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Redaktionelt forord
Af Janek Szatkowski

Baggrund
Performativitet er som videnskabeligt begreb blevet anvendt til at dække meget forskelligartede 
fænomener. Betragter man ordets oprindelse finder man to klart forskellige rødder. På oldfransk 
er betydningen knyttet til det at fuldføre noget. Det peger på effektivitet, kunnen og evnen til at 
gennemføre noget. Fra begyndelsen af 1600-tallet får ordet forbindelse til det, at nogen optræder 
for nogle andre. Noget der altså peger på en teatermæssig dimension.  Som videnskabeligt begreb 
har performativitet fundet en række forskellige anvendelser ikke mindst i sprog- og kulturteoretiske 
sammenhænge. 
Forskergruppen Performativitet og teatralitet i æstetisk handlingskonstruktion og betydningsdannelse 
blev etableret i 2005 som en del af det større strategiske forskningsprojekt ved Aarhus Universitet, 
”Videnssamfundet”. Gruppen satte sig som mål at vise, hvordan performativitets- og teatralitets-
studier kan bringes produktivt i spil i en undersøgelse af viden i dagens samfund. Begreberne 
performativitet og teatralitet skaber på samme tid forbindelseslinjer og sætter forskelle mellem 
sprogteoretiske, kulturteoretiske og teaterteoretiske problemstillinger. Projektet søgte at afdække, 
analysere og perspektivere nogle af disse forbindelseslinjer og forskelle gennem en re-evaluering 
af, hvordan vor tids teaterkunst kan bidrage med forståelser af æstetisk handlingskonstruktion og 
betydningsdannelse i videnssamfundet.     

Forskergruppen valgte at starte med en kritisk analyse af den tyske teaterforsker Erika Fischer-
Lichtes performativitetsteori for at skabe et debatforum og en form for fælles reference. Denne 
fase blev afsluttet med seminaret ”Performativitet”, der afholdtes den 8. december 2006 på Aarhus 
Universitet, Institut for Æstetiske Fag. Oplæg til  og indlæg herfra er samlet i to temanumre i Tids-
skriftet Peripeti. Nr. 6, 2006 (om performativitet) og Nr. 7, 2007 (om teatralitet).  Med udgivelsen 
af denne antologi afslutter forskergruppen sit arbejde i håbet om at bidrage til den videnskabelige 
videreudvikling af performativitets-teorierne.

Om performativitet
Performativitetsforskning undersøger, hvordan handling virker og bliver til betydning både i en 
menneskelig dagligdags kommunikation, hvor de kommunikerende er nær-værende, og i en fiktio-
naliseret form, hvor menneskelig kommunikation bliver kommunikeret som noget der-værende.  

Teatralitetsperspektivet fokuserer på, at performative elementer bevidst indberegner referencer 
til sociale og kulturelle kontekster som forudsætning for betydningsdannelsen. Mens teatralitets-
perspektivet muliggør transparens og analytisk afstand til handlingen, rollen eller begivenheden, 
fokuserer performativitetsperspektivet på udførelsen. 

Forskningsprojektet Performativitet og teatralitet som handlingskonstruktion og betydningsdannelse 
tog udgangspunkt i, at teatret og scenen har fungeret som metafor og begrebsleverandør til en 
række forskellige vidensfelter og praksisformer siden Platons tid. Inden for fagfelter som filosofi, 
lingvistik, antropologi, adfærdsforskning, kognitionsforskning, rolleteori, kritisk teori, kønsteo-
ri, politisk teori, interaktionsteori osv. er forskellige former for mellemmenneskelig aktivitet og 
handlinger blevet betragtet som teater eller drama. Det har betydet, at der er blevet sat fokus på 
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bevidstheden om det iscenesatte, på det dramatisk konfliktuelle, på handlingskonstruktioner og 
deres effekter, på forløbsstrukturer, på rollefunktioner, på spillet mellem en begivenheds teatrale 
elementer og mere abstrakt på den betydning, der dannes i selve udøvelsen af handlingen, og som 
forsvinder lige så snart, den er sat i værk. Det performative og det teatrale ”eksisterer” således i kraft 
af tidslig og rumlig samtidighed i med-væren, i inter-aktion og måden, handlingen konstituerer 
betydning på.

Performativitet er et forholdsvis nyt begreb, der, ligesom teatraliet, dramaturgi og  iscenesættelse, 
ikke kun er blevet et nøglebegreb inden for en bred vifte af forskningsdiscipliner, men som tillige 
har udviklet sig til at blive selvstændige, ofte  flervidenskablige studie- og forskningfelter. At finde 
én teori, en praksis eller et ”objekt”, der ville kunne udpeges som samlet fælles reference for dette 
felt, er imidlertid en opgave, de færreste ville ønske at påtage sig.

I performansstudierne ligger der utvivlsomt en løs fælles reference til et udvidet teaterbegreb 
eller til teater forstået mere generelt som iscenesat begivenhed. Her er der derfor en mulighed for 
at sætte ind ved at skærpe begrebsforståelsen gennem afgrænsninger af en række forbundne begre-
ber. Derved kommer performativitetsstudier til at omfatte de typer begivenheder, hvor menneskelig 
handling og interaktion af og gennem gentagelse danner mening og kulturel betydning. Betydningsdan-
nelser af denne art finder sted på mange niveauer og ofte på flere niveauer samtidigt. Således kan 
rammerne og rammesætningen af en begivenhed forstås både som præmedieret koncept og som 
betydningsforhandling gennem samtidig tilstedeværelse (ko-præsens) og som gensidig påvirkning 
(interaktioner eller feed-backsøjfer). Ligeledes kan udførelsen af handlingerne betragtes som be-
tydningsdannende både i handlingen som sådan (aktion), men, og ikke mindst, gennem måden 
handlingerne gennemføres på (performans).

Bredt forstået omfatter performansstudier og performansteorier en række højst forskellige prak-
siser og analytiske indfaldsvinkler til kulturelle begivenheder, hvor handling og optræden indgår 
som centrale elementer og hvor begivenhedskvaliteten (event-ness) i sig selv har stor bevågenhed.

Om antologien
Dette afspejler sig i de 10 artikler i denne antologi. Det er vores håb, at læsningen af disse artikler 
vil demonstrere en indre sammenhæng, der er muliggjort af en fælles reference til Erika Fischer-
Lichte: Ästhetik des Performativen, 2004, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (engelsk version, 
lettere revideret i 2008). Forskergruppen startede arbejdet med en fælles læsning og diskussion af 
denne bog. Herefter har gruppens medlemmer udarbejdet artikler, der alle er blevet gennemlæst 
og drøftet af mindst tre medlemmer.  Det vil også vise sig, at der inden for denne fælles reference 
er forskelle, der sikrer at performativitetsbegrebet belyses gennem ganske forskellige perspektiver. 
For-og bagsidens billeder er hentet fra Kirsten Justensens fotosamling Melting Time # 11. De anty-
der, hvordan billeder kan indeholde deres egne kommentarer til handlinger. Den nøgne og udsatte 
krop mod det artiske landskab skaber en meget bevidst kommentar ikke bare til et globalt tema, 
men også til fremstillingen selv.

Antologiens første bidrag er Torunn Kjølners oversigtsskabende introduktion. Det var Torunn 
Kjølner der tog initiativ til forskningsgruppen, og som ledte den frem til sin alt for tidlige død i 
november 2008. Vi, der som kolleger har videreført arbejdet, vil gerne dedikere denne antologi til 
mindet om en teaterforsker med et bredt udsyn, teoretisk og praktisk kyndig og med en vilje til at 
gøre en forskel.

Janne Risum argumenterer i sin artikel for, at der er god grund til at skelne mellem teater-
opsætningen som forberedt struktureret værk og teateropførelsen som transitorisk øjeblikskunst 
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foran et publikum. Hun konstaterer, at der derfor ikke er grund til at antage, at der skulle være en 
almen antagonisme mellem dramaet som skrevet værk og teateropførelsen som begivenhed. Janne 
Risum diskuterer den tyske teatervidenskabs pioner Max Herrmanns (1865-1942) syn på begge 
problemstillinger og inddrager også Aristoteles’ og Lessings syn derpå. Med dette greb kritiseres og 
modbevises Erika Fischer-Lichtes udlægning i Ästhetik des Performativen af Herrmanns syn på tea-
teropførelsen, og det godtgøres, at det alene svarer til Fischer-Lichtes eget syn på det performative 
som transitorisk.

Med artiklen om den omnipotente krop undersøger Elin Andersen, hvordan teorier om kroppen 
og dens tilstedeværelse i teatret kan udformes med meget forskellige vægtlægninger. I en disskus-
sion med Fischer-Lichtes ideer om kropslighed påviser Elin Andersen, hvordan kroppen også kan 
læses som en brik i forskellige magtspil. I teatret bliver kroppen sat i spil af forskellige teaterfor-
mers forsøg på at kontrollere performerens krop. I videnskaben handler det om slagsmålet mellem 
kropslighed og tekst som forskellige paradigmer for forståelse, og i æstetikken er kroppen spændt 
op mellem avantgarde og tradition.

Siemke Böhnisch demonstrer i sin artikel, hvordan Fischer-Lichtes begreb om en feedback-sløjfe 
mellem tilskuere og performere må korrigeres på væsentlige punkter, hvis det skal finde anvendelse 
i forhold til en analyse af teaterforestillingen.  Siemke Böhnisch foreslår, at skuespillerens og tilsku-
erens gensidige henvendthed til hinanden er en afgørende faktor for en mere præcis forståelse for 
feedback-sløjen. Det er netop ved hjælp af forskelle i denne henvendthed til hinanden, at det er 
muligt at etablere forståelse for nuancer mellem forskellige måder, hvorpå feedback mellem tilskuer 
og skuespiller er mulig. Det kan også forbinde disse forskelle med forskellige genrekonventioner og 
spillestile og programmer for publikums adfærd.

Niels Lehmann gennemgår i artiklen ”Nærværsformer”, hvordan man kan læse Fischer-Lichtes 
forsøg på at beskrive en ontologi for den performative kunst som en poetologi inspireret af avant-
garden. Artiklen argumenterer for en konstruktivistisk tilgang til performativitetsbegrebet, der ud 
fra Niklas Luhmanns systemteori og begrebet operative lukninger afklarer det mulige spillerum 
uden for en ontologisk forstået performativitet.

I forlængelse heraf præsenterer Janek Szatkowski et bud på, hvordan man inden for samme vi-
denskabsteoretiske horisont kan tilbyde et alternativt begreb om performativitet. Han foreslår, at 
man arbejder med performativitet som et begreb, der iagttager verden ved hjælp af forskellen mel-
lem ”person” og ”rolle”. Dette tema gennemspilles så i en kritisk diskussion med Fischer-Lichtes 
analyse af et konkret performanceværk (Marina Abramovic: The Lips of Thomas 1975). I denne 
performance søger performeren at få fiktionen til forsvinde gennem udførelsen af reelle handlinger 
(spise honning, skære i sig selv, piske sig selv osv.).  Janek Szatkowski læser dette som en kunstnerisk 
undersøgelse af, hvad der sker, når man forsøger at klappe person og rolle sammen, sådan som det 
tendentielt sker i videnssamfundets udnyttelse af den enkelte vidensarbejder.

Thomas Rosendal fortsætter i ”Værket på væven” inden for den samme videnskabsteoretiske 
horisont, og diskuterer, hvordan begrebet om et kunst-værk, der i nogle performativitets teorier 
foreslås afskaffet, kan dynamiseres. Værkbegrebet er for kritikerne alt for bundet til en kausal logik, 
simple afsender/modtager kommunikationsforståelser, romantiske ideer om organiske helheder 
osv. til at det kan bruges til at beskrive den performative begivenhed.  Thomas Rosendal imødegår 
denne kritik og tilbyder et systemteoretisk gearet, dynamisk værkbegreb. Med dette kan en konkret 
analyse af en interaktiv børneteaterforestilling Forestillingen om Kejserens nye Klæder af Corona la 
Balance (2007) illustrere, hvordan et sådant værkbegreb giver et skarpt analytisk perspektiv.

Også Anette Vandsøs bidrag forsøger at dynamisere værkbegrebet i stedet for at afskaffe det. 
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Hendes artikel tager udgangspunkt i den amerikanske komponist John Cages 4’33’’ (1952) – der 
er et af de eksempler, Fischer-Lichte giver på et performativt værk. I en diskussion med Fischer-
Lichtes analyse viser artiklen, hvordan opførelsens betydningshandling adskiller sig fra hverdags-
lige handlinger, og derfor hævder Vandsø, at opførelsen selv af dette tavse værk har en form for 
værk-karakter. Opførelsen, eller det performerende, må dog, ifølge Vandsø, betragtes som noget 
performativt, og artiklen forsøger via udsigelsesteoretisk analyse at indkredse dét, der kendetegner 
’det performerendes performativitet’.

I artiklen ”Afbrydelsesstrategier” diskuterer Erik Exe Christoffersen ’afbrydelsen’  som en kunst-
form i hvilken  strategier og traditioner for diskontinuitet er centrale elementer i teater- og per-
formanceværker. Afbrydelsen skaber en forstyrrelse i værket og forskellige medier. Det betyder, at 
performative former kan betragtes som autenticitetsprojekter. Artiklen hævder, at afbrydelsen er en 
del af værkopførelsens begivenhed.

Til slut spørger Annelis Kuhlmann om performeren er død. Med udgangspunkt i den politiske 
performance Funus Imaginarium (2010) ved Das Beckwerk beskriver Annelis Kuhlmann, hvor-
dan mimesis-begrebet bliver gen-fortryllet af den mise-en-abyme-agtige politiske performance, der 
indebærer en begravelse af Claus Beck Nielsen, dog in absentia. Performancen mimer ritualet og 
involverer tilskueren i en kritisk og tragi-komisk danse macabre. 

Udgivelsen af denne antologi er blevet muliggjort gennem støtte Fra Aarhus Universitets Forsk-
ningsfond. Jeg skal takke mine kolleger og mine medredaktører Erik Exe Christoffersen og  
Thomas Rosendal for støtte gennem hele projektet.
 
 
 
 
 
 
 
 

TORUNN KJØLNER

IN MEMORIAM
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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 per-
formativitet 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 endelige 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 rammer. 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 diskutere forståelsen af begreberne teatralitet og performativitet og at 
afgrænse nogle af disse i forhold til teaterforskning og andre sammenhænge, hvor der indgår 
eksplicitte eller implicitte forståelser af teater, fx i oplevelsesøkonomi og begivenhedskultur, 
management, human ressource etc., hvor forskellige former for handlinger og betydnings-
produktion 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 al-
ligevel i flæng og ofte uden afgrænsninger eller ekspliciteringer af, hvad der egentlig refereres 
til når man anvender dem. 

Hvem anvender begreberne teatralitet og performativitet til hvad?
Det er lettere sagt end tænkt at afgrænse begreber som teatralitet og performativitet. 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, hvor-
dan 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 implicit), 
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 ontologiske 
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 el-
ler brugssituationen. Fra denne position er det en pointe at analysere bestemte begrebsanvendelser 
for at identificere hvilke perspektiver, begrebsanvendelsen trækker med sig. Her kan man strides 
om, hvordan 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 selvfølgelig 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) perspekti-
ver på noget, vil netop anvende de forskellige anvendelser af begreberne som fortolkningsmateriale. 
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Det siger sig selv, at man hverken tilfredsstiller ontologiske eller epistemologiske behov i en “over-
sigtsfortælling”. 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 vær-
dier, 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 virkningerne mærkes, kropsligt, sensorisk, sanseligt og 
erkendelsesmæssigt som noget, der er skabt for at virke. Teater kan virke i en kultur, hvor menne-
sker har lært, hvordan teater (kunst) virker til forskel fra, hvordan fx natur virker. Man kan opleve 
virkningerne forskelligt, og forstå hvordan det kan virke forskelligt. Mit ret simple udgangspunkt 
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, til at det giver mening at diskutere værkets virkninger. Efter min opfattelse kommer 
vi ikke nærmere en forståelse af teatralitet 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, 
noget, der netop skal opfattes, som hverken det ene eller det andet, hvilket vil sige, at den “fintfø-
lende 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 fri mig fra at mene, 
at jeg objektivt kan percipere, hvad der egentlig foregår i skuespillerens 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 kultur-
producerede “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 perfor-
mativitet en klar reference til kunstformen performance, på samme måde som det teatrale eller 
teatralitet har til teater. Ikke desto mindre anvendes begreberne performativitet i teatersammen-
hænge 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 



13

Teatralitet og performativitet

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 mellem 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, hvor-
dan 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 bidraget til at påvirke hvordan 
teatralitet og performativitet tænkes og anvendes i teaterforskningen i dag.    

Teatralitet i dagligsproget
Når det gælder teatralitet er det sprogligt åbenbart, at begrebet har en primær reference til teater. 
Det er ikke ensbetydende med, at den, der anvender ord som teatral eller teatralsk har en klar fore-
stilling om, hvilken slags teater eller hvilke elementer fra teatret det er, der medvirker, når han eller 
hun anvender begrebet: Er det kunstformen teater, som vi ser den på Aarhus Teater? En bred tea-
terkultur, hvor film, kabaret, stand-up etc. også er medvirkende? 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 interesse i 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 teatralitet” 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 dramatisk handling dominerede 
forståelsen af, hvad der var karakteristisk for teater. Som bekendt, også fra andre kunstarter end tea-

1)  se fx Thomas Postlewait and Tracy C. Davis  (2003) Theatricality, Cambridge University Press.
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tret, blev disse tendenser mod det store og spektakulære på et historisk tidspunkt forsøgt nedkæm-
pet 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 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 sceneeffekter, 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, pub-
likum 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 konventio-
ner, der var borgerskabet bekendte, fik man skabt en (eller måske to) ismer i teatret. De teatrale sti-
liseringsgreb 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 genfinde i teaterhi-
storien i flere variationer. Perspektivet kunne også vendes om. Således er det interessant, at den 
såkaldt historiske avantgarde (især i den russiske aftapning), næsten samtidigt med, at Ibsen, An-
toine, 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 Skue-
spillerens arbejde med sig selv og Det teatralske teater denne kampplads 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 tea-
terkunsten, måske ikke så meget en strid om begreber (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 
indefra 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 problemati-
serer imidlertid ikke det, at teatret er og skal være fiktion, altså handling, der er skabt og formet. 
Teatral eller teatralsk anvendes 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, 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 salig Stanislavskijs ånd ud fra “Jeg tror 
på det!” eller “Jeg tror ikke på det!”.

