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Redaktionelt forord

Teatralitet
Dette nummer af Peripeti indeholder artikler om teatralitet. Begrebet knytter sig til 
teatret, til forståelsen af dramaet og til det at iscenesætte og skabe relationer mel-
lem skuespillere og tilskuere. Teatralitet betragtes som en term i teatervidenskabens  
analyse- og teaterteori og som et fænomen i teaterhistorien. Begrebet anvendes ofte i 
distinktioner mellem sandt og falsk, autentisk og teatralsk. I den forbindelse knyttes 
det til tilskuerens syn på teater og til teatret som kunstnerisk medium. Siden tres-
serne er begrebet imidlertid også anvendt indenfor andre kunstarter, såsom maleri 
der teatraliseres i dets rumlige og tidslige udfoldelse, f.eks. som installation eller 
performance. Endvidere er begrebet blevet brugt som metafor på mange forskellige 
måder. I det senmoderne, hvor medierne skaber de nødvendige rammer for selv-
fremstilling og selviscenesættelse, har det typisk været identitet og identitetsdannelse 
som forbindes med teatralitet og iscenesættelse. 

På denne baggrund kan man sige, at teatralitet er ikke et begreb, der uden videre 
lader sig afgrænse og definere. Begrebet anvendes i mange forskellige tekster og kon-
tekster. Det kan være forvirrende, men det peger blot på nødvendigheden af en per-
manent analyse af teatralitetsbegrebet. Teatralitetsforskningen udgør en begrebslig 
kompleksitet, som afspejler forskellige syn på teater, kunst og teori. I dette tema-
nummer findes flere eksempler på, hvordan man kan tænke teatralitet og teater-
forskning, historisk og aktuelt. Teatralitet forholdes ofte til performativitet, som 
dannede temaramme for forrige nummer. Disse to numre kan derfor med fordel 
læses sammen. 

Temasektionen indledes med en oversigtsartikel af lektor Torunn Kjølner, der dis-
kuterer teatralitetbegrebet og dets relation til performativitetsbegrebet som to sider 
af næsten samme sag. Lektor Erik Exe Christoffersen skriver om forholdet mellem 
teatralitet, teatralsk og teatralisering. Lektor Annelis Kuhlmann behandler begre-
bet dobbeltkontrakt og ytringsfrihed i forhold til Molières improvisationskomedie 
L’Impromptu de Versailles. Ph.d.-stipendiat Mads Thygesen skriver om teatralitet 
og udsigelse i to iscenesættelser af Roland Schimmelpfennigs Auf der Greifwalder 
Strasse (2006). Alle disse bidragsydere er ansat ved Institut for Æstetiske Fag, Århus 
Universitetet. Førsteamanuensis i Teatervidenskab Anita Hammer (Universitetet i 
Oslo) tager udgangspunkt i Gaston Bachelards teorier og fokuserer på teater som 
materiel imagination i en analyse af den norske performancegruppe Verdensteatret. 
Høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim, Lise Hovik, 
bidrager med refleksioner om øjeblikkets dramaturgi i relation til leg og improvisa-
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tion i børneteater. Rækken af artikler afsluttes med et essay om dramaturgiens tre 
ansigter, skrevet af Odin Teatrets kunstneriske leder, Eugenio Barba. 

I dette nummer bringer vi desuden en række anmeldelser, som sætter fokus på  
teatralitet. Thomas Rosendal Nielsen beskriver og analyserer Signa Sørensens per-
formance-installation A Night at the Hospital. Marlene Ballebye vurderer forumtea-
ter som teatralt virkemiddel i Rasmus og Djamilla (Edison, 2007). Niels Lehmann 
anmelder Willmar Sauters nyeste bog, Eventness, og ser nærmere på dens konstruk-
tion af det performative. Jørn Langsted anmelder fire antologier om kulturanaly-
tisk forskning. Erik Exe Christoffersen anmelder bøger om renæssancens (teatrale) 
verden, om Holbergs teatrale og anti-teatralske drama, Jonathan Pitches’ Vsevelod 
Meyerhold og desuden bøger om samtidskunst og teatralisering. I sin anmeldelse 
»Devised og/eller post-dramatisk?« analyserer Torunn Kjølner forholdet mellem 
tysk- og engelsksproglige traditioners anvendelse af begreberne »postdramatisk« og 
»devising«.



Teatralitet og performativitet  
to sider af samme sag – næsten?

Af Torunn Kjølner

Denne artikels ærinde er at give den læser, der ikke kender begreberne teatralitet og 
performativitet et sted at starte, og at invitere den læser, der kender dem, til at tænke 
med på, hvordan disse begreber forstås og anvendes teatervidenskabeligt og i en  
teaterpraksis. Lad mig starte med at fastslå, at jeg ser det lige så unyttigt at jagte ende-
lige definitioner af begreberne, som det er at skyde myrer med haglgevær. For det 
første rammer man måske kun en eller et par, mens der er tusindvis, man ikke ram-
mer. For det andet, er der for en jæger ikke meget bytte i en myre eller to – omtrent 
lige så lidt som i en definition. Ikke desto mindre er der et udtalt behov for at dis-
kutere forståelsen af begreberne teatralitet og performativitet og at afgrænse nogle af 
disse i forhold til teaterforskning og andre sammenhænge, hvor der indgår ekspli-
citte eller implicitte forståelser af teater, fx i oplevelsesøkonomi og begivenhedskul-
tur, management, human ressource etc., hvor forskellige former for handlinger og 
betydningsproduktion studeres. Begreberne teatralitet og performativitet (teatral, 
teatralsk, det teatrale, performer, performans, det performative) anvendes relativt tit 
og begge begreber indgår i mange og forskellige vidensforståelser og sammenhænge. 
Ikke sjældent bruges begreberne alligevel i flæng og ofte uden afgrænsninger eller 
ekspliciteringer af, hvad der egentlig refereres til når man anvender dem. 

Det er lettere sagt end tænkt at afgrænse begreber som teatralitet og performa-
tivitet. Der henvises først og fremmest ikke til fysiske objekter eller realiteter.  Eller 
gør der? Er teatralitet et fænomen? Er performativitet? Måske er det præcis disse 
spørgsmål, der bedst åbner for en forståelse af, hvordan man kan forstå teatralitet 
og performativitet. Der er mindst to veje. Enten leder man efter hvad teatralitet 
og/eller performativitet egentlig er. Når man har defineret det (eksplicit eller impli-
cit), vil man kunne udpege ting eller fænomener, der er teatrale. Man kan strides 
om hvilke ting eller fænomener, som er teatrale, uden at man af den grund strides 
om forudsætningen for at mene, at der er noget, der er teatralt eller ej. Man kan 
fx strides om, hvorvidt vor tid er mere teatral end før, og om teatret er mindre  
teatralt end før, uden at strides om, hvorvidt teatraliteten eksisterer som et noget, 
det giver mening at referere til, når man vil diskutere. Hvis man ikke er til onto-
logiske bestemmelser af, hvad teatralitet er, vil man måske give sig i kast med at 
undersøge hvem, det er, der siger hvad, og med hvilken hensigt, begrebet anvendes. 
Her er der fokus på begrebsanvendelsen eller brugssituationen. Fra denne position 
er det en pointe at analysere bestemte begrebsanvendelser for at identificere hvilke 
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perspektiver, begrebsanvendelsen trækker med sig. Her kan man strides om, hvor-
dan man skal fortolke, hvad, det er, hvem siger, når fx begrebet teatralitet anvendes 
i en specifik kontekst. Men man vil ikke strides, om det er korrekt eller forkert 
at anvende begrebet på denne eller hin måde i forhold til, hvad begrebet egentlig  
betyder eller, hvad fænomenet egentlig er. 

Vil man skaffe sig bare en elementær oversigt over dette efterhånden massive 
forskningsfelt, er det vigtigt at holde begge muligheder for omgang med begreberne 
parate. Alle dem, der forstår teatralitet som noget faktisk eksisterende, har selvføl-
gelig til en vis grad sat dagsordenen. Dem, der ser det som en konstruktion i en 
brugssituation og dermed først og fremmest som et (af flere mulige) perspektiv på 
noget, vil netop anvende de forskellige anvendelser af begreberne som fortolknings-
materiale.  

Det siger sig selv, at man ikke hverken tilfredsstiller ontologiske eller episte-
mologiske behov i en »oversigtsfortælling«. Mit ærinde er heller ikke at konstruere 
en teori. Jeg er blot ude på at vove pelsen ved at foreslå nogle afgrænsninger for 
anvendelsen af de to begreber her og nu – i et teaterpraktisk og teatervidenskabeligt 
nordisk perspektiv. Dermed kommer jeg ikke udenom at stå ved et antal værdier og 
for-forståelser der (eksplicit og implicit) medvirker til min forståelse og anvendelse 
af begreberne. Jeg vil forsøge at gøre opmærksom på nogle af disse medvirkende 
perspektiver og værdier, og dermed åbne op for, at de også kan diskuteres. 

For at antyde, hvor mine begrebsanalyser vil ende, gør jeg læseren opmærksom 
på, at når jeg vil diskutere teatralitet, vil jeg gerne diskutere det i lys af, hvordan  
teater virker, hvilke midler, der anvendes for at få det til at virke, og hvordan virknin-
gerne mærkes, kropsligt, sensorisk, sanseligt og erkendelsesmæssigt som noget, der 
er skabt for at virke. Teater kan virke i en kultur, hvor mennesker har lært, hvordan 
teater (kunst) virker til forskel fra, hvordan fx natur virker. Man kan opleve virknin-
gerne forskelligt, og forstå hvordan det kan virke forskelligt. Mit ret simple udgangs-
punkt er, at disse betydningsdannelser og -processer, som sådan, må være resultater 
af ret komplekse samspil mellem kognition og kultur, men at der i en specifik kultur 
er tilpas tilstrækkelige ligheder i opfattelsen, at det giver mening at diskutere værkets 
virkninger. Efter min opfattelse kommer vi ikke nærmere en forståelse af teatrali-
tet ved at pege på et hierarki af værdier, hvor det egentlig teatrale fx ligger i værkets 
konstruktion, i nærværet mellem optrædende og betragtere eller i vores perception 
som sådan. For at være et operativt begreb, der kan anvendes fx som om det var en 
kvalitet eller en essens ved noget andet end teater, afgrænses teatralitetsbegrebet efter 
min mening bedst ved at fastholde dets sproglige tilhørsforhold til teatret og dets 
kunstighed, altså som noget, der er skabt af nogen med betragtning for øje. Derefter 
kan man fortolke og diskutere, hvordan det, der er skabt-for-at-blive-set, virker. Når 
jeg går ud fra, at vi stort set fungerer »fintfølende« i disse processer, siger jeg også at 
både virkninger og oplevelser kan bøjes. Det ved og kan alle, der skaber noget for, 
at det skal blive set. Derfor kan man også skabe noget, der udfordrer grænserne, 
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noget, der netop skal opfattes, som hverken det ene eller det andet, hvilket vil sige, 
at den »fintfølende skabende« godt kan anvende sit blik på noget, der ikke er skabt, 
og betragte det, som om det var det, jvf. lange traditioner for at betragte natur eller 
kulturobjekter som kunst ved at »ramme« udsnit af den ind.  Jeg er skeptisk overfor, 
at tænke denne evne som noget a priori, som en sidste reference, vi kan stole på. Jeg 
vil derfor aldrig påstå, at jeg kan se om en skuespiller lader som om, hun er Hedda 
Gabler, eller om hun bevidst spiller for at blive set som en skuespiller, der spiller 
Hedda Gabler. Jeg vil gerne være med til at diskutere, hvordan det virker, men altså 
fri mig fra, at mene, at jeg objektivt kan percipere hvad, der egentlig foregår i skue-
spillerens krop eller bevidsthed. Vor opfattelse af hvad, der er teater, og hvad, der 
ikke er, og dermed, hvad, der virker som teater, og hvad, der virker autentisk, kan vi 
diskutere og være uenige om, fordi vi trækker på en række kulturproducerede »tegn« 
og for-forståelser, ikke fordi vi kan anvende vor perception eller vor »universelle 
menneskelighed« som sidste reference.           

I modsætning til teatralitet, har performativitet sprogligt set ikke nogen primær 
reference eller historisk binding til teater eller for den sags skyld andre former for 
scenisk optræden. Begrebet performativitet har i vor kultur heller ikke de samme 
medvirkende konnotationer af kunst(-ighed) eller skabthed som teatralitet, snarere 
tværtimod. Heller ikke indenfor teaterforskning har performativitet en klar refe-
rence til kunstformen performance, på samme måde som det teatrale eller teatralitet 
har til teater. Ikke desto mindre anvendes begreberne performativitet i teater sam-
menhænge for at referere til noget, der af mange opleves som »det samme«, nemlig 
til det »noget«, man gerne vil gribe, begribe og give et begreb, når man (som i teatret) 
oplever at handlingen får en særlig betydning som handling, gerne som en stærk 
fornemmelse af nærvær eller samvær. Som jeg ser det, anvendes ’det performative’ 
altså både som noget mindre og noget større end ’det teatrale’ således som fx Josette 
Féral beskriver det, når hun siger, at det performative altid er en del af det teatrale, 
mens det teatrale ikke altid er en del af det performative. 

Det er min hensigt at argumentere for, at det giver mening at sætte et skel mel-
lem teatralitet og performativitet, men at denne forskel ikke er noget, der er givet, 
eller at begreberne som begreber skal eller bør have forskellige definitioner, fordi de 
skulle henvise til forskellige ting.   

Både teatralitet og performativitet dækker i dag hver især over meget store og 
meget forskellige betydninger og forskningsfelter. Ved at sammenholde et udvalg 
væsentlige bidragsydere til, hvordan vi kan tænke og anvende disse begreber og 
hvilke forskningsfelter, de har vist sig anvendelige i, har jeg forsøgt at fokusere på, 
hvordan teaterforskningen kan eller ikke kan »udvide kampzonen« og virke ind på, 
hvordan vi tænker om teater, hvordan vi kan forske i teater. Et omdrejningspunkt 
er derfor at forsøge at vise, hvordan bestemte nationale kontekster og idehistoriske 
strømninger har påvirket teaterforskningen så vel som teaterkunsten, og dermed 



10 Torunn Kjølner

bidraget til at påvirke hvordan teatralitet og performativitet tænkes og anvendes i 
teaterforskningen i dag.    

Teatralitet i dagligtalen
Når det gælder teatralitet er det sprogligt åbenbart, at begrebet har en primær refe-
rence til teater. Det er ikke ensbetydende med, at den, der anvender ord som teatral 
eller teatralsk har en klar forestilling om, hvilken slags teater eller hvilke elementer 
fra teatret det er, der medvirker, når han eller hun anvender begrebet: Er det kunst-
formen teater, som vi ser den på Århus Teater? En bred teaterkultur, hvor film, 
kabaret, stand-up etc. også er med-virkende? Teater som metafor? Eller er der tale 
om mere specifikke teatrale handlinger eller aktiviteter som fx et skuespil, at spille en 
rolle, en dramatisk handling, en slags forestilling, et samspil mellem en udøver og et 
publikum? I daglig tale vil det som regel fremgå af konteksten, hvad sprogbrugeren 
mener. Hvis hun omtaler en veninde fra gårsdagens party som teatral eller teatralsk, 
vil vi nok nogenlunde forstå, hvad der tales om. Vi ser en person for os, der sikkert 
gjorde lidt for meget ud af det; lidt for meget make-up, lidt for store bevægelser, lidt 
for meget opmærksomhed for at blive set. For meget form, for lidt autenticitet.

Det implicitte teaterbegreb i eksemplet er klart nok. Teater forstås som kunst(igt), 
iscenesat, overdrevet, uægte, nærmest lidt løgnagtig – og frem for alt (for) bevidst 
om ydre form og virkning, altså noget, der er skabt til anledningen og for at påvirke 
publikum Det er uproblematisk om, den der omtales, selv var bevidst om »sin tea-
tralitet« eller ikke. Vi udvekslede jo bare erfaringer om, at hun virkede sådan. Vor 
erkendelse handlede med andre ord mere om os selv, end om hende.

Teatralitet i teaterkunsten
Taler man fagligt om teater, vil de samme eller lignende henvisninger til teater nok 
forstås langt mere positivt. Teatralitet er det, der gør teater til teater, vil mange sige. 
Mange tænker det teatrale som en slags essens eller kvalitet ved teater, uden af den 
grund at trække en etisk (sand-falsk) dom ind over. Men der er ingen tvivl om, at 
når man i daglig tale har anvendt begreberne teatral eller teatralsk, har det historisk 
set været med negativ ladning.1 Det teater, man kender som Teater fx fra Paris og 
Londons scener fra syttenhundredetallet, var bestemt teatralt i betydningen stort 
og »for meget«. Store spektakler med overdådige kostumer, store gestus og dra-
matisk handling dominerede forståelsen af, hvad der var karakteristisk for teater. 
Som bekendt, også fra andre kunstarter end teatret, blev disse tendenser mod det 
store og spektakulære på et historisk tidspunkt forsøgt nedkæmpet af kunstnere, 
der ville noget andet med kunsten. De »nye« kunstnere mente, at kunsten hellere 
burde repræsentere det egentlige, levede liv og fremstå mere realistisk eller naturligt. 
Teaterkunsten havde måske en fordel i denne stræben mod en 1:1 repræsentation 
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mellem kunst og liv, idet denne kunstform som bekendt benytter sig af levende 
mennesker som kunstnerisk materiale. 

I stedet for at »lægge noget til« i form af store gestus, kostumer og sceneef-
fekter, ville realisterne og naturalisterne snarere »trække noget fra« det teatrale for 
derved at finde noget mere egentligt og genkendeligt. Helt hverdagsligt måtte det 
imidlertid ikke blive; scenerne var fremdeles store, publikum skulle både kunne se, 
hvilken karakter der blev fremstillet, og kunne høre, hvad de sagde til hinanden. 
Kunstgrebet bestod nok nærmere i at redigere det hverdagslige på en sådan måde, at 
det virkede naturligt. Ved at trække det unødvendigt hverdagslige fra og forstørre de 
sociale konventioner, der var borgerskabet bekendte, fik man skabt en (eller måske 
to) ismer i teatret. De teatrale stiliseringsgreb vi kender (eller tror vi kender) fra 
realisme eller naturalisme, trækker således noget af det (unødvendigt) teatrale samt 
det overflødigt hverdagslige fra, et stort gestisk og stemmemæssigt register. Tilbage 
står en (dengang ny) teaterkonvention, hvor der efterstræbes at skjule ’det teatrale’ 
(så godt som muligt) til fordel for noget, der kan virke mere som ’det ægte’, altså 
borgerskabets sociale liv, repræsenteret som borgerligt drama.  

Denne type »forbedringsprojekt,« altså fra teatralt til autentisk, kan man gen-
finde i teaterhistorien i flere variationer. Perspektivet kunne også reverseres. Således 
er det interessant, at den såkaldt historiske avantgarde (især i den russiske aftap-
ning), næsten samtidigt med, at Ibsen, Antoine, Strindberg, Brahm, Tjekhov og 
Stanislavskij havde succes med at omsætte ægte liv til scenisk udstråling, pegede på, 
at der findes stor teatralitet i det sociale liv. Man skulle bare studere de grotesker, 
cirkus og karnevalske variationer, som historien havde fremvist og bruge det som en 
vej fremad for teatret. Således repræsenterer de danske titler på hhv. Stanislavskijs 
og Mejerholds Skuespillerens arbejde med sig selv og Det teatralske teater denne kamp-
plads meget godt.

Det er ikke min pointe at argumentere for en historisk forståelse af begrebet 
teatralitet, men at pege på, at der også indenfor teatrets mure foregår en forholdsvis 
konstant strid om teatralitet i teaterkunsten, måske ikke så meget en strid om begre-
ber (teatralt eller teatralitet er ikke begreber, der som sådan anvendes tit i teatrets 
prøverum) så strides der lige fuldt om hvor teatralt (i dagligdags forstand) et spil 
eller en forestilling vil, kan eller skal være. Det betyder imidlertid ikke, at man inde-
fra i de forskellige teaterkulturer taler med reference til en fælles forståelse af hvad 
teatralitet er, eller burde være. For nogle betyder teatralt det samme som teatralsk, 
altså noget, der ikke er godt, hvilket her vil sige udvendigt, uægte; kort sagt dårligt. 
Denne forståelse af det uægte problematiserer imidlertid ikke det, at teatret er og 
skal være fiktion, altså handling, der er skabt og formet. Teatral eller teatralsk anven-
des ofte som en slags kvalitetsskala, hvor polerne helt enkelt er godt og dårligt (spil), 
og med den kvalificering, at der er tale om, hvor godt en bestemt scenekonvention 
beherskes. Spillet skal beherskes så iscenesætteren og flest publikummer, oplever det 
som om det var ægte handling, ægte følelser og ægte liv. Så det handler snarere om, 
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hvordan spillet virker, end om hvad skuespilleren føler eller gør. Virker det ægte, er 
det godt, virker det uægte (teatralsk) er det dårligt. Under prøverne er det instruk-
tøren, der afgør, om det er det ene eller det andet. I dette ligger der en fællesreference 
i, at spillet skal være – eller virke – genkendeligt og levende. Når det virker uægte, er 
det fordi, man lægger mærke til noget (teatralsk), noget som er der, men som ikke 
burde være der. Kort sagt vurderer fx instruktøren gerne, i salige Stanislavskij ånd ud 
fra »Jeg tror på det!« eller »Jeg tror ikke på det!«.

I et andet nærliggende, men alligevel radikalt anderledes kunstnerisk perspek-
tiv, tænkes teatralt nærmere som ensbetydende med stiliseret, kunstgjort, altså som 
noget potentielt godt, noget, der viser, at teater er teater og dermed en kunstform, 
som de implicerede behersker, og hvor teaterkunsten viser sig som den udmærkede 
kunstform den er. Teatralt anvendes altså mere som en form for målestok, og som 
henvisning til en kvalitet, der er karakteristisk for teater og som gør teatergrebene 
synlige (metateater). Der gøres intet for at skjule, at der er teater på spil. Til gengæld 
bedømmes kvaliteten ’det teatrale’ som en form for helhedsvurdering. I ’den gode’ 
ende af skalaen gennemføres formen med kunstnerisk konsekvens og overbevisning. 
I den »dårlige« ende, står de mislykkede forsøg, noget, nogle opfatter som, at der 
villes, kunnes og skulles noget andet og mere end det kan.2 

Fra et tredje teaterkunstnerisk perspektiv er det teatrale noget ikke-ønskeligt, 
ikke så meget fordi det teatrale er en uønsket kvalitet ved teater, mere fordi teatralt 
forstås som synonymt med konventionelt, eller rettere sagt baseret (for meget) på  
(forældede) konventioner. Dette perspektiv opretholdes af en række kunstnere, der 
ser sig selv som teatrets avantgarde. »I hate acting!« vil være et ofte hørt udbrud i 
denne lejr. Dette perspektiv kan til forveksling ligne det først omtalte, men man 
skal ikke tage fejl. »I hate acting« betyder ikke kun, at man ikke kan fordrage skue-
spillere, der ikke kan spille på en troværdig måde i troværdigt virkningsfulde roller. 
Hadet stikker dybere end som så, for det dækker selve ideen om scenisk repræsen-
tation og spillede følelser i det hele taget. I denne udgave af diskussion om at være 
eller spille, handler det ikke, som i førsteudgaven, om at spille karakteren eller at 
være i karakterens rolle som om du var den og den var dig, men om at være på scenen 
uden noget som om. I dette perspektiv forstås teater, og dermed det essentielt tea-
trale, som noget konkret og reelt, konkrete mennesker af kød og blod, der handler, 
eller performer, i konkrete rum, med reelle objekter. Det gode teatrale er dermed 
nærmere at regne for et ikke-teater, der opretholder et skel mellem scene og sal ved 
hjælp af en konkret afstand mellem performer og betragter, men som lige så konkret 
forbinder to ligeværdige former for liv, det præsenterede liv spejler eller kommente-
rer ikke det andet, performere og publikum er sammen i samme rum og på samme 
tid. En måde at undgå at tænke på denne type teater som noget andet end (ufedt) 
teater, har været at tale om det med andre ord og termer. Det er i dette perspektiv 
begreber som performer og performativ kunst (og scenekunst) har kunnet erstatte 
skuespiller og teater. 
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At søge efter teatraliteten  
I en tid, hvor det føltes vigtig og rigtig at lede efter teatrets essens eller efter konsti-
tuerende elementer, der kan skille »rigtigt teater« fra andre former for scenekunst, 
fulgte teatervidenskaben trop med teatrets kunstneriske praksis og skrivende prakti-
kere3 i utallige forsøg på at definere teatrets identitet eller dets identitetsmuligheder; 
som kunst, som drama, som rollespil, som kulturelt fænomen, som social praksis 
og som handling. I jagten på det egentlig teatrale opstod der en ide om, at teater 
indeholder en speciel substans eller en kerne, et »noget«, der er teatrets sine qua non. 
Teatralitet refererer i denne forståelse altså til en egenskab eller en kvalitet, der skulle 
gøre teater til teater (kunst). Tænker man teatrets essens som noget efemerisk og 
flygtigt, bliver teatralitet et »navn« på denne flygtighed. Tænker man først og frem-
mest teater som en kunstart, der producerer en mængde tegn i rum og tid, henviser 
teatraliteten til denne tætte tegnsamling osv. Teaterforskere har ledt efter teatrets tea-
tralitet på samme måde som litteraturforskere har ledt efter »litterariteten«. Teatret 
giver ret mange muligheder for at placere ’det egentlig teatrale’ forskellige »steder« 
i sit kunstunivers; i dramaet, i forestillingen, i spillestilen, i rummet mellem skue-
spillerne, i det nærvær eller den præsens, der forbinder spiller og publikum, i den 
distance, der opstår mellem spiller og rolle, i den erkendelse, der opstår, når man 
som publikum ser, at noget er teater (fiktion), men samtidigt har relevans for mig 
som menneske i livet, eller i en evne vi har til at opfatte og se teater som teater, som 
en (a priori) egenskab i vor perception. 

Den essenstænkning, der ligger bag ønsket eller behovet for at definere teatra-
litet som en egenskab ved teaterkunstværket, ligner til forveksling den, der defi-
nerer teatralitet som en egenskab ved kognitionen eller perceptionsapparatet. Der 
ligger også essenstænkning i bestræbelsen på at fange teatret i dets egentlighed som 
(sam)handling eller begivenhed. Betragter man fx essensen af teater som en bestemt 
form for begivenhed, vil man kunne påstå, at teatraliteten er mange andre steder i 
verden, fx i ritualet, i oplevelsen af fodbold, eller for den sags skyld i tiden.4   

Betragter man verden som om den var en scene og menneskerne, der lever i denne 
verden, som om de var rollespillere, er det noget andet. Det teatrale eller teatra-
liteten betragtes dermed som et blik eller et perspektiv fx på handlinger, det giver 
mening at betragte som (om det var) teater. Forholdet mellem verden og scenen, 
Theatrum Mundi, forstås altså som metafor, ikke som realitet. Man sammenligner 
noget kendt med noget ukendt, og ser dermed noget kendt i det man referer til. 
Det, der er kendt fra en terminologi, ses som et nyt perspektiv i en anden termi-
nologi. Theatrum Mundi metaforen hører imidlertid til en af de store metaforer 
som vores vestlige kultur har benyttet, hvilket også har ført til, at der er blevet en 
stadig kortere vej mellem virkelighed og billedlig reference. I årtusinder har filo-
soffer og digtere leget med tanken om, at vi er mennesker (som) spiller roller på  
verdensscenen. Da adfærdsforskningen begyndte at slå igennem som videnskab, 
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skete det, at psykologer, sociologer, antropologer og andre, gradvist kom til at tænke 
at adfærd er spil i roller. Teaterbegrebet rolle fik en ny betydning; en (social) rolle. 
Oplevelsen af socialt liv som ærke-teatralt synes at have gået hånd i hånd med en 
generel oplevelse af at være fremmedgjort i en uoverskuelig verden. Denne oplevelse 
kan betragtes på to måder; enten som, at teatralitet er en kendsgerning i det sociale 
rum, eller også, at man ved at forstå teatres skabthed, også kan forstå det sociale 
ligeså menneskeskabt (fiktivt) som teatret. Pointen er, at teatrets terminologi synes 
at være velegnet til at fange begge forståelser. Når naboerne skriger dumme replikker 
til hinanden i en konflikt om højden på hækken, opleves det måske som teater. Det 
er virkeligt, men det kan ikke være sandt! Indtil man indser at virkeligheden jo ofte 
overgår fiktionen.   

Teatralitet bliver også betragtet som et slag »missing link« mellem to verdener, 
livet, der på den ene side betegner oplevelsen af noget eller nogen som om det var 
teater – teater, der på den anden side opleves som om det var virkeligt liv med ægte 
sociale handlinger. Denne type hverdagserfaring falder fint i hak med, hvad social-
antropologen Erwin Goffmann for et halvt hundrede år siden beskrev i den efter-
hånden klassiske The Presentation of Self in Everyday Life: »Verden er selvfølgelig ikke 
et teater,« siger Goffmann, »men det er ikke så nemt at pege nøjagtig på hvilken 
måde den ikke er det«. 

Teaterforskning og teatralitet
Som jeg har forsøgt at vise, har det vist sig at give så meget mening at anvende 
teatrets terminologi til at forstå sociale handlinger, at analogien eller metaforen er 
forsvundet i sproget. Begreberne har fået ny betydning som kernebegreber i forskel-
lige former for teorier, sociologiske, antropologiske, socialpsykologiske osv. Disse 
forskningsområder og deres perspektiver har igen haft stor påvirkning på teater-
forskningen. Specielt i den periode, hvor mange nye teatervidenskabelige institut-
ter i Norden blev etableret som selvstændige institutter, var der stor interesse for, 
hvordan samfund etableres og fungerer gennem en fordeling af roller og funktioner 
i forskellige netværk og som institutioner. Sociologisk forskning viste interesse for 
teater og teaterlignende handlinger. Teaterforskningen var interesseret i sociologiens 
perspektiver på teater. 

Fra et teaterforskningsperspektiv kunne man spørge, hvem, det var, der fik hvad 
ud af at anvende teater som reference. Men det fører ikke ret langt at slå fast at 
teater har kunnet fungere som metafor, model, reference og termleverandør for en 
række vidensfelter og videnskabelige discipliner, hvis man ikke samtidigt spørger, 
hvad det i sin tur har betydet for forståelsen af teater (og teaterforskning). Vi kan 
slå fast, at teatralitet nok betyder noget forskelligt alt efter hvilket syn, man har 
på teater, på kunst, på mennesker, men også alt efter hvilke værens- og videnstra-
ditioner man eksplicit – eller implicit – bekender sig til. Teatervidenskab er som 
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selvstændig universitetsdisciplin en ganske ung videnskab, og det har måske været 
lidt tilfældigt, hvor de forskellige teatervidenskabelige institutter har skullet skaffe 
sin legitimitet, for i det hele taget at blive til selvstændige forskningsdiscipliner. 
Dette har sandsynligt været medvirkende til, at der ikke er mange selvkritiske eller 
videnskabskritiske traditioner at finde i den tidlige teaterforskning, i alle fald ikke i 
Norden. En grundlæggende positivistisk videnskabsforståelse havde rigtignok kilde-
kritik som et væsentligt element i forskningen. Kildekritik syntes nødvendig, ikke 
for at være kritisk overfor en positivistisk historiefortælling, men for at synliggøre at 
teatret faktisk havde en særlig egenart idet det så at sige ikke efterlader sig materi-
elle, reproducerbare værker. Man måtte derfor lære at være kritisk overfor, hvordan  
forskningsobjektets flygtighed blev beskrevet og dokumenteret.5 Det mere eller 
mindre enerådende historisk positivistiske perspektiv på teatret og fikseringen af 
dramaet som teaterkunstens referenceobjekt, blev med oprettelsen af selvstændige 
teatervidenskabelige institutter presset. Forskerne, og der var kun en eller et par ved 
hvert af de store nordiske universiteter indtil begyndelsen af halvfjerdserne, søgte 
adækvate teorier og metoder for at aktualisere teaterforskningen og føre den fremad. 
Det blev naturligt at se teaterforestillingen som et mere teaterspecifikt forsknings-
objekt end det skrevne (litterære) drama. Nogle fandt semiologi eller semiotik som 
mest anvendelig teori og metode i teaterforskningen. Andre fastholdt, at teatervi-
denskaben ikke kunne undgå at studere teatret som institution, og bragte studier af 
publikum og dermed også en række sociologiske perspektiver med ind i teaterforsk-
ningen. Atter andre så teaterforskningen som en mulighed for at udrede teatrets 
potentialer i andre sammenhænge, fx politisk, pædagogisk, terapeutisk, som socialt 
arbejde osv. Den bredde af perspektiver på teater, der på denne måde kom til at 
præge nordisk teaterforsknings etableringsfase i halvfjerdserne har gjort, at det er 
vanskeligt at tale om et typisk teatervidenskabeligt perspektiv, fx på teatralitet eller 
performativitet.

Denne tendens er ikke kun nordisk. Der er mange perspektiver på teater i  
teaterforskningen. Derfor er der også mange grunde til, at begreber som teatralitet 
og performativitet bliver anvendt og forstået på forskellige måder i forskellige epo-
ker og nationale sammenhænge.          

På den anden side er der ikke meget bud i at udvide eller relativisere begreber 
som teatralitet og performativitet så langt, at de mister al betydning og operationali-
tet. Derfor må enhver teaterforsker gøre det klart, hvilke perspektiver der også dæk-
kes eller afdækkes når man anvender begreber som fx teatralitet. Anvendelsen af tea-
tralitet siger med andre ord måske ofte mere om den teaterforsker, der fx anvender 
termen teatralitet, end om »fænomenet« teatralitet. Denne indsigt kan også betyde, 
at man må opgive tanken om at skaffe sig den hele og fulde oversigt over, hvad der 
foregår indenfor alle de fagfelter, der anvender begreber som teatralitet og performa-
tivitet i deres forskning. 
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Nogle sociologiske perspektiver
I The Sociology of the Theatre fra 1955 tager fx sociologen Georges Gurvitch udgangs-
punkt i at teatret er en social institution og et mikrosamfund, fordi der eksisterer et 
fundamentalt slægtskab mellem teater og samfund. Gurvitch ser mange og stærke 
teatrale elementer i hverdagslivet, ikke mindst i sociale ceremonier og fester. Ifølge 
Gurvitch går man i teatret for at genopleve visse sociale situationer, for at fri sig fra 
en undertrykkelse man har oplevet, eller for at opfriske en entusiasme, der er bleg-
net. Teatret kan også selv give nye perspektiver på sociale problemer. Dette sker ved 
at skuespillerne agerer på vore vegne. »Teatret er en sublimering af visse sociale situa-
tioner, hvad enten det idealiserer dem, parodierer dem og kalder på transcendens. 
Teater er på samme tid en slags flugtrum fra sociale konflikter og en kropsliggørelse 
af disse konflikter.«6 Det betyder for Gurvitch, at teatret kan anvendes som teknik 
i sociologiske eksperimenter ved fx at introducere »en bevidst kalkuleret teatrali-
tet ind i hver situation, i research eller i interviewer.«7 Denne og lignende måder 
at tænke teatralitet på har inspireret stribevis af forskere, også teaterforskere, til at 
uddybe og udrede forskellige forhold mellem social virkelighed og teater. Et enormt 
udbud af rolleteorier står her i en særstilling.  

I forbindelse med min magisterafhandling All verden er ikke en scene – en studie 
af forholdet mellem teaterroller og sosiale roller, foretog jeg et større researcharbejde, 
der var drevet af ønsket om at få indsigt i et bestemt forskningsfelt (rolleteori). Ikke 
overraskende fandt jeg, at der er betydelige forskelle på, hvad man forstår, når man 
anvender begreber som rolle eller teatral. Det er selvfølgelig væsentligt at tage med, 
at der også indenfor murene af forskningsfelter og fag er store, endda fundamentale, 
uenigheder. For eksempel er sociologer ikke mere enige, når der udlægges teorier 
om roller, end man er på tværs af fag og forskningstraditioner. Et typisk eksempel 
er skuespiller og teaterforsker Brenda Laurel, som i Computer as Theatre fra 1996, 
havde stor gennemslagskraft med at se computeren som teater. Ved nærmere ana-
lyse, var det en ganske særlig aftapning af Aristoteles’ poetik, hun trak på for at se 
computeren som teater. At det var lige præcis denne forståelse af teater, Laurel mente 
var den bedste for IT-forskningen, skabte først stor nysgerrighed, derefter stor for-
virring, for til sidst at lade glemslen lægge sig over tilbuddet. Den ellers robuste 
dramatiske fortælling var måske ikke teatrets bedste bud på at virke som operativ 
model i en IT-produktion.8 

Et andet eksempel på anvendelse af teater som reference, der ved nærmere efter-
syn handler om noget mere specifikt, er litteraturforskeren Kenneth Burkes bud på 
et dramatistisk perspektiv.9 Dette dramatistiske perspektiv viser sig at repræsentere 
et socialistisk perspektiv i litteraturforskningen. Burke går ud fra, at en dramatistisk 
forståelse af samspil fokuserer på handling, adfærd og symbolbrug. Mening opstår 
i og med at mennesker manipulerer symboler i handlingsforløb. Når Burke sam-
menligner teater og social virkelighed ser han, at det i begge tilfælde drejer sig om, 
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at sprog og tanke primært er handlemåder. Vi hører Austin og Searle spøge, og det 
bliver påfaldende, at når undersøgelsesinteressen fokuser på handling og samhand-
ling mellem mennesker i samme rum, påkaldes teatret som metafor eller model. 

Erwin Goffmann, der i The Presentation of Self in Everyday Life nærmest plynd-
rede teatret for dets termer, ser teater alle steder i livet, men først og fremmest i 
måden mennesker handler og spiller deres roller på, som det der konstituerer det 
samfund og de institutioner, vi skaber. Det sociale rollespil ses som en proces, der 
ordner samfundet samtidig med, at det giver det form. Goffmann placerer dermed 
teatret (teatraliteten) inde i samspillet og som en definition af situationen. Selv pla-
cerer Goffmann sig på tilskuerpladsen, hvor han kan se hvordan menneskerne på 
livets scene giver udtryk, samtidigt med at de afgiver udtryk, som de ikke har kontrol 
over, men som lige fuldt virker ind og bidrager til at definere situationen. Det at 
afgive udtryk, man ikke har kontrol over, kalder Goffmann »teaterlignende kommu-
nikation« og den er at finde »i selve sammenhængen«, den er ofte ikke-verbal og den 
er »formodet utilsigtet« (Goffmann 1972, s. 13). Goffmann siger om sit projekt, at 
det handler om at afprøve forestillingsmodellen. Men han peger også på modellens 
åbenbare svagheder: »Scenen viser ting, som er opdigtede, men man må formode, 
at livet fremfører ting som er virkelige og ofte ikke ordentlig gennemprøvet.« Det 
alt væsentlige af Goffmanns eksempelmateriale handler om de udtryk mennesker 
afgiver, og som de ikke har kontrol over. Teatret tilbyder sig som model, ikke (kun) 
metaforisk men også helt konkret, fordi skuespillerne i en teaterforestilling har langt 
større kontrol over hvilke udtryk de afgiver end mennesker generelt. Med en større 
grad af indsigt i, og dermed kontrol over, egen adfærd og de situationer man indgår 
i, ser han, hvordan en social rolle kan rykke nærmere de mere kontrollerede tea-
terroller. Goffmann indfører med sit publikumsblik et teatralt metaperspektiv på 
rollespillet og regner med, at det kan anvendes, dels til at skærpe iagttagelsesevnen, 
dels til at omsætte denne iagttagelsesevne til konkret handling. Med den kan man 
nemlig afsløre, hvilke midler modspilleren tager i brug for at definere og strukturere 
en situation. Anvendt på virkelighedens »spil« ser Goffmann et »potentiel uendelig 
kredsløb av forstillelser, opdagelser, falske afsløringer og nye opdagelser« (ibid., s. 
11). Det er, når en person behersker sig selv i en sådan grad, at han ikke bliver afslø-
ret, at der opstår »symmetri i kommunikationen,« hævder Goffmann.

En konsekvens af dette perspektiv er, at der kun kan være en gradsforskel mellem 
teaterroller og sociale roller. En social rolle kan teatraliseres, hvis altså rolleindehave-
ren får tilstrækkelig indsigt i situationen og tilstrækkelig kontrol over virkemidlerne. 
Indsigten i dette spil får man fra en tilskuerposition, men denne indsigt kan i næste 
omgang praktiseres inde i en situation – in media res, som en form for tavs viden.  

En af dem, der problematiserer Goffmanns og andre rolleteoretikeres indspil i en 
reel teori om teatralitet, er sociologen Elisabeth Burns, der i 1972 udgav afhandlin-
gen Theatricality – A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. Som titlen 
antyder, ser Burns teatraliteten i, eller som følge af, socialiseringen i de konventio-
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ner der opstår, når mennesker handler sammen. I en historisk forståelse af disse i 
samspil, altså mellem de samspil, der findes og dem, der fandtes i socialt liv, og 
dem, der udøves i teatret, undersøger Burns teatraliteten som erkendelsespotentiale. 
Underforstået i denne position ligger der en klar idé om, at kunst er repræsentation. 
Teater repræsenterer med andre ord sociale konventioner og det gør det på en særlig 
måde, nemlig gennem forskellige former for stilisering eller teatralisering. Burns ser 
det som karakteristisk for teater, at det er en kunstart, der anvender socialt liv som 
kunstnerisk materiale, og at det sker som en form for overførsel af sociale konven-
tioner. Burns peger på, at denne transport også går den anden vej – altså fra teatret 
til socialt liv i en dobbelt bevægelse. 

Teaterforskningens sociologiske perspektiv, som vi finder det hos Elisabeth 
Burns, står i begyndelsen af 1970’erne med den samme problematik som teaterfor-
skerne. Et nyt teater er på vej. Dermed skimtes også et nyt begreb om teater, som 
Burns ikke helt ved, hvad hun skal stille op med. Der er blevet eksperimenteret med 
happenings, rituelt teater, aktionsteater og der tages reelle livtag med repræsentation 
i teaterkunsten. Samtidigt, og uafhængigt af det eksperimentelle teater, er de teater-
videnskabelige institutter i Europa og Amerika i gang med at lede efter forsknings-
modeller og metoder, der kan fiksere et eller flere af de snart mange forskningsob-
jekter teaterstudierne tilbyder. Nye fag er også på vej. I England etableres Cultural 
Studies, hvor der fx også er plads til teatereksperimenter og forestillinger (perfor-
mances), der sprænger grænser fx mellem scene og sal. I Amerika havde eksperi-
menter med teatrets virkemidler allerede tidligt en plads på universiteterne. Denne 
praksis fik plads i den forskning, der snart kom til at blive kendt som Performance 
Studies. Alle synes at have været på jagt efter teorier og metoder, der på samme tid 
kunne legitimere teaterforskningen og tilføre den ny inspiration.  

Teater burde altså betragtes som noget andet end historie, noget andet end lit-
teratur, noget andet end et tegntæt kunstværk. Men hvordan skulle man bedst for-
klare, hvad det så var? Teater var måske mere et levende møde mellem mennesker 
med fokus på oplevelser og erfaring, end et værk i forestillingens form, der kunne 
aflæses som et hvilket som helst andet værk? Der blev åbnet for at fokusere på det 
sanselige, kropslige og rumlige ved teater. Her-og-nu blev igen en nøgle til at studere 
teater, det teatrale, teatralitet. For måske var teatret slet ikke så teatralt, som mange 
ville have det til.  

Strukturalismen var længe en stor inspirationskilde i etableringen af mange teater-
institutter. Især gik det godt med at få semiologi og semiotik adapteret som analyse-
strategier i teaterforskningen. Sociologen Burns argumenterer, som den strukturalist 
hun også er, for at teatralitet er en tovejs proces. Det gælder om at forstå relationer 
mellem samfund og teater, ligesom relationer mellem samfund og kult-rite-myter. 
I god Leach og Levi-Strauss ånd betragtes riten som en menneskelig erkendelses-
form, der indeholder ophobninger af delvist artikuleret forståelse og kundskab. Hos 
Burns ligger der en stærk antagelse om, at teatret vokser ud af riten. Virkeligheden 
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selv har mange teatrale træk og kvaliteter, og disse er spidsformuleret i ritualer og 
ceremonier. Ritualerne står for Burns som et sprog, der består af teatrale eller dra-
matiske konventioner. Burns påtager sig gerne Goffmanns publikumsrolle og frem-
hæver netop analogien mellem teater og samfund, som et arnested for erkendelsens 
flamme. Implicit i enhver analogi ligger der et genkendelsespotentiale; »a chok of 
recognition«, som for Burns er en fundamental, poetisk, musikalsk oplevelse. I følge 
Burns fordobles dette genkendelses- eller erkendelsespotentiale i dramaet:

First drama is a special kind of activity, which consists in composing a plausible 
resemblance of human action of an important or consequential kind. Secondly, we 
use the terminology and conceptual apparatus (the social technology), which makes 
this special kind of activity possible as a means of understanding human action itself. 
(Burns 1972, p. 2)

Burns placerer dermed teatraliteten i et dobbeltforhold mellem teater og socialt liv. 
Dette er for Burns en universel proces. En forestilling (performance) er både for-
met af, og medhjælpende til, at reformere virkeligheden. Med titlen i mente, er det 
måske overraskende at Burns ikke ser teatralitet som en bestemt måde at være eller 
handle på, men faktisk snarere i en proces, nemlig den, der gør os i stand til at se, 
genkende, opfatte mønstre eller begribe sekvenser i livet, fordi man har set det i en 
(fortættet) form i teatret. Den, der kender teatret kan altså også erkende social virke-
lighed. Teatraliteten omsætter denne erkendelse til begreber. Ifølge Burns har teatret 
en fordel i, at det bygger på helhedshandlinger og bevidste valg, som er resultater af, 
at man forstår, hvad menneskelig erfaring og menneskelig samspil egentlig er (Burns 
1972, p. 12). Et af Burns projekter er at positivere en kreativ udforskning af tovejs-
processen mellem teater og samfund. I den sociale virkelighed krediteres nemlig ikke 
denne type kreativitet, mener Burns. I stedet lægges der moralske vurderinger og 
ønsker om at opretholde nedarvede traditioner ind over, når samfundet udformer 
relationer mennesker imellem. Det er altså manglende kreativitetsevne, der produ-
cerer et skæl mellem naturlig og teatral adfærd. Burns insisterer på, at teatraliteten 
kan blive en erkendelsesform (a mode of recognition); idet teatret sublimeres ind i 
virkeligheden gennem sproget og dermed bliver til en måde at betragte den på.

It [theatricality] belongs to the critical, judging, assessing ‘I’ that stand aside from the 
self – as conscience or ‘ego’, but its function is enriched by theatrical awareness and 
theatrical insights that take into account the self as a social being. Just as drama is an 
enlargement of life, the theatrical view is also enlarging. (Burns 1972, p. 232)  

Burns ser, at de kreative eksperimenter med teater (Happenings, The Living 
Theatre, Grotowski) udfordrer hendes idé om teatralitet som erkendelse gennem 
distance. Hun mener derfor, at fx Grotowskis begreb ’kollektiv introjection’ kan føre 
til påvirkning af tilskuerens kollektive bevidsthed, som Grotowski hævder, men:   
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In this concept of the theatre, the world of social reality is fused with or drowned in 
the theatrical presentation. Actors and spectators are both offered up, in some sacrifi-
cial way, to the theatrical experience. But the fusion could also be regarded as a con-
tradiction of the aim of theatrical presentation which is to define and by definition to 
relate two kinds of experience, that of the commonsense world and of the theatrical 
world, in such a way that they illuminate each other. (Burns 1972, s. 49)

Burns ser med andre ord teatraliteten (og al dens indsigtspotentiale) visne hen og 
blive kraftløs, hvis repræsentationen forsvinder. Her er Burns på linje med en række 
andre teatralitetsforskere både i og udenfor teaterforskningen. 

Jeg skal ikke gøre mig klog på Burns’ konkrete indflydelse på teaterforskningen 
generelt. Ej heller på om teatervidenskabelige institutter kan fungere som potentielle 
mødesteder i en tovejs proces mellem forskning om teater og forskning om samfund. 
Men det er hævet over tvivl, at denne type sociologisk tænkning, teori og forskning 
har spillet en stor rolle i forhold til, hvordan mange teaterforskere tænker og forstår 
teatralitet. Teatralitet ses i dette perspektiv, eksplicit eller implicit, som noget, der 
forbinder teater med samfundet eller med det sociale i en erkendelsesproces.  

Et lignende perspektiv finder vi hos flere semiotisk og semiologisk orienterede 
teaterforskere, også i den tyske teaterforsker Erika Fischer-Lichtes teatralitetsforsk-
ning fra firserne og halvfemserne. Med semiologiske eller semiotiske briller er det 
nærliggende at fæste blikket på, hvordan konventioner får en fastere form, og der-
med en større og tydeligere tegnværdi i teatrale repræsentationer end i den (mindre 
overskuelige) sociale virkelighed. I denne optik ses teatrets konventioner som en 
afstand, der repræsenteres gennem bevidst valgte konventioner, ord, handling og 
kropslighed. Med semiologiens indflydelse kom teatraliteten til at rykke et hak nær-
mere scenen igen og fokusere mere på forestillingen, teaterkunstværket. Dermed 
fjernede man også fokus på forholdet mellem scene og sal. Publikum bliver i dette 
perspektiv modtagere i en ret traditionel kommunikationsmodel, der kun kan tælle 
til tre: budskab-medium-modtager. Når de teatrale tegn skal aflæses som tegn, må 
det betyde, at disse tegn (konventioner) skal tolkes som noget, skuespillerne afsted-
kommer gennem deres bevidste udtryk. I dette perspektiv rykker forståelsen af vær-
kets teatralitet i retning af selve handlingen og måden disse udføres på, altså til hvad 
skuespillerne gør og hvordan de handler.   

For at forstå skuespillerne, og det skuespillerne gør, som teatrale tegn, må der 
forhandles rammer. Teatraliteten må derfor indberegnes i den kontrakt teatret gen-
nem tegn og symboler opretter med sit publikum. Indeholdt i denne forståelse af 
det teatrale må der altså ligge et perspektiv, der fokuserer på en form for synlig eller 
i alle fald mærkbar, kontrakt om, at det, der vises, er teater (kunst, fiktion) ikke reel 
virkelighed. En åbenbar kontrakt ligger i den kulturkontrakt, der hedder, at man 
køber billet for at se en teaterforestilling. 
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I en efterhånden berømt artikel i tidsskriftet Modern Drama fra 1982, 
»Performance and Theatricality, the Subject Demystified«10 argumenterede den 
franske teaterforsker Josette Féral for, at teatralitet grundlæggende er en måde at 
percipere på. Vi er simpelthen i stand til at genkende noget teatralt, når vi ser det 
eller mærker det. Hun placerer dermed det egentlig teatrale i tilskueren, som en a 
priori kategori.11 

I 2002 redigerede samme Féral et temanummer om teatralitet i SubStance.12 Her 
samler hun en række kollegaers bud på års forskning i teatralitet og på egne syns-
punkter om samme. In introduktionen har Féral følgende indgangsbøn: 

The notion of »theatricality« recurs in many different disciplines: theatre, anthropo-
logy, sociology, psychology, business, economics and psychoanalysis (to name but a 
few) where the term is used either metaphorically or actually restored to an operative 
concept. However it is often employed in a widely divergent and contradictive man-
ner. Moreover, when used outside the field of theatre, the notion of theatricality 
seems to refer to familiar characteristics, as if meaning where somehow implicit for 
those who use them. (Féral 2002, p. 3) 

Måske lidt overraskende insisterer Féral i introduktionen på at stille spørgsmål om, 
hvad det helt præcis er, termen teatralitet refererer til. Umiddelbart efter følger 
et spørgsmål om, hvilken slags teater det er, vi taler om, når vi taler om teatrali-
tet. Som redaktør af temanummeret ser hun, hvordan artikelforfatterne anvender 
begrebet teatralitet ret forskelligt i teaterhistorie, kulturstudier, feministisk teori, 
kognitiv videnskab osv. Féral mener, at artikelforfatterne repræsenterer et felt, hvor  
divergerende og nogle gange diametralt modsatte, synspunkter reflekterer en »evo-
lution of critical thinking on theatricality.« 

Herfra havde man måske forventet, at Féral indtog et (nyt) mere pragmatisk eller 
pluralistisk syn på teatralitet, men det gør hun ikke. Féral holder skansen fra 1982: 

I believe this collection reveals what ultimately connects all these approaches – namely, 
the shared conviction that the beholder is fundamental to the definition of theatricality, 
since the theatrical phenomenon is acknowledged and rendered operational by the 
spectator’s presence alone.(ibid.; min kursivering)

For Féral er der altså forskellige kategorier af teatralitet, men det karakteristiske er, at 
de kan kobles sammen i en fælles overkategori i vor perception. Et andet ærinde med 
temanummeret om teatralitet, er at finde ud af, om teatralitetsbegrebet nu også kan 
stå sin prøve i forhold til et begreb om performativitet, som Féral mener, har over-
skygget teatralitetsbegrebet de sidste mange år, især i amerikansk teaterforskning. 
Hun forsøger at forklare de visioner, der har forandret sig i hendes eget syn på teat-
ralitet siden 1982, hvor hun: »presented performativity and theatricality as opposing 
terms, stressing the dynamic aspect of the former, while the latter, I said at the time, 
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inscribed the stage in a signifying semiology, not possible through perfomativity«. 
Hendes forklaring i artiklen fra 1982 om at performance kan ses som en kunstform, 
hvis primære mål det er at »undo competencies, which are primarily theatrical«, 
tog efter hendes egen mening en drejning hun ikke havde forventet, nemlig som en 
støtte til at legitimere performancekunsten. Hun havde skrevet: »Performance read-
justs these competencies and redistributes them in a desystemized arrangement.« 
Grunden til at netop dette synspunkt er blevet citeret så mange gange, specielt i 
Amerika, er ifølge Féral selv, at der var et stort behov for at forstå performancekunst 
som noget andet end teater, hvilket i sin tur førte til en vægtlægning af ’det per-
formative’ på bekostning af ’det teatrale’. I dag burde det se anderledes ud, mener 
hun:  

Today I am convinced that the opposition between performativity and theatricality 
is purely rhetorical, and that both are necessarily enmeshed within the performance. 
Performativity is indeed inscribed with theatricality, and is an important component 
of it. In fact any performance, whether theater, dance, circus, ritual, opera or any 
other living art calls upon these elements. Performativity is at the heart of what 
makes any performance unique each time it is performed; theatricality what makes 
it recognizable and meaningful within a certain set of references and codes. Each art 
form, each artist, even each aesthetics proceeds from a combination of both perfor-
mativity and theatricality that is different in every instance but necessarily calls upon 
both elements. (ibid., p. 5) 

Féral fortsætter sin argumentation med, at hverken teatralitet eller performativitet 
kan forekomme i »ren form«. Gjorde de det, ville det med den rene teatralitet, være at 
tale om en repetitiv, død kunstform, hvor alle tegn ville kunne identificeres, afkodes 
og give mening, mens en forestilling i den rene performativitets navn bare ville blive 
»carried away by the action itself, without any possibility for the spectator to under-
stand it as a meaningful process«. Hvis man forestiller sig en type forestillinger, som 
fx sportsbegivenheder, billøb, fyrværkeri e.l. vil vi måtte erindre, at også disse ville 
være meningsløse »if not enriched by theatricality«. Og så til hendes hovedpointe: 
»Indeed, any performance remains necessarily inscribed in theatricality.«

Féral synes at være ude på at rehabilitere teatralitetsbegrebet i en tid, hvor per-
formativitet enten er et »nyt« buzzord i teaterforskningen (Europa?) eller er blevet 
totalt udvandet (Amerika?). Denne restaurering foregår ikke uden en vis moralsk 
pointe. Teatralitet bør, ifølge Féral, være overordnet det mere »udflydende« per-
formativitetsbegreb, fordi teatralitet har med læselighed at gøre. I samme ombæ-
ring kan hun redde teatret fra at blive splittet i to uafhængige kunstarter; teater og 
performance; et perspektiv amerikanske performativitetsforkæmpere har arbejdet 
hårdt for at nå frem til, med Féral som formodet samarbejdspartner. Ved at insistere 
på, at modsætningen mellem teatralitet og performativitet kun er tilsyneladende, 
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kommer hun også til at restaurere teaterkunsten som grundlæggende (og essentielt) 
repræsentativ: 

Rather, they [theatricality and performativity] complement each other, allowing us 
to better understand the phenomenon of representation, underscoring that perfor-
mativity, far from contradicting theatricality, is one of its elements. In integrating 
performativity within itself, theatricality sees it as one of its fundamental modalities, 
giving theatricality its power and meaning. (ibid., p. 5)   

Inden jeg kommenterer Férals løsningsforsøg, er det måske på sin plads at tage en 
tur omkring den omtalte performativitet. 

