noget fint dukker op, og
man aner en fortolkning, som man godt ville
se mere af.
På indholdssiden kan nogle af indslagene give
anledning til eftertanke. For eksempel er der
flere korte scener, hvor kvinden beskrives som
en særlig ”dyreart”. Kvindens natlige adfærd er
genstand for en undersøgelse. Her ser og hører
vi i form af en voice over, hvordan kvinden, når
hun er på vej hjem, har nøglen i hånden, klar
og parat til at stikke i låsen. Hun taler ofte i mobiltelefon måske uden der er nogen i den an-

den ende af røret, skifter hurtigt gå-retning osv.
Her beskrives det som en egenskab ved hende
– figuren/karakteren ”kvinden”. Der laves sjov
med det, at hun ændrer adfærd om natten, men
baggrunden herfor er alvorlig og handler om at
være beredt i forhold til at kunne forsvare sig
over for fx vold. I 1983-udgaven af ”Kvinde
Kend din Krop” er der et digt, ”Min angst”, der
handler om angst i mørket. Idet forestillingen
gør grin med kvindens forsvarsparader, udstilles
de samfundsforhold, som gør dem nødvendige.
Der er også en skøn scene, hvor modstridende
følelser og en splittet bevidsthed beskrives som
et dynamisk, stridende forhold mellem en persons under- og overkrop. I scener som ”Hej,
hvordan går det”, er teksten kort og gentages.
Her er det en hverdagsdialog mellem et heteropar, der mødes i sengen hver dag. Det er nogle
af de steder, hvor forestillingen fungerer bedst,
og hvor man fornemmer instruktørens vinkel:
Der er ikke noget, der er ophøjet eller helligt,
der er en hverdag, der kan være sjov og genkendelig, men som også i sine gentagelsesstrukturer udstiller absurditeten. Der er sympatier og
venlighed i kommunikationen imellem parret,
men der er også kliche eller bare rutine.
De to performere er intense og stiller solidarisk op til forestillingens projekt. Det er en
vellykket forestillingsmontage, Kamilla Wargo
Brekling har lavet. Og en fin scenografi er det
også med enkle virkemidler, der passer godt til
det indhold, som forestillingen vil formidle. Fx
når der sker noget vigtigt for figurerne i forestillingen som ved den første menstruation, forelskelse, graviditet osv. og små dannebrogsflag
kastes ud af lommen som konfetti. Der er brugt
minimale virkemidler med stor effekt.
Forenkling af komplekse køn
Når jeg alligevel ikke oplever forestillingen som
rigtigt tilfredsstillende, skyldes det noget andet,
som hovedsagelig træder frem, når man ser på
forestillingsteksten sammenholdt med den oprindelige tekst, og når man ser på de tekster og
de ting, som omgiver forestillingen.
For det første er debatten om kønnet an
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Maria Rich og Kasper Leisner i Kvinde kend din
krop på Mungo Park (foto: Maria Fonfara)

derledes i dag, end den var i 1974. Det er superkomplekst at tale om køn i dag. Inden for
kønsforskning på universiteterne og inden for
det feministiske aktivistiske miljø føres der vigtige teoretiske diskussioner, om hvorvidt køn er
noget man er, noget man gør, noget man bliver
gjort til af samfundet, og i konsekvens heraf om
køn er noget, man selv definerer og kan vælge at
give et udtryk ud fra egne præferencer? Om de
manglende rettigheder for at ændre cpr-nummer i forbindelse med kønsskifte og om retten
til at være uden for eksisterende kønskategorier.
Det er spørgsmål, der drejer sig om køn som en
stabil størrelse eller som noget, der konstant er
under udvikling? Om kønnet står til forhandling, om hvad det er, og om det er? Om det er
noget enkelt, begribeligt, mangefacetteret eller
noget andet? Hvor sidder det henne? Imellem
benene, i ørene, i huden, i sproget, i diskursive
praksisser eller?
Det kan undre, at en forestilling som ”Kvinde kend din krop” år 2010 ikke i højere grad
reflekterer over emnets kompleksitet. Det er
klart, at når instruktøren Kamilla Wargo Brek

ling vælger at lade en mandlig skuespiller opføre
en livmoder på scenen, så viser hun også i konkret forstand, at køn kan være en performance.
Det er klart, at når hun lader den kvindelige
skuespiller performe som en repræsentant for
kvindekønnet, så viser hun, at køn kan være en
performance. Når kvindefiguren kan smide de
højhælede sko og gå på bare tæer, gå i bukser
og nederdel, skifte imellem udtryk, så viser hun
dermed også, at der er mange forskellige slags
roller, man kan benytte sig af. Gennem tøjskift,
afklædthed og nøgenhed viser instruktøren, at
de gængse to køn kan have forskellige udtryk.
Men hvor er de andre køn, de ikke gængse af
slagsen, blevet af? Hvorfor er alt det, der har at
gøre med en overskridelse af det gængse, ikke
nærværende i forestillingen?
Jeg har haft mulighed for at læse manuskriptet til forestillingen og har lagt mærke til, at
nogle tekststykker var udeladt. Her et par eksempler fra premieren:
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og
”Ok, hvad sker der lige med grå hår
her... her, det er sgu... jeg plejer da
ikke at have grå hår, det må jeg have
farvet.”
Eller da figuren Maria er hos lægen og får besked om, at hun lider af en dødelig sygdom.
”Han har lige sagt det – han sidder overfor
mig, bag sit skrivebord.”
Teksten fortsætter ikke med at fortælle, hvilken dødelig sygdom hun er blevet diagnosticeret med. Det udelades også i forestillingen. Det
oplever jeg som et eksempel på, at det ubehagelige er pillet ud.
Kussen i spejlet som lir
Hvis man går tilbage til det litterære forlæg og
dets illustrationer sker der yderligere noget.
Både 1983, 1998 og 2001-udgaven viser et
billede af en kvinde, der holder et spejl op for
sin kusse. Det er det billede, der er på plakaten
og på forsiden af programhæftet. Det er også
på en badge, som man kan få udleveret. Her er
der zoomet ekstra ind, så man kan se kussen i
spejlet. I den oprindelige version fra 1975 ser
man ikke kussen så tydeligt, og der gøres brug
af et speculum. I konteksten ”Kvinde Kend din
Krop” er billedet et udtryk for, at den, der har
en kusse, ikke selv kan se den. Hvis hun vil det,
er hun derfor er nødt til at afbilde den på forskellig vis. Det er der et fint digt om i 1983-udgaven, med titlen ”Min kusse”. Det kan være
et ”offentligt” eller ”privat” projekt for hver
enkelt kvinde, og et politisk projekt at give den
enkelte viljen og modet til at gøre det. Men i
programhæftets kontekst, i de uddelte badges,
eller i de plakater, der omgiver forestillingen, er
billedet blevet til underholdning, til lir.
Et andet sted i programhæftet er der et foto af
fire nøgne kvinder på en badeanstalt, fotograferet
bagfra. Det oprindelige forlæg har flere kvinder
- heraf nogle oppe i årene, med rynkede, hængende balder. I programhæftet er de imidlertid
skåret fra, og man har valgt at tage de fire unge,