I et andet nærliggende, men alligevel radikalt anderledes kunstnerisk perspektiv, tænkes teatralt 
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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 teaterkun-
sten 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 gennemfø-
res 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 kon-
ventionelt, eller rettere sagt baseret (for meget) på (forældede) konventioner. Dette perspektiv op-
retholdes 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 skuespillere, 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 repræsentation 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 teatrale, som 
noget konkret og reelt, 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 oprethol-
der 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 kom-
menterer 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. 

At søge efter teatraliteten  
I en tid, hvor det føltes vigtig og rigtig at lede efter teatrets essens eller efter konstituerende ele-
menter, der kan skille “rigtigt teater” fra andre former for scenekunst, fulgte teatervidenskaben 
trop med teatrets kunstneriske praksis og skrivende praktikere 3 i utallige forsøg på at definere tea-
trets 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 fremmest 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 teatralitet på samme måde som litteraturforskere har ledt efter “litterariteten”. 

2)  Se fx Langsted, Jørn et.al (2005) Ønskekvistmodellen, der foreslår en model for, hvordan kvalitet i scene-
kunsten kan vurderes.
3)  Jeg tænker her på en lang række af teaterkunstnere, der har sat sig i spidsen for at eksperimentere med 
teater og teatrets grænser og konventioner, så som Stanislavskij, Meyerhold, Artaud, Piscator, Brecht, Brook, 
Barba, Grotowski, Littlewood, Mnouchkine o.a.
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Teatret giver ret mange muligheder for at placere ’det egentlig teatrale’ forskellige “steder” i dets 
kunstunivers; i dramaet, i forestillingen, i spillestilen, i rummet mellem skuespillerne, 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 teatralitet som en egen-
skab ved teaterkunstværket, ligner til forveksling den, der definerer 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 sam-
menligner noget kendt med noget ukendt, og ser dermed noget kendt i det man referer til. Det der 
er kendt fra én terminologi, ses som et nyt perspektiv i en anden terminologi. Theatrum Mundi 
metaforen hører imidlertid til en af de store metaforer som vores vestlige kultur har benyttet, hvil-
ket også har ført til, at der er blevet en stadig kortere vej mellem virkelighed og billedlig reference. 
I årtusinder har filosoffer og digtere leget med tanken om, at vi er mennesker (som) spiller roller på 
verdensscenen. Da adfærdsforskningen begyndte at slå igennem som videnskab, skete det, at psy-
kologer, sociologer, antropologer og andre, gradvist kom til at tænke at adfærd er spil i roller. Tea-
terbegrebet 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 det, at teatralitet er en kendsger-
ning i det sociale rum, eller også som det, 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 socialantropologen Erwin Goffmann for et halvt hundrede år siden 
beskrev i den efterhånden 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 forskellige former for teorier, sociologiske, antropologiske, 

4)  Se fx Anne Britt Grans bog Vår teatrale tid, der nærmest eksemplarisk forfægter denne forståelse af 
teatralitet.
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socialpsykologiske osv. Disse forskningsområder og deres perspektiver har igen haft stor påvirkning 
på teaterforskningen. Specielt i den periode, hvor mange nye teatervidenskabelige institutter i Nor-
den 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 meta-
for, 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 videnstraditioner man eksplicit – eller 
implicit – bekender sig til. Teatervidenskab er som selvstændig universitetsdisciplin en ganske ung 
videnskab, og det har måske været lidt tilfældigt, hvor de forskellige teatervidenskabelige institutter 
har skullet skaffe deres legitimitet, for i det hele taget at blive til selvstændige forskningsdiscipliner. 
Dette har sandsynligt været medvirkende til, at der ikke er mange selvkritiske eller videnskabskri-
tiske traditioner at finde i den tidlige teaterforskning, i alle fald ikke i Norden. En grundlæggende 
positivistisk videnskabsforståelse havde rigtignok kildekritik som et væsentligt element i forsknin-
gen. Kildekritik syntes nødvendig, ikke for at være kritisk overfor en positivistisk historiefortæl-
ling, men for at synliggøre at teatret faktisk havde en særlig egenart idet det så at sige ikke efterla-
der sig materielle, 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 referen-
ceobjekt, 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 forskningsobjekt 
end det skrevne (litterære) drama. Nogle fandt semiologi eller semiotik som mest anvendelig teori 
og metode i teaterforskningen. Andre fastholdt, at teatervidenskaben ikke kunne undgå at studere 
teatret som institution, og bragte studier af publikum og dermed også en række sociologiske per-
spektiver med ind i teaterforskningen. 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 performativi-
tet bliver anvendt og forstået på forskellige måder i forskellige epoker 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 operationalitet. Derfor må enhver teaterfor-
sker gøre det klart, hvilke perspektiver der også dækkes eller afdækkes når man anvender begreber 
som fx teatralitet. Anvendelsen af teatralitet siger med andre ord måske ofte mere om den teater-
forsker, der fx anvender termen teatralitet, end om “fænomenet” teatralitet. Denne indsigt kan også 

5)  Uden at gå nærmere ind i dette felt i denne sammenhæng, vil jeg henvise fx. til den svenske professor 
Gösta M. Bergmans forskning og vidensforståelse.  
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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 performativitet i deres forskning. 

Nogle sociologiske perspektiver
I The Sociology of the Theatre fra 1955 tager fx sociologen Georges Gurvitch udgangspunkt 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 blegnet. 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 situationer, hvad en-
ten 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 be-
vidst kalkuleret teatralitet ind i hver situation, i research eller i interviewer.” 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 mel-
lem 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 selvfølge-
lig 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 analyse, 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 forvir-
ring, 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 7. 

Et andet eksempel på anvendelse af teater som reference, der ved nærmere eftersyn handler om 
noget mere specifikt, er litteraturforskeren Kenneth Burkes bud på et dramatistisk perspektiv 8. 
Dette dramatistiske perspektiv viser sig at repræsentere et socialistisk perspektiv i litteraturforsk-
ningen. 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 sammenligner teater og social virkelighed ser han, at det i begge tilfælde drejer sig om, at 
sprog og tanke primært er handlemåder. Vi hører Austin og Searle spøge, og det bliver påfaldende, 
at når undersøgelsesinteressen fokuser på handling og samhandling mellem mennesker i samme 
rum, så påkaldes teatret som metafor eller model. 

6)  Georges Gurvitch, The Sociology of the Theatre, p. 76.
7)  En analyse af Laurels teaterforståelse findes i  Quortrup, Lars et al: Virtual Interaction: Interaction in 
Virtual Inhabited Spaces, Springer. London, Torunn Kjølner og Niels Lehmann “Uses of Theatre as Model: 
Discussing Computeres as Theatre – Some Additional Perspectives”.
8)  Burke, K.(1975)“On Human Behaviour Considered Dramatistically” eller i “The Five Keys of Drama-
tism” i  Brisset and Edgley (ed) 1975 Life as Theater. A Dramaturgical Sourcebook, Chicago.
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Erwin Goffmann, der i The Presentation of Self in Everyday Life nærmest plyndrede 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 de 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 
placerer 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 kommunikation” 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 frem-
fører ting som er virkelige og ofte ikke ordentlig gennemprøvet.” Det væsentligste 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 teaterroller. 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 “potentielt uendeligt 
kredsløb af 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 afsløret, 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 rolleindehaveren får tilstrækkelig indsigt i 
situationen og tilstrækkelig kontrol over virkemidlerne. Indsigten i dette spil får man fra en tilsku-
erposition, 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 afhandlingen 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 konventioner der opstår, når mennesker handler sammen. I en histo-
risk 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. Under-
forstået 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 over-
førsel af sociale konventioner. 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 be-
gyndelsen af 1970’erne med den samme problematik som teaterforskerne. Et nyt teater er på vej. 
Dermed skimtes også et nyt begreb om teater, som Burns ikke helt ved, hvad hun skal stille op 
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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 teatervidenskabelige institutter i Europa og Amerika i gang med at lede efter forskningsmo-
deller og metoder, der kan fiksere et eller flere af de snart mange forskningsobjekter teaterstudierne 
tilbyder. Nye fag er også på vej. I England etableres Cultural Studies, hvor der fx også er plads til 
teatereksperimenter og forestillinger (performances), der sprænger grænser fx mellem scene og sal. 
I Amerika havde eksperimenter 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 teater-
forskningen og tilføre den ny inspiration.  

Teater burde altså betragtes som noget andet end historie, noget andet end litteratur, noget 
andet end et tegntæt kunstværk. Men hvordan skulle man bedst forklare, 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 teaterinstitutter. Især 
gik det godt med at få semiologi og semiotik adapteret som analysestrategier 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 
erkendelsesform, der indeholder ophobninger af delvist artikuleret forståelse og kundskab. Hos 
Burns ligger der en stærk antagelse om, at teatret vokser ud af riten. Virkeligheden 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 dramatiske konventioner. Burns påtager sig gerne 
Goffmanns publikumsrolle og fremhæver netop analogien mellem teater og samfund, som et ar-
nested 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 formet 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 virkelighed. 
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 menne-
skelig erfaring og menneskelig samspil egentlig er (Burns 1972, p. 12). Et af Burns projekter er at 
positivere en kreativ udforskning af tovejsprocessen mellem teater og samfund. I den sociale vir-
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kelighed krediteres denne type kreativitet nemlig ikke, 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 producerer et skel mel-
lem 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 Gro-
towskis begreb ’kollektiv introjection’ kan føre til påvirkning af tilskuerens kollektive bevidsthed, 
som Grotowski hævder, men:   

In this concept of the theatre, the world of social reality is fused with or drowned in the the-
atrical presentation. Actors and spectators are both offered up, in some sacrificial way, to the 
theatrical experience. But the fusion could also be regarded as a contradiction 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 illumi-
nate 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 tea-
terforskere 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 teatralitetsforskning fra firserne og halvfemserne. 
Med semiologiske eller semiotiske briller er det nærliggende at fæste blikket på, hvordan konven-
tioner får en fastere form, og dermed 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 nærmere 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 afstedkommer 
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gennem deres bevidste udtryk. I dette perspektiv rykker forståelsen af værkets 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 gennem tegn og symboler opretter med 
sit publikum. Indeholdt i denne forståelse af det teatrale må der altså ligge et perspektiv, der foku-
serer 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. 

I en efterhånden berømt artikel i tidsskriftet Modern Drama fra 1982, “Performance and Thea-
tricality, the Subject Demystified 9” 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 10. 

I 2002 redigerede samme Féral et temanummer om teatralitet i SubStance 11. Her samler hun en 
række kollegaers bud på års forskning i teatralitet og på egne synspunkter om samme. I introduk-
tionen har Féral følgende indgangsbøn: 

The notion of “theatricality” recurs in many different disciplines: theatre, anthropology, soci-
ology, 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 manner. 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 teatralitet. Som redaktør af temanummeret ser hun, hvor-
dan artikelforfatterne anvender begrebet teatralitet ret forskelligt i teaterhistorie, kulturstudier, fe-
ministisk teori, kognitiv videnskab osv. Féral mener, at artikelforfatterne repræsenterer et felt, hvor 
divergerende og nogle gange diametralt modsatte, synspunkter reflekterer en “evolution 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 tea-
tralitet, er at finde ud af, om teatralitetsbegrebet nu også kan stå sin prøve i forhold til et begreb 
om performativitet, som Féral mener, har overskygget teatralitetsbegrebet de sidste mange år, især 

9)  Modern Drama, Vol. 25, March 1982
10)  Se Niels Lehmanns artikel i denne antologi.
11)  SubStance #98/99, 2002, Vol. 31,nos. 2&3, @Board of regents, University of Wisconsin System.
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i amerikansk teaterforskning. Hun forsøger at forklare de visioner, der har forandret sig i hendes 
eget syn på teatralitet siden 1982, hvor hun: “presented performativity and theatricality as oppos-
ing terms, stressing the dynamic aspect of the former, while the latter, I said at the time, inscribed 
the stage in a signifying semiology, not possible through perfomativity”. Hendes forklaring i ar-
tiklen 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 readjusts 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, hvil-
ket i sin tur førte til en vægtlægning af ’det performative’ 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 perfor-
mance, 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 performativity 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 pos-
sibility for the spectator to understand 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 performativitet 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” performativitetsbegreb, fordi teatralitet har med læselighed at gøre. I samme 
ombæring kan hun redde teatret fra at blive splittet i to uafhængige kunstarter; teater og perfor-
mance; et perspektiv amerikanske performativitetsforkæmpere har arbejdet hårdt for at nå frem til, 
med Féral som formodet samarbejdspartner. Ved at insistere på, at modsætningen mellem teatrali-
tet og performativitet kun er tilsyneladende, 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 performativity, 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)   
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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 ge-
nerelle betydninger, som ikke primært refererer 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 handlingsbeherskelse, der er gået i tradition fra genera-
tion 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 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 situationen, 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 omstændighe-
der, 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 teaterforestilling 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 eksperimente-
rende 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 tradi-
tionelt begreb om teater (dramatisk teater, klassisk teater). “Det nye” har set sig bedre repræsenteret 
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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; performance eller 
performanceteater. Hvad der refereres til kan variere fra, at man genkender en vis spillestil, gerne 
noget langsomt gående, andanteagtigt, hvor der ikke bliver vist spillede følelser 12,1 til iscenesæt-
telser 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 sammenstillinger 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 materiale e.l. Perfor-
manceteater er sjældent plot- og konfliktbaseret. Performance, eller performance-teater, bliver også 
kaldet postdramatisk teater 13. Der er knapt nogen tvivl om, at den type teater eller den teatergenre, 
performancebegrebet henviser til, er inspireret både af det amerikanske avantgardeteater fra tres-
serne og halvfjerdserne, med happeningen som en form for grand old mother, og af en europæisk 
avantgarde med mange variationer af europæisk eksperimentelt, fysisk teater (med Artaud som 
alfader og Grotowski, Brook og Barba som arvtagere) samt fra et politisk (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 perfor-
mancekunst som reference. Men sådan står det ikke – og slet ikke som bevidst teatervidenskabelig 
perspektiv eller strategi. Det interessante er snarere, at både teatralitetsforskning og performativi-
tetsforskning er blevet etableret som mere eller mindre selvstændige forskningsfelter – også inden-
for teaterforskningen.  

Performance i forskningen 
Shannon Jackson viser i bogen Professing Theatre, at amerikansk teaterforskning har andre forud-
sætninger og en anden udviklingshistorie end den mellem- og nordeuropæiske. Storbritannien har 
stået i en særstilling 14. Mange engelske teaterforskere har bidraget væsentligt til moderne ameri-
kansk performanceforskning. I England blev der allerede i tresserne forsket i teatereksperimenter 
og scenekunst i sammenhæng med andre kulturelle aktiviteter og begivenheder, Cultural Studies 15. 
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 gæl-
dende både praktisk og teoretisk. 

Prototypen på denne sammenblanding af teoretisk og praktisk tilgang til teater og performance 

12)  Se den skelsættende artikel “On Acting and Not-Acting” af den amerikanske teaterforsker og perfor-
mancekunstner Michael Kirby (trykt i Zarilli (ed.) Acting Re-Considered. 
13)  Se Hans-Thies Lehmann  (1999).
14)  Se Shannon Jackson (2004) Professing Theatre. Theatre in the Academy from Philology to Performativity. 
Routledge, Cambridge.
15)  Simon Shepard og Mick Wallis giver en god oversigt over britisk teaterforsknings bidrag til debatten i 
bogen Drama,/Theater/Performance i serien The New Critical Idiom, Routledge 2004.
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er amerikaneren Richard Schechner og hans samarbejde med den engelske antropolog Victor Tur-
ner. 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 Antrop-
logy) og i tidsskrifter som britiske The Performance Journal. 

Den praktiske dimension af teatret har utvivlsomt haft en større plads og betydning i udviklin-
gen af universiteternes teaterstudier i Amerika og England, end i Norden og Mellemeuropa, hvor 
der har været skarpere skel mellem praktisk kunstnerisk uddannelse og teoretisk analytisk teater-
uddannelse. 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 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 
henviser 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 nationale 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, mu-
sik, 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 performing 
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 depart-
ments should develop curses that show how performance 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 perform-
ance is used in politics, medicine, religion, popular entertainment, and ordinary face-to face 
interactions. The complex and various relationships among the players in the performance 
quadriolog – authors, performers, directors, and spectators – ought 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 community 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. 16

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 

16)  Schechner in “Performance Studies. The broad spectrum approach” p. 8ff
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study it not only as art but as a means of understanding historical, social and cultural processes” 17. 
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.” 

I deres artikel “Introduction to Performativity and Performance” fra bogen Performativity and 
Performance (der samler indlæg fra The English Institute’s konference om performance), slår An-
drew Parker og Eve Kosofsky Sedwick fast, at en række forskningsfelter nu er rede til at lade perfor-
mativiteten flytte ind midt på forskningsscenen: 

A term whose specifically Austinian valences have been renewed in the work of Jacques Der-
rida and Judith Butler, performativity has enabled a powerful appreciation 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. 18

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 mindre for teatrale udtryk. 19

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 performance 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-established sequences of words or actions.  (Ibid.) 

Performativitetsstudierne skal altså på samme tid forstås som noget meget inkluderende, og som 
noget, der er meget fokuseret om en bestemt form for handling. I følge fx Schechner er kendeteg-
net ved en performativ handling, at den er ’restaureret’, altså en handling, der er gentaget, eller i 
en af Schechners berømte definitioner: performance er “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 Cri-
tical Introduction, 20 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 spek-
trum af aktiviteter indenfor såvel kunst som videnskab, hvor især discipliner indenfor samfunds-
forskning 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 kritiske vokabularer, der følger i halen på performanceforsk-
ningen, mere som hindringer end som hjælp, hvis man sætter sig for at forstå, hvad performance er. 