Performans i dagligdagen
Som bekendt bliver det engelske ord »performance« ofte oversat til forestilling og 
verbet »perform« med at udføre, fremføre, opføre eller spille i skandinaviske sprog, 
når begrebet altså anvendes i scenekunstsammenhæng. Men perform og performance 
har som bekendt også andre og mere generelle betydninger, som ikke primært refe-
rerer hverken til teater eller andre sceniske aktiviteter. »To perform« betyder også at 
kunne udføre og mestre handlinger, som typisk er oparbejdet gennem gentagelse, 
det være sig erhvervsmæssig mestren eller andre former for mestren, fx kan man 
studere en pizzabagers eller en folkesangers, performans, altså deres evne til at mestre 
en bestemt aktivitet eller handling. Ofte er der tale om en type handlingsbeher-
skelse, der er gået i tradition fra generation til generation. Denne type performans 
indeholder som regel en god portion såkaldt tavs viden og henviser til noget, man 
kan udføre i en bestemt kontekst eller situation, men som man ikke nødvendigvis 
ville kunne forklare eller lære væk uden videre. Performansen ligger også indbygget 
i den håndværksmæssige beherskelse, eller evne til at få noget til at fungere. Der kan 
være tale om en evne, man ikke nødvendigvis lægger mærke til, den »er der« som en 
del af det flow eller nærvær den trækker med sig. Med mindre altså det sker, at den 
pågældende performans enten ikke er god nok eller hvis den udføres exceptionelt 
godt. I begge tilfælde vil »performansen« pege på sig selv, men have forskellig effekt. 
Manglende performansevne får det hele til at gå i stå, stor evne får det hele til at 
flyde, måske endda drage andre med sig i det superflow, der virker sådan, at vi lader 
os optage af det, eller give os hen til det. Vi kalder det måske nærvær.  

Skuespillerens evne til at udøve sit håndværk er således en performansevne. 
Evnen vil typisk erhverves gennem gentagne erfaringer med at stå på scenen, og 
den vil fremstå som en evne til at mestre udførelsen af bestemte handlinger på en 
bestemt måde som overbeviser tilskueren om, at det er »autentisk« eller troværdig, 
om end man ved, at det er indøvet. Denne performans handler i bund og grund om, 
at kunne udføre en hvilken som helst handling uden at lade sig genere det mindste 
af, at der er nogen, der ser på, når handlingen udføres. Det lyder nemt. Men som 
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tilskuere (i en bestemt kultur) ser vi med det samme om udøveren mestrer denne 
type performans eller ej. Vi krummer tæer, forsøger måske at gendefinere situatio-
nen, sådan at vi kan anlægge et andet blik på den. Derfra kan vi måske acceptere, 
den performans vi ser, i den kontekst vi er, fx når man hører børn på scenen remse 
replikker op eller udføre handlinger, de åbenbart ikke forstår. Så flytter man måske 
skylden over på læreren eller instruktøren, for at kunne acceptere de givne omstæn-
digheder, selv om det ikke tilfredsstiller vort krav om troværdighed. Som tilskuere 
udøver vi som regel kontekstuel fleksibilitet, når vi bedømmer noget som god eller 
dårlig udøvelse eller fremførelse (performans). 

Med dette i minde kan man se, hvorfor Férals pointerer, at der ligger et behov 
for at installere en forskel mellem teater og alt muligt »andet« (jf. »readjusts these 
competencies and redistributes them in a desystemized arrangement«) og dermed 
insistere på, at denne forskel er vigtigere end den lighed, vi ser mellem fx en teater-
forestilling og en fodboldkamp.

Dette behov for at sætte forskelle er væsentligt, også når det gælder at forstå, 
hvor meget energi der er gået med til at spidsformulere forskelle mellem fx såkaldt 
traditionelt teater og eksperimenterende teater (performance, postdramatisk teater). 
Der er i de fleste vestlige teaterkulturer opstået et konkret behov for at formulere et 
nyt begreb om teater (performance), som adskiller sig fra et traditionelt begreb om 
teater (dramatisk teater, klassisk teater). »Det nye« har set sig bedre repræsenteret i 
det performative, mens teatret i al sin gammeldags almindelighed jo allerede ses som 
indbegrebet af det teatrale. Ikke desto mindre føler de, der fører an i det klassiske 
teater jo, at de følger med tiden, og at de dermed er berettiget til et stykke eller tre 
af »den nye« kage.     

Performancekunst og performance
Også i de nordiske teaterkulturer er der etableret en ny genre for scenekunst; per-
formance eller performanceteater. Hvad der refereres til kan variere fra, at man gen-
kender en vis spillestil, gerne noget langsomt gående, andanteagtigt, hvor der ikke 
bliver vist spillede følelser,13 til iscenesættelser af noget konkret og autentisk, gerne 
biografisk materiale. Performance kan også forstås som en type scenekunst, der er 
forestillinger, der er blevet til gennem forskellige former for devising eller som sam-
menstillinger af teatrale elementer i tid og rum. Performance kan være produceret på 
grundlag af en bestemt visuel logik, være bundet til et bestemt sted, et bestemt mate-
riale e.l. Performanceteater er sjældent plot- og konfliktbaseret. Performance, eller 
performance-teater, bliver også kaldet postdramatisk teater.14 Der er knapt nogen 
tvivl om, at den type teater eller den teatergenre, performancebegrebet henviser til, 
er inspireret både af det amerikanske avantgardeteater fra tresserne og halvfjerd-
serne, med happeningen som en form for grand old mother, og af en europæisk 
avantgarde med mange variationer af europæisk eksperimentelt, fysisk teater (med 
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Artaud som alfader og Grotowski, Brook og Barba som arvtagere) samt fra et poli-
tisk (gruppe)teater som en lidt fjernere slægtning. 

Nu havde det været enkelt, hvis man kunne sige, at teatralitetsforskningen har 
det klassiske teater som metafor og reference, mens performativitetsforskningen 
havde performance og performancekunst som reference. Men sådan står det ikke 
– og slet ikke som bevidst teatervidenskabelig perspektiv eller strategi. Det interes-
sante er snarere, at både teatralitetsforskning og performativitetsforskning er blevet 
etableret som mere eller mindre selvstændige forskningsfelter – også indenfor tea-
terforskningen.  

Performance i forskningen 
Shannon Jackson viser i bogen Professing Theatre, at amerikansk teaterforskning har 
andre forudsætninger og en anden udviklingshistorie end den mellem- og nordeuro-
pæiske. Storbritannien har stået i en særstilling.15 Mange engelske teaterforskere har 
bidraget væsentligt til moderne amerikansk performanceforskning. I England blev 
der allerede i tresserne forsket i teatereksperimenter og scenekunst i sammenhæng 
med andre kulturelle aktiviteter og begivenheder, Cultural Studies.16 Det britiske 
teater gav tillige tidligere plads til eksperimenter og teater i mellemrummet mellem 
klassisk teater og performance end fx institutionsteatre i Norden har gjort. Man 
behøver vel kun at nævne Peter Brook; men også kredsen omkring Keith Johnstone 
og The Court Theater synes at have været langt mindre teoriforskrækket, forstået 
på den måde, at mange af de eksperimentelle teaterkunstnere også har skrevet om 
deres arbejde og dermed magtet at gøre deres indflydelse gældende både praktisk og 
teoretisk. 

Prototypen på denne sammenblanding af teoretisk og praktisk tilgang til teater 
og performance er amerikaneren Richard Schechner og hans samarbejde med den 
engelske antropolog Victor Turner. Tilsammen kom de til at danne skole for en 
ny type teaterforskning. Schechner startede sit teoretiske arbejde i begyndelsen af 
halvfjerdserne, men fik for alvor gennemslagskraft med sine perspektiver i firserne. 
Schechner og Turners perspektiver fik fx en særlig aftapning i Europæisk/inter-
national teaterforskning med oprettelsen af ISTA (International School of Theatre 
Antroplogy) og i tidsskrifter som britiske The Performance Journal. 

Den praktiske dimension af teatret har utvivlsomt haft en større plads og betyd-
ning i udviklingen af universiteternes teaterstudier i Amerika og England, end i 
Norden og Mellemeuropa, hvor der har været skarpere skel mellem praktisk kunst-
nerisk uddannelse og teoretisk analytisk teateruddannelse. Særligt i Amerika er det 
sædvane, at professorer og undervisere fungerer som aktive kunstnere og ledere af 
teatereksperimenter. Schechner er kun et af flere eksempler.    

Den praktiske orientering ved amerikanske teaterinstitutter har ikke gjort dem 
mindre udsat for legitimeringspres. I stedet for at insistere på, at studier af teater 
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var studier af en kunstart med et dertil hørende håndværk, fokuserede man ved en 
række universiteter på det tværfaglige og på det mangefold af aktiviteter teater og 
(ikke mindst) studiet af teater kan anvendes til. Theatre Studies blev til Performance 
Studies. Schechner opsummerer drømmen om hvad performances studies kan 
(og bør) blive til i artiklen »Performance studies. The broad Spectrum Approach«. 
Schechner viser til sine mange rejser rundt i verden, hvor han studerede forskellige 
landes former for optræden, professionelle som amatører, studenterproduktioner 
mv. Hans konklusion er, at der, på trods af de mange kulturelle forskelle og natio-
nale problemstillinger, synes at være en vis enighed på to punkter: 1. der må være en 
form for arbejdsrelation mellem dem, der træner teaterarbejdere og de professionelle 
i feltet. 2. Performance, som noget andet end dens subgenrer teater, dans, musik, 
og performance art, må bestå af et bredt spektrum aktiviteter, som i det mindste må 
inkludere følgende: scenekunst, ritualer, healing, sport, populær underholdning, og 
performans i hverdagen«. Desuden observerer Schechner: 

What needs to be discussed is a wholesale reconstruction of curricula both within per-
forming arts departments and in the university at large. Performing arts departments 
need to expand their areas of study so that the training of would-be professionals 
is only a part of what they do. [...] Instead of training unemployable performance 
workers, theater and dance departments should develop curses that show how per-
formance is a key paradigm in many cultures, modern and ancient, non-Western and 
Euro-American. Performing arts curricula need to be broadened to include courses 
in performance studies. What needs to be added is how performance is used in poli-
tics, medicine, religion, popular entertainments and ordinary face-to face interacti-
ons. The complex and various relationships among the players in the performance 
quadriolog – authors, performers, directors, and spectators – aught to be investigated 
using the methodological tools increasingly available from performance theorists, 
social scientists, and semioticians. Courses in performance studies need to be made 
available not only within performing departments but to the university commu-
nity at large. Performative thinking must be seen as a means of cultural analysis. 
Performance studies courses should be taught outside performing arts departments 
as part of core curricula.17

Der er nærmest ikke grænser for, hvor galt det kan gå, hvis verden ikke indser, hvor 
væsentlige performansstudier er: »The happy alternative is to expand our vision of 
what performance is, is to study it not only as art but as a means of understanding 
historical, social and cultural processes«.18 

Ifølge Schechner skal performance forstås som »en meget inkluderende idé om 
handling, hvor teater kun er et led på et kontinuum, der spænder fra rituel dyre-
adfærd (også hos mennesker) til performans i hverdagen så som hilsner, følelses-
udvekslinger og så videre, til riter, ceremonier, forestillinger og teatrale begivenheder 
i storformat.« 
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I deres artikel »Introduction to Performativity and Performance« fra bogen 
Performativity and Performance (der samler indlæg fra The English Institute’s kon-
ference om performance), slår Andrew Parker og Eve Kosofsky Sedwick fast, at en 
række forskningsfelter nu er rede til at lade performativiteten flytte ind midt på 
forskningsscenen: 

A term whose specifically Austinian valences have been renewed in the work of 
Jacques Derrida and Judith Butler, performativity has enabled a powerful apprecia-
tion of the ways that identities are constructed iteratively through complex citational 
processes. If one consequence of this appreciation has been a heightened willingness 
to credit the performative dimension in all ritual, ceremonial, scripted behaviours, 
another would be the acknowledgement that philosophical essays themselves surely 
count as one such performative instance.19 

Men hertil er der en ironisk bemærkning. For de to artikelforfattere peger på det 
mærkværdige fænomen, at mens filosofien er ved at spare sine fordomme væk mod 
’det teatrale’, så synes teatret og teaterforskningen at interessere sig mindre og min-
dre for teatrale udtryk.20

The term »performance« most commonly refers to a tangible, bounded event that 
involves the presentation of rehearsed artistic actions. We may, for example, attend 
a performance of a play, a dance, or a symphony. We can extend this idea of a per-
formance to other events that involve a performer (someone doing something) and a 
spectator (someone observing something) [....] Performance may also be understood 
more generally as any activity that involves the presentation of rehearsed pre-establis-
hed sequences of words or actions.21 

Performativitetsstudierne skal altså på samme tid forstås som noget meget inklu-
derende, og som noget, der er meget fokuseret om en bestemt form for handling. 
I følge fx Schechner er kendetegnet ved en performativ handling, at den er ’restau-
reret’, altså en handling, der er gentaget, eller i Schechners berømte definitioner 
performance »twice behaved behaviour«. Samtidigt bør performance forstås som et 
koncept, og som en måde at forstå fænomener på. 

Den amerikanske teaterforsker Marvin Carlson, som bl.a. er kendt for sin bog 
Performance – A Critical Introduction,22 har i sin artikel »What is Performance?« 
(Bial 2004, s. 68-73) peget på, at når vi kommer ind i det enogtyvende århundrede 
er performance kommet til at dække et meget vidt spektrum af aktiviteter indenfor 
såvel kunst som videnskab, hvor især discipliner indenfor samfundsforskning har 
taget termen i brug. Carlson må, som mange andre, sige, at det nu ikke længere 
giver mening at definere eller forstå, hvilken form for menneskelig handling eller 
aktivitet, man egentlig taler om, når man taler om performativitet. Teaterforskeren 
Carlson ser den uhyrlige mængde teorier, og ikke mindst, alle de specialiserede og 
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kritiske vokabularer, der følger i halen på performanceforskningen, mere som hin-
dringer end som hjælp, hvis man sætter sig for at forstå, hvad performance er.  

Carlson henviser til en surveyartikel fra 1990,23 hvor forfatterne allerede på 
dette tidspunkt slår fast, at performance er »an essentially contested concept« en 
term Gallie introducerede i tresserne, der peger på at visse koncepter må betragtes 
ud fra, at de allerede indeholder konfliktuelle forståelser. Sådanne begreber bliver  
»sikrede« mod entydig interpretation. Carlson er overbevist om, at performance er 
et sådant begreb, og at det dermed også har denne type begrebskvalitet, eftersom 
det er »udviklet i en atmosfære af sofistikeret uenighed« hvor ingen tager patent på 
forståelsen af begrebet, men hvor man accepterer, en fortsættelse af diskursen frem 
mod en mere nuanceret forståelse. Carlson læner sig i sin opsamling af begrebet 
performance til denne tænkning, og påtager sig i artiklen at introducere til en konti-
nuerlig dialog om performance, hvor hans bidrag vil være at fortsætte arbejdet med 
at kortlægge konceptet performance.      

Carlsons teatervidenskabelige baggrund giver ham anledning til at pege på, hvor-
dan ideer og teorier om performance har udvidet og beriget den forståelse af men-
neskelig aktion, der ligger tættest på, hvad man traditionelt har tænkt som teatral. 
Carlson undslår sig derefter for at befatte sig med, hvad han benævner som traditio-
nelt teater, og koncentrerer sig om, hvad han ser repræsenteret under den generelle 
overskrift performance eller performance art. Han starter alligevel med en overve-
jelse over hvordan begrebet performance anvendes i »vor kultur«, hvilket i Carlsons 
tilfælde altså betyder Amerika. Jeg nævner dette for at markere, at Carlson, der har 
status som en af teaterforskningens mest læste og refererede performanceteoretikere, 
altså eksplicit udtrykker sin amerikanske for-forståelse af performativitet: 

I should perhaps also note that although I will include examples of performance art 
from other nations, my emphasis will remain on the United States, partly, of course, 
that is the center of my own experience with this activity, but, more relevantly, 
because despite its international diffusion, performance art is both historically and 
theoretically primarily an American phenomenon, and a proper understanding of it 
must, I believe, be centred on how it has developed both practically and conceptually 
in the United states.(ibid., p. 69)

Med denne baggrund skulle det fremgå, at vi, når vi bringer begreber som per-
formativitet og teatralitet ind i en nordisk kultur, bør være ekstra opmærksomme 
på, hvilke kulturelle for-forståelser og rammebetingelser, der præger begreberne. 
Kirshenblatt-Gimbetts »sælger« for eksempel Performance Studies som en ny og 
uundværlig forskningsdisciplin for alle universitetsstudier. Schechner forsøger på 
at udvide, og dermed legitimere, teaterforskeres arbejdsområder sådan, at de kan 
omfatte alle typer »restored behaviour.« Dette er kun eksempler, der giver anledning 
til kritiske refleksioner og overvejelser over, hvad det mon er, der skal legitimeres, 
hvilke poetikker det er, der skal fremmes, og hvad det fører med sig at anvende 
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begreberne. I Danmark kan studieordningen i det for nyligt opstartete studium i 
Performance design ved Roskilde Universitetscenter studeres i dette perspektiv.

Den p.t. mest markante performativitetsforsker i europæisk teaterforskning har 
været, og er, uden tvivl professor Erika Fischer-Lichte, som er ansat ved Humbolt 
Universitet i Berlin. Fischer-Lichte har bevæget sig fra et stærkt semiotisk engage-
ment i teatralitet til at befatte sig indgående med performativitetens æstetik. Måske 
kan interessen for det performative ses som et forsøg på at redde en (tysksproglig) 
teatervidenskab i krise. Det skal jeg undlade at blande mig i her. Men det mere end 
ligner en tilfældighed, at Fischer-Lichte, ligesom Schechner, argumenterer for at 
teatervidenskaben må udvide sit blik for at undgå at stagnere. Ved at pege på, hvor 
anvendeligt et dramaturgisk blik på livet og dets præsenshandlinger kan være, har 
hun stillet teatervidenskaben i centrum for en række undersøgelsesområder. Det 
performative bliver således til et praktisk-teoretisk omdrejningspunkt. Ved at skifte 
fokus fra teatralitet til performativitet, kan teaterforskningen pege på en række tea-
terspecifikke kompetencer, samtidigt med, at det bliver synligt, at disse kan anven-
des mere generelt som analysestrategier.24 Fischer-Lichte er ude på at udvikle en 
teori om performativitetens æstetik. I en artikel, der publiceres i det kommende 
Nordic Theatre Studies, analyserer Niels Lehmann Fischer-Lichtes æstetiske teori. 
Lehmann viser, at Fischer-Lichte har ladet sig fange i avantgardekunstens net og 
dermed i dens optik på både kunsten og verden. Dermed bliver hendes projekt 
blindt for andre perspektiver på performativitet, teoretiske og historiske så vel som 
æstetiske. Fischer-Lichte er pragmatisk på den måde, at hun forsøger at give en 
generel interesse for det performative et teaterhistorisk perspektiv samtidigt med, 
at hun tilbyder teatervidenskaben en æstetisk teori på grundlag af det, der altid har 
været teatrets omdrejningspunkt, nemlig det performative, eller ko-præsensen, som 
Fischer-Lichte gør til kodeord i performativitetens æstetik.    

Kort fortalt har både amerikanske og europæiske teaterforskere ledt efter teore-
tiske forbilleder og referencer uden for teatret for at kunne forholde sig aktivt i den 
udvidelse af kampzonen vi har set gå fra det teatrale til det performative. Her står 
Austin og Searles sprogteorier og den opfølgning Derrida og Le Man foretog cen-
tralt. Senere blev performativitetsteori også en betydelig brik i køns- og kvindeforsk-
ningen, jvf. Judith Butlers berømte bog om feminisme og identitet Gender Trouble 
Feminism and the Subversion of Identity (1990). 

Der er med andre ord opstået en form for tovejs udveksling mellem 
teater(forskning) og andre forskningsdiscipliner. Grand old man og »sidste refe-
rence« i dette felt er som regel filosoffen John Langshaw Austin og hans såkaldte 
William James Lectures, posthumt publiceret i 1962 i bogen How To Do Things 
With Words. Meget kort fortalt sætter Austin en forskel ind mellem, hvordan spro-
get konstaterer og hvordan det bruges (til andet). På den ene side er det den logiske 
positivisme, der fokuserer på at sprog må vurderes ud fra dets reference til, hvad der 
er sandt, eller hvordan virkeligheden rapporteres i sproget, hvor sproget først og 
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fremmest er konstaterende. På den anden side er der en række udsagn og sproglige 
konstruktioner, der unddrager sig denne form for sand-falsk reference. I stedet er 
disse ytringer performative af natur, mener Austin. De er som i teatret, mere værd 
end deres reference til noget bestemt. Der er tale om ytringer, hvor sproget i Austins 
perspektiv, ikke kun udtrykker en handling, men er handlingen. Austin ser denne 
type performativitet i sproget i mange forskellige sammenhænge, fx i bryllupsce-
remonier og andre ritualer, men også i dagligdagen, hvor en række sproglige ytringer 
helt må unddrages en sand/falsk test for at give mening.25 

Det foreliggende udvalg af, hvordan jeg ser teatralitet og performativitet anvendt, 
primært i teaterforskningen, er på samme tid både for stort og for lille. For lille til 
at være repræsentativt hvis man tænker på den mængde litteratur, der er på feltet. 
For stort til at spidsformulere problemstillingen i et bud på en teori. På den måde er 
dette indlæg her nok også både repræsentativt og ikke repræsentativt for, hvor den 
nordiske teaterforskning står lige nu. I den grad teaterforskere i Norden har publi-
ceret deres bud på teatralitet og performativitet, kan man se en tendens til, at teater-
forskingen har føjet sig ind i lignende mønstre, som dem vi har set i amerikansk og 
europæisk teaterforskning.  På den ene side slås institutter sammen i større enheder 
(kultur og/eller æstetiske). Dette kræver som regel, en dobbel strategi for at overleve. 
På den ene side  leder man efter mødepunkter med andre fag og discipliner – kort 
sagt, der ses efter ligheder. På den anden side handler det om at hive al den special-
viden man kan ud af teatret og teaterforskningen, for ikke at drukne i almengørelser. 
»Verden er ikke en scene, men det kan være vanskeligt at sige, nøjagtig hvordan den 
ikke er det«!  At nærme sig feltet i et nordisk teaterperspektiv, synes at kræve både 
en kritisk og en pragmatisk tilgang til, hvordan termerne teatralitet og performati-
vitet forekommer i forskellige kontekster og som led i vidensforståelser. Man kan 
drømme om at rejse en teatervidenskabelig debat om, hvordan forskning i teatralitet 
og performativitet kunne byde ind i større debat om æstetik og kultur og dermed 
også lede efter særlige nordiske perspektiver på denne debat. Der er ikke plads her til 
at analysere nordiske forskeres bidrag til forståelsen af teatralitet og performativitet. 
Meget kort fortalt præsenterer lektor i teatervidenskab, Michael Eigtveds i bogen 
Forestillinger fra 2003, et bud, hvor pointen er, at det er nødvendigt at indtage en 
åben holdning til teater og se teater som en særlig form for begivenhed sammen 
med en række andre teaterlignende begivenheder. Disse kan analyseres på samme 
måde som en teaterforestilling. Eigtved kobler sig også på nogle af Férals ideer, og 
ser den teatrale begivenhed som en specifik diskurs, hvorfra der kan identificeres 
crosssoverforbindelser mellem teatrale og andre begivenheder. Den norske teaterfor-
sker og doktor i teatervidenskab, Anne Britt Gran hævder i Vår teatrale tid, at mens 
samfundet i al almindelighed udvikler sig i retning af »det teatrale« så er teatret inde 
i en af-teatraliserende fase.27 Gran ser specifikke forskelle mellem udtalt teatralitet og 
uudtalt teatralitet i teatret, og foreslår, at disse også med fordel anvendes som blik på 
andre begivenheder og sociale fænomener. Dermed placeres afgørelsen både af grad 
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og type teatralitet hos tilskueren. Igen spøger Férals forståelse af teatraliteten som 
a priori evne i tilskueren. Professor i teatervidenskab i Stockholm, Willmar Sauter 
udvikler i sin lille bog Eventness 28 begivenheds-heden som en æstetisk kategori. Til 
trods for sin tidligere skepsis mod at tænke nærmest alt som teatrale begivenheder, 
forslår han altså med eventness, en kategori man kan arbejde analytisk med hvis 
man vil forstå, hvad fx en teaterforestilling er i forhold til oplevelser af virkeligheden 
som iscenesat.      

I det seneste nummer af tidsskriftet Peripeti (nr. 6, 2006) var temaet perfor-
mativitet. I artiklen »Performativitet, æstetik, udsigelse« ønsker professor Morten 
Kyndrup sig en videnskabelig undersøgelse af teatrets udsigelsesproblematik. Han 
giver sågar retningslinjer for, hvordan sådan en burde udformes. Det har ikke været 
min plan at indløse Kyndrups ønsker på dette felt, men jeg vil gerne erklære mig enig 
i hans slutbemærkning, hvor han peger på at lighed bliver desto mere uinteressant, 
jo mere overordnet den er, og at det modsatte altså er gældende for forskellene. Alle 
de tre nævnte teatervidenskabelige bidrag til den offentlige kulturdebat viser, at der 
er vilje til at se og sætte forskelle mellem kunstens teatralitet og verdens teatralitet. 
Men når det er set og sagt, flyttes blikket straks til hvordan teatraliteten i samfundet 
kan og bør forstås på samme måde, med de samme analyseredskaber, fordi større 
og mindre sociale begivenheder faktisk opfører sig teatralt (som teater) for vort blik 
og performativt (som aktiv hændelse) her og nu i et fælles rum og nærvær, vi som 
publikum giver os hen til. 

En gruppe ansatte ved Institut for Æstetiske fag er gået sammen i en forsk-
ningsgruppe, der undersøger, hvordan teatralitet og performativitet indgår i æste-
tiske betydningsdannelser, og hvordan dette kan anvendes i videnssamfundet. 
Resultaterne af dette arbejdet samles i en bog, der gerne skulle udkomme i løbet 
af 2008. Jeg kan (som redaktør) ikke love, at det metakritiske blik vi anlægger på 
et udvalg af faglitterære værker, der drøfter teater og performativitet (med Fischer-
Lichtes performativitet æstetik som vigtigt punkt på dagsorden) vil indfri et behov for  
interessant forskelstænkning. Man kan måske sige noget »nyt« om billeder og digte, 
ved at pege på ’det performative’ i omgangen med dem. Men man siger ikke ret meget 
nyt om teater ved at pege på dets performative træk. Til sidst står måske at pege på, 
hvilke specifikke udfordringer og problemer teaterkunsten bevæger sig ud i ved at 
fokusere for eksempel på performativitet. Hvilken betydning det får for forståelsen 
af, på den ene side hvordan vi tænker kunstarten teater, på den anden en performa-
tiv æstetik (der ikke kun hører scenekunsten til). Herunder burde der være plads til 
en diskussion af, om det er produktivt at sætte forskelle mellem performance(kunst) 
og teater(kunst). At pege på hvor teaterforskningen står ved at insistere på, hvordan 
det performative kommer til udtryk i enkeltværker, kunne faktisk give interessante 
bud. Man kan også helt radikalt spørge til, om interessen for performativitet kun 
lægger sig i halen på en lang teatervidenskabelig legitimeringsdiskurs, også i nordisk 
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perspektiv? I alle tilfælde synes det nødvendigt at analysere et udvalg amerikanske og 
europæiske bud i et metakritisk perspektiv. 

Afsluttende bemærkninger om teatralitet og performativitet
De tanker og teorier, der styrer sproglige, æstetiske og forskningsmæssige praksiser 
betyder i praksis mere end begreberne, der anvendes. En produktiv anvendelse af 
begreber som teatralitet eller performativitet i teaterforskningen kræver, at man kan 
diskutere egne og andres for-forståelser af både af teaterkunsten og forskningsprak-
sis. I en lyst til at sammenholde de to begreber teatralitet og performativitet repræ-
senterer før omtalte Féral i jagten på en syntese, en holdning, mange nok vil ønske 
at tilslutte sig. Ved at insistere på, at teater er noget, der udvikler sig med tiden, og 
derfor ikke kan betragtes som en fast historisk reference fanger Féral pointen ved, 
at teater ikke kun er teater, men potentielt altid allerede en anden type teater, end 
det vi henviser til, når vi fx anvender et begreb som teatralitet. Féral ser altså, at 
teatralitetsbegrebet så at sige må forstås som noget, der »flytter med«. Teatraliteten 
kan derfor ses kædet sammen med kunst (teater, visuel kunst, opera, dans etc.) og 
som dominant struktur i sociale manifestationer, som en adfærdsmåde eller som en 
måde at percipere på. »It [theatricality] is either linked to the objectified process of 
meaning and creation of the artistic work or is dependent on the subjectivity of the 
spectator. It is seen either as a mode of production or a mode of reception« (ibid., 
p. 6). Her synes Féral implicit at have identificeret en fælde. Hun ser, at forskellige 
forskere placerer teatraliteten forskellige steder. Hvis hun placerer teatraliteten alene 
»in the production« vil hendes historiesyn komme til kort. Så ville det ikke være 
muligt for teatrets konventioner og udtryk at forandre og tilpasse sig sin tid – og 
samtidig forblive repræsenterende. Så hun må vælge side; den egentlige teatralitet 
må ligge i vor evne til at percipere den, altså i kognitionen eller perceptionen og i det 
subjektive. For at få pengene til at passe, tager Féral et sidste kik i sidespejlet, hvor 
hun ser, at der skal holdes for forbipasserende. Her kommer nemlig Judith Butler, 
med en performansteori, der netop problematiserer subjektets autonome subjektivi-
tet. Férals forsøg på at syntetisere mellem performativitet og teatralitet er med andre 
ord presset fra flere hold – hvis man altså tænker ontologisk. Gør man ikke det, 
kan man måske operere rimeligt frit i feltet med de forskelle Féral udpeger, når hun 
forsøger at redde performativiteten fra at miste al betydning i et åbent og dermed 
betydningsløst »alt om alt«-projekt.  

I første omgang kunne man, som sagt i indledningen, pragmatisk foreslå at tænke 
teatralitet som kunstgreb, forstået på den måde, at det følger, eller anvendes som 
følge af, hvordan man forstår teater som kunst. Teatralitet kan dermed betragtes som 
et begreb, der gerne vil (be)gribe, hvad teater er. Taler man om teatralitet, taler man 
i dette perspektiv også altid allerede om teater. Teater tillades her at blive forstået 
ret bredt og »klassisk«. Vi taler om en kunstart, der i vor kultur kendetegnes ved, at 
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udøvere og tilskuere er til stede i samme rum og på samme tid, men at der er en for-
skel mellem disse to grupper af mennesker, specielt når det gælder funktion, forbe-
redelse og virkningstrategier. Teater er tænkt og forberedt som kunst, som noget, der 
er komponeret specielt til at blive betragtet. Når vi diskuterer teatralitet, fastholder 
jeg, at det mest produktive vil være at diskutere, hvordan teater virker, hvilke midler, 
der anvendes for at få det til at virke og hvordan virkningerne mærkes, sensorisk, 
sanseligt og erkendelsesmæssigt som noget, der er skabt for at virke som mening, 
som en bestemt udsigelse, eller for den sags skyld »bare« som virkning. For at være 
et operativt begreb, der kan anvendes fx som en kvalitet ved noget andet end teater, 
må teatralitetsbegrebet stå ved sin kunst-ig-hed, som noget, der er skabt af nogen 
med betragtning for øje. På teaterkunstens præmisser kan man så diskutere hvordan 
denne skabt-for-at-blive-set-hed tager sig ud og virker. Denne betragtning kræver, 
at man forstår (teater)kunstens orden og betydningsdannelse som en potentiel kraft, 
og underdrejer tanken om, at kunstens egentlige (kraft) ligger i en autentisk første-
gangs eller førstehånds hændelse. Kunne man fravriste teatralitetsbegrebet de over-
vejende negative værdiladninger, der medvirker, når man fremhæver det kunstige, 
ville det måske være muligt, fx at diskutere teatralitet som viden. Man kunne også 
gennem at praktisere anvendelse og analyse af kunstens virkemidler strides om hvad, 
der virker godt eller skidt.                

Når teaterkunst og teatervidenskab har haft behov for nye og andre begreber 
end en diskussion om teatrets teatralitet, er det i denne optik, fordi der har været et 
behov for at synliggøre eller omvurdere teater som »noget helt andet« end det for-
publikum-tilrettelagte, som vi har det i forskellige visioner om et nyt teater. Her har 
det mere referencefrie begreb performativitet vist sig at fungere produktivt. Den, der 
værdsætter »det performative« som den største attraktionsværdi i en forestilling eller 
begivenhed, vil højst sandsynligt også opleve noget andet end det på forhånd ord-
nede som vigtigst. Jeg har forsøgt at undgå, at argumentere for at det performative 
eller performativitet er kunstgreb eller kunstbegreb på samme måde som teatralitet. 
Ikke desto mindre vil man aldrig kunne forhindre at begreberne teatralitet og per-
formativitet langt på vej benyttes for at referere til (næsten) det samme, nemlig det 
i en begivenhed, man gerne vil sætte på begreb for at sige noget om en oplevelse af 
at deltage i betydningsdannelser gennem handling i tid og rum. Således vil jeg gerne 
sige, at det pragmatisk set giver mening at sige som Féral, det performative forstås 
som konstituerende element af det teatrale, uden at hævde, at det teatrale er det 
selv samme som ’det performative’. Et teatralt teater vil således prioritere det, der 
kan indøves (inklusiv følelsen af autenticitet og intenst nærvær), altså det, der har 
virkningen på tilskueren og kontrakten om at se det som skabt for at blives set med 
på regningen. Et performativt orienteret teater vil snarere regne med, at autenticitet 
og nærvær er noget, der ikke skal beregnes som virkning, men udøves, fanges og 
formes når det »er der«. Betragtet som en »lille forskydning af værdier«, er teatralitet 
og performativitet to sider af samme sag – og alligevel ikke. Den »lille værdiforskyd-
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ning« fra det teatrale til det performative (eller omvendt) er i teaterkunstens praksis-
felt væsentlig. Ikke at vi ikke finder blandede værdier og referencer, men i »renere« 
udgaver vil alt fra skuespillertræning til forestillingsproduktion og prøver, tematik, 
terminologi, publikumsrelationer etc. være så lige så forskellige fra hinanden som 
tænkningen om dem. 
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»Dobbeltkontrakten« og kunstnerisk 
ytringsfrihed i L’Impromptu de Versailles 
af Molière 
Af Annelis Kuhlmann 

For et års tid siden udkom litteraturforskeren Poul Behrendts bog Dobbeltkontrakten. 
En æstetisk nydannelse (2006). Dobbeltkontrakten tager udgangspunkt i diskussionen 
om sand virkelighed og sand fiktion, dels i Peter Høegs forfatterskab med vægt på 
De måske egnede (1993), dels i Claus Beck-Nielsens værk, der tematiserer forfat-
terens død. Jeg skal her ikke opholde mig ved de to kunstneres forfatterskab, men 
blot benytte muligheden for at tage afsæt i dobbeltkontrakten som begreb. Ifølge 
Poul Behrendt er dobbeltkontrakten karakteriseret ved, at den ikke kun handler om 
forholdet: 

mellem den empiriske forfatter og de konkrete læsere, men også relationen mellem 
den implicitte forfatter forstået som læserkategori, og den forudsatte læser forstået 
som forfatterkategori. […] Dobbeltkontrakten inkluderer således på både udsigelsens 
og det udsagtes niveau en overskridelse af værkautonomien. (Behrendt 2006, 59)

Hvor Behrendt ser dobbeltkontraktens forhold mellem sand virkelighed og sand  
fiktion som en æstetisk nydannelse, er det i min optik ikke helt sådan. 
Dobbeltkontrakten indebærer, at forfatteren skriver, så læseren i første omgang tror, 
at det hele er fiktion og ikke real virkelighed, for derpå at erfare, at der er en tættere 
sammenhæng mellem fiktion og virkelighed, end man umiddelbart havde troet. 

Denne problemstilling har adskillige hundrede års skønlitterære værker bag sig. 
Når vi ser på de greb, som forfattere benytter til at opnå den tilsigtede dobbeltvirkning, 
ligger udtrykkene iscenesættelse og selviscenesættelse i en moderne kulturkontekst 
lige for at tage i anvendelse. Hvor selviscenesættelses-begrebet formentlig er af noget 
nyere dato, stammer iscenesættelsesbegrebet fra omkring 1830 (Pavis 2002, s. 210). 
Behrendts brug af dobbeltkontrakten som begreb ser ud til at passe ind i en leg med 
selviscenesættelsesbegrebet, som i hans kontekst dog efter alt at dømme retter sig 
mod et mere samtidsorienteret fænomen. 

Både iscenesættelse og selviscenesættelse kan ses som udtryk, der peger i retning 
af den praksis, som den russiske teatermand Nikolaj Evreinov benævnede teatralitet 
og teatralisering. Udtrykkene kom for dagen i hans bog Teatr kak takovoj (Teatret som 
sådan), der udkom første gang i 1912 (Evreinov 2002, 31-97). I den modernistiske 
opfattelse af teatralitet er den nok en modsætning til realisme. Denne modsætning 
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opfatter jeg imidlertid som noget af en tilsnigelse, idet jeg også ser realismen som 
teatralt formet konvention. 

Terminologi er ofte udtryk for, at vi søger at økonomisere med tid og samtidigt 
minimere mængden af misforståelser. At et begreb således i en ny kontekst kan 
opnå en ny anvendelse, er der i og for sig ikke noget underligt i. Begreber opstår ud 
fra sprogpraksis, der er historisk kontekstbestemt, men giver ikke altid en direkte 
afspejling af et oprindeligt begrebsindhold. Derfor kan dobbeltkontrakt og teatralitet 
på teatrets område og i en moderne faglig sprogbrug vise sig at minde meget om 
hinanden. Det er min tese, at dobbeltkontrakten som begreb fungerer som en del af 
teatralitetsbegrebets rækkevidde. 

Eftersom jeg mener, at fænomenet bag dobbeltkontraktbegrebet er af ældre dato, 
vil jeg i det følgende give et eksempel fra teatrets område, nærmere bestemt fra 
Molières forfatterskab. Det er min pointe, at der på teatret altid har eksisteret en 
særlig brug af dobbeltkontrakt, og at det således ikke udgør en æstetisk nydannelse. 
I grunden behøver vi blot at se på teatrets måske mest kendte emblem, masken, der 
på en gang både tildækker og afdækker – og hvad man ser, afhænger næsten altid af 
øjnene, der ser. Masken fordobler forholdet mellem den, der spiller med masken og 
maskefiguren, og er endnu et eksempel på den elementære kontrakt, som på en eller 
anden måde bliver indgået i en teatral repræsentation. For tilskueren vil det kunne 
opleves som et forhold af dobbeltkontraktlige dimensioner, for i hvor høj grad er 
skuespilleren den figur, han spiller? Er forholdet båret af en sand identitet, eller er der 
tale om en sand repræsentation? Når forholdet af dobbeltkontraktlige dimensioner 
i Molières drama tillige indforskriver samfundets censur – og magtinstanser som en 
form for tilskuerinstans, er det oplagt også at knytte spørgsmålet om dobbeltkontrakt 
sammen med dramatikerens stillingtagen til en kunstnerisk ytringsfrihed. 

Anvendt teatralitetsbegreb
Det er næppe muligt at give en entydig definition af begrebet teatralitet, da det til 
forskellige tider indebærer forskellige indikationer på, hvad teater er – og hvad teater 
ikke er. Grænsen for et konkret teaterbegreb bliver så at sige afgørende for en forstå-
else af hvilket virkelighedsbegreb, teatret opererer i forhold til. Der synes således til 
alle tider at have eksisteret metadramaer, dvs. dramaer, der kommenterer dramaets 
genremæssige konventioner, og metateater, forstået som teater, der kommenterer 
teatrets opførelsesmæssige konventioner. 

På Molières tid eksisterede der ikke et decideret teatralitetsbegreb. Til gengæld 
gik diskussionen på grænserne for le naturel (det naturlige), i modsætning til l’artifice 
(det kunstige) i det sceniske udtryk. Under teateropførelsen blev le naturel navnlig 
identificerbart i skuespillerens beherskelse af replikkens stilmæssige udformning. 
Molières trup besad en stil med sit »dogme«, der var ret almindeligt i midten af 
det 17. århundrede (Truchet 1990, 155). Denne stil kan sammenfattes med 



Dobbeltkontrakten 39

karakteristikken le naturel. Metateatret kan som en efterrationalisering siges at have 
været banebrydende fra den tidlige modernitet i renæssancen, og således også som 
en del af Molières platform som kunstpraksis (Postlewait 2003, s. 16). 

I nyere tid er begrebet teatralitet ofte blevet benyttet om den måde, teater er 
teater på. Det er en opfattelse, der hos Arthur Adamov blev betegnet repræsentation. 
I denne sammenhæng er jeg optaget af to led: De historier, der bliver fortalt, og 
måden de bliver fortalt på. M.a.o. hvordan teater giver sig til kende som teater. 
Dette beror også på, hvordan vi opfatter teater, det vil sige, hvilket teatersyn, der er 
på færde, og igen – teatersyn er historiske og kontekstuelt relaterede opfattelser. 

Hvor teaterforestillingen som praksis er prisgivet øjeblikkets kunst, har 
dramatikerens værk mulighed for længere levetid som den nedskrevne handling. 
Dramaet rummer qua sin historicitet en sammenhæng af muligheder for spil og 
fortælling, der er nedfældet med et konkret teaters muligheder for øje. 

I teatrets historie er der mangeartede eksempler på, hvordan dramatikere lader det 
dramatiske værk åbne sin teatrale konstruktion på en måde, så læseren bliver vidne 
til værkets kompositionselementer som en kritisk teaterbegivenhed. Stykket giver 
mulighed for at se en konkret teatral verdens tilblivelse. Inden for denne tradition lader 
dramatikeren værk og værktilblivelse blive til en særlig kommunikationsform, der i 
høj grad henvender sig til læserens bevidsthedsmæssige medskaben, så hele pointen 
med formen afhænger af en tilskuers deltagelse. Der er tale om et teatralitetsbegreb, 
der indforskriver tilskueren som en uundværlig part i teaterbegivenheden. Pointen 
kan – som vi skal se det med Molières komedie L’Impromptu de Versailles1 – udarte sig 
i en form for uudtalthed, der stiller tilskueren (dvs. Kongen) over for dobbeltbundet 
betydning. I det følgende vil jeg se nærmere på den skrevne skuespilteksts måde 
at fungere som forlæg for en teatral handling, der udfordrer censur. Det er således 
skuespillets indbyggede forestilling eller teatralitet, som vil blive diskuteret som et 
polemiserende udtryk for frihed til kunstnerisk ytring. Teatralitetsbegrebet kobles 
afslutningsvis til det fænomen, der senest er blevet kaldt for dobbeltkontrakten. 

Om Molières komedie L’Impromptu de Versailles
Den konkrete handling i stykket L’Impromptu de Versailles udspiller sig på slottet i 
Versailles, hvor vi ser den sidste prøve på et stykke, som Kongen, Ludvig XIV, havde 
bedt Molière om at skabe. L’Impromptu de Versailles er således dobbelt efter model-
len et stykke-i-stykket. Det handler om sig selv som en forestilling i sin vorden. En 
del af (figur)skuespillerne spiller i en vis forstand »sig selv« med navne som de reale 
virkelighedspersoner i Molières trup. De demonstrerer professionelle kunstopfat-
telser af sandt spil, mens de gør sig parate til at spille. Denne dramaturgiske teatrale 
mulighed benytter Molière til at forklæde figurernes kunstneriske udtryk i en iro-
nisk distance.  

Fokus består i den historiske kontekst af en serie af teaterproduktioner, der opstod 
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i kølvandet på de socialpolitisk betonede satirer, som Molière havde påbegyndt med 
komedien L’École des femmes, der blev opført for første gang d. 26. december 1662.2 
På den tid var det slet ikke unormalt at fremføre kritiske kommentarer offentligt 
og at udtrykke disse kommentarer i en dramatisk genre, selv om det spørgsmål, der 
skulle diskuteres, ikke nødvendigvis direkte refererede til dramaet eller teatret som 
kunstnerisk praksisform. Den 1. juni det følgende år var Molière klar til at give 
kritikken svar på tiltale med sin komedie Critique de l’École des femmes. Komedien 
resulterede i en hel kædereaktion af dramatiserede kritikker, som lidt efter lidt 
ændrede fokus i kritikken og til sidst mundede ud i L’Impromptu de Versailles, bestilt 
af kongen og opført den 14. (eller den 19.) oktober 1663. 

L’Impromptu de Versailles fra 1663 er komponeret over en model med to 
repræsentationsniveauer, som dramatikeren har leget med i en slags spejlspil.3 Det 
ene niveau er selve L’Impromptu de Versailles, forstået som det tekstlige forlæg, og det 
andet – som er indlejret i det første – et forsøg på at lade figurerne gennemføre en 
prøve på stykket. De to niveauer forholder sig spejlende til hinanden, idet man kan 
betragte det inderste niveau som en tematisering af problemet, som det optræder i 
det første niveau. 

Selve udtrykket impromptu, der indgår i den franske originaltitel, kan betyde, at 
noget på en gang er både ’prompt’ og ’non-prompt’ (i betydningen ’løseligt’ eller 
’parat’), ligesom det kan betyder ’på stedet’ og ’langsomt til at lade sig realisere’. Det 
er, som Anna Walecka anfører, dette dobbelte scenario, som Molière udnytter i sit 
stykke (Walecka 1996: 85).  

Med L’Impromptu de Versailles har vi at gøre med et dramatisk værk om en 
forestilling, der ikke bliver til, og her er vi ved sagens kerne. Molières ide med 
værket er at fastholde det grundlæggende spørgsmål om friheden til at ytre sig 
kunstnerisk.  

Temaet om dobbelthed vedrører figurerne, fordi de i Molières konkrete skuespil 
hedder det samme som de skuespillere, der spiller dem. Det er vigtigt i forhold til 
den historiske kontekst, fordi der med den tilsyneladende minimale afstand mellem 
skuespillere og figurer opstod mulighed for at tage til genmæle over den polemiske 
serie af skuespil, som blev skrevet og opført i året forinden. L’Impromptu de Versailles 
afdækker en sans for teatralitet i sin måde at opnå indflydelse på kunstdebatten i 
samtiden. Denne form for teatralitet kan minde om et dobbeltkontraktligt forhold, 
som er indforskrevet i stykkets måde at forme figurerne i L’Impromptu de Versailles 
på. 

Allerede i rollefordelingen bliver vi opmærksomme på dramatikerens dialog 
med sit eget dramatiske forfatterskab i forhold til den kritik, der kommer fra den 
omgivende verden. Man behøver blot at genkalde sig komedier som eksempelvis 
L’École des femmes og La Critique de l’École des femmes, som samtidens parisiske 
teaterverden stillede sig afværgende op over for. Det er som om en bestemt slags 
kontrakt med teaterkritikken bliver synlig med L’Impromptu de Versailles. Siden 
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komedien fungerer på forskellige teatralitetsniveauer, kundgør det en implicit 
indskrevet politisk reaktion i skikkelse af kongen, som er bygget ind i stykket som 
en omtalt person, der til sidst vil modtage fremførelsen af forestillingen som legitimt 
udtryk for en god komedie. Men ikke desto mindre underspiller Molière det i sin 
beskedne stil: 

Tror I man bare kan ryste komedier ud af ærmet til et publikum som dette? Et publi-
kum vi skylder den største respekt. Et publikum, som kun ler når det virkelig morer 
sig! (Molière 1968, 3)

I det følgende giver jeg nogle eksempler på, hvorledes denne dobbeltkontrakt i 
Molières brug da ser ud. En meget synlig form for dobbeltkontrakt består i fordob-
lingen af subjektet: forfatteren er både inden for værkets grænser og udenfor. Som 
værk og skaber bliver Molière in persona udtryk for en fordoblet virkelighedsfrem-
stilling i udtrykket. I stykkets eksposition kræver Moliere konkret af sine skuespil-
lere, at de skal holde prøve i to timer med henblik på at blive parate til at spille deres 
forestilling for kongen: 

Brécourt. Hvad skal vi gøre? Vi kan ikke vores roller. Alligevel skal vi spille. Det er os, 
der har al mulig grund til at blive rasende på Dem. (Molière 1968, 2)

Ikke desto mindre forsøger Molière at få sine skuespillere til at forstå situationens 
alvor. For Molière er det ikke kun et spørgsmål om at kende sine replikker; det 
er skuespillernes spil, der gør hele forskellen. På den måde er det ikke kun den 
politiske virkelighed, der har betydning, men i lige så høj grad den benyttede stil, 
der er en reaktion på den omgivende virkelighed. Det implicitte »stilbrud«, der 
fungerer gennem en negation af det ideale, bliver en ironisk brug af teatralitet, der  
iscenesætter det kontraktlige spil i en underspillet form. Molière giver udtryk for en 
kritik af magtens medløbere, som repræsenterer den omgivende virkelighed:

Molière. Konger forventer at blive adlydt prompte, uden indvendinger. Mindste 
tøven kan helt ødelægge deres fornøjelse, der må handles, når lysten er over dem. Jo 
mere improviseret, jo fornøjeligere. Vi lever af at underholde dem, ikke omvendt. 
(Molière 1968, 3)

Eksemplet viser, at Molière indfører et nyt fiktionslag i stykkets kontekst, der frem-
står som et udtryk for teatralitet, som bliver sat i scene i stykket med en indbygget 
kritik af omverden. Dette fiktionslag benytter en række mimetiske sandsynligheds-
lag inden for stykkets virkelighedsramme, men på samme tid er fordoblingen af 
fiktionen også udtryk for en form for imitation af den modtagelse, som den ydre 
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virkelighed formodedes at ville antage. Dette forhold giver en spaltet refleksion af 
situationen med teatertruppen på den ene side og med den imaginære konge på den 
anden side. Ligeledes viser det også, at den kontrakt, der eksisterer mellem truppen 
og kongen, er dobbelt i forhold til den måde, hvorpå Molières skuespil rummer 
iscenesat teatralitet. 

Lidt senere forekommer der en scene i L’Impromptu de Versailles, hvor Molière 
skal til at fortælle om sine egne planer for at skrive et stykke. Der opstår et nyt 
fiktionslag i form af endnu en scenisk konstruktion som kritisk platform. Med 
denne konstruktion er Molières kritik rettet mod den samtidige Pierre Corneilles 
skuespil Nicomède (1651), som indgik i datidens teaterrepertoire, og hvor Molière 
selv tidligere havde haft en rolle som skuespiller. Men eftersom det var ved den 
lejlighed, at Molière havde besluttet sig for ikke længere at dyrke tragediekunsten, 
fungerer referencen her også som en måde at etablere en kritisk distance hen mod det, 
som hans komedie ikke er. Den dobbelte kontrakt og det dobbelte agentur i denne 
teatrale komedie opererer altså på kanten af definitionerne af hhv. komediekunst og 
kritikkunst, og det er efter alt at dømme i denne tilstand af at skabe »på kanten«, at 
det dobbeltkontraktlige bliver til en form for loop i kunstværket:

Molière. Tag f. eks. fra Corneilles Nicomedes, hvor kongen siger: »Hør du mig nu, 
Araspe! For godt har han tjent mig, øget min magt, gjort mig besat... « (Molière 
1968, 5)

På denne måde »forvandler« stykket sig til at blive en kritisk fiktionalisering af 
»sande« virkeligheder med klar forbindelse til diskursen i komedien, som forvandler 
sig til et anderledes teatralt register, der eksplicit henviser til kunstens regler og love. 
I den historiske kontekst er der tale om en reference til de poetik-regler, som på den 
tid var blevet institutionaliseret af det Franske Akademi, der netop stod for en stan-
dardisering af beslutninger vedrørende sprog og kunstytringer.

De poetikker, der kommer til udtryk i den dramatiske tekst, er del af en historisk 
kontekst i relation til de saloner, der anerkendte mode og smag. Mange former 
for kommunikation i 1660erne – hvad enten det var i en sammenhæng bestående 
af verdenshandel eller mellem skuespillere og teatertilskuere – måtte modsvare en 
veldefineret kontrakt. Iscenesættelsens kontrakt bliver her i konkret og metaforisk 
forstand et udtryk for et dobbeltkontraktligt forhold. 

I L’Impromptu de Versailles introducerer Molière-figuren endnu et af Corneilles 
skuespil, nemlig Horace (1639). Det er vanskeligt at overse Molières gentagne 
forbindelser til sin rival i kunsten som en slags konkurrence på kvalitet mellem de 
to dramatikere. Denne konfrontation bliver i spillet til en kritisk stil, der mimer en 
distancerende fortolkning. 

I hvert af de øvrige eksempler, der citerer fra Corneilles strategi, giver Molière 
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den som skuespillerne fra Hôtel du Bourgogne for øjnene af sine egne skuespillere, 
som om de i situationen repræsenterede et kritisk publikum. Idet han taler om 
Corneille og samtidigt fremfører det, der formodes at være dårlig skuespilkunst i 
stil med den, som skuespillerne på Hôtel du Bourgogne kunne levere, har Molière 
benyttet et teatralt greb i flere lag. Den kritiske dimension er placeret i hænderne på 
hans skuespillere, som formodes at spille anderledes og i det mindste ikke at optræde 
teatralsk »kunstige« i deres stil. 