friske - som jo så heldigvis står ved siden af hinanden. Det understøtter min fornemmelse af,
at der er noget, der ikke må være der, som fx grå
hår, konkrete sygdomme eller rynkede balder.
Den seksuelle frigørelse er ikke for alle, kun for
dem vi godt kan lide at se på og drømme om?
Det er åbenbart heller ikke godt at nævne et
ord som ”kvindekamp”, for det indebærer,
at der er tale om nogen eller noget at kæmpe
imod, - ordet indikerer, at der er tale om noget
generelt, et gennemgående element i samfundsstrukturen. Når det udelades bliver der tale om
noget individuelt, som den enkelte kvinde selv
er ansvarlig for.
70´er-feminismens frigørelseskamp handlede, som jeg har forstået det, også om retten
til at se ud, som man ville og at acceptere, at
man så ud som man gjorde, at ens krop var ens
egen, og ikke kunne eksproprieres af andre,
som bestemte, hvordan den burde være. Det
handlede om retten til ligestilling, økonomisk
og politisk. Det er temaet for den første udgave
af ”Kvinde Kend din Krop” - men i 2001-udgaven er det vandet ud, og der ses stort set bort fra
de samfundsmæssige forhold, som stadig gør
det svært for kvinder at opnå den ligestilling,
som samfundet officielt har tilskrevet dem. I
stedet fokuseres der på, at bogen skal være en
håndbog, et opslagsværk for den enkelte kvinde
og hendes ”selvbestemmelse”. I forestillingen
antydes problemstillingen i en scene, hvor ”figuren ”kvinden”” diskuterer med sig selv, om
hun vil have brystimplantater eller ej, og forsikrer sig selv om at ”Det er kun noget, jeg gør for
min egen skyld.” Hvortil ”figuren ”manden””,
høfligt svarer: ”Så vil jeg gerne støtte dig i det.”
Man kan måske argumentere for, at lesbiske
problemstillinger og queer seksualiteter er fravalgt p.g.a. en begrænsning af forestillingens
længde til 120 min., men når denne kendsgerning ses i sammenhæng med 1975-udgavens
kritik af kommercialiseringskultur og seksualitetskultur defineret med et ”mandligt blik”, så
falder fraværet af elementer omkring seksuelt
overførte sygdomme, underlivssygdomme,
samt fravalget af elementer, som viser alderdom
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Maria Rich i Kvinde kend din krop på Mungo Park
(foto: Maria Fonfara).

(på nær en enkelt scene, med to figurer, der har
en hedetur og har fået tørre slimhinder), umiddelbart i øjnene, og det bliver klart, at der ikke
reflekteres over det skred, som kan konstateres
mellem udgaven fra 1975 og udgaven fra 2001
- og så situationen, som den er i dag. Det finder
jeg uforståeligt.
Jeg blev siddende i teatersalen under fremkaldelsen. De andre publikummer havde for
længst rejst sig op og stod og trampede, hujede.
Hvorfor deltog jeg ikke i det? Forestillingen var
jo en vellykket montage, virkelig dygtige skuespillere, flere tabuer var brudt omkring det at
tale om kusse, vise kroppen og kussen frem.
Men jeg kom i tvivl om, hvorvidt kvindekampen var blevet til underholdning, til lir i et teater. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på
det materiale, der ikke var med og hvorfor. Det
var nærværende i sit fravær. Kampen fortsætter!

Titel på forestilling: ”Kvinde Kend din Krop”.
Tekst: Devised tekst af de medvirkende og instruktøren.
Instruktør: Kamilla Wargo Brekling.
Performere: Maria Rich og Kasper Leisner.
Scenograf: Helle Damgård.
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Foto: Per Morten Abrahamsen
Republique

Noir
Af Anne Jerslev

I pressematerialet til Marina Bouras’ Noir kaldes stykket en ”krimi med visuel og psykologisk dybdeskarphed”. Noir er historien om en
detektiv, der kaldes til et afsidesliggende hotel
for angiveligt at hjælpe ejersken med at finde
hendes forsvundne mand. Et job han aldrig
skulle have taget. Måske. ”Forklædt” i en piccolouniform blander han sig med de andre gæster og arbejdende på hotellet. Måske løser han
gåden om ægtemanden og kvinden, som er der
og alligevel ikke er der. Måske gør han det for
sent. Måske.
Lad mig sige det med det samme: Mit problem
med forestillingen, grunden til at jeg ikke blev
fanget ind af dens historie og dens typiske noirmystik, er, at jeg aldrig først og fremmest har
set noir’en som en psykologisk genre – og heller ikke blev overbevist om noget andet efter at
have set Noir.
Film noir - en stil
Det banebrydende og moderne ved den
amerikanske film noir, der havde sin storhedstid i 1940’erne og første halvdel af
1950’erne, var den iøjnefaldende visuelle
stil. Eller man kunne sige: en stil der havde
selvstændiggjort sig. Hvor Hollywood-fortællingens stil normalt var underlagt dens form, dvs.
først og fremmest støttede fortællingens fremdrift, dér havde noir-stilen en selvstændig funktion, ja den modarbejdede af og til den i øvrigt
ofte intense krimihandling gennem konstruktionen af stemningsladede rum, der havde deres
egen æstetiske power og et formål i sig selv. Stilen
blev altså brugt til at skabe stemning igennem. Det iscenesatte klaustrofobiske og uharmoniske rum, med forvredne proportioner og
forstyrrede skalaforhold, rum det var svært at
orientere sig i, hvor skarpe skel mellem lys og