17)  ibid.
18)  Bial 2004, p. 168.
19)  Et synspunkt Anne-Britt Gran gør sig til talskvinde for i Vår teatrale tid (2004).
20)  Udkom først i 1996. Anden udgave er noget redigeret. Den udkom i 2004.
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Carlson henviser til en surveyartikel fra 1990 21, hvor forfatterne allerede på det-
te tidspunkt slår fast, at performance er “an essentially contested concept” en 
term Gallie introducerede i tresserne, der peger på at visse koncepter må betrag-
tes ud fra, at de allerede indeholder konfliktuelle forståelser. Sådanne begreber bliver  
“sikrede” mod entydig interpretation. Carlson er overbevist om, at performance er et sådant be-
greb, og at det dermed også har denne type begrebskvalitet, eftersom det er “udviklet i en atmo-
sfære 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 kontinuerlig 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, hvordan ideer og 
teorier om performance har udvidet og beriget den forståelse af menneskelig 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 traditionelt teater, og koncentrerer sig om, hvad han ser repræ-
senteret under den generelle overskrift performance eller performance art. Han starter alligevel 
med en overvejelse 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 in-
ternational 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 performativitet og tea-
tralitet ind i en nordisk kultur, bør være ekstra opmærksomme på, hvilke kulturelle for-forståelser 
og rammebetingelser, der præger begreberne. Kirshenblatt-Gimbetts “sælger” for eksempel Per-
formance Studies som en ny og uundværlig forskningsdisciplin for alle universitetsstudier. Sche-
chner 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 begreberne. I Danmark kan studieordningen 
i det for nyligt opstartede 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 engagement 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 mere end ligner en tilfældighed, at Fischer-

21)  Strine, Long and Hopkins (Ed) 1990 Research in interpretation and performance studies: trends, issues, 
priorities.
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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 per-
formative bliver således til et praktisk-teoretisk omdrejningspunkt. Ved at skifte fokus fra teatralitet 
til performativitet, kan teaterforskningen pege på en række teaterspecifikke kompetencer, samtidigt 
med, at det bliver synligt, at disse kan anvendes mere generelt som analysestrategier 22. 

Kort fortalt har både amerikanske og europæiske teaterforskere ledt efter teoretiske 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 centralt. Senere blev performativitetsteori også en betydelig brik i køns- 
og kvindeforskningen, 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 reference” 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 
sproget konstaterer og hvordan det bruges (til andet). På den ene side er det den logiske posi-
tivisme, 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 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 23.

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 pro-
blemstillingen 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 publiceret deres bud på teatralitet og performativitet, kan man se en tendens til, at 
teaterforskingen 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 møde-
punkter med andre fag og discipliner – kort sagt, der ses efter ligheder. På den anden side handler 
det om at hive al den specialviden 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 performativitet forekommer i forskel-
lige kontekster og som led i vidensforståelser. Man kan drømme om at rejse en teatervidenskabelig 

22)  Se Erika Fischer-Lichte(2004). Ästhetik des Performativen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
23)  For en nærmere gennemgang af performativitet i en mere sprogfilosofisk og litteraturteoretisk vinkel 
kan jeg anbefale litteraturforskeren James Loxley’s Performativity, udgivet af Routledge i serien the New Cri-
tical Idiom fra 2007.   
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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. 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 teaterforsker 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 24. Gran ser speci-
fikke 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 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 25 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 et nummer af tidsskriftet Peripeti (nr. 6, 2006) var temaet performativitet. I artiklen “Perfor-
mativitet, æstetik, udsigelse” ønsker professor Morten Kyndrup sig en videnskabelig undersøgelse 
af teatrets udsigelsesproblematik. Han giver sågar retningslinjer for, hvordan sådan en burde ud-
formes. 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 for-
skelle 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 tea-
ter) 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 gik i 2006 sammen i en forskningsgruppe, der 
skulle undersøge, hvordan teatralitet og performativitet indgår i æstetiske betydningsdannelser, og 
hvordan dette kan anvendes i videnssamfundet. Resultaterne af dette arbejde er samlet i denne bog.  

Afsluttende bemærkninger om teatralitet og performativitet
De tanker og teorier, der styrer sproglige, æstetiske og forskningsmæssige praksiser betyder i prak-
sis 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 forskningspraksis. I en lyst til at sammenholde de to begreber teatralitet og 
performativitet repræsenterer 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 

24)  Gran har også publiceret artikler om teatralitet, fx “The Fall of Theatricality in the Age of Modernity“ 
i det tidligere nævnte nummer af SubStance. (98/99, Vol.31, Nos 2&3, 2002)
25)  Willmar Sauter (2006). Eventness. A concept of the Theatrical Event. STUTS 2006.
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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 be-
greb som teatralitet. Féral ser altså, at teatralitetsbegrebet så at sige må forstås som noget, der “flyt-
ter 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 
subjektivitet. Férals forsøg på at syntetisere mellem performativitet og teatralitet er med andre ord 
presset fra flere sider – 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 udøvere og tilskuere er til stede i samme rum og på samme tid, men at der er 
en forskel mellem disse to grupper af mennesker, specielt når det gælder funktion, forberedelse 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 
kunstighed, som noget, der er skabt af nogen med betragtning for øje. På teaterkunstens præmis-
ser 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 førstegangs eller 
førstehånds hændelse. Kunne man fravriste teatralitetsbegrebet de overvejende negative værdilad-
ninger, 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 diskus-
sion 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 
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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 
ordnede som vigtigst. Jeg har forsøgt at undgå, at argumentere for at det performative eller per-
formativitet er kunstgreb eller kunstbegreb på samme måde som teatralitet. Ikke desto mindre vil 
man aldrig kunne forhindre at begreberne teatralitet og performativitet 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 per-
formativitet to sider af samme sag – og alligevel ikke. Den “lille værdiforskydning” fra det teatrale 
til det performative (eller omvendt) er i teaterkunstens praksisfelt væsentlig. Ikke at vi ikke finder 
blandede værdier og referencer, men i “renere” udgaver vil alt fra skuespillertræning til forestillings-
produktion og prøver, tematik, terminologi, publikumsrelationer etc. være så lige så forskellige fra 
hinanden som tænkningen om dem. 
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Den ældste bevarede diskussion af dramaet, den græske filosof Aristoteles’ Poetikken, skelnede 
mellem værk og begivenhed, nemlig skuespiltekst og forestilling, og det på begivenhedens klare 
bekostning med over 2000 års teaterteoretiske følger. Lær udenad: tragedien er anden digtekunst 
overlegen, og dens seks dele udgør et værdihierarki i denne faldende rangorden: plot, karakterer, 
tænkning, sprog, sangene, og nederst opsætningen. For opsætningen er tragediens “mest kunstfor-
ladte” og mindst betydningsfulde element (Aristoteles 2004:65-67). Denne mere normative end 
analytiske besked i Poetikkens kapitel seks havde været god aristotelisk latin for dramateoretikere 
siden renæssancen og den franske klassicisme, og skulle forblive det længe efter, da den tyske oplys-
ningstids vigtigste dramatiker og kunstkritiker Gotthold Ephraim Lessing påtog sig at nytolke og 
supplere Aristoteles’ skrift om den antikke græske tragedie, som også han anså for sin dramaturgi-
ske bibel. I indledningen til sin Hamborgdramaturgi (Hamburgische Dramaturgie) i 1767 beklagede 
Lessing, at når en skuespiller spiller en rolle i en forestilling, er det lettere for kritikeren at identifi-
cere dramatikerens bidrag end skuespillerens af følgende grund:

Et forsvar for digteren kan føres til enhver tid; hans værk bliver ved med at være der og kan 
lægges synligt frem for os igen og igen. Men skuespillerens kunst er i sit væsen transitorisk. 
Hans gode og dårlige præstationer er lige hurtigt ovre; og ikke sjældent er det humør tilsku-
eren er i den dag mere grund, end han selv, til hvorfor det ene eller det andet har gjort et 
mere levende indtryk på denne. 1

Denne ide om teaterforestillingen som øjeblikskunst skulle blive grundlæggende for den tidlige 
tyske Theaterwissens chafts selvafgrænsning i starten af 1900-tallet i forhold til det hidtil domine-
rende rent litterære dramastudium, samt for dens fortaleres insisteren på teaterhistorisk rekonstruk-
tion af teaterforestillingen som primær opgave.

Heroverfor vil jeg hævde, at allerede Lessing dualistisk overdri ver forskellen på analyse af dra-
matekst og forestilling, fordi han ved for lidt om de metoder som skuespillerkunst og de øvrige 

1)  “Die Rechtfertigung des Dichters kann jederzeit angetreten werden; sein Werk bleibt da und kann uns 
immer wieder vor die Augen gelegt werden. Aber die Kunst des Schauspielers ist in ihrem Wesen transito-
risch. Sein Gutes und Schlimmes rauschet gleich schnell vorbei; und nicht selten ist die heutige Laune des 
Zuschauers mehr Ursache, als er selbst, warum das eine oder das andere einen lebhaftern Eindruck auf jenen 
gemacht hat. (Lessing 1978:5).

I denne artikel påtager jeg mig at vise, at der er god grund til at skelne 
mellem teateropsætningen som forberedt struktureret værk og teater-
opførelsen som transitorisk øjeblikskunst foran et publikum, og derfor 
ingen grund til at antage at der skulle være en almen antagonisme mel-
lem dramaet som skrevet værk og teateropførelsen som begivenhed. 
Der gør jeg primært ved at diskutere den tyske teatervidenskabspio-
ner Max Herrmanns (1865-1942) syn på begge problemstillinger, og 
med inddragelse af også Aristoteles’ og Lessings syn derpå. Tilsvarende 
modbeviser jeg Erika Fischer-Lichtes udlægning i hendes bog fra 2004, 
Det performatives æstetik (Ästhetik des Performativen) af Herrmanns 
syn på teateropførelsen som alene svarende til hendes eget syn på det 
performative som transitorisk.
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sceniske udtryk bygger på. Som jeg har sagt det før: Det er jo kun fra tilskuerens synsvinkel, at 
teaterforestillingen kan forekomme at være ren øjeblikskunst. Fra skuespillerens synsvinkel er tea-
terforestillingen indskrevet i en teaterkonvention, der er udviklet og overleveret over tid, og som 
derfor er registrerbar over tid (Risum 1993:35). Deraf forskellen på forestillingen som fastlagt lang-
tidsholdbar opsætning og som aftenens opførelse. Som dramaturgisk pioner er Lessing dog lovligt 
undskyldt. Hans formål med Hamburgische Dramaturgie var jo netop at rette op på det misforhold, 
hvad der som bekendt ikke lykkedes for ham, fordi skuespillerne mildt sagt bad ham blande sig 
udenom. Den mere overordnede historiske årsag er den indtil det monolitiske magtfulde litterære 
norm for dramaet, som århundreders læsning af det fatale kapitel seks havde cementeret, og som 
Hegel skulle cementere yderligere i sin æstetik. Da den tyske Theaterwissenschafts pioner Max 
Herrmann sidenhen tager fat på det samme, fortsætter han da også i Berlin hvor Lessing slap i 
Hamburg, men mere konsekvent. Hvor gamle Aristoteles hævdede, at “tragediens virkemåde er der 
også uden opførelse og skuespillere” (Aristoteles 2004:67), erklærer Herrmann stik modsat, sjovt 
nok uden at nævne Aristoteles, at “med sin demokratiske karakter kræver det opførte drama nød-
vendigvis et publikum” og at “et drama virker helt anderledes på os, når vi læser det, end når vi ser 
det opført” 2. Og hvor gamle Aristoteles anførte, at “det at efterligne er medfødt for mennesket lige 
fra barn af”, hvorfor “det at lære noget er den største nydelse ikke alene for filosoffer, men også for 
alle andre mennesker” (kapitel 4, Aristoteles 2004:62), regner Herrmann tydeligvis med at vi har 
læst Poetikken, når han med henvisning til hvad man ved om det antikke græske teaters oprindelse 
definerer teatret som

et socialt spil. Et spil er det, hvor hele folket eller en stor mængde nyder efterligning af virke-
ligheden i fælles glæde derover. Med til denne fælles glæde hører festnydelsens særlige egenart, 
teatrets lyrisk-musikalske element. 3

“Teaterkunst er en rumkunst” 4, “publikum er så at sige teaterkunstens skaber” 5, men “i skuespil-
lerkunsten ligger (…) det afgørende i den teatrale præstation” 6 - lyder Herrmanns nærmere defi-
nitioner. “Den teatrale rumoplevelse”, eller mere præcist “de teatrale rumoplevelser”, opstår i et 
virkeligt rum hvori skuespillerne har tilskuerne som medspillere og medoplevere ikke blot gennem 
synssansen, men gennem hele deres individuelle og kollektive “kropsfølelse” og psykiske reaktion 7.

Herrmann sætter ind i en ny epokal kontekst og brydningstid, nemlig den moderne reteatra-
liserings oprør mod ikke blot dramaets, men også scenerealismens dominans. Betegnende nok 
har han sceneinstruktørerne Max Reinhardt og Leopold Jessner som sine forbundsfæller bag sin 
oprettelse af et selvstændigt teatervidenskabeligt institut ved Berlins Universitet i 1923. Kontrasten 
til englæn deren Edward Gordon Craigs stik modsatte valg af tese: at skuespillerkunsten ikke er en 
kunst, fordi tilfældet råder i den, fremsat i dennes artikel “Skuespilleren og übermarionetten” (The 
Actor and the Über-Marionnette, 1908), sætter Herrmanns valg i relief.

2)  “das aufgeführte Drama aber mit seinem demokratischen Charakter verlangt notwendig ein Publikum”; 
“ein Drama ganz anders auf uns wirkt, wenn wir es lesen, als wenn wir [es] aufgeführt sehen.” (Herrmann 
1918; Corssen 1998:287).
3)  “ein sociales Spiel. Ein Spiel ist es, ein Geniessen des ganzen Volkes oder einer ganzen Menge an Nachbil-
dung der Wirklichkeit aus gemeinsamer Freude daran. Zu dieser gemeinsamen Freude gehört der Charakter 
des Festgenusses, das lyrisch-musikalische Element des Theaters.” (Herrmann 1918; Corssen 1998:283).
4)  “Theaterkunst ist eine Raumkunst.” (Herrmann 1914:6).
5)  “das Publikum ist sozusagen Schöpfer der Theaterkunst.” (Herrmann 1920, Klier 1981:19).
6)  “in der Schauspielkunst liegt (…) das Entscheidende der theatralischen Leistung.” (Herrmann 1931:155).
7)  “Das theatralische Raumerlebnis”, “die theatralischen Raumerlebnisse”, “Körpergefühl”.  (Herrmann 
1931, Corssen 1998:152-163).
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Forestillingen som kunst
Her er det centrale spørgsmål, hvilket forhold der var mellem problemstillingerne i den historiske 
avantgardekunst på Berlins scener og i Herrmanns pionerindsats for en ny universitetsdi sciplin. 
Her vil jeg påvise, at Herrmann i sine udgivne teaterhistoriske nærstudier - der består i en række 
forskellige historiske nedslag fra antikken til Goethe, og fra folkekulturen til finkulturen - snarere 
- og rigtigere - demonstrerer nødvendigheden af en elastisk og dynamisk forståelse af forholdet mel-
lem tekst og forestilling. Nemlig som et forhold der varierer fra epoke til epoke, og hvis variation 
fremgår af et grundigt og pragmatisk studium af de eksisterende kilder. Herrmanns metode(r) i 
teori og praksis spejler således hans tid og kontekst, men de kan ikke forstås reduceret som blot en 
eksklusiv dyrkelse af forestillin gens ikke-tekstlige elementer, eller han selv eksklusivt påberåbes som 
blot pioner herfor.

For at forstå Herrmanns synspunkter finder jeg det væsentligt at vide, hvad der desværre ofte 
bliver overset, at han havde nære personlige erfaringer med scenens verden med sig hjemmefra. Da 
han blev født i Berlin i 1865, havde byen endnu kun nogle enkelte hofteatre (operaen på Unter den 
Linden, skuespilhuset på Gendar menmarkt), men derimod en vifte af skiftende underholdning-
steatre med populært repertoire efter tidens smag. Hans far, journalisten Louis Herrmann (1836-
1915), virkede fra 1890 til 1914 som dramaturg ved to af de sidstnævnte, Wallner-Theater og 
Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater (der fra 1883 hed Deutsches Theater); og til dem skrev fa-
deren, eller var med til at skrive, hele 36 underholdende lystspil, operetter og farcer (Possen) med 
berlinerlokalkolorit og på berlinerdialekt (Wininger 1979, Ulrich 1997). Hvilken sublim dionysisk 
øjeblikskunst en sådan samtidsposse kunne være glemmer ingen, der nogensinde har læst Søren 
Kierkegaards begejstrede skildring i hans lille bog Gjentagelsen fra 1843 af et brag af en opførelse 
af Johann Nestroys Wiener posse med sange, Der Talisman, med den gudbenådede improvisator 
Friedrich Beckmann i hovedrollen på det ældste af underholdningsteatrene, Königsstädter Theater 
på Alexanderplatz (Kierkegaard 1997).

Det er måske denne personlige baggrund der gør, at Hermann skelner mellem bogdramaet og 
teaterstykket. Han forklarer, at lige som der findes drama uden teater, findes der også teater uden 
drama. Idealet for “bogdramaet” (det litterære drama) er den græske tragedie, som teaterkunsten 
tjener så det hele går op i en højere enhed, hvorimod teaterstykket lige omvendt tjener teaterkun-
sten som underholdning. Som “for meget kun teaterstykker” regner han – i mine øjne desværre 
- stort set alle komedier fra Aristofanes at regne, med Shakespeares og Molières som de store und-
tagelser (Herrmann 1918; Corssen 1998:282-287). Han bakser kort sagt med at tackle de historisk 
overleverede skæve statusforhold mellem finkulturen og folkekulturen, tragedien og komedien, 
samt dramaet og teaterforestillingen, som allerede Aristoteles’ Poetikken inkarnerer.