Siden dette scenario med en latterliggørelse af den konkurrerende trup bliver 
praktiseret som et grotesk komisk greb i L’Impromptu de Versailles, bliver kunstcensuren 
som et dobbelt agentur til en retorisk selvkritisk stil. I denne særligt kontrollerede 
selvkritiske situation følte Molière sig næppe overbevist om, at stykket ville blive 
accepteret af kongen. Med andre ord angår spillet med de dobbelte fiktionslag også 
satiren over de skuespillere, som Molière spejlede sig i som forfatter. 

Ved at fremhæve et teatralt refleksionsniveau kan man sige, at poetikkerne i 
skuespilkunsten bliver iscenesat inden for det narrative i komedien: 

Mademoiselle Béjart. Kongens befaling går ud på, at De skal svare på den kritik, der 
er blevet rettet imod Dem. Så lav den komedie om dårlige skuespillermanerer, som 
De så ofte har talt om. (Molière 1968, 4)

Vi ser, hvordan Molière iscenesatte truppens ledende skuespiller i en stil, der skulle 
referere til et troværdigt billede af kongens forventninger til et dramatisk værk. 
Situationen er ikke entydig, eftersom den fiktive situation imiterer Molières kome-
dies situation i sig selv. Ved at fordoble situationen, bliver repræsentationsdimen-
sionen til en del af den kritisk distancerede ironi over selv-repræsentationen. Denne 
åbenlyse dobbelthed i dimensionen spiller også på det ukendte: Vil kongen overho-
vedet dukke op? Og hvis kongen dukker op, vil han da acceptere deres færdigheder, 
sådan som de viser sig i denne knap nok forberedte komedie? Hvordan vil skuespil-
lerne kunne håndtere kongens mulige desavouering af deres håndværk og af deres 
kunst?

Det lystfyldte spil af denne type selvrepræsentation baserer sig på et ’twisted’ 
spejlbillede af censuren i teaterverdenen. Selvkritikken i skuespillet bliver iscenesat 
som en del af definitionen på den i fiktionen imaginære teatrale konge, idet poetik-
spørgsmålet fastholdes på et metaniveau: Hvad er komedie? Og til hvilken pris kan 
komedien blive opført? Er det ’kun’ et spørgsmål om kunstnerisk ytringsfrihed? 

Den kritiske konstruktion i stykket er en satire over den udvendige kritik, som 
bliver iscenesat mod sig selv. Dette bliver klart ud fra den måde hvorpå Molières 
manøvre bliver fremstillet af Mademoiselle Béjart: 

For karikerer man en skuespiller i en komisk rolle, rammer man jo ikke personen, 
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men kun de komiske træk, der allerede er malet efter naturen. En karikatur af en 
skuespiller i en tragisk rolle, går derimod på skuespilleren selv, hans egen personlige 
gestus, betoninger og manerer, fordi den slags roller er mere stil end natur. (Molière 
1968, 4)1

 
Da Molière får skuespillerne til at overdrive med henblik på at få os til at le ved 
deres demonstration af dårlige skuespillerfærdigheder, møder vi endnu et nyt tea-
tralt niveau, hvor stilen består af en montage af eksempler på dårlig skuespilkunst. 
Som vi har set det, skaber Molières måde at repræsentere politik en distance til det 
tematiske inde i stykket – hans måde at repræsentere politik fremmaner spørgsmålet 
om definitionen på en god komedie. Molières gengivelse af sin måde at iscenesætte 
sine skuespillere er i sig selv et eksempel på dårlig skuespilkunst, som på en lidt 
påtvunget komisk akavet facon reflekterer den regerende monarks egne performa-
tive evner i sine teatrale verdensopfattelser. Denne måde at lade monarken være til 
stede som stil benytter Molière intentionelt og med teatrale greb til at lade konstruk-
tionen af teatraliteter kollapse: 

 
Ja, jeg havde tænkt mig et stykke, hvor en digter – som jeg selv skulle spille – tilbyder 
et stykke til en provinstrup, der lige er kommet til Paris. 
[...]
En konge må være fyldig og fed for fire; en konge må have pondus og volumen så han 
kan fylde tronen ud. (Molière 1968, 5)

På denne måde begynder Molière at organisere det indre niveau i komedien. I scene 
to, distribuerer han instruktionerne til visse figurer, som han ønskede at se i den 
indre komedie i L’Impromptu de Versailles. Molière går således et skridt ud af den 
iscenesatte indre komedie med henblik på at kunne kommentere på den dårlige 
komedieteknik, som han selv har udøvet. Derved opnår Molière at operere fra en 
politisk platform, der som et lille stykke inde i stykket skulle modsvare prøven i 
stykket i stykket. Molière rammesætter på den måde sin kunstneriske ytring inde i 
komedien. 

Senere i scene 3 forekommer der en række gentagne replikker med ’Bonjour, 
marquis’, der annoncerer en satire over den kritiske slags, som L’École des femmes 
havde modtaget tidligere, og som, fra et historisk perspektiv, var den indledende 
begivenhed i dette værk. Selvironien fremgår her ved, at Molière-figuren spiller 
rollen som denne marquis, hvorved dramatikerens budbringer og kongens ditto 
fremstår som en dobbeltteatral agent i stykket (Desroches, 1998: 328). Man kan 
sige, at Molière som marquis også bliver en slags iscenesat censur, hvilket jo altså her 
vil sige en leg med den kunstneriske selvcensur. Det indre stykke alluderer derfor 
til en kritik af kritikken og bliver en måde at realisere den dobbelte teaterkontrakt 
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på. Denne del af det dobbeltkontraktlige er ret afgørende for at forstå det politiske 
indhold i L’Impromptu de Versailles. 

Selv om forestillingen, som truppen prøver på, aldrig finder sted, så er det 
’fraværende stykke’ paradoksalt nok virkeligt grundlæggende for den moderne idé 
i Molières stykke. Da stykket slutter, har det dårligt nok fundet sin begyndelse. 
Kunstværket defineres således som værende en evig begyndelse og ikke som et 
endegyldigt resultat. Efter at have gjort flere forsøg på at begynde prøven, meddeler 
Béjart den nødvendige nøgle til selve skuespilkunsten i stykket: 

Molière. Min, herre, De kommer vel også for at sige: Spillet kan begynde? 

Béjart. Nej, mine herskaber, jeg kommer for at sige at kongen har hørt om Deres van-
skeligheder og allernådigst tillader Dem at udsætte den nye forestilling til en anden 
gang. I dag vil han nøjes med det bedste stykke, I har på repertoiret.

Molière. Åe, min herre, jeg liver op igen! Hvilken lettelse. Kongen har vist den største 
gunst ved at give os rimelig tid til at forberede det stykke, han har bestilt til i aften. 
Lad os alle gå ud og takke ham for den særlige nåde, han har vist os. (Molière 1968, 
20)

Den dramatiske situation i den historiske kontekst
I L’Impromptu de Versailles arbejder Molière som dramatisk figur under påskud af en 
improviseret prøve med sine skuespillere på at finde måder, hvorpå de kan retfær-
diggøre hans krav om en fornyet definition på komedien som kunstart. Samtidig 
med at arbejdet tager form, er Molière også leder af truppen Illustre Théâtre, som 
polemisk refererer til skuespillerne i den konkurrerende trup i Paris, i Hôtel de 
Bourgogne. Molière forklarer på den måde sit komediebegreb med strategiske mid-
ler i forhold til en kunstreception. 

Således integrerer skuespillerne det indre stykke i L’Impromptu de Versailles 
gennem en demaskeret kritik over rivaliserende skuespillere – hvormed truppen i 
Molières skuespil sætter deres ytringsfrihed på spil i forhold til den traditionelle 
norm. Dette betyder, at truppen ved at imitere samtidens udbredte stil gennem en 
meget affekteret skuespilkunst også formår at distancere sig selv til den bombastisk 
pompøse royale stil à la Versailles. Magten i egen person var ikke uden evner mht. 
at træde i karakter på en måde, der kunne minde om det at spille ’teater’, men som 
scenisk udtryksform lod det i Molières opfattelse sig identificere med lutter dårlig 
skuespilkunst. Den kongelige spillestil kunne normalt ses spejle sig i de trupper, 
der nød kongens protektion, men i Molières iscenesatte oprør betød denne spejling 
blot en fordobling af kritikken af den blåstemplede spillestil og således også den 
kunstneriske udtryksform. I L’Impromptu de Versailles bliver den dårlige skuespilkunst 
vist i fragmenter svarende til citater, som i modsætning til Molières skuespilleres 
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færdigheder overfor kongen kunne forekomme at være ligefrem lattervækkende og 
give udtryk for mangel på talent. På den måde har truplederen i den indre komedie 
skabt et effektivt og teatralsk greb som forsvar for skuespillets stil på Palais-Royal. 
Begrebet le naturel bliver således til omdrejningspunkt for teatralitetsspørgsmålet 
i L’Impromptu de Versailles. Man kan sige, at Molière distancerer sig til en relativ 
opfattelse af le naturel, idet han gør hele stykket til en form for lazzo, hvis korte 
underholdningsværdi måske nok savner en direkte genkendelse, men til gengæld 
leger med de aristotelske tragediebegreber hamartia og peripeti (Pensom, 1996: 323). 
Der er ikke noget hamartia i klassisk tragisk forstand, og ligeledes er stykket nærmest 
udtryk for en anti-peripeti. Det er også en del af pointen i kunstdiskussionen i 
L’Impromptu de Versailles, at klassicismens foretrukne begreber her bliver til deres 
begrebslige antitese. 

På den ene side ved vi, at le naturel som udtryk for stil blev genstand for en 
meget levende debat i 1660ernes komediediskussioner, men på den anden side var 
Molière selv tidligere blevet opfattet som en tragedieskuespiller med manglende 
talent: disse to markeringer vedr. opfattelser af komedie og tragedier i samtiden 
er vigtige i det historiske stilperspektiv i L’Impromptu de Versailles (Truchet 1990). 
Molière regulerede sine antipatier overfor skuespillerne på Hôtel de Bourgogne 
og forklarede sit syn på komedien gennem en demonstration af den afsøgende 
tilblivelsesproces på et stykke som en teaterforestilling. Det er således indbygget 
som et komisk træk i komedien, at den – i takt med at den tager form – må forkaste 
forskellige stilmæssige bud som nogle, der bliver lagt afstand til. Dette er et eksempel 
på hvordan det dobbeltkontraktlige optræder som indbyggede eksplicitte, kritiske 
greb. Der opereres på det indre fabelplan og på det ydre implicitte censurniveau i 
den teatermæssige og kulturelle kontekst (Nelson 1957: 313).  

Komedien L’Impromptu de Versailles fremhæver på denne måde diskussionen om, 
hvorvidt komedien tilhører den lave genre. Stykket giver også læseren en forestilling 
om Molières teorier om skuespilkunst og om det at skrive en god komedie. Som 
dramatiker forsvarede Molière sig mod de professionelle såvel som de personlige 
angreb, som dramatikeren Edme Boursault havde gjort mod ham i sit kritiske 
skuespil Portrait du paintre ou le contre-critique de L’École des femmes. Stykket, der bar 
undertitlen Enomire (anagram for Molière), var netop et af de kritiske stykker, der 
blev skrevet med henblik på at straffe Molières karikatur, sådan som den fremgik af 
figuren Lysidas i La Critique de L’École des femmes, idet Molière gik imod Boursaults 
reaktion ved ganske enkelt at fremhæve Boursaults jalousi (Lawrence, 1981: 129). 
Grebet gik ud på, at Molière insisterede på, at hans bedste ven skulle fremstå i 
offentligheden og nyde en tiltrængt kongelig protektion, sådan som hans egen komedie 
havde vundet den. Molière er således metteur en scène (iscenesætter og trupleder) 
i mere end én forstand: han tilrettelægger og organiserer handlingerne inden for 
truppen, og han iscenesætter også megen af den handling, der finder sted omkring 
truppen. Denne form for dobbeltagentur kommer til udtryk gennem kommentarer 
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til skuespillermedlemmerne af hans trup med henblik på at få det lattervækkende i 
Hôtel de Bourgognes stil til at fremstå som teatral genrekonstituent. På samme tid 
imiterer skuespillerne konkurrenternes bombastiske stil ved at benytte en teatral stil 
som spilmæssig distancering til og afskærmning overfor kongens censur. 

En af skuespillerne, Brécourt, meddeler, at eftersom komedien foregiver at 
fremhæve den menneskelige svaghed, må den effektive komedie latterliggøre 
mennesker, som vi ville kunne møde i vort hverdagsliv. Han fastholder, at den 
skandaleombruste satire aldrig privilegerer prototyper frem for specifikke individer. 
Dette argument problematiserer den kendsgerning, at Molières komedie kun 
benytter hverdagskarakterer. I denne sammenhæng er hverdagsbegrebet bundet 
til verden forstået som teater eller i det mindste til livet under teatraliserede 
omstændigheder, der genremæssigt benyttede sig af ’komedien-i-tragedien’. Denne 
indbyggede modsigelse fornærmede også de kritikere, som ikke opfattede Molières 
L’Impromptu de Versailles som en god komedie. 

Dobbeltkontrakt nu og dengang
Begrebet dobbeltkontrakt blev med Poul Behrendts bog Dobbeltkontrakten. En æste-
tisk nydannelse medvirkende til, at flere begyndte at tale med om de situationer, der 
opstår, når grænsen mellem fakta og fiktion i nogen udstrækning bliver blødt op. 
Denne form for situation var, som vi nu har set, ikke helt så ny som Behrendts titel 
kunne lade ane. 

I det foregående har jeg overført dobbeltkontrakten som begreb til teatralitet 
sådan som Molière realiserede det. I en dramaturgisk sammenhæng kan man se 
på dobbeltkontrakten som udtryk for de teatrale greb, hvormed en forfatter som 
kunstaktør intervenerer i kunstkritikken. En sådan intervention kan dele kritikken 
i to niveauer og samtidigt se ud som om, at den gør kritikken til medansvarlig 
for et kunstværks udsigelse. De to recipientniveauer, som jeg her benævner, har i 
vid udstrækning at gøre med den måde, hvorpå en forfatter etablerer sit spil med 
sand virkelighed og sand virkelighedsgengivelse (mimesis), dvs. fiktion. Er det 
sandsynlige i værket sandt, blot fordi det er realistisk eller kan identificeres ved 
vidners dokumentation? Er løgn et kriterium for det usande værk? Eller er netop den 
gode løgnehistorie sand? Spørgsmålene er utallige, men når et værk i sin kontekst 
kan forurolige en læser eller kritiker, blot fordi det ikke eksplicit bliver forklaret, 
om forfatteren skriver erklæret fiktion, der indskriver og reanimerer reale levende 
eller døde personer i et for samtiden genkendeligt univers, er der lagt op til, at en 
kritikerinstans på en eller anden måde er indskrevet i værket. – Hvis forfatteren 
ikke længere er udtryk for den klassisk gængse forfatterrolle, hvad sker der så med 
kritikerrollen? Eller med læserrollen? Er kritikerrollen som censurinstans blevet 
udfordret på spørgsmålet om grænsen for den kunstneriske ytringsfrihed? 

 Med artiklen har jeg også villet vise, at begrebet dobbeltkontrakt som produktiv 
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læsestrategi kan vise sig at være et rammende udtryk for den centrale teatrale 
handling, der er på tale med den form for kunstværk og ytring, som Molière i sin tid 
skabte med L’Impromtu de Versailles, og som altså her ikke opfattes som en æstetisk 
nydannelse, der begrænser sig til en senmoderne periode. 

Konkluderende 
Ud over at skabe en komedie, der rørte ved et censureret udtryk for den sande kome-
die, var det Molières intention med L’Impromptu de Versailles at skabe en kritisk 
stil, baseret på sine professionelle greb som teatermand. Denne stil er politisk i den 
betydning, at den kan diskuteres som en retorisk figur. Man kan se Molières form for 
interaktion som en demonstration af dårlig skuespilkunst, der angår et teatermæs-
sigt smagsanliggende. Men komedien fungerer samtidig også som ’dobbeltkontrakt’ 
der udfordrer kunstnerisk ytringsfrihed i forhold til det politisk korrekte i samtiden. 
Dette bevirker, at vi står tilbage med en læsning af Molières komedie som et værk 
af næsten »anti-æstetiske« dimensioner. De fiktive udtryk bliver udstillet som et net 
af konventioner i opløsning og er arrangeret som et komplekst net af referencer til 
kontrasterende skuespillerstile. 

L’Impromptu de Versailles handler om det at opdage de kritiske positioner inden 
i et dramaturgisk grundbegreb: teatralitet bliver set som en dobbeltkontrakt, 
transformeret til en dobbeltbundet komedie, der involverer den indre scene og den 
ydre scene. Figurerne bliver til iscenesatte parter i dobbeltkontrakten. Derfor vil 
de tilskuere, der ser dette dobbelte spil, som noget der ikke bliver retfærdiggjort 
som eksplicit dobbelthed, ofte se sig hjulpet af figurernes måde at fremhæve dårlig 
skuespilstil på, så den kan skelnes fra den skuespilkunst, som de selv står for.  Dette 
giver anledning til en række bestemmelser af teatraliteten i L’Impromtu de Versailles: 

• Stykket i stykket – her forstået stykket, der prøves på – fungerer som en dobbeltkontrakt, hvor 
prøveforholdet er fordoblet i forhold til stykkets udsigelse.

• Tilskuerpositionen er en dobbeltkontraktlig relation, hvor figurerne er tilskuere samtidig med at 
stykket lader sig afprøve over for en forventning om den ultimative tilskuer, kongen. 

• Kritikken som en dobbeltkontrakt i form af den implicitte kritik af den rivaliserende teatertrup og 
den eksplicitte kritik som en udslagsgivende censurfaktor i forhold til skuespillernes hævdvundne 
ret til at udtrykke sig i den stil, de finder retmæssig.

• Teatralitet som et dobbeltkontraktligt greb til at håndhæve dramatikerens og skuespillernes kun-
stneriske udtryksfrihed. 

Alt i alt er disse kompositoriske elementer i politiske stiløvelser en måde at besvare 
magtinstansens annoncering om, at det naturlige er det kunstige, der lykkes – en 
moralsk tilgang som er tilvejebragt mhp. at efterlade tilskueren i tvivl om, hvilken 
del af komedien, der er komisk, og om hvilken del af komedien, der er så tragisk, at 
en teatral komedie bliver den eneste udvej. 
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»Jeg kan lide, når teatret spiller med åbne kort«
Om Roland Schimmelpfennigs Auf der Greifswalder Straße

Af Mads Thygesen

Et udgangspunkt
Med formlen »teater minus tekst = teatralitet« har den franske semiolog og  
litteraturteoretiker Roland Barthes leveret en bestemmelse af teatralitet, som ind-
går i en lang række teaterleksikoner og teaterlærebøger af såvel ældre som nyere 
dato.1 I de fleste af disse fungerer den som et udgangspunkt for, hvordan man kan 
tænke teatralitet som en æstetisk kategori, der på væsentlige områder adskiller sig 
fra litteraturen. Dette rejser næsten uundgåeligt spørgsmålet om dramaets status i 
teatret. I sin forkortede form får Barthes’ distinktion imidlertid en mere kategorisk 
betydning, end den har i hans essay »Le Théatre de Baudelaire« fra 1954, hvori han 
skriver: »Hvad er teatralitet? Det er teater minus tekst; det er en tæthed af tegn og 
sansninger, som opføres på scenen, startende fra det nedskrevne argument«(Barthes 
1964, s. 41). Af denne bestemmelse fremgår det, at den dramatiske tekst har en gan-
ske særlig status hos Barthes. Alt begynder tilsyneladende med teksten. Med ordet: 
»tæthed« (fr. épaisseur) skal det angives, at publikum oplever en intensitet af tegn og 
sansninger i teateret, som altså er noget andet end tekst. Hvordan disse to ting står i 
forhold til hinanden, bliver dog først helt klart i den følgende sætning: »[teatralitet] 
er den universelle [fr. æcuménique] perception af sanselige kunstgreb – gestus, tone, 
afstand, materiale, lys – som nedsænker teksten i en mangfoldighed af ydre sprog« 
(ibid., s. 41-42).2 Barthes fastslår altså, at enhver opførelse »nedsænker« den drama-
tiske tekst i en mangfoldighed af tegn og sansepåvirkninger, hvis tæthed er nærmest 
uigennemtrængelig. Eller sagt på en anden måde: når man læser et givent drama, 
vil teatraliteten befinde sig på ydersiden, mens det modsatte gør sig gældende i 
opførelsen. Den forestilling, som den individuelle læser ser for sig, svarer ikke nød-
vendigvis til den opførelse, som publikum i fællesskab overværer i teatret, da teksten 
oversættes til et helt andet sprog, scenens. Det er altså Barthes’ pointe, at man må 
skelne mellem to fænomener, tekst og opførelse, der principielt set må betragtes og 
analyseres på deres egne præmisser. Formlen: »teater minus tekst = teatralitet« udgør 
altså intet andet end en distinktion mellem to iagttagelsesoperationer, der har hver 
deres grænse, hver deres indenfor og udenfor.

Det er intentionen med dette bidrag at afprøve denne hypotese med udgangs-
punkt i den tyske dramatiker Roland Schimmelpfennigs teaterstykke Auf der 
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Greifswalder Straße (uropført 2006).3 Jeg læser altså hos Barthes et udkast til en 
måde, hvorpå vi kan angribe et genstridigt problem. Når man står i en situation, 
hvor man har sat sig for at skrive om en given dramatikers værk og dets sceniske 
realisationer, må man nemlig spørge sig selv, hvordan man vil håndtere forskel-
len mellem tekst og teatralitet. Med inspiration fra Barthes vil jeg her forsøge at 
betragte sagen fra to forskellige sider, hhv. tekst og opførelse. I den sammenhæng er 
det vigtigt, at Barthes peger på, at teaterstykker er skrevet med henblik på opførelse 
i teatret. Der gives ikke noget »stort« teater uden en altopslugende appetit efter 
teatralitet, fastslår Barthes, for så vidt den skrevne tekst hos Aischylos, Shakespeare, 
Brecht, m.fl. fra begyndelsen bæres frem af noget ydre (kroppe, objekter, situatio-
ner etc.). Om end Schimmelpfennigs teaterstykke ifølge Barthes’ begreber slet ikke 
ville egne sig til opførelsens æstetik, fordi den betjener sig af en romanlignende 
udsigelseskonstruktion, skal jeg her forsøge at vise, at den bæres af en sådan appetit 
for teatralitet. Nøglen til min læsning skal findes i følgende udsagn: »Jeg kan lide, 
når teatret spiller med åbne kort«, der stammer fra en samtale med dramatikeren 
i det tyske programhæfte.4 Hvad, der menes med det, skal jeg forsøge at svare på i 
det følgende. Først vil jeg præsentere en introduktion til teksten og dens udsigelses-
konstruktion, hvilket fører direkte over i en kort gennemgang af stykkets handling 
og tematik. Herefter krydser jeg så at sige over på den anden side, idet det nu skal 
handle om to forskellige iscenesættelser, hhv. uropførelsen (Deutches Theater Berlin 
2006) instrueret af Jürgen Gosch, og den første danske opførelse i Peter Dupont 
Weiss’ iscenesættelse (Aarhus Teater, 2007). 

Tekstens udsigelse
Auf der Greifswalder Straße er publiceret i to næsten identiske udgaver. Den før-
ste udgave finder man i det tyske tidsskrift, Theaterheute (nr. 1, januar, 2006), der 
lavede et såkaldt »Stückabdruck« i anledning af stykkets uropførelse på Deutches 
Theater Berlin. Den anden udgave finder man i antologien, Theater Theater – 
Antologie Aktuelle Stücke nr. 16, udgivet af det tyske forlag Fischer i december 2006. 
At de to udgaver ikke er identiske, skyldes en række markante ændringer af tekstens 
typografi. Når man kollationerer (og dvs. sammenholder) de to udgaver, for at se 
om bogudgaven svarer til det »oprindelige« aftryk i tidsskriftet, viser det sig for det 
første, at kursiveringen af regianvisningerne er fjernet i den seneste udgave. For 
det andet er fremhævningen af personnavne ændret, så de ikke står med fed skrift, 
men derimod med versaler – og der skilles ikke mellem personnavn og replik på 
andre måder (f.eks. i form af et kolon). Alt dette har stor betydning for læsningen, 
bl.a. fordi variationen i »billedet« af bogstaverne bliver mindre. Den tydelige og 
overskuelige inddeling af teksten i hhv. dialog og regi, som førsteudgaven rummer, 
mangler altså i bogudgivelsen, hvilket bogstaveligt talt gør teksten mere vanskelig at 
overskue. Disse ændringer bevidner om, at Schimmelpfennig – som så mange andre 
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moderne dramatikere før ham – er optaget af, hvordan det trykte manuskript tager 
sig ud på papiret.5 Det interessante er, at Schimmelpfennigs håndtering af det trykte 
manuskript synes at have en dobbelt funktion: På den ene side præsenterer han en 
konstellation af tegn, ord og sætninger på en måde som kun læseren kan opleve. 
På den anden side peger tekstens grafiske form ud mod spørgsmålet om teatralitet, 
fordi den foreskriver en række helt konkrete iscenesættelsesmæssige problemer. Min 
hypotese er, at disse problemer især har at gøre med værkets udsigelseskonstruktion, 
og dvs. spørgsmål af typen: Hvem taler? Hvorfra tales der? Hvad tales der om? 

Begrebet om udsigelse (fr. énonciation), sådan som jeg anvender det her, har 
som sit væsentligste udgangspunkt den franske sprogforsker Émile Benveniste, hvis 
refleksioner er optrykt i Problèmes de linguistique génerale I-II (1966-74). Baggrunden 
for, at jeg henvender mig til Benveniste, er, at udsigelse desværre ofte bliver opfattet 
som et strengt litterært anliggende. Det er ganske vist rigtigt, at udsigelsesteorien 
senere har fået stor betydning på litteraturens område, hvilket bl.a. skyldes Barthes, 
som i mange sammenhænge trækker tunge veksler på de grundlæggende refleksioner 
hos Benveniste. Men den er faktisk mindre fremmed for drama- og teaterteori, end 
de fleste måske umiddelbart antager, idet mange af begreberne har vundet hævd hos 
teaterforskere som Keir Elam og Patrice Pavis. Men hvad er udsigelse? Udsigelse 
betegner den akt, hvor sproget tages i anvendelse af en person (Benveniste 2004, s. 
241-242). Udsigelse handler ikke om en eller anden abstrakt egenskab ved sprog-
systemet; det har tværtimod at gøre med noget, som vi alle kender fra vores dag-
lige kommunikation med andre mennesker. Sproget realiseres i konkrete udsigelser, 
hvor nogen siger noget til nogen. Hvad, der nok kan være lidt mere vanskeligt at få 
greb om, er, at vi i denne sammenhæng må sondre mellem noget, som man i praksis 
oplever som to sider af samme sag, nemlig »det som siges« og så selve udsigelsesak-
ten. Dette svarer til Benvenistes distinktion mellem udsagn (fr. énoncé) og udsigelse: 
udsagnet har at gøre med det sagte, mens udsigelsen betegner den sproglige aktivi-
tet, der udfoldes af den, der taler, i det øjeblik, hvor han eller hun taler. At tale om 
en udsigelse, svarer derfor til at tale om en unik diskursiv hændelse, hvor en person 
tager sproget i brug med henblik på at udøve en eller anden form for indflydelse på 
en given modtager.

Eksempelvis:

TANJA Jeg er her for at advare dig, Rudolf. 
(Schimmelpfennig 2006, s. 417)

Hvem er det, som siger disse ord? De fleste vil indlysende nok svare, at det er Tanja, 
som henvender sig til Rudolf for at advare ham om den skæbne, der venter ham. 
Man kan altså sagtens forstå og analysere ovenstående eksempel som en udsigelse, 
hvor en person fremfører et udsagn. Idet sætningen: »Jeg er her for at advare dig, 
Rudolf«, bliver sagt af en figur i teaterstykke, så fremtræder ytringen imidlertid på 
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en anden måde, end hvis man overhører den i løbet af en given samtale – ligesom 
ytringen fremtræder på en anden måde, når man læser den, end hvis den fremsiges 
af en skuespiller på scenen. Uden at gå i for mange tekniske detaljer kan man derfor 
hurtigt konkludere, at det, der foregår i teksten, adskiller sig fra en real udsigelse, da 
tekstens fiktive »jeg«, »her« og »nu« jo befinder sig på et helt andet ontologisk niveau 
end værkets reale afsender- og modtagerinstanser.   

Ved en mere detaljeret gennemgang af manuskriptet, opdager man en (for den 
dramatiske genre) noget ejendommelig udsigelseskonstruktion. Ejendommelig er 
den, fordi Schimmelpfennig betjener sig af en anonym og umarkeret »beretter«-
instans, der taler til læseren gennem tekstens regibemærkninger. Dermed forbryder 
han sig mod det genrekrav, der siger, at dramatikerens »stemme« er forment adgang 
fra den scene, hvor figurerne optræder som handlende og virkende. Det udsigelses-
subjekt, der taler i regien, træder ganske vist ikke ind på scenen; men når man læser 
teksten, kan man vanskeligt undgå at danne et billede af en dramatiker, som står bag 
tæppet og trækker i trådene. Dermed opstår der en særlig tekstuel parabase: Ordet 
»parabase« kommer fra græsk. Det betyder »at træde til siden«, og det henviser egent-
lig til den gestus i det græske teater, hvor koret tager deres masker af og taler direkte 
til publikum (Pavis 1996, s. 239). På tekstniveau tager denne parabase form som en 
»stemme ved siden af«, idet der tales fra et andet sted.6 Allerede fra stykkets første sæt-
ning: »På gaden, midt om natten« (ibid., s. 415) etableres der en »ydre« synsvinkel, 
hvorfra begivenhederne iagttages og beskrives. Det begynder som en rent fænomeno-
logisk iagttagelse af, hvad der foregår i det dramatiske univers. Med denne scenebe-
skrivelse knytter Schimmelpfennig an til et udpræget moderne tendens til at beskrive  
fiktionsrummet sådan som en romanforfatter ville gøre det (jf. Worthen 2005, s. 
54ff.): Regianvisningerne rummer stort set ingen tekniske angivelser af, hvad der 
foregår på scenen, men fremtræder nærmere som en beretters beskrivelse af fiktions-
rummet. Schimmelpfennig tager imidlertid denne konvention et skridt videre, for 
beretter-instansen optager efterhånden mere og mere plads i teksten, da flere scener 
slet og ret består af beskrivelse (se f.eks. følgende afsnit, hvor jeg citerer Scene 3.2 i 
sin fulde længde). Dertil kommer, at beretteren på nogle helt afgørende tidspunkter 
henvender sig til læseren for at forklare de skjulte sammenhænge mellem begiven-
hederne. Om end det langt fra er alt, der bliver forklaret, opstår der altså en særlig 
relation mellem læseren og den alvidende fortæller. Betydningen heraf bliver klarere, 
hvis man betragter tekstens handling og tematik.

Handling og tematik
Hvad ville du gøre, hvis du kun havde 24 timer tilbage at leve i? Sådan lyder det dra-
matiske spørgsmål i Auf der Greifswalder Straße, hvor korte episoder fra livet på en 
gade i storbyen bliver flettet sammen i en på én gang komisk og skæbnesvanger for-
tælling. Blandt de personer, vi møder på gaden, er: frugt- og grønthandleren Rudolf, 
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som hjemsøges af ildevarslende mareridt, hvor han bliver bedt om at tage sig i agt for 
»giraffen«; en overvægtig mand i begyndelsen af tresserne, som leder efter sin hund; 
kioskejeren Hans, som pludseligt begynder at synge fascistiske børnesange; en gruppe 
unge piger, som er på vej hjem fra en tur i det vilde natteliv; fire kassedamer i et super-
marked, som fordriver tiden med at sladre om andre mennesker etc. Spørgsmålet 
om, hvad det enkelte menneske ville gøre, hvis det kun havde én dag tilbage at leve i, 
bliver tematiseret igennem hovedhistorien om Rudolf, da handlingen spænder over 
de sidste 24 timer i hans liv. Det begynder med et helt tilforladeligt gadebillede, hvor 
vi ser en mand, der leder efter sin hund. Det næste, der sker, er, at Rudolf vågner fra 
et mareridt, hvor en kvinde fra hans fortid fortæller, at han kun har én dag tilbage at 
leve i. Det viser sig senere, at disse scener er forbundne, for det er en herreløs hund, 
der strejfer omkring på gaden, der er årsag til Rudolfs skæbne: Hunden bider en 
tilfældig pige, Simona, der arbejder i Rudolfs butik. Simonas veninde, Maika, må  
således afløse i butikken. Og selvom Rudolf fra start modtager rigeligt med advarsler 
om den skæbne, der venter ham, forelsker han sig hovedløst i denne usædvanligt 
høje pige, da hun ankommer til butikken. Idet Tanja har advaret ham om, at det 
vil gå ham grumme galt, hvis han ikke tager sig i agt for »giraffen«, har Rudolf god 
grund til at fare med lempe. Men det gør han selvfølgelig ikke, og så ruller lavi-
nen. Når han umiddelbart efter lukketid fortæller hende, at hun er »det smukkeste 
væsen i denne by« (ibid., s. 443), sætter han nemlig noget i verden, som han ikke 
kan trække tilbage. Til slut er der tre døde: Rudolf bliver skudt af giraffen. Simona 
forvandler sig til en varulv og bliver skudt af gadens beboere. Og den usynlige pige, 
Bille, opdager til slut, at folk ikke kan se hende, fordi hun bærer dødens mærke. Som 
kontrast til disse tragiske skæbner står historien om det unge elskende par, Fritze og 
Katja, der føres sammen af en mystisk sølvske. Stykket handler således om, hvordan 
nogle meget forskellige menneskers historier sættes i forbindelse med hinanden af 
små tilsyneladende ubetydelige og tilfældige begivenheder.

Handlingen foregår imidlertid ikke på en tilfældig gade, men på et ganske 
bestemt sted i den tyske hovedstad, Berlin. Stykket bærer nemlig titlen på en reelt 
eksisterende gade, Greifswalder Straße, som før murens fald var en del af Østberlin. 
Schimmelpfennigs »Greifswalder Straße« knytter således an til en bestemt lokalitet, 
idet han fører os ind i en verden, der minder påfaldende meget om virkelighedens 
Greifswalder Straße. Midt i denne verden, der virker helt og aldeles som vores, stø-
der vi imidlertid på »det fantastiske« (Cf. Todorov 1998; Richardson 1997) i form 
af naturstridige størrelser som varulve og genfærd. Inden jeg ser nærmere på tekstens 
modsætning mellem det naturalistiske og det fantastiske, vil jeg imidlertid give læse-
ren en kort indføring i gadens særlige historie, da den har stor betydning for det 
dramatiske univers.

Griefswalder Straße ligger, som sagt, i det tidligere Østberlin, og markerer i 
dag udkanten af det fashionable boligkvarter, Prenzlauer Berg. Det meste af kvar-
teret omkring gaden undgik de ødelæggelser, som fandt sted under de allieredes 
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bombardement i slutningen af 2. Verdenskrig, men fik desværre lov til at forfalde i 
tiden under DDR. Umiddelbart efter murens fald kom mange lejligheder til at stå 
tomme, idet man nu frit kunne rejse til Vesten. I takt med at mange søgte frihed 
og materiel velstand i Vesten, blev kvarteret således et billigt og attraktivt hjemsted 
for forretningsdrivende, punkere, studerende og avantgardistiske kunstnermiljøer. I 
løbet af ganske kort tid har kvarteret derfor fået en kraftig ansigtsløftning: Mange 
gamle bygninger er blevet restaureret, og det gamle arbejderkvarter er nu hjemsted 
for billige loftslejligheder, restauranter, caféer, undergrundsgallerier, retrobutikker 
og designforretninger. Ved siden af smukt restaurerede stukfacader kan man sta-
dig se mange hullede og faldefærdige husblokke, som bærer tydelige spor fra kam-
pene i 1945. Byens voldsomme historie taler med andre ord fra murene, hvilket i 
Schimmelpfennigs tekst har givet anledning til en historie om en gådefuld sølvske, 
som bliver fundet inde i en mur af nogle bygningsarbejdere. Om end Greifswalder 
Straße altså har en aura af Øst-nostalgi, er selve gaden ikke et sted, som indbyder til, 
at man opholder sig der i længere tid ad gangen. Det er først og fremmest en fire-
sporet udfaldsvej, der fører os ud af byen. Mellem vejbanerne kører sporvognene, og 
i det grønne område mellem skinnerne løber de store, glubske hunde frit omkring 
uden deres ejermænd. Selve gaden, der har været en mere eller mindre permanent 
byggeplads siden murens fald, markerer desuden grænselandet mellem centrum og 
periferi og ændrer således karakter fra hyggelige stuklejligheder til trøstesløs beton, 
jo længere man bevæger sig væk fra byens midte. Alle disse aspekter melder sig på én 
eller anden måde i det dramatiske univers.  

Schimmelpfennig har betragtet de mange forandringer, som har fundet sted 
på Greifswalder Straße i tiden efter murens fald. Dette har givet anledning til en 
kalejdoskopisk fortælling med 63 scener, utallige personer og lokaliteter, som brin-
ger tankerne hen på film som Robert Altmans Short Cuts fra 1993, hvor en række 
storbyskæbner føres sammen af tilfældige begivenheder. I modsætning hertil fast-
holder Schimmelpfennig ikke en strengt naturalistisk kausalitet, hvor genkende-
lige handlinger får troværdige konsekvenser. Der synes nemlig at være såvel »gode« 
som »onde« kræfter på spil i det dramatiske univers, hvor selv de mest ubetydelige 
begivenheder er forbundet med en større kosmologisk betydning. Det ellers så gen-
kendelige univers viser sig således at være påvirket af overnaturlige kræfter, f.eks. 
hundens bid, der forvandler Simona til en varulv, og den mystiske sølvske, der fører 
de unge elskende sammen til slut. Det onde er altså forbundet til varulven, mens 
det gode er forbundet til sølvskeen (sølv er jo som bekendt det eneste metal, der kan 
fordrive varulve). Spørgsmålet om, hvordan disse overnaturlige kræfter griber ind i 
figurernes liv, er et ledemotiv i teksten, og der er meget mere mellem himmel og jord 
i Schimmelpfennigs »Greifswalder Straße«, end man umiddelbart regner med. 

Der, hvor figurerne ser noget skæbnesvangert og uforklarligt, fornemmer man 
– som læser – hele tiden en umådeligt opfindsom afsender-instans, der trækker i 
trådene. Det er, som jeg tidligere har været inde på, nemlig igennem beretterinstan-
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sen, at vi kommer i besiddelse af nogle helt afgørende informationer om historien. 
Det er en væsentlig del af tekstens parabase, at denne stemme fører læseren ind i et 
fantastisk univers, men samtidigt antyder, at dette univers følger nogle helt andre 
regler, end dem vi almindeligvis godkender som værende sandsynlige. Mest tydeligt 
bliver beretter-instansens karakteristiske betoning af skæbnens ironi i historien om 
den mystiske sølvske:

3.2
Den 25. april 1945 hen imod klokken halv fire om eftermiddagen, i en lejlighed i 
Chodowieckistraße, indemurede den 68-årige tidligere håndværker Johann Erdmann, 
krigsinvalid fra Første Verdenskrig, den sølvske, som han havde fået i gave ved sin dåb 
i året 1877, og som allerede hans bedstefar, Friedrich Erdmann, ligeledes håndværker, 
havde fået i gave ved sin dåb, og som han nu havde i sinde at give videre til sin datter 
Henriette. 
 Men det blev aldrig til noget: Johann Erdmann døde kort efter, at han havde 
gjort arbejdet færdigt, ramt af en rikochetterende kugle, der blev siddende i hans 
pande. Erdmanns datter, som gerne ville have givet skeen videre til sin datter, der blev 
født kun få måneder senere, fik aldrig mulighed for at få det indemurede arvestykke 
ud, og således gik skeen hen og blev glemt. Skeen forblev indemuret i væggen, indtil 
den blev fundet af en byggearbejder, som et halvt århundrede senere var i færd med at 
rive væggen, den befandt sig i, ned. Men byggearbejderen fattede ikke skeens værdi, 
og af uagtsomhed og lyst lod han den falde fra øverste etage af stilladset, hvor han og 
kollegerne sad og spiste deres morgenmad. Det var en lørdag i juni hen imod klokken 
ti om formiddagen. Byggearbejderen var – tilfældigvis – barnebarn af den russiske 
soldat, hvis rikochetterende kugle i april 45 tog livet af Erdmann. Med en metallisk 
klirren faldt skeen gennem stilladset, som var dækket af kolossale presenninger, ned 
på fortovet, sprang derfra endnu et par meter videre og landede for fødderne af en 
ung mand, som natten forinden ved hjælp af en lighter havde fået en guldkæde til 
at smelte for at gøre indtryk på en pige. Den unge mand stak skeen i lommen. Den 
unge mand hed Friedrich, eller bare Fritze, hun hed Katja og var datter af datteren af 
datteren til den mand, som havde muret skeen inde.
(Schimmelpfennig 2006, s. 447)

Det fremgår heraf, at menneskers handlinger kan have både uforudsigelige og uover-
skuelige konsekvenser. En vildfaren kugle, affyret af en russisk soldat i 1945, kan 
f.eks. have overvældende indflydelse på nutiden. Når man læser teksten, opdager 
man imidlertid, at beretteren leger med det tyske talesprogs kaskadekarakter, idet de 
mange ledsætninger med betydningsfulde detaljer og omstændigheder spreder sig 
som ringe i vandet, hvilket ironisk nok peger tilbage på fortællingens pointe. Selv 
om alt tilsyneladende har en mening og sammenhæng i det dramatiske univers, så 
synes historien om den rikochetterende kugles fatale bane blot at forstærke fornem-
melsen af, at menneskelivet er underlagt kontingensen som vilkår. Hvad angår for-
holdet mellem årsag og virkning, ja, så er spørgsmålet om ikke kæden af hændelser 
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føres så tilpas langt ud, at enhver tale om sandsynlighed forstummer. Ordet: »tilfæl-
digvis«, som behændigt indskydes i beretningen, indtager således en særlig position 
i værkets kausalitet, idet dramatikeren lader os ane, at figurerne ikke er herre over 
deres egne skæbner, da det bestandigt er overmægtige kræfter, hvad enten det nu er 
skæbnen eller tilfældet, som bestemmer udfaldet af deres handlinger.  

På baggrund af denne korte gennemgang skulle det gerne være blevet klart, at 
manuskriptet rummer enorme udfordringer for enhver iscenesættelse. Eksempelvis: 
Hvad stiller instruktøren op, når dramatikeren skriver en tekst, hvor store dele vir-
ker helt igennem »fortalte«? Hvorledes kan man oversætte den tekstuelle parabase 
til teater? Og rummer et teaterstykke med 63 scener, utallige personer og lokaliteter 
ikke en lidt for stor mundfuld for teaterets virkemidler? I det følgende skal jeg se 
nærmere på to iscenesættelser, som tager disse udfordringer op.

Første iscenesættelse
I den tyske instruktør Jürgen Gosch’ iscenesættelse begynder Auf Greifswalder Straße 
(Deutsches Theater Berlin 2006) i en fuldt oplyst teatersal. Mens publikum, der 
knapt har indfundet sig på deres pladser, stadig sludrer med hinanden, rejser en 
mand sig fra sin plads på første række og forsøger at komme op på prosceniumssce-
nen. Idet manden er klædt i sort motorcykeludstyr, bærer en hvid plasticpose med 
flasker i og har langt, tyndt hår, fornemmer man hurtigt, at han ikke er en del af 
teatrets stampublikum. Et gisp går igennem salen, da manden, som tydeligvis ikke 
er helt »appelsinfri«, mister balancen på scenekanten. Men heldigvis springer flere 
personer på første række beredvilligt til, da han falder ned. Det viser sig dog hurtigt, 
at det er skuespillere fra teatrets ensemble, der er i gang med at udføre en handling 
til glæde for publikum. Sammen bugserer de manden op på den mennesketomme 
scene, hvor en stor trappe med lave trin strækker sig fra den runde bagvæg og ud 
mod publikum. Langsomt går manden hen over scenen, hensunket i sine egne tan-
ker, indtil han standser op og brøler: »Maiden!«

Med denne indledningsscene opbygger Gosch en meget »tynd« fiktionskontrakt 
med sit publikum, idet han henleder deres opmærksom på den teatrale situation. 
På den ene side etableres der et indtryk af, at det så at sige er manden på gaden, der 
optræder på scenen. Dette udgangspunkt klæder Schimmelpfennigs drama godt, da 
det jo handler om en gade, der – populært sagt – ligger et stenkast fra selve opførel-
sesstedet, Deutsches Theater. Det handler altså om en lokalitet, som størstedelen af 
det tilstedeværende publikum antageligvis kender, hvilket i sagens natur har afgø-
rende betydning for deres oplevelse af og indlevelse i det imaginære univers. På den 
anden side peger legen med overgangen fra sal til scene tilbage på, at der er tale om 
en teatral udsigelsessituation: det er, når alt kommer til alt, skuespillere som gestalter 
noget foran et publikum.

Ved at lade skuespillerne gå fra en fuldt oplyst sal til scenerummet afslører Gosch 
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altså det moment, hvor de tager deres »masker« på. For publikum opleves denne 
gestus som en teatral parabase, der løber gennem hele forestillingen, bl.a. fordi lyset i 
salen forbliver tændt under hele forestillingen. Denne teatrale parabase svarer til den 
gestus i det græske teater, hvor koret tager masken af og taler direkte til publikum 
(jf. parabase i den græske betydning af »at træde til siden«). Det er præcist det, der 
sker, når kassedamerne i supermarkedet optræder som et kor, der formidler centrale 
dele af dramatikerens regianvisninger. I det hele taget forholder skuespillerne sig til 
de forskellige roller som masker, der tages af og på. De fleste af skuespillerne må 
nemlig påtage sig mange roller i løbet af forestillingen. I indledende scene gestaltes 
»Der Rocker mit der Plastictüte« eksempelvis af skuespilleren Peter Pagel, som tillige 
påtager sig en række mindre roller som »Mann am Telephon«, »Der Mann auf dem 
Balkon«, »Mann im Kindertheater« og »Mann mit der Kutsche«. Som publikum 
kan man følge skuespillernes forvandlinger fra den ene rolle til den anden, og en 
væsentlig del af fornøjelsen består således i at iagttage, hvordan de forskellige roller 
gestaltes. Hovedrolleindehaveren, Ingo Hülsmann, udfører f.eks. skiftet fra frugt- og 
grønthandler til rumæner ved hjælp en tyk accent og et mere farcebetonet spil. Der 
skal altså ikke så meget til, før publikum går med på ideen om, at han nu er en af de 
tre rumæner, som skyder solen ned fra kirketårnet i midten af stykket. 

Som iagttager af Gosch’ iscenesættelse bliver man således konfronteret med en 
fascinerende dobbelthed: På den ene side udspænder han hele dramaets fiktionsrum 
med alle de mange personer og lokaliteter. På den anden side gør han teatraliteten, 
dvs. tætheden af tegn og sanselige kunstgreb, til genstand for vores opmærksom-
hed. Man kunne mere præcist sige, at iscenesættelsen gør en dyd ud af publikums 
opmærksomhed på »det fremtrædendes fremtræden« (jf. Seel 2001; 2003). Denne 
opmærksomhed angår ikke i første omgang spørgsmålet om, hvilken ontologisk 
status krop, gestus, tone, materiale, lys osv. har, men derimod spørgsmålet om, hvor-
dan noget nu og her melder sig for publikums sanser. Det er selvfølgelig ikke alt det, 
der finder sted i teateret, som er imaginært: der er en scene, der er en scenografi, der 
er skuespillere, osv. At disse elementer fanger vores opmærksomhed, skyldes ikke 
alene, at de på en eller anden måde fremtræder anderledes, end de virkelig er. Det 
skyldes tillige den måde, hvorpå de gør det. 

Hvad de scenografiske kunstgreb angår, så aktualiseres de mange gadebeskrivelser 
fra manuskriptet på en udtalt konkret og kontant måde. Der, hvor beretterinstansen 
i Schimmelpfennigs manuskript fremmaner et poetisk billede af sporarbejde, som 
foregår om natten, lader Gosch f.eks. scenerummet blive invaderet af orangeklædte 
mænd, som larmende smider de nye sporvognsskinner ind på scenen og giver sig i 
kast med at svejse dem sammen. Som publikum overhører man altså ikke drama-
tikerens beskrivelse af »en svejseflammes glidende lys gennem natten...«(op.cit., s. 
419). Man ser derimod en skærende svejseflamme, der næsten brænder sig fast på 
nethinden, når mændene går i krig med deres arbejde til tonerne af Nik Kershaws 
velkendte hit, Wouldn’t It Be Good, fra 1984. Instruktøren går således ganske langt 
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i sine bestræbelser på at omsætte de komplicerede beskrivelser fra manuskriptet til 
sceniske handlinger og billeder. Den gennemløbende parabase bringer imidlertid en 
dobbeltstrategi i spil, idet Gosch ikke begrænser sig til at udfylde scenerummet med 
objekter, der gør det muligt for publikum at leve sig ind i et imaginært univers. Som 
eksemplerne ovenfor antyder, gør han det nemlig på en så tilpas påtrængende måde, 
at man vanskeligt kan undgå at fokusere på den materialitet, som disse objekter 
faktisk udgør. Det gælder scenen, hvor en bygningsarbejder tømmer sin trillebør 
med murbrokker ned over scenegulvet fra balkonhøjde. Det gælder mængden af tea-
terblod, når kvarterets beboere flår skindet af den døde varulv, blot for at finde liget 
af Simona. Og det gælder sidst – men ikke mindst – den afsluttende konfrontation 
mellem Rudolf og Maika, hvor man i glimt aner, hvor galt det faktisk kunne gå, når 
den kvindelige skuespiller gestalter sin vrede ved at kaste mursten efter hovedrol-
leindehaveren.

Anden iscenesættelse
»På gaden, midt om natten. En overvægtig mand i begyndelsen af tresserne i en 
badekåbe. Han ser ned ad gaden og kalder med kraftig stemme på sin hund« (ibid., 
s. 415). Med denne korte scenebeskrivelse fremkalder instruktøren Peter Dupont 
Weiss et billede af »Greifswalder Strasse« på Aarhus Teater. Det bemærkelsesværdige 
ved Weiss’ gadebillede er, at det ikke primært illustreres ved hjælp af de scenografiske 
elementer. Det kommer derimod i stand gennem en lagdelt udsigelseskonstruk-
tion, hvor otte yngre skuespillere iklædt ensartede kostumer skiftevis beretter om, 
hvad der foregår i det dramatiske univers, og skiftevis gestalter de beskrevne figurer. 
Mens én af skuespillerne gestalter »manden uden hund« på scenen, er der altså en 
anden, som beskriver scenen for publikum. Dermed løses problemet omkring tek-
stens beretterinstans på en helt anden måde end hos Gosch. Alle scenebeskrivelserne 
lægges i munden på et talekor, der hele tiden iagttager og beskriver det, som foregår 
på scenen. Der etableres således en grundfiktion, hvor de otte skuespillere optræ-
der som kommentatorer, klædt i bedste 1930’er-stil, der beretter om handlingen 
fra nogle skriveborde med gamle skrivemaskiner og mikrofoner. Mikrofonerne er 
forbundet med nogle megafon-lignende højtalere, der hænger over scenen, og som 
sender skuespillernes stemmer ud i rummet med lettere diskant, forvrænget lyd, 
som vækker associationer til radiomediets barndom. Dertil kommer, at der afspilles 
flere lydcollager med citater fra historiske Berlin-taler (som f.eks. John F. Kennedys 
berømte: »Ich bin ein Berliner«, 1963), hvilket medvirker til at skabe en fornem-
melse af, at der tales fra et andet sted og tidspunkt. Denne konstruktion etablerer 
således et interessant spændingsforhold mellem de sidste 24 timer i Rudolfs liv og 
den historiske tid, der spænder fra 1930’erne og frem til i dag. Alt dette skaber et 
forstærket indtryk af, at kommentatorerne fortæller om noget, der foregik engang i 
den tyske hovedstad, Berlin, i en gade, som det nok er de færreste blandt det tilste-
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deværende publikum, der kender. Modtagerpositionen tager sig altså helt anderledes 
ud, end den gør i Berliner-opsætningen, bl.a. fordi teatrets publikum har en anden 
tilknytning til det sted og den historie, som stykket handler om. Af samme grund 
træder de symboler og referencer, der har fået tyske kritikere til at læse stykket som 
en politisk allegori med klare henvisninger til fænomener som nynazisme og frem-
medhad, lidt i baggrunden.7 Identifikationspunktet ligger først og fremmest i de to 
kærlighedshistorier, som ender hhv. lykkeligt (Fritze og Katja) og ulykkeligt (Rudolf 
og Maika). At kærlighedshistorierne fungerer som ledemotiv, understreges desuden 
af, at koret synger en smukt arrangeret tysk, romantisk lied om længsel efter den 
tabte kærlighed (In einem kühlen Grunde, 1810). 

Denne konstruktion indebærer, at der opstår en vis redundans i formidlingen af 
historien, da man jo både ser og hører, hvad der sker i det sceniske rum. Det svarer 
rundt regnet til at overvære en teaterforestilling, der indspilles som radiodramatik 
med oplæsning af scenebeskrivelser. Det virker imidlertid ganske raffineret, for det 
lykkedes at etablere og opretholde en parabase, hvor det dramatiske univers på én 
og samme tid spændes ud og udpeges som konstruktion. Der er i flere henseender 
noget bemærkelsesværdigt ved den måde, hvorpå Weiss’ iscenesættelse gør noget ud 
af den teatrale udsigelse. Skuespillerne gestalter et flertal af roller, og mange af dem 
ligger tydeligvis ganske langt fra deres egen alder og fysiske fremtoning. Skuespilleren 
Sandra Yi Sencindiver, der spiller »giraffen« Maika, er f.eks. ikke bemærkelsesvær-
digt høj, ligesom manden med hunden (Thorbjørn Kruse Olesen) i begyndelsen 
tydeligvis ikke er tres år gammel, osv. Den form og stil, som instruktøren har valgt, 

>	Ensemblet	i	»Greifswalder	Strasse«		(iscenesættelse:	Peter	Dupont	Weiss,	Aarhus	Teater	2007,	Foto:	Jan	Jul)
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betyder, at der ikke skal så meget til, før publikum går med på ideen, så længe skue-
spillerne giver en rig og overraskende fremstilling af deres roller. 