skygge fik karaktererne til at fortone sig i den
abstrakte arkitektur, og hvor storbyrummets
glinsende gader blev transformeret til labyrintiske fælder. Selvsagt var stilen med til at
understrege den depressive og fatalistiske
grundtone, der strukturerede historierne, og i
Billy Wilders Double Indemnity (1944), som
Noir refererer til flere gange, etableres denne
grundtone igennem en klar flashbackstruktur:
Dødeligt såret dikterer forsikringsagenten Walter Neff en tilståelse til sin overordnede - hvis
indhold, centreret om forsikringssvindel, drab
og et fatalt møde med en farlig blondine -hovedparten af filmen dernæst illustrerer til hans
voice over. Tilsvarende starter Noir med, at detektiven Aamati vendt ud mod publikum, starter på at indtale sin historie, det han har at sige,
den historie vi kommer til at opleve.
Noir foregår ikke i storbyen, som ellers er
det typiske ikoniske rum i genren, men på et
øde beliggende hotel – et andet af modernitetens ikke-steder, holdepladser for stundesløse
og forladte eksistenser. Også Noir er selvfølgelig en historie om fatale lidenskaber, om en
mand der ønsker sig ”ind i orkanen – ind i virkeligheden”, og som får dette ønske opfyldt til
overmål. ”Nogle tiltrækkes kraftigt af det man
ikke må lege med” siges det i starten af stykket, og kender man genren, ja så tales der her
medstore ogstaver; det er en af noir’ens definerende karakteristika, at kvinden er fatal, og
at manden tiltrækkes af hende den at kunne
gøre noget ved det. Hun er skurken, ”rådden”, som stykkets femme fatale, Zoi, siger om
sig selv til sidst - lige som Barbara Stanwycks
marmorkolde blondine Phyllis i Double Indemnity, der, da hun og Walter Neff dødeligt omfavner hinanden, udtaler de berømte ord:
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”I’m rotten to the heart. I used you
just as you said, that was all you ever
meant to me, until a minute ago.
When I couldn’t fire that second shot”.
Den svære maskulinitet
Også Noirs Zoi er ude af stand til at elske, ”Hun
kunne ikke elske. Hvor er Zoi. Ja hvor er kvinden”, lyder det - ekkoende genrens iscenesættelse
af kvinden som det store mysterium. Men stykket har i øvrigt fanget det, der efter min mening
er langt mere interessant end iscenesættelsen af
edderkoppekvinden og det fatale kvindelige begær, nemlig at noir er en genre, der
dybest set handler om (efterkrigs)maskuliniteten i krise, om mænd der ikke har styr
på sig selv og om kvinder, der bliver katalysatorer for det ønske om overskridelse, som
mændene bærer på. Som Double Indemnitys
Walter Neff der drives mod normoverskridelsen, drømmen om den perfekte forsikringssvindel, men skal falde for Phyllis’ projekt for at det kan sættes i værk. Stykkets
detektiv, den plagede Aamati, erkender til
sidst at, ”det var ikke hende, det var mig –
jeg kunne ikke elske”. Femme fatalen er i den
forstand ikke en aktiv spiller i noir’ens fatale
fortælling, men den nødvendige betingelse for
at mandens ønske om at komme ”ind i virkeligheden” kan realiseres. Ofte med dødelig udgang.
Efter min mening har noir’en ingen psykologisk dybde – og skal ikke have det. Karaktererne er klicheer. Kunststykket er æsteticeringen
og stiliseringen. Heroverfor råbes der uendeligt
meget i Noir, som var karaktererne – især Jens
Albinus’ Aamanti og Morten Hauch-Fausbølls
forfatter på jagt efter en slutning – i den dybeste pine. Jeg ved ikke, om ideen er, at man
skal lide med disse mennesker, fanget i udsigtsløshed og depraveret begær på et hotel,
der har set bedre dage. Jeg kunne ikke. Hvor
meget jeg end sympatiserer med den dramatiske bestræbelse på at genoplive noir’en, og hvor
meget jeg end er Albinus-fan, så kedede jeg mig
bravt. Der var små sjove momenter, især når

Anders Hoves receptionist foldede sig veloplagt
gnavent ud. Men for mig løftede stykket sig
kun i de passager, hvor jeg kunne nyde stilen,
scenografien.
For dét synes jeg var stykkets scoop, at det
gennem især brugen af store videoprojektioner
skabte et magisk og moderne teaterrum, hvor
videoprojektionerne genfortolkede den tidslige
og rumlige ubalance, der i den filmiske noir underlægger personerne en uafvendelig der fratager dem agens og installerer dem i tidslommer,
hvor de kun kan repetere allerede foretagne
dårskaber og kun kan komme videre mod døden. Således projektionerne af detektiven og
femme fatalen i en hed omfavnelse der blev
gentaget og gentaget i videoens loop, som var
begæret uudtømmeligt men kunne det heller
aldrig realiseres. De starter på at tage tøjet af
hinanden, men bliver aldrig færdige, kan bare
igen og igen, formålsløst, foretage de samme
bevægelser, kysse på samme måde. Eller projicerede replikaer af detektiven i piccolouniform
der bliver ved med at fødes af hans krop - som
en visuel materialisering af den splittede subjektivitet noir-genren sætter i scene. Her, i Martin
Tullinius’ scenografi og brug af videoprojektioner, synes jeg, stykket virkelig flot foretager den
omvending af figur og rum, som de bedste film
noir’s sætter så grumt og stiliseret i scene: Rummet bliver aldrig en meningsfuld arkitektur for
personernes adfærd, en rumlig geografi de kan
være i, men en vibrerende uigennemtrængelighed, de snubler over.
I nogle indstillinger i film noir’en, små
perler rundt omkring i filmene, tager scenografien overhånd, og karaktererne forsvinder
eller må bukke under for rummet. Måske
kunne Noir i højere grad have benyttet den
samme teknik, underordne spillet scenografien. Lade scenografien tage magten eller lade
noir-dramaet udspille sig mellem karaktererne,
noir-klicheerne og scenografien.
Marina Bouras: Noir. Instruktion Marina Bouras og Jens Albinus.
Scenografi: Martin Tulinius.
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Jens Albinus i Noir på Republique
(foto: Sophie Winquist)
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Hvad er verdenskunst?
Anmeldelse af Mikkel Bogh