I 1889 åbnede Otto Brahm sin naturalistiske intimscene Freie Bühne, og som kronen på værket 
kunne Brahm allerede i 1894 overtage Deutsches Theater og fortsætte sin repertoire- og spilles-
tilslinje der. Denne nye udvikling faldt sammen med, at Max Herrmann efter sin universitetsud-
dannelse i germanistik og historie fra 1891 blev privatdocent i germanistik ved Friedrich-Wil-
helms-Universität i Berlin (det nuværende Humboldt Univer sität). Her forelæste han fra år 1900 
regelmæssigt i teater historie. I 1899 havde han været med til at oprette Akademisk forening for 
kunst og litteratur 8, hvis primære mål var genopførelse af antikke dramaer. I år 1900 opførte for-
eningen hele Orestien for første gang i Tyskland sammen med unge skuespillere og instruktører, 
deriblandt Max Reinhardt (der siden skulle sætte sin egen epokegørende version op). Da Max 

8)  Akademischer Verein für Kunst und Literatur.
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Reinhardt i 1905 overtog Deutsches Theater og i 1906 desuden åbnede dets lille anneksscene 
Kammerspiele, erstattede han straks Brahms naturalisme med allehånde eksperimenter med retea-
tralisering både i det store og i det lille sceneformat. Dertil kom det ombyggede Cirkus Schumann, 
der åbnede som Grosses Schauspielhaus med Reinhardts Orestien i 1919.

Det trak mere ud for Herrmann med at få gjort teatervidenskab accepteret som en selvstændig 
universitetsdisciplin. For at støtte oprettelsen, også økonomisk, dannede en kreds af sympati sører i 
1920 Selskab for venner og støtter af det teatervidenskabelige institut ved Berlins Universitet 9, der 
snart talte mange teaterfolk såsom de to nye førende tyske instruktører Max Reinhardt og Leopold 
Jessner, talrige teaterkri tikere som Monty Jacobs, Siegfried Jacobsohn og Maximilian Harden, samt 
dramatikere som den over hele verden spillede Gerhart Hauptmann. I 1923 kunne Institut for 
teatervidenskab ved Berlins Universitet 10 langt om længe slå dørene op. Her kom en gang om ugen 
Berlins teaterchefer og deltog i en samtale, en erfaringsudveksling, med Herrmann.

Som Herrmann ideelt ser det, skal beskæftigelsen med teater historie og teaterteori hele tiden fin-
de sted i vekselvirkning med samtidsteatret og dets behov og udvikling - og omvendt. Kun gennem 
denne binding kan man studere aktuel og historisk teaterpraksis til bunds. Et universitært teaterin-
stitut bør derfor som en selvfølge have en studioscene, samt udveksle med det professionelle teater. 
Når teaterinstituttets virkelighed blev mindre ideel, skyldtes det især, at han og den nye disciplin 
var under stadig beskydning med anklager for påstået manglende videnskabelighed fra forskerne i 
de etablerede discipliner, primært germanistikken, som området hidtil havde hørt under.

Reteatraliseringen og sceneinstruktøren
De moderne tyske reteatraliseringsbestræbelser tog ikke mindst arven fra Goethe og romantikken 
op. Helt tilsvarende vælger Herrmann som emne for sin første bog, udsendt i år 1900, den unge 
Goethes lille farce eller pastiche Årsmarkedsfest i Plundersweilern (Jahrmarktsfest zu Plunderswei lern, 
1773). Herrmann gør rede for det lille spils tilblivelseshistorie (Entstehungsge schichte), nemlig Go-
ethes stof fra de folkelige markeder og hans tekst, og for dets scenehistorie (Bühnengeschichte), nem-
lig Goethes egen bearbejdning for scenen og dernæst opførelse af det i 1778 (med Goethe selv som 
udråber (Marktsch reier) og i to andre roller). Endelig redegør Herrmann for moderne opførelser af 
stykket såsom dem på Wallnertheater i 1867 og Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater i 1877 (altså 
uden at Herrmann nævner det i sin bog, blandt andet på de to populære teatre som hans egen far 
var tilknyttet som drama turg, mens han skrev bogen). Her lægger Herrmann altså lige megen vægt 
på tekst og opførelse og anskuer med selvfølge teksten som skrevet for at blive spillet.

Med sit teatervidenskabelige hovedværk Forskninger i tysk teaterhistorie i middelalderen og re-
naissancen (Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance, 1914) 
forstærker Herrmann denne linje. I indledningen slår han straks fast, at det nye fag umiddelbart 
udspringer af samtidens dyrkelse af det levende teater og det moderne livs særlige teatralitet, men 
dog er så lidt gift med nutidens synsvinkel at han mener det snarere kompletterer historien om 
dramaet som tekst:

I de sidste årtier er beskæftigelsen med teaterhistorie taget bemærkelsesværdigt til i omfang. 
(…) Først og fremmest kan det sikkert forklares med vor tids store forkærlighed for det le-
vende teater, der i vore dage toner frem som sejrherren i den evige kamp mellem drama og 
teater, der kun har været afbrudt af ganske få vidunderlige øjeblikke af forening; og der-

9)  Gesellschaft der Freunde und Förderer des theater wissenschaftlichen Instituts an der Universität Berlin.
10)  Institut für Theaterwissenschaft an der Universität Berlin.
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udover med hvad der dybest set er det moderne menneskes selviscenesættelse; men hvad der 
således er affødt af dagsinteressen, er det nok værd for historievidenskaben at tage i blivende 
besiddelse. (…) den leverer nemlig langt om længe materiale, som det er nødvendigt særskilt 
at beherske for fuldt ud at forstå en hoveddel af litteraturhistorien, nemlig den dramatiske 
digtnings historie. 11

Altså gør Herrmann op med litteraturforskernes monopol på studiet af dramaet og deres for-
herligelse af dramaet på forestillingens bekostning. Men her tager han desværre selv munden lidt 
for fuld og ender i denne dualismes anden grøft. Dog kun med det ene ben! Med retorisk hybris 
hævder han nemlig, stik modsat Lessing, men uden at nævne ham, at kun de af dramaets kunstne-
riske kvaliteter som gør det spilleligt eller muligt at tillempe hver ny tids scenekrav er relevante for 
teatret, og dermed for teaterforsknin gen:

Men dramaet som digterværk vedkommer os ikke i teaterhistorien eller kun i det omfang, 
som dramatikeren ved affattelsen af sit værk også tager hensyn til sceneforholdene, og altså 
for så vidt som dramaet giver os et utilsigtet indtryk af fortidige teaterforhold; vi betragter 
det endvidere som bestanddel af teatrets spilleplan og som genstand for yngre scenekunstneres 
bestræbelser på at tilegne sig det under forandrede teaterforhold. Derimod lader vi det speci-
fikt digteriske helt ude af betragtning; for vores synspunkt er det fuldkommen ukunstneriske 
“teaterstykke” i ordets snævrere betydning i givet fald vigtigere end verdenslitteraturens største 
dramatiske mesterværk. Hvad der egentlig angår os er ikke til alle tider det samme. 12

Men han har jo ret i hovedsagen: at dramaet ikke er en absolut men en relativ genre, at teater er 
en rumkunst, at et skuespil først og fremmest skal fungere godt på scenen, og at en scenisk velfun-
gerende bagatel i den lette ende af repertoiret til enhver tid vil være at foretrække for teaterkassen 
frem for en lang og kedelig klassiker med al for megen tekst.

For at vise det modstiller Herrmann to egne teaterhistoriske studier af henholdsvis de senmid-
delalderlige mestersangere i Nürnberg og deres scene og af det tidlige renaissanceteater. Han kon-
kluderer, at middelalderteatret i grunden hører mere hjemme “i teaterhistorien end i litteraturhi-
storien: opførelsen er det vigtigste og omfatter teksten som en del af dens eget væsen” 13, hvorimod 
renaissanceteatret bryder dermed for at privilegere dramaet, men uden at nå antikkens højder: 
“Renaissancetidens signatur skal (…) i det væsentlige være antiteatral, det teatrale har ikke længere 

11)  “Die Beschäftigung mit der Theatergeschichte hat während der letzten Jahrzehnte eine bemerkenswerte 
Steigerung erfahren. (...) [Das] erklärt sich gewiss in erster Reihe aus der grossen Neigung unserer Zeit für das 
lebendige Theater, das heute in dem ewigen, nur durch wenige wundersame Vereinigungsstunden unterbro-
chene Kampfe zwischen Drama und Theater als Triumphator erscheint, ja darüber hinaus aus der im tiefsten 
Sinne schauspielerischen Natur des modernen Menschen; aber das so aus dem Tagesinteresse Geborene ist 
es wohl wert, zu einem dauernden Besitz der historischen Wissenschaft zu führen. (...) sie liefert endlich 
Material, ohne dessen Beherrschung ein Hauptteil der Literaturge schichte: die Geschichte der dramatischen 
Dichtung zum vollen Verständnis nicht gebracht werden kann.” (Herrmann 1914: 3).
12)  “Das Drama als dichterische Schöpfung geht uns aber in der Theatergeschichte nichts oder nur in 
soweit etwas an, als der Dramatiker bei der Abfassung seines Werkes auch auf die Verhält nisse der Bühne 
Rücksicht nimmt, und insofern also das Drama uns einen unbeabsichtigten Abdruck vergangener Theaterver-
hältnisse liefert; wir betrachten es ferner als Bestandteil des Theaterspi elplans und als Gegenstand der Bemü-
hungen nachgeborener Bühnenkünstler, es ihren veränderten Theaterverhältnissen zu eigen zu machen. Das 
spezifisch Dichterische aber bleibt für uns ganz ausser Betracht; das völlig unkünstlerische >Theaterstück= im 
engeren Sinne des Wortes ist für unsern Gesichtspunkt unter Umständen wichtiger als das grösste dramati-
sche Meisterwerk der Weltliteratur. Was uns eigentlich angeht, ist nicht zu allen Zeiten dasselbe.” (Herrmann 
1914: 3-4).
13) “in die Theater- als in die Literaturgeschichte: die Aufführung ist das Wichtigste und umfasst den Text 
als einen Teil ihres eigenen Wesens.” (Herrmann 1914: 504).
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lov til at fremstå som mål i sig selv, men skal lade sig nøje med at tjene (…) skal først og frem-
mest hjælpe dramaets ordkunst til sejr” 14. Herrmann beklager at dramaet og teatret i nyere tid 
har været på kollisionskurs med ganske få lysende undtagelser som Shakespeare og Molière (der 
som han understreger både er skuespillere og dramatikere), men knap nok Lessing og Schiller.

og der begynder den nye tid, der når op til vore dage og hvori dramaet og teatret som fjendt-
lige kræfter kæmper om herredømmet: i det ene tidsrum har det dramatiske, i det andet det 
teatrale den førende stilling, og kun én gang: på Lessings og Schillers tid oplever, nej, aner vi 
i Tyskland et af de vidunderlige øjeblikke i verdenshistorien, som timen var slået for i Athen 
på Sofokles’ tid, i England på Shakespeares tid, i Frankrig på Molières tid: den klassiske 
forening af det dramatiske med det teatrale til harmoniske og mønstergyldige frembringelser 
for evigheden. 15 

Hvad Herrmann her überschwenglich kalder evig teaterkunst, skulle det vel være nok at kalde es-
sentiel. Han abonnerer kort sagt på den klassicistisk-romantiske tanke, at siden den antikke tra-
gedies harmoniske enhed af tekst og opførelse er der trods nogle få strålende undtagelser indtrådt 
et forfald i form af en ubalance mellem de to elementer, snart til det enes og snart til det andets 
fordel i et epokalt vekslende dominansforhold. Dette påviser han i sine historiske studier af teatret 
i middelalderen sammenlignet med teatret i renæssancen. Herrmanns egen lejlighedsvise hældning 
mod at prioritere opførelsen som teatervidenskabens primære genstand lader sig forklare som be-
tinget af hans familiebaggrund og derfor intime fortrolighed med underholdningsteatret, samt af 
brydningerne i samtiden mellem uforenelige avantgardistiske teatersyn, der netop var uenige om 
hvorvidt teksten skulle gives forrang frem for opførelsen, eller opførelsen frem for teksten. Trods 
sin fastholdelse af den antikke græske tragedie som ideal sub specie æternitatis konstaterer Herrmann 
altså såvel historisk som aktuelt, at forholdet mellem tekst og opførelse er relativt og genstand for 
stadige forhandlinger og forskydninger. I sine forsøg på at rette op på det skæve historiske statusfor-
hold mellem værk og begivenhed skelner Herrmann således klart mellem dem, men uden at opfatte 
dem som uforenelige modsætninger. Tværtimod mener han, igen stik modsat Lessing, men uden 
at nævne ham, at “skuespillerkunsten frembringer det egentlige, det reneste kunstværk, som teatret 
er i stand til at frembringe” 16. Oveni udnævner han den moderne sceneinstruktør til “den store 
synteses mand”, der må kunne forene dramatikerens, skuespillerens og publikums krav 17. Ja han er 
endda åben for, at den rette begavede instruktør vil kunne skabe en teaterforestilling, der overgår 
sit tekstforlæg og derfor får status af at være et selvstændigt kunstværk:

vil derfor endelig den virkeligt store instruktør måske også først gennemføre sin helt personlige 
rumoplevelse, der ikke er villig til blot at tjene, og være i stand til at gøre den til den nogen-
lunde alment gyldige rumoplevelse i en hel forestilling. 18

14)  “ADie Signatur der Renaissancezeit muss (...) im wesentli chen antitheatralisch sein, das Theatralische 
darf nicht länger als Selbstzweck erscheinen, sondern muss sich zum Dienen verstehen (...) soll in erster Reihe 
der Wortkunst des Dramas zum Siege verhelfen.” (Herrmann 1914: 510).
15)  “und es beginnt die bis auf den heutigen Tag reichende neue Zeit, in der die feindlichen Gewalten Dra-
ma und Theater miteinander um die Vorherrschaft ringen: in dem einen Zeitraum hat nun das Dramatische, 
in dem andern das Theatralische die führende Stellung, und nur einmal: im Zeitalter Lessings und Schillers 
erleben, nein, ahnen wir in Deutschland eine jener Wunderstunden der Weltgeschichte, wie sie für Athen 
im Zeitalter des Sophokles, in England zur Zeit Shakespeares, in Frankreich zur Zeit Molières geschlagen 
haben: die klassische Vereinigung des Dramatischen mit dem Theatralischen zu harmonischen Gebilden für 
die Ewigkeit.” (Herrmann 1914: 510).
16)  “die Schauspielkunst erzeugt das eigentliche, das reinste Kunstwerk, das das Theater hervorzubringen 
imstande ist.” (Herrmann 1931:155).
17)  “der Mann der grossen Synthese.” (Herrmann 1920, Klier 1981:20).
18)  “wird daher schliesslich der wahrhaft grosse Regisseur vielleicht am ehesten auch sein ganz persönliches, 
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Tilsvarende skriver Müncheninstruktøren Georg Fuchs i sin programmatiske bog Fremtidens scene 
(Die Schaubühne der Zukunft, 1905): 

Scenen skaber litteraturen, ikke omvendt, for “som arkitekten hører til på byggepladsen, hø-
rer dramatikeren til på teatret”, men først her begynder det egentlige teaterarbejde: “Digtnin-
gen er kun det partitur, som de genskabende og udførende begavelser først må hente værkets 
egentlige fremtrædelsesform ud af.” 19 

Renaissancen skabte, om man vil, den første teaterhistoriske rekonstruktion, længe før Max Her-
rmann i 1914 lagde metoden til grund for den moderne forskningsdisciplin teatervidenskab i sin 
bog Forskninger i tysk teaterhistorie i middelalderen og renæssancen (Forschungen zur deutschen The-
atergeschichte des Mittelalters und der Renaissance). Man tør i øvrigt nok sige, at Herrmanns valg af 
emne og metode er relevant. Det lægger sig midt i skellet mellem tekst og opførelse. Koblingen af 
emnet og metoden er alt andet end tilfældig. Herrmann nævner både den klassiske filologi og den 
klassiske arkæologi som sine forbilleder bag valget af teaterhistorisk rekonstruktion som metode. 
Dog ikke kritikløst. Hans mål er at afgrænse teatervidenskaben fra litteraturvidenskaben, og tea-
terhistorien og skuespilkunstens historie fra dramahistorien (“Einleitung”, pp. 3-10). Han ønsker 
“en fremstilling af fortidens tabte præstationer, indtil de står for os med et umiddelbart spejlbilledes 
anskuelighed” 20. Hvis det ikke er en renaissancedrøm! (Risum 1993:26). Nemlig en sand utopi.