Iscenesættelsesstrategien gør med andre ord sit for, at skuespillerne kan undslippe 
troværdighedsproblemet, idet den slår mønt på en gestik og tegnbrug, som henvi-
ser til den teatrale udsigelsessituation. Når Rudolf vågner fra sit mareridt, gestaltes 
det f.eks. af en stående skuespiller, som holder en dyne op foran sin krop, så det 
virker som et fugleperspektiv, hvor publikum ser en sovende mand fra et punkt i 
loftet. Scenografien, som begrænser sig til borde, stole og bevægelige skærme, der 
kan skydes ind foran hinanden og opdele scenen i forskellige fiktionsrum, synes at 
have en lignende funktion: et bord bliver til en altan, nogle stole gør det ud for et 
supermarked, osv. Af disse elementer er det skærmenes opdeling af rummet, der har 
størst betydning, idet man fra begyndelsen kan se koret, som taler fra et sted bag 
de transparente skærme. Hvis man ser bort fra, at beretter-instansen ikke rejser sig 
i ensom majestæt, men tager form som et kor af stemme, kan man altså sige, at det 
sceniske arrangement er strukturelt beslægtet med dramaets roman-lignende udsi-
gelseskonstruktion. I modsætning til Gosch’ iscenesættelse og dens bestræbelser på 
at omsætte de komplicerede beskrivelser fra manuskriptet til sceniske handlinger og 
billeder, kommer store dele af det fantastiske univers altså til veje gennem beretning 
og gennem antydningens kunst. Vi ser eksempelvis ikke ulven på scenen; vi hører 
ulvehyl i lydcollagen.   

Afslutning
På baggrund af ovenstående skulle det gerne være blevet klart, at jeg betragter 
Barthes’ begreb om teatralitet som en analytisk distinktion, der skærper vores sen-
sibilitet overfor såvel tekstens som opførelsens særegne karakteristika. Dette forhin-
drer imidlertid ikke, at vi sammenligner teksten med den teatrale opførelse, hvis blot 
vi anerkender, at der er tale om forskellige – ligeværdige – æstetiske udtryksformer. 
At tekst og opførelse faktisk opleves forskelligt, skyldes ikke mindst en forskel i udsi-
gelsessituationen. I mine analyser har jeg forsøgt at anskueliggøre, hvordan begge 
opførelser binder tekstens udsagn op på en singulær diskursiv hændelse, hvor nogen 
påtager sig skuespillets roller, fremsiger ordene og udfører de angivne handlinger. 
Der er altså tale om en »iscenesat udsigelse«, hvor nogen opfører et skuespil til glæde 
for et givet publikum. Det gælder for en sådan udsigelse, at den udgør en tilsigtet og 
meningsfuld proces, hvor en given konstellation af rumlige og temporale elementer 
præsenteres for et publikum (Seel 2001). Begge iscenesættelser omfatter en plan, 
en konception, som er udarbejdet af instruktøren, scenografen og skuespillerne i 
prøvearbejdet. De udgør komplekse kunstneriske processer, der har deres eget liv 
og som givetvis har ændret sig meget fra tegnebordet til opførelsen. Dertil kommer, 
at begge iscenesættelser i realiteten peger tilbage på mere end én afsender-instans, 
idet instruktør, dramatiker, scenograf, kostumier, osv. jo har haft indflydelse på det, 
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publikum ser i teatret. For publikum opleves begge iscenesættelser imidlertid som 
resultat af det kunstneriske arbejde, da prøveforløbet og alle dets genvordigheder 
ligger uden for deres umiddelbare synsfelt.

Hvis vi nu spørger til, hvilken indflydelse Schimmelpfennigs tekst har haft på de 
to iscenesættelser, kan vi blot konstatere, at der er en vis sammenhæng mellem den 
tekstuelle parabase og de teatrale virkemidler, som begge instruktører betjener sig af. 
Sammenfattende – og lidt forenklet – kan man derfor sige, at der er noget i tekstens 
form, stil, omfang etc., der synes at kalde på en bestemt type af sceniske virkemidler, 
f.eks. dobbeltroller og parabasiske greb. Man skal dog være varsom med at kollatio-
nere tekst og opførelse på den samme måde, som jeg tidligere har sammenlignet de 
to udgivelser af manuskriptet, for som Barthes påpeger, så må opførelsen jo nødven-
digvis bevæge sig hinsides teksten. Med Barthes kan man således argumentere for, at 
der er tale om en proces, der svarer til en oversættelse fra et sprog til et andet, eller fra 
et medie til et andet, hvilket selvsagt kan byde på mange vanskelige udfordringer. 

»Det virker måske kompliceret,« bemærker Schimmelpfennig i Deutche Theaters 
programhæfte, og tilføjer: »men stykket skriger på en utalt teatral omsætning« (Reese 
2006, s. 9). Det vidner om, at teksten er forfattet med en appetit efter teatralitet, 
hvilket kun understøttes af de betragtninger, jeg her har fremsat. At det umiddel-
bart kan virke kompliceret at omsætte denne tekst til teater, fordi den betjener sig 
af en overvægt af episke virkemidler, skyldes altså ikke dramatikerens modvilje mod 
teatralitet. De episke greb har snarere at gøre med en forkærlighed for den form for 
teater, der ikke lægger skjul på sine virkemidler. Med andre ord: teksten kalder på 
et teater, der spiller med åbne kort. For at omsætte teksten til et sådant teater har 
begge instruktører foretaget en lang række af kunstneriske valg, der indlysende nok 
går ud over de mærker, vi finder i teksten: publikum ser netop disse skuespillere, i 
netop dette rum, udføre netop disse handlinger, på netop denne måde, osv. Hvad 
teatralitet angår, er der altså ganske mange kunstgreb på spil i de to iscenesættelser, 
som man ikke kan føre restløst tilbage til det nedskrevne argument. Af samme grund 
vil jeg undlade at trætte læseren med en nyttesløs diskussion af, hvilken instruktør 
der bedst følger dramatikerens intentioner. Når alt kommer til alt, må begge fore-
stillinger betragtes som ganske vellykkede, fordi man har oversat Schimmelpfennigs 
tekst til scenesprogets idiomatik på en gribende og interessant måde. 
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Teater som materiell imaginasjon  
Gaston Bachelards begrepsverden i møte med Verdensteatret

Af Anita Hammer

I det følgende vil jeg nærme meg Gaston Bachelards beskrivelse av forholdet mellom 
den menneskelige hukommelse, og imaginasjonen, – og spesielt de forslag han gir 
til beskrivelse av hvordan imaginasjonen gestalter hukommelsen. Bachelards teori er 
blitt mye brukt i filmanalyse, og selvsagt i litterær analyse1, ettersom det fortrinnsvis 
er fra litteraturen Bachelard henter sine eksempler. Men hvordan utvides og endres 
oppfattelsen av Bachelards begreper når de anvendes på et materiale som i seg selv er 
en »materiell« hendelse, nemlig teaterhendelsen? Bachelards begrepsverden er sjel-
den eller aldri blitt benyttet i teateranalyse, til tross for at hans begreper, og spesielt 
begrepet »materiell imaginasjon« etter min mening er spesielt egnet til å beskrive 
noe av teateropplevelsens egenart som stofflig, romlig tilstedeværelse2. I tillegg til 
den vekt Bachelard legger på »materiell imaginasjon« er også studiet av romlig, 
kroppslig erfaring og hukommelsen av disse som primært knyttet til imaginasjonen, 
et vesentlig moment i Bachelards tenkning, slik det også er det i teatret3. 

Bachelards fenomenologiske betraktningsmåte lar seg etter min oppfatning lett 
forene med betraktningen av teater ikke primært som »forestilling«, men som hen-
delse eller »event«. Dette innebærer at tilskueren innlemmes i begrepet, og i tillegg 
at teaterhendelsen betraktes som unik, samtidig, og ikke-reproduserbar, i og med 
at publikum endres, og kommunikasjonen ikke er lik i to forestillinger av samme 
teateroppsetning. Det er dermed forutsatt at beskrivelse av teaterhendelsen inne-
bærer et kommunikasjonsunivers som oppstår ved samtidig sanselig, fysisk nærvær 
og tilstedeværelse. I kjølvannet av mangeårige diskusjoner innen for teaterviten-
skapen omkring det teatervitenskapelige forskningsområdes gjenstandsbegrep, har 
den svenske teaterforskeren Willmar Sauter4 foreslått å analysere kommunikasjon 
i teaterhendelsen ved hjelp av analyse på tre ulike nivå, nemlig det sanselige, det 
artistiske og det symbolske (s. 31-15). Selv om Sauter legger vekt på at disse nivå 
i teaterhendelsen som kommunikativ hendelse ikke er atskilte, har jeg her valgt å 
relatere min Bachelardske inngang til Sauters analytiske modell nettopp fordi han 
skiller ut det sanselige nivå som det grunnleggende i analysen, og den umiddelbare 
sanseopplevelse er hos Sauter grunnlaget for den totale teaterkommunikasjonen. En 
slik betraktningsmåte gir mulighet til å sette det sanselige nærvær i forgrunnen, og 
at Bachelards begrepsverden kan anvendes for å fokusere og presisere beskrivelsen 
av teaterhendelsen som konkret, sanselig opplevelse. Når Atle Kittang skriver: »Hos 
Bachelard blir derfor poesien primært et forhold mellom materien og den skapende 
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fantasien«5, peker dette på fokuseringen av materielle substanser i det poetiske bil-
det. Anvendt på teaterhendelsen som romlig tilstedeværelse vil forholdet mellom 
»materien og den skapende fantasien« representere en kroppslig og stofflig tilste-
deværelse som så å si fremstår i en potensert form, hvor både språklige og sceniske 
elementer kan bidra til en »materiell« virkeliggjørelse av hukommelsesbrokker og 
imaginasjoner. I det følgende skal jeg gi noen eksempler på slike teateropplevelser, 
med spesiell vekt på »Verdensteatrets« forestilling Konsert for Grønland.6 Men først 
en kort innføring i den Bachelardske begrepsverden.

Bachelards epistemologiske ståsted og »materiell imaginasjon«
Bachelard forfølger, gjennom hele sitt forfatterskap, det epistemologiske spørsmålet: 
Hvordan fungerer »imaginasjon«?7 Atle Kittang fremholder i sin sammenlikning 
mellom Bachelard og hans samtidige, Sartre, at hos Bachelard er »Det kritiske ana-
lytiske blikket på imaginasjonen erstattet med noe som nærmer seg en apoteose av 
fantasikraftens rolle i menneskelivet, og der fantaseringer på ingen måte står i et 
gjensidig utelukkelsesforhold til fascinasjonen ved det sanselige, slik tilfellet er hos 
Sartre.«8 Det er nettopp denne unike koblingen mellom imaginasjonen og det san-
selige som gjør Bachelards begrep »materiell imaginasjon« interessant som utgangs-
punkt for beskrivelse av teaterhendelsen. Tittelen på Bachelards første større arbeid 
innenfor humanistiske disipliner, »Ildens Psykoanalyse« beskriver et viktig ståsted i 
Bachelard’s estetikk, nemlig fokuset på materien og på elementene. Opplevelse av 
virkeligheten som materialitet er for Bachelard grunnleggende for all imaginativ 
virksomhet. Dette innebærer at fokus på den umiddelbare sansing av omgivelsenes 
materielle kvalitet som grunnlag for opplevelsen, og for imaginasjonen. Bachelards 
beskrivelser av elementene i relasjon til de poetiske bilder fascinerer, ikke minst 
fordi den poetiske opplevelsen av språkets bilder også kommer til uttrykk gjen-
nom den form han gir sine tekster, som er manende, heller enn dissekerende. Han 
skriver ikke argumenterende, men betrakter de enkelte fenomener, før han sam-
menfatter dem til en type postulater som, dersom en forfølger dem, kan ha vidt-
rekkende epistemologiske konsekvenser. Bachelards »elementteori«, baseret på »de 
før-sokratiske filosofene og deres primitive elementlære«9,, må imidlertid forstås i 
lys av at »Hos Bachelard blir derfor poesien primært forholdet mellom materien og 
den skapende fantasien« (Ibid.), og »Elementloven tjener derfor på ingen måte til 
å ensrette diktningen, samle den sammen i fire store sekker som underavdelinger«. 
Kittang  fremhever at Bachelard er »nærlesningens store mester«. Det er også slik 
han blir nyttig for forståelsen av teaterhendelsen som møteplass ikke bare mellom 
aktører og tilskuere, men også for forståelsen av møtet mellom indre og ytre ima-
ginasjoner som aktualiseres gjennom forbindelsen sanseopplevelse, hukommelse og 
imaginasjon. Interessant er det også at den form Bachelard skriver i synes å ha minst 
like stor gjenklang hos mennesker som selv skaper kunst, som hos deres kritikere og 
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analytikere.10 Dette fordi Bachelard beskriver imaginasjonen som ureduserbar, og 
i kunst- og teatersammenheng kan dette gjøres gjeldende ved at både kunstnernes 
uttrykk og publikums samtidige opplevelse av uttrykket blir stående som ureduser-
bar subjektiv opplevelse og samtidig som felles sansbart rom i den scenisk materia-
liserte imaginasjonen. 

Introduksjonskapitelet til »Water and Dreams«11 har tittelen »Imagination and 
Matter«, altså: imaginasjon og materie. Her sier Bachelard at Imaginasjonskreftene 
i oss er utviklet ut ifra to akser som er svært forskjellige. Den ene aksen henter kraft 
fra det uvanlige, det uventede, det pittoreske. Disse er vår-kreftene i imaginasjonen, 
de produserer blomster, liv. Den andre impulsen er å gå i dypet. Den søker etter det 
primitive og evige, i både den indre (menneskelige) og den ytre natur. Ut ifra dette 
postulerer Bachelard at det finnes to salgs imaginasjon, nemlig: En som gir liv til 
»formal cause«, og en som gir liv til »material cause«. Det eksisterer altså en formell 
imaginasjon og en materiell imaginasjon. Ifølge Bachelard er det umulig å danne en 
fullstendig filosofisk analyse av poetic creatio. uten disse to parallelle konseptene. 
Han fremholder videre at formens bilder er så ofte blitt beskrevet i filosofien, men 
vil vise at det også finnes materielle bilder, altså bilder som er skapt direkte fra mate-
rien. »Only after studying forms and attributing each to its proper matter will it be 
possible to visualize a complete doctrine on human imagination« (ibid. s. 2-3).

Bachelard iakttar at » the material cause« er neglisjert i estetisk filosofi, og spesielt 
når det gjelder »the individualizing power« av materialiteten. Hvorfor er formen 
bestandig assosiert som det individualiserende?, spør han. Er det ikke en indivi-
dualitet i dypet som gjør materien til en totalitet? Han går så videre til å hevde at 
materien er det eneste som kan atskilles seg fra ulike former. Den forblir seg selv 
uansett forstyrrelse eller deling. I Bachelards bidrag til estetikken ligger et krav om å 
se verden på en ny og annerledes måte. Bachelard legger stor vekt på bevegelse bort 
fra den tradisjonelle kausalitetstenkning, og tar utgangspunkt i fenomenologiske 
betraktingsmåter.

Poetisk Imaginasjon og det poetiske bildet
Bachelard’s kategori »material imagination« eller »direct images of matter« kan opp-
fattes som »those of forms given in matter and inseparable from it«, hevder Etienne 
Gilson i sitt forord til »The Poetics of Space«.12 Samme sted sier Bachelard om det 
poetiske bildet: »Because of it’s novelty and it’s action, the poetic image has an entity 
and a dynamism of its own; it is referable to a direct ontology. This ontology is what 
I plan to study« (Ibid s. xvi). I og med at dette er sagt, har Bachelard også hevdet at 
det poetiske bildet er uavhengig av kausaltiet. Psykologien kan ikke forklare virknin-
gen av et bilde som er nytt og annerledes, hvorfor dette kommuniserer. Et poetisk 
bilde kan ikke reduseres til å være en helt subjektiv opplevelse, sier Bachelard. Det 
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trans-subjektive ved en esteisk opplevelse kan ikke forklares ved hjelp av subjektivi-
teten alene. 

Kapasitet til transformasjon er i følge Bachelard en egenskap ved det poetiske 
bildet, men denne kapasiteten kan ikke tilskrives noe felles for alle uttrykk, den 
kan ikke generaliseres, siden det er variabiliteten, motsetningene, og prosessen som 
er viktig for opplevelsen. For Bachelard handler det om å betrakte bildet ikke som 
objekt, og enda mindre som substitusjon for et objekt, men å »gripe dets egenartede 
realitet«.13

The image, in its simplicity, has no need for scholarship. It is the property of a naive 
consciousness, in its expression, it is youthful language. The poet, in the novelty of 
his images, is always the origin of language. To specify exactly what a phenomenology 
of the image can be, to specify that the image comes before thought, we should have 
to say that poetry, rather than being a phenomenology of the mind, is a phenomeno-
logy of the soul. We should then have to collect documentation on the subject of the 
dreaming consciousness. (Ibid., xx)

En fenomenologisk studie av poetisk imaginasjon må altså konsentrere seg om å få 
frem de opprinnelige kvalitetene i de ulike bildene. Det poetiske bildet eksisterer 
ifølge sitatet ovenfor før språket, og springer ut fra det enkleste språk som eksisterer. 
Det er selve begynnelsen til alt språk. For å illustrere dette epistemologiske ståstedet 
kan det være forklarende å gjengi Bachelards beskrivelse av det han kaller »akade-
misk psykologi’s« beskjeftigelse med metaforen som figur. Akademisk psykologi, 
fremholder Bachelard, beskjeftiger seg ikke med poetisk imaginasjon. Den tar feil av 
den typen billeddannelse som er »imaginær« når den blander den sammen med den 
enkle metaforen. Om forskjellen sier han: »Metaphor is related to a psychic being 
from which it differs. An image, on the contrary, product of absolute imagination, 
owes its entire being to the imagination«. (Ibid. 73).  Selve begrepet »image« er, slik 
Bachelard ser det, uklart i psykologien. Hvordan kan »image« være både det vi ser, 
det vi reproduserer og det vi husker? Mot den påpekte tautologien at imaginasjon 
er det samme som evnen til å skape imaginasjoner (bilder), setter Bachelard at ima-
ginasjonen ikke er et resultat av noe annet, men en »major power« (vesentlig kraft) 
i den menneskelige natur. Imaginasjonen eksisterer altså på sitt eget grunnlag, som 
en egen erkjennelseskraft. Denne kraftens hurtige handling, sier Barchelard, atskiller 
mennesket fra fortiden såvel som fra virkeligheten. Den møter fremtiden. Poetisk 
imaginasjon beskrives som en »function of unreality« som må likestilles med den 
i psykologisk terminologi anerkjente »function of reality«. Enhver dysfunksjon i 
»unreality«- (ikke virkelighet) funksjonen vil hindre psykens produktivitet. »If we 
cannot imagine, we cannot foresee« (Ibid.). Videre følger det av dette at imagina-
sjonen er ikke en kapasitet til å forme bilder av virkeligheten, men til å forme bilder 
som går ut over virkeligheten, som »synger virkeligheten« . Drar en dette langt nok 
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kan en her gjennom Bachelard argumentere for kunstens nødvendighet i å skape 
fremtiden. 

Rommets Poetikk
I »The Poetics of Space« utdyper og konkretiserer Bachelard de distinksjoner han 
har trukket mellom de tre ulike felter av imaginasjonen, nemlig: Det vi ser, eller 
opplever,- altså sanseinntrykkene,- , det vi reproduserer,  og det vi husker (de to siste 
kan også leses i omvendt rekkefølge). Imaginasjon er selve bevissthetens grunnlag. 
Individet er ikke en sum av de ordinære inntrykkene, men av de ekstraordinære. 
En kan dermed si at sanseopplevelser av det ekstraordinære slaget danner de ima-
ginasjoner som hukommelsen består av. All hukommelse er, ifølge Bachelard, ima-
ginasjoner. Hukommelsen er ikke kausal og sammenhengende, men er imaginære 
gjenskapelser av ekstraordinære sanseinntrykk. Videre er disse sanseinntrykk ifølge 
Bachelard ikke først og fremst knyttet til synssansen, men et samspill mellom san-
sene hvor fornemmelsen og opplevelsen av rom er av vesentlig betydning. 

Når Bachelard snakker om inntrykk, fremhever han at de første barnet er opptatt 
av, og som setter tydelige spor i psyken, er organiske opplevelser. Kroppslig velbe-
finnende og behag er kilden til de første imaginasjoner.  Materiell imaginasjon er 
»podet inn« i den menneskelige psyken gjennom organisk materiell imaginasjon. 
Han går så langt som til å si at dette er kjennetegnet ved den menneskelige imagi-
nasjonen, å billedliggjøre det transcendente aspektet av natura naturans. Samtidig 
fremholdes den ambivalens som er bundet opp i den materielle imaginasjonen som 
kommer fra organiske substanser. De grunnleggende opplevelsene er dualistiske. 
Derfor må ethvert materiale som er grunnlag for materiell imaginasjon også ha 
denne ambivalensen i seg. Det må ha dual existence. Den må være dobbel, eller 
tofoldig. Vannet, for eksempel, oppleves samtidig både som materiell kvalitet, og 
som form. En kan merke seg at den »dobbelthet« det her refereres til utmerket kan 
kobles til Artauds tese om teatrets dobbelthet, som nettopp tar utgangspunkt i den 
konkrete, sanselig tilstedeværelse som betydningsbærende element i teatret.14 Den 
hieroglyfiske dobbelthet, som både peker mot tegnet som materiell kvalitet, og som 
abstraksjon, synes å ha en parallell i den dobbelthet Bachelard tilskriver det poetiske 
bildet.15. Den formelle og den materielle imaginasjonen hos Bachelard refererer seg 
også til to ulike sider ved det poetiske bildet, hvor den materielle siden betraktes 
som neglisjert i kulturen. Her er det ikke vanskelig å se den idemessige parallell til 
Artauds prosjekt.

Dessuten, når Artaud skriver »Jeg hevder at scenen er et fysisk og konkret sted 
som krever å bli fylt, og få tale sitt eget konkrete språk« (Ibid. s. 35) , er det nettopp 
det poetiske bildet og sanseopplevelsen som står i sentrum for opplevelsen. »Dette 
språket som er skapt for sansene, må i første rekke prøve å tilfredsstille sansene«; sier 
han, og legger til »Og dermed kan vi erstatte språkets poesi med en poesi i rommet 
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[...] som har evne til å skape en slags materielle bilder«.16 Videre understreker Artaud 
at den poesi han snakker om kun kan ha sin fulle virkning når den er konkret, og 
at den også er knyttet til »fenomener i naturen«, og en kvalitet av »intens naturlig 
poesi«, en poesi i rommet. Dette kaller han i det følgende en »tinglig poesi«. Også 
Bachelard knytter den materielle imaginasjonen til naturfenomener. Han gjør dette 
med utgangspunkt i elementene.

Der Artaud snakker om å skape et sansenes teater, oppfordrer Bachelard til å 
se den materielle verden på en ny måte, begge forbinder sansning og imaginasjon, 
og setter en type poetisk materialitet i sentrum for den estetiske sanseopplevelsen. 
Begge ønsker å »rehabilitere« imaginasjonen med stofflig, materiell erfaring som 
utgangspunkt. De imaginære bildene må ikke tolkes, men en må være villig til å 
nærme seg den på samme måte som drømmeren gjør det i drømmen. Dette er en del 
av det Bachelard kaller »dreaming  consciousness« 17. Han vil bruke dagdrøm som 
instrument, og at drømmeren skal sende »bølger« av det som ikke er reelt inn over 
det som før var den virkelige verden. I imaginasjoner av materien ligger muligheten 
til å forstørre indre og ytre verdener parallelt, og disse styrker hverandre mens de 
vokser. Hvorfor er det slik? Fordi opplevelsen av materie er det først et barn opple-
ver. Spesielt er Bachelard opptatt av hvordan ulike opplevelser av rom gir seg utslag 
i de imaginasjoner som skaper hukommelse. 

Teaterhendelsen som materiell imaginasjon
I det følgende skal jeg betrakte teaterhendelsen, – og teaterrommet som en del av 
denne, – som en materielt imaginær hendelse. Teaterhendelsen er også en kommu-
nikativ hendelse hvor teatertekstlige imaginasjoner omsettes til stofflig og romlig 
erfaring i et rom som deles med andre. Skuespillerens og tilskuerens kroppslige til-
stedeværelse, og fokuset på denne fysiske tilstedeværelsen, i et materielt rom, avgren-
set av rommet, og av spillets tid, er det særegne for scenekunsten.  

I teaterforestillinger som ikke bygger på psykologisk-realistisk dramaturgi og 
spillestil, kan den sanselige opplevelsen tre frem i forgrunnen og fungere som inn-
gang til imaginasjoner fra hukommelsen som tidligere av en eller annen grunn ikke 
har vært tilgjengelig. Dette kan skje ved muligheten til, i en mørklagt sal, å åpne for 
inntrykk av materiell karakter som foregår avgrenset fra den sosiale virkeligheten. 
Gjennom den sceniske avgresning, lys og mørke, blir de materielle gjenstandene og 
kroppene bokstavelig talt belyst på en måte som gjør at de ikke lenger har karak-
ter av bruksgjenstander men av materielle imaginasjoner. Tilskuerens imaginasjo-
ner kan ha nær sammenheng med kvaliteten av scenens materielle utforming. Det 
banale ved dette er nettopp et av poengene jeg vil utlede fra Bachelard. Bachelard 
sier:  »All memory has to be reimagined. For we have in our memories micro-films 
that can only be read if they are lighted by the bright light of the imagination« 18  
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Gjennom materiell imaginasjon blir det mest intime, våre minner, forbundet med 
substans som kollektiv størrelse. 

I noen teateroppsetninger blir materialiseringen eller stoffliggjøringen av primære 
sansemessige imaginasjoner så sentrale at de blir de egentlige kommunikasjonsbæ-
rende elementene. En slik forestilling er verdensteatrets Konsert for Grønland, som 
ble vist på Black Box teater vinteren 2004/2005.

Miniatyren
Konsert for Grønland kan beskrives som en forestilling som fungerer både materi-
elt og miniatyrisk. Virkeliggjørelsen av materiell scenisk imaginasjon skjer ikke ved 
direkte speiling en ytre virkelighet, men benytter seg av at formspråk som bevisst 
påkaller »a poetic power rising naively within us«19. Den spesiell oppmerksomhet 
Bachelard til gir til miniatyren, kan relateres til teater og lek. Alle som har lekt med 
elektrisk tog og Barbiedukker som barn, eller dyrket Bonzai, vet at »miniatyren« har 
en særegen evne til å skape imaginære verdener av enorme dimensjoner. Miniatyrer 
kan også skapes ved å betrakte et objekt på avstand, og noen ganger kan dette gjelde 
for teatererfaringen. 

Verdensteatrets forestilling Konsert for Grønland er, som jeg vil vise, overveiende 
komponert på grunnlag av »materiell imaginasjon«, både lydmessig og scenemessig 
er den satt sammen av komponenter som er stofflig »autentiske«, hentet fra teater-
gruppens studietur til Grønland. Dette skjer gjennom lydopptak av hav og vind, 
stemmer, musikkinstrumenter, og syn og lyd av statiske objekter i horisontal beve-
gelse. Dramaturgien forløper innenfor et rom av horisontale linjer som dannes av 
flåter av tre, skyveplanker og projeksjoner av den horisontale havlinjen i film på 
bakveggen. Som tittelen til forestillingen antyder, er lydens dramaturgi her like vik-
tig som objektenes status og relasjoner til hverandre, og skuespillernes. Det minia-
tyriske femkommer ved proporsjonsforskjellene mellom skuespillernes kropper og 
objektene de opererer, spiller på. Aktørene spiller på og med objektene. 

De ulike elementene er komponert på en måte som gir betydningsmessig erfa-
ring gjennom vekking av sansene hos publikum ved kreve lytting og leting etter 
relasjoner mellom de ulike sansbare elementene. Forestillingen bygger på re-ima-
ginering av hukommelse inn imot de ulike stofflige substansene som iscenesettes. 
Dialogen er ikke semantisk fattbar, men spiller med i en komposisjon av naturlyd 
og instrumentale uttrykk som når de blir brukt sammen med de materielle figurene, 
åpner imaginære rom hos tilskueren. Min erfaring som tilskuer var å være i et rom 
av samtidighet, nærhet og undring som jeg ønsket skulle vare ved. Trestykker og 
redskaper som animeres, og deretter går tilbake til sin egenbetydning, for så å stige 
frem i en ny animert form, for min egen imaginasjon, hjulpet av et lydbilde hvor 
spenning avløser ro, og ro avløser spenning, var min erfaring. Skuespillerne »spiller« 
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ikke. De leker og komponerer, og viser sin lek slik at tilskueren skal kjenne seg vel 
med å la egen imaginasjonen leke seg innover i scenerommet. 

Hele scenerommet ble for meg en miniatyr over en reise utover, til Grønland, 
samtidig, inn i forestillingens univers, og innover. Trestykker som ser ut som de er 
plukket fra sjøen, satt sammen med metallgjenstander og mekanisk ført av skue-
spillere, - som plutselig ble dukkeførere i et figurteater som handler om hver og 
en av tilskuernes egen imaginære erindring om eget liv. Figurene »forestiller« ikke 
bestemte gjenkjennelige objekter fra dagliglivets verden. Deres stofflighet og form 
er imidlertid ikke abstrakte, men henter elementer, både i form og stoff, fra ulike 
områder,- arkeologiske, mekaniske, menneskekroppen. Skuespillerne er både instru-
mentmakere, lydmakere og igangsettere av visuelle sanseopplevelser.

Projeksjonene på bakveggen, av imaginasjoner fra Grønlands natur og opplevel-
sene der, danner en fortidig referanse til teatersituasjonen som ansporer meg som 
tilskuer til å relatere egne minner til imaginasjonene. Opplevelser av hav, vann, is 
aktiveres, og spesielt av bevegelse, vind. Etter på konkluderer jeg med at jeg sannsyn-
ligvis ikke ville fått det samme estetiske budskap ut av forestillingen dersom sanse-
lige erfaringer av hav og kulde ikke var en del av materialiteten i de imaginasjoner 
som min hukommelse består av. Da hadde noe vært annerledes.

Som »miniatyr« betraktet, betyr dette at den kan oppleves slik Bachelard beskri-
ver miniatyrens funksjon, nemlig ved »intimate immensity«. Det veldige havet, is 
og vind, er fortettet, ved objekter og lyd. Denne veldige fortettetheten beskriver 
Bachelard ikke bare som objekt, men tvert imot kan den betraktes som direkte refe-
ranse til bevisstheten selv, til »imagining consciousness« (Ibid. s. 184).. Den refererer 
til mennesket som »pure being of pure imagination«. Dermed blir kunstuttryk-
ket, ifølge Bachelard, »by-products of this existentialism of the imagining being«. 
Produktet av dette er utvidelse av bevisstheten.

»Dreaming Consciousness«
Samspillet mellom lyder, filmprojeksjon og mekanisk bevegelse av imaginære objek-
ter som av tilskueren kan fylles med innhold fra egne sanseerfaringer skaper i Konsert 
for Grønland et ytre avgrenset rom som tilgjengeliggjør for tilskueren en tilstand som 
ikke bare handler om ens eget indre, men også gir tilgang til det som Bachelard kal-
ler »elementene«. Det er vannets element som dominerer forestillingen, både ved det 
jeg vil kalle den gjennomgående »horisontaliteten« i hele scenebildet, vann i havet, 
og skip som langsomt glider gjennom hav og is projisert på bakveggen, samtidig 
med at figurene beveger seg horisontalt på gulvet. Bachelard snakker om nødven-
digheten av dualitet, og at imaginasjonen henter både fra indre og ytre forestillinger. 
Her er både det indre og det ytre representert, ved sanseerfaringer av hav og vind, og 
ved objekter og lyder som er resulater av imaginasjoner omkring den ytre, sansemes-
sige erfaringen.  »The two kinds of space. Intimate space and exterior space, keep 
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encouraging each other, as it were, in their growth« (Ibid., s. 201). Opplevelse av 
elementene, - som for Bachelard er forutsetningen for »materiell imaginasjon«, er å 
se den materielle verden på en ny måte. Dette skjer, ifølge Bachelard, ved »dreaming 
consciousness«, fordi »image comes before thought« (Ibid). 

Verdensteatrets forestilling kan, tror jeg, kun oppleves i sin fylde, gjennom denne 
drømmende bevissthetstilstand. Den hensetter tilskueren i en slik tilstand fordi den 
er laget på en premiss om overskridelse mellom det indre og det ytre, sanseerfaringen 
og imaginasjonen av denne, opplevet som hukommelse. Jeg opplever denne pro-
duksjonen som en utforskning i området mellom drøm og våken tilstand, mellom 
sansning om imaginasjon, omsatt gjennom brokker fra hukommelsesimaginasjoner. 
Det er en forestilling for dagdrøm, og altså for »foreseeing«. Eller, for å si det med 
Bachelard: »[...] the daydream transports the dreamer outside the immediate world 
to a world that bears the mark of infinity.« (Ibid. s. 183) 

Etter min oppfatning er det den elementære sanseopplevelse av hav og vind som 
er det betydningsbærende i forestillingen Konsert for Grønland. Altså er det en pri-
mær imaginasjon av en grunnleggende sanseopplevelse som konstituerer betydnin-
gen i forestillingen. Nærheten til denne primære materialiteten gjennom hele denne 
sceniske opplevelsen eliminerer sporer til gitte konvensjonelle tolkninger av de ulike 
elementene, og fristiller dermed tilskueren til å aktivere egne imaginasjoner. Dette 
skjer her gjennom det Bachelard har kalt »materiell imaginasjon«. Disse imagina-
sjoner er, slik Bachelard beskriver det, mer grunnleggende, og har derfor en større 
betydning enn det formmessige. Han sier:

Besides the images of form, so often evoked by psychologists of imagination, there 
are [...] images of matter, images that stem directly from matter. [...] When forms, 
mere perishable forms and vain images – perpetual change of surfaces – are put aside, 
the images of matter are dreamt substantially and intimately. They have weight, they 
constitute a heart. (Bachelard 1983, s. 1)

Den forestillingen som er beskrevet ovenfor fungerer på en måte som ikke gir rom 
for etablering av symbolske eller kunstneriske overbygninger på andre premisser enn 
de som er gitt av denne grunnleggende »materielle imaginasjonen«. Dialektikken 
mellom »der ute« og »her inne«, mellom den veldige ytre naturen og opplevelsene av 
denne gjennom maginasjoner i det lille scenerommet og tilskuerens indre kan opp-
heves i opplevelsen av det som er materielt imaginært, sier Bachelard, og er derfor 
grenseoverskridende i forhold til en positivistisk beskrivelse av verden. 

Som det vil fremgå av det epistemologiske grunnlag for Bachelards terminologi, 
vil tilnærmingen til Konsert for Grønland på Bachelardske premisser være distinkt 
forskjellig fra en tilnærming på semiotisk grunnlag, hvor det kan hevdes at »the for-
mal cause« står i sentrum. Når utgangspunkt for beskrivelsen av en forestilling er at 
muligheten for en »materiell imaginasjon« som virkeliggjøres ved minne og direkte 
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opplevelse av materie, ikke eksisterer, er muligheten for den poetiske imaginasjonen 
som kommuniserer direkte ved materien eliminert. I en slik analyse peker persep-
sjonen kun tilbake på seg selv, som form. »The sign merely communicates itself, or 
more precisely; its presence. Perception finds itself thrown back onto the perception 
of structures« (Ibid). Ved å koble sansning til imaginasjon i teaterhendelsen kan 
persepsjonen imidlertid betraktes som bundet i den materielle imaginasjonen, som 
altså »forblir seg selv uansett forstyrrelse eller deling.« 

Teaterhendelsen: oppsummering
Teaterhendelsen representerer i dobbelt forstand »materiell imaginasjon«. Ikke bare 
aktiverer den hukommelsesbilder gjennom språklige bilder, den aktiverer den gjen-
nom materialitet, gjennom stofflighet og scenisk nærvær. Dette kan selvsagt gjøres 
på mange ulike måter. Konsert for Grønland er en utfordring til Sauters modell av 
teaterhendelsen, særlig dersom en oppfatter det sanselige, kunstneriske og symbol-
ske nivå som hierarkiske. Når jeg som her anvender den Bachelardske materielle 
imaginasjon som utgangspunkt for beskrivelse av teaterhendelsen, har jeg bevisst 
snudd Sauters modell på hodet. Hos Sauter beskrives teateropplevelsens symbol-
ske nivå som avgjørende for opplevelsens fortolkning. I møtet med blant annet 
Konsert for Grønland har jeg argumentert for at utgangspunktet i det sanselige nivå 
beskrevet som materielle imaginasjon, blir betydningsbærende. Sauters modell er 
dermed anvendbar her, dersom en forutsetter at de tre ulike nivå som beskrives hos 
Sauter vektlegges ulikt ved ulike typer teateropplevelser. Det kunstneriske og sym-
bolske nivå styres, etter min oppfatning, helt av den materielle, element-bærende 
sansenærheten i Konsert for Grønland. For tilskueren kan dette skape tilgang til en 
»dreaming consciousness« som ifølge Bachelard konstituerer selve bevisstheten. Slik 
jeg leser Bachelard kan han spore til en oppfatning av teateropplevelsen som direkte 
sansning, som mer grunnleggende og viktigere enn teateropplevelse satt i scene i 
den psykologisk-realisteiske tradisjonen, fordi materielle sanse- imaginasjoner ifølge 
Bachelard gir tilgang til den del av psyken som skaper imaginasjonene, og minnet 
dem, og til imaginasjon som sansenært minne. I Konsert for Grønland er det materielt 
imaginære det betydningsbærende element i forestillingen. I andre forestillinger kan 
dette elementet være mindre tydelig, men dette betyr ikke at det stofflige ved teater-
rommet og scenerommet ikke kan være av stor betydning for tilskuernes opplevelse. 
Kanskje er den sanselige, stofflige nærhet i rommet ennå teaterhendelsens egentlige 
egenart i forhold til andre kunstarter,- men da forstått på Bachelardsk grunnlag. 
Nærheten i sanseopplevelsen, lukt smak, hørsel, bevegelse og taktiltet danner bro 
mellom intim imaginasjon og de kollektive imaginasjoner i teaterhendelsen. Men 
hvordan lukter det egentlig på Grønland, og hvilke lukter genereres når materielle 
objekter omsettes til imaginasjon? Barndommens og fremtidens, kanskje?
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Øyeblikkets dramaturgi
Lek og improvisasjon i barneteater

Af Lise Hovik

En av mine tidlige barneteateropplevelser – som voksen – var med Lars Viks Fritjof 
Fomlesen (1988)1, en rar barnslig mann som alltid gjør de gale tingene. Denne spe-
sielle gangen var det et lite, men ivrig barnepublikum og skuespilleren opprettet 
direkte kontakt med barna fra første øyeblikk. Hans evne til å ta imot og spille 
videre på barnas innspill og forslag var helt suveren, og både barn og voksne ga seg 
over til latter og jubel. Det var en av de sjeldne gangene der alt stemmer, og barne-
teater er på sitt beste.

Denne spesielle hendelsen (som jo teater alltid er) husker jeg, fordi jeg skjønte 
(kanskje for første gang) at det som skjedde her, virkelig ble skapt i øyeblikket, og at 
det innebar stor risiko. Det var en lek for og med barnepublikummet som balanserte 
på kanten av kaos. Men selv om Fomlesen falt, eller nesten falt, hele tiden, gjenop-
prettet han balansen og historien fortsatte. En historie som virket planlagt, men som 
allikevel ble skapt der og da.

Denne artikkelen skal handle om øyeblikkets dramaturgi, den kunst det er å 
skape og framføre noe i samme øyeblikk, med andre ord: Improvisasjon. Jeg har 
valgt å knytte improvisasjon til barneteaterkunsten, fordi jeg tror kunsten å impro-
visere er den kunst som ligger nærmest barns lek.2 Når barna leker skaper de sin ver-
den i øyeblikket, sammen med hverandre, med kroppen, med tingene rundt seg og 
med ord og fortellinger. De leker i og med sin livsverden, den verden som er levende 
nærværende i våre sanser (eller vår persepsjon, uoppløselig forbundet med kropps-
subjektet). Men selv om barna skaper og framfører sitt uttrykk i samme øyeblikk, og 
på denne måten improviserer, kaller vi det ikke kunst. 

Vi kan derfor med rette spørre om improvisasjon er kunst, for selv om vi finner 
improvisasjon i kunst-utøving, så improviserer vi oftere i hverdagslivet enn i kun-
sten. Og selv innenfor kunsten betrakter vi improvisasjon mindre som kunst og mer 
som en arbeidsform eller en metode, til nød en form for livskunst.

Allikevel er improvisasjon definitivt en kunstform innen både musikk og teater. 
Kunsten å improvisere en konsert eller et teaterstykke krever like mye trening og 
kunnskap som å framføre et ferdig og innøvd stykke. 

Et kunstbegrep som tar høyde for improvisasjonskunsten kan begrunnes ut fra 
to helt ulike og motsatte tradisjoner. Den ene er antikkens kunstbegrep techné, tek-
nikk, et begrep som ligger i nærheten av det å kunne noe, ha kunnskap eller kjenns-
kap om noe bestemt. Kunsten å improvisere er på denne måten knyttet til bestemte 
teknikker og metoder i framføringen av kunstarter som musikk eller teater.
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Den andre tradisjonen som kan romme improvisasjonskunsten er et moderni-
stisk kunstbegrep som angriper kunstens varekarakter, og bevisst provoserer fram en 
kunstforståelse der det ikke er objektet, men prosessen, konseptet eller relasjonene 
som utgjør kunst-»verket«. I forlengelsen av modernismens oppgjør med den bor-
gerlige kunsten (knyttet til institusjoner; gallerier, konsertsaler, teatre og museer) 
utgjør den såkalt »performative vending«3 et slags paradigme i postmodernismens 
kunstforståelse. Alle slags kunstarter blir performative, de betraktes ikke lenger som 
autonome verk, men inngår i en bestemt kontekst, der også relasjonene mellom de 
som skaper kunsten og de som opplever den blir en del av kunsten. I denne ven-
dingen kan det se ut som om kunstbegrepet oppløses og mister sin betydning, men 
samtidig åpnes kunstfeltet for fenomener som for eksempel lek og improvisasjon.

En filosofisk bakgrunn
Improvisasjon er ikke noe tradisjonelt fagfelt, det hører i følge antropologen Svein 
Halvard Jørgensen til den »tause kunnskap«4 som vi ikke vanligvis formidler med 
ord, eller beskriver vitenskapelig. (Jørgensen 2004)5 Å improvisere er et aspekt ved 
menneskets handlinger, først og fremst i dagliglivet og i menneskelige relasjoner. En 
folkelig forståelse av improvisasjon er i tillegg knyttet til det »å frembringe noe i all 
hast«, eller »uten forberedelse«, altså unntakstilfeller og tilfeldigheter. Denne forstå-
elsen impliserer at vi vanligvis handler ut fra fastlagte mønster i forberedte sekvenser, 
og at det improviserte er noe uforutsigbart og dermed uønsket.

Det finnes imidlertid praksisområder der improvisasjon er anerkjent, til og med 
helt sentralt i en felles »ethos« av skapende virksomheter, som for eksempel jazz-
musikken eller skuespillerkunsten. Det er viktig å huske på at dette er praksisområ-
der som tradisjonelt er betraktet som vanskelig å behandle akademisk, nettopp fordi 
den ofte formidles og utøves som taus kunnskap og ikke er etterprøvbar. Hver enkelt 
improvisasjon er unik og totalt kontekstavhengig. 

I teaterimprovisasjon snakker vi om en kunstnerisk praksis innenfor et spesia-
lisert kunnskapsområde, der kunnskapen er formidlet gjennom arbeid »på gulvet« 
og der improviserte øvelser og erfaringer blir til kroppslige kunnskaper. Kroppslig 
kunnskap kan være vanskelig å formidle med ord og verbale forklaringer, men det 
kan lett erfares gjennom handling. Drama og teaterkunsten kjennetegnes nettopp 
av dette handlende aspektet, der improvisasjonsevnen står helt sentralt, og er derfor 
fagområder som formidler mye taus kunnskap.

For å gi et filosofisk grunnlag til en slik form for taus eller kroppslig kunnskap 
som improvisasjonskunsten er basert på, ønsker jeg å bruke den franske filosofen, 
psykologen og pedagogen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). I Merleau-Pontys 
fenomenologiske filosofi, er våre språklige begreper og vår kunnskap grunnleggende 
sett kroppslige og erfaringsbaserte. Maurice Merleau-Ponty mente at kroppen er 
grunnlaget og forutsetningen for vår tenkning. Vi opplever, sanser og erkjenner 
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verden som kropp, og dermed blir både språk og vitenskap utenkelig uten kroppens 
opprinnelige og vedvarende sansemessige kontakt med verden. Denne grunnleg-
gende forbindelsen mellom kropp og tanke er en viktig forutsetning for å forstå 
Merleau-Pontys fenomenologi, men den er slett ikke lett å begrepsliggjøre. Noe av 
årsaken til dette er at vårt språk er bygget opp rundt, og reflekterer en grunnleg-
gende motsetning mellom kropp og tanke.

Når Merleau-Ponty tar et filosofisk oppgjør med den Platonske og Cartesianske 
ideen om at kropp og sjel er grunnleggende adskilte størrelser, gjør han det innenfor 
språkets eller tankens domene. Det er vanskelig å bygge ned en språklig dualisme 
som har eksistert innenfor den europeiske kultur siden antikken. Merleau-Ponty 
har, med sin bok om kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty 1994), derfor fått stor 
betydning for mange estetiske fag, og fag der kroppens tause kunnskap spiller en 
viktig rolle, for eksempel helsefag.

Fenomenologien oppsto som en motbevegelse til den positivistisk orienterte 
vitenskap som hevder at det finnes en objektiv verden av ting som vi mennesker er 
adskilt fra. Filosofen Edmund Husserl søkte i likhet med positivismen og de logiske 
empiristene et absolutt og objektivt grunnlag for vår viten om verden, og kom fram 
til at verden ikke er en ting-verden, men heller en meningsbestemt livsverden som 
bestemmes av de fenomener som vi kan oppfatte, og som dermed får en mening. 
Det er en grunnleggende sammenheng mellom oss og den verden vi opplever med 
sansene. Et fenomen som for eksempel smaken av en søt appelsin, kan ikke tilleg-
ges kun appelsinen, eller kun sanseopplevelsen. Fenomenet tilhører både verden og 
mennesket.

For Merleau-Ponty er allikevel ikke Husserls fenomenologi radikal nok i forhold 
til å beskrive forholdet mellom »verden og vi«. Tenkningen er så tett forbundet med 
sansningen at vi ikke kan snakke om et indre og et ytre fenomen.

I stedet for å opprettholde motsetningen mellom kropp og sjel, ånd og legeme, 
indre og ytre, bevissthet og adferd, sansning og tenkning, subjekt og objekt, psykisk 
og fysisk og så videre, foreslår Merleau-Ponty at vi stiller oss et sted midt i mel-
lom og binder disse motsetningene sammen i en fenomenologisk betraktning av 
hele mennesket, og dets grunnleggende forbindelse med verden. Vår egen kropp 
er utgangspunktet for vår opplevelse av verden og våre kropper er både subjekt og 
objekt samtidig, i denne opplevelsen. Denne sammenhengen kommer til uttrykk 
hos Merleau-Ponty i hans begrep om kroppssubjektet, et begrep som peker på sam-
menflettingen av en objektiv kropp og en subjektiv opplevelse av kroppen i verden. 
Subjektet er situert i verden eller »bebor« sin livsverden på en selvfølgelig måte. Som 
kroppssubjekt er den egne kroppen ikke en isolert ting i verden, men en levende og 
»levd« (dvs med erfaringer, minner og historier) kropp som alltid kommer verden i 
møte og erfarer seg selv i møte med og sammenflettet med sin livsverden, hos tiden 
og rommet (être-au-monde)6. 

Som vi skal se senere i artikkelen, er evnen til å improvisere avhengig av en  
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kroppslig tilstedeværelse i øyeblikket, en kroppslig beredskap som ikke tenker før 
den handler. Merleau-Ponty skriver:

Min kærlighed, mit had, min vilje eksisterer ikke i form af tanken om at elske, hade, 
ville noget. Det forholder sig snarere sådan, at tanken henter sin vishet fra selve det 
at elske, hade, ville. Jeg er sikker på disse handlinger, fordi jeg gør dem. Enhver form 
for introspektion er inadekvat, fordi jeg ikke er et objekt, som man kan percipere, 
fordi jeg skaper min virkelighed og kun bliver ét med mig selv i denne handlingen. 
(Merleau-Ponty i Hangaard Rasmussen 1996:109)7

Det som er grunnleggende og viktig i Merleau-Pontys fenomenologi, i forhold til 
et fenomen som improvisasjon, er hvordan denne filosofien åpner for en kroppslig, 
ikke-verbal form for mening og meningsdanning. Improvisasjonens tause kunns-
kap formidles ofte kroppslig, i en livsverden der deltakerne inngår i et samspill 
med hverandre, et samspill som både inneholder kroppslige gester, handlinger og  
språklige ytringer. Det er derfor helheten av det som kommuniseres, den enkelte 
skuespillerens uttrykk som helhet (fysiske og tenkte intensjoner) som er avgjørende 
for improvisasjonens utvikling og videre framdrift. 

Som professor i barnepsykologi og pedagogikk ved Sorbonne var Merleau-Ponty 
særlig opptatt av barns kroppslige kommunikasjonsformer. Han ser at barn kommu-
niserer ved kroppslig etterlikning og at deres lek er en kroppslig kommunikasjons-
form.

Lek og improvisasjon
Tilbake til Fritjof Fomlesen. Skuespilleren improviserer åpenbart med barna som 
med- og motspillere. Hva skjer når barna kommer med forslag som Fomlesen umu-
lig kunne ha forberedt seg på å spille videre på? Jo, han fanger ballen lekende lett, 
fletter forslaget elegant inn i sin planlagte fortelling og historien fortsetter...

Skuespilleren Lars Vik har åpenbart en plan, en ramme for den improviserte 
forestillingen, en historie han ønsker å fortelle. Det kan se ut som om alt er planlagt, 
også de spontane innspillene fra barnepublikummet! Lurer han oss til å tro at det 
hele er improvisert? 

Teaterimprovisasjoner har alltid et utgangspunkt, de har ofte en klar ramme, og 
poenget med i det hele tatt å improvisere er ikke å skape en ukontrollerbar situasjon, 
men å gi rom for en åpen og leken hendelse, der publikums eller barnas tilstedevæ-
relse også spiller en rolle.  

På spørsmål om hva han vil med Fritjof Fomlesen svarer Vik i et intervju: 

Jeg prøver å gi tilskueren bakoversveis - store som små. Og en god latter. Og en stille 
ettertanke. En salig følelse av at dette, dette kan bare skje på teatret. [...] min erfaring 
(er) at barn er umettelige på levende underholdning. Det er kjedelig å sitte foran TV 
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eller dataskjermen i lengden. For meg er teatret dypest sett et unikt, uforutsigelig 
møte mellom sal og scene. [...] For øvrig behandles jo alt som har med barn å gjøre 
som noe annenrangs i det offentlige rom. De som virkelig tar barn på alvor er rekla-
mebransjen. (Vik 2006)

På en måte kan vi si at Lars Vik tar leken med seg inn på scenen, og han har i løpet 
av sine 20 år som barneteaterskuespiller funnet en form for tilstedeværelse i øyeblik-
ket som tillater at »alt kan skje« uten at teatret opphører. 

Hvis vi fortsetter å utforske tanken om at kunsten å improvisere er den kunst 
som ligger nærmest barns lek, kan improvisasjonskunsten hente både inspirasjon og 
kunnskap gjennom studier av barns lek.

Lekforskeren R. Keith Sawyer bruker i boka Pretend Play as Improvisation (1997) 
improvisert performance som metafor og analogi til barns lek, og mener at dette er 
en mye mer fruktbar inngang til lek-forskningen enn forskning som bruker tekst 
eller sosiologiske modeller som analyseredskap. Motsatt vei kan vi også tenke oss 
at lek kan være en bedre metafor og analogi for forskning på improvisasjonsteater 
og performance enn for eksempel tekst. Teaterforskeren Richard Schechner peker i 
Performance Studies (2004) på lek og ritualer som selve hjertet i teater og perfor-
mance. Han markerer samtidig et tydlig skille mellom nettopp lek og ritualer, som 
to ulike måter å nærme seg teater på.

Playing – doing something that is »not for real« – is, like ritual, at the heart of per-
formance. (…) Ritual has seriousness to it, the hammerhead of authority. Play is 
looser, more permissive – forgiving in precisely those areas where ritual is enforcing, 
flexible where ritual is rigid. (Schechner 2004)

Denne forskjellen mellom en mer regel-bunden rituell form og en løsere og friere 
form kan, i et dramaturgisk perspektiv tilsvare teatrets åpne eller lukkede form. En 
teaterforestilling som inviterer barn inn for å sitte stille i mørket og se på skuespil-
lere som spiller en historie fra A til Å, mottar applaus, trekker teppet for, tenner 
lyset i salen og sender barna ut, kan vi kalle for en mer rituell og lukket form for 
teater. En åpen teaterform vil henvende seg direkte til barna, både når de ankom-
mer teatret, underveis i forestillingen og gjerne tilby dem å innta scenen eller leke i 
scenografien når forestillingen er avsluttet. En åpen dramaturgi tilsvarer her en mer 
leken dramaturgi, mens den lukkede er mer rituell. Begge former har en posisjon i 
dagens barneteater, og vi kan spørre om det er et mål i seg selv, at barneteater skal 
være åpent, improvisert og likne mest mulig på barns lek?

Før vi kan forsøke å svare på dette, skal vi se litt på noen møtepunkter mellom 
lek og improvisasjon som viser at barns lek også er både regel-bundet og fri, og på 
denne måten kan gi ulike inspirasjoner til barneteatret. I denne gjennomgangen 
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ønsker jeg å se på møtepunkter mellom teaterimprovisasjon og lek både i den ska-
pende prosessen, i forestillingen, og i møtet med publikum.

Improviserende samspill
Improvisasjon kommer fra latin: improvisus, og betyr som tidligere nevnt uprøvet, 
uforutsett, ikke planlagt. Dette innebærer at noe skapes og fremføres samtidig, uten 
at det er planlagt eller innøvd på forhånd. Derfor må improvisasjonen være basert på 
en kunnskap som allerede finnes lagret der fra før. Barn bygger sin lek på sine egne 
opplevelser og erfaringer, og de prøver ut sin vilje og sin intensjon på sine lekekame-
rater i leken. Denne prosessen er en skapende prosess, og den likner på kunstneriske 
samspill-prosesser. 

Bjørn Kruse skriver i sin bok Den tenkende kunstneren (2001), at improvisasjon 
er en prosess som omfatter både fortid, nåtid og fremtid. Under et improvisert for-
løp foregår det kontinuerlig dramaturgiske valg i forhold til hva som skal skje i det 
neste øyeblikket. Til en hver tid springer valgene ut fra alt som allerede har skjedd, 
det som nettopp har skjedd og det som skjer. Forløpet bygges videre på de innspill 
som kommer fra deltakerne. Alle som deltar kaster ut og fanger opp forslag som 
antyder et mønster eller en struktur de andre kan følge. Forslagene kan godt gå i 
ulike retninger, men alle må ta ansvar for å finne forbindelseslinjer mellom de indi-
viduelle forløpene.

En improvisasjon styres av den eller de som utøver den. Det finnes ingen tekst, 
ingen noter eller regissør som bestemmer hva som skal skje. Utøveren må derfor ha 
en egen vilje eller en intensjon i sine handlinger. Kruse kaller dette for dramaturgisk 
intensjon. Denne intensjonen, kan sies å være improvisasjonens grunnlag, og den 
peker framover i tid. Intensjonen eller viljen kan uttrykkes på mange måter, men for 
at den skal oppfattes må den gjenkjennes. 