Anmeldelse af antologien Hvad er verdenskunst?
redigeret af Baggesgaard, Krøgholt & Philipsen, Klim 2009
Før i tiden talte man om ’verdenskunst’, når
kunstværker mentes at besidde en form for universel gyldighed og, idet de hævede sig over tid
og sted, måtte angå hele verden, til hver en tid.
Begrebet var da mere eller mindre synonymt
med ’stor kunst’. En nyere og noget mere verdensvendt anvendelse finder vi hos dem der taler om verdenskunst som kunst, der artikulerer
historiske eller almene erfaringer af det at være
menneske i verden. Antologien Hvad er verdenskunst? placerer sig et tredje sted – hvis den ellers kan siges at placere sig på et entydigt sted
– et sted der både rummer et ekko af Goethes
verdenslitterære stemme og elementer af for eksempel postkolonial kritik. Titlens spørgsmål
skal tages på ordet: Redaktørerne og bidragyderne prætenderer ikke at have et svar parat til
læserne, men finder det derimod påtrængende
at undersøge hvad kunst er og hvad kunst kan
blive til i en globaliseret verden. En globaliseret
verden vil i denne sammenhæng sige en verden
der frembyder nye distributionssystemer og
nye institutioner, nye læsere, seere, lyttere og
betragtere, nye ’identiteter’, nye nationale og
transnationale selvforståelser, nye værktyper,
nye medier og nye kunstnerfigurer. I antologiens egen terminologi kan verdenskunst således
anskues under en række delperspektiver som
’institutionelle kredsløb’, ’transkulturalitet’,
’Verfremdung’, og ’selvrefleksion’, begreber
som vi igen kender fra postkoloniale og globaliseringsteoretiske diskurser samt fra de seneste
års intense beskæftigelse med verdenslitteratur.
Hvad er verdenskunst? indeholder mange værdifulde perspektiver på og diskussioner af verdenskunst som fænomen og som begreb. Selv

om det kan og skal indvendes at litteraturen
stadig indtager dominerende plads i bogen, så
skal især to styrker fremhæves. Dels gør den et
i det store og hele overbevisende forsøg på at
generalisere et verdenslitteraturbegreb til et verdenskunstbegreb der i princippet omfatter alle
kunstarter. Dels er den afsøgende, diskuterende
og spørgende snarere end normativ og kategoriserende. Der er her tale om forskningsperspektiver som ofte lider under tunge politiske
agendaer og som kan forekomme afgjort inden
forskningsresultaterne er i hus. Dette er ikke
(i særlig høj grad) tilfældet her. Dertil kommer at bogen indeholder mange fine, konkrete
værkanalyser af teater, litteratur, film og billedkunst, en klar kvalitet som også gør den til en
nyttig bog for dem der ønsker direkte inspiration til undervisning og til videre udforskning
af problemstillingerne. Bogen fortaber sig ikke
i teoretiske og kategoriale bekymringer, men
trækker på allerede etablerede teoriapparater og
tager fat dér hvor spændinger, konflikter, modstand, hybriditet og transkulturalitet faktisk
viser sig, nemlig i de kulturelle objektiveringer
– og altså særligt i den type refleksive manifestationer vi kalder for kunst. Til alt dette er blot at
sige tillykke til forskningsgruppen og god fornøjelse til læseren.
Det ville være uretfærdigt at kritisere en antologi som denne, der netop tager et forholdsvis
nyt spørgsmål op til overvejelse, for ikke at have
det hele med. Det siger sig selv at en beskeden
antologi med en så fordringsfuld titel må fremstå fragmentarisk. For det gør den. Med henblik på at åbne diskussionen af bogen, vil jeg
snarere tage fat i visse principielle forhold vedrørende begrebet verdenskunst som antologien
enten ikke udvikler eller måske skøjter for let
hen over.
Antologien har en tendens til at sondre for
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skarpt mellem tiden ’før’ og ’efter’ globaliseringen – den får det undertiden til at fremstå som om man ikke tidligere har kendt til
verdenslitteratur/-kunst og ikke tidligere har
haft globale distributionssystemer. Det mener
jeg ikke er tilfældet, og det kan og må i hvert
fald diskuteres.
Det forudsættes og antydes flere steder (dog
især i indledningen) at nationalstaten er under
opløsning som konstruktion, og at kunstinstitutioner baseret på en national model er under
afvikling. Der er imidlertid ikke meget der tyder på at nationalstaten entydigt afvikles i disse
år, hvor nationale reterritorialiseringer pågår
med stor intensitet (indrømmet, som en del af
globaliseringen). Globalisering er ikke kun et
spørgsmål om grænser der udvides og slettes
(som man fristes til at tænke, hvis internettet
bruges som model), men også om nye der opstår eller eksponeres.
En særlig vanskelighed eller udfordring knytter sig bogens sympatiske forsøg på at undgå en
arrogant eurocentrisme, der sætter lighedstegn
mellem verdenskunst og kanoniseret vestlig
kunst. Verdenskunsten, hvis dette begreb skal
have nogen præcision og ikke blot skal betyde
’stor kunst der hæver sig over tid og sted’, må
pr. definition omfatte kunst fra hele verden eller
i det mindste kunst der tematiserer den transnationale og transkulturelle tilstand som gør at
vi – måske på en anden måde end tidligere –
kan tale om en verdensfølelse. Men det synes
alligevel som om et vestligt kunstbegreb (og et
tilhørende begreb om subjektivitet) ligger bag
bogens omfavnelse om ikke-vestlig kunst. Den
verdenskunst, der tales om, er det i virkeligheden en globaliseret vestlig kunst som nu blot
fremstilles i England, Nigeria og Kina? Bogen
er stedvist opmærksom på problemstillingen,
men vier den ikke megen plads. (Er det ikke
karakteristisk at litterater som Franco Moretti
og Chris Prendergast, der begge har promoveret begrebet verdenslitteratur, i deres forfatterskaber ret konsekvent fokuserer på europæisk
litteratur fra 1800-tallet?). Dette fører til min
næste bekymring:

Der tales, med Moretti, for værdien af en
’distant reading’ – men betegnelsen rummer,
rent metodologisk, store problemer. Hvor langt
kommer man i forståelsen af et givent værk, en
given litterær tradition, en given kultur, hvis vi
kun kender den fra sekundærlitteratur og oversigtsværker? Studiet af verdenskunst kan meget
let komme til at lide under universalismens svøbe: overfladiskhed og generalisering. En værkanalyse der virkelig vil rykke ved sit stof, må tættere på. Det tror jeg også mange af antologiens
forfattere mener. Og netop derfor, antager jeg,
har antologien heller ingen ’distant readings’ af
ikke-vestlig kunst. Det føles bare ikke rigtigt.
Men hvorfor så forsvare princippet?
I en tid hvor verdens-begrebet er om ikke
misbrugt, så i hvert fald vidt udbredt, kunne en
diskussion af hvad vi mener med ’verden’, være
tiltrængt. Jeg tror egentlig ikke at fænomenologernes ”Welt” er uvæsentlig i denne sammenhæng, i særdeleshed ikke i nyere aftapninger hos
for eksempel en Michel Serres (jf. Naturpagten)
og en Giorgio Agamben (Jf. Om potentialitet).
Hos begge tænkere, forskellige som de er, er
Verden forbundet med et overskud, et mulighedsfelt, noget principielt uindløseligt og ikketotaliserbart. Jeg blev under læsningen af og til
i tvivl om hvorvidt antologiens verdensbegreb
har været i berøring med en sådan diskussion,
eller om det bruges ligesom, når vi bruger det
kommercielt generede begreb ’verdensmusik’,
hvor ’verden’ indicerer at musikalske impulser
kommer fra forskellige verdensdele og dermed
taler til et verdenspublikum. Måske lidt af begge dele.
En grundig beskæftigelse med fænomenet
verdenskunst, eller i det mindste med de globale vilkår som genererer verdenskunst, må
omkring spørgsmålet om nye kontekster for
reception. Ny distribution af kunst og kultur
ud over de måske snævre kulturelle sammenhænge hvori eller hvortil den er skabt, giver
anledning til overraskende receptioner eller
rekontekstualiseringer. Homi Bhabha har arbejdet med fænomenet i 20 år, men kan blot
tænke gå muhammedtegningerne for at få et nu
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næsten fortærsket eksempel på hvordan globale
receptionskontekster ændrer vilkårene for lokal
produktion af kultur. Pludselig bliver en sekulariseret verden konfronteret med sådan noget
som blasfemi, som den troede for længst at have
begravet (bidraget af Lotte Philipsen er inde på
det, men antologien berører kun diskussionen
flygtigt). Dette skal ikke læses som en kritik af
bogen, som et oplæg til videre diskussion.
Hvad er verdenskunst? er god at få forstand
af – og god at diskutere med. Den kan bruges og modtages i mange sammenhænge, både
inden for og uden for akademia, blandt andet
fordi den lægger et fornuftigt og konsekvent
fastholdt formidlingsniveau.
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Anmeldelse af Louise Ejgod Hansen

Anmeldelse af Peter Hanke: Kulturens styrker.
Institutioner, reservater og inspiration.
(Gyldendal 2010)
Det hører til sjældenhederne, at der udgives
kulturpolitiske debatbøger i dette land, hvilket
i sig selv var nok til at vække denne anmelders
nysgerrighed. Samtidig afslørede medieomtalen, at bogen indeholdt et opgør med det ellers
hæderkronede armslængdeprincip.
Peter Hanke mener, at kulturen i Danmark
står i et vadested, metaforisk placeret mellem
et langstrakt bjerglandskab ”gennemsyret af offentligt styret vilje til systematisering og regulering” og ”et uigennemtrængeligt vildnis af krav
fra forbrugere og politikere” (13). Hans ærinde
er at vise, hvordan kulturen i dag befinder sig i
en umulig og uproduktiv situation. Derfor er
det nødvendigt at gentænke kulturens rolle i
samfundet. Og dén nye rolle skal, som Hanke
argumenterer for, ”genskabe ideen om humanistisk dannelse” (16).
Bogen er overordnet delt op i to dele: I første
del præsenterer og diskuterer Hanke de samfundsmæssige udfordringer, der er knyttet til
overgangen fra et postfordistisk produktionssamfund til et videnssamfund, og som kræver
kulturpolitisk nytænkning. De tre områder,
som Peter Hanke udpeger, er forholdet mellem
arbejdsliv og fritid, digitalisering og institutionalisering.
Anden del af bogen koncentrerer sig om
den nye betydning, kulturen kan få, hvis
man indretter kulturpolitikken på det, Hanke
forstår som nutidens præmisser. Med overskrifter som ”Nye dimensioner – oplevelser,
erfaring og iscenesættelse” samt ”Kulturen
som professionelt samlingspunkt” nytænker
Hanke dannelsesbegrebet i et opgør med
skellet mellem amatører og professionelle