At Herrmanns pionerindsats var en kamp op ad bakke, vidner den indbyggede konflikt i hans 
teoribygning således om. Denne svinger eksperimentelt omkring de samme grundteser, men gør 
det ujævnt og ikke altid lige konsekvent, også når man sammenligner hans teaterhistoriske under-
søgelser i årenes løb (Münz 1974; Corssen 1998:116)

Med sin lignelse om de tre ens ringe, jødedommen, kristendommen og islam, argumenterede 
Lessings dramatiske hovedperson Nathan den Vise for religiøs og ideologisk tolerance. Det forblev 
lettere sagt end gjort. En teatervidenskabelig pioner som Max Herrmann blev genstand for diverse 
uforenelige projektioner lige fra starten. Som jøde blev han først professor så sent som i 1919, og 
efter Hitlers magtovertagelse i 1933 mistede han sit professorat, der i 1943 blev besat med hans 
tidligere assistent, nu nazisten Hans Knudsen. Efter sin deportation til koncentrationslejren The-
resienstadt i 1942 døde Herrmann der ti uger efter, til det sidste læsende i sit medbragte bind Go-
ethedigte (Mövius, Herrmann 1962: 293-294). I 1960 oprettede DDR ved Humboldt Universitet 
et nyt Institut für Theaterwissenschaft, nu med marxistisk fortegn, der forstod sig selv som den 
direkte videreførelse af Herrmanns institut, men efter Berlinmurens fald blev det omstruktureret 
og dets bøger kørt bort i 1990, hvorpå det blev nedlagt i 2006. Eneste Institut für Theaterwis-
senschaft i Berlin var herefter det ved Freie Universität, der blev oprettet i vestsektoren i 1948 efter 
etableringen af luftbroen til Berlin. Endnu samme år udnævnte Freie Universität Hans Knudsen, 
der var flygtet fra østsektoren og nu med en ny kolbøtte så sig som Herrmanns arvtager, til sin pro-
fessor i teatervidenskab (Corssen 1998:66-67). I 1996 satte Erika Fischer-Lichte sig i lærestolen. 
 

zu keinem blossen Dienen williges Raumerlebnis durchsetzen und imstande sein, es zu dem leidlich allgemein 
gültigen Raumerlebnis einer ganzen Vorstellung zu machen.” (Herrmann 1931:162).
19)  “Die Bühne schafft die Literatur, nicht umgekehrt”; “wie der Baumeister auf die Baustelle gehört, so 
gehört der Dramatiker in das Theater”; “Die Dichtung ist nichts als die Partitur, aus welcher von den nachschaf-
fenden, ausführenden Intelligenzen die eigentliche Erscheinungsform des Werkes erst entnommen werden 
muss.” (Fuchs 1905:85,105).
20)  “die Herstellung verloren gegangener Leistungen, bis sie in der Anschaulichkeit eines unmittelbares 
Abbildes vor uns stehen.” (Herrmann 1914: 7).
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Fischer-Lichtes performative øjeblik
Fischer-Lichtes ofte erklærede store respekt for Max Herrmann kommer for eksempel klart til 
udtryk i hendes History of European Drama and Theatre fra 2002, hvori hun fremstiller den euro-
pæiske dramahistorie som en identitetshistorie. Hun deler synsvinklen med Herrmann, hvis for-
mulering hun citerer og tilslutter sig i bogens indledning (hvad hun interessant nok endnu ikke 
gør i sit oprindelige tobindsværk på tysk fra 1990, Geschichte des Dramas: Epochen der Identität auf 
dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart (Dramaets historie: Identitetens epoker på teatret fra 
antikken til nutiden), der udkom før hendes flytning til Berlin, men siden hen skulle hun tilslutte 
sig Herrmann i flere af sine andre bøger):

Teater og drama er efter min overbevisning (…) oprindeligt modsætninger, (…) der er for 
karakteristiske til at deres symptomer ikke skulle vise sig igen og igen: dramaet er en enkelt-
persons ordkunstværk, teatret er hvad publikum og dets tjenere sammen præsterer. 21

I betragtning af denne respekt må det undre, hvorfor hun igen og igen fejlciterer Herrmann på det 
punkt, der er mest centralt for hende selv: teaterforestillingens status, samt gør det med en forkert 
henvisning. Sin første artikel derom sammen med Jens Roselt i 2001, “Øjeblikkets attraktion: 
opførelse, performance, performativ og performativitet som teatervidenskabelige begreber” (“At-
traktion des Augenblicks: Aufführung, Performance, performativ und Performativität als theater-
wissenschaftliche Begriffe”, 2001), indleder hun med at fejlcitere Herrmann for kort og godt at 
skrive: “I teaterkunsten er opførelsen det vigtigste”, hvad de gør med henvisningen: “Herrmann 
1914, del II, s. 118” 22. I sin egen artikel fra 2003, “Fra teater som det modernes paradigme til det 
performatives kulturer: et stykke videnskabshistorie” (“Vom Theater als Paradigma der Moderne zu 
den Kulturen des Performativen: Ein Stück Wissenschaftsgeschichte”), gentager hun henvisningen 
(Fischer-Lichte 2003:15). Faktisk står Herrmanns egen formulering på side 504 i førsteudgaven 
fra 1914 (se selv, ovenfor har jeg citeret hele sætningen udelukkende om middelalderteater, som 
den indgår i hos Herrmann), og hans formulering står enslydende på side 118 i andet bind af den 
posthume andenudgave fra Dresden i det daværende DDR, som altså er den, hun reelt henviser 
til i den tro at den og førsteudgaven har samme paginering. Selvom hun intetsteds henviser til 
DDR-teaterforskeren Rudolf Münz som sin kilde, går jeg stærkt ud fra, at hun overtager fejlen 
fra ham: I sine to artikler om Herrmann ’citerer’ Münz nemlig enslydende og grebet ud af luften: 
“I teaterkunsten er opførelsen det vigtigste, den omfatter teksten som en del af sit eget væsen” 23. 
Ved at tilføje “i teaterkunsten” (“bei der Theaterkunst”) river Münz her Herrmanns ord ud af deres 
sammenhæng og giver dem en helt anden betydning: de handler ikke længere kun om middelal-
derteater, men om teater generelt. Men idet Fischer-Lichte således via Münz som sekundærkilde 
overtager hans konstruktion, som var det Herrmanns egne ord, giver hun dem derudover en helt 
ny ekstra betydning, som Münz næppe ville bifalde: nemlig en af hende selv konstrueret almen 
betydning, der spejler hendes egen nye tese om det performatives æstetik. I sine senere udgivelser 

21)  “Theater und Drama sind nach meiner Überzeugung (…) ursprünglich Gegensätze, (…) die zu wesen-
haft sind, als dass sich ihre Symptome nicht immer wieder zeigen sollten: das Drama ist die wortkünstlerische 
Schöpfung des Einzelnen, das Theater ist eine Leistung des Publikums und seiner Diener.” (“Bühne und 
Drama”, Vossische Zeitung 30.7.1918). Citeret som “Theatre and drama are, I believe, … originally such ex-
treme opposites that their symptoms will always reveal themselves; the drama is a linguistic-artistic creation by 
an individual; the theatre is something achieved by the audience and its servants”, in: Fischer-Lichte 2002:5).
22)  “Bei der Theaterkunst ist die Aufführung das Wichtigste” (Herrmann 1914, Teil II, S. 118) (Fischer-
Lichte og Roselt 2001: 237).
23)  “Bei der Theaterkunst ist die Aufführung das Wichtigste, sie umfasst den Text als einen Teil ihres eige-
nen Wesens (Teil II, S. 118)” (Münz 1974:337, Münz 1998:46)
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stryger hun dog den lille famøse tilføjelses tre ord igen. Nu korrekt afskrevet som “opførelsen er det 
vigtigste” (“die Aufführung ist das Wichtigste”), men med samme forkerte sidetalshenvisning og 
med samme frit i luften svævende generalisering, lader hun med stor sans for genbrug sit citatklip 
støtte sin egen tese ved at genbruge det i nærmest enslydende passager i sine følgende bøger Ästhetik 
des Performativen (Fischer-Lichte 2004:43), dens engelske oversættelse The Transformative Power 
of Performance: A New Aesthetics (Fischer-Lichte 2008:30), den følgende Theatre, Sacrifice, Ritual: 
Exploring Forms of Political Theatre (Fischer-Lichte 2005:19) og hendes seneste Theaterwissenschaft: 
Eine Einführung in die Grundlagen des Faches (Fischer-Lichte 2010:14). I Ästhetik des Performativen 
bruger hun sit citatklip som belæg for at hævde, at

Han [Herrmann] lod det ikke blive ved en enkel dominantforskydning mellem tekst og op-
førelse, men hævdede at der er en principiel modsætning mellem dem, der når alt kommer til 
alt udelukker deres forbindelse 24

Det gjorde han jo netop ikke! Som jeg har vist ovenfor, opstillede han blot, hvad han så som det 
højeste ideal for deres harmoniske forening, nemlig den græske tragedie, Shakespeare og Molière. 
Hun kalder sit greb en “rekonstruktion” af “Herrmanns opførelsesbegreb” 25, men der er faktisk 
tale om “en genlæsning” som hendes schweiziske kollega Andreas Kotte smidigt har udtrykt det 26, 
altså om et begreb af egen nutidig konstruktion kun delvist inspireret af Herrmann og beregnet på 
at dække al performativ kunst og i sidste ende adfærd. I sin nye indføring i faget teatervidenskab 
har hun da også skåret sin formulering ned til: “Han lod det ikke blive ved en enkel forskydning 
af tyngdepunktet mellem tekst og opførelse, men gik endda så vidt som til at hævde en principiel 
modsætning mellem dem” 27. Tilsvarende hævder hun videre i Ästhetik des Performativen: 

Læst fra et nutidsperspektiv udelukker Herrmanns bestemmelse af opførelsesbegrebet imid-
lertid værkbegrebet 28 (min kursivering), men i den engelske udgave af sin bog nedtoner hun 
dette til den rigtigere formulering: Set fra et nutidigt udsigtspunkt omgår Herrmanns defini-
tion af “opførelse” imidlertid begrebet om kunstværket 29 (min kursivering).

Det mere nære nutidsperspektiv, hun her abonnerer på, går tilbage til den tidlige performance 
art. Det var performancekunstnerne, der gjorde det aktuelt at skelne radikalt mellem værk og 
begivenhed, eller anderledes udtrykt betydningsdannelse og hændelse. Untitled Event (Begivenhed 
uden titel) kaldte amerikanerne John Cage og Merce Cunningham således deres happening i 1952, 
og i sin bog i 1973 Environmental Theatre skelner newyorkeren Richard Schechner mellem “spil” 
(“play”) og “social begivenhed” (“social event”) (Schechner 1973:44). Fischer-Lichte citerer begge 
eksempler. Med sin bog The Theater Event (Teaterbegivenheden) i 1980 reflekterer også amerikane-

.24)  “Er [Herrmann] beliess es nicht bei einer einfachen Dominantenverschiebung zwischen Text und Auf-
führung, sondern behauptete einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen beiden, der ihre Verbindung letztlich 
ausschliesse” (Fischer-Lichte 2004:43; 2008:30).
25)  “Herrmanns Aufführungsbegriff” (Fischer-Lichte 2004:55).
26)  “eine Re-Lektüre” (Kotte 2005:151).
27)  “Er beliess es nicht bei einer einfachen Schwerpunktverschiebung vom literarischen Text zur Auffüh-
rung, sondern ging sogar so weit, einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen beiden zu behaupten” (Fischer-
Lichte 2010:14).
28)  “Aus heutiger Perspektive gelesen schliesst Herrmanns Bestimmung des Aufführungsbegriffs den Werk-
begriff jedoch aus” (Fischer-Lichte 2004:53).
29)  “From today’s vantage point, however, Herrmann’s definition of “performance” circumvents the con-
cept of a work of art” (Fischer-Lichte 2008:35).
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ren Timothy Wiles blandt andet denne udvikling og dens “antilitterære orientering” 30. Det samme 
gør svenskeren Willmar Sauter med sine studier af teaterhændelsens varierende former (Martin og 
Sauter 1995) og med sin arbejdsgruppe siden 1997 i International Federation of Theatre Research 
The Theatrical Event (Den teatrale begivenhed), som Fischer-Lichte gik med i. “Teater bliver altid 
til i form af en begivenhed. Som begreb er dette i stik modsætning til teater som “kunstværk”, 
noget der produceres, distribueres, konsumeres, etc.”, lyder Sauters generelle argument, for “teater 
manifesterer sig som en begivenhed, der omfatter både præsentationen af handlinger og reak-
tionerne hos tilskuerne, der er til stede i selve skabelsesøjeblikket. Handlingerne og reaktionerne 
udgør tilsammen den teatrale begivenhed” 31. Af samme grund fremhæver den tyske teaterteoretiker 
Manfred Pfister den “feedback-effekt” (“feedback-Effekt”) at publikums reaktioner virker tilbage 
på opførelsen i et konstant tilbagekoblingskredsløb, så længe den varer (Pfister 1977:65-66; Pfister 
1988:38). Uden at henvise til Pfister betegner Fischer-Lichte det samme som en “feedback-sløjfe” 
(“feedback-Schleife”, Fischer-Lichte 2004:58-62; “feedback loop”, Fischer-Lichte 2008:38-40).

Fischer-Lichte har kort sagt performet Max Herrmann, det vil sige performet sine tolkninger 
af diverse deludsagn om vores fag af Max Herrmann, på forbavsende varieret og overraskende vis, 
hvad der vidner om, at vekselvirkningen mellem teatralitet og autoritet allerede findes i vores fags 
mest centrale objekt: masken. Men hvor en maske er kompleks, er hendes begreb om “Herrmanns 
forestillingsbegreb” et forsøg på entydiggørelse, der kun så meget mere afslører performeren bag 
masken. I Ästhetik des Performativen er det kun ved at hugge en hæl og klippe en tå, at Fischer-
Lichte konsekvent kan genbruge Herrmanns definitioner af teaterforestillingens komponenter - 
fordelt på hvad hun kalder medialitet, materialitet, semioticitet og æsteticitet - som tolkningsnet 
og disposition for sin plaidoyer for sin egen tese om dens primært førsproglige performative væsen 
med stadig henvisning til Herrmann. Hendes underliggende omvending af det skæve aristoteliske 
statusforhold mellem værk og begivenhed, nemlig skuespiltekst og forestilling, erstatter blot én 
skævhed med en anden og forbliver en uudtalt præmis. Hun får nærmest Herrmann til at lyde som 
Georg Fuchs eller Max Reinhardt, der formentlig er hendes egentlige inspiratorer. Derved lykkes 
det hende verbalt at holde sammen på diskussionen af, hvad amerikaneren Richard Schechner og 
hans skole hellere udspalter som en antagonistisk modsætning mellem fortidens theatre studies og 
fremtidens performance studies, hvad hun isoleret set gør ret i. Men hendes argumentationsmåde be-
taler en høj pris. Når hun forklarer at “Herrmanns opførelsesbegreb, som jeg (…) har rekonstrueret 
det, foretager en udvidelse af begrebet om det performative avant la lettre, som det blev defineret 
af Austin og senere af Butler” 32, forklarer hun jo blot, at der reelt er tale om en cirkelslutning, der 
forudsætter hendes egen tolkning. Mere normativ end analytisk, og med tilsvarende ensidighed og 
retorisk forenkling, skal den oprindelsesmyte, hun omhyggeligt har indbygget i sin tolkning, ikke 
mindst overbevise i kraft af fagets moderne tyske urfaders autoritet, ganske som fortidens genera-
tioner af aristotelikere gjorde med antikt græsk fortegn i mange århundreder. Når derfor den ame-
rikanske teaterforsker Marvin Carlson i sin introduktion til den engelske oversættelse af hendes bog 
med tilfredshed skriver, at “tyske uddannelser i Theaterwissenschaft, som den ledet af Fischer-Lichte, 

30)  “antiliterary orientation” (Wiles 1980:117).
31)  “Theatre always materializes in the form of an event. As a concept this is in strict opposition to theatre 
as a ’work of art’, something which is produced, distributed, consumed, etc.”; “theatre manifests itself as an 
event which includes both the presentation of actions and the reactions of the spectators, who are present at 
the very moment of the creation. Together the actions and reactions constitute the theatrical event” (Sauter 
2000:11).
32)  “Herrmanns Aufführungsbegriff, wie ich ihn (…) rekonstruiert habe, leistet in der Tat eine Erwei-
terung des Begriffs des Performativen avant la lettre, wie er von Austin und später Butler definiert wurde” 
(Fischer-Lichte 2004:55).
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har aldrig lidt under de spændinger og splittelser mellem teater og performance, der ofte har kun-
net mærkes i USA” 33, har han ganske afgjort ret både hvad USA angår (se Vince 1989:8) og hvad 
tysk teatervidenskabelig tradition angår, og dermed både hvad Herrmann og hvad Fischer-Lichte 
angår, men som jeg har vist, tillader forskellen mellem de to sidstes opfattelser os ikke at tolke en 
Herrmann som en performativitetsteoretiserende Fischer-Lichte avant la lettre – hvor megen sym-
pati jeg end i øvrigt har for Carlsons og Fischer-Lichtes forsvar for at forankre teaterforskningens 
brede teater- og teatralitetsbegreb i teatret selv. Med sit selektive greb ender Fischer-Lichte op med 
den halve, hvis ikke kvarte, Herrmann (ham uden bogdramaet og opsætningens konventionelle 
teatralitet), og dermed ganske rigtigt med et flygtigt performativt øjeblik.

Den franske teaterteoretiker Patrice Pavis har da også forstået den dyd at udtrykke sig kort og præ-
cist om hendes ihærdige forsøg på at konstruere en performativitetens æstetik, når han i sin bog La 
mise en scène contemporaine (Nutidig iscenesættelse, 2007) med “simpel sund sans” som argument afvi-
ser hendes påstand om, at det ikke alene er muligt for recipienten at adskille en tings eller handlings 
status som materiale og som tegn, men at deres materielle virkning endog indfinder sig uafhængigt 
“før” (“vor”) eller “hinsides” (“jenseits”) deres betydning 34. Den sidste spidsformulering har Fischer-
Lichte da også klogeligt strøget i den engelske udgave af sin bog (Fischer-Lichte 2008:23). Tilbage 
står den mere almene opfordring, som jeg deler med Pavis, at det er simpel sund fornuft at se den 
semiologiske og den fænomenologiske dimension som uadskillelige og komplementære, hvad al-
lerede Bert O. States varmt og overbevisende argumenterede for i sin bog fra 1985 Great Reckonings 
in Little Rooms (Store beregninger i små rum) og hvad også Herrmann længe før ham så som idealet. 
Det samme må have foresvævet den svenske Nobelkomite, der i 1997 gav en scenisk improvisator 
par excellence, den italienske komiske skuespiller og dramatiker Dario Fo, Nobelprisen i – litteratur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33)  “German programs in Theaterwissenschaft, like that headed by Fischer-Lichte, never suffered from the 
tensions and divisions between theatre and performance that were frequently felt in the United States” (Carl-
son, Fischer-Lichte 2008:4).
34)  “le simple bon sens” (Pavis 2007:287, med henvisningen “Fischer-Lichte 2004, notamment [især]  
p. 29”).
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Den omnipotente krop og det forsvarsløse subjekt
Af Elin Andersen

Kropsligheden er et væsentligt perspektiv i den performative æstetik, ikke mindst hos Erika 
Fischer-Lichte, der tillægger kroppen en overvældende betydning i sin Ästhetik des Perfor-
mativen, 2004. Artiklen er en kritisk dialog med Fischer-Lichte om hendes brug af begrebet 
kropslighed og om hendes forståelse af betydningsdannelse i teatret. Nok er den performative 
krop omnipotent hos Fischer-Lichte, men samtidig synes den at blive en brik i forskellige 
magtspil: i teatret drejer det sig om herredømmet over performerens krop, i videnskabsteorien 
om kropslighed kontra teksten som herskende paradigme, i (teater)æstetikken om avantgar-
den modsat traditionen som mønsterdannende. Endelig spørger artiklen til subjektets plads 
i dette kropsregime.