Når Fritjof Fomlesen kommer inn på scenen med en pakke, vet vi ikke hva som 
kommer til å skje, men vi vet at pakken må pakkes opp. Det har vi opplevd før, det 
har barna opplevd før, det er en regel, et rituale eller et mønster vi kjenner igjen. 
Dermed har vi en dramaturgisk intensjon. Lars Vik vet at spenning skapes ved at 
intensjonen motarbeides. Vilje mot vilje er lik drama. Det er umulig å få opp pak-
ken. Det er noe som forstyrrer ham hver gang han skal til å gjøre det. Noen stjeler 
pakken osv. 

Herfra kan alt skje, ritualet brytes opp og blir til en lek.

Rammer og spilleregler
I en teaterforestilling er det generelt viktig å markere rammene for det som skal skje, 
gi tydelige signaler om publikums rolle, og holde seg til disse reglene. Hvis dette 
ikke skjer kan publikum bli provosert eller føle seg svært ukomfortable. I enkelte 
eksperimentelle teaterformer kan det å bryte rammer og forventninger være et mål i 
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seg selv, og barneteatret har til tider også hatt en slik funksjon i et opprør mot insti-
tusjonsteatrenes stramme borgerlige konvensjoner. 

Hvis rammene i barneteatret ikke er tydelige, blir jo ikke barna provosert, for de 
kjenner ikke teatrets konvensjoner så godt, men resultatet kan heller bli uro og kaos, 
noe som virker negativt inn på opplevelsen. Tendensen i tradisjonelt barneteater er 
derfor å holde stramme tøyler, og oppdra barna til teatrets trygge og velkjente kon-
vensjoner. De faste formene sørger for å skape trygghet for både skuespillerne og for 
barna. Dette oppleves som både nødvendig og positivt i barnas møte med kunsten.

Men hva så med improvisasjonsteatrets rammer og regler?
Fritjof Fomlesen kommer ramlende inn på scenen fra publikumssida, og virker 

ikke særlig streng, ikke respekterer han grensen mellom scene og sal og han snakker 
direkte med barna. 

Han improviserer, men allikevel innenfor en streng, usynlig og uuttalt ramme. 
Han må være 100% tilstede i øyeblikket, i rommet, i kroppen, i figuren og i for-
tellingen sin, samtidig. Dette krever kunnskap, trening og gode forberedelser. 
Skuespilleren arbeider med kroppssubjektet i et tett samspill med verden rundt 
seg.

I leken er det barna selv som bestemmer rammer og regler, men hvordan gjør 
barna det? I sine studier og analyser av barnehagebarns lek, deler Sawyer leken inn i 
det han kaller gruppeepisoder (Sawyer 1997). En gruppeepisode er en sammenhen-
gende leksekvens blant en gruppe barn som er blitt enige om å leke sammen. Disse 
episodene kjennetegnes av en felles lekestil, der barna påfallende nok, holder seg til 
en sjanger eller spillestil (performance style). En slik episode kan lett sammenliknes 
med en improvisert scene i teatret.

Hos barna starter en gruppeepisode med at barna setter en felles ramme for 
leken. Noen begynner, andre vil være med, eller de blir enig om tema, som også er 
utgangspunktet for den sjangeren som blir valgt.

Sawyer deler inn i tre sjangre av late-som-om leker: Direkte, indirekte og kol-
lektiv. 

Direkte lekestil er når barnet selv tar en rolle som er annerledes enn de andre 
deltakerne. Hver deltaker har sin rolle. Denne stilen tilsvarer teatrets rollespill eller 
karakterspill.

Indirekte lekestil er når barnet spiller en rolle gjennom et medium, en leke eller 
en figur. Her kan barnet styre eller snakke for flere roller samtidig. Denne stilen 
tilsvarer dukketeater, figurteater eller animasjonsteater.

Kollektiv lekestil er når hele gruppen gir stemme til en felles fortelling og alle 
barna gjør de samme handlingene. Denne lekestilen er både mest utbredt (i Sawyers 
materiale) og mest interessant i forhold til improviserende fysisk samspill. I denne 
lekestilen leker barna med en spesiell oppmerksomhet i forhold til gruppen som 
helhet, og skaper det som i teater og musikk er en forutsetning for en god impro-
visasjon: Å lytte til gruppen og respondere på et felles tema. I teatret tilsvarer den 
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kollektive lekestilen antikkens kordans, en kollektiv eller upersonlig stemme, som 
kommenterer den dramatiske handlingen (Sawyer 1997:86). Denne teaterformen 
er lite utviklet i moderne teater, og i barneteater, men finnes i sjangre som musical 
og improteater. 

Når barna har valgt seg lekekamerater, et tema og en lekestil fungerer dette som 
en ramme for leken. Men rammen er ikke lukket, den utforskes kontinuerlig av 
barna i det de ofte går ut av rammen for å forhandler om spilleregler, roller og videre 
forløp. Denne måten å utforske lekens regler og ritualer på er en form for metafikjo-
nell bevissthet, eller som Sawyer kaller det: metapragmatikk. 

Det er påfallende hvor fleksibelt barn beveger seg inn og ut av lekens rammer, og 
hvordan de hele tiden kan forhandle og reforhandle lekens regler. Barnets kroppslige 
livsverden er mer fokusert på øyeblikket, enn på fortid eller framtid. Et barn som 
leker skaper sin verden i øyeblikket, med en kroppslig tilstedeværelse her og nå. 
Kroppen og sansene spiller ofte en viktigere rolle enn ord og logisk handling, og 
denne oppmerksomme tilstedeværelsen er forutsetningen for en fleksibel holdning.

Dette er kanskje noe av et idealbilde av barns lek, men nettopp i disse øyeblik-
kene av intens fysisk tilstedeværelse kan teatret og improvisasjonskunstnere finne 
inspirasjon til sitt arbeid.

Overraskelser og risiko!
Det sies ofte at det er i møtet med publikum at barneteatret står sin prøve. 
Barnepublikummet er fordomsfritt og gir sin uforbeholdne respons enten det er 
latter eller gråt, og Lars Vik mener at barn er det beste publikum fordi »barn ikke er 
kritiske, barn er ærlige« (Vik 2006). I møtet med barnepublikummet blir skuespil-
lere mer oppmerksomme på teatrets unike her og nå-situasjon, og viktigheten av 
publikums rolle i teatret. Nettopp fordi barn ikke nødvendigvis oppfører seg slik vi 
forventer av et teaterpublikum skaper de en risikofaktor i forestillingssituasjonen, 
som eksplisitt utfordrer teaterkunstens særlige improvisatoriske kvaliteter. Risiko 
betyr ikke nødvendigvis fare, det kan også bety økt oppmerksomhet, noe vi jo er ute 
etter i teatret. 

Selv om det alltid finnes en styrende vilje eller en intensjon i scenisk improvisasjon, 
finnes det også alltid en mulighet til å gå en annen vei. Selv om det finnes et møn-
ster, en struktur eller en regel, finnes det i improvisasjonen også en vilje til å skape 
noe som ikke allerede er der fra før, noe overraskende! I denne spenningen eller 
balansegangen mellom orden og kaos, mellom struktur og flyt, mellom regler og 
frihet finner vi en skapende kraft som filosofen Nietzche har beskrevet som et møte 
mellom gudene Apollon og Dionysos, det rasjonelle og det irrasjonelle prinsipp.8 
Improvisasjonsevnen tolkes nok som oftest som uttrykk for det irrasjonelle, flytende 
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og kaotiske, men det er kun i samspill med det motsatte at improvisasjonen blir en 
skapende kraft og en konstruktiv prosess.

Hvis Lars Vik ikke har en dramaturgisk intensjon, en bakenforliggende struktur 
eller plan, vil hans samspill med barnepublikummet fort bli kaotisk og uinteressant. 
Hvis han derimot ikke åpnet for samspillet, ville hans enkle struktur kanskje fort 
blitt forutsigbar, banal og kjedelig. Grunnen til at Viks improvisasjoner som regel 
virker overbevisende er at han er en trygg og erfaren improvisatør. Jo mer erfarne 
spillerne er, jo mer improvisert kan forestillingen være, uten å risikere at strukturen 
bryter sammen.

I samspill med publikum virker et improvisert uttrykk ofte nytt, friskt og umid-
delbart fordi det faktisk aldri har blitt framført før, på akkurat denne måten, i sam-
spill med akkurat disse medspillerne og med akkurat dette publikummet. På denne 
måten er teater alltid og grunnleggende sett en improviserende kunstart, men allike-
vel alltid avhengig av kontekst, struktur og ramme (på samme måte som lek). 

Improvisert barneteater : Kunst eller sosial hendelse?
Selv om et teateruttrykk kan være skapt gjennom improvisasjon og spillerne har en 
intensjon om å improvisere med barnepublikummet er det, som vi har sett, en foru-
tsetning at man er godt forberedt. Ramme, struktur, ideer, virkemidler og forholdet 
til publikum må være godt gjennomtenkt eller planlagt. Ofte er det helt nødvendig 
å prøve ut ideene på en gruppe barn gjentatte ganger, for å øve seg på møtet med det 
uforutsette. På denne måten er barneteater en kunstart, en kunstart som har blitt 
mer og mer bevisst sin relasjonelle egenart. 

Det finnes en ca 150 år gammel tradisjon med barneteater innenfor teaterinsti-
tusjonene. I begynnelsen mest som tableau-aktige iscenesettelser av billedbøker for 
barn, etter hvert store førjuls-oppsetninger av barnebokklassikere, uten noe ønske 
eller tanke om medvirkning fra publikum, annet enn applausen.

Først i løpet av de siste 30 årene i Skandinavia, har vi sett teater for barn med 
kunstneriske ambisjoner i en mer relasjonell retning. I en modernistisk tradisjon 
skal jo kunst fungere kritisk og forstyrrende i forhold til etablerte maktforhold og 
samfunnsstrukturer, og her har barneteatret kunnet spille en rolle, sammen med 
avantgardistene i et velkjent dilemma: Man ønsker å lage teater på barns premisser, 
at barneteater anerkjennes som kunst, og samtidig er man kritisk mot de kunstinsti-
tusjonene som kan gi denne anerkjennelsen (Hovik 2004). 

Barneteater har oppstått og utviklet seg i et slags mellomrom, mellom  
kunsten og pedagogikken, mellom kulturdepartementet og kunnskapsdepartemen-
tet. Barneteater har derfor alltid vært en relasjonell kunstart. Forholdet mellom de 
som lager barneteater og viser det fram (kunstnere), de som ønsker å formidle det 
(politikere, arrangører), de som tar barna med på teater (foreldre, pedagoger) og 
barna selv, virker avgjørende inn på kunstverket både i den skapende og den utø-
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vende prosessen. Der teaterforestillingen møter barna skjer det ofte uforutsette ting 
og improvisasjonsevnen utfordres, uavhengig av om det er intensjonen eller ikke. På 
denne måten er barneteater en kunstform som hviler på improvisasjonskunsten og 
som bør anerkjennes som nettopp det.

Allikevel skjer det ofte i prosessen med å lage barneteater, at det som i første 
runde er lek og improvisasjon, bearbeides, formes og legges inn i en fast forestil-
lingsstruktur. For å unngå risiko, og for å oppnå »kunst«, sikrer man seg gjennom 
teatrets konvensjoner og regler. Når dette er gjort, har vi en forestilling, kanskje et 
kunstverk, men det likner ikke lenger så mye på virkelighetens lek og improvisasjon, 
og den åpner sjelden, eller i svært begrenset grad for barnas deltakelse eller medvirk-
ning. Leken og improvisasjonens rom innsnevres.

Dette kan skyldes en redsel for at det kunstneriske verk skal gå i oppløsning eller 
ødelegges, noe som er helt forståelig ut fra en modernistisk verk-orientert estetikk.

Lek er en uforutsigbar aktivitet, og det er ikke sikkert at den alltid finner sted 
på en god måte innenfor barneteatrets rammer. Spørsmålet om det er et mål at 
barneteater skal likne mest mulig på lek, blir også et spørsmål om teatret kun tilsy-
nelatende er lek, at man later som om det er lek, i den forstand at det skuespillerne 
gjør ser lekent og improvisert ut, mens handlingene egentlig er bundet til et helt fast 
handlingsmønster.

Vi har sett eksempler på skuespillere som hopper og spretter formålsløst rundt på 
scenen, og forsøker å se ut som lekende barn, men som kommer fullstendig ut av det 
hvis et lite barn kommer vandrende inn og vil bli med på hoppingen. 

Hvis barneteater skal hente inspirasjon fra barns lek, er det ikke et poeng å late 
som om man leker på scenen. Målet kan heller være å la seg inspirere av barns 
tilstedeværende fysiske oppmerksomhet i øyeblikket, både i den skapende proses-
sen, og i møtet med barnepublikummet. En improviserende skuespiller er en bedre 
barneteaterskuespiller i det hun ikke bare gir, men også kan ta imot impulser fra 
barnepublikummet. Da kan det oppstå øyeblikk av kommunikasjon, der barn og 
voksne ser og anerkjenner hverandre.

Det kan også være et mål for barneteatret å gi barn et rom for medskapende, 
åpen improvisasjon og lek innenfor (eller utenfor) barneteaterforestillingens ram-
mer. Det finnes gode eksempler på dette, men det er også et felt som trenger drama-
turgisk kunnskap, vilje og pågangsmot!
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Teatralitet, teatralsk og teatralisering
Iscenesættelse af blikket

Af Erik Exe Christoffersen

Teatralitet peger på det teateragtige, synliggjorte og iscenesatte enten som faktisk 
teater eller som metaforik. Der er ingen tvivl om, at begrebet har forskellige betyd-
ninger og bruges forskelligt i forhold til teaterhistoriske, teoretiske og filosofiske tra-
ditioner. Jeg skal her forsøge en differentiering af begrebet i forhold til en filosofisk, 
sociologisk, historisk, medial eller kommunikativ tilgang. Jeg vil primært forsøge 
at fremstille det teatrale som et komplekst begreb, der lever af modsætninger, f.eks. 
i forhold til det litterære eller det autentiske. Til slut diskuteres hvordan man kan 
omgås disse distinktioner og indbyggede paradokser.

Teatralitet anvendes universelt og ontologisk som modpol til det dramatiske eller 
litterære og således som et specifikt scenisk eller teatermæssigt udtryk. I teater- og 
dramahistorien har der siden Aristoteles været en kamp om, hvad der er vigtigst: 
dramaet eller teatrets teatralitet. Det teatrale indgår også i en filosofisk distinktion 
mellem sandt og falsk, mellem autenticitet og blændværk, og er her indlejret i en 
generel værdidiskussion. Denne handler om, hvorvidt kunst er erkendelsesskabende 
eller illusionsskabende og mere eller mindre troværdig. I dagliglivet benyttes begre-
bet teatralsk ofte som modsætning til forestillinger om det autentiske »rene« liv.

Som et historisk fænomen på linje med begrebet litteraritet kan teatralitet for-
bindes med modernitetens teater, hvor relationen mellem tilskuer og scene får auto-
nom værkkarakter (jf. konventionen om den fjerde væg) i form af det dramatiske, 
fiktionelle og enhedslige teater. Her kan man tale om en anti-teatral tradition og 
en særlig perspektivisk bliktradition. Men teatralitet kan også knyttes specifikt til 
historiske artificielle genrer, som fokuserer mindre på det dramatiske og litterære og 
mere på det tilskuerhenvendte, situationsbestemte, det kropslige eller sceniske visu-
elle teater. Det gælder eksempelvis commedia dell’arte, mange asiatiske teaterformer 
og avantgardens teater, hvor der benyttes en retorik som positiverer teatralitet som 
anti-illusion, og hvor tilskuerblikket ofte er aperspektivisk og komplekst svarende til 
malerkunstens kubisme eller filmens montageteknik. 

Man kan også tale om en dynamisk betydning, som eksempelvis en teatralise-
ring af teksten, objekter eller performere i den forstand, at replikker og handlinger 
realiseres som et teatralt nærvær af lyd, bevægelse, lys, scenografi og en opbygning 
af et rum, som skaber en materiel, konkret, sanselig og refleksiv relation mellem de 
optrædende, de sceniske handlinger og tilskuerne. Teatralisering skaber en distinkt 
relation mellem det velkendte og det mærkværdiggjorte eller anderledesgjorte. 
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Derfor bliver teatralisering en kommunikativ effekt, som selvfølgelig kan iagttages 
på flere forskellige planer; sensorisk, artistisk eller fiktionelt. 

Denne refleksivitet mellem tilskuerblik og det sceniske kan imidlertid også ses 
i dramateksten, hvor dialogen og handlingen foregår i et virtuelt rum, som fore-
kommer mere eller mindre eksplicit iscenesat i teksten. Med Shakespeare, Molière, 
Holberg, Brecht, Ibsen, Tjekhov og mange andre er der en rig tradition for, at teatra-
litet ekspliciteres i form af en iscenesættelse i teksten. De fiktive personer spiller en 
eller anden form for teater, som fordobler tilskuerforholdet. Derved skabes en meget 
konkret passage mellem tilskuer og værk. Tilskueren ser sig selv se. Indførelsen af 
en teateropførelse i handlingen sker aktuelt i en række film lige fra Lars von Triers 
Dogville (2003) til Teater ved ringvejen (2006) og Per Flys Forestillinger (2007) som 
er ekstrateatral i den forstand, at det samme tidsforløb og en fortælling om opsæt-
ningen af et Shakespeare-digt gemmespilles på hver sin måde, med hver sin hoved-
person, i seks afsnit. Tilskueren indbydes så at sige til at se den samme virkelighed 
på seks forskellige måder: seks forestillinger. 

Teatralisering kan beskrives som en handling, der transformerer (i stil med meta-
forens teknik) begivenheder til teater i form af en synliggørelse, en indramning, en 
fremhævning (opstyltet, ostentativt, demonstrerende), ofte som en kunstiggørelse, 
en mærkværdiggørelse (ostranenie, verfremdung), en fiktionalisering eller iscenesæt-
telse. Det teatrale bliver til mellem det iagttagende blik og en skabt formgivning, 
men altså som resultat af en dobbelt iscenesættelse: tilskuerens blik på scenen og 
scenens blik på tilskuerne. I en skabende proces kan teatralitet knyttes til dogmer, 
regler og diverse obstruktionsformer, eller simpelthen teknikker som transformerer 
dagligdagsadfærd til teater og scenisk adfærd. 

Der er en tendens til at se teatralitet som en særlig perception og synsmåde, og 
man kan pege på en langsom forskydning mod denne fokusering på bliven-teatral. 
Det drejer sig om en udvikling væk fra opfattelsen af teatrets objektkarakter til en 
opfattelse af, at teater kan være hvad som helst og kan opføres hvor som helst. 
Teatralitet fungerer her som en fleksibel ramme, der gør eller tilvirker, at handlinger 
ses som teater ud fra bestemte tilskuerpositioner. De teatrale greb og teknikker kan 
så at sige flyttes fra teatret til andre sociale sammenhænge og her udvirke en synlig-
gørende og iscenesættende effekt

Som teatervidenskabelig term henviser begrebet både til processen, forestillingen 
og træk i den dramatiske tekst, og den teatrale analyse kan både rette sig mod for-
skellige objektfænomener og mod relationelle forhold mellem det sceniske (iscene-
sættelsen, skuespilleren, rummet, teksten, lyset, scenografien etc.) og tilskueren og 
passagen mellem den subjektive iagttagelse og værkets objektivitet. 

Dybdens essens eller overfladen
Teatralitetsbegrebet er indlejret i en filosofisk diskussion af mimesis eller repræsenta-
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tionen af virkeligheden. I den platonisk vestlige tradition placeres det teatralske i et 
modsætningsforhold til sandhed, natur, autenticitet og essens. Jeg skal blot pege på 
Platons hulelignelse, som på en og samme gang ligner et teater og et øje, hvor tilsku-
erne er fanget i en tilskuerposition, som kun tillader dem at se skyggerne på væggen, 
som de så fejlagtigt forveksler med virkeligheden. Denne er de således forhindret i 
at se, og dermed er de uden adgang til den egentlige essens, solen og lyset udenfor 
hulen. Verden fremtræder som et teater (Theatrum Mundi). Platon anser den san-
sebare virkelighed for et falsum, som ikke er, hvad den giver sig ud for, men blot 
(teatrale) skygger af den egentlige substans. Mennesket er afskåret fra at sanse ideer-
nes verden, som er almene, ikke-sansebare, absolutte og uforanderlige sandheder, og 
kunsten kan kun gentage eller forstærke illusionen om at kunne gribe ideerne.  

Som modstykke til Platon mener Aristoteles derimod, det er muligt at sanse 
verden og videnskabeligt analysere dens grundbestanddele. Den rette handling og 
fremstillingsmåde giver adgang til substansen og det egentlige. Den kunstneriske 
fremstilling har en virkning, som kan være erkendelsesskabende, livsbekræftende 
(katharsisk). Modsætningen mellem Platon og Aristoteles gentages i varianter i 
den europæiske kunsthistorie som den genkomne diskussion om, hvorvidt teatrale 
handlinger kan skabe et indhold, eller om substansen tværtimod forplumres af tea-
traliteten. Teatralitet mimer til verden og er derfor sekundær i forhold til den reelle 
verden. Dette hierarkiske forhold mellem verden og den teatrale repræsentation gen-
tages i forholdet mellem den dramatiske tekst og teatret således, at teksten er nærmere 
sandheden end teatret, som omvendt muliggør en større illusion og dermed tenden-
tielt er forblændende. Ikke så få mener ligefrem, at skuespilleren og iscenesættelsen ofte 
forstyrrer teksten, og anbefaler den rene læsning af eksempelvis Shakespeare eller Ibsen 
for at fange tekstens essens.  

Diskussionen mellem Platon og Aristoteles er stadig aktuel. Spillet mellem  
skyggernes overflade og det substantielle genfinder vi i debatten om klassikeren. Skal 
denne behandles loyalt som det essentielle, der tilbydes en iscenesættelse, må denne 
undgå at blive både over- og underspillet og dermed utroværdig eller falsk. Eller 
har iscenesættelsen sin egen sandhedsværdi? Den klassiske repræsentationsopfattelse 
er fokuseret på repræsentationens referentielle effekt, det vil sige dens gengivelse af 
verden. Der er tale om en indholdsfokusering og en fokusering på repræsentationens 
sandhedskarakter. Repræsentationer har imidlertid også en anden dimension, som 
er forbundet med selve præsentationshandlingen. Denne er ikke mere eller mindre  
sand, men mere eller mindre effektiv eller virksom. Hvis vi ser på repræsentations-
handlingen, bliver »indholdet« en effekt på linie med andre effekter som knytter sig til 
præsentationsmåden. Her kan diverse sensoriske og plastiske effekter blande sig med 
referentielle og deiktiske effekter i forhold til tilskueren. Teatralitet bliver således løsre-
vet fra et sandhed-falskheds-parameter, men kan diskuteres som både fiktionsskabende 
og performativitetsskabende. 

Forholdet mellem essens og handling er som nævnt et gennemgående tema, som 
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gestaltes i en række dramaer fra Sofokles’ Kong Ødipus (430 f.kr.), hvor Ødipus netop 
gennem handling genkender sit sande væsen, Shakespeares Hamlet (1600), hvor hoved-
personen strides mellem væren og teatralitetens overflade, Holbergs Erasmus Montanus 
(1723), hvor det viser sig, at handling er vigtigere end væren, og til Ibsens Gengangere 
(1882), som faktisk genskriver Platons hulelignelse i en dramatisk konflikt mellem 
miskendelse og genkendelse.

Historisk 
Teatralitet kan som historisk1 fænomen og kompetence knyttes til det modernes 
teater, som udvikles fra slutningen af 1500-tallet i sammenhæng med nye synsrela-
tioner mellem individ og omverden. Teatralitet udvikles langsomt som en specifik 
henvendelsesform og præsentationsmåde i det autonome kunstfelt ved at skabe en 
form for værkhelhed. Denne helhed fremstår i stigende grad som et lukket fiktions-
rum, hvor skuespilkunsten teknisk set udføres, som om tilskuerne ikke er til stede. 
Der er tale om en udvikling som slår igennem i slutningen af 1800-tallet, hvor 
instruktørfunktionen vinder indpas som helhedsskabende.

Teatret stiller sig offentligt til skue gennem sin iscenesættelse og skaber en auto-
nom kunstiagttagelse, ligesom det bliver muligt for subjektet at adskille sig fra 
eller træde frem i relation til andre eller i forhold til det daglige (jf. prostitution: 
pro+statuere, at stille sig frem som skuespilleren, luderen, den patetiske og naragtige 
gør det). Teatralisering kan opfattes som en specifik historisk proces, der vedrører 
den autonomiseringsproces, som kendetegner begyndelsen af det moderne, hvor 
såvel subjektet som kunsten frisættes som individ og som værk. For kunstens ved-
kommende betyder denne uddifferentiering, at teatret indskriver sig i en selvstændig 
kommunikativ betydningsdannelse, det vil sige betinget af forholdet mellem afsen-
der og modtager og de teatrale tegn, rammer, koder og konventioner, som moderne 
kunst udvikler. Det teatrale »blik« er delvist en historisk konvention og en subjektiv 
kompetence, delvist skabt af den sete begivenhed, som så at sige er indrettet til at 
blive set som teater, og som får skuespilleren til at fremstå som eksempelvis rollen 
Hamlet. På lignende vis kan man udenfor teatret se en dynamik og vekselvirkning 
mellem en person, som fremtræder som teatralsk, og et blik, som ser denne som 
teatralsk. Et godt eksempel på denne vekselvirkning er H. C. Andersens Kejserens nye 
klæder, hvor de fleste teatraliseres til at se »tøjet« på kejseren, indtil den lille fyr lader 
realiteten vende tilbage i en konstatering af nøgenheden. Teatret skaber et teatralt 
tilskuerblik, som anskuer noget som et teater (Theatrum Mundi). 

Shakespeares Hamlet er interessant i denne sammenhæng, fordi en række forskel-
lige betydninger af teatralitet sammenvæves. Dels handler det om forholdet mel-
lem blændværk og realitet i »Danmark«, og hvem der skjuler sig bag sminke og 
maskeringer, dels handler det om teatrets mulighed for at »spejle« og afsløre naturen. 
Hamlet anklager Ofelia, Gertrud og Claudius for at være teatralske (sminkede), 
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men denne anklage retter han også mod sig selv. Samtidig benytter han teatret til at 
afsløre sandheden bag den tilsyneladende overflade. Det vil sige en essentiel og tro-
værdig afdækning af naturens sande karakter. Teatret skal være teatralt i betydningen 
troværdigt, men det må ikke være teatralsk i betydningen overdrevent. Pointen er, at 
sandheden i Hamlet er betinget af blikket og fremstillingen, og derfor er sandheden 
betinget af, at »budbringeren« ekspliciterer sin position og hensigt, som den »nøgne« 
Hamlet gør det efter sin rejse til England. Shakespeare blander mimesisdiskussionen 
med Theatrum Mundi-begrebet således, at der skabes en modstilling mellem det 
overfladiske og overdrevne og det egentlige og nøgne. Samtidig udfoldes teater som 
afsløring eller som tildækning.

Realismetraditionen er anti-teatral i bestræbelsen på at nærme sig det virkelige 
og sande gennem fiktionens autonome rum og »fordømmer« derfor det forstillede, 
det kunstige og formelle som noget overfladisk og uvæsentligt. For realismen gælder 
det om at genskabe virkeligheden så mærkbart som muligt gennem realitetseffekter. 
Monologer, konstruerede intriger, overlæssede symboler, kunstige eller pludselige 
exitter eller entreer, utidige applauser forsøges elimineret som teatrale illusionsfor-
styrrende elementer. Omvendt er det for avantgarden og til dels modernismen, som 
vil fremhæve kunstigheden uden at illudere virkelighed. Kunstigheden giver adgang 
til en dybere og mere reflekteret virkelighed. Teatraliteten positiveres som anti-
illusionseffekter af eksempelvis den russiske skuespiller og instruktør Mejerhold, 
som fordømmer det naturalistiske og fremhæver kunstigheden, det materielle og 
det formelle som det egentlige. Reteatraliseringen betyder indoptagelse af tidligere 
teatrale genrer. Men det kan også være repræsentationskritik, metafiktion, ironi 
eller det »levende«, energetisk, nærværsskabende teater, som nedtoner det sprogligt 
betydende som i rituelt teater og inddrager tilskueren i teatersituationen (kropsligt, 
psykisk, fysisk, mentalt). Dermed søger man at overskride det autonome kunstfelt, 
og teatraliteten forbindes med et livsperspektiv. 

Der er således forskellige former for teatralitet: det artificielle, det eksplicit kun-
stige og distanceskabende og repræsentationskritiske i brechtsk forstand eller det 
teatrale nærvær, den autentisk reelle handling, som unddrager sig sproget og repræ-
sentationen i en oprindelig og rituel teatralitet i forlængelse af det såkaldte diony-
siske og den nietzscheanske eller artaudske tradition. Teatralitet er en negativ figur, 
når man fremhæver modernismens »rene« selvdefinerende kunst over for postmo-
dernismens teatraliserende spil. Men en positiv figur i det moderne teaters forsøg 
på et teatralt troværdigt og levende teater i modsætning til det forstilte og »spillede« 
teater. 

Sociologisk
Teatralitet har fået en vældig aktualitet i de senere år, fordi teatermetaforikken har 
bredt sig i det senmoderne. Identiteter teatraliseres i hverdagslivet og især de elek-
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troniske medier, fra internet til mobiltelefoner, skaber en bred ramme for selvfrem-
stilling og selviscenesættelse. Det er både tvangsmæssige »overvågninger« af såvel 
interne som eksterne blik2 og et psykologisk behov for udstilling og for at blive 
set, der medialiseres. Oplevelsesbehovene og identiteter (roller) kan betragtes som 
sammenhængende i det moderne og får betydning i kraft af teatrets anderledeshed 
fra dagligdagen. Vi har altid en forestilling om, at vi bliver betragtet og agerer på 
en eller anden form for scene, og ikke mindst globaliseringen skaber en flerhed af 
iagttagelsesmekanismer. 

Den moderne kulturs iscenesættelser og selviscenesættelser er stort, flot, pran-
gende, hårdtslående og anmassende teatralitet. Iscenesættelserne gælder alt fra livs-
stil, madlavning, talekøkkener og boligindretning til ferierejser og eventyrprogram-
mer og politisk »spin«. Det teatrale efterlader en længsel efter det modsatte, nem-
lig autenticitet, og begæret efter det virkelige er teatralitetens polære modstilling. 
Diskussionen omkring H.C. Andersen 2005 er et godt eksempel på hvordan, den 
teatraliserede begivenhed, specielt åbningsshowet i Parken, skabte et udtalt behov 
for en mere autentisk Andersen reception. 

Medialt og kommunikativt
Teatralitetsbegrebet er som kunstbegreb kompliceret af ofte at være led i en række 
modsætninger.  Overflade over for dybde, form overfor indhold, ironi overfor patos, 
indlevelse overfor distance. Teatralitet kan betragtes både som et konkret element, 
en organisering af forestillingen i tid og rum, og som en tilskuertradition eller per-
ceptionsmåde, hvor alle elementer bliver dele af en helhed: sceniske spilleregler, 
principper for lys, rumlig organisering, entre og exit, pauser, tableauer, kostumer, 
distance mellem tekst og iscenesættelse, skuespiller og rolle og mellem fortællemåde 
og det fortalte, gestus, scenografi, og tekst mv. Det teatrale betyder, at der hele tiden 
skabes et blik, som ser noget andet, end der faktiske er på scenen: En gren bliver 
en skov, en soldat bliver en hær, en dukke bliver et barn, en skraldespand bliver en 
kiste eller en tilstand, et kranium bliver et tegn på verdens forgængelighed og en 
skuespillertrup et billede på verden. Det, som ikke er en del af denne helhed (fx en 
glemt kost på scenen, en glemt replik), er ikke teatralt. Mange moderne teaterfor-
mer skaber bevidst en sådan usikkerhed, så tilskueren bliver i tvivl om, hvad der er 
teatralt, og hvad der tilhører »virkeligheden«, og denne forvirringsstrategi skaber så 
teatralitet på et nyt niveau. Det er klart, at jo større denne usikkerhed bliver, desto 
mere udviskes grænsen mellem fiktion og virkelighed, og dermed også tilsynela-
dende værkets autonomi. Samtidig forudsætter usikkerheden og displaceringen af 
tilskueren netop autonomien som tradition. Teatermediets teatralitet kan ses som en 
løbende eksplicitering af sin egen medialitet og teatersituationens skrøbelighed og 
konstante interaktion. 

Teatralitet kan opfattes som en adgang til værkets tema, motiv, fortælling. Denne 
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kan yderligere afbrydes, obstrueres som et brud med fortolkningen, hvor der i stedet 
interageres med materialiteten, det konkrete sanselige i værket. Ved at rykke scenen 
ud i virkeligheden, eller ved at inddrage reelle aktører og sceniske objekter i teaterin-
stitutionen, »rystes« konventioner og synliggøres som teatrale greb. 

Det teatrale kan betragtes som kommunikation bestående af tegn og koder og et 
led mellem afsender og modtager, ligesom litteraritet eller visualitet gør det i forhold 
til litteratur og billedkunst. Teatralitet kan henvise til stil, bevægelses- og talemåde, 
principperne for scenisk adfærd, lys, sceneforhold osv., som er skabt og tænkt til en 
tilskuer. Værkets faktiske tilskuer spejles i den tænkte tilskuer. Undertiden går det 
op i en højere enhed, til andre tider mærker den faktiske tilskuer, at her skulle man 
vist le og røres, og hvis denne diskrepans mellem den tænkte og faktiske tilskuers 
reaktion bliver for stor, indtræder det pinlige. 

Teatralitet kan både forbindes med scenen og tilskueren og den kommunikation, 
som forgår i tid og rum samt teatrets kontekst. Willmar Sauter (1995) skelner mel-
lem et sensorisk, et håndværksmæssig og et fiktionelt niveau. Hvis det sensoriske 
dominerer, er performerens krop eller dynamik (energi) i fokus. Hvis det artistiske 
er i fokus, er der tale om en særlig genre eller tradition som masketeater eller mime 
og commedia dell’arte. Det tredje niveau er specifikt i fokus i naturalismen og rea-
lismen, hvor både skuespiller og stil »forsvinder« eller »glemmes« af tilskueren, som 
om fiktionsniveauet var virkelighed. Man kan som Anne-Britt Gran (2004) skelne 
mellem det udtalte teatrale og det uudtalte teatrale. Det første er de udtryksformer, 
som er en villet teatralitet som show, musical, opera og lignende, mens uudtalte 
udtryksformer skjuler iscenesættelsen og virker ikke-iscenesatte eller »virkelige« som 
diverse reality-shows. Ikke desto mindre er disse konventioner teatrale som bestemte 
præsentationsmåder af teater. Teatralitet kan ifølge Sauter fungere i kraft af genken-
delighed eller lighed og i kraft af forskel, afstand eller forrykkelse til virkeligheden, 
og Sauter taler om et teatralt parameter mellem realistiske og kunstfærdige genrer. 
Realismen opleves netop i kraft af en analogi med virkeligheden, og tilskueren vur-
derer troværdighed i forhold til handlingens eller karakterernes sandsynlighed og 
altså indholdsmæssige behov. De kunstfærdige genrer (ballet, opera) opleves pri-
mært i forhold til den artistiske kvalitative udførelse som formelle kvaliteter og ikke 
så meget i forhold til indhold. Teatralitet er her plastik og dynamik, som skaber en 
attraktion i forhold til tilskueren. Sammenkædningen af sceniske elementer (mon-
tagen) er naturligvis også teatralitetsskabende. 

Samtidskunsten (performance, installationskunst, interventionskunst, relationel 
kunst etc.) benytter teatrets iscenesættelsesgreb i forhold til tid- og rumdimensioner. 
Betragteren kan gå rundt i installationens rum, være en del af det og fungere med-
skabende i forhold til værkets tid og medialitet. Det er en teatralisering, som ind-
skriver tilskuerens tid og rum i værket. Undertiden benyttes begreberne teatralitet 
og performativitet vilkårligt om denne praksis som gentagelse, overmaling, remake, 
reenactment, palimpsest, hvor citatet eller traditionspåpegningen har en kunstnerisk 
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effekt. Teatralitet skaber i denne kontekst forskellige former for metafiktionalitet 
som politiske kommentarer, ironiens afbrydelse, æstetisk refleksivitet eller sanselig 
sensorisk interaktivitet. 

Afslutning
Pointen med et differentieret teatralitetsbegreb er, at det er nødvendigt at reflektere 
over ens egen position og brug af begrebet. Som en konklusion på ovenstående kan 
teatralitet betragtes som modpol eller som modspil til det dramatiske og litterære, 
det autentiske, den realistiske genre og det performative. Lidt forenklet kan man tale 
om en negativ optik på det teatrale som overfladisk, selviscenesættende, utroværdigt, 
blændværk og som tab af autenticitet. Omvendt kan man tale om en positiv optik, 
hvor teatralitet er en gestus og udtryksform, en relation eller et nærvær, som når 
hinsides et rationelt og sprogligt register og dermed i sig selv rummer essentielle 
dybder. De negative og positive ladninger af begrebet skaber naturligvis forskellige 
værdihierarkier, som bliver gældende for retoriske figurer og dækkende for traditio-
ner, stridsfelter og teorier som tilmed undertiden blandes sammen. Disse hierarki-
konstruktioner kan dog ofte spærre for nye forhandlinger af teatralitetens modsæt-
ninger. Eksempelvis forekommer modsætningen mellem det litterære og det teatrale 
at være en begrebskonstruktion, som fortjener opløsning specielt i forlængelse af 
nyere tendenser indenfor samtidsteatret, hvor det ikke synes relevant at diskutere 
sandhedspræferencer i forhold til tekst og teater, fordi der er tale om et markant 
samspil mellem forskellige teatrale effekter. På samme måde synes en dyrkelse af 
visse teatralitetsformer som særligt sande at være problematisk, ligesom rene autenti-
citetsformer er det. Pointen kunne være, i stedet for at diskutere sandhedsværdierne, 
at koncentrere sig om de teatrale effekter som handlinger (realitetseffekter, verfrem-
dungseffekter etc.). Det er her min pointe, at begrebet om teatralitet kan ses uafhæn-
gigt af sandhedsdiskursen både i forhold til det aristoteliske og det ikke-aristoteliske 
paradigme. Det er et spørgsmål om at se bort fra en sand mimesis – det vil sige en sand 
gengivelse af verden, hvad enten denne er helhedslig eller fragmenteret – for i stedet 
at fokusere på værkets retorik og formens virkning og katharsiske effekt. Teatralitet 
bliver dermed et relationelt greb, og teatrets specifikke udsigelsesmåde, den kom-
munikative proces mellem tilskuer og afsender i teaterforestillingen, er konstitueret 
både af tilskuerens perception og afsenderens information. Værket henvender sig 
og griber tilskueren (i teksten eller iscenesættelsen). Hvordan præsenterer værket 
sig som begivenhed via rammer, placering af tilskueren og scenen, entre og exit, 
begyndelse og slutning? Hvordan indskrives tilskueren i værket med begreber som 
nærhed, fjernhed, overblik, desorientering, vidne, perspektiv og synsvinkel? Diverse 
præsentationsgestus (lys, scenetæppe, stole, billetter, program, scenografi, kostume) 
spiller sammen med performativitet i den forstand, at forestillingen både er en begi-
venhed og en betydningsskabende proces. Disse præsentationsgesti og mekanismer 
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er knyttet til kunstbegrebet og kunstens historie som særskilt autonom instans i 
samfundet og til teatret som specifik kunstart, som opføres i tid og rum i relation til 
tilskueren. Den teatrale repræsentation er en handling eller en proces, som præsen-
terer en fiktionel handling og karakterer som en begivenhed. Præsentationen trans-
formerer scenen, aktørerne, kostumerne, objekterne til noget virtuelt. 

Teatral kommunikation og kunst fylder mere og mere i det gennem-iscenesatte 
globale samfund, og det peger på en central diskussion af, hvad det teatrale gør og 
kan. Hvordan spiller de forskellige teatrale former og udtryk sammen med præsen-
tationsrammen? Hvordan omsættes ikke-teatrale fænomener til kunst? I de senere år 
er begrebet teatralitet forsøgt placeret eller redefineret i forhold til performativitet. 
En af de dominerende synsvinkler er, at teatralitet forbeholdes formidlingen eller 
kodningen af værket, dets autonomi, komposition og tegndannelse, som oprethol-
der en scene-tilskuer distinktion. Det performative opfattes derimod hinsides værk-
begrebet som begivenhed, som nærvær og en interaktion mellem tilskuer og scene. 
Det kan imidlertid være frugtbart at se det teatrale som en performativ dimension 
og omvendt. Det betyder, at der ikke er tale om et absolut skel, men om en udveks-
ling mellem et teatralt og performativt niveau. Det skaber en udpegning af repræ-
sentationens frembringelse, samtidig med at den bliver til i en bestemt situation, i 
tid og rum. Det kan føre til en forhandling mellem både traditionelle og såkaldte 
eksperimenterende moderne teaterformer. På et analytisk plan kan det føre til en 
udveksling mellem det semiotiske, fænomenologiske og kontekstuelle. 

Som et perspektivrigt eksempel, der arbejder med teatralitet på mange forskellige 
planer, kan jeg nævne Københavns Internationale Teaters første biennale i en række 
af seks over en tiårig periode. Metropolis varer et par måneder fra juli til september 
2007 og har som sigte at udforske det københavnske byrum for derved at skabe 
nye måder at betragte byen på og sætte skub i byens fremtidige struktur og iden-
titet. Det sker gennem en række teatrale iscenesættelser af forskellige tværmediale 
kunstformer, workshops, laboratorier og forskellige debatrum. De fleste værker og 
kunsthandlinger er flyttet fra traditionelle teaterrum til særlige steder i byen, og 
måden tilskuerne ser disse handlinger er ofte særegne og i en vis forstand forskruede. 
Det teatrale består således både i en iscenesættende metode i forhold til scenekunst, 
som har forladt traditionelle genreopdelinger, i etableringen af teatrale blik på den 
sociale realitet og i etableringen af nye relationer mellem kunsten og byudviklingen. 
Der er tale om en udveksling og refleksivitet mellem teatrale objekter og fænomener, 
en teatraliseret perception og tilskuerdeltagelse og endelig en teatralisering af selve 
storbyrammen som objektet og subjektet på en og samme tid.
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Den dybtgående orden, der kaldes turbulens
Dramaturgiens tre ansigter

Af Eugenio Barba

Der findes et usynligt, tilsyneladende smertefrit oprør, som gennemtrænger hvert 
sekund af teaterarbejdet og giver næring til teknikken.

Kunstnerisk disciplin er en forkastelsens vej. Den tekniske færdighed inden for 
teater og holdningen, den hviler på, er en stadig øvelse i oprør, først og fremmest 
mod én selv, mod ens ideer, beslutninger og planer, mod ens intelligens’ magelighed, 
ens viden og følsomhed. Den er udøvelsen af en frivillig og skarpsynet desoriente-
ring på jagt efter nye orienteringspunkter.

Oprøret både befrugter arbejdet og befrugtes selv af det. Jeg laver teater, fordi 
jeg ønsker at bevare min frihed til at forkaste visse regler og værdinormer i den 
verden, som omgiver mig. Men det modsatte er også sandt: jeg er tvunget eller bliver 
opmuntret til at forkaste disse regler, fordi jeg laver teater.

Uvejr og omhu
Valget at beskæftige sig med teater er ofte et vanskeligt svar på en svær situation. Det 
er en måde at leve en frihed på, som kun er fri, hvis arbejdets resultater er i stand 
til at påvirke andre mennesker og vinde dem over på vores side. Det er en måde at 
opfinde vores egen identitet på, som afsløres for os gennem et håndværk, der er både 
omhyggeligt og præget af uvejr.

Nogle mennesker tror, at uvejr og omhu tilhører hver sin verden; at tekniske 
problemer, professionalisme og håndværkerens præcision intet har at gøre med tur-
bulens og frihedsimpuls, ødelæggelse, oprør og forkastelse.

Det stemmer ikke.

At uddrage det vanskelige af det svære
Den kunstneriske holdning består i at uddrage det vanskelige af det svære. Af denne 
holdning afhænger dybdeboringen, kompleksiteten og resultatets tætvævede kva-
litet, men også anstrengelserne, kvalerne, åbenbaringerne og des- og nyorienterin-
gerne, som udgør processen.

Skylla og Karybdis
Orden og uorden udgør ikke to modsatrettede valgmuligheder, men er to poler, som 
forstærker hinanden gensidigt. Kvaliteten af spændingen imellem dem er et tegn på 
den kreative proces’ frugtbarhed.
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Når vi forsøger at beskrive denne spænding, bliver vore ord tøvende. Jo mere 
vores forklaringer tager udgangspunkt i erfaringerne fra vores arbejde, jo mere fanta-
siprægede og eksotiske lyder de for tilhøreren. Og når vi prøver på at give erfaringen 
videre, opstår misforståelsene.

Den letteste måde at undgå disse vildfarelser på er ved at være tavs. Eller vi må 
navigere mellem Skylla og Karybdis.

Skylla repræsenterer risikoen for at rette den tilbagelagte vej ud og på den måde 
omskabe den indviklede mængde af stier til én direkte linie, som peger i den rigtige 
retning. Alt bliver klart og lader sig formulere, selvom det ikke stemmer overens 
med vores erfaring. I arbejdets virkelighed er kreativiteten som en uvejrshimmel. 
Den føles desorienterende, får én til at tvivle, frembringer frustration og ubehag.

At mestre sit fag betyder først og fremmest at vide, hvordan man forbereder sig 
på det truende uvejr, og hvordan man kan holde ud uden at gribe til nemme eller 
allerede kendte løsninger.

Uvejr medfører, at problemerne ikke præsenterer sig et efter et – som når vi taler 
om dem – men opstår på én gang eller mange samtidigt. Når vi bruger havet og 
bølgerne som billeder af eller metaforer for vejen, bliver hvert skridt forståeligt. Alt 
er rigtigt, men på samme tid så abstrakt, at det bliver en parodi på erfaringen.

Med Karybdis kan det ske, at man kun taler om uvejr og glemmer kompassets og 
sekstantens geometri, som gør det muligt at finde vejen. Faren er, at ruten beskrives 
som en række anekdoter eller bliver til en bekendelse: processen fremtræder som en 
tilfældig vej, forvirrende og fuld af skygger, en magma, der næsten ufrivilligt flyder 
ind i et resultat, uden at man ved hvordan eller hvorfor. Også dette er et aspekt af 
sandheden, en af dens profiler.

For at opdage det sande ansigt bag en kunstnerisk proces’ virkelighed må du først 
sætte fokus på den ene og så på den anden profil.

Bios’ hemmelige kompleksitet
Trods den forstyrrende svingning mellem Skylla og Karybdis med alle de misfor-
ståelser, det indebærer, er det umagen værd at forsøge at tale om den måde, en 
forestilling vokser på, tager form og forandrer sig. Det betyder at spørge sig selv om 
noget, som har at gøre med livet selv. Man har fornemmelsen af, at det er de samme 
spørgsmål som dem, der stilles for at undersøge bios’  hemmelige kompleksitet.

Denne interesse retfærdiggør den nysgerrighed, som den kunstneriske proces 
er omgærdet af, med dens paradokser og forhindringer. Den forklarer nogle men-
neskers vedholdenhed med at tale om den, selvom de er klare over, at deres ord er 
uigennemskuelige, og spørgsmålene som regel vil mangle svar.

Kunst og levende materie
I kunstnerisk terminologi adskiller modsætningen organisk-uorganisk det arbejde, 
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som virker levende, troværdigt og sammenhængende fra det, som synes presset frem, 
mekanisk, og som fremkalder en reaktion i os af afvisning og kedsommelighed. I 
naturvidenskaberne derimod, tjener modsætningen organisk-uorganisk til at skelne 
bios-riget fra mineralriget.

Der er en vigtig forskel mellem diskussionerne om natur og diskussionerne om 
kunst. I det første tilfælde er forskellen mellem »organisk« og »uorganisk« objektiv, 
mens den i det andet hviler på en ren subjektiv basis og kun får et skær af objektivi-
tet, når den er en mening, som mange deler. Eller, for at udtrykke det på en måde, 
som både kan appellere til skeptikerne og relativisterne: diskussioner om natur for-
modes at være objektive, mens diskussioner om kunst går ud fra, at objektivitet ikke 
eksisterer.

En anden forskel er, at mens kompleksiteten i naturens processer, som er afgø-
rende for livet, ofte synes at være af en beundringsværdig lovmæssighed, så virker 
vejene, som fører til livet i et kunstnerisk arbejde, styrede af uorden og tilfældig-
hed.

At skabe tilfældighed
Mange af de løsninger, som gør indtryk på tilskueren og hjælper til at bestemme 
en teaterforestillings betydninger, synes at være frembragt af tilfældet. Men det, vi 
kalder »tilfældet«, er en kompleks orden, hvor flere kræfter virker på samme tid: et 
system af forbindelser, som ikke kan overskues med et enkelt blik.

Vi kunne sige, at i den skabende proces er vi nødt til at frembringe vores egen til-
fældighed, ligesom romerne plejede at sige, at vi selv er skaberne af vores egen gode 
eller dårlige skæbne. Men vi må ikke glemme Pasteurs ord: »Tilfældet virker kun for 
sindene, som allerede er forberedte.«

Katastrofe og tæthed
Hvad betyder det, rent teknisk, at bortlede arbejdets retning? Én mulighed består i 
at lade være med at koncentrere sig om et eneste mål, men at bevæge sig i to, tre, fire 
forskellige retninger samtidigt. Som en sejlbåd, der er på vej mod vest, mens vinden 
blæser fra syd, og strømmene fører den øst over. Balancen mellem disse spændinger 
er den skabende vej. Spændingerne mellem kræfter, som er forskellige, som støder 
op til hinanden eller bare ligger tæt ved hinanden, kan føre til katastrofe. Men hvis 
det lykkes os at tæmme disse kræfter og opdage forbindelsen imellem dem – med 
andre ord, hvis vi kan få dem til at eksistere samtidigt, sammenblande og omarran-
gere dem – så vil vi opnå tæthed i stedet for katastrofe.

Det tætte bringer tilskuerne i vildrede. Det tvinger dem til at uddrage det van-
skelige af det svære og ryster dem i deres vante tankebaner, der er et sikkert tilholds-
sted for deres ideer.



102 Eugenio Barba

Desorienteringens teknik
Under prøvearbejdet består desorienteringens teknik lige fra begyndelsen i at give 
plads til en mangfoldighed af tendenser, historier og retninger uden at tvinge dem 
ind under vore oprindelige valg og hensigter. Dermed bliver vi nødt til på samme tid 
at følge flere forskellige spor, afvigende temaer og frit svævende associationer og til-
lade, at de historier, som den enkelte skuespiller forfølger, ikke falder sammen med 
instruktørens og de andre skuespilleres.

Det er en holdning, som stimulerer og frembringer en mangfoldighed af for-
slag, materialer og perspektiver uden relationer med hinanden. Det er midlet til at 
afprøve den labyrintiske vej mellem kaos og kosmos med pludselige sving, lammende 
stop og uventede løsninger. Det er fremvæksten af en overflod, som i lang tid ser ud 
til at skjule den forklarende og fortællende tydelighed i processens forløb.

På den måde udbryder der en tilsyneladende forvirring, et magnetisk felt, hvor de 
enkelte skuespilleres og instruktørens kræfter virker i uoverensstemmende retninger, 
men hvor enhver kan finde påskud, bånd, retfærdiggørelser, interesser, modstande, 
udfordringer og genklange, der er forbundet med hovedtemaet eller udgangspunk-
tets spørgsmål.

Et kaotisk landskab opstår med mange undergrundsfloder, hvor det står enhver 
frit for at gå i sin retning. Denne frihed er allerede frøet i en dramaturgi, fordi, 
selvom alle navigerer udfra deres eget valg, nødvendiggør forpligtelsen til at gå en 
fælles vej, at forbindelsen mellem de forskellige, personlige motiver opdages. Denne 
søgen efter konsekvente forbindelser er allerede en søgen efter historiens plot: en sam-
menhængende dramaturgi.

Tre dramaturgier
Det dramaturgiske arbejde involverer ikke bare teksten eller historien, som vi ønsker 
at fortælle og vise tilskuerne.

Der er tre forskellige dramaturgier, som skal virke på samme tid, men som der 
kan arbejdes på én ad gangen:

en organisk eller dynamisk dramaturgi, som spænder over kompositionen af ryt-
merne og dynamikken, der påvirker tilskuerne på et sansemæssigt niveau;

en fortællende dramaturgi, som væver begivenheder og skikkelser sammen og 
informerer tilskuerne om meningen i det, de oplever;

og til sidst den, jeg vil kalde de forandrede tilstandes dramaturgi, hvor helheden i, 
hvad vi viser, opnår at fremkalde en anden fornemmelse, ligesom når der i en sang 
udvikles et andet lydbillede gennem overtonerne.

I en forestilling udskiller eller fanger de forandrede tilstandes dramaturgi skjulte 
betydninger, som ofte fremkommer ufrivilligt fra både skuespillernes side og fra 
instruktøren, og de opleves forskelligt for den enkelte tilskuer. Derved får forestillin-
gen ikke blot en egen sammenhængende kraft, den får også en gådefuld udstråling.
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De forandrede tilstandes dramaturgi er den mest svære at få hold på. Her gælder 
der ingen tekniske regler. Det er svært at forklare, hvad den involverer ud over de 
mærkbare effekter: et spring fra én dimension til en anden. For tilskueren, skuespil-
leren og instruktøren betyder det et spring fra en bevidsthedstilstand til en anden 
med helt uforudsigelige, individuelle konsekvenser både med hensyn til, hvad der 
opfattes, og hvad der opleves. Dette spring fra én sammenhæng til en anden udgør 
en forandring i kvaliteten af energien og fremkalder en dobbelt effekt: pludselig 
åbenbaring eller en hvirvelstrøm, som knuser forståelsens sikkerhed og opleves som 
turbulens.

Turbulens
Turbulens synes at være et brud på orden; i virkeligheden er det en orden, der bevæ-
ger sig. Den fremkalder hvirvelstrømme, som forstyrrer forløbet af den fortællende 
handlingsgang. Hvis der ikke er hvirvelstrømme i fortællingen, risikerer forløb og 
rytme at forfalde til det indlysende, til ren og skær illustration. Det er som et for-
løb af noder, som frembringer en melodi, men en melodi, som bliver sunget uden 
overtonernes rigdom, som gør stemmen levende og får den til at virke betagende og 
bevægende.

De forandrede tilstandes dramaturgi har at gøre med forestillingen som et fysisk 
og sansemæssigt fænomen, som en organisme-i-live. Den har ikke noget at gøre med 
den skrevne tekst, med ordenes dramaturgi, på samme måde som den vibrerende 
kvalitet i stemmen, der synger, ikke har noget at gøre med partituret.

Alt dette er ikke muligt uden tilstedeværelsen af mange forskellige elementer og 
flere slags frø, uden viljen til at fremme sammenknytningen af forbindelser og sam-
tidigt sprede dem ud i forskellige retninger. Denne overflod af elementer og materia-
ler frembringer forvirring, og alligevel er dens mål enkelhed og sammenhæng.