og i en ny relation mellem kultur og erhverv.
Kultur = fritid?
Første kapitel fokuserer på den sammenkobling
mellem kultur og fritid, der har kendetegnet
den velfærdsbaserede kulturpolitik siden kulturministeriets oprettelse i 1961. I hans karakteristik er den traditionelle socialdemokratiske
kulturpolitik baseret på en ”kombinationen af
fritidstilbud og æstetisk formynderi” (29).
I opgøret med denne tankegang tager Hanke udgangspunkt i Richard Floridas analyse
af kulturen som en afgørende vækstgenerator,
og derfor også et centralt element i eksempelvis byplanlægning. Med Florida argumenterer
Hanke for at udvide kreativitetsbegrebet, så
det ikke længere udelukkende dækker professionelle kunstnere. Herfra peger Hanke på to
veje for kulturen : Enten konkurrere med de
kommercielle medier om at skabe en ”avanceret nydelses- og oplevelsesbetonet udvikling af
kulturtilbuddenes underholdningsværdi” eller
etablere ”et marked for professionelt anerkendte og metodisk kreative læringsstrategier med
indhold fra kunst og kultur” (39).
Hanke anbefaler, at kulturinstitutionerne
samlet set gør begge dele, men at det sker langt
mere radikalt end nu. Og det kræver ifølge
Hanke, at kulturpolitikken skal ændre sig fra
at være rekreativ, fritidsorienteret, paternalistisk
og populistisk til at være kreativ, professionelt
orienteret, ligeværdig og elitær.
En ny professionalisme
Et afgørende begreb hos Hanke er den ’nye
professionalisme’, hvor kulturinstitutionerne
åbner for et samarbejde med andre professioner, som går ud over det, man i dag kender som
samarbejde mellem kultur og erhverv. Kernen
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er kreativitet, og Hanke tror på, at kulturinstitutionerne besidder en ”akkumuleret historisk
ekspertise” når det gælder ”at organisere originalitet og stimulere talentudvikling” (45).
Disse kompetencer har en lang række andre
brancher hårdt brug for – ikke fordi de ikke er
kreative, men netop fordi de er det. Mødet mellem kulturinstitutionerne og andre kreative erhverv skal således baseres på en ny professionalisme, som i højere grad anerkender kulturens
værdi end den traditionelle, rekreative tilgang,
hvor kultur var reduceret til en fritidsbeskæftigelse.
Det er imidlertid et problem både i forhold
til Hankes nedvurdering af den nuværende kulturpolitik og i forhold til hans vision om kulturens potentiale, at Hanke ikke reflekterer grundigere over forholdet mellem kultur og fritid.
Det er helt rigtigt, at kulturaktiviteterne i den
traditionelle kulturpolitik primært er henlagt
til fritiden, men det betyder ikke, at kultur er
lig harmløs fornøjelighed.
Den velfærdspolitiske kulturpolitik er baseret på en demokratiseringsmålsætning. Denne
realiseres imidlertid kun, hvis folk deltager som
samfundsborgere og ikke som lønmodtagere,
underlagt de nyttehensyn og begrænsninger,
denne rolle indebærer. Hanke argumenterer
for, at arbejdsliv og fritid er smeltet sammen
i dag, men det betyder ikke nødvendigvis, at
kunstens demokratiserende og dannende potentialer uproblematisk kan realiseres i en arbejdskontekst.
De digitalt indfødte
I andet kapitel sammenkædes behovet for kulturpolitiske ændringer med opkomsten af en
generation, for hvem digitaliseringen er en
selvfølgelighed: De digitalt indfødte. Denne
generation udfordrer såvel skellet mellem arbejde og fritid som forholdet mellem skabelse
og reception af kunst. Hvor meget traditionel
kunst skelner skarpt mellem producenten og
recipienten, så sker der i disse år en eksplosion
af interaktive kulturudtryk, hvor recipienten er
medproducent. Denne udvikling udgør en ud-