Artiklen her handler om det performative aspekt på kropsligheden 1 i teatret og i performancekunst. 
Det er kroppen, som handlende, ikke symbolskabende krop og materialet (design, farver, lyd 

etc.) som det fremtræder umiddelbart på scenen, der er interessant, performativt set. Det performa-
tive fokuserer ikke mindst på relationen mellem skuespilleren/performeren og tilskueren.

Min fremstilling udgør i hovedsagen en kritisk nærlæsning af kapitler i Fischer-Lichtes Ästhetik 
des Performativen, 2004. Det gælder især hendes forståelse af og omgang med begrebet Körperlich-
keit (kap.4) og af samspillet mellem kropslighed og subjektivitet, når det drejer sig om betydnings-
dannelse i teatret (kap.5). Det skal straks indrømmes, at min læsning er drevet af skepsis. Ikke en 
skepsis over for ideen om det performative som et selvstændigt æstetisk felt, men i forhold til det 
gyldighedsområde, Fischer-Lichte søger at skabe for sin teoridannelse om det performative. Hvor 
vidt hun vil drive sin teori, kan jeg  indledningsvis antyde ved at opliste de ambitioner, hun har på 
kroppen og kropslighedens vegne, idet  kroppen spiller en hovedrolle i hendes forsøg på at udforme 
en konsistent performativ æstetik.  

Kroppen bør i kraft af sin blotte væren i verden og et nydefineret begreb om kropsliggørelse 
embodiment/Verkörperung siden det performative vende i 1960’erne blive et nyt paradigme i stedet 
for teksten, ikke blot i teatervidenskaben, men i alle humanistiske videnskaber.

I sin bevidsthed om sig selv som embodied mind er kroppen garanten for, at den performative 
æstetik bliver en nærværsæstetik, Ästhetik der Präsenz, og at den performative kunst bliver enestå-
ende blandt kunstarter. Den skal tilmed overskride dikotomien mellem krop og bevidsthed i vestlig 
filosofi. 

Endelig spiller kroppen en om end langt mere uklar rolle i en angivelig søgen efter et subjekt, der 
hverken er identisk med oplysningstidens autonome subjekt eller det postmoderne decentrerede 
subjekt (Fischer-Lichte 2004, s. 293-94).

Fischer-Lichte forsøger at indløse det ambitiøse projekt i en vekslen mellem historisk perspekti-
vering, systematisk, filosofisk/videnskabsteoretisk tænkning og æstetisk analyse/teoretisering. Det 
er samtidig en struktur, der bestemmer min fremgangsmåde, som jeg vil forsøge at forme som en 
dialog med Fischer-Lichtes tekst. Jeg tager udgangspunkt i hendes selektive blik på historien i et 
perspektiv fra oplysningstiden til 1960’ernes neoavantgarde og forfølger de konsekvenser, hendes 
selektion får for hendes ide om en performativ æstetik fra 60’erne og frem. Desuden diskuterer jeg 
hendes erklærede fænomenologiske position, som jeg finder forenklende, især i forhold til hendes 

1)  Kan opfattes som et udvidet kropsbegreb, parallelt til et udvidet tekstbegreb.
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søgen efter en tidssvarende subjektopfattelse. Når det gælder analyse af æstetisk erfaring og be-
tydningsdannelse er Fischer-Lichte påfaldende fåmælt m.h.t. referencer. Derfor blander jeg andre 
stemmer i diskussionen. De repræsenterer en lignende interesse for kropslighed  og sanselighed  i 
teatret og for de hermeneutiske problemer, fordybelsen i materialiteten skaber. Et andet blik på 
den oplysningstradition, hun mener at skrive sit projekt op imod, afrunder dialogen, der undervejs 
vil forsøge at fastholde subjektets rolle i det hele. Men først et par gennemgående træk i hendes 
struktur:

Analytisk tager Fischer-Lichte  udgangspunkt i og fastholder spændingen mellem performerens   
“fænomenale” væren-i-verden-krop og den figur eller rolle, som skuespilleren skal fremstille. Mod-
sat instruktøren Gordon Craig (1872-1966) og andre modernister, der foretrækker et fuldstændigt 
føjeligt  kunstnerisk materiale, finder hun det æstetisk udfordrende, at skuespillerkroppen ikke kan 
endeligt manipuleres. For det er netop i spændingen mellem en krop, der er og en krop, der viser 
hen til noget andet, hun vil kunne finde “den performative frembringelse af kropslighed i opførel-
sen”, og samtidig vil hun undersøge “tilskuerens særlige iagttagelse af denne” (Fischer-Lichte 2004, 
s. 130).

Historisk betragtet, hævder hun, er det imidlertid først i teater- og performancekunsten fra 
60’erne ff., at denne spænding kommer eksemplarisk til syne. Det sker dels gennem en helt ny 
figurdannelse og dels i det nye teaters forvaltning af nærværet. Her har man nemlig gennem særlige 
kropsteknikker bevidst opøvet et scenisk nærvær. Det kalder hun det radikale nærværskoncept, i 
modsætning til andre mere tilfældige eller “svagere” nærværsformer som f. eks. kroppens blotte 
tilstedeværelse på scenen.

Det bedste bud på frihed og nærvær
Ligesom sin landsmand professor Hans-Thies Lehmann betragter hun neoavantgarden fra 
1960’erne ff. som en afgørende vending i det 20. århundredes teater og  performancekunst. Mens 
Lehmann med sit postdramatiske teater fokuserer på såvel radikale fornyelser som genopdagelsen 
af basale og ofte oversete fænomener i performancesituationen under en postmodernistisk optik, 
genoptager Fischer-Lichte (tilsyneladende) ufortrødent et avantgardistisk emancipationsprojekt fra 
60’erne i sin udformning af en performativ æstetik. Projektet tager form gennem det historiske 
perspektiv, hun anlægger.

I sin historiske selektion kan man sige, at hun lægger op til en “fortælling” om kroppens befrielse 
under kampen om herredømmet i teatret. Den begynder i oplysningstiden, hvor dramatikeren 
med det realistiske/psykologiske drama i svøb så småt får magt, som han har agt, og teksten bliver 
en magt og kontrolinstans. Denis Diderot (1713-84) og Gotthold Ephraim Lessing (1729-81) er 
hendes eksempler. Nu bliver den fænomenale, sanselige krop tvunget til at omdanne sig til en se-
miotisk krop. Denne tegnkrop skal lade de betydninger, der er nedlagt i teksten, komme sanseligt 
til udtryk. Så flygtige disse sanselige tegn end måtte være, er der en betydning bag dem. Tilskueren 
må på sin side undertrykke sine eventuelle sensuelle længsler mod kroppen på scenen og i stedet 
rette dem mod den figur, der fremstilles. Senere og dvs. da instruktøren, teaterreformatoren  el-
ler - kunstneren overtager herredømmet over skuespilleren, i det mindste i avantgadeteatret, bliver 
kroppen ganske vist befriet for tekstens tyranni, men alene for at blive underlagt en ny tvang. Den 
fænomenale  krop, som vel dybest set blot vil være i verden, må nu se sig anonymiseret  i “reflekser” 
og betragtet som et uendeligt formbart materiale, som instruktøren frit kan manipulere med. Det 
er især instruktøren Vsevolod Meyerhold (1874-1940) med hans biomekanik, hun refererer til. 
Endelig med tressernes neoavantgarde synes befrielsen nær.
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Herfra er flere diskurser mulige. Inden jeg går videre i “fortællingen”, som Fischer-Lichte synes 
at lægge op til, først nogle principielle betragtninger over tiårets nye teater: Hvad gør så forskellige 
fænomener som The Living Theater, The Performance Group, The Open Theatre, instruktørerne 
Peter Brooks og Jerzy Grotowskis  teatereksperimenter mfl. til en bevægelse? Hvad har de fælles? 
Overordnet deler de for det første synet på kroppen, som de finder beskadiget af kultur, stress, 
traumer, af civilisationen i det hele taget såvel som af det “smittebærende” teater (Brook). Teatret 
har brug for et “nyt testamente” (Grotowski, Eugenio Barba), formuleret gennem kroppen. For det 
andet er de fælles om en romantisk vitalisme: 

der  indgyder kødet en særlig energi, en livskraft, der overskrider summen af dets indbyrdes 
afhængige mekanismer. En impuls snarere end en refleks, denne autonome kraft regnes for 
sand spontanitet. Følelse opstår i selvet, ikke via stimuli udefra. Det er en slags improviseret 
sjæl impromptu soul , et paradis af  uskyld  i forhold til de destruktive vaner, der har kor-
rumperet kroppen. (Joseph R. Roach 1985, s. 221)

For det tredje nærer de en grænseløs tillid til acting som en kraft og en udfoldelse af selvet (Joseph 
Chaikin 1972). Det, der gør skuespillerens fremstilling til noget særligt frem for andre kunstarter, 
er, at vi her finder “et nærvær bag grænserne for nærvær, en “selvethed” selfhood, ikke i symboler, 
ikke i erindringen, og ikke isoleret, men i kødet, i samfundet, her og nu” (Michael Goldmann 
1975, s. 160). Skuespilleren bliver “hellig” (Jerzy Grotowski) etc. Endelig opfatter de teaterpoeten 
Antonin Artaud (1896-1948) som deres profet og mener hver især at efterleve hans visioner om 
skuespilleren og det absolutte nærvær. Teaterkritikeren Ellinor Fuchs sammenfatter inspirationen 
på følgende måde: Artauds  billede af  kunstneren som ofret, der brænder på sin stage, mens han 
signalerer gennem flammerne bliver som et emblem på: “hele nærværsaspirationen i teatret og i 
forlængelse heraf også underforstået en ende på dualismen, endnu en “løsning” på den langvarige 
kamp mellem krop og ånd, handling og refleksion i vestlig metafysik” (Ellinor Fuchs 1995, s. 69).

Forskellene er derimod udtalte, når det gælder det praktiske arbejde med spontanitet og impro-
visation, måden, hvorpå skuespillerkroppen gør sig fri, hvordan nærvær bliver til og ikke mindst i 
deres relationer til tilskuerne.

“Fortællingen” kunne få en logisk fortsættelse med The Living Theater mfl. således som de lod 
befrielsen og nærværet komme til udtrykt i deres legendariske Paradis Now (Avignon 1968) og Per-
formance Groups  Dionysus in 69 (New York 1968). For hvad kan vel være mere frit end den nøgne 
krop, der har befriet sig for kulturel tvang og teaterinstitutionens træghed for på gader og stræder 
at invitere tilskuere til på samme måde at aflægge sig kulturens byrde – smide tøjet og de gode 
manerer – således at de i fællesskabets dionysiske rus kan celebrere befrielsen. Vi skal ikke glemme 
at den patetiske selvfremstilling af kroppen og troen på dens politiske og kulturelle magt som rent 
kød havde rod i en organiseret modkultur af hippier. Den nøgne krop var i sig selv en protest mod 
de sociale restriktioner, der forhindrede den kulturelle revolution (jf. Sue Ellen Case 2002, s.186 
ff.). The Living Theater dyrkede et utopisk ideal af revolutionær adfærd. 

Fischer-Lichte vælger ikke den befrielsesversion. Hun anerkender The Ling Theater’s og Perfor-
mance Group’s indsats i 60’erne:

Den nye bestemmelse af forholdet mellem aktører og tilskuere var ledsaget af en forskyd-
ning væk fra dominansen af handlingens tegnkarakter og de tilsvarende mulige betydninger, 
handlingerne kunne tilskrives, over mod deres specifikke kropslighed og de virkninger, som de 
måtte udøve på alle deltagere, dvs. deltagernes fysiologiske, affektive, energetiske og motoriske 
reaktioner såvel som de sanseerfaringer af stor intensitet, som  handlingerne muliggjorde. 
(Fischer-Lichte 2004,  s. 28/29)
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Men nøgenheden er lige så lidt som befrielsen fra tekstens/repræsentationens lænker i sig selv vejen 
til frihed og nærvær i Fischer-Lichtes optik (Fischer-Lichte 2004, s. 257). Det er heller ikke i den 
kulturelle revolte, men i det socialt isolerede  laboratorium, hvor frihed kun kan opnås gennem 
en streng kropslig selvfordybelse, at hun lader den fænomenale krop komme til sin ret nu som 
embodied mind og (først) som sådan i stand til at skabe det radikale nærvær. I Jerzy Grotowskis 
eksperimenter og træning af skuespilleren i 50’erne og 60’erne ser hun en forklaret model:

Parallellen mellem Grotowskis teatrale praksis og Merleau-Pontys sene filosofi er ligefrem 
frapperende. Denne  kødets (chair) filosofi er et stort anlagt forsøg på at formidle en ikke 
dualistisk og ikke transcendental  modus mellem krop og sjæl, sanseligt og usanseligt (...) 
Kødet er gennem kroppen altid allerede forbundet med verden. Ethvert menneskeligt begreb 
om verden sker med kroppen , kan  kun ske kropsliggjort. Dermed overstiger kroppen  i sin 
kødelighed enhver instrumentel og semiotisk funktion. Merleau-Pontys filosofi har således  
beredt vejen for en ny anvendelse af  begrebet “kropsliggørelse” som er brugelig i kulturantro-
pologien, kognitionsvidenskab og teatervidenskab. Cieslak viser en skuespiller på scenen, som 
har ophævet dualismen mellem ånd og krop, kroppen fremtræder “oplyst” og ånden kropslig-
gjort. (Fischer-Lichte 2004, s. 141-42)

Kroppen er ånd og ånden er krop! Er vi havnet i en tautologisk fælde? Er det blot endnu en “løs-
ning” på den langvarige kamp i vestlig metafysik mellem krop og bevidsthed, handling og tanke, 
som Fuchs taler om?

Først en bemærkning til Fischer-Lichtes udlæggelse af Grotowskis teatrale praksis. Hun identifi-
cerer målet med træningen, som dét at trænge gennem de lag af “naturlig” adfærd, der blokerer de 
rene impulser, med Ryszard Cieslak‘s fremtræden på scenen, f.eks. som Den standhaftige Prins og 
med virkningen på tilskueren. For Grotowski er dette  imidlertid  forskellige størrelser. Resultatet 
af træningen skulle gerne være: “frihed for tidsforskellen mellem den indre impuls og den ydre 
reaktion, sådan at impulsen allerede er en ydre reaktion”. På scenen sker der det,  at : “kroppen 
forsvinder, brænder”, nøjagtig som i Artauds billede, mens tilskueren alene ser: “en serie af synlige 
impulser” (Grotowski 1968, s. 16). Er der noget Grotowski i sin yderst eksklusive udvælgelse af til-
skueren ikke appellerer til, er det bevidsthed om eller interesse for kropslighed. Han foretrækker en 
tilskuer med genuine åndelige behov, der inviteres til en dybdepsykologisk proces, parallelt til den 
skuespilleren har gennemløbet, men af fuldstændig åndelige karakter (Grotowski 1968, s. 40-46). 
Dernæst drejer det sig om hendes opfattelse og brug af Maurice Merleau-Pontys filosofi.

Den fænomenale krop – hvilket fænomen
Skønt Fischer-Lichte først på dette tidspunkt i teksten bekender sig til Maurice Merleau-Ponty 
(1908-61), spiller hans filosofi en afgørende rolle i hendes generelle kropsforståelse. Alene hendes 
begreb om den fænomenale krop phänomenalen Leib - den levende i verden-værende-krop leibli-
chen In-der-Welt-Sein (Fischer-Lichte 2004, s. 129), er slet skjulte henvisninger til fænomenologien 
og ganske særligt til ham. Merleau-Ponty er en 2.generations fænomenolog, der har forladt Ed-
mund Husserls (1859-1938) ide om essens og transcendental subjektivitet. I stedet er han optaget 
af perceptionens fænomenologi med centrum i kropslighed og legemliggjort bevidsthed  embodied 
mind. Det er ikke bevidstheden som hos Husserl, der altid er rettet mod noget, men kroppen som 
det anonyme, præ-refleksive cogito, der erstatter intentionalitetens subjekt. Denne krop ved altid 
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mere end det bevidste subjekt. Den er ikke i rummet, den bebor det. Den orienterer sig ikke i det 
ved at danne et mentalt billede af rummet, fordi dets indretning allerede sidder i arme, ben, mave, 
hals. At se, derimod, er for så vidt en kompliceret proces. Det er: 

At træde ind i et univers af  værender (...) Når jeg betragter lampen på mit bord tillægger 
jeg den  ikke alene de egenskaber, der er synlige herfra, hvor jeg sidder, men også dem, som 
kaminen, væggene og bordet kan ’se’, bagsiden af  min  lampe er intet andet end den forside, 
den ’viser’ kaminen. (Maurice Merleau-Ponty 1994, s. 3) 

At se udløser altså et mangesidet perceptuelt felt, selv om mit menneskelige blik kun situerer den 
ene side af genstanden. Når genstanden sættes i sin fulde betydning, overskrider vi grænserne for 
vores faktiske oplevelser i en slags perceptionens ekstase (Merleau-Ponty 1994, s. 6).

Kroppen er samtidig subjektets umiddelbare objekt, alligevel er det heller ikke ukompliceret at 
se sig selv eller at røre ved sig selv:

Min synlige krop er ganske vist genstand,  hvad angår de dele, der befinder sig langt fra 
hovedet, men efterhånden som man  kommer nærmere, adskilles den fra genstandene, den 
skaber mellem dem et kvasi-rum, de ikke har adgang til, og når jeg tager min tilflugt til 
spejlbilledet, henviser det mig endnu engang til kroppens original, som ikke er derude mellem 
tingene. Men på min side, på denne side af ethvert syn. (Merleau-Ponty 1994, s. 33)

Det samme gælder den taktile krop 

for selv om jeg med min venstre hånd kan føle på min højre hånd, mens den rører ved en 
genstand, er den højre hånd som genstand ikke den højre hånd, der berører, den første er et 
fletværk af  knogler, muskler og kød, samlet et sted i rummet, den anden farer gennem rum-
met som en raket for at afsløre den ydre genstand der, hvor den er. (ibid.)