Sammenhæng
»En forfatter kan bygge luftkasteller, men deres fundamenter må hvile på granit.« 
Dette citat af Ibsen refererer til ordenes dramaturgi, men understreger dialektikken 
mellem uafhængighed og afhængighed, anarki og disciplin, oprør og autoritet i det 
forenende princip, som karakteriserer ethvert aspekt af de tre dramaturgier.

Skuespillernes handlinger skal besidde en konsekvens, som er uafhængig af deres 
kontekst, og hvad de »betyder«. De skal være sansemæssigt troværdige og til stede 
på det før-ekspressive plan. Granitfundamenterne er kvaliteten af handlingernes 
troværdighed, deres evne til at påvirke tilskuerens opmærksomhed og skal være rod-
fæstede i skuespillerens krop-sind. De skal besidde deres egen særlige, uafhængige 
logik.

Der er og har altid eksisteret virkningsfulde skuespillere, som aldrig har fastlagt 
deres handlinger på scenen, aldrig har tænkt i retning af et partitur eller arbejdet 
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bevidst på et plan, som de kaldte før-ekspressivt, og som har undgået ethvert tegn på 
en synlig nøjagtighed, som kunne kontrolleres udefra.

Hvorfor insisterer jeg så stærkt på skuespillerens arbejde på det før-ekspressive 
niveau? På vigtigheden af nøjagtighed i at fastlægge og vide, hvordan handlingens 
præcise mønster kan gentages? På værdien af skuespillerens uafhængighed af instruk-
tørens og forfatterens hensigter? På partiturets og underpartiturets sammenhængs-
kraft?

Jeg gør det ikke alene, fordi jeg har observeret, hvad der gør skuespilleren virk-
ningsfuld, men også fordi handlingernes selvstændige sammenhængskraft (uafhæn-
gigt af den betydning, som de får i forestillingens kontekst) udstyrer det materiale, 
som skuespilleren har bearbejdet, med en særlig og værdifuld egenskab: det bliver 
amfibisk, i stand til at glide fra en sammenhæng over til en anden uden at visne, i 
stand til at forvandle sig uden at miste de rødder, som holder det i live.

Konfusion og kon-fusion
Under prøvearbejdet, hvor skuespillerne alene forfølger et personligt og sammen-
hængende spor i deres partiturer, forbliver dramaturgien i det store hele konfus, 
endda kaotisk, i lang tid.

Konfusion er, når den er søgt og praktiseret som et mål i sig selv, kunsten at 
bedrage. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er en negativ tilstand, én, man bør 
holde sig fra. Når den bliver brugt som et middel, er konfusion en af komponen-
terne i en organisk, kreativ proces. Den er den fase, hvor materiale, ideer, forbundne 
historier og hensigter bliver kon-funderede, det vil sige smelter sammen, blandes 
med hinanden. Alt bliver det andets andet ansigt.

At vejens retninger er kringlede betyder ikke, at vejen har som formål at være 
kringlet. Materialets og sporenes mængde og forvirring er den eneste vej til den rene 
og essentielle handling.

Håndværk og geni
Når arbejdet næsten har nået vejs ende, stopper han og siger, at nu kan det endeligt 
begynde. De, der omgiver ham, udtrykker forbavselse og stiller sig uforstående. I 
mellemtiden omarrangerer han og udvisker alt, hvad han har lavet indtil det øjeblik. 
Han tegner andre scener og figurer, som han væver ind og sætter over de allerede 
eksisterende, som så bliver slettet. Han tager et nyt lærred og maler det billede, som 
han mentalt har uddraget af de vanskeligheder, som han var konfronteret med under 
arbejdet med det tidligere billede.

Han var begyndt ud fra en dynamisk og asymmetrisk opdeling af et hvidt rek-
tangel med linier, der pegede i seks forskellige retninger. Så havde han befolket det, 
sat farver på, overmalet former, sat nye farver på, opfundet nye figurer og forandret 
andre. Han havde malet hurtigt, stoppet op for at reflektere, så begyndt igen, han 
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havde skimtet en løsning og så kommet på andre tanker. På lærredet skinnede solen 
over et blåt hav. Han havde ladet natten falde på, og hele billedet var langsomt blevet 
mørkt. I præcist det øjeblik fik han øje på den rigtige vej: »Nu kan jeg begynde. Alle 
fejlene, jeg har gjort indtil nu, har vist mig det billede, jeg skal male.«

I sommeren 1955 havde Pablo Picasso, modsat alle forventninger, accepteret at 
være med i en film. Det var den franske instruktør Georges Clouzot, som havde 
overbevist ham. Filmen skulle vise maleren i arbejde. Modsat hans normale, daglige 
vane var Picasso stået tidligt op om morgenen for at tage til filmstudiet i Nice. Han 
indvilligede i at underkaste sig alle filmskaberens tekniske krav. Han arbejdede i 
tilstedeværelsen af mængder af »tilskuere«, lysfolk, lydteknikere, elektrikere, fotogra-
fer, produktionsfolk, instruktør, alle de utallige medarbejdere i et filmteam.

Filmen Mysteriet Picasso er i dag klassisk i sin art. Den er et dokument, der til-
lader os at observere, hvad der går igennem hovedet på et geni. Han var utvivlsomt 
et geni. Men filmen viser frem for alt håndværkeren Picasso.

Hvad er forskellen?

Ydmyge fremgangsmåder
I halvfjerdserne blev en serie filmsekvenser, som Charlie Chaplin havde frasorteret, 
opdaget. De skulle have været destrueret, men var blevet bevaret ved en fejltagelse. 
Kevin Brownlow og David Gill lavede et TV-program, baseret på disse: Ukendte 
Chaplin. Det blev berømt. Det viste os Chaplin improvisere og lede efter et tema til 
en af sine film og uden noget udgangspunkt konstruere nogle komplicerede scener 
for så at smide dem væk, indtil den rigtige vej åbnede sig for ham. Imens fortsatte 
kameraet at optage hundreder af meter af film, som nu afslører for os, hvad der 
foregik i hovedet på dét geni. Igen håndværkeren. Hvis vi ser Mysteriet Picasso eller 
Ukendte Chaplin for at uddrage noget, som kunne være af interesse ud fra et pro-
fessionelt synspunkt, må vi ikke lade os blænde af deres ekstraordinære kreativitet. 
Deres exceptionelle kvaliteter røber i særlig grad de ydmyge fremgangsmåder, som 
kunstnerens arbejde bygger på uanset resultaternes niveau.

Spild
Der findes intet kreativt arbejde uden spild. Forholdet mellem, hvad der bliver 
frembragt, og hvad der til sidst bliver brugt, kan siges at svare til den store mængde 
af frø, som spredes i naturen i forhold til, at en enkelt, befrugtet celle har held til at 
skabe et nyt individ i enten dyre- eller planteverdenen.

Der findes ikke noget kreativt arbejde uden spild, og der er ikke noget spild, hvis 
det ikke har en høj kvalitet.

Kipling plejede at sige, at du ikke kan lære at skrive, hvis du ikke har lært at 
smide væk. Og for at smide væk i en tekst på en sådan måde, at den bliver bedre, må 
de dele, der smides væk, være af en lige så høj kvalitet, som dem, der bliver tilbage. 
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Med andre ord, der er ingen mening i at skrive noget ud fra den ide, at hvad du 
skriver kan blive smidt væk.

At uddrage det vanskelige af det svære medfører at frembringe kompleksitet. Det 
er ikke et mål i sig selv, men skal lede os igennem videre valg og åbenbare veje, som 
vi ikke anede eksisterede.

Hvis man anvender en målestok fra økonomi og opsparing, er det en paradoksal 
fremgangsmåde.

Inden for teatret befinder dette paradoks sig hovedsagligt på to forskellige orga-
nisationsniveauer: skuespillerens og den fortællende dramaturgis.

At uddrage fejl af konfusionen
På et vist tidspunkt i Clouzots film virker Picasso konfus. Han er ikke sikker på, at 
han vil være i stand til at beherske de vanskeligheder, som han har skabt for sig selv. 
Langsomt – i hans øjne – forvandler konfusionen sig til et edderkoppespind af fejl-
tagelser. På det tidspunkt ånder han lettet op: endelig kan han komme i gang.

»Sandhed opstår oftere ved fejl end ved konfusion,« sagde Francis Bacon (ikke 
den moderne maler, men 1600-tals filosoffen). At uddrage fejl af konfusion og vores 
egen sandhed af fejlen kunne være en slags filosofisk formulering af: at uddrage det 
vanskelige af det svære.

At lade konfusion gro
Evnen til at lade konfusion gro er fundamental i teatrets kreative proces.

Fra et dramaturgisk synspunkt betyder det: ikke at være tilfreds med, hvad vi 
allerede ved om forestillingen, som vi arbejder med, dens historie eller ikke-historie, 
meningen, som forfatteren har lagt i teksten, eller det, vi gerne vil sige eller vise. 
Det betyder at gøre alt for at undgå fristelsen til at føre den oprindelige plan ud i 
livet, det vi normalt kalder »fortolkningen«. Når vi arbejder med en tekst, er det vig-
tigt at vide, hvordan vi distancerer os fra den. Men hensigten med denne distance, 
denne forvildelse bort fra vejen, eller pilgrimsrejsen, er ikke at bruge teksten som et 
påskud. Det skal være en vej, som fører os i nogle uforudsete retninger, så alt, hvad 
vi opdagede, mens vi udforskede områderne og temaerne, som førte os væk fra eller 
modsiger vores udgangspunkter, kan opbygge et netværk af vanskeligheder, der kon-
fronterer os med nye spørgsmål og uventede perspektiver, når vi kommer tilbage til 
forfatterens skrevne dramaturgi.

Denne regel for, hvordan man behandler teksten, det oprindelige tema og den 
mening, som disse havde for os til at begynde med, svarer til reglen, som leder krop-
pens dynamik: impulsen til at bevæge sig i en retning kommer efter en impuls til at 
gå i den modsatte retning: en sats. Denne lov for den levende organismes dynamik 
forstærkes af skuespilleren på det præ-ekspressive niveau og bliver forvandlet til en 
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af de stimuli, energispring eller mikro-strømhvirvler, som fastholder og styrer tilsku-
erens sansemæssige opmærksomhed.

Fejl som mure og fejl som døre
Hvis det er sandt, at det er af grundlæggende betydning at uddrage fejl af konfusion, 
må vi spørge os selv om, hvad der rent teknisk er fejl.

Der er sterile fejl, som alle teaterfolk skal lære at genkende og korrigere. Disse fejl 
blokerer processen som blinde mure. På den anden side er der andre typer af fejl, der 
som døre er midlertidige, men frugtbare tærskler.

Hvis vi har været i stand til at arbejde på forestillingens forskellige organisati-
onsniveauer, besidder ethvert af disse et eget liv og funktion. Men når de sættes 
sammen, skaber de ingen harmoni, men konfusion. Ethvert organisationsniveau 
begrænser sig til at følge sin egen kurs med en vis centrifugal tendens, jaloux på sin 
egen autonomi. Det, som besidder en egen, effektiv sammenhængskraft på et særligt 
organisationsniveau – f.eks. det dynamisk-rytmiske – mister den på et andet niveau, 
den fortællende dramaturgi. Og vice versa: nogle handlinger, en passage eller en hel 
scene, som er essentielle for historien, vi er i færd med at præsentere, bliver en for-
hindring og virker som en stopklods på forestillingens tempo. En forestilling er byg-
get ud fra forskellige former for logik. Noget, som er rigtigt set ud fra synspunktet af 
en af disse former for logik, bliver en »fejl«, når det ses ud fra et andet synspunkt.

Disse »fejl« leder os og tvinger os til at uddrage en ny kompleksitet af de kom-
pleksiteter, som de forudgående stadier af arbejdet bestod af. Det er i forsøget på at 
møde disse nye besværligheder, åbne disse »døre«, at vi oplever et følelsesmæssigt og 
bevidsthedsmæssigt spring i os selv eller tilskueren: de forandrede tilstandes drama-
turgi.

På dette punkt dukker et fænomen op, som synes mærkeligt, når vi taler om det, 
men som er et tegn på, at arbejdet er på rette kurs. Det er, som om arbejdet ikke 
længere tilhører os, men er begyndt at tale med sin egen, uafhængige stemme i et 
sprog, som vi skal tyde.

Noget lignende sker med den enkelte skuespillers arbejde, når hans eller hendes 
fysiske partitur væves sammen med medspillernes partiturer, med tekstens ord og 
med dramaturgiens mangfoldige krav.

Arbejde trætter og gør nogle gange ondt
Det er let at opfatte uvejr og omhu, desorientering og konfusion, turbulens og ikke-
tilfældig tilfældighed som udtryk for at uddrage det vanskelige af det svære. Det er 
samtidigt let i arbejdssituationens virkelighed at forestille sig, hvordan denne proces 
opleves tvivlende, ubehagelig og nogle gange pinefuld.

Under prøverne, når det, som allerede syntes at være et vanskeligt resultat, 
behandles som et nyt udgangspunkt, mister nogle af skuespillerne modet. Det er 
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altid et kritisk øjeblik for ensemblet. Nogle gange dominerer den enkeltes irritation 
over de andre og virker ødelæggende. Men også dette hører med til håndværket. 
Arbejdet trætter og gør nogle gange ondt.

Sadisme og masochisme er ikke til nogen nytte i den kunstneriske proces. Hvis 
de dukker op i nettet af relationer, som en teatergruppe består af, bliver resultatet 
umiddelbar og bitter ødelæggelse.

Vanddråben
Hvorfor arbejder jeg da på en måde, som volder mig besvær, gør mig utilpas eller 
sårer mig og mine kammerater?

For at fremtvinge et arbejde, som lever og kan stå af sig selv, som tilhører mig, og 
i hvilket jeg genkender mig selv, og som alligevel ikke behøver min tilstedeværelse 
for at fortsætte med at leve i de andres sanser, hukommelse og handlinger.

For at give tilskuerne noget de kan huske, selv når de har glemt det.
På grund af en længsel efter en ren og essentiel handling: vanddråben, som får 

krukken til at flyde over.

Oversættelse fra engelsk: Ulrik Skeel

Eugenio Barba (f. 1936): kunstnerisk leder af Odin Teatret fra 1964. Artiklen er 
tidligere publiceret i Henry Bial (ed.): The Performance Reader (Routledge, 2004).

»The	Actors	Way«	(Odin	Teatret,	foto:	Tony	D’Urso,	1978)	<
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Primal Therapy! Sammen med fire andre 
mænd bliver jeg ført ind i lægekontorets 
forværelse. Efter en række indledende 
øvelser bliver vi bedt om at stille os i 
en tæt cirkel og fokusere på vores indre 
seksuelle energi. Vi skal forestille os, at 
vi kan befrugte alt og langsomt opbygge 
energien i et samlet fysisk udtryk. Kort 
tid efter er vi, fem fremmede, i gang 
med en voldsom og grotesk dans, hvor vi 
kaster vores kroppe mod hinanden, mens 
vi brøler og stønner som dyr, mens tera-
peuten råber: »YOU CAN FERTILIZE 
EVERYTHING! NOW: COME!« Vi 
afbryder dansen med et halvhjertet brøl. 
»I can see that some of you didn´t come. 
Now all of you: try again!«    

Grænseoverskridende
Signa Sørensen og hendes team har med 
performance-installationen »A Night at 
the Hospital« i kælderen under turbine-
hallerne, februar 2007, skabt endnu et 
sansemættet, udfordrende og på mange 
måder grænseoverskridende oplevelses-
rum for dem, der tør træde ind i hen-
des på en gang dragende og frastødende 
verden. Dragende, fordi man suges ind 
i fiktionen og oplever at den virkelige 
verden for en stund forsvinder bagved 
én, mens man tumler ned i kaninhul-
let: ned i en drøm som hele tiden er på 
kanten til at udvikle sig til et mareridt 
eller til en erotisk fantasi. Anelsen om en 
konspiration fra en umenneskelig tota-

litær-stat, der snart vil afsløre sig i al sin 
grusomhed, strides med forventningen 
om opfyldelsen af forbudte drømme 
i »couples-camp« (et hemmeligheds-
omspundet paradis på den anden side af 
murene); drømme, der hele tiden væk-
kes af sygeplejerskernes blide omsorg og 
korte skørter. Som en dykker, der udfor-
sker et gammelt skibsvrag, trænger man 
længere og længere ned i fiktionens dyb, 
drevet af håbet og frygten for, hvad man 
vil finde på bunden. Dragende, men 
også frastødende: Gang på gang bliver 
man provokeret, føler sig udleveret, fin-
der sine intime grænser overtrådt, føler 
sig presset til at gøre ting, man ikke har 
lyst til. Man bliver fratvunget sit navn, 
sit tøj, sine erindringer, sin identitet 
og finder sig udkastet i hænderne på  
hjernevridere, hypnotisører og alterna-
tive terapeuter – kvaksalvere og hekse-
doktorer, der lader som om de vil hjælpe 
én, men i virkeligheden er ude på at…? 
Usikkerheden ville være overvældende, 
hvis ikke man var omgivet af mennesker, 
der var i samme skrøbelige situation 
som én selv, hvis ikke sygeplejerskerne 
og sikkerhedsvagterne med beroligende 
og pacificerende omsorg behandlede én 
som et lille barn, og hvis ikke – vigtigst 
af alt – man hele tiden kunne føle sig i 
sikkerhed bag den tynde film af distance, 
fiktionen om fiktionen: vi leger bare (at 
det bare er noget vi leger?)!

Glemslens hospital
Om Signa Sørensens performance-installation, »A Night at the Hospital«

Af Thomas Rosendal
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Hospitalet
Set-up´et er ganske enkelt: en beskidt 
kælder, der er forvandlet til et gammel-
dags hospital med lange gange fyldt med 
senge, hvor man kan hvile – dog ikke 
sove – og se amerikansk opdragelsesfjern-
syn fra 1950’erne. Nogle fællesområder 
og små opholdsrum, hvor man spiser, 
lægger puslespil eller spiller kort med de 
andre patienter. Kontorer og forværelser, 
hvor man bliver udsat for alskens former 
for terapi: love-therapy, primal-therapy, 
environmental-therapy, hypnotic-therapy, 
sound-therapy, picture-therapy, laughter-
therapy, etc. I den ene ende af kælderen 
en skummel kloak, som man skal igen-
nem for at bytte sit »daytime-clothes« til 
sine »personal belongings«. 25 patienter 
og i alt ca. tyve læger, sygeplejersker, 
rengøringsdamer og sikkerhedsvagter. 
Affæren varer ca. tolv timer, fra kl. 22 
om aftenen til kl. 10 om formiddagen. 
Det hele foregår på gebrokkent engelsk, 
hvilket er med til at fastholde fiktionen, 
da det dermed bliver tydeligt, når nogen 
kommer til at sige noget udenfor fiktion, 
altså på dansk, og det desuden frem-
tvinger en hvis langsomhed og omhyg-
gelighed i dialogen mellem deltagerne. 
Alle patienter er indlagt med hukom-
melsestab, og det officielle formål med 
terapien er naturligvis, at patienterne 
skal genvinde hukommelsen – måske 
ved at afsløre en eller anden traumatisk 
hændelse i fortiden. Om der er en anden 
mere skjult dagsorden bagved det hele, 
foranlediges man kun til at gisne om.

   Et par udvalgte hændelser og ind-
tryk fra natten på hospitalet: Ankomst. 
De femogtyve gæster/patienter bliver 

indskrevet i døren under deres fiktive 
navn (mit var Dominik) og ført ned i 
kælderen under turbinehallerne af to 
bestemte, men alt for høflige »brun-
skjorter« – Hospitalets sikkerhedsvagter 
bar brune skjorter og sorte slips som de 
nazistiske brunskjorter (Braunhemden), 
medlemmerne i SA (Sturmabteilung) 
–, hvor vi bliver efterladt i et trangt for-
kontor. De fleste står anspændt og tavst 
afventende. Hospitalet summer af liv, 
travle læger farer ud og ind af kontoret 
med deres journaler og rengøringsfolk 
og sygeplejersker står og ryger og snak-
ker ude på gangen. Én efter en bliver vi 
ført ind i lægeværelset til en kort kon-
sultation med overlægen, der efter et 
par rutinespørgsmål overlader én til en 
sygeplejerske, hvorefter man bliver ført 
ned på gangene til sin seng. Min syge-
plejerske, Jolánka, er meget omsorgs-
fuld og spørger hele tiden, om jeg kan 
huske noget fra i går. Det kan jeg selv-
følgelig ikke, og hun fortæller mig, at 
alle på hospitalet er indlagt på grund af 
hukommelsestab – en epidemi som på 
mystisk vis har ramt samfundet og slår 
ned overalt. Jeg bliver bedt om at tage 
alt mit tøj af og lægge det i en pose og 
iføre mig hospitalstøjet, der er lagt frem 
til mig på sengen. Jeg skynder mig blu-
færdigt at klæde om - »Don´t cheat with 
the underwear, Dominik!« – og kravler 
i seng. Jolánka giver mig en eller anden 
beroligende pille (?) og går igen. Nogen 
stirrer på mig gennem et hul i væggen. 
Jeg føler mig pludselig meget alene og 
meget udleveret. Janko. Senere på aftenen 
eller natten – hvem ved hvad klokken er 
– kommer jeg tilbage fra en individuel 
terapisession hos doktor Hagen og slut-
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ter mig til en lille gruppe patienter, som 
sidder og drikker vodka og lægger pus-
lespil ved et køkkenbord. Der tales med 
dæmpede, men ophidsede stemmer. I 
baggrunden sidder en sygeplejerske og 
overvåger gruppen, mens hun noterer i 
sin blok. En midaldrende fyr, Janko, for-
søger at overbevise alle om, at vi er blevet 
taget til fange og er blevet hjernevaskede 
af staten. De andre nikker indforståede. 
Jeg spiller dum og siger så højt, at syge-
plejersken kan høre det, at jeg synes at 
både sygeplejerskerne og lægerne virker 
rare og flinke, og at Janko må være para-
noid. De kigger på mig, som om jeg er 
idiot. Lidt senere beslutter jeg mig for at 
sladre til en sygeplejerske, for at se om 
jeg kan bringe Janko og mig selv i fed-
tefadet. Jeg forklarer hende, hvad Janko 
har sagt, og fortæller hende, at jeg selv er 
kommet i tvivl om det hele. Hun affær-
diger det hurtigt: Janko er syg, og jeg 
skal ikke lytte til, hvad han siger. Da jeg 
insisterer, bliver jeg hurtigt lagt i seng og 
får et glas vand, og sygeplejersken snak-
ker længe med mig for at berolige mig. 
Janko opdager vist aldrig mit forræderi. 
Natten går. Folk bliver holdt vågne og 
alle trisser efterhånden rundt på gangene 
som en flok zombier eller ligger og stener 
til tv´et, der fortsætter sine monotone 
opdragelsesprogrammer. Ingen – undta-
gen måske Janko – snakker længere om 
konspirationer. Jeg har lagt mig på sen-
gen efter morgengymnastikken, da en 
sygeplejerske kommer ind på stuen med 
en fløjte. Hun sætter sig på sengen over-
for og spiller, mens hun kigger på mig 
uden at sige et ord (selvfølgelig). Hun 
har pæne øjne. Lidt efter går hun igen 
og kalder over tv-skærmene alle sammen 

til morgensang. Vi stiller op på gangen 
og nynner og brummer med, mens hun 
improviserer på sin fløjte. Bagefter ligger 
vi alle i sengene og nynner for os selv 
eller med hinanden, matte af indtryk, og 
snakker om hvad vi har oplevet, mens 
vi afventer den sidste konsultation med 
overlægen, inden vi kan forlade hospi-
talet.                      

Performativitet
Denne type af performance, der så radi-
kalt inddrager tilskueren i fiktionen, 
opløser forholdet mellem produktion, 
værk og reception, umuliggør ethvert 
privilegeret perspektiv, eksperimenterer 
med fiktionens grænser og som i større 
eller mindre grad uddelegerer ansvaret 
for handlingen og betydningsproduk-
tionen til deltagerne, tilbyder en form 
for oplevelser, som jeg tror, har et stort 
potentiale for en publikumsgeneration, 
der i en lang række andre medier på for-
skellig vis udsættes for eksperimenter 
med forøgelse af immersion og inter-
aktivitet. Formen tilbyder også en teo-
retisk udfordring for teatervidenskaben 
og dramaturgien i form af spørgsmålet: 
hvordan skal vi angribe denne slags æste-
tiske strategier for at forstå, hvordan de 
virker, og hvordan (og hvad) de betyder? 
Performativitetsteorien, som vi f.eks. 
finder den hos Erika Fischer-Lichte 
(2004), tilbyder i denne forbindelse en 
række relevante iagttagelsesparametre, 
der udspringer af en bestemt poetik, 
nemlig teateravantgardens opgør med 
den litterære teaterforståelse, og peger 
på denne måde på de performative stra-
tegiers mulighed for en revitalisering af 
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kunsten og måske endda (hokus pokus) 
en genfortryllelse af verden. Da mange 
performances stadig væk er båret af en 
sådan avantgardistisk vilje – det gæl-
der højst sandsynligt også det aktu-
elle eksempel – så kan denne form for 
teori-poetik være ganske nyttig til at 
dekonstruere og forstå sådanne former 
for praksis. Imidlertid behøver deltage-
rinvolverende iscenesættelsesstrategier 
ikke nødvendigvis at være avantgardi-
stisk skruet sammen, og det kan derfor 
være nyttigt at have andre teoretiske per-
spektiver til rådighed. F.eks. kunne man 
som den franske medieforsker og litte-
rat, Marie-Laure Ryan (2001), lade sig 
inspirere af teorier om computermediets 
og litteraturens virtuelle verdner, hvilket 
vil åbne op for diskussioner ud fra iagt-
tagelsesparametre som immersion, inter-
aktivitet og narrativitet.

Immersion er perceptionens og 
bevidsthedens involvering i en ekstra-
hverdagslig »verden«. Ryan skelner imel-
lem fire forskellige aspekter af en sådan 
fiktiv verden, fire forskellige grader af 
involvering og tre forskellige dimensio-
ner af immersion. Hvordan udfolder A 
Night at the Hospital en fiktiv verden, 
der åbner sig for deltagerens immer-
sion? Hospitalet udgør en verden i kraft 
af alle Ryans fire aspekter: For det før-
ste leverer det et »connectable set of 
objects and individuals« (Ryan 2001, 
s. 91) i form af senge, læger, sygeplejer-
sker, medpatienter, sovepiller, journaler 
mm., som deltageren på forskellig måde 
kan forholde sig til og begribe i sam-
menhæng som genstande og personer, 
der hører hjemme i et hospital. Denne 
sammenhæng muliggør for det andet, at 

vi kan iagttage hospitalet som en »rea-
sonably intelligible totality for external 
observers« (ibid.). Godt nok kan vi ikke 
overskue hospitalet og dets objekter og 
personer indefra, men den fiktive verden 
er klart afgrænset både i rum og tid; vi 
ved hvor »den virkelige verden« slutter 
og »hospitalet« begynder. Grænsen mel-
lem fiktiv verden og omverden kan uden 
de store problemer iagttages fra en eks-
tern position, i hvert fald i tid og rum. I 
en psykologisk dimension forholder det 
sig lidt mere problematisk. Mere herom 
senere. Hospitalet tilbyder for det tredje 
et »field of activity for its members.« 
(ibid.) Man kan spise, se fjernsyn, spille 
kort, bade, få massage, gå til terapi, 
dyrke motion, samtale osv. Alle, både 
skuespillere og andre deltagere, er hele 
tiden engageret i forskellige aktiviteter, 
og hospitalet leverer således i kraft af 
ovenstående tre aspekter det fjerde: et 
»habitable environment« (ibid.) for de 
tilstedeværende.

Hvis ovenstående iagttagelser virker 
rimeligt banale, så er det fordi hospitalet 
her rimeligt uproblematisk udfolder de 
aspekter, der ifølge Ryan konstituerer en 
fiktiv verden. I hvilken grad åbner denne 
verden sig så for deltagerens involvering? 
Dette spørgsmål må givetvis besva-
res mere individuelt, da det angår den 
enkelte deltagers kompetencer, inte-
resse og tryghed i forhold til fiktionen. 
Desuden varierer graden af involvering 
også over tid. Jeg vil alligevel ridse spek-
trumet op: den første grad af involvering 
er concentration, hvor den fiktive verden 
byder deltageren så meget modstand, at 
det kræver en portion af vilje at bevare 
involveringen. Dette har gjort sig gæl-



114 Peripeti 7

dende for deltagere, der har følt et så 
stort ubehag ved situationerne, øvel-
serne og deres egen udleverethed, at de 
i værste fald har været nød til at forlade 
hospitalet før tid. Det er der flere eksem-
pler på. Den anden grad af involvering 
er imaginative involvement. Her er delta-
geren delt imellem et engagement i fikti-
onen og en kritisk reflekteret bevidsthed 
udenfor fiktionen. Man oscillerer imel-
lem en fiktionsintern og -ekstern iagt-
tagelsesposition overfor det, der foregår. 
Det har antageligvis været den domine-
rende involveringsgrad for de fleste med 
små variationer for forskellige deltagere 
til forskellige tidspunkter. Den tredje 
grad af involvering er entrancement. Her 
overgiver deltageren sig helt ureflekte-
ret til den fiktive verden, og tænker og 
handler som om, det var den virkelige 
verden. Bevidstheden om at det »bare« 
er en fiktion er stadig latent tilstede, men 
denne sikkerhedsline tillader blot en 
endnu dybere grad af involvering. Om 
de mange kropslige og sanselige oplevel-
ser på hospitalet forstærker immersionen 
eller tværtimod bryder den i påmindel-
sen om realitetsværdien i den konkrete 
krop afhænger af den enkeltes parathed 
til at hengive sig til fiktionen. Hvor går 
smertetærsklen for, hvornår sanselighe-
den forstærker fornemmelsen af tilste-
deværelse i en fiktiv verden, og hvornår 
den kaster og tilbage i realiteten? Den 
fjerde grad af involvering er addiction, 
hvor man enten er nået et niveau, hvor 
bevidstheden ikke længere er i stand til 
at skelne mellem fiktion og virkelighed, 
eller hvor deltageren får et afhængigheds-
forhold til den fiktive verden. Denne 
grad af involvering har næppe gjort sig 

gældende for nogen af de betalende del-
tagere, men det er muligt at nogle af 
skuespillerne, der trods alt har måttet 
fordybe sig både mere og i længere tid i 
universet, har oplevet symptomer i den 
retning. Generelt forekommer det mig, 
at graden af involvering primært spæn-
der omkring involveringsgraden imagi-
native involvement, og at der i rammen 
er indbygget en dobbeltstrategi, der ska-
ber mulighed for en dybere involvering, 
men til tider er så udfordrende, at den 
forskydes til koncentrations-niveauet.

Ryan opdeler desuden immersion i 
tre forskellige dimensioner: en spatial, 
en temporal og en emotionel dimen-
sion. Kort sagt drejer den spatiale 
dimension sig om fornemmelse for sted 
og rum, den temporale om suspense og 
den emotionelle om identifikation. Sagt 
på en anden måde om setting, plot og 
character. Vi har allerede set, hvordan 
hospitalet udgør en verden, der tillader 
en spatial immersion for deltageren, og 
jeg vil ganske kort skitsere de to andre 
aspekter: Hvad angår suspense, så lig-
ger der allerede før man træder ind i 
fiktionen en meta-suspense i forhold til 
formen: hvad er det for en verden vi træ-
der ind i? Hvad kan de finde på? Hvad 
bliver vi udsat for? Hvad kan og må vi 
gøre? Denne suspense afvikles langsomt 
efterhånden, som man akklimatiserer til 
rummet og fiktionskontrakten falder på 
plads. Derudover anlægges der primært 
to lag af suspense inden for fiktionen: 
1) en forventning om, at en bagvedlig-
gende totalitær magt før eller senere 
vil blive afsløret og konfronteret. 2) en 
anelse om en traumatisk, epidemisk eller 
konspiratorisk hændelse i fortiden, der 
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er årsagen til hukommelsestabet, og som 
vil kunne afsløres (eller opdigtes) gen-
nem terapien. Denne suspense bliver 
dog ikke yderligere skærpet, efterhånden 
som natten skrider frem, og fiktionen 
viser sig at være meget resistent overfor 
forsøg på at optrappe eller afsløre kon-
flikter; de bliver grundigt afvist eller 
pacificeret af skuespillerne. Efterhånden 
som man accepterer dette mister disse 
forventninger og anelser deres tempo-
rale karakter; de viser sig hverken at have 
nogen tilgængelig fortid eller fremtid, og 
de skifter på denne måde funktion fra at 
skabe suspense til at skabe atmosfære – 
de inddrages på den måde i den spatiale 
dimension i stedet for den temporale. 
Hvad angår den emotionelle dimension, 
identifikationen, så knytter den sig på 
en lidt problematisk måde til ens egen 
»karakter« i fiktionen. Problemet er, at 
figuren i udgangspunktet er tom: den 
er ikke andet end et navn med hukom-
melsestab. Det giver deltageren følgende 
muligheder: 1) at udfylde de tomme 
huller ved hjælp af egen forestillings-
evne og på den måde indleve sig. Denne 
mulighed kræver fantasi og måske lidt 
improvisatorisk træning og synes ikke at 
være særligt udbredt blandt deltagerne. 
Problemet er også, at de improvisato-
riske bud, som deltagerne kom med i  
terapisessionerne, ofte blev afvist af 
lægerne som drøm eller opspind eller 
kontrafaktuel med journalen, hvilket 
naturligvis skabte en mere tøvende til-
gang til denne mulighed. 2) Man kunne 
reelt forsøge at indleve sig i en figur med 
hukommelsestab og anstrenge sig for at 
huske dét, som denne figur har glemt og 
dvæle ved frustrationen over umulighe-

den i dette håbløse foretagende. Denne 
mulighed virker ret hurtigt absurd. (Prøv 
selv!) 3) Man kunne bære karakterens 
navn og hukommelsestab som en sjæl-
løs maske, som man kan færdes usynligt 
bagved, mens man iagttager det hele, 
inklusiv sine egne handlinger i fiktio-
nen, fra en bekvem distance. Dette så ud 
til at være løsningen for mange. Selvom 
identifikationen med den fiktive karak-
ter er besværliggjort, genererer hospita-
let her imidlertid en anden type emo-
tionel immersion end den, der medieres 
igennem en karakter eller en avatar. Man 
kan nemlig opleve en reel generthed, når 
man skal klæde sig af foran fremmede  
mennesker; en reel bekymring for, hvad 
det er for en pille, man bliver bedt om 
at spise; et reelt begær efter sygeplejer-
sken eller en reel venskabsfølelse overfor 
stuekammeraten, som man går så gru-
eligt meget igennem med. Denne type 
immersion forstærker på den ene side 
fornemmelsen af at være til stede i det fik-
tive univers, men forårsager samtidig det 
modsatte – nemlig en form for »expul-
sion«. Det kaster deltageren tilbage i sin 
egen ikke-fiktive kropslighed og bevidst-
hed. Dette skaber en vanskelig relation 
mellem de to »verdner«. Man tvinges til 
at oscillere imellem iagttagelsespositio-
ner og konfronteres med spørgsmål, der 
ikke kan besvares definitivt, fordi pro-
blemerne krydser to inkommensurable 
realiteter: er det rollen eller personen, 
jeg begærer; er det min egen eller min 
rolles krop, jeg udstiller; tilhører mine 
følelser og andres iagttagelse af dem fik-
tionen eller det, vi kalder virkeligheden? 
Svaret er selvfølgelig »både og«, men det 
er et utilfredsstillende svar. Pointen er 
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nemlig ikke, at grænsen mellem fiktion 
og virkelighed bryder sammen, sådan 
som performativitetsteorien vil have os 
til at tro – dette er altid en bortforkla-
ring. Der sker snarere det, man med 
Spencer Brown og Luhmann (2000) 
kunne kalde en re-entry of the form into 
the form. Forskellen fiktion/virkelighed 
genindskrives på begge sider af formen 
og gør dermed kontingensen i forskel-
len tilgængelig for iagttagelse. Eller sagt 
på en anden måde: det paradoksale for-
hold mellem fiktion og virkelighed, som 
noget på én gang identisk og forskelligt 
udfoldes og tematiseres i fiktionen og 
gøres dermed til genstand for en iagt-
tagelse, der også kan appliceres på vir-
keligheden. Dette er et eksempel på, 
at dobbeltgrebet immersion-expulsion 
i en snæver relation mellem virkning 
og betydning medfører nogle bestemte 
tematiske muligheder for deltagerinvol-
verende iscenesættelsesstrategier.

A Night at the Hospital udmærker sig 
som værk og ramme først og fremmest 
ved sine immersive kvaliteter, som jeg har 
beskrevet i det ovenstående. For i højere 
grad at diskutere værkets betydning er vi 
nød til at supplere iagttagelserne, f.eks. 
ud fra parametre som interaktivitet og 
narrativitet. I tilfældet her forholder det 
sig imidlertid sådan, at både interaktivi-
teten og narrativiteten begrænses i den 
fiktive verden. Deltagernes handlinger 
er så godt som konsekvensløse, og der er 
ikke indbygget nogen narrativ udvikling i 
rammen over den enkelte nat; tværtimod 
holdes fortællingen med vilje tilbage for 
at give plads til den spatiale immersion. 
Narrativiteten forbliver uudfoldet i den 
statiske opposition mellem et skrøbeligt 

individ og en totalitær magt, kun gen-
nemtrængt af et håb, der binder an til 
opbyggelse af en fællesskabsfølelse mel-
lem patienterne. Narrativ forløsning og 
konsekvens udebliver.

Ud af mørket

Afgang. Alligevel træder vi ud af hospita-
let og går op af trappen mod morgenly-
set, rystede, lettede, opløftede. »See you 
tonight« siger en af sikkerhedsvagterne, 
da jeg går ud af døren. Folk tager hjer-
teligt afsked med hinanden uden for 
hospitalet og siger tak for nu, selvom 
ingen ved, hvad de andre hedder – det 
sker vidst ikke til en almindelig teater-
forestilling. »See-you-tonight« siger en 
af de andre til mig med et indforstået 
smil. Ingen af os skal tilbage til hospi-
talet og hukommelsestabet, men vi har 
delt en oplevelse, som vi ikke vil glemme 
foreløbigt.               
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Forumteater er et fænomen, der gentagne 
gange har vist sit ansigt i dansk teater-
miljø. Senest i forestillingen Rasmus og 
Djamilla (Edison, april 2007) skrevet af 
Thorbjørn Krebs og instrueret af Ditte 
Marie Bjerg. Begrebet er defineret af 
den brasilianske instruktør og grundlæg-
ger af The International Theatre of the 
Oppressed Organisation (TO), Augusto 
Boal (f. 1931). Teknikken forudsæt-
ter en anti-model (indøvet scene) med 
fokus på undertrykkelse, som diskuteres 
med publikum. Scenen skal vise en cen-
tral karakter, en protagonist, der under-
trykkes og en antagonist, som opret-
holder undertrykkelsen. Antagonisten 
har interessekonflikter med protagoni-
sten. Scenen afsluttes med, at protago-
nisten ikke opnår, hvad han/hun vil. 
Protagonisten må f.eks. ikke dø sidst i 
scenen, og der må ikke opstilles løsnin-
ger på konflikten. Pointen er, at der ska-
bes rum for publikums interaktion, dels 
igennem debat og dels igennem flere 
gennemspilninger af scenen, hvor publi-
kum kan ændre protagonistens situation 
ved at indgå i spillet og komme med 
forslag til ændringer. Både debat og gen-
nemspilninger initieres af en joker (ord-
styrer). 

I Danmark er der et stort potentiale for at 
anvende metoderne i mange former for kon-
flikthåndtering, i forebyggelse af mobning 
på arbejdspladser, i familie- og parterapi, i 

rehabilitering af arbejdsløse og i integration 
af flygtninge og indvandrere.
(Damkjær, s.  2) 

 
For Augusto Boal er forumteater først og 
fremmest teater, som ikke har til formål 
at være ydmyg tjener for terapi, social-
pædagogik eller undervisning. Der er 
direkte sammenhæng mellem de æste-
tiske kvaliteter i teaterarbejdet og den 
virkning, den efterfølgende seance med 
forumteater har.  

Spørgsmålet er, om forumteater, i sin 
oprindelige form, har fået vanskelige kår 
i Danmark grundet de mange forskellige 
kontekster, teknikken bruges i? Der er en 
udpræget fare for, at forumteater tænkt 
som teatralsk virkemiddel til belysning 
af protagonistens situation misbruges i 
forskellige velmenende sammenhænge, 
fordi de skuespiltekniske og øvrige tea-
tralske virkemidler ikke er af høj nok 
kvalitet. Det er Boals pointe, at godt 
forumteater fremmer diskussionen. 

Boal baserer sit teatersyn på 
Konstantin Stanislavskij (1863-1938) 
og Bertolt Brecht (1898-1956). Det 
er ikke den realisme, man tillægger 
Stanislavskij, der optager Boal, men 
den russiske instruktørs intention om at 
fremstille scenisk troværdighed uanset 
stil og genre. Det er den konstante søgen 
efter scenisk troværdighed, som optager 
Boal i modsætning til det socialreali-
stiske. Inspirationen fra Brecht gør sig 

Forumteater som teatralt virkemiddel
Om Rasmus og Djamilla (Edison, 2007)

Af Marlene Ballebye
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gældende i form af de forandringsmu-
ligheder, Brecht lod udspille sig gennem 
skuespillerens arbejde med den episke 
spillestil og verfremdung. Boal radikali-
serer Brechts tanker ved at skabe rum for 
publikums interaktion.                                                            

Theatre of the Opressed is about acting 
rather than talking, questioning rather than 
giving answers, analysing rather than accep-
ting. (Boal 2002, s. 20).  

Rasmus og Djamilla  er et godt eksempel 
på, hvordan dele af forumteatermetoden 
bliver anvendt, som det oprindelig er 
tænkt: Nemlig med tanke for scenisk tro-
værdighed som baggrund for publikums 
interaktion. Forestillingen er endnu et 
af C:NTACTs initiativer (Betty Nansen 
Teatrets integrations- og uddannelsesaf-
deling), og er en moderne rap-version af 
Shakespeares Romeo og Julie med brug 
af teatralske virkemidler som en klassisk 
fortællerrolle erstattet af to rappere (Zaki 
og Martin Lemus Barrales) og forumtea-
ter. Det handler om to unge, Rasmus og 
Djamilla, med hhv. dansk og marok-
kansk baggrund. Konflikten lægger sig 
op ad Romeo og Julie: De to unge væves 
ind i utallige konfrontationer og uløse-
lige problemer med deres forældre, som 
grundlæggende ikke accepterer Rasmus 
og Djamillas kærlighed til hinanden pga. 
den kulturkløft, familierne oplever. 

De umiddelbart noget stereotype 
karakterer: Rasmus (David Owe), 
Jamilla (Marijana Jankovic), Rasmus’ 
mor (Nastja Arcel), Rasmus’ stedfar 
(Henrik Prip), Jamillas forældre (lige-
ledes spillet af Nastja Arcel og Henrik 
Prip) og Jamillas bror Jamal (Zaki) 

udgør en konstellation, der velspillet og 
enkelt fører publikum igennem et etisk 
dilemma af sympati, antipati, glæde og 
forundring. For at blive i Boals termi-
nologi er de to protagonister Rasmus og 
Djamilla spændt ud mellem forældrenes 
(antagonisternes) krav om at finde en 
partner, der ikke forstyrrer den kultu-
relle orden. Rasmus’ mor opleves som 
den mest hykleriske af alle fire forældre, 
da hun gentagne gange proklamerer sin 
accept af Jamilla og samtidig opfordrer 
sønnen til at holde afstand pga. de kul-
turelle forskelle. Moren bliver hermed 
eksponent for den dobbeltmoral, der 
tegner sig i den aktuelle politiske debat 
vedrørende nydanskere. På den ene side 
ønsker hun at fremstå som tolerant, men 
på den anden side bliver hun antagoni-
sten, der sætter Rasmus i et personligt 
dilemma, da han ønsker at udvikle for-
holdet til Jamilla, men ikke tilskyndes 
til det hjemmefra pga. kulturkløften. 
Den timelange scene viser to unge, som 
til trods for en heftig forelskelse med 
graviditet til følge har vanskeligt ved 
at vælge side: Skal de vælge hinanden 
med alle de glæder og forskelle, det vil 
indebære, og trodse familierne? Særligt 
Jamillas dilemma er udtalt, da hun som 
muslimsk pige forventeligt må forblive 
jomfru indtil ægteskabet med en udvalgt 
muslimsk mand. Denne konflikt vækker 
måske størst medfølelse hos publikum, 
da det igennem troværdigt fremstillede 
karakterer bliver tydeligt, hvor stort et 
dilemma det må være for en muslimsk 
pige ikke blot at erkende sin forelskelse 
i en dansk dreng, men også at gå i seng 
med ham og, til trods for ”fornuftig 
adfærd”, blive gravid. På dette tidspunkt 
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i stykket, hvor også Jamillas bror Jamal 
taler kraftigt for et brud, tegner udfaldet 
ikke lyst for Rasmus og Djamilla. De 
to unge har vanskeligt ved at undvære 
hinanden, men Jamilla afviser Rasmus’ 
forsøg på kontakt via en sms med ordly-
den om, at hun er gravid, og at de ikke 
kan ses. Ved scenens afslutning træder 
Rasmus’ stedfar frem på scenen og ind-
tager rollen som joker.

Som publikum har man lyst til at følge 
stykkets slutning. Romeo og Julie spøger 
i baggrunden, og man aner et tragisk 
udfald. Med mindre man selv kan være 
med til at ændre historien. Jokeren, alias 
Henrik Prip, styrer sikkert dialogen med 
publikum. Først træder Rasmus’ mor og 
Jamal frem på scenen som de karakterer 
i stykket, der er mest hykleriske: På trods 
af publikums spørgsmål og argumenter, 
der taler for forholdet mellem Rasmus 
og Djamilla, holder Rasmus’ mor fast i 
sine udtalelser om, at Jamilla ikke er en 
egnet kæreste for Rasmus, selvom hun 
skam accepterer danskere med anden 
etnisk baggrund. Moderens argument 
er, at kulturkløften er for stor. Derefter 
rettes fokus mod Jamal, som er taxa-
chauffør og har en svaghed for danske 
piger. Hvordan kan han gå i seng med 
danske piger og samtidig på det kraftig-
ste råde Jamilla til at forblive jomfru og 
lytte til forældrenes råd om at vente på 
en muslimsk mand, spørger en tilskuer. 
Jamal svarer med stor sikkerhed, at det 
er den muslimske kultur. Han virker 
blind for den påvirkning, den danske til-
skuer ønsker at skabe. Jamal stilles flere 
lignende spørgsmål, men er upåvirkelig i 
en grad, så man ikke kan blive andet end 
irriteret på hans manglende evne til at 

gå i dialog og se forholdene fra Jamillas 
perspektiv. Jamals facon er tydeligvis 
indøvet og derfor styret af en agenda på 
niveau med stykkets afsluttende scene. 
På trods af storebroderens urokkelige 
holdninger har man som publikum en 
fornemmelse af at blive inddraget sam-
tidig med, at frustrationen over ikke at 
kunne gå i dialog med Jamal er et fak-
tum. Sidstnævnte understreger stykkets 
konflikter i den forstand, at løsningen 
søges fundet ved hjælp af dialog, kon-
kret sat i spil med dele af forumteater-
metoden, samtidig med at konflikterne 
tilsyneladende ikke lader sig løse igen-
nem dialog pga. den tydelige kulturkløft 
– her ikke blot imellem Jamal og de dan-
ske tilskuere, men også imellem Rasmus’ 
mor som repræsentant for en dansk for-
ælder og publikum.   

Dernæst beder jokeren publikum 
lave stikord til replikker til Jamilla, 
Rasmus og Djamillas mor. Publikum 
foreslår stikord af forsonende karakter, 
som f.eks., at Jamillas mor bør lytte til 
sin datter og acceptere Rasmus. Jamillas 
mor er urokkelig. Fronterne forsøges 
opblødte af publikums bud, men fore-
stillingen styres igen af en bagvedlig-
gende, indøvet struktur, hvor skuespil-
lerne tydeligvis kender udfaldet. 

Afslutningsvis skal publikum nævne 
ord, der kan katalysere en forsoning 
mellem de stridende parter. Disse ord 
noteres af rapperen Zaki og skrives på 
bagvæggen. Det er demokratiske ord 
som tolerance, tilgivelse og forsoning. På 
trods af stykkets agenda føler man som 
publikum, man er taget med på råd, og 
man efterlades med en fornemmelse af 
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ikke blot eftertanke, men også anpart i 
det videre spil.      

Herefter spiller skuespillerne en 
afsluttende scene, hvor udfaldet bliver, 
at Jamilla, ved hjælp af den shakespear-
ske balkon, springer ud og dermed begår 
selvmord. Stykket efterlader ikke rum 
for videre debat. Publikum er tavse vid-
ner til en konflikt, som ikke løses efter 
danske, demokratiske principper, hvor 
det unge par kan rede trådene ud med 
forældrene alene ved hjælp af dialog. 

Selvom en scene ikke, ifølge prin-
cipperne for forumteater, kan ende 
med protagonistens død, sker det altså 
i Rasmus og Djamilla. Spørgsmålet 
er, om Jamillas død trods alt ikke ska-
ber en åben slutning i den forstand, at 
konflikten ikke så let lader sig løse. At 
de kulturelle forskelle mellem etniske 
danskere og danskere med anden etnisk 
baggrund er for store til, at de kan løses 
via demokratisk dialog? Hvem siger, et 
dansk verdensbillede er mere rigtigt end 
et muslimsk? Ordene på bagvæggen 
skulle måske i stedet have været »accept 
af begge kulturer og trosretninger«, 
»forståelse for de bekymrede forældre« 
og »dialog med udgangspunkt i begge 
kulturer«? Det kan virke provokerende 
og uforståeligt på et dansk publikum, at 
Jamillas forældre er imod forholdet med 
Rasmus og er villige til at slå hånden 
af deres datter, hvis de opdager hendes 
graviditet. Som dansker er man blind 
for de æresbegreber, der gennemsyrer 
nogle kulturer. Men spiller Rasmus’ mor 
ikke også implicit på æresbegreber som 
danskhed og demokrati over for den 
muslimske kultur, når hun påpeger kul-
turforskelle og taler imod et kulturmøde 

igennem sin søns kæreste? Konfliktens 
løsning er langt fra entydig.   

Selvom Rasmus og Djamilla ikke 
anvender forumteatermetoden i rendyr-
ket forstand med publikums mulighed 
for overtagelse af karakterer i selve spil-
let, skabes der, igennem dele af forumte-
atermetoden, mulighed for interaktion 
og debat på en måde, som sjældent ople-
ves på samme vis i dansk teater. Stykkets 
store kvalitet er den sceniske trovær-
dighed, hvorigennem publikum drages 
ind i stykkets karakterer og komplekse 
konflikter. Selvom der etableres et brud 
på illusionen og dermed indlevelsen (jvf. 
den brechtianske Verfremdungs-effekt, 
som Boal er inspireret af ), når spillet 
sættes i stå af jokeren, bliver graden af 
indlevelse paradoksalt nok forstærket i 
slutningen, da man som publikum har 
fået mulighed for medlevelse. 

I 2006 afholdt den danske organisa-
tion Center for Kultur og Udvikling 
(CKU) den internationale konference 
Interact Conference  i Turbinehallerne 
i København. Udgangspunktet for kon-
ferencen var at samle danske og uden-
landske teatergrupper, der arbejder med 
teater som redskab i sociale forandrings-
processer – herunder bl.a. forumteater. 
Konferencen tog udgangspunkt i en 
række foredrag om emnet; bl.a. ved 
professor Thomas Tufte fra Roskilde 
Universitets Center. Tufte eksemplifice-
rede med egne iagttagelser af mediernes 
anvendelsesmuligheder til oplysning om 
bl.a. HIV/AIDS i Sydafrika. I den for-
bindelse nævnte han projektet Soul City, 
som producerer oplysende og debatska-
bende radio- og TV-soaps til befolk-
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ningen. Herefter afholdt de forskellige 
teatergrupper åbne workshops, hvor de 
demonstrerede deres arbejdsmetode og 
inddrog deltagerne. Deltagerne mødte 
grupper fra bl.a. Nepal, Bangladesh og 
Mozambique. 

Sidstnævnte teatergruppe er initie-
ret af skuespiller og dramaturg  Peter 
Sloth Madsen , som igennem sit arbejde 
med den mozambikanske gruppe har 
været stærkt medvirkende til udbre-
delsen af forumteatermetodens anven-
delsesmuligheder i oplysningsarbejdet 
omkring HIV/AIDS i Mozambique. 
Teatergruppen, der består af lokale pro-
fessionelle skuespillere, fungerer i dag 
selvstændigt i Maputo, hovedstaden 
i Mozambique, og optræder med en 
række sammenhængende forestillinger/
scener omkring stigmatisering i relation 
til HIV/AIDS. Efter at have vist de vel-
spillede scener træder jokeren frem på 
scenen og stiller spørgsmål til publikum. 
Herefter har publikum mulighed for 
at ændre scenernes udfald ved enten at 
bede skuespillerne om at lave ændringer 
eller ved selv at overtage en rolle (hyp-
pigst antagonistens rolle). 

    
Eksemplerne med Interact konferen-
cen og Rasmus og Djamilla er efter min 
mening nogle af de mest vellykkede 
eksempler på, hvordan forumteatermeto-
den anvendes i dansk regi . Erfaringerne 
viser, at man kan anvende metoderne i 
undervisning, terapi, socialpædagogik 
og især i det kunstneriske arbejde i bred 
forstand., men det er vigtigt at påpege, 
at forumteater, for at skabe den tilsigtede 
interaktionseffekt hos publikum, bør 

have en høj grad af kunstnerisk kvalitet 
og et vedkommende tematisk budskab. 
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Livet er for kort til antologier.
I hvert fald når man bliver sat til at 

læse dem fra ende til anden, sådan som 
denne skribent er blevet det. I modsæt-
ning til tidsskrifter, hvor man er indstil-
let på, at det måske kun er en eller to 
artikler i det enkelte nummer, der kan 
interessere én, så lægger antologier op til 
at være redigerede. Og problemet med de 
fleste akademiske antologier er netop, 
at redaktionen normalt ikke vedrører 
det indholdsmæssige andet end i meget, 
meget overordnet forstand. Akademiske 
antologier stritter ofte i 27 forskellige 
retninger. Man har ofte indtrykket af, at 
redaktørerne af akademiske antologier 
ikke rigtig tør varetage redaktørrollen: 
De tager, hvad der nu kommer ind. De 
stiller ikke krav nok til de bidragydende 
kolleger. Hver forfatter får lov til at ride 
sin kæphest. Akademiske antologier er 
derfor ikke til sammenhængende læs-
ning, men til pluklæsning. Sådan behø-
vede det selvfølgelig ikke være. En mere 
hårdhændet redaktion kunne betyde, at 
en antologi virkelig kom rundt om et 
emne og belyste det omfattende og fyl-
destgørende.