fordring for såvel ophavsretslovgivningen som
for et kunststøttesystem, der i det store og hele
er indrettet til at støtte produktion af kunst.
Også i forhold til arbejdsmarkedet opfører
de digitalt indfødte sig anderledes end de tidligere generationer. Her peger Hanke på behovet
for nye organisationsformer, der tilfredsstiller
de digitalt indfødtes krav til arbejdsmarkedet
om medinddragelse, ikke-hierarkiske strukturer o.s.v. For Hanke kan kulturen spille en
afgørende rolle i forhold til denne generation:
”At kultivere de digitalt indfødtes anarkistiske
stræben og utålmodige aktivisme er kulturlivets
store chance” (67).
Fra armslængde til håndsrækning
Sagen er bare – og her nærmer vi os en af Hankes afgørende pointer – at dette kun kan ske,
hvis kulturen afinstitutionaliseres. Det kræver,
at det politiske niveau begynder at opstille andre succeskriterier end ”den nuværende primitive optælling af besøg, billetter og udlån” (67).
I kapitel 3 formulerer Hanke positivt, hvilken
værdi kulturen har for samfundet og dermed
også det projekt, han argumenterer for skal
være rationalet i en ny kulturpolitik:
Kulturens største legitimitet er dens
mulighed for at forandre befolkningens syn på verden ved at arrangere
begivenheder, hvor de apollinske og
dionysiske kræfter kan brydes på en
æstetisk slagmark, og hvor formen og
adfærdsreglerne frigør nogle nye erkendelser, der har rod i dybe drifter og
menneskelige instinkter. (74)
Men institutionaliseringen har gjort kulturinstitutionerne for pæne og ordentlige, og den offentlige forvaltning af kulturen har medført for
snævre organisatoriske normer, som hæmmer
det banebrydende og nyskabende.
Det er i den forbindelse, Hanke foreslår at
afskaffe armslængdeprincippet til fordel for
det, han kalder et håndsrækningsprincip, fordi
Hanke ønsker en højere grad af politisk engagement og prestige. En afskaffelse vil give kultur-
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politikerne mulighed for at deltage aktivt i den
kulturpolitiske debat – også på det niveau, som
handler om de konkrete støttetildelinger.
Der er altså tale om en sympatisk tanke bag
det kontroversielle forslag: Det vil være til gavn
for kulturen. Men for det første, så er den del
af den statslige kulturstøtte, der uddeles via de
såkaldte armslængdeorganer, relativt lille – der
er altså masser af kulturområder, hvor politikerne har ret direkte indflydelse på de konkrete
tildelinger. For det andet, vil det ikke ændre
ved, at bevillingen til Kulturministeriet udgør
en meget lille andel af det samlede statsbudget.
Spørgsmålet er, om det ikke primært er de lave
bevillinger – og ikke muligheden for at ytre sig
– der er afgørende for kulturområdets politiske
prestige.
Samtidig er det værd at minde om armslængdeprincippets funktion: At sikre, at kunsten i et
demokratisk samfund ikke spændes for en politisk vogn og bruges til propaganda. I forlængelse af Hankes hyldest til kunstens dionysiske
kræfter kan man spørge, hvor samfundsomvæltende og nytænkende kunsten vil blive, hvis
den blev underlagt direkte politisk styring.
Fra fyrtårn til GPS
Kapitel 4 beskriver, hvordan det traditionelle
institutionspublikum forsvinder til fordel for et
nyt publikum, der kræver om oplevelser, erfaringer og iscenesættelse. Med udgangspunkt i
Pine og Gilmores (1999) begreb om oplevelsesøkonomien peger Hanke på, at kulturen burde
være førende leverandører af gode oplevelser,
men at en paternalistisk formidlingsstrategi
forhindrer dette. Samtidig kritiserer Hanke dog
store dele af den oplevelsesøkonomiske tænkning for at være for markedsbaseret. Han peger
behovet for at genintroducere den humanistiske dannelse gennem en radikal inddragelse af
borgerne som medskabende deltagere i stedet
for et passivt publikum. Hanke tror på, at denne tilgang vil skabe en mere kvalificeret relation
mellem kulturinstitution og publikum.
Også i dette kapitel har Hanke et forslag til
en ny kulturpolitisk metafor: GPS som erstat-

ning for fyrtårnet. Hanke kritiserer især kommunerne for at gå efter de spektakulære fyrtårne og peger på, at GPS-modellen fokuserer på
”en æstetisk dialogpartner med evne til formidling af komplekse kunstneriske ideer og interesse for at bringe de nye ønskede perspektiver
ind i regionens liv.” (126).Helt enig, men er det
ikke lige præcis de samme teoretikere – Pine og
Gilmore samt Florida – som Hanke inddrager,
der gennem de sidste fem til ti år har medvirket
til, at nogle kommuner dropper den langsigtede satsning på lokalt forankrede og kunstnerisk udfordrende tiltag til fordel for den hurtige
opmærksomhed? Hankes eget eksempel med
Peter Schaufuss Balletten og Holstebro Kommune peger i den retning. Et andet eksempel
fra samme kommune, nemlig Odin Teatret,
peger på, at der i en række tilfælde i årevis har
været modige kommuner, der har satset på GPS
i form af lokale institutioner af høj kunstnerisk
kvalitet.
Et nyt Bauhaus
I kapitel 5 bliver Hanke en anelse mere konkret i sin beskrivelse af den nye relation mellem kunstnere og publikum. Idealet er det tyske
Bauhaus, der i mellemkrigstiden fokuserede på
kunstens håndværksmæssige kvaliteter og overskred skellet mellem kunst og kunsthåndværk.
Denne håndværksbaserede og tværkunstneriske tilgang vil ifølge Hanke resultere i ny en
læringskultur og en faglig nysgerrighed, hvor
fokus forskydes fra produkt til proces. Hankepeger på, at selvom eksempelvis den klassiske
torsdagskoncert er forældet i sin form, har musikernes tilgang til toppræstation (’performance’) store kvaliteter, som kan overføres til andre
organisationer.
Igen er der tale om en styrket alliance mellem
kultur og erhverv, men Hanke insisterer på, at
det handler om at realisere et dannelsespotentiale i en arbejdssammenhæng. Det begrundes
med et skifte i arbejdets funktion: ”den professionelle gerning er blevet karakterdannende på
et nyt niveau, arbejdet er blevet den suverænt
vigtigste menneskelige aktivitet.” (141) Igen
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muligvis en sand påstand – men er det positivt?
Og er det en kulturpolitisk opgave at bidrage til
denne udvikling?
Også her diskuterer Hanke den politiske forståelse af kulturens værdi, og det forholdt, at
der i dag fokuserer på indtjening, en begreb,
som håndteres ambivalent, fordi institutionerne skal tjene penge, men ikke må generere et
overskud. Her peger Hanke på, at den kulturpolitiske værdi ville fremstå klarere, hvis organisationer blev målt på deres evne til at generere
æstetiske resultater:
Vækst i æstetisk forstand eller værdiforøgelse gennem oplevelser og erkendelser, nye vidensniveauer og dannelse
kunne alle gøres til umiddelbare krav
for kulturinstitutionerne med mere
præcise argumenter. (146)
Hankes peger på behovet for en ny regnskabspraksis inspireret af virksomhedernes etiske
regnskaber; altså en regnskabspraksis, der fokuserer på andre værdier end de rent økonomiske. Men Hanke konkretiserer desværre ikke,
hvordan en sådan vurdering ville kunne se ud.
Her kan det undre, at Hanke ikke diskuterer
den såkaldte Ønskekvistmodel til vurdering
af kunstnerisk kvalitet (Langsted, Hannah og
Larsen 2005). Den er netop et eksempel på en
model for evaluering af offentlige kulturinstitutioner, som fastholder at kvantitative resultatmål er utilstrækkelige i en kulturpolitisk sammenhæng. Ønskekvistmodellen er på Hankes
litteraturliste, så der er ikke tale om et manglende kendskab. Måske skyldes det, at Hanke
henter størstedelen af sit tankegods i en anden
faglig tradition end den æstetikfaglige og kulturpolitiske, som er Ønskekvistens. Men præcis
derfor kunne det have været interessant at få
hans vurdering og bud på et alternativ.
Analyse, debat eller opskrift
I bogens afsluttende kapitel Håndsrækning peger Hanke på de centrale aktører – institutionslederen, embedsmanden og den uafhængige
interessent – der skal påtage sig ansvaret for at