Hvordan kan man tænke sig denne filosofisk reflekterede fænomenale krop som en æstetisk realitet 
på scenen? Problemet er ikke i første række, hvorvidt skuespilleren kan liste “sin virkelige krop ind 
i sin rolles store ’fantom’” som Merleau-Ponty udtrykker det med henvisning til Diderot (Merleau-
Ponty 1994, s. 50). Spørgsmålet er, hvad den virkelige krop, virkelig er i denne sammenhæng. Den 
fysiske krop situerer sig i rummet, bebor det, bærer på dets inskriptioner, simultant subjekt og 
objekt for sig selv. På scenen udfolder den et multiperceptuelt felt, der både er subjektivt og inter-
subjektivt. På samme tid interagerer kropsligheden med den visuelle dynamik i det sceniske design 
og den teatrale fiktion uafbrudt (jf. Stanton B. Garner 1992, s. 4 ff., Bert O. States 1992. s 369 ff.).

Men Fischer-Lichte tager ikke udgangspunkt i et sådant totalt! ustabilt fokus på en konkret 
scenisk krop. Udover den fænomenale-væren-i-verden krop taler hun om den organiske krop, den 
levende organisme, om kroppen som specifik materialitet/fysik o.lign. Hun hylder denne krop  helt 
uforbeholdent, når hun forsikrer:

At den menneskelige krop (…) ikke er et materiale som ethvert andet, der efter forgodtbe-
findende kan bearbejdes og formes, men en levende organisme, der bestandigt befinder sig i 
verden  i en proces af permanent forandring  (…) den kender alene væren som bliven, som 
proces, som forandring. Med hvert pulsslag, hvert åndedrag, hver bevægelse fornyer den sig, 
bliver en anden, kropsliggør sig på ny. ( Fischer-Lichte 2004, s. 158)
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Alligevel er hun ud fra et performativt synspunkt ikke specielt interesseret i den fænomenale krop. 
Den kan kun skabe det svage nærvær og er egentlig ikke noget i sig selv på en scene. Hun simu-
lerer en fænomenologisk subjekt/objekt problematik, men lægger et systematisk snit mellem en 
fænomenal subjektkrop og en semiotisk objektkrop, som er fænomenologien fremmed. Det gør 
hun  primært for at skabe et historisk bagtæppe for den legemliggjorte bevidstheds gennembrud, som 
jeg har vist. Den performativt set mest interessante krop. Subjekt/objekt problematikken er ikke 
dybere, end at den kan overvindes af et “træningsprogram” for udvalgte skuespillere. Og når hun 
mener, at Cieslak’s sceniske figur inkarnerer en overskridelse af den vestlige dikotomi mellem ånd 
og krop, postulerer hun - tautologisk - en identitet mellem krop og bevidsthed, som Merleau-Ponty 
formentlig ikke ville være enig med hende i.

Hendes fænomenologiske tilgang er nemlig udialektisk. Hun overser et paradoks, som er til stede 
hos Merleau-Ponty fra begyndelsen. 2 Selv om subjektet som legemliggjort subjekt er rodfæstet i 
verden, er det i sin oplevelse af sig selv fanget i dualiteten. Som vi har set er den levede, fænome-
nale  krop hos Merleau-Ponty beskrevet med zoner af oplevet forsvinden. En sådan zone er det 
kvasirum, som opstår under perceptionen af en selv, eftersom det er umuligt nogensinde at se ens 
baghoved direkte. Taktilt vil jeg aldrig kunne tage min krop i fuldstændig besiddelse, for så vidt 
som den krop, der rører aldrig falder sammen med den krop, der røres. Denne irreduktible dualitet 
anser Merleau-Ponty selv for at være: “ ’et gabende sår’  i selve subjektiviteten” (Stanton B. Garner 
1992, s. 36). Påfaldende er det også, at han når til sin indsigt i subjektets kropslige væren gennem 
analyser af en række patologiske forstyrrelser (jf. Kroppens fænomenologi). Kroppen er således i sig 
selv en flertydig eksistens.

Tager vi paradokset alvorligt, kan teatret og performativ kunst næppe fra nogen som helst syns-
vinkel beskrives som ukompliceret nærvær, uanset om nærværet gradueres eller ej. Måske kan man 
fænomenologisk set tale om teatret som afbrudt nærvær i en destabiliserende perceptuel akt og en 
nutidighed, der samtidig trænger sig på med krav om oplevelsens øjeblik (jvf Garner 1992, s 39-
51). Om teatret som “det paradigmatiske sted for udspillet af dramaet mellem nærvær og fravær”  
( Bert O. States 1992, s. 371). Under alle omstændigheder garanterer den fysiske sameksistens 
ikke i sig selv en stabil essens, som nærværsbegrebet henviser til. Når Fischer-Lichte senere (kap.5) 
introducerer destabilitet er det alene i forhold til tilskuerens perception. Performeren forudsættes 
at kunne skabe stabilt nærvær. Fænomenologisk set er pointen imidlertid, at destabiliteten altid 
allerede er til stede.

Subjektet forvist
Fischer-Lichte vælger at se bort fra subjektivitetens problem og fastholder i stedet den ubekymrede 
“dialektik mellem kropsværen og kropshaven i en med bevidsthed begavet levende organisme” 
(Fischer-Lichte 2004, s. 159). Intet sted bliver fraværet af subjektivitet så påfaldende som i hen-
des omgang med den lemlæstede krop. Hun fremhæver en række selvpineriske og selvtorturerende  
performance-typer fra 70’erne som eksemplariske for en performativ æstetik. Den amerikanske 
performancekunstner Chris Burden lod sig i Shoot (1971) skyde i venstre arm i en afstand af blot 
5 skridt. I Through the Night Softly (1973) krøb han med hænderne på ryggen hen over 15 m 
knust glas på et hovedstrøg i Los Angeles tungt åndende og blødende af mange små snitsår. Michel 
Kouriac  tappede sit eget blod i Messe pour un corps 1969, tilberedte en budding af det og indbød 
publikum til at spise den “Tag det, dette er mit blod” (Fischer-Lichte 2004, s. 156). Gina Pane 

2) Jf. Kroppens fænomenologi den danske oversættelse 1994 af  1. del af  Phénoménologie de la perception 1945.
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sårede sig selv i en række studiearbejder Project de silence 1970 og Escalade sanglate 1971 med spidse 
instrumenter og risikerede både liv og lemmer. 
Hvad disse kunstnere gør, mener Fischer-Lichte, er i virkeligheden at fuldbyrde visse processer i 
deres egen kropslighed med synlige spor. De viser deres krops sårbarhed i og med, at de prisgiver 
sig dens herredømme: “Den bestandige  forandring, som enhver levende organisme er underkastet, 
bliver af  ham selv via den beskadigelse, han påfører sig selv eller som andre tilføjer ham, markeret,  
forstørret og gjort tilgængelig for iagttagelse”  (Fischer-Lichte 2004, s. 154-55).

Den æstetiske krop, hun priser her, er den levede krop uden erfaring, uden køn, uden følelse, 
uden drift, uden eros, uden lidelse, som er blevet sin egen slave. Blot og bar en synliggørelse af  en 
individuel fysik og kød i permanent forandring. Vi taler om en ren æstetisering af biologien.

I mange tilfælde, medgiver hun, er der åbenlyse rituelle træk i performance-handlingerne, der i 
en kristen kulturel kontekst minder om selvopofrelsesritualer og selvpinerisk praksis blandt non-
ner, martyrer, helgener. Sådanne udtryk skal imidlertid ikke fortolkes religiøst/symbolsk, som seku-
lariserede erstatninger for det hellige – så lidt som det religiøse vokabularium i Grotowskis poetik 
skal tages for pålydende. De religiøse associationer skal alene suggerere det sakrale som en yderligere 
intensivering af livsprocessen (Fischer-Lichte 2004, s. 158).

At skabe en (selvstændig) æstetik alene baseret  på levet krop, isoleret fra psyken, levet liv og hvad 
det medfører af helligt og profant, er problematisk forenklende. Vi er langt fra den livspraksis, som  
avantgarden gennem tiden har forestillet sig kunsten overført til. I stedet for livskraften og den ro-
mantiske vitalisme i 60’erperspektivet, må vi nøjes med en pulsering af biologien. Trukket skarpt op 
møder vi her: den subjektløse krop, æstetisk stivnet i livsprocessen med de tilføjede varige mén – ar 
forandrer sig jo netop ikke – mere nøgen og frem for alt mere isoleret end Julian Becks og Judith 
Melindas kollektive performere i 60’erne i al deres naivitet.

Hun skærer igennem 60’ernes spontane nærværsrus ved at udpege Grotowski-skuespillerens be-
vidste kropslighed som mønster. Hvor hun på den ene side reproducerer drømmen om, at teatret 
kan løse grundlæggende dilemmaer i vestlig kultur og tænkning, indskrænker hun på den anden 
side emancipationsperspektivet til et snævert kropsligt æstetisk anliggende med sin æstetisering af 
livsprocessen som biologisk proces.

Betydning versus virkning
Den semiotiske krop er i kraft af sit herredømme tynget af referencer. Den repræsenterer både 
traditionen og fornyelsen i genren, spillestilen, fiktionen, rollen, poetikken. Den bærer på koder til 
æstetik, politik og kultur i videre forstand, og den er central i forestillingsanalysetraditionen: den 
nærgående analyse af skuespillerens arbejde på scenen, af den agerende krops betydningspraksis.

Fischer-Lichte interesserer sig ikke meget for denne krop, undtagen når den fremtræder i en ny 
avantgardistisk figurdannelse. Hendes iagttagelser her er tankevækkende. De fører til en opdateret 
version af den sammensatte fremtoning: menneske – skuespiller - rolle  i ét, som alle dage har fa-
scineret såvel tilskuere som teaterconnaisseurer og – analytikere, men sjældent er blevet udsat for 
nogen overbevisende analyse. Hun giver denne “figur” en ny kropslig profil og lægger op til et nyt 
figurbegreb hinsides rollen.

Opførelser siden 60’erne har opgivet ideen om at beherske skuespilkroppen fuldstændig, enten  
gennem semiotisering eller formgivning og lader i stedet skuespillerens særlige  kropslighed  kom-
me til syne, pointerer hun. Det skete hos Grotowski, der gennem sit skuespillerarbejde bestemte 
forholdet mellem fremstiller og rolle på grundlæggende ny måde. En figur som Den standhaftige 
prins kan alene træde frem i Cieslak’s krop. Den bliver bragt frem i den performative akt i og med 
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skuespillerens specifikke kropslighed. Og forsvinder med ham. Parallelt, men i en helt anden æste-
tik, kan man se instruktøren Robert Wilsons figurfremstillinger. Wilson forstørrer det egenartede 
ved den enkelte skuespillerkrop, når han skaber sine kunstkroppe, om man så vil opfatte det som 
mekanisering af kroppen eller ej. De bygges op, kunstiggøres og sættes i bevægelse i geometriske 
mønstre og slowmotion ud fra et særligt træk, Wilson har bemærket hos den enkelte. Fischer-
Lichte anfører eksemplet Christine Oesterlein, som for Wilson alene virker ved “sine øjnes udtryks-
kraft” også når hun ikke bevæger sig. På scenen udfører hun kun ganske få bevægelser som at gå 
over scenen, at sætte sig, hæve en hånd, en arm etc. (Fischer-Lichte 2004, s. 143). Fischer-Lichtes 
figur-begreb adskiller sig fra rolle-figuren ved ikke at være en indre tilstand, der skal bringes til 
udtryk. Figuren er knyttet til den performative akt, og den kan ikke tænkes hinsides skuespillerens 
individuelle fysik. Med sine eksempler - også fra instruktøren Frank Castorfs opsætninger - ind-
fanger hun en eksperimentel indstilling til skuespillerens/performerens kropslighed over en bredere 
front i de senere årtiers nyskabende iscenesættelser. Her vedgår hun sig de æstetiske og historiske 
forenklinger, analysen kan medføre. Figuropfattelsen kan ikke uden videre generaliseres, specielt 
ikke epokalt f. eks. til klassisk teater, men “smitter” uden tvivl af  på samtidsteatret generelt, f.eks. 
i en pågående kropslighed i en psykologisk-realistisk regi, der skærper opmærksomheden over for 
skuespillerens særlige fysik og hendes udnyttelse af den i rolletolkningen. 

Når det gælder det performative, vedrører det imidlertid hverken den fænomenale krop eller 
den semiotiske  i sig selv, men alene spændingen mellem dem. Det er et selvstændigt virknings-
felt, “selvreferentielt og virkelighedskonstituerende” (Fischer-Lichte 2004, s. 27) og det bidrager 
primært til den store autopoetiske feedback sløjfe. 3 Men det betyder ikke, at det er tømt for be-
tydning, forsikrer hun. Tværtimod kan fokusering på performativitet belyse, hvordan betydning 
eller æstetisk iagttagelse bliver til. Eksempelvis det helt elementære: at se noget som det, det er. Et 
tautologisk udsagn, som ikke gav megen mening i filosofien, men nok når det gælder sansningen. 
Den røde farve f. eks. i Wilsons opsætning  af Woyzeck på Betty Nansen Teatret 2000 kan virke 
helt uafhængig af dens konnotationer af lidelse og drab, jeg kan alene fordybe mig i dens rødhed, 
i en “komtemplativ nedsænkning” i tingen, en erfaring af dens ekstase. Betydningen opstår i selve 
perceptionshandlingen (Fischer-Lichte 2004, s. 245). Jeg bliver mig indtrykket bevidst som et 
særligt sanseligt indtryk, der ikke refererer til noget åndeligt bag og ikke nødvendigvis sprogligt 
udtrykt (ibid.).

Et andet eksempel på en betydningstilskrivning i lyset af det performatives æstetik er en udløsning 
af associationer. Den røde farve kan også føre mig på afveje, fremkalde erindringer, forestillinger, 
følelser, som ofte fremkommer uden eller imod min egen vilje. Den form for betydningsdannelse er 
vi fortrolige med: en signifiant, der forbinder sig med de forskelligste signifiéer, blot har de ikke no-
get med opførelsen at gøre. De tilhører min personlige historie. Dog, hvis jeg under min fordybelse 
i sansningen eller mine associationer får sved på panden, hjertebanken, uro i kroppen, som kan 
iagttages eller fornemmes af andre i rummet, bliver oplevelsen en bestanddel af den autopoetiske 
feedback sløjfe. Betydning er blevet til virkning. At sveden på panden f.eks. kan skyldes varmen i 
rummet f. eks. ændrer ingenting, hvis udtrykket virker på andre er jeg medbestemmende for den 
betydning, tilskueren frembringer, gennem feedbacksløjfens uransagelige slyngninger, ligesom jeg 
lader mig bestemme af andres udtryk, uden at jeg kan vide, hvad der har givet anledning til dem.

På dette niveau i pingpong-spillet mellem betydning og virkning er subjektet en kastebold. Suve-
ræn i sin sansefordybelse og associationer for straks efter at blive underkastet en traditionel  beha-

3)  For en indgående analyse af Fischer-Lichtes forståelse og brug af  begrebet den autopoetiske feedback 
sløjfe se Siemke Bönisch’ artikel.
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viorisme: kun den følelse, der får fysisk udtryk, tæller i forhold til feedbacksløjfen. Hvilken rolle har 
subjektet i betydningsdannelsen som helhed? Fischer-Lichte hævder at “en opførelses tegnkarakter 
ikke står i modsætning  til dens performativitet,  men først kommer til sin ret i en kontekst af en 
æstetik om det performative” (Fischer-Lichte s. 269). Som optakt til den diskussion vil jeg kaste 
et kort blik på hendes indledende, programmatiske beskrivelse af Abramovic’ performance  Lips of 
Thomas, som gang på gang bliver brugt som eksempel gennem kapitlerne.

At fordybe og fortabe sig
Et spørgsmål trænger sig på. Var hun selv til stede? Hun kunne have været der.  Lips of Thomas finder 
sted i 1975 på et galleri i Innsbruck. Men hun røber sig ikke som tilskuer. Det er “de” “dem”  “de-
res” aldrig “vi” “os” og “vores” om tilskuerne. Hun positionerer sig som olympisk subjekt uden for 
feedback sløjfen og går i stedet ind i en hermeneutisk cirkel. Hendes analyse ligner en receptions-
orienteret forestillingsanalyse, selv om hun nok ville modsætte sig en sådan udlægning. En “scene” 
markeres i sin adskillelse til tilskuerne. Hun følger kunstnerens handlinger med sine rekvisitter 
meget nøje, lægger vægt på progressionen i dem. Abramovic påfører i stigende grad sin krop skade, 
uden at hun dog viser tegn på smerte. Selvtorturen kulminerer i at hun blødende udsætter sig for 
ekstrem opvarmning og afkøling på samme tid, liggende på en isblok formet som et kors:  

Da hun havde holdt ud på korset af is i tredive minutter uden at gøre antræk  til at afbryde 
torturen, magtede enkelte tilskuere ikke længere at se på hendes lidelser. De ilede hen til 
isblokken, tog fat  i kunstneren, trak hende ned fra korset og bar hende væk. Dermed gjorde 
de en ende på hendes performance. (Fischer-Lichte 2004, s .9-10) 

Fischer-Lichte lægger vægt på handlingerne som reelle handlinger, men har også et bud på deres 
symbolske betydning. Hendes primære fokus er på tilskuerne og deres reaktioner på selvtorturen, 
fra uro til oprørthed og endelig indgriben. Kan hun fra sin (uafhængige) position være sikker på, 
at det ikke er aftalt spil med de tililende personer, der bærer Abramovic ud? Hele seancen varer ca. 
2 timer, en “normal” forestillings længde. Hun tager ikke højde for, at tilskuerreaktionen kunne 
være iscenesat, hvilket jo sagtens kunne være muligt inden for rammen af en scene-performance. 4

Vi kan sætte en anden ramme om  Lips of Thomas og givetvis komme tættere på dens egne inten-
tioner i 1975. Uanset om Fischer-Lichte bruger sine optegnelser, hvis hun har overværet den, eller 
bruger andet materiale, vil der næppe mangle dokumentation i form af fotos, omtale, beskrivelse 
etc. for en performance som denne.  Lips of Thomas tilhører som installationskunst genren body-
art udført af kunstnere, ikke mindst kvindelige, med rod i billedkunsten, der bruger deres egen 
krop som materiale. Denne performance-type præget af kunstnere som Carolee Schneeman, Karen 
Finley, Anni Sprinkle er ofte beskrevet og dokumenteret i en grad som ingen teaterforestilling kan 
håbe på. Dokumentationen er afgørende for kunstneren, for at hun kan opbygge sit renommé 
og præcisere værkkarakteren i sin performance. I kunstnerens værkforståelse indgår naturligvis 
tilskuerens reaktioner, så vidt de kan opleves iagttages og beskrives. Hendes vigtigste intention er 
udfordring af værkbegrebet og grænseafsøgninger, hvad angår krop, køn, kultur etc. I denne ram-
me kan Abramovic’ performance f.eks. beskrives sådan: Hun undertrykker sin fænomenale krop 
ekstremt. Som væren-i-verden-krop ville den naturligvis reagere med afsky og smerteudtryk, når et 
barberblad skærer gennem maveskindet. Abramovic’ optrænede/performative mangel på kropslig 

4)  At Abramovic  har  ’genskabt ’ Lips of Thomas i New York 2005, jf. Solveig Gade, Teater 1, 127, 2006, 
taler for forestillingsperspektivet.
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reaktion viser, hvor langt hun vil gå i sin objektivering af kroppen som kunstværk. Den ultimative 
grænse, ser vi ikke, enten på grund af  planlagte eller tilfældige tilskuerreaktioner. Hvad hun føler, 
kan vi intet vide om. Kun at det naturligvis aldrig vil lykkes hende at gå “restløst”op i værket.