Statens Humanistiske Forskningsråd 
støttede i årene 2003-05 et netværk 
for kulturforskning og kulturanalyse. 
Netværket afholdt fire konferencer, som 
nu er mundet ud i de fire antologier, 
som er udkommet på Forlaget Klim. Jeg 
tror gerne, at der er blevet slidt i det fra 

de forskellige redaktørers side, men det 
bortvejrer ikke, at indtrykket er, at kul-
turforskning og kulturanalyse er lidt af 
hvert. Der savnes et perspektiv, der kunne 
holde sammen på alt det stof, alt det tan-
kegods, som er samlet i de fire bind. Et 
eller andet sted ligger der en inspiration 
fra den angelsaksiske Cultural Studies-
tradition, men det er ikke gennemført. 
Også andre strømninger i kulturforsk-
ningen præger de fire bind. Dog er det 
nok påfaldende, hvordan kulturrelativis-
men helt uproblematisk er en grundfor-
udsætning for mange af disse forfattere. 
Der er nivellerende tendenser til stede i 
mange artikler. Højt og lavt er lige godt, 
ingen udtryksformer er bedre end andre, 
alt kan forstås og værdsættes på sine egne 
præmisser. Når man kommer udefra og 
læser den slags humanistisk forskning, 
bliver det pludselig påfaldende, hvor 
meget »tids- og moderigtigt« tankegods, 
der er på færde i humaniora.

Selvfølgelig er der gode artikler i de 
fire antologier. Artikler, der fx problema-
tiserer de nivellerende, kulturrelativisti-
ske tendenser. Jeg har med fryd læst Birgit 
Erikssons artikel om smagens funktions-
forandring i bindet om Smagskulturer … 
Det samme gælder Henrik Kaares artikel 
i samme bind om kvalitet og dannelse, 
selvom han kan læses langt mere udfoldet 
i hans nye essaysamling Konsument eller 
samfundsborger (Klim 2007). Desuden 
er i samme bind Christian Jantzens arti-

Kulturforskning og -analyse antologiseret
Af Jørn Langsted
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kel om oplevelsesøkonomi som udtryk 
for en moderne hedonisme god at få for-
stand af. Og så har en række mere empi-
rinære artikler også været guf. I bindet 
om Kunstkritik … gælder det fx Jørn 
Guldbergs artikel om Statens Kunstfond 
og Erik Svendsens pejlinger af kunstens 
status i dag. Og i Kultur uden centre gæl-
der det fx Johs. Nørregaard Frandsens 
artikel om parcelhusrevolutionen i 
Danmark og Ning de Coninck-Smiths 
om legepladsbyggeri i årene efter 2. ver-
denskrig.

Der er kun én artikel, der direkte 
handler om teater, i de fire bind. Det er 
Ulrik Lehrmanns artikel om M.V.Bruns 
teaterskrædderi i 1800-tallet set i for-
hold til det moderne gennembrud. 
Den står i Smagskulturer og formidlings-
former. M.V.Brun hedder ellers nor-
malt i sekundærlitteraturen M.W.Brun 
(Michael Wallem Brun). M.W.Brun 
dramatiserede samtidens romaner, fx 
Gøngehøvdingen, på grundlag af Carit 
Etlars roman, eller Ridderen af Randers 
Bro, på grundlag af Ingemanns Prinds 
Otto af Danmark. Han var en populær 
teaterskrædder, der kendte de sceniske 
krav og publikum indefra som teaterle-
der i flere perioder og på flere teatre. Han 
skrev folkekomedier som kassesuccesser. 
I Lehrmanns artikel kommer han til at 
stå som eksempel på den lavkultur, som 
det moderne gennembrud og brødrene 
Brandes udgrænsede fra den høje, den 
legitime kultur. Sagen er måske snarere, 
at den form for teaterskrædderi, hvor 
teatermaskineriet kører for fuldt udtræk, 
og musikken spiller, og koret synger, 
er en teatergenre, der har eksisteret 
både før og efter det moderne gennem-

brud, og som lever i bedste velgående. 
Tænk bare på musicaldramatiseringen 
af Matador som et af de seneste eksem-
pler på visuelt teaterskrædderi. Hvorfor 
lige netop M.W.Brun skal hives frem 
fra glemslen i Lehrmanns artikel bliver 
aldrig klart. Og om placeringen af spalt-
ningen mellem den lave og høje kultur 
ved det moderne gennembrud, kan der 
da diskuteres. J.L.Heibergs smagsregime 
et halvt århundrede tidligere var vel også 
udtryk for spaltningen mellem høj og 
lav? Og de nye privatteatre i hovedsta-
den efter 1849 og deres henvist-hed til 
»lave« genrer, viser måske også noget 
om spaltningen. Hovedspørgsmålet 
bliver imidlertid, om lige netop teatret 
er særligt godt til at vise denne spalt-
ning. Teatrets fysikalitet og mindelse 
om badutspringeri er jo ikke til at holde 
nede. Det dukker op igen og igen. Høj 
og lav kultur glider sammen – i teatret 
som samfundsmæssigt fænomen.

Antologier kan jo da undervejs 
rumme interessante oplysninger og 
helt overraskende forskningsresultater. 
Fx omtales i Kunstkritik og kulturkamp 
»den senere danske konservative kultur-
minister Per Stig Møller« (s. 28). Enten 
er der noget ved regeringsdannelserne i 
de seneste år, der er gået hen over mit 
hoved, eller også lider Per Stig af person-
lighedsspaltning og kalder sig sommeti-
der Brian, eller også er der her tale om en 
gedigen spådom/ønske- eller mardrøm. 
Sådan en selvfølgelig bemærkning kunne 
nok have krævet en mere kulturanalytisk 
og -teoretisk uddybning. Virkeligheden 
er ellers lige uden for døren, skulle jeg 
hilse og sige.
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Renæssancens verden (2006) er en anto-
logi på 545 sider, redigeret af Ole Høiris 
og Jens Vellev, om renæssancens tænk-
ning, kulturliv, dagligliv og efterliv. 
Bogen er imponerende, flot og en spæn-
dende heterogen samling af forskellige 
fagtraditioner og tilgange til emnet. 
Det er et godt eksempel på et tværfag-
ligt universitært samarbejde og en præ-
sentationen af forskellige synsvinkler og 
metoder på renæssancen som en over-
gang fra middelalderen til moderne tid 
som strækker sig fra midten af 1300-tal-
let til 1600. Renæssancen er en euro-
pæisk kulturstrømning, som er præget 
af politiske, nationale, økonomiske og 
kulturelle usamtidigheder, den begynder 
i Italien og slår først langt senere igen-
nem i Norden. Renæssancebegrebet 
er en historisk konstruktion fra 1800-
tallet. Det understreger naturligvis, at 
renæssancen er en historisk fortolkning 
baseret på en specifik kulturforståelse. 
Renæssancen er en »genfødsel« af sub-
jektiviteten i lyset af en genforhand-
ling af den klassiske tænkning fra bl.a. 
Aristoteles og Platon. Renæssancen er en 
tid, hvor tænkningen som sådan frigøres 
og selvstændiggøres fra statiske, religiøse 
og naturbundne forhold. Tænkningen 
er knyttet til subjektet og subjektets 
deltagelse i verden. Renæssancens tænk-
ning bliver først og fremmest bevægelig, 

og subjektet kan vælge optik eller skifte 
optik, som om verden var en scene 
befriet for en bagvedliggende objektiv 
styringsmekanisme. Subjektet bliver 
autonomt: jeg ser og tænker verden. Det 
antropocentriske perspektiv betyder, at 
rum- og blikbeherskelsen bliver et led i 
subjekt-dannelsen i renæssancen, hvor 
perspektivet er det optimale udtryk for 
synsmæssig kontrol over virkeligheden. 
Denne indordner sig tilsyneladende under 
et geometrisk perspektiv set fra subjektets 
standpunkt. Lys-skygge-virkninger er i 
denne sammenhæng grundlaget for gen-
givelsen og repræsentationen af det per-
spektiviske rum, men også øjenbedraget 
er centralt for subjekt-dannelsen.

Jeg skal ikke omtale alle artiklerne 
i antologien, men indskrænke mig til 
at fokusere på begrebet teatralitet, som 
bliver ganske centralt og grundlæg-
gende for renæssancen. Det at iagttage 
andre og sig selv bliver en form for sub-
jektiv dannelse, som flytter fokus over 
på individets evne til at iscenesætte, 
skelne og ikke mindst skifte fokus eller 
optik. I sin gennemgang af teatraliteten 
i dansk renæssancedramatik er Annelis 
Kuhlmann i Teatralitet i dansk dramatik 
– Scener fra Hamlets samtidige teater i 
Danmark netop inde på, hvordan denne 
dramatik får et teatralt dannelsessigte. 

Renæssancen er en turbulent over-

Renæssancens teatralitet
Af Erik Exe Christoffersen
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gang, et kaotisk opbrud i tænkningen i 
forhold til mennesket, naturen og ikke 
mindst det religiøse. Henning Høgh 
Lauersen beskriver i Strejftog i renæs-
sancens tænkning hvordan ordo-tan-
kens forestilling om »evige love«, den 
gudommelige enhed og sammenhæng 
står for fald, og det betyder, at der ikke 
er »nogen nødvendighed i verden, som 
gør tingene til det de er.« (s. 54). Heraf 
følger kaos-følelsen og ikke mindst 
oplevelsen af kontingens og melankoli, 
som så præcist beskrives i Shakespeares 
dramaer, som Michael Skovmand skri-
ver om. Desværre uden at komme ind 
på de så centrale dramaer Kong Lear, 
Macbeth og ikke mindst Hamlet, hvor 
det er en pointe, at teatralitet er bedrag, 
falskhed, over- eller underspil, og samti-
digt er Hamlets afslørende »metode«. I 
videre forstand er det en del af stykkets 
dramaturgi, hvor der »springes« mellem 
forskellige iagttagelsesmåder og skabes 
teatral kompetence. Skovman placerer 
Shakespeares skuespil, bl.a. Købmanden 
i Venedig (1595) og Lige for Lige (1604) 
i et spændingsfelt og viser hvordan over-
gangsspændingen mellem det gamle og 
det nye bliver brændstof i hans dramati-
ske univers og ikke mindst vice-figuren, 
den hæmningsløse skurk, eksempelvis 
Iago, som indvier tilskueren i sine pla-
ner.

Shakespeares dramaer befinder sig i 
denne dobbelthed mellem tab af sam-
menhænge og frisætning som en truende 
turbulens eller uorden. Turbulensen 
er grundlaget for en omvurdering af 
melankolien, som Birgitte R. Hornbæk 
behandler. Individualiseringen og fri-
sætningen stiller renæssancemennesket 

i en dobbelthed: på den ene side over-
mod og muligheden for at tiltage sig nye 
roller, som Claudius eller Macbeth gør 
det, men også en mistillid og etisk råd-
vildhed. På den ene side friheden til at 
tænke og handle og på den anden side 
en besættelse af den rigtige tanke og 
handling.

Opdagelsen af verden skaber både 
en optik på de fremmede og på en selv, 
som Ole Høiris beskriver. Jorden er ikke 
længere universets centrum, og bevægel-
sen bliver så at sige essensen. »Verden 
er et galehus,« er Jørn Erslev Andersens 
overskrift. Det vil sige forstillelse som 
muligheder for både at iscenesætte intri-
ger, skifte synsvinkel, men også at skelne 
mellem forskellige sandheder. Hos 
Shakespeare og Michel de Montaigne 
finder Erslev »Evnen til at give sig ud 
for at være en anden end den, man er« 
(s. 105). Det gælder Iagos iscenesæt-
telse og intrige mod Othello, det gælder 
Hamlets metode, og det gælder selvføl-
gelig skuespilleren eller narren. Men det 
gælder også »et essayistisk afprøvende 
jeg, der, snarere end at snøre et sagsfor-
hold af, holder det åbent og insisterer på 
at se det fra mange forskellige synsvink-
ler« (s. 121). Grotesken, som behandles 
af Maria Fabricius Hansen, perspekti-
verer og peger på foranderligheden og 
det bevægelige subjekt. Som Montaigne 
formulerer det:

Verden er en evig gynge, alt i den bevæger 
sig uophørligt – jorden, Kaukasus’ klipper, 
Ægyptens pyramider – og deltager både i de 
almindelige svingninger og i deres egne. Selv 
stilstand er kun en langsom bevægelse. 
Jeg kan ikke fastholde mit emne. Det bevæ-
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ger sig usikkert og vaklende, i en medfødt 
rus. Jeg tager fat i det, præcis som det er, i det 
øjeblik jeg beskæftiger mig med det. (…) Jeg 
forandrer mig måske snart, ikke bare fordi 
det tilfældigvis sker, men med fuldt overlæg. 
Dette er en analyse af forskellige, forander-
lige begivenheder og uafklarede tanker, som 
også godt af og til kan være modstridende, 
enten fordi jeg selv er blevet en anden, eller 
fordi jeg angriber tingene fra andre omstæn-
digheder eller betragtninger (Montaigne 
1992, bd. 3, kap.2) (Citeret efter Marie 
Fabricius Hansen, Renæssancens grotesker,i 
Renæssancens verden s. 339).

Den optiske bevægelighed og central-
perspektivet som teknik, som behandles 
af Hans Jørgen Frederiksen er medvir-
kende til at skabe det moderne individ 
og moden. Bodil Marie Thomsen påpe-
ger hvordan repræsentationen af sub-
jektet, frisat fra baggrunden og som en 
figur i et sakralt lys, skaber muligheden 
for at klæderne bliver tegn på subjekti-
vitet og dermed modernitet. Billedet 
bliver et kommunikativt forhold, hvor 
tilskueren så at sige bliver en instans 
i billedet. Eksempelvis i Jan van Eycks 
Giovanni Arnolfini og hustru, 1434, hvor 
baggrundens spejl skaber mulighed for 
en fiktiv repræsentation af betragteren. 
En lignende tilgang findes i Marianne 
Pades Kommunikation og selviscenesæt-
telse i renæssancens breve. 

Spørgsmålet er: Hvorfor renæssance, 
hvorfor her og nu? Hvad siger den os? 
Hvordan fremstilles renæssancens brud-
flader? Antologiens svaghed er et uklart 
perspektiv. De fleste artikler er spæn-
dende, men nogle virker tilfældige og 
som genbrug af tidligere tekster. Hvorfor 
behandles Leonardo da Vinci ikke, 

Shakespeares Hamlet, pestens betydning 
i renæssancen eller Theatrum Mundi 
metaforen. Bogen lover en diskussion af 
renæssancens efterliv, men den udebli-
ver som en samlet refleksion. Det er lidt 
skuffende, specielt fordi renæssancens 
fascinationskraft til stadighed kan gen-
forhandles. 

Rune Engelbreth Larsens Renæssancen og 
humanismens rødder (2006) er et forsøg 
på en samlet 362 sider lang fremstil-
ling af perioden. Det betyder en faglig 
manglende dybde i forhold til f.eks. bil-
ledkunst og teatret. Til gengæld er det 
samlende perspektiv klart. Det distance-
rer sig fra den pessimistiske fremstilling 
af periodens rådvildhed, som eksempel-
vis Johannes Sløk eksponerede (Sløk, 
Johannes: Shakespeare. Renaissancen som 
drama. Centrum 1990), og fokuserer 
på renæssancen som en kulturstrøm 
eller kulturrevolution, som privilegerer 
den individuelle erfaring og iagttagelses 
autonomi, hvor det almengyldige er for-
skelligheden og retten til denne forskel-
lighed, uanset hvilken retning. Denne 
kulturelle pluralisme funderet på huma-
nismen rødder kunne kaldes refleksivitet 
og betyder at iagttagelsen er en grund-
læggende evne, som skabes som en sub-
jektiv kompetence. Det er tilblivelsen af 
en historisk subjektivitet, hvor refleksion 
og selvrefleksion, teatral bevidsthed, er 
grundlag for fortolkning af verden; en 
opførelse, som er ’fortalt’ og kan ses ude-
fra på afstand i tilskuerens optik, samtidig 
med at det kan erfares indefra som levet. 

Renæssancen har fyldt meget i de 
sidste år og Engelbreth Larsen kommer 
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flere steder ind på Dan Browns genfor-
handling af kulturel identitet i The Da 
Vinci Code. Leonardo da Vincis  billede 
Den sidste nadver (1495-97) har karak-
ter af en teaterscene og er som bekendt 
et dramatisk tableau, som viser discip-
lenes reaktion på Jesu ytring: »Sandelig 
siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« 
(Matthæusevangeliet). Visuelt er bil-
ledet stramt perspektivisk med forsvin-
dingspunktet i Jesu øje. Han hoved er 
indrammet af baggrundes vindue, og 
lyset er medvirkende til at give ham en 
naturlig aura, som erstatter »glorien«. 
På den måde skabes et antropocentrisk 
perspektiv, og betragteren absorberes i 
den dramatiske dialogs tableau. Billedet 
menneskeliggør gudsforholdet og diskus-
sionen om forræderens identitet er et for-
tolkningsproblem. Det er karakteristisk, 
at Judas ikke er mulig at udpege i mod-
sætning til mange andre tidligere nadver-
gengivelser. Bordet som disciplene sidder 
ved fremstilles i fugleperspektiv således, at 
billedet nærmest omfavner tilskueren og 
suger denne ind i det dramatiske tableau. 
Skyldsspørgsmålet er blevet tvetydigt, 
åbent, fortolkeligt og et subjektivt men-
neskeligt problem. 

Brown skaber en ny fortolkningsmu-
lighed af Den sidste nadver ved at påpege 
Gralen som Marie Magdalene til venstre 
for Jesus i billedet. Han forsøger at gen-
skabe en stor sammenhængende kode, 
som skulle få vores historie til at hænge 
sammen på en ny måde og samtidig afsløre 
den største konspiration og forfalskning 
af historien om Jesus menneskelige iden-
titet. Rune Engelbreth Larsen pointerer 
noget andet i renæssancen: kodernes usik-
kerhed, og dermed identitetens forskel-

lighed og tvetydighed. Renæssancen kan 
forenklet sagt genforhandles ud fra en 
konspirationstese, som genskaber en hel-
hedstænkning, og den kan forhandles ud 
fra en kontingenstænkning, som pointe-
rer forskelligheden og det ikke-sammen-
hængende. Larsen støtter sig i høj grad 
til Michel de Montaigne (1532-92), som 
var et renæssancemenneske og forfatter 
til en række essays, som Shakespeare efter 
sigende læste, og ikke mindst Hamlet 
er en slags ekko af Montaigne. Denne 
beskriver sig selv med disse ord:

Genert og uforskammet, asketisk og vel-
lystig, snakkesalig og fåmælt, hårdfør og 
sensibel, skarpsindig og sløv, gnaven og 
godmodig, løgnagtig og sanddru, lærd og 
uvidende, rundhåndet og nærig og ødsel, alt 
det kan jeg til en vis grad se hos mig selv, alt 
efter hvordan jeg vender og drejer mig. Og 
enhver der studerer sig selv virkelig opmærk-
somt, støder på denne omskiftelighed og 
disharmoni i sin egen person, ja, endog i sin 
egen dømmekraft. Jeg kan ikke sige noget 
absolut, enkelt og holdbart om mig selv 
uden forvirring og sammenblanding, og da 
slet ikke med ét ord. »Distingo« er det mest 
almengyldige led i min logik (citeret efter 
Bjørn Bredal, 2005 s. 284) 

»Distingo« (jeg skelner) er en skelnen, 
som drejer sig om en ny forståelse af 
begrebet »handling«. I fraværet af en alt-
afgørende Gud er mennesket overladt 
til at handle uden at kende resultatet og 
uden at vide, hvornår og hvordan døden 
vil melde sig, eller hvad døden er. Ikke 
mindst pesten og massedøden gjorde 
spørgsmålet om døden til et eksistentielt 
spørgsmål selvstændiggjort fra religionen 
og kirken. Renæssancens tvivl, skelnen 
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og refleksion er melankoliens moderne 
form, og hverken kirken, myndighederne 
eller kunsten kan overtage denne proces. 
Tvivlen gælder bevægeligheden, jor-
dens bevægelse omkring solen, rejsens 
uendelighed, og ikke mindst individets 
mulighed for at skifte rolle og position. 
Engelbreth Larsen siger direkte at retten 
til forskellighed, som han finder nærmest 
paradigmatisk udtrykt af Montaigne, 
»løber som en rød tråd gennem renæs-
sancens frembringelser, men er til gen-
gæld ofte fraværende i det 20. århund-
rede« (Engelbreth Larsen, s. 332). Det 
er dynamikkens princip, som afløser 
middelalderens stilstand. Renæssancen 
skaber en ikke-absolut tænkning, som 
handler om overskridelser, opfindelser, 
nydefineringer af kultur, opfindelser af 

perspektivet og tænkning af mennesket: 
visuelt, dramatisk, som en skelnen mel-
lem muligheder. Der er tale om tilbli-
velsen af subjektet som historisk og som 
europæisk. Renæssancetænkningen, som 
Rune Engelbreth fremhæver det, er et 
supplement til den nationale kanon, og 
en sådan interdisciplinær tænkning eller 
gentænkning af renæssancen er et vigtigt 
og spændende projekt. 
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Bent Holms bog, Skal dette være Troja? 
Om Holberg i virkeligheden (2004) er 
en analytisk og teoretisk ramme for et 
større Holbergprojekt. Dette består dels 
i et analytisk dramaturgisk rekonstruk-
tionsarbejde af Holbergs tekster og dels 
i en praktisk dramaturgisk bearbejdning 
eller »oversættelse« af Holberg til Aarhus 
Teater. Projektet begyndte i 1993 som et 
samarbejde mellem instruktøren Asger 
Bonfils, scenografen Annette Hansen 
og altså dramaturgen Bent Holm. 
Samarbejdet indledtes med Jeppe på 
Bjerget og fortsatte med Den politiske 
Kandestøber, 1997, Ulysses von Ithacia, 
1999, Henrik og Pernille, 2000, Don 
Ranudo, 2003 og Melampe, 2006. De 
sidste fire tekster er udgivet på forlaget 
Drama; gendigtet, bearbejdet og kom-
menteret af Bent Holm. Der er altså 
tale om et vældig stort projekt, som 
retter sig både mod det aktuelle teater 
og naturligvis vores adgang til Ludvig 
Holberg (1684-1754), men det retter 
sig også bagud som en rekonstruktion 
af Holberg »i virkeligheden«, dvs. i for-
hold til hans kontekst og samtid. Dette 
forskningsarbejde i anvendt dramaturgi 
er der ikke mulighed for at tage stilling 
til i sin helhed. Det ville indbefatte både 
en nærlæsning af Bent Holms »oversæt-
telser« og af originalerne og en nærmere 
analyse af de faktiske forestillinger, samt 

naturligvis af Holbergs position i samti-
den. Ingen tvivl om at det kunne være 
en rigtig spændende forskningsopgave, 
som hermed kastes videre. 
Når Holm i Skal dette være Troja? mener 
det er nødvendigt med en rekonstruktion 
af Holberg hænger det sammen med, at 
den nationale Holberg-traditionen er 
farvet af og til en vis grad forvrænget af 
den senere romantik, Guldalderen, som 
den er etableret af maleren Wilhelm 
Marstrand (1810-73). Hans billeder af 
holbergske situationer blev en form for 
autoritet i udlægningen af Holberg. En 
anden central autoritet er William Bloch, 
som skabte en tilsyneladende miljørig-
tig Holberg, tænkt ind i et naturalistisk 
koncept som ned i detaljer var lånt fra 
Marstrand, påviser Holm. Yderligere har 
professor Vilhelm Andersen ifølge Holm 
tilføjet et grundtvigiansk præget syn på 
Holberg, stadig med forkærlighed for 
dansk Guldalder. Disse læsemåder har 
skabt en ganske særlig optik på Holberg 
og renset ud i teatrale udtryksformer. 
»Brudflader, disharmonier, tvetydig-
heder og ubekvemheder er kittet til og 
malet over i billedet af dette nationalkle-
nodie« (s. 9), ifølge Holm. Det er derfor, 
det har været nødvendigt at gå til forfat-
terskabet med nye øjne for at åbne for 
anderledes læsninger og løsninger. »Det 
afgørende udgangspunkt er at forsøge at 

Holberg: teatral og anti-teatralsk
Af Erik Exe Christoffersen
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få et billede af, hvilken virkelighed (kon-
tekst), teksten i sin tilblivelse spiller sam-
men med – for den er i en vis forstand 
en del af teksten. Det princip, som i sin 
yderste konsekvens ville hedde: Hvilket 
spørgsmål er teksten svar på?« (s. 10)

I den forbindelse berører Holm klas-
sikerproblematikken i slutningen af 
bogen samt i de forskellige kommen-
tarer til de konkrete gendigtninger af 
Holberg. Der findes to positioner, som 
Holm begge er modstandere af. Den 
ene insisterer på, at teksten har værdi 
og betydning i sig selv, og det er isce-
nesættelsens opgave at forløse teksten 
så loyalt som muligt. Problemet med 
denne position er som nævnt, at teksten 
ikke er »ren« og tilgængelig som sådan 
– i det mindste ikke i tilfældet Holberg. 
Teksterne er allerede »oversat« i forhold 
til en bestemt fortolkning eller interesse 
og dermed tænkt ind i en bestemt tea-
tergenre og må så at sige genoversættes 
for at gøre Holberg levende. Den anden 
position vender sig imod teksten og ser 
sammenstødet mellem tekst og iscene-
sættelseskoncept som det centrale, ofte 
med henblik på en fremhævelse af isce-
nesætterens private instruktørprojekt og 
lige så ofte med en ironisk relation til 
teksten, som bliver noget sekundært og 
en »falsk« repræsentation af livet. 

 Holm insisterer på en tredje vej, 
som han kalder en dialektisk montage. 
Dette er en bearbejdning af teksten og 
en annektering af denne i et selvstændigt 
kunstnerisk projekt, som er baseret på 
en grundig analyse af Holbergs tekster 
og andre skrifter samt konteksten: Det 
forudsætter, at man ikke afviser tekst 
som anti-kunstnerisk, men forholder sig 

til dens billedpotentiale og dens oprin-
delige sammenhæng, for derefter at se 
den i en nutidig kontekst. 

Påstander er, at gik man i stedet ind i 
Holbergs værk, og valgte man på ganske 
udansk vis at tage det seriøst, f. eks. ved at 
konfrontere det med virkeligheden som 
kontekst, så ville der fremtræde et univers 
af skepsis og disharmoni, med ekstremerne, 
flertydigheden, irrationaliteten, vanviddet, 
det futile greb om virkeligheden og illusio-
nen som drivende dynamik. Et mod til at 
investere tvivl og rædsel i grotesk-ironisk 
form som teater. Med andre ord en psyko-
logi som er ekstremt moderne. (s. 266)

Holms tredje vej tager både afstand fra 
avantgardens eller postmodernismens 
anti-tekst strategier og fra en roman-
tisering af teksten. Det er en form for 
repræsentationskritik, som placerer ham 
i en realisme-position, ikke naturalisme, 
men netop en virkelighedsnær læsning 
af Holberg »i virkeligheden«.

Bent Holms Skal dette være Troja? 
behandler aspekter af Holbergs samtid, 
og han lægger ikke skjul på dennes kom-
pleksitet og dobbelthed i forholdet til 
teatret, trolddom, maskerade og teologi. 
Holberg taler for en frisætning af indi-
videt i en tid, som stadig er præget af 
forbud mod teatret, og en opfattelse af 
teater som skadelig. Desuden er Holberg 
tilhænger af oplysningsprojektet som en 
kritik af enhver form for undertrykkelse 
og umyndiggørelse gennem overtro, 
overfladisk og barok teatralitet. Den 
overdrevne teatralske adfærd er naragtig, 
falsk, manipulerende og dermed under-
trykkende. Den naragtige er indhyldet 
i et teatralsk blændværk, et bedrag eller 
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selvbedrag som komedien og intrigen så 
at sige skal demaskere og rense. Det er et 
dannelsesprojekt, som benytter fornuft 
og latter og handler om at være eller gøre 
til nar og om det teatrale spil mellem 
fiktion og realitet. Dramaturgisk kan 
Holberg ifølge Holm ses som et aristote-
lisk katharsis-lignende projekt. Holberg 
er realist og Holm påpeger, at det afgø-
rende og gennemgående i alle kome-
dierne er selverkendelse, hvad enten 
denne er knyttet til personerne eller til 
tilskueren. Dette er Holbergs rationelle 
oplysningsprojekt. 

Det, som ifølge Holm skaber en 
kant, er det faktum, at Holberg er inspi-
reret af commedia dell´arte og generelt 
en grov karnevalistisk komedietradition, 
som han havde set i Frankrig og Italien. 
Denne teatrale tradition dyrker den 
dynamiske kropslige kommunikation 
baseret på situation og tilskuerhenven-
delse. Det betyder, at Holberg har to 
forskellige Narre. Den som er til nar, 
teatralsk og til grin i sit indbildte rol-
lespil på grund af manglende realitets-
sans. Og den anden som gør nar ved 
at skabe teatral uorden, kaos, galskab, 
usammenhæng og som bringer blænd-
værker til fald gennem skarpsyn og vid. 
Der er tale om en dobbeltbestemmelse 
af begrebet teatralitet. Holberg er anti-
teatralsk i den forstand at teatralsk bety-
der en form for overfladisk, uegentlig 
forstillelse, hvad enten det er bevidst 
eller ubevidst. Teatral er derimod tea-
trets virkemidler, intrigegreb osv., som 
afslører det teatralske. Holms pointe er, 
at denne skelnen ikke altid er lige klar 
og blander sig i nogle af komedierne 
som i eksempelvis Erasmus Montanus og 

Jeppe på bjerget. Den svigtende evne til 
at gennemskue forholdet mellem fiktion 
og realitet er ikke blot lattervækkende, 
den har også en tragisk dimension: 
Maskeraden er ikke blot overfladisk »thi 
i hvert Menneske en selsom Chaos er« 
(Ibid. s. 83), lyder Holbergs analyse og 
antyder, at det tvetydige, det ustabile 
og modsætningsfyldte mellem fornuft 
og følelse er et vilkår, som knytter sig til 
det moderne individ, som ikke længere 
besidder en »sand kerne« eller »maske« . 

Holm peger mange steder på denne 
modernitet hos Holberg og dermed også 
på komediernes modernitet, som dan-
ner baggrund for en oversættelse. 

Produktionerne i Århus, med Asger Bonfils 
som instruktør, har bl.a. budt på en Jeppe paa 
Bierget som karnevalesk drømmespil med en 
ung, mager Jens Albinus i titelrollen. Den 
politiske Kandestøber som portræt af Hitler, 
Ulysses von Ithacia som surreelt krigsdrama 
uden parodi. Påstanden er naturligvis, at 
disse greb ikke er mærkværdige for mærk-
værdighedens skyld, men fokuseringer på 
potentialer i teksten i forhold til de oprinde-
lige og nutidige kontekster. Ambitionen er, 
at koncepterne, de dramaturgiske greb, som 
hver især har været forholdsvis radikale, der-
ved bliver organiske, dvs. umærkelige – og 
ikke bare mærkelige. (Ibid. s. 260)

Gendigtningen eller adaptionen af 
Holbergs Melampe viser meget klart 
Holms metode. Gennem en analytisk 
rekonstruktion af det historiske grund-
lag for »tyrkerangsten« og frygten for 
krig, som dukker op her og der hos 
Holberg, får teksten en fornyet aktua-
litet, idet den blev opført samtidig 
med, at konflikten omkring de såkaldte 
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Muhammedtegninger eksploderede i 
januar 2006. På mange måder minder 
metoden om den polske dramaturg Jan 
Kotts signalement af teksten som en 
svamp, der suger betydning til sig fra 
konteksten.

Holms tredje vej kan man udmær-
ket diskutere, og jeg føler mig ikke helt 
overbevidst om konstruktionen som 
forekommer inspireret af Brecht-tradi-
tionens dramaturgi i forhold til tekst 
og forestilling. Det principielle i posi-
tionen bliver svækket af, at Holm efter 
min mening investerer en god del mora-
lisme i sin fremstilling af sine modstan-
dere: dem som udøver »hjemmestrik og 
klippe-klistre«, »epigonerne«, dem som 
sjusker, er overfladiske, mangler vilje 
og evne, som ikke forstår teksten, som 
er forudsigelige og som »ingenting har 

at fortælle« (s. 265). Holm svinger på 
bedste Holberg maner pisken over alle, 
som ikke har et selvstændig kunstne-
risk projekt og anklager postmodernis-
mens konceptteater for: »selvkørende 
sarkasme« (s. 265). Holms tredje vej er 
i egen selvforståelse nærmere virkelig-
heden og en sand gengivelse af verden. 
Denne moralske forpligtigelse er jo i 
sig selv en konstruktion, som specielt i 
forhold til anvendt dramaturgi kan give 
en skævvridning af metoden og en ind-
snævring af perspektivet.
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Det ville være nærliggende at tage titlen 
på denne anmeldelse som udtryk for, at 
jeg enten stammer eller er en ufatteligt 
dårlig korrekturlæser. »Begivenhedshed« 
– en substantivering af et substantiv 
– det kan man da ikke mene! Men fak-
tisk er den god nok. Willmar Sauter har 
nemlig foreslået denne neologisme med 
henblik på at benævne den særlige begi-
venhedskarakter, der kendetegner teater. 
»Eventness« ville det hedde på engelsk, 
og det er da også, hvad Sauter har valgt 
at kalde sin bog om emnet: Eventness. A 
Concept of the Theatrical Event.

Sauter åbner selv med en beretning 
om, hvordan han er blevet mødt med 
en vis skepsis, når han har præsenteret 
sit lidt mærkelige nye begreb. Lad mig 
derfor med det samme slå fast, at jeg 
bestemt ikke finder neologismen skel-
øjet. For en teori, der ønsker at lægge 
teatrets begivenhedskarakter til grund 
for en fremstilling af, hvordan man kan 
gå analytisk til denne særlige kunstart, 
er det jo nærliggende at overveje, hvori 
begivenhedskarakterens essens består. 
Det må, om jeg så må sige, dreje sig om 
at indfange begivenhedens »hed-hed«.

Nu er jeg ganske vist ikke helt sik-
ker på, at Sauter selv ville være helt glad 
for denne fremstilling af neologismens 
betydning. Ved flere lejligheder slår han 
nemlig til lyd for en anti-essentialistisk 
grundholdning. Han gør det fx helt 

klart, at han ikke er ude i et ontologisk 
ærinde. For Sauter drejer det sig således 
ikke om at komme op med endnu en 
definition af teater. Tværtimod ønsker 
han at skabe en teori, der er mere holi-
stisk orienteret end vanlige teorier, der 
søger at indfange, hvad der går for sig i 
det mørke teaterrum.

Sauter ønsker sig tydeligvis en teori-
dannelse, der er bredere end klassisk tea-
terteori. Og det i en dobbelt forstand. 
Hvis jeg forstår den bærende erkendel-
sesinteresse i bogen korrekt, gælder det 
dels om at lave teori, der kan give anled-
ning til analyser af teater i allerbredeste 
forstand, dvs. med sigte ikke blot på det 
rent æstetiske, men også på de horisonter 
(af fx teater- og kulturpolitisk, generelt 
samfundsmæssig, kulturel, filosofisk og 
ideologisk karakter), som teaterværkerne 
indgår i. Dels drejer det sig om at skabe 
begreber, hvormed vi også kan analysere 
begivenheder, der ikke decideret har 
med teater at gøre, men som vil kunne 
anskues som teater. I Sauters optik er 
sådanne begivenheder (eller som de også 
omtales: sådanne performative handlin-
ger) nemlig også mærket af begivenheds-
hed. I dette lys kommer begrebet »event-
ness« faktisk ikke så meget til at fremstå 
som en bestemmelse af den essens, der 
gør bestemte tildragelser til teater. Det 
bliver snarere til et overordnet begreb, 

Begivenhedshed
Willmar Sauters konstruktion af det performative

Af Niels Lehmann
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der kan gøre det muligt at samle trådene 
i en vidtforgrenet teoridannelse.

Det er utvivlsomt viljen til at skabe en 
mere holistisk orienteret teori, der ligger 
til grund for den fremgangsmåde, Sauter 
har valgt med henblik på at indløse sit 
forehavende. Han tilbyder en helt ny 
måde at skandere de mange felter, som 
en teateranalyse efter hans skøn burde 
komme omkring. Han foreslår således, 
at vi med fordel kan inddele analysen 
ud fra en firdeling af feltet omkring den 
teatrale begivenhed (»playing culture«, 
»theatrical playing«, »contextual theat-
ricality« og »cultural context«), der hver 
især åbner mange horisonter. I praksis 
vil de fire dimensioner naturligvis altid 
krydse hinanden, men det forhindrer 
ikke, at man meningsfuldt kan adskille 
dem analytisk. Denne skandering er 
uden tvivl bogens vigtigste bidrag til 
diskussionen om, hvordan vi skal analy-
sere teaterforestillinger og teaterlignende 
begivenheder. Den er tillige original, og 
så får den unægtelig givet anledning til 
en meget bredt anlagt refleksion over 
den teatrale begivenheds »eventness«.

I kapitlet om »playing culture«, 

hvori Sauter belægger det synspunkt, 
at teatrale aktiviteter er en form for leg, 
møder vi en række filosoffer (heriblandt 
fx Gadamer, Huizinga, Austin, Polanyi), 
der alle har lanceret synspunkter af lege-
teoretisk tilsnit. I Sauters system synes 
denne dimension at høre til i den ende 
af spektret, der breder vores forestilling 
om den teatrale begivenhed ud over 
den snævre teaterhorisont, idet legekul-
tur ikke nødvendigvis (ligesom teatret) 
inkluderer en tilskuer. Netop dette er 
imidlertid indbefattet af den anden 
hovedkategori, »theatrical playing« 
– også selvom Sauter omgående skynder 
sig at sløre modsætningen mellem lege-
kultur og teaterleg ved også at udvide sit 
andet kernebegreb.

Selvom teaterleg logisk set må forstås 
som en særlig underkategori til katego-
rien leg og altså må referere til et mere 
begrænset genstandsområde, ønsker 
Sauter tydeligvis at udvide begrebet mest 
muligt. Adjektivet »teatralt« skal således 
blot forstås i betydningen »noget, der 
hører til teater«, og oven i købet »teater 
forstået i den bredest mulige forstand 
af ordet« (s. 35). Denne udstrækning af 

>	A	Night	at	The	Hospital	(Signa	Sørensen	2007,	Foto:	Arthur	Köstler)
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kategorien fører naturligvis Sauter ud på 
endnu en længere teoretisk rejse – denne 
gang ud i et univers af teaterteori. Der 
er ganske vist grænser for, hvor langt 
kategorien kan udstrækkes, for »uden en 
eller anden grundig forståelse af inter-
aktionen mellem spiller, rolle, rum, fik-
tion, tilskuer og omgivelse, vil studier af 
teatral leg forblive overfladisk, impressi-
onistisk og hul« (s. 58). Man bemærker 
imidlertid tydeligt, at Sauter – selv når 
han skal præcisere sine begreber – søger 
at holde rummet så åbent som muligt. 
Hér foregår udvidelsen ved at undlade 
at slå til lyd for en bestemt forståelse af 
interaktionen, og i stedet nøjes med at 
fordre, at der opøves en eller anden for-
ståelse.

Med kategorien »contextual theatri-
cality« foretages faktisk endnu en udbre-
delsesmanøvre. Denne kategori dækker 
nemlig over »alt det, der tilhører teatret 
bortset fra selve forestillingen« (s. 59). 
Ganske vist bevæger vi os stadig i en 
dimension, der vedrører teatret opfattet 
som kunstart, men vi har altså nu med 
alle de ydre rammer at gøre. Ydermere 
vender Sauter i dette kapitel tilbage til 
sit ubehag ved at skulle give en funda-
mental (ontologisk) definition af teater. 
I stedet foreslår han, at vi søger svaret på, 
hvad teater er, i historien. For ham er 
teatralitet med andre ord hverken mere 
eller mindre end de (emergente) manife-
stationer, som i løbet af historien mere 
eller mindre tilfældigt er blevet tituleret 
teater. På samme måde må man opgive 
drømmen om at definere »contextual 
theatricality« én gang for alle, og man 
må derfor acceptere den lidt besynder-
lige situation, at man på den ene side må 

beskrive kontekstuel teatralitet som »et 
distinkt felt af teatrale aktiviteter« og på 
den anden side må arbejde med »eksem-
pler på begivenheder, der ifølge den tea-
trale kontekst ikke er accepteret inden 
for dette felt« (s. 65). Som alt andet er 
den kontekstuelle teatralitet altså i fluks, 
og man er derfor henvist til konstante 
nydefineringer af den – endnu et aspekt, 
der ikke ligefrem fører til kompleksitets-
reduktion.

I det sidste af kapitlerne om model-
lens fire dimensioner er vi så nået til kate-
gorien »cultural context«. Dette er en 
kategori, der i sagens natur dækker over 
et meget omfattende felt. Dimensionen 
rummer nemlig »et netværk af politiske, 
økonomiske og offentlige sfærer, der 
alle påvirker teatrale aktiviteter, men 
som ikke er begrænset til dem« (s. 84). 
Det er ikke så få tildragelser, der falder 
inden for disse kontekstdimensioner, og 
det er endda blot nogle af de kulturelle 
kontekster, Sauter har i tankerne. Også 
fx alment kulturelle og ideologiske hori-
sonter melder sig som nødvendige kon-
tekster for forståelsen af teater og teater-
lignende begivenheder.

Jeg håber, at det af min præsenta-
tion af Sauters teoridannelse fremgår, at 
vi har at gøre med et teoretisk arbejde, 
der kommer forbløffende vidt omkring, 
selvom vi har at gøre med en forholdsvis 
lille tekst på bare 124 sider. Man mærker, 
at man er i selskab med en meget belæst 
»teatervetar«, og for den, der ønsker at 
blive indført i det teateranalytiske felt, er 
der unægtelig meget at hente. Viljen til 
at brede feltet mere og mere ud resulte-
rer i en øjenåbnende fremstilling af hele 
paletten. Der er i hvert fald ingen tvivl 
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om, at Sauter har undgået unødige for-
simplinger, selvom han tydeligvis også 
har bestræbt sig på at skrive en pædago-
gisk indføring i feltet.

Ønsket om konstant at udvide per-
spektiverne har imidlertid også sin pris. 
I en vis forstand er det lidt paradok-
salt at ville skabe en teori, der søger at 
holde begrebsligheden svævende. For så 
vidt teori grundlæggende handler om 
at skabe afklaring, virker det næsten 
kontra-teoretisk at komplicere sagerne 
så meget, som Sauter (naturligvis fuldt 
bevidst) vælger at gøre det. Og faktisk er 
der grænser for, hvor meget man – inden 
for rammerne af en teoridannelse – kan 
forøge kompleksiteten. Nok så mange 
krumspring for at undvige ontologi-
ske bestemmelser kan ikke forhindre, 
at man bliver nødt til at operere med 
begreber, der har et vist fastlagt indhold, 
hvis man overhovedet vil bedrive teori. 
Man kan med andre ord ikke helt og 
aldeles undslippe essentialismen – en 
pointe der understreges af det forhold, 
at Sauter trods alt har valgt en bestem-
melse som »eventness« som sin grund-
kategori. Trods den anti-essentialistiske 
anvendelse af begrebet, der kendetegner 
Sauters bog, kan man dårligt forestille 
sig noget mere essentialistisk end netop 
en substantivering af – et substantiv. 
Teorier, der søger at undgå (metafysiske) 
fastlæggelser af begreberne, synes med 
andre ord uvægerligt at lande i det para-
doks, at de med den ene hånd breder 
begreber ud, men med den anden hånd 
nødvendigvis må fastlægge deres betyd-
ning.

Som vi har set, er dette paradoks ikke 
ukendt for Sauter. Det er netop det, han 

refererer til, når han påpeger, at man på 
den ene side må arbejde med et distinkt 
felt af teatrale aktiviteter og på den 
anden side ønsker at arbejde med begi-
venheder, der falder uden for det speci-
fikt teatrale felt. Sauter går ind i dette 
paradoks med åbne øjne, men prisen for 
at operere i det skitserede paradoksale 
felt er ikke desto mindre, at der opstår 
en række uafgørligheder.

Når man lukker Sauters bog efter at 
have pløjet sig gennem de mange inte-
ressante teoretiske udredninger, er man 
faktisk en anelse i tvivl om, hvorvidt 
man egentlig er blevet udstyret med 
et sæt af definitioner eller snarere står 
tilbage med et spind af kategorier, der 
hver især er lidt vanskelige at få hold på, 
og hvis definitioner derfor fortaber sig 
i spindet. Man funderer ligeledes over, 
hvorvidt kategorien begivenhedshed er 
en filosofisk kategori, der skal hjælpe os 
med at få styr på det særegne ved tea-
terkunsten, eller om der omvendt er tale 
om en kategori udvundet af studiet af 
teater, der netop tillader studiet af tea-
terkunsten at brede sig til alle mulige 
andre begivenheder, der har karakter 
af performative hændelser. Man er hel-
ler ikke helt sikker på, hvorvidt vi har 
at gøre med en kategori, der beskri-
ver noget ude i verden – begivenheder, 
hændelser eller tildragelser, som faktisk 
findes – eller om vi snarere skal opfatte 
»eventness« som et analytisk greb, der er 
konciperet med henblik på at producere 
et blik på (i princippet) hvad som helst 
– altså hvorvidt begrebet, når alt kom-
mer til alt, skal tænkes ud fra en (pla-
tonsk) ontologisk eller en (kantiansk) 
epistemologisk horisont.
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Nu kan man selvfølgelig have det 
forskelligt med paradokser. Man kan 
fx mene, at de er produktive, fordi de 
giver tanken anledning til at fortsætte 
aktiviteten. Det er vist mere eller min-
dre Sauters opfattelse. I hvert fald ser 
han ikke nogen grund til at forsøge at 
opløse det paradoks, han selv udpeger. 
»Betyder det«, spørger han efter at have 
aftegnet den besværlige situation, han 
har sat sig selv i, »at teatralitet både kan 
placeres inden for og uden for kontek-
stuel teatralitet?« (s. 65) Og hertil svarer 
han omgående: »Dette er præcis min 
pointe.« (ibid.) Altså ingen slinger i val-
sen. Sauter lever øjensynligt fint med 
paradokser, og det er naturligvis helt 
legitimt. Personligt ville jeg dog nok være 
tilbøjelig til at foretrække en konstrukti-
vistisk orienteret afparadoksalisering frem 
for en fastholdelse af en grundlæggende 
paradoksalitet. Konstruktivisten følger 
indlysende hellere end gerne Sauter på 
vejen mod den afontologisering af teo-
ridannelsen, han tydeligvis ønsker at 
bidrage til. Alligevel drager han en anden 
konsekvens af det paradoks, at man ikke 
helt og aldeles kan undslippe ontolo-
gien, selvom man for længst er holdt op 
med at tro på den. I stedet for at forsøge 
at have det på begge måder på én gang 
foretrækker konstruktivisten at anlægge 
sin teoridannelse på den indrømmelse, 
at den har mere med hans eget per-
spektiv end med sagen at gøre, men så 
alligevel fortsætte med at udvikle teori, 
som om det kunne lade sig gøre på gam-
meldags manér. Afparadoksaliseringen i 
dette ligger i, at man så at sige rykker 
relativeringen og teoriudviklingen fra 
hinanden. Har man først indrømmet, at 

kategorierne kun skal opfattes som pro-
dukter af en bestemt teoridannelse, vin-
der man muligheden for at fortsætte med 
en ligefrem teoriudvikling i »som-om-
modus«. I modsætning til at bestræbe 
sig på at holde begreber svævende i en 
fastholdelse af paradokset vil en sådan 
afparadoksalisering indebære, at man vil 
bestræbe sig på at definere begreber så 
klart som muligt – idet man ihukommer 
og åbent indrømmer, at definitionerne 
kun har relativ gyldighed i forhold til 
det perspektiv, de er styret af.

Jeg medgiver dog gerne, at valget 
mellem paradoksfastholdelse og afpara-
doksalisering, flydende og (relativt) faste 
begreber, i sidste instans meget vel kan 
være et spørgsmål om intellektuel smag. 
Er man mest til teorier, der er så fast-
tømrede som overhovedet muligt, fore-
trækker man utvivlsomt afparadoksali-
seringsstrategien. Er man omvendt til 
åbne teorier, der giver mest mulig luft 
under vingerne, vil man snarere fore-
trække at fastholde paradokserne. Og 
ét er i hvert fald sikkert: Kan man flyve 
med de paradokser, man møder i Sauters 
teoridannelse, kan man få rigtig meget 
ud af at følge med på den teoretiske luft-
tur, han indbyder til, når han affyrer sin 
begivenhedshed.
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Udgivelsen af Jonathan Pitches’ bog 
om Vsevlod Mejerhold (1874–1940) er 
meget glædelig. Det er en meget inspi-
rerende og overskuelig introduktion til 
en af teatrets centrale skikkelser i det 
20. århundrede. Bogen har fire kapitler, 
som beskriver Mejerholds biografi, hans 
vigtigste skrifter og begreber, mønster-
iscenesættelsen af Gogol Revisoren og 
endelig til slut er der en gennemgang af 
en række praktiske øvelser. Man kom-
mer således tæt på Mejerhold og hans 
kunst. Bogen er orienteret mod praksis 
og i mindre omfang en teoretisk bear-
bejdning. 

Pitches viser, hvordan Mejerhold 
skaber en dramaturgisk tænkning og 
en sammenhæng mellem detaljerne i de 
enkelte øvelser, bearbejdningen af dra-
matiske værker, iscenesættelsens hånd-
værk og forestillingens struktur som 
en poetik eller dramaturgi. Ud over at 
Mejerhold er en meget spændende og 
modsætningsfyldt personlighed, hvis liv 
og skæbne i sig selv udgør en dramatisk 
tegning, repræsenterer han en teaterhi-
storisk tradition, som ofte marginaliseres 
og misforstås som formalisme, ligesom 
Mejerhold selv blev det og betalte for det 
med sit liv – beskyldt for at være japansk 
spion. Absurd teater, hvis ikke lige det 
var en historisk realitet. 

Mejerholds karriere begyndte med 

Anton Tjekhov og Konstantin Stani-
slavskij. Han spillede rollen Konstantin 
Treplev i Mågen i Stanislavskijs instruk-
tion i forbindelse med åbningen af 
Moskva Kunstneriske Teater i 1898. Både 
tematisk og dramaturgisk blev det en 
slags livsrolle for ham og Treplevs opgør 
med det traditionelle teaters konventio-
ner mimes af Mejerhold. Dramaturgisk 
viderefører han den musikalitet som 
findes i Tjekhovs værker. Det kontra-
punktiske, diskontinuiteten, pausen, 
den uforudsigelige rytme danner grund-
lag for hans senere definition og brug af 
begrebet det groteske. Modsætningernes 
dramaturgi, det bevægelige og sensoriske 
teater bliver yderligere skærpet og kom-
bineret med en række træk fra den rus-
siske avantgarde: konstruktivismen og 
montageteatret. Biomekanikken er den 
træningsteknik, som forener groteskens 
dramaturgi med nogle fysiske regler og 
principper og ikke mindst en grundlæg-
gende rytme som kaldes forberedelse, 
udførelse og afslutning. 

I Jonathan Pitches fremstilling er 
Mejerholds historie forbundet med træk 
fra commedia dell’arte, Stanislavskijs 
opgør med rollefag og klassiske positur-
teater og udviklingen af ensembleteatret, 
det konstruktivistiske avantgarde teater, 
Chaplins situationskomik, asiatiske tea-
terformer som japansk kabuki og med 

Vsevelod Mejerhold og det teatrale teater
Af Erik Exe Christoffersen
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Eistensteins montagefilm. På den måde 
befinder manden sig i et netværk af de 
teaterstrømninger, som er med til at 
forme et kunstnerisk teater. 

Mejerhold er også inspireret af 
masker, som skaber en stilisering og en 
eksplicit henvendelse til tilskueren og 
arbejdet med masken er et godt eksem-
pel på Mejerholds teatrale logik: masken 
kræver en frontal, gestuel og ikke-psyko-
logisk henvendelse baseret på maskefigu-
rens partitur mere end på dens hensigt. 
Det kræver træning, præcision i forhold 
til gestus, balance, koordination og et 
aktions-reaktionsmønster. Mejerhold 
ender et liv med utrættelige eksperi-
menter med at blive offer for udrensnin-
gen af de ikke-ensrette i det sovjetiske 
system, og det bliver simpelthen forbudt 
at nævne ham, henvise til ham og vise 
billeder af ham. Først efter Stalins død 
forekommer der en langsom rehabilite-
ring.

Mejerhold udfoldede det såkaldte 
reteatraliserede teater. Et teatralt teater, 
som jeg foretrækker at kalde det, i ste-
det for teatralsk, jf. Vsevolod Mejerhold: 
Det teatralske teater (Odin Teatrets 
Forlag, 1974), hvor man finder en række 
af Mejerholds centrale tekster. Teatralsk 
henviser i dagligsproget til noget uægte 
og overspillet, mens der i begrebet teatral 
gemmer sig et teatersyn, som er i opposi-
tion til det litterære og naturalistiske tea-
ter, og som ønsker en sammentænkning 
af forskellige dramaturgier i forhold til 
det musikalske, rytmiske, bevægelsen 
(dansen), det visuelle gestiske og tek-
sten. Det centrale er, at Mejerhold ikke 
ønskede en harmoni eller enhed mel-
lem disse niveauer, men ofte arbejdede 

med dissonans, disharmoni og modsæt-
ninger. Han skabte dermed et ekstremt 
kunstigt og artificielt teater, som ikke 
skulle repræsentere og være underlagt 
en tekst, ligesom Antonin Artaud senere 
efterlyste. Mejerhold kan måske place-
res mellem Brecht og Artaud, idet han 
som Brecht benyttede en mærkværdig-
gørelse som instruktionsgreb rettet mod 
tilskuerne, således at denne overraskes 
og bringes ud af en sædvanlig percep-
tionsmåde, og desuden som Artaud så 
forestillingen som en konkret, materiel 
og reel handling. Man kan med Pitches 
sammenfatte Mejerholds dramaturgiske 
tænkning i tre forhold: 

1. det dynamiske og fysiske betegner 
en dramaturgi, som uafhængigt af for-
tællingens betydning udfordrer tilsku-
eren gennem yderliggående balance og 
gennem modsætninger i skuespillerens 
krop og mellem tekst og arrangement.

2. Det narrative er tilføjet en musi-
kalsk og rytmisk struktur, som kan være 
i samklang eller i en form for disharmoni 
med det narrative og tekstens struktur.

3. Endelig betegner grotesken en 
dramaturgisk overgang fra et velkendt 
plan til et uforudsigeligt. Sensorisk vil 
denne overgang ofte blive oplevet som 
en form for disorientering som skaber et 
kaos eller en turbulens. 