designe Danmarks Kulturpolitik version 2.0.
Pointen er, at en forandring af kulturpolitikken
kun bliver en succes, hvis alle tre aktørgrupper
deltager i en radikal forandringsproces.
Selv i det afsluttende kapitel forekommer
Hankes vision temmelig abstrakt. Han påpeger
selv, at den kulturpolitiske debat herhjemme
sjældent formår at hæve sig op over slagsmål
om fordeling af støttekroner. Den igangværende proces om en mulig ny teaterlov kan fungere
som et illustrativt eksempel. Hankes bog falder dog i den anden grøft: Den præsenterer en
række ukonkrete visioner og tenderer derfor at
blive varm luft – ikke mindst fordi den er godt
fyldt op med tidstypiske termer, hvis implikationer ikke diskuteres til bunds.
Hanke argumenterer på den ene side for en
ny nytteværdi af kunst og kultur og på den
anden side for, at kunsten netop skal friholdes
for en nytteværdi. Dette er et klassisk kulturpolitisk dilemma: Vi støtter kunsten med et
samfundsmæssigt formål, der kun kan realiseres, hvis kunsten er relativt autonom. Hvordan
dette dilemma skal håndteres i et nyt professionelt samarbejde med den digitalt indfødte
arbejdsstyrke, fremstår som et åbent spørgsmål;
og det ville have klædt bogen at have haft en
mere reflekterende tilgang til sit eget projekt.
Undervejs præsenterer Hanke alt fra dogmefilm over NOMA og Experimentarium til
X-factor som eksempler, der skal underbygge
hans argumentation. Såvel de negative som de
positive eksempler er sigende og illustrerende.
Men eksemplerne går også restløst op i Hankes
pointer, og det bliver i længden ensidig. Uden
en diskussion af sin egen visions begrænsninger,
kommer Hankes kulturpolitik til at fremstå lige
så ensrettende og fantasiforladt som den eksisterende: Hvis samtlige kulturinstitutioner skal
være erhvervslivets laboratorium for organisatorisk udvikling, er der meget, der går tabt.
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English Summaries
Nikolaus Müller-Schöll: Erfaringsfattigdom | Poverty of Experience
The lecture ”Poverty of Experience – Performance Practices after the Fall” by Nikolaus Müller-Schöll was
presented at the international seminar ”After the Fall”, held at The Danish Royal Theatre in 2009 on the occasion of the 20th anniversary of the Fall of the Berlin Wall. The author has kindly permitted Peripeti to print
a translated version of his lecture. Deploying Walter Benjamin’s concept of Poverty of Experience Müller-Schöll
conducts an analysis of the crisis in not only experience but also the world of ideas as such in the time following the era of the cold war, the disastrous development of the (Western) financial markets and thereby the
last great ideology remaining after the fall of the Berlin Wall, namely capitalism. Following this, he analyses a
number of European performance practices, namely those of the performance group White Horse, the director duo Hofmann & Lindholm and Phillip Quesne’s group Vivarium Studio, exploring how these practices
address the circumstances “after the fall” in an manner where they expose their own “poverty of experience”
whilst very consciously dedicating themselves to an unspectacular scenic poverty.
Rebecca Schneider: Re-Do: Performance-rester | Re-Do: Performance Remains
Rebecca Schneider’s essay “Re-Do: Performance Remains” constitutes one of several versions circulating in
academia of Schneider’s ‘original’ essay “Performance Remains”, first printed in Performance Research in 2001.
The author kindly permitted Peripeti to print a translation of this specific version of the essay. The circulation
of different versions of ’the same’ text is significant, since Schneider in this essay precisely deconstructs the
conventional dichotomy between stable documents and ephemeral performances. Not only does the history
of the essay itself testify to the fact that texts and other documents are heir to the same flaws and transformations as oral and performative manifestations, but more importantly, Schneider wants to draw attention to the
documentary and archival aspects of performance itself, as it is expressed for example in oral traditions and
historical re-enactments, in which another kind of historical knowledge is transmitted than the one based on
artifacts and documents.
Peter van der Meijden:This Way Brouwn | This Way Brouwn
Around the time of the emergence of the neo-avant-garde, in the early 1960s, conceptual artist Stanley
Brouwn created This Way Brouwn, an apparently archival work that critically engages with matters of conservation, but with the pre-war avant-garde’s focus on the future as well. The work and its positioning in time is
here discussed in the light of Jacques Derrida’s essay ”Archive Fever”.
Annelis Kuhlmann: Arkivet som mødested | The Archive as a Meeting Place
Annelis Kuhlmann discusses the newly established archive of Odin Teatret. She finds, however, that the archive of Odin Teatret includes Odin Teatret’s well-known practice of re-circulating artistic material from one
performance to another. In this practice one might find a truly new understanding of historiography as directed not only towards preservation, but also towards re-activating preserved historical material, for example
through the living theatre’s transmission of archival knowledge.
Boel Christensen-Scheel: Mobile hjem | Mobile Homes
At the turn of the millennium several contemporary performative practices displayed a specific thematic
structure related to the sense of belonging and movement, to the tensions between the local and the global,
the social and the material. Two of these practices are here presented as “mobile homes”, and their structure is
discussed with help of performance theory, art theory and aesthetic philosophy – concepts such as ‘synaesthetics’, ‘performative paradox’, ‘succession’ and ‘neo-existentialism’ are suggested.
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