Det hermeneutiske subjekt kan eksperimentere med rammer, argumentere for nye sammen-
hænge, men det binder sig til sine egne præmisser og må undgå distraktioner og tilfældigheder, der 
ikke kan tilpasses helhedsopfattelsen i den sidste ende. Er tilskueren som idealtype et hermeneutisk 
subjekt som Fischer-Lichte selv? Både den spontane og den professionelle må finde plads i en 
generel kategori om tilskuen. Hun introducerer begrebet multistabilitet som typisk for æstetisk iagt-
tagelse, idet tilskueren oscillerer mellem at fordybe sig i sansningen f. eks. af en gestus som gestus, 
eller fortabe sig i asscociationer og at iagttage og følge repræsentationens orden, den fiktive verden 
og narrativiteten. Hun forestiller sig nu, at tilskueren bliver så forstyrret under denne multistabili-
tet, at det bliver et sisyfosarbejde at følge fiktionen. Den hermeneutiske proces bliver marginal, eller 
den kommer måske slet ikke i stand, som er tilfældet i mange af hendes performanceeksempler. 
Æstetisk erfaring er en tilstand af  betwixt and between (Fischer-Lichte 2004, s.275). Fischer-Lichte 
ser helst denne tilstand  som en kriseerfaring, opstået i den frustrerende overgang mellem de to iagt-
tagelsesordner, en liminal erfaring (ibid.), hvor modsætninger af forskellig slags bryder sammen f. 
eks. mellem krop og bevidsthed, fiktion og virkelighed etc. Således vil hun med sine prioriteringer 
tøve med at kalde tilskueren for et hermeneutisk subjekt i det hele taget. Om det er en cadeau til 
tilskuerens sensitivitet og integritet eller det modsatte, nemlig mistro til subjektets herredømme 
over sig selv og til dets begær efter at forstå,  må stå hen i det uvisse.  

Begrebet om multistabilitet er væsentligt, ikke blot i forhold til forestillinger, der spiller på dis-
kontinuitet, illusionsbrud  m.m., men generelt. Hun mener, at hendes analyse af de to ordners 
stabilitet  som “et topmål af uforudsigelighed” (Fischer-Lichte 2004, s. 260) må få konsekvenser for 
metodediskussionen i forestillingsanalysen. Det har hun ret i. Imidlertid er ideen om multistabili-
tet ikke ganske ny i teateranalysens teori. Semiotikeren Jean Alter taler i sin A Sociosemiotic Theory 
of Theatre 1990 om to konstituerende funktioner i teatret, som en indbygget dualitet i alle slags 
teatrale aktiviteter: “på den ene side, dens reference til en historie, som finder sted i et mentalt rum 
uden for scenen, på den anden dens fremvisning af en virkelig forestilling på scenen” (Jean Alter 
1990, s. 31). I det første tilfælde er teatret involveret i en kommunikationsproces, hvor det opfylder 
en referentiel funktion. Den er semiotisk set den vigtigste. Men teatret er på samme tid en offentlig 
begivenhed, et spektakel eller et show, der vil fornøje, fascinere et publikum med sin sanselighed, 
sine sceniske sensationer. I den betydning udgør teatret en performativ funktion, ligesom cirkus. 
Her kommunikeres ikke med tegn. Her opleves direkte og denne funktion falder derfor udenfor 
enhver semiotisk operation. Men den kan ikke forbigås af semiotikken, fordi den referentielle og 
den performative funktion interagerer med hinanden. At de eksisterer samtidig betyder dog ikke, 
at de to funktioner opererer simultant. De udelukker nemlig indbyrdes hinanden: de er komple-
mentære funktioner. Den referentielle funktion og den performative konkurrerer uafbrudt om per-
formerens og tilskuerens opmærksomhed. Den øjeblikkelige succes for den ene, kompenserer for 
mangler hos den anden. Spændingen mellem de  to funktioner sikrer en permanent afveksling i 
teatret. Deraf dets appel. Alter giver enkelte eksempler på interaktionen (Alter 1990, s. 60 ff.), men 
ikke i nogen nærgående analyse. Han er mest interesseret i de sociale og kulturelle forandringers 
indflydelse på dette konkurrerende samspil i de teatrale aktiviteter. Forskellen mellem Fischer-Lich-
tes  multistabilitet og Alters komplementære funktioner er, at hun tager udgangspunkt i tilskueren, 
han i forestillingen. Det kan man naturligvis se som en vigtig forskel. Resultatet er dog indtil videre 
det samme. De opfordrer begge til, at teaterteorien tager det performative og det subjektivt sansede 
i betragtning, ligeså fuldt som det semiotiske. I begge tilfælde mangler der empirisk, analytisk belæg 
for, hvordan interaktionen kan finde sted. 
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Fischer-Lichtes ide om hengivelsen til “distraherende” associationer, gerne fremkaldt af en detalje i 
opførelsen og ofte mod tilskuerens vilje, har en pendant i kritikeren Roland Barthes punctums- ef-
fekt i La chambre claire  1980, da: Det lyse kammer 1983. Barthes ser på billeder, fotos og vil “ud fra 
nogle personlige impulser (...) forsøge at formulere fotografiets grundlæggende, almene  træk uden 
hvilket det ikke ville eksistere.” (Barthes 1983, s. 17). Han studerer dem dvs. overvejer fotografens 
hensigter, billedernes betydninger som politisk vidnesbyrd eller historisk skilderi etc. Det er bil-
ledets studium, der oftest kun vækker “en almen, høflig interesse” (Barthes 1983, s. 39). Af og til 
sker det, uden at han selv opsøger det, at en  “pil skyder sig ud af scenen og gennemborer mig”. Det 
kalder han billedets punctum (la: stik, lille hul) som både prikker, men også sårer og piner ham. For 
at opfatte punctum vil ingen analyse være til nogen hjælp. Det kan være en ubetydelig detalje, der 
flækker studium af billedet, som en skorem, eller et smykke, der associerer til en person i familien, 
som bar et sådant smykke. Punctum fører ham ind i hans personlige historie. I virkeligheden leder 
han efter billedet af sin nyligt afdøde mor. Deraf smerten. Barthes’ suggestive forsvar for det helt 
subjektive engagement i den æstetiske iagttagelse har inspireret bredt i filmanalysen med nok så 
forskellige udlægninger og tentativt i teateranalysen. 5

Erotik eller teknik
Interessen for materialiteten: kropslighed, sanselighed, tingenes overflade, deres her og nu karakter, 
subjektive distraktioner etc. i forestillingsanalysen har været stigende gennem årene. Det hænger 
sammen med den voksende kritik af semiotikken siden dens dominans i 1970’erne. Teaterfæno-
menologen Bert O. States er talerør for kritiske røster over et bredt felt, når han siger: “Hvad der er 
foruroligende, om  noget, ved semiotikken er ikke dens snæverhed, men den  næsten imperialisti-
ske tillid til dens produkt - det er dens implicitte tro på, at du har udtømt det interessante ved en 
ting, når du har forklaret, hvordan den virker som tegn” (States 1985, s. 7). 

Semiotikken hard core, som den repræsenteres i 70’erne og ind i 80’erne af Tadeusz Kowzan, 
Keir Elam og Ficher-Lichte selv, undermineres af poststrukturalisternes betydningsspil, udtømning 
af betydning, intertekstualitet og dekonstruktion. Oplevelsen af materialiteten trænger sig på. Den 
analyserende forsøger desperat “at overkomme den blindhed, som mange semiologer udviser i for-
hold til de æstetiske signifianters materielle styrke” (Patrice Pavis 2oo6, s 19). Selv teaterforskeren 
Patrice Pavis taler om forestillingens krop i stedet for forestillingsteksten (ibid.) og om tilskueren 
som “nedsænket i en æstetisk oplevelse af den materielle begivenhed” (ibid. s. 18). Mere entusia-
stisk er Hans Thies-Lehmann når han siger:

Alle disse (tegn)kategorier afviser  nemlig (…) det intentionsløse øjeblik, den libidinøse be-
sættelse af  begivenheden, alle signifianternes sanselige materialitet og ikke mindst at se til 
enhver tings kropslighed, struktur og levende væsen, med hvis hjælp betydning opstår i teatret. 
Det går på ingen måde ud på at privilegere affekten frem for begrebet, men begrebet må 
vide at indoptage den sanselige  virkelighed, forførelsen og det i videre forstand  erotiske ved 
teaterprocessen ( ...) Alene en hermeneutik, der bliver sig disse transparente øjeblikke bevidst, 
altså antager et moment af  ikke-forståen  i forståelsesprocessen (…) kan åbne for en diskurs 
i teatret: den litterære tekst, iscenesættelsen og performanceteksten uden at forfalde til den 
uvidenskabelig naivitets vilkårlighed. (Hans Thies-Lehmann Zeitschrift für Zemiotik 11, 
nr. 1 1989, s. 48)

5)  Fischer-Lichte nævner hverken Alter eller Barthes. I tilfældet Barthes ville hun formentlig være betænke-
lig ved et æstetisk begreb udviklet i billedet, filmen, der som  medium ikke kan skabe nærvær, kun nærværs-
effekt i Fischer-Lichtes optik. Se Fischer-Lichte 2004, s. 174-75.
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Lehmann peger på dilemmaet: det ikke fortolkedes plads i fortolkningen. Det er muligt, at han 
med uvidenskabelig naivitet mener den (ukritiske) impressionistiske beskrivelse af oplevelseskvali-
teter, som kunne være et nærliggende forsøg. Eller er det måske sproget i sig selv, der er problemet?

Ikke ifølge Patrice Pavis. Det handler snarere om at “modstå fristelsen til en øjeblikkelig oversæt-
telse til signifiér” (Pavis 2006, s. 18) i mødet med kropsligheden. Der er dog intet, der forhindrer 
os i at “lokalisere os selv i det prælingvistiske – “lige før sproget” – opfattende “kroppen i bevidst-
heden (...) Når alt kommer til alt, er det det, vi gør, når vi ser en dans, en gestus eller en signifiant, 
der endnu ikke er blevet til sprog” (Pavis 2006, s. 14) Det sker dog altid indenfor en struktureret 
ramme og det betyder, at  tilskuerens begær før eller siden vil være rettet mod at få en bestemmelse: 
“at læse tegn i en forestilling er paradoksalt nok at modstå deres sublimering – spørgsmålet er hvor 
længe?” (Pavis 2006, s. 18/19). Selv foreslår han en vektorisering af begær som en plausibel model 
for analyse, hvor både performerens og tilskuerens krop er involveret. Modellen indebærer dog 
dannelsen af et netværk af tegn, som næppe vil tilfredsstille kritikere af semiotikken (Pavis 2006, 
s. 55 ff.). 

Fischer-Lichte derimod udtrykker klart forbehold overfor sprogets evne til at udtrykke æste-
tisk erfaring ved at fremhæve den sansning, som ikke behøver at blive til sprog og den sprogløse 
liminale oplevelse. Det mest radikale angreb på det teatrale tegn og dets lænke til sproget, men 
samtidig med forslag til radikal nytænkning i teatret, kommer fra uventet hold og på et tidspunkt, 
hvor teatersemiotikken knap nok har fået fodfæste. Filosoffen Jean-Francois Lyotard formulerede 
en slags lille organon for teatret i 1973 (“La dent, la paume”) (“The Tooth, The Palm” 1976) i 11 
punkter. I det første hedder det:

Teatret placerer os lige i hjertet af det religiøst-politiske: i hjertet af fravær, negativitet, nihi-
lisme, som Nietzsche ville sige, derfor i spørgsmålet om magt. En teori om  teatrale tegn (...) 
er baseret på en accept af den indbyggede nihilisme i re-præsentation (...). For tegnet er, som 
Pierce plejede at sige, noget som for nogen står for noget. At Skjule, at Vise: det er teatralitet.  
(Jean-Francois Lyotard 1976, Sub-Stance nr. 15 s. 105, p.1)

Magten udgår fra det hierarki, der skabes, når B kommer af A, der er skjult. B er ikke noget i sig 
selv. En ren illusion. B’s væren er i A, der forstås som sandheden, men er dog en fraværende sand-
hed. Deraf nihilismen (ibid.).

Teatret og teaterteorien er i krise – helt ude af trit med den erfaring, vi har fra en moderne ka-
pitalisme -  forstår vi på Lyotard. Den lærer os, at en såkaldt økonomisk aktivitet ikke er forankret 
i en oprindelig  position A. Alt er nemlig udskifteligt, reciprokt, alene begrænset af værdilovens 
betingelser. På samme måde er det med libidoen. Den kan investeres i alle regioner af den erotisk-
dødelige krop. Intet sted står for, eller erstatter et andet. Med andre ord: der bør investeres libidinøs 
energi i teatret. 

Lyotards kritik af teatrets binding til tegnet/sproget er principiel. Artaud og Bertolt Brecht er 
ifølge hans tankegang lige gode eksempler på de fejlbedømmelser, der stadig behersker teatret. 
Artaud ville omkalfatre europæisk teater, i det mindste det artikulerede sprogs dominans og under-
trykkelsen af kroppen. Han ville afdække en libidinøs kraft i forestillingen, en underliggende energi 
og nærmede sig en libidinøs energi: “i gløden af liv, i livslysten, i den ikke ræsonnerende livsimpuls 
er der en slags initial meningsfuldhed”. Lyotard citerer her Artaud fra dennes Lettre sur la cruauté 
(Lyotard 1976, s.107. p. 6). Men Artaud bliver standset i sit forsøg på en generel de-semiotisering 
af teatret. Af hvad ?  Præcist af nihilismen, af repræsentationsbehovet, af sproget. For at få intensi-
teten til at fungere må han nemlig opfinde et redskab: “hvilket atter ville blive et sprog, et system 
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af tegn, af en gestusgrammatik, af  hieroglyffer” (ibid.). Med Brecht er det ikke bedre. Han ville 
begrænse teatret til en kritisk funktion. For ham er virkningsfuldhed en proces af forståelse, f. eks. 
at en bestemt scenisk adfærd er forbundet med en bestemt social infrastruktur og en bestemt ideo-
logi. Det er den fraværende position A, der fremhæves.

Men vi må holde op med at tænke på udveksling af værdier som et tab af noget, udfordrer Lyo-
tard, af forskelle, kvalifikationer, mening etc. Lad os i stedet tænke positivt på en “indifference”, 
der kan føre til en direkte kobling mellem politisk og libidinøs økonomi, Den senkapitalistiske 
værditeori fører os potentielt ind i en ikke-hierarkisk cirkulation, hvor der ikke længere er relation 
mellem  illusion og sandhed, årsag og virkning, men hvor de sameksisterer og ind imellem kan 
danne en konstellation: “En aktuel/øjeblikkelig mangfoldighed af standsninger i energicirkulatio-
nen”  (Lyotard 1976, s.  109, p. 8).

Lyotard foreslår da et energetisk teater som det tidssvarende teater. Det kan skabe begivenheder, 
som er effektivt diskontinuerte. Det skal nemlig ikke antyde, at det og det betyder sådan og sådan: 
“Dets opgave er at fremkalde den højeste intensitet (via exces eller mangel på energi) i det eksiste-
rende, uden intention” (Lyotard 1976, s. 110, p. 11).

Mens energi er et velanskrevet og dog mangetydigt begreb i teaterpraksis, især i det 20. århund-
redes avantgarde, har det ikke haft plads i teaterteorien, inkommensurabelt som energioplevelsen 
er med segmentering, sausuresk binaritet eller anden form for systematik. Men det har ændret 
sig. Ikke mindst takket være Lyotard og post-strukturalismen. Begrebet energi er blevet analytisk 
gangbart i den æstetiske iagttagelse, ganske vist ikke i Lyotards radikale aftapning indenfor en psy-
koanalytisk referenceramme, men som begreb for en umiddelbar virkningsfaktor. Energi-oplevelsen 
er heller ikke nødvendigvis i karambolage med sproget, men kan beskrives gennem iagttagelse af 
rytme, kadencer, tempo, volumen, bevægelser og aktion. Energien kan både vibrere på overfladen 
og skabe kontakt til dybere kreative lag. Den vedrører altid opførelsen som helhed, ikke blot “di-
straherende” detailoplevelser af sansningens ekstase eller private associationer, som Fischer-Lichte 
fremhæver som særligt interessante æstetiske erfaringer. Ikke forstået sådan, at hun ikke lægger 
vægt på energi i sin performative æstetik. Tværtimod. Det er energien, der frembringer det radikale 
nærvær, der performativt set er det mest interessante. Der er intet magisk ved energien, eller for den 
sags skyld erotisk eller libidinøst, ifølge Fischer-Lichte. Det handler om ren teknik. Som forbillede 
for det radikale nærværskoncept peger hun på Odinteaters leder Eugenio Barbas arbejde