Mejerholds betragter således skuespil-
leren som sanger, artist og danser. Det 
gennemgående greb som retter sig mod 
tilskueren er ifølge Pitches afbrydelsen, 
og dermed kan man iagttage en generel 
anti-mimesis, hvor det ikke drejer sig 
om at genskabe noget, der ligner vir-
keligheden, men om at skabe en selv-
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bevidst konstruktion, der ækvivalerer 
med denne. Der er en spændende gen-
tænkning af romantik og modernisme, 
som kunne være mere udbygget og have 
placeret Mejerhold i en historisk ironisk 
tradition. Afbrydelsen af det forudsige-
lige, det velkendte, det automatiske eller 
det psykologisk indlevende betyder, at 
Mejerhold adskiller sig fra Stanislavskij 
som i højere grad vægter det kontinuer-
lige og enhedslige, men samtidig fortæt-
ter han vægtningen af Stanislavskijs de 
fysiske handlingers metode og ideen om 
reel handling i teatret.

Mejerhold er ikke mindst spæn-
dende, fordi hans eftermæle på trods af 
stalinismens udradering har formået at 
slå igennem i moderne teater og danse-
teater fra den amerikanske gruppetea-
tertradition til Odin Teatret og Robert 
Wilson. Der er mange problemstillinger, 
som man kan diskutere og som Pitches 
ikke berører. Er Mejerholds teatervision 
forbeholdt modernismen og avantgarden 
og dermed modpolen til naturalismen 
og Stanislavskij? Kan man se Mejerhold 
som en videreførelse af ensembletea-
tret fra Stanislavskij og nogle af dennes 
begreber omkring plastik? Hvordan kan 
man se Mejerhold i forhold til Brecht og 
Artaud? Er der en dramaturgisk analogi 
til komik- og tegneseriefilmtraditionen? 
Hvorfor er den dramaturgiske tænk-
ning omkring træning og forestilling, 
sammenhængen mellem dans og tea-
ter, ikke blevet mere udbredt i det tra-
ditionelle teater og teateruddannelsen? 
Måske kan bogen hjælpe på dette. Den 
er i øvrigt fra forlaget Routledges serie 
om innovative teaterfolk, som har foran-
dret teatrets teori og praksis og er tænkt 

som inspirerende springbræt for videre 
studier. Serien rummer indtil videre 
bind om Eugenio Barba, Konstantin 
Stanislavskij, Augusto Boal, og eksem-
pelvis Jacques Lecoq. Sidstnævnte er 
også udgivet på Drama. Bogen er fint 
oversat af Niels Damkjær, og jeg kan i 
den forbindelse også anbefale hans bog 
Teaterworkshoppen (Drama 2004), som 
er inspireret af Mejerhold-traditionen.

Litteratur
Jonathan Pitches: Vsevelod Mejerhold. Liv teori 

& praksis (oversat af Niels Damkjær, Drama 
2006).
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Der ligger en tematisk mere end aktuel 
pointe i at anmelde to på mange måder 
ret forskellige bøger i samme anmel-
delse i et temanummer om teatrali-
tet. Retteligt burde bøgerne nok være 
anmeldt hver for sig, dels fordi der er 
store forskelle mellem dem, dels fordi 
der er gået syv år siden Hans-Thies 
Lehmann udgav den efterhånden vel-
kendte Postdramatisches Theater, mens 
der endnu ligger en vis aktualitet i at 
præsentere Devising Performances fra 
2006. Mit ærinde er at diskutere bøger-
nes indhold og indbyrdes relation, især 
fordi  Routledges udgivelse af Lehmann 
på engelsk  har gjort  hans postdramati-
ske tanker  tilgængelige for flere. Devising 
Performances A Critical history har, mig 
bekendt, ikke opnået nogen stor skandi-
navisk udbredelse. Jeg håber imidlertid 
med denne anmeldelse at kunne bidrage 
til, at den bliver læst og diskuteret, ikke 
mindst med henblik på at perspekti-
vere devising i forhold til postdramatisk 
teater – og vice versa.    

Samlet kan de to udgivelser betragtes 
som repræsentative kilder til informa-
tion om, hvilke forestillinger og produk-
tionsstrategier, der har vist sig langtids-
holdbare indenfor det brede felt, vi kal-
der performance eller performanceteater. 
Heddon og Milling gør læseren udtryk-
keligt opmærksom på, at de kun dækker 

de store engelsktalende lande; Amerika, 
England og Australien, i deres research, 
mens Hans-Thies Lehmann tænker 
europæisk og behandler især tysksprog-
lig og centraleuropæisk post-dramatisk 
teater, selv om han også nævner en række 
andre. Mens Lehmanns navn nærmest er 
blevet synonymt med begrebet postdra-
matisk,1 fokuserer Heddon og Milling 
på et andet teaterbegreb, devising, som 
langt fra er nogen nyskabelse, men som 
lige fuldt er et teaterbegreb, der anven-
des bredt som fællesbetegnelse for en 
række produktionsstrategier, der netop 
kendetegner postdramatisk teater.  

Ved at sammenstille begreberne 
devising og postdramatisk, får man øje 
på en række forskelle og ligheder, det 
giver mening at undersøge nærmere.  Så 
tillad anmelderen at devise en lille, ikke-
dramatisk eksposition:

Hans-Thies-Lehmann:
Das Adjektiv »postdramatisch« benennt ein 
Theater, das sich veranlasst sieht, jenseits des 
Dramas zu operieren, in einer Zeit »nach« 
der Geltung des Paradigmas Drama im 
Theater.

Heddon og Miller:
Overall devising is best understood as a set 
of strategies that emerged within a variety of 
theatrical fields, for example in community 
arts, performance art/live art or political the-

Devised og/eller postdramatisk? 

Af Torunn Kjølner
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atre. Within these fields, a range of devising 
processes evolved in relation to specific and 
continually changing cultural contexts, inti-
mately connected to their moment of pro-
duction 

Hans- Thies Lehmann
Nicht gemeint ist: abstrakte Negation, blos-
ses Wegsehen von der Drama-Tradition.

Heddon og Miller:
In this present study we examine those thea-
tre companies who use ‘devising’ or ‘collabo-
rative creation’ to describe a mode of work 
where no script – neither written play-text 
nor performance score- exists prior to the 
work’s creation by the company. [...] for the 
companies studied here devising is a process 
for creating performances from scratch, by 
the group, without a pre-existing script. 

Hans-Thies Lehmann
 »Nach« dem Drama, heisst, dass es als 
– wie immer geschwächte, abgewirts-
schafte – Struktur des »normalen« Theaters 
fortlebt: als Erwartung grosser Teile sei-
nes publikums, als Grundlage vieler seiner 
Darstellungsweisen, als quasi automatisch 
funktionierende Norm seiner Dramaturgie. 

Af denne fragmentariske eksposition 
skulle det gerne fremgå, at der måske alli-
gevel  ligger en  konflikt i problematik-
ken. Heddon og Milling anerkender, at 
devising ikke henviser til det samme eller 
til en bestemt praksis, end ikke inden-
for et engelsk sprogfællesskab. Generelt 
mener de, at engelske og australske kom-
pagnier forstår devising som en måde at 
beskrive deres produktionspraksis på, 
hvad enten den er top-styret eller kol-
lektiv, mens devising i USA som regel 
forstås synonymt med »collaborative 

creation«. I deres studium af britiske, 
australske og amerikanske kompagniers 
produktionspraksiser, ser de  devising 
som en proces, hvor man skaber en fore-
stilling fra bunden af. De anerkender, at 
forestillinger, der er deviset (i mangel på 
en brugbar dansk betegnelse), ikke nød-
vendigvis behøver at være kollaborative, 
og at der i mange af denne type proces-
ser indgår tekster, dramatiske og andre, 
både som inspiration, i materialepro-
duktionen og i forestillingerne. Deres 
research tager imidlertid udgangspunkt 
i kollaborativ eller kollektiv skabelse. 
Derfor vægtlægger de i deres undersø-
gelse kompagnier mere end individuelle 
teaterkunstnere. Deres intention er at 
kortlægge et »muligt landskab«  (s. 25) 
og beskrive, hvordan devising har udvik-
let sig som en måde at praktisere teater 
på. De følger en række kompagniers 
praksiser og dokumenterer, hvordan de 
mennesker, der arbejder sammen i kom-
pagnier, stort set også har fælles idealer, 
har lyttet til de samme guruer, læst de 
samme bøger, og at de deler deres refe-
rencer med andre kompagnier. Kort sagt 
lader grupperne sig inspirere af teaterhi-
storien og af hinanden. Over en periode 
på fem-seks decennier ser man så, hvor-
dan disse fællesreferencer udmønter sig i 
forskellige typer forestillinger, men med 
en række fællestræk.

Med støtte i den historiediskussion, 
som Lyotard i sin tid tog med John 
Cage, fremskriver forfatterne en forskel 
mellem tradition og historie. Med tra-
dition forstår de, hvordan kompagnier 
og enkeltpersoner låner af og inspirerer 
hinanden, og hvordan forestillingerne 
vidner om fælles referencer og fælles 
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måder at tænke og handle på. Med tra-
ditionen som fokus undersøger de sam-
menhænge og sammentræf på kryds 
og tværs. Deres historiske undersøgelse 
fokuserer på forskelle, kulturspecifikke 
træk og relationer til særegne hændelser, 
der har påvirket bestemte grupper eller 
teaterkulturer. 

Heddon og Milling peger på, at det 
er vigtigt at tænke teater som resultater 
af specifikke produktionsprocesser, og 
at der ikke fører nogen (videnskabelig) 
vej hen til at gøre de specifikke produk-
tionsprocesser til genstand for rekon-
struktion og analyse. Til det er de kol-
lektive arbejdsprocesser alt for afhængige 
af hukommelsen til, at det giver mening 
at rekonstruere dem. Faktisk er det lige 
modsat. Devisede processer er netop 
kendetegnet ved alt det, der glemmes. 
For eksempel er der ikke nogen pointe 
i, at huske hvem, det var, der gjorde eller 
sagde hvad, som førte eller ikke førte, 
processen mod forestillingen.  De giver 
sig altså ikke i kast med en teaterhisto-
risk kortlægning af specifikke produk-
tionsstrategier, men ønsker til gengæld, 
måske noget overraskende: »to trace the 
evolution of the mode of devising itself 
«(s. 26 deres kursiv). Deres ambition er 
således at beskrive et udvalg teaterkom-
pagnier eller grupper, de finder eksem-
plariske. Ved at anvende nøgleelemen-
ter, der kendetegner devisingens udvik-
ling, forsøger de at forklare fænomenet 
devising både historisk og som tradition. 
De anerkender, at en række af deres 
udvalgte kompagnier allerede er genne-
manalyserede og udødeliggjorte af andre 
teaterforskere, og at denne type skriftlige 
synliggørelser selvfølgelig også indgår 

i det landskab, der udgør devisingens 
evolution.  De spørger, hvorfor devising 
opstår som en måde at arbejde på, hvad, 
der var grundlaget for at devising kunne 
udvikle sig, og hvilke ideologiske impli-
kationer det har, at devise teater frem for 
at iscenesætte dramatik. 

Lignende spørgsmål og evoluti-
onsperspektiver styrer Hans-Thies 
Lehmanns forsøg på at indkredse det 
postdramatiske teater. I holdninger og 
synspunkter påtager Lehmann sig stort 
set alle de gode, gamle teaterevolutioni-
stiske argumenter, man kan forestille sig. 
Den mest fremtrædende af dem ligger 
jo i selve titlen og i den teaterforståelse, 
han forfægter (jvf. min eksposition). 
Først var der dramatisk teater. Det er 
gammelt, rigtigt aristotelisk gammelt, 
teater. Men så fulgte der noget andet 
(post=efter), altså noget nyt. Sagt med 
andre ord: Efter at det dramatiske teater, 
der baserede sig på konflikter mellem 
mennesker, der lader sig fortælle som en 
strid mellem karakter(istiske) træk og i 
form af dialoger og sceniske handlinger 
i litterært acceptable tekster (dramaer), 
må der komme et teater, der kan finde 
sig selv i noget, der ligger hinsides det 
dramatiske. Lehmann kunne have kaldt 
sin bog »det performative« teater og der-
med måske undgået en del kritik fra sine 
teatervidenskabelige kollegaer. Men han 
valgte en anden strategi – og har fået 
respons derefter.

Det er jo ikke Lehmanns pointe, at 
der er tale om et helt andet teater, men 
snarere om et teater, der vokser ud af og 
oven på det »normale« teater. Og mon 
Lehmann ikke også har kunnet glæde 
sig over, at have skaffet performance-
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teatret så meget opmærksomhed – også 
fra såkaldte etablerede kredse – ved på 
samme tid at påstå, at det dramatiske 
teater er noget, udviklingen eller tiden 
er løbet fra, og at det nye teater allerede 
står i kulissen – også i de store teaterhuse 
– og venter på et stikord til at overtage 
rollen som protagonisten, Samtiden, vil 
have reelt modspil fra, nemlig et post-
dramatisk teater. 

Postdramatisches theater er skrevet 
med et drive og en energi, man genken-
der som ægte avantgardistisk vare, den 
man også finder blandt de teaterkunst-
nere, Lehmann omtaler og forholder sig 
til: I bunden ligger der en god tro på, 
at der er nogle kunstnere, der med deres 
formeksperimenter og tematikker, er 
på forkant, ikke bare med kunsten eller 
teatrets udvikling, men også i forhold til 
livet og tiden selv. Der er energi i kam-
pen for status og for, at der gives plads 
på hylderne til nye varer. Så må man 
også smide det ud, der er udgået på dato. 
Lehmann siger lige ud, at nyt teater, selv 
om det er dårligt, er bedre end gammelt 
og traditionelt teater. 

Der er imidlertid ikke meget rum 
for pluralitet og pragmatiske løsninger 
i et ægte avantgardistisk perspektiv. I 
den specifikke aftapning vi her har, skal 
teatret i gang med et reelt emancipato-
risk projekt, emancipation fra ordet, fra 
skriften og fra litteraturen, der alle har 
domineret vor kultur. Lehmann kan 
vise, at det dramatiske teaters efterkom-
mer, nemlig det postdramatiske tea-
ter, har løst (og indløst) en række af de 
problemer, det dramatiske teater havde 
skaffet sig på nakken, det være sig narra-
tive lukninger udsprunget af aristotelisk 

dramaturgi, lukkede klassiske regelsæt 
med hensyn til karakterfremstilling, sce-
nografi, lys og lyd, der alle i det drama-
tiske teater forventes at underordne sig 
den narrative orden, som teksten fore-
skriver. Alt i alt ser Lehmann det drama-
tiske teater repræsenteret i forestillinger, 
der kun afspejler lukkede processer, hvor 
bogstaveligt talt alt det, der er åbent, er 
udelukket. Lehmanns (og andre teater-
avantgardisters) pointe er, at tiden, den 
postmoderne, er inde til at præsentere 
andre og mere interessante, åbne pro-
cesser, åbne forestillinger, åbne forhold 
mellem scene og sal, massevis af mulig-
heder, ikke løsninger, ikke engang tvety-
dige løsninger, vil kunne genspejle den 
kreativitet og det åbne og åbnende liv, vi 
har mulighed for at blive en del af, hvis 
vi tager postmoderniteten på os. Verden 
hænger nemlig ikke sammen »lineært- 
succsesivt« . Livet er »simultant og mul-
tiperspektivistisk«. (s. 11)   

Lehmanns bog er befriende fri for 
forbehold overfor egen position og lige 
så fri for respekt for »det gamle«, hvad 
enten det er historie, teori eller kunst. 
Med den »nye« pensel i hånden farves 
alt og alle referencer til såvel teaterhisto-
rie som til teoretiske kilder af nyheds-
perspektivet. I dette historiefilosofiske 
evolutionsperspektiv skaber Hans-Thies 
Lehmann det postdramatiske teater, ikke 
kun som et faktum, vi ikke kan overse i 
mængden af kulturtilbud, men også som 
teatrets historiske løsning på at komme 
væk fra den fordærvede socialrealistiske 
vej og den dertil hørende psykologisk-
dramatiske følelessump, det gamle teater 
var sunket ned i. 

Rigtig mange avantgardister anven-
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der historien som teori eller egentligt 
argument for, at (be)vise, at de har ret 
i det, de siger. Således er det også med 
Hans-Thies Lehmann. Med stor sikker-
hed slår han fast: 

Der »Anlauf« zur Ausbildung des postdrama-
tischen Diskurses im Theater kann beschrei-
ben werden als eine Folge von Etappen der 
Selbstreflexion, Dekomposition und Trennung 
der Elemente des dramatischen Theaters. 
Der Weg führt vom grossen Theater am 
Ende des 19. Jahrhunderts über die Vielfalt 
der modernen Theaterformen in der histo-
rischen Avantgarde zur Neoavantgade der 
50er und 60er Jahre, zu den postdrama-
tischen Theaterformen am Ende des 20. 
Jahrhunderts. (s. 77., Lehmanns kursive-
ring) 

 
Jeg har allerede oplevet, hvordan tea-
terstuderende i eksamensopgaver er 
begyndt at citere ekstensivt fra Hans-
Thies Lehmann uden forbehold for hans 
perspektiv og den dertil hørende histo-
riefortælling. Som kilde til forståelse af 
det dramatiske teater bliver Lehmann 
sin egen fortællings homme-fatal. Han 
forfører med sine berusende ord om det 
nye og det åbne. Men eftersom teksten 
nærmest er fri for selvrefleksion, lok-
kes man ind i et univers, der er lukket 
om sig selv. Den, der fanges af en ægte 
avantgardist, slipper ikke så nemt fri, for 
retorikken har ord som frihed, åbenhed, 
det tidssvarende og det kaotisk kreative 
på sin side.   

Lehmanns forførelsesstrategi er 
imidlertid ikke præget af systematik 
eller sproglig klarhed. Selv om hans for-
tælling i det store og hele er nemt til-
gængelig og som regel interessant, fordi 

han giver mange eksempler, synes spro-
get (ligesom hans tanker?) ofte at gå i 
ring i påstande, uden at man som læser 
føres med i en egentlig argumentation 
for sagen. Et eksempel er Lehmanns 11 
punkts gennemgang af postdramatiske 
teatertegn (s. 139-178), hvor der skif-
tes mellem niveauer (fx er scenografi på 
samme niveau som varme og kulde), og 
hvor påstande om, hvordan vi som men-
nesker er og perciperer, vekselvis anven-
des som noget historisk betinget og som 
noget, vi a priori er udstyret med.    

Lehmann afslutter med en refleksion 
over de udfordringer, samtiden står over-
for, og som vi skal forholde os til. For 
selv om det dramatiske teater synger på 
sidste vers, er verden ikke blevet mindre 
teatral. Tværtimod, mener Lehmann:

»Theatralisierung durchdringt das gesamte 
geschellschaftliche Leben, angefangen bei 
den individuellen Versuchen, durch Mode 
ein öffentliches Ich zu erzeugen/fingieren: Kult 
der Selbstdarstellung und Selbstoffenbarung 
durch modische und sonstige Signale, die 
einer eine Gruppe und auch die anonyme 
Menge gegenüber ein Ich-Modell bezeugen 
sollen.« (s. 467) 

Det postdramatiske teater står, hvis 
man følger Lehmanns tankegang, over-
for udfordringer, der er større end det 
dramatiske teater gør, for dramatikken 
er jo typisk nok repræsentation eller 
fremstilling af en hvis (lukket) orden. 
Det postdramatiske teater er en del af 
samtidens fornemmelse for teatralitet. 
Men kan der produceres teater, der i 
det hele taget hverken repræsenterer, 
lukker eller ordner, kunne man spørge? 
Dog må man nok undlade at lede efter 
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den type svar eller refleksioner hos 
Lehmann, for postdramatisk teater er 
noget, der er der, hvad enten man kan 
lide det eller ej. Teater vinder ikke sin 
æstetiske eller politisk-etiske identitet, 
afslutter Lehmann, gennem æstetisering 
og kunstfærdig mediering af angst, skam 
og aggression. Tværtimod konstitueres 
teater netop som konkrete realiseringer 
af skræk, krænkelser af følelser og des-
orientering.

Hovednøglen til den dør, der for-
binder devising og postdramatisk tea-
ter, kunne være »without a pre-existing 
script«.  Men selv her skal der lirkes lidt 
for at få døren åbnet. Måske vil låsen 
kunne smøres med »det kollabora-
tive element«, som bredt kunne forstås 
som det forhold, at der ikke kun er én 
(ofte dramatikeren), der starter »from 

scratch«, når man deviser forestillinger 
eller producerer postdramatisk teater. 
Vi kan måske selv vælge, om vi vil forstå 
devised og postdramatisk som to sider af 
samme sag eller som noget forskelligt?   

Strengt taget handler bøgerne jo ikke 
om det samme. Devising forstås som 
en samlebetegnelse for en række pro-
duktionsstrategier, mens postdramatisk 
anvendes som en samlebetegnelse for en 
type teater, der udmønter sig i forestil-
linger, som er vokset ud af og hinsides 
et (repræsenterende) dramatisk teater. I 
devising-tanken ligger der utvivlsomt et 
opgør med det dramatiske teater, men 
energien har lige så meget været formu-
leret som et opgør med de konkrete insti-
tutionelle rammer, teatret har begrænset 
sine udøvere med; om et opgør med 
ordet, skriften eller dramatikken som 

>	»A	Night	At	The	Hospital«	(Signa	Sørensen	2007,	Foto:	Arthur	Köstler)
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sådan. Afsluttende er også Heddon og 
Milling opmærksomme på, at devising-
praksis er tids- og kulturafhængig, og at 
der står andre temaer på dagsordenen i 
en globaliseret verden anno 2006, end 
der gjorde, da Joan Littlewood startede 
sine eksperimenter efter anden verdens-
krig. Pointen er nok, at produktionsstra-
tegier som devising lettere og bedre vil 
kunne udtrykke og indoptage den sam-
tid, en gruppe mennesker eller et kom-
pagni arbejder i og er en del af, fordi en 
devisingproces netop inddrager dem, der 
producerer, og får dem til at påtage sig 
socialt, politisk, etisk og æstetisk ansvar 
for, hvad de til enhver tid præsenterer 
for et publikum. Her er de helt på linie 
med Lehmann (som de i øvrigt har med 
på litteraturlisten). 

Som læser forstår vi godt, hvor 
Heddon og Milling vil hen med deres 
definitioner og begrebsafgrænsninger.  
For den, der har set og skabt mange 
devised og/eller postdramatiske forestil-
linger, er det også nemt nok at forstå, 
hvad slags produktionspraksiser, der 
henvises til. Det vanskelige i at beskrive 
noget, man opfatter som en anderledes 
teaterpraksis, med kendte teaterbegre-
ber ligger i, at det hele alligevel fremstår 
som enkelt og selvfølgeligt. Heddon 
og Milling tager højde for dette i deres 
bog, idet de insisterer på, at devising 
ikke er noget nyt eller ukendt i nogen 
form for teaterkunst. De beholder fokus 
på kollaborativ kreativitet og viser kon-
kret, hvordan de enkelte kompagniers 
praksis har udviklet sig til produktions-
metoder, der dækkes med paraplybe-
tegnelsen devising. Som titlen Devising 
Performance - a critical history antyder, 

er det deres mening at forholde sig kri-
tisk til såvel begrebet devising som til 
dets historie, hvilket de også langt hen 
af vejen gør. Med Hans-Thies Lehmann 
forholder det sig lidt anderledes. Hans 
kritiske blik er rettet mod noget bestemt, 
mod det dramatiske teater, som han ret 
snævert forstår som utidssvarende.

Begge bøger indeholder en række 
beskrivelser af og referencer til forestil-
linger og teaterpraksis som enhver, der 
specialiserer sig i samtidig teater bør 
kende til. Ved at forholde sig analyse-
rende og kritisk til forfatternes perspek-
tiver og forforståelser er der meget at 
blive klog af i begge bøger.  

Litteratur
Lehmann, Hans-Thies (1999), Postdramatisches 

Theater, Verlag der Autoren
Heddon, Deirdre and Jane Milling (2006) Devis-

ing Performances a Critical History, Theatre 
Performance practices, Palgrave Macmillian

Noter
1—Lehmann skriver, at han har hentet begrebet 

postdramatic fra  Schechner, som i en sætning 
(s. 21)  i Performance Theory fra 1988 anven-
der det som en måde at beskrive happenings 
på: »postdramatic theatre of happenings«.   
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Fremstillingen af samtidskunst er van-
skeliggjort af en enorm medial spred-
ning og heterogenitet. Det er vanskeligt 
at skabe et overblik, også fordi dette vil 
være betinget af subjektets position og 
iagttagelse. Denne manglende adgang er 
imidlertid ikke blot et formidlingspro-
blem, men en arv fra modernismen, hvor 
værket er principelt mærkværdiggjort 
og distanceret i forhold til tilskuerene. 
Modernismen lefler ikke for betragteren 
ved at forsimple eller forenkle receptio-
nen og man vægter ikke det underhol-
dende eller kommercielle. Spørgsmålet: 
»er dette kunst?« aktualiseres på mange 
forskellige måder, f.eks. ved at ikke-
kunstgenstande tildeles status som kunst, 
gennem forskellige nye medier og ikke 
mindst nye former for præsentationsrum 
som bryder med det klassiske kunstmu-
seum. Samtidskunst betragtes ofte som 
den kunst, der endnu ikke er kanoni-
seret, og som i hvert fald ikke er med 
i den aktuelle kulturkanon, der, hvad 
angår billedkunstkanonen, har valgt at 
kun afsluttede livsværker kan figurere. 
Ovenstående bøger genforhandler typo-
logi, genreafgrænsning, kronologi og 
ikke mindst selve fremstillingsformen er 
interessant at sammenligne og diskutere 
som valg. Både med hensyn til selektion, 
retorik og tematisering som det antydes i 
ovenstående titlers ordvalg som manual, 

mødesteder, nybrud, parafrase, selvfrem-
stilling, negation og dialog. En gennem-
gående problemstilling for samtidskun-
sten er spørgsmålet om hvordan denne 
forholder sig til traditionen, kunstens 
autonomi og selve værkbegrebet. Er der 
tale om oprør, brud, overskridelse eller 
kontinuitet? Eller begge dele? En anden 
problemstilling er kunstens forskydning 
mod det, som er blevet kaldt oplevelse-
søkonomi eller begivenhedskultur, hvor 
præsentation og rammer bliver en stadig 
større del, der på mange måder truer den 
klassiske autonomi. Museet er blevet en 
økonomisk attraktion og det ændre selv-
følgelig samtidskunsten som operative 
handling der aktivere tilskuere percep-
tionssans, politiske holdning eller slet 
og ret tilskuerens krop. Selvsagt kan der 
være brug for vejledning i forhold til, 
hvad kunsten gør, hvad den kan bruges 
til og dermed et kvalificeret grundlag for 
betragterens kunstdom.

Lisbeth Bonde og Mette Sandbye: 
Manual til dansk samtidskunst er tænkt 
som en brugervejledning, som var 
nutidskunsten en fremmedartet gen-
stand og er også tænkt som opslagsværk. 
Bogen præsenterer 65 aktuelle kunstnere 
med hvert et hovedværk, som nøjere 
beskrives, placeres i kunstnerens øvrige 
produktion og derved giver adgang til de 

samtidskunst og teatralisering

Af Erik Exe Christoffersen
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mest markante sider af samtidskunsten. 
Eksempelvis kunstnergruppen N 55, 
der siden 1999 har produceret en række 
funktionelle kunstobjekter, som retter 
sig mod fødevareproduktion, energifor-
syning og boligforhold, og hvor manua-
ler, som findes på nettet, er en del af disse 
og vejleder i, hvordan de kan bruges. N 
55 kan placeres i et krydsfelt mellem 
design, kunst og politisk aktivisme. 

Samtidig er bogen struktureret i 11 
kapitler, som hver især rummer over-
ordnede introduktioner til de medier 
kunsten formidles igennem. Der gives 
i disse indledninger også referencer til 
den internationale kunst og kunsthisto-
riske perspektiveringer. De kunstneriske 
medier er maleri, grafik, fotografi, video-
kunst, massemedieret kunst, skulptur, 
kunst i det offentlige rum, installati-
onskunst, konceptkunst, interventions-
kunst og netkunst. Det er i sig selv en 
udmærket oversigt over moderne kunst-
medier med det indbyggede problem, at 
mange kunstnere er tværmediale i deres 
arbejde, og at mange samtidsværker er 
multimediale. Desuden er nogle begre-
ber som koncept og interventionskunst 
mere overordnede end andre, fordi de 
peger på selve kunstbegrebets status som 
vigtigt for samtidskunsten. Manualen 
har en tendens til at nedtone det temati-
ske til fordel for det mediale, hvilket der 
kan være god grund til, men det medfø-
rer også nogle tab i forhold til det vær-
kanalytiske. Manualen er forsynet med 
en begrebsforklaring, hvilket er yderst 
nyttigt. Der skal dog her anføres en 
underlig fejlinformation. Om Marchel 
Duchamp står der, at han udstillede et 
pissoir i 1917, at det vakte skandale og 

blev bortcensureret. Pointen er vel, at 
han anonymt indsendte pissoiret, men 
at det aldrig blev udstillet og blot smidt 
ud. »Skandalen« er så at sige først ind-
trådt retrospektivt en gang i 50’erne, 
hvor Duchamp-sagen blev kendt og 
kopier blev udstillet.

Rune Gade og Camilla Jalving: Nybrud 
– dansk kunst i 1990 er i forhold til 
Manual mere profileret, idet man taler 
om nybrud i 90’erkunsten. Der er både 
tale om en epokal og en paradigmatisk 
afgrænsning. Hvad karakteriserer brud-
det, og hvordan er der tale om noget 
nyt? Hvad betyder den markante avant-
garde-retorik? En gentagelse eller rekon-
struktion af avantgardens brud med den 
autonome kunst? Bogen er selektiv og 
tematisk orienteret, hvilket betyder, at 
det ikke er helt de samme kunstnere, 
som er medtaget i de to bøger. 

Indledningen tager afsæt i Jes Brinch 
& Henrik Plenge Jakobsen eventagtige 
og stedsspecifikke installation Burn Out 
(Den smadrede parkeringsplads), Kongens 
Nytorv 1994, som et paradigmatisk værk 
for det nybrud, som bogen vil beskrive. 
Installationen, som også pryder forsiden, 
bestod af 18 smadrede biler, en cam-
pingvogn og en HT-bus, væltet om på 
siden. I bilerne var der placeret diverse 
efterladenskaber, f.eks. en børnebog og 
et hygiejnebind, med referencer til de 
mennesker som »befandt« sig i bilerne. 
Man kan se det som en avantgardistisk 
provokation, men der er også tale om 
en form for »grusomhedens teater«; en 
sanselig og reel teatral henvendelse til til-
skueren, som indskrives i begivenhedens 
kulturelle destruktion. Hos Bonde og 



Sandbye er det blevet til en »gruppe væl-
tede busser« (s. 314), hvilket må siges at 
være en upræcis beskrivelse af »forestil-
lingen«, som ellers er nævnt op til fire for-
skellige steder. Værket skabte »skandale« 
i offentligheden og fik kun lov til at stå i 
få dage, før det blev fjernet på foranled-
ning af Wonderful Copenhagen. Samme 
år optræder to andre dødsfascinerede 
skandaleværker: Christian Lemmerz’ 
Scene med udstilling af døde svin og 
Michael Brammers Love (Tro, håb og 
kærlighed) med udstilling af fem nyud-
stoppede hundevalpe. Gade og Jalving 
markerer hermed en interesse i den isce-
nesættende, interaktive og performative, 
begivenhedsorienterede dimension, 

som er fremtrædende i samtidskunsten. 
Installationskunst er en slags samlebe-
tegnelse for den tværmediale kunst, som 
bryder med modernismens billedflade 
og rensede præsentationsmåde i den 
»hvide kube«. De benytter Burn Out 
til at tegne billedet af et nybrud i dansk 
kunst, selvom de ikke lægger skjul på 
at dette projekt i sin selvforståelse lider 
af en vis »antikveret besyngelse af over-
skridelsen som et mål i sig selv« (s. 8). 
Ganske rigtigt har projektet, som også 
indeholdte en udbrændt børnehave og 
en pølsevogn, karakter af et avantgardi-
stisk remake. Man kunne diskutere om 
man ikke mimer den avantgardistiske 
destruktionslyst, og at værket kunne ses 

>	»Cargo	Sofia-Copenhagen«	(Rimini	Protocoll,	Metropolis	Biennale	2007-17,	Foto:	Tina	Louise	Hunderup)	
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som en parafrase af eksempelvis Andy 
Warhol White Burning Car III, 1963. 
Dermed ville der næppe være tale om 
et egentlig brud. Under alle omstændig-
heder kunne man komme på en række 
lignende performances, også fra 70’erne, 
80’erne og de tidlige 90’er. Legendarisk 
er selvfølgelig Bjørn Nørgaards og Lene 
Adler Petersens Hesteofring (1970), 
som fandt sted på en mark i Odsherred 
uden tilskuere, men med en fotograf fra 
Ekstra Bladet til stede. Fluxus-kunstne-
ren Henning Christiansen spillede på 
en grøn violin, Lene Adler bevægede sig 
syngende med et stort kors rundt om 
den slagtede hest, og Bjørn Nørgaard, 
klædt i middelalderlige kostumer, parte-
rede hestens krop.

Gade og Jalving vedgår, at de ikke er 
på afstand af, men tværtimod tæt på og 
måske lige frem en del af samtidskun-
sten, som er sammenhængende med 
teoretiske, fremstillingsmæssige og per-
spektiverende kontekster. At fremstille 
samtidskunsten på en bestemt måde bli-
ver også en måde at synliggøre den og 
dermed skabe en kontekst for den. 

»Vil man forstå samtidskunsten, må man 
sætte sig ind i de varierende udvekslinger, 
konfrontationer og dialoger, som finder sted 
mellem kunsten og dens kontekster« (s. 15).

Bogen er dialogpartner og medskabende 
af samtidskunsten. En konsekvens er 
fravær af kronologisk, medial og biogra-
fisk fremstilling til fordel for en tematisk 
og konceptuel strukturering, tilsvarende 
det formatmæssige forbillede, Stjernfelt 
og Tøjners Billedstorm (Amadeus 1989) 
om 80´erkunsten. 

Bogen er »uhandy«, stor og flot. Den 
er opbygget i syv kapitler, som diskute-
rer nogle kerneproblemstillinger inden 
for perioden. Første kapitel gælder nye 
grupperinger og organiseringsformer 
som medfører nye relationer mellem 
kunstpraksis, teori og formidling. Andet 
kapitel ser på kunstens »nye former« og 
sammenvævningen af forskellige medier 
som lys, lyd, video, foto og rumkunst og 
ikke mindst den handlingsdimension, 
som opstår gennem tilskuernes nærvær. 
Det tredje retter opmærksomheden på 
den »nære virkelighed« og især det køns-
specifikke og selvfremstillende i kunsten. 
Dernæst følger et kapitel om »kunst der 
virker« og om virkelighedsinddragelsen i 
kunsten. Her gennemgås den interaktive 
og relationelle kunst, som bliver en slags 
handlingsmodel som f.eks. Superflex’ 
læskedrik Guaraná Power (2003), der 
overskrider grænserne mellem kunsten 
og det økonomiske, politiske handlings-
felt. Hvordan de traditionelle medier 
revitaliseres af nye fremstillings og præ-
sentationsformer er i fokus i det femte. 
Forholdet til nye udstillingsmåder og gal-
lerier er i fokus i sjette, mens endelig den 
stigende internationalisering af kunsten 
og kunstrollen tematiseres i sidste kapi-
tel. Pointen i denne inddeling i forskel-
lige tematikker er at diskutere kunsten 
fra forskellige synsvinkler og dermed vise 
dens heterogenitet og kompleksitet uden 
en entydig essentiel kunstdefinition. Det 
er bogens primære optik: at kunsten er 
kontekstuel og kan beskrives på forskel-
lige måder. Fokus er således på publikum, 
og på hvordan kunsten skaber mulighed 
for at forhandle, at (gen)tænke med og 
mod kunsten, at reflektere over kunsten. 
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Central bliver refleksionen over bruddet 
mellem modernismens kunstautonomi 
og den kunst som vægter normbruddet 
i forhold til kunstinstitutionen og værk-
begrebet til fordel for relationelle kunst-
former. Kunst som betoner interaktio-
nen med tilskuerne og overskridelsen af 
værkgrænser ved at trække kunsten ud 
i gaderne ved at iscenesætte objekter, 
begivenheder, personer og situationer 
på måder, der »ryster« eller »provokerer« 
begreberne for kunstrepræsentation.  
Samtidskunsten er i sig selv dialogisk, og 
bogen ønsker at anspore og kvalificere 
denne dialog. Jeg mener som antydet 
at selve periodiseringen og begrebet om 
»nybrud« kunne diskuteres, men bogen 
har en afgørende god balance mellem 
teori og værkanalyser. 

Det samme gør sig gældende for Rune 
Gade: Kønnet i kroppen i kunsten som 
fokuserer på selvfremstillingen hos fire 
markante kunstnere tilhørende 90’er-
generationen. Det drejer sig om dan-
ske Peter Lands (1966) iscenesættelser, 
hovedsagelig video, ofte af Land selv 
i rollen som tragikomisk »klovn«, der 
uheldigvis falder og mister kontrollen 
over sig selv og sit projekt. Ofte får det 
en allegorisk karakter og antyder et vilkår 
i kunsten, som dog ikke er ensbetydende 
med et forfald. Tracy Emin (1963) er 
yderst selvbiografisk og tværmedial i sin 
eventagtige kunstpraksis. Lige fra gen-
nembrudsværket Everyone I have Ever 
Slept With (1963-95), som var et lille 
telt, hvori betragteren kunne kravle ind 
og betragte navne på dem, som kunstne-
ren havde »sovet med«, til udstillingen 
af hendes seng med tilhørende objekter 

My Bed, 1998. Det gælder også Elke 
Krystufek, som i sine værker reflek-
terer selvfremstillingen som genre og 
form gennem parafraser ikke mindst af 
Duchamp og van Gogh. Hendes perfor-
mance Satisfaction, 1994, har kunstne-
ren og kroppen som motivisk centrum 
i et rum med alle mulige »tilfredsstil-
lelsesapparater«. Installationen blander 
elementer fra soveværelset, køkkenet 
og badeværelset og dermed seksualitet. 
føde og afføring. Træk der også forefin-
des i en række senere performances, som 
ekspliciterer betragterrollen i kunsten. 
Endelig er Tanja Ostroji´c en kunstner, 
som foranstalter »relationelle« spil, hvori 
hun selv indgår som (køns)rolle og isce-
nesætter, blandt andet med reference til 
Joseph Beuys begreb om kunst som social 
plastik. Hun er på den måde intervene-
rende i både kunsten og offentligheden, 
blandt andet på nettet med en kontakt-
annonce, hvor hun poserer nøgen med 
teksten Looking for a Husband with a EU 
Passport (2000), og betragteren opfordres 
til at sende »applications« til hottanja@
hotmail. Forskelligartede besvarelser 
blev en del af værket, og en henvendelse 
førte til at hun blev gift med den tyske 
kunstner Klemens Golf i Beograd og 
flyttede til Berlin – stadig som en kuns-
taktion, der krydser grænser. Et mere 
parafraserende værk er Black Square on 
White (After Malevich), 2001, med refe-
rence til den russiske kunster, som lavede 
monokrome malerier omkring 1915, og 
som var en forgangsmand for abstrakt 
modernisme. Ostoji´c havde til Venedig 
Biennalen trimmet sin kønsbehåring 
som et lille sort kvadrat og kaldt det for 
den »skjulte Malevich«. Kun en person 
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kunne få adgang til værket: direktøren 
for biennalen, Harald Szeemann. Han 
måtte se det for at erklære det en del 
af den officielle udstilling, hvilket han 
dog undlod, idet han uddelegerede det 
kuratoriske ansvar til kunstneren selv i 
en anerkendelse af værkets ide. Værket 
indgik i en performance, I’ll Be Your 
Angel, som bestod i at kunstneren i fire 
dage fulgte den travle direktør op til 
åbningen 9. juni 2001 som en »escorte« 
engel, både dokumenteret i dagbog og 
på video. »Englen« med et værk mel-
lem benene kommenterede således både 
kunstens præsentationsmekanismer, 
magtrelationer og selve kunsttraditio-
nen og skabte ikke blot en provokation, 
men en personlig tilegnelse af denne 
som en slags »readymade avantgarde« på 
grænsen mellem liv og kunst. Ostoji´c 
har forfulgt den konkrete intervention i 
kuratorinstitutionen i Strategies of Success 
(2003), hvor hun har udført mere eller 
mindre vovede, afslørende og kompro-
mitterende handlinger med kuratorer 
med henblik på at fremme »berømmel-
sen«.

Tilsammen viser Gades analyser 
de fire kunstneres orientering mod det 
performative, det køns- og kropsorien-
terede, det selvfremstillende og dermed 
mod en identitetsorienteret kunst, som 
opererer med identiteten som en samp-
led parafraserende konstruktion i kun-
sten. Gennemgangen er yderst detalje-
ret og samtidig meget perspektiverende 
i forhold til de på mange måder meget 
usædvanlige kunstnere.

Tine Seligmann og Frants Mathiesen 
(red.): Mødesteder – formidling af sam-

tidskunst og Søren Elgaard: Parafraser- 
Billeddialoger tematiserer begge dialogen 
og mødet med samtidskunsten. Dermed 
anskueliggøres nogle centrale pointer i 
forbindelsen med samtidskunsten. Både 
at denne ikke lader sig formidle uden 
refleksion, og at den også medfører nogle 
pædagogiske konsekvenser.

Antologien Mødesteder har en række 
artikler som tematiserer en tilgang, som 
bryder med en traditionel indlæringsmo-
del. Helene Illeris skitserer meget klart, 
at det ikke drejer sig om at indlærer fakta 
eller at fortolke hermeneutisk, men om 
at iscenesætte. I artiklen »Mødet som 
kunstværk: valg, iscenesættelse, appro-
priation« gennemgår hun en meget 
enkel, men eksemplarisk kunstpædago-
gisk øvelse, inspireret af den relationelle 
samtidskunst, hvor mødet omformes til 
»kunst«. 9. klasses elever får til opgave 
at skabe en udveksling med et selvvalgt 
værk i en samtidskunstudstilling. Første 
træk er selve valget af et værk. Dernæst 
skal hver enkelt placere sig i værket med 
henblik på fotografering. Eleverne stil-
ler sig, poserer eller iscenesætter sig selv 
mere eller mindre i forhold til foto-
grafen. Et tredje træk kunne være en 
uddybning af værket og kunstneren, 
en fjerde fase kunne være en genmaling 
eller parafrase af værket med den nye 
figur indarbejdet. Altså et nyt »værk«. 
Den sidste fase minder en hel del om 
de parafraser Søren Elgaard beskriver i 
Parafraser- Billeddialoger. Inspireret af 
tendensen til parafrase i moderne kunst: 
Picassos eller Bacons overmalinger af 
Velasquez, Cindy Sherman genskabel-
ser af stills og malerier, den japanske 
kunstner Morimuras tableaurekonstruk-
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tioner af Rembrandt eller af Duchamp, 
Hitchcock parafraser af Hopper eller 
Elgaards egne Hammershøiparafraser. 
Bogen indeholder en række spændende 
eksempler på kunsthistoriestuderendes 
parafraser, som de selv kommenterer. 
Det er eksempler på konstruktivistisk 
billedpædagogik, hvor det ikke hand-
ler om at fortolke, men om at bruge 
kunsten. Parafrasen er et væsentligt ele-
ment i nutidskunsten, hvad enten det er 
udført af professionelle kunstnere eller 
i en pædagogisk praksis. Også remake 
eller reenactment af performance og 
interventionskunsten har vundet indpas 
som eksempelvis med Lilibeth Cuenca 
Rasmussens A void, 2007. Til åbningen 
opførte kunstneren flere »klassiske« per-
formance af Mariana Abramovic, Piero 
Manzoni og Yves Klein, men alle genop-
førelser med reference til kunstneren selv 
som en del af billedet. Gentagelsen eller 
overmalingen bliver en form for relatio-
nel kunst, appropriation eller palimpsest 
med et repræsentationskritisk moment.

Artiklen »Samtidskunsten« af Karsten 
Arvedsen gør fremstillingsproblematik-
ken tydelig. Arvedsen præsenterer en 
»overskuelig« model som modstiller før-
modernistisk og klassisk modernistisk 
kunst med samtidskunsten. Den første 
er essentialistisk og formen peger på et 
alvorligt og seriøst indhold. Kunsten er 
et autonomt erkendelsesrum med et selv-
stændigt »sprog«, som rendyrkes medialt 
og præsenteres renset i den »hvide kube« 
befriet fra dagligdagens rod. Den anden 
er derimod en ironisk og metafiktionel, 
kontekstuel, relationel, overskridende, 
formel, konceptuel, multimedial, inter-
aktiv og foregår ofte udenfor kunstfeltet 

og er uden værkgrænser. En sådan mod-
stilling, har imidlertid det problem, at 
den ideologiserer nogle »brud« og ska-
ber en slags omvendt hierarki. Det kan 
meget let og bliver ofte læst epokalt og 
paradigmatisk som en modstilling mel-
lem modernisme og postmodernisme, 
hvorved samtidskunsten tildeles en sær-
lig sandhed og værdi og spændes derved 
for en specifik vogn, hvor man opfatter 
kunst- og værk begrebet og ikke mindst 
spørgsmålet om autonomi som overstået 
eller tilbagelagt.

Som det er fremgået, er samtidskun-
stens overskridelser som kreativ metode, 
montageteknik og som institutions-
kritik langt fra entydig. Måske først 
og fremmest fordi den forudsætter den 
instans som kritikken retter sig imod. 
Derudover fordi der er en vis tilbøje-
lighed til at gøre overskridelsen absolut 
normativ, som den kunst den retter sig 
kritisk mod. Kritikken af avantgardis-
men findes eksempelvis i Stjernfelt og 
Thomsens: Kritik af den negative opbyg-
gelighed, 2005. Det skal understreges, 
at det ikke er en kritik af avantgarden 
som sådan eller af avantgardens vær-
ker. Det er først og fremmest en kritik 
af negativismens ideologi, som generali-
serer overskridelsen som en norm i sig 
selv, der er ensbetydende med værdi 
og tilstrækkelighed. Regelbruddet bli-
ver i sig selv et kvalitetskriterium, som 
peger på vitalisme og kunstens livsper-
spektiv. Kritikken har en vis lighed med 
kritikken af den teatraliserede konkrete 
kunst (minimalisme eller konkretisme), 
som blev fremført af Michael Fried i 
60’erne. Stjernfelt opregner følgende 
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kriterier som markører for avantgardis-
men: Bevægeligheden er markør for det 
dynamiske, det levende, det ikke-sta-
tiske og ofte uafsluttede og ufærdige. 
Kraften er markør for en særlig beslut-
tethed, mod og vitalisme. Konsekvensen 
er markør for det gennemførte regel-
brud og derfor brud med enhver form 
for kompromis. Følsomheden er markør 
for opgør med rationalitet og peger på 
en førsproglig og kropslig autenticitet og 
kompetence. Disse markører optræder i 
værket som provokationer, fragmenter, 
ironi, usammenhæng, improvisatoriske 
passager, den uafsluttede og åbne værk-
form, mærkværdigheder, tilfældigheder 
og realitetsfragmenter, det disharmoni-
ske, tvetydige og enhedsnedbrydende. 
Negativismen som sådan forefindes såvel 
indenfor avantgarden som konceptkun-
sten, Fluxus er et yndet eksempel for for-
fatterne. Søren Ulrik Thomsen nævner 
s. 132 som negativt eksempel tendensen 
til at erstatte skuespillere med reale per-
soner, jf. Hamlet 2000 på Det Kongelige 
Teater, som til Ofelia-rolle havde enga-
geret en kvinde med Downs syndrom. 

Stjernfelt og Thomsens kritik er 
begrundet i en bestræbelse på at beskytte 
kunstens autonomi; som en afskærm-
ning fra politik, etik, videnskab og der-
med også kravet om livsperspektiv, som 
præger en række avantgardismer ofte for-
bundet med et antimoderne perspektiv. 
Negativismens ideologer er i avantgar-
dens egen selvforståelse særligt »levende« 
og som sådan ofte i en offerrolle i forhold 
til den »døde«, trivielle og forstenede og 
forstenende kultur. »Udstødelsen« og 
marginaliseringen er en særlig livsind-
sigt. På lignende vis bliver det eksperi-

menterende en særlig usikker basis som 
dyrker det ikke-intentionelle, det tilfæl-
dige, det ikke-rationelle og kausale. Det 
ny og anderledes, det mærkværdige, bli-
ver her ideologiske markører for traditi-
ons-, tabu og normbrud.

Thomsen betegner avantgardismens 
centrum som bestræbelser på at »over-
skride grænsen mellem genrerne, mel-
lem kunstarterne, mellem liv og værk, 
mellem kunstner og publikum, mel-
lem amatør og professionel og mellem 
kunst og ikke-kunst, som i sidste ende 
er en livsfilosofisk bestræbelse på helt at 
ophæve kunsten som særskilt fænomen 
ved at gøre den til ét med »livet selv«, 
med tidens flod, energien i det naturligt 
strømmende og evigt foranderlige, som 
ikke kan rummes af former og ej hellere 
bør hæmmes af kulturelle grænser« (s. 
130).

Dyrkelsen af work in progress, det 
forgængelige i værket, tilfældigheden, 
det ikke planlagte og »ubevidste«, virke-
lighedsfragmentet og det ikke-artificielle 
særsprog ser Thomsen som greb, der 
udfordre kunsten grænser og forbinder 
kunsten med livet. Også for Thomsen 
er der hverken tale om en afskrivning 
af kunstnere eller værker, som benytter 
ovenstående metoder; der er derimod 
tale om et forsvar for kunstens auto-
nomi mod avantgardens normbrud som 
adgangsgivende i sig selv til en dybere 
sandhed. 

Stjernfelt og Thomsens kritik af nega-
tivismen retter sig mod den kulturelle 
medieoffentlighed, hvor avantgardismer 
florerer I grundsynet på autonomiens 
vigtighed er jeg enige med Stjernfelt og 
Thomsen, om end deres autonomibe-
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greb bliver lovlig absolutistisk og tradi-
tionalistisk. Autonomi kunne man også 
opfatte som en udsigelse som understre-
ger kunstens handling eller gøren uden 
at normativisere givne kunstgreb som 
tradition eller anti-tradition.

Under alle omstændigheder er autono-
mien presset fra både politisk, økono-
misk og kunstnerisk side. Hvad enten 
det drejer sig om mediernes overfor-
tolkning af værkers virkelighedshenvis-
ning, en kommerciel kreativisering eller 
kanonprojektets fokusering på kunsten 
funktion som national dannelse. Der 
er ingen tvivl om, at kunstens tværme-
dialitet er kommet for at blive ligesom 
selve kunsthandlingen og iscenesættel-
sen af ikke-kunstobjekter som kunst er 
en central mekanisme som presser de 
traditionelle kunstarter, deres traditio-
ner og greb uden at de dog dermed kan 
anses for at være passé. Interaktionen 
mellem kunstarter og performere som 
eksempelvis Claus Beck Nielsen (1993-
2001) eller  Hotel Pro Forma er en del 
af samtidskunsten og det kræver nye 
typologiseringer og fremstillingsformer. 
Naturligvis også i kraft af at disse faktisk 
iscenesætter værker på kunstmuseet og 
skaber en spændende interaktion mel-
lem billede og scene. Det som er inte-
ressant for samtidskunstens er evnen til 
interaktion både i forhold til andre felter 
og imellem kunstarter.  Et eksempel på 
en sådan interaktion, som vanskeliggør 
analyse og fremstilling, er kunstgruppen 
Superflex kontrakt med Det Kongelige 
Teater, marts 2007. Kontrakten er i al 
sin enkelthed en kuratering af begreber 
og en konceptuel begrænsning vedrø-

rende Turbinehallerne i perioden 1. 
– 31. marts 2007. Man må ikke benytte 
ord som »teater, skuespiller, forestilling, 
scene, instruktør, billet, spille, prøve, 
premiere, publikum«. Forbudet mod 
teaterord tvinger medarbejderne til at 
tænke og forandre diskursen. Så det 
hedder øvesal, træning, fremvisning, 
kunst, demonstration. Ifølge kontrakten 
vil misligeholdelsen af aftalen »kræve 
erstatning, kræve godtgørelse, herun-
der for krænkelse af rettigheder«. Tvist 
afgøres ved domstolen. Der er tale om 
en interessant obstruktion. Det kunne 
også være spændende at lave en lignende 
kuratering af »samtidskunsten«, hvor 
man forbød begreber som nybrud, over-
skridelse, det eksperimenterende, instal-
lation, appropriation.
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Torunn Kjølner: Teatralitet og performativitet
In her introduction to theatricality and performativity, Torunn Kjølner casts light 
on a similarity in the development of both concepts. Initially, she argues, both con-
cepts were connected to a relatively limited field of knowledge (Theatre Arts), but 
has presently become central terms in the vocabulary of a large variety of scien-
tific disciplines. Consequently, both »theatrical« and »performative« are widely used 
both in everyday language, in different art cultures, and in the complex theoretical 
constructions of disciplines such as sociology and aesthetics.        

Annelis Kuhlmann: »Dobbeltkontrakten«
In her analysis of Molière’s play L’Impromptu de Versailles from 1663, Annelis 
Kuhlmann explores the nature of the »double contract« between the playwright and 
his audience. In doing so, she draws attention to the theatricality of the play and its 
conspicuous staging of reality and fiction.   

Mads Thygesen: »Jeg kan lide, når teatret spiller med åbne kort« 
Taking Roland Barthes’ distinction: »theater minus text = theatricality« as a point 
of departure, Mads Thygesen discusses the relationship between theatricality 
and enunciation in one of the most recent works by German playwright Roland 
Schimmelpfennig, Auf der Greifwalder Straße (2006). 

Anita Hammer: Teater som materiell imaginasjon
In her exploration of the poetics and aesthetics of the Norwegian performance col-
lective Verdensteatret, Anita Hammer draws on the concept of »material imagina-
tion« as formulated by French philosopher Gaston Bachelard.  

Lise Hovik : Øyeblikkets dramaturgi
In this article, Lise Hovik investigates the correlation between children’s play and 
improvisation with inspiration from the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty. 
Under the heading: »dramaturgy of the moment«, Hovik describes different kinds 
of children’s theatre where both actors and child engage in improvisation. 

Erik Exe Christoffersen: Teatralitet, teatralsk og teatralisering
Exploring theatricality as a concept of difference, Erik Exe Christoffersen shows 
how theatricality and the staging of the gaze can be seen from different historical, 
sociological, and medial perspectives.

Eugenio Barba: Den dybtgående orden, der kaldes turbulens
In this essay on the three faces of dramaturgy, Eugenio Barba reflects on his theatri-
cal works.
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Serendipitet (særnummer – 2007)
Symposiet »Serendipitet: En brainstorm mellem videnskab, kunst og design« 
(afholdt d. 15-16. februar 2007), der blev arrangeret af tidsskriftet Peripeti og Centre 
for Theatre  Laboratory Studies (CTLS) i samarbejde med Odin Teatret, dannede 
ramme for en diskussion af grundlaget og forudsætningerne for kunstneriske og 
videnskabelige eksperimenter. I efteråret 2007 bringer vi et særnummer med artikler 
fra seminaret. Særnummeret kan downloades gratis fra Peripetis hjemmeside: 

http://www.dramaturgi.au.dk/forskning/publikationer/peripeti

Bidrag af: Erik Exe Christoffersen, Svend Larsen og Eugenio Barba.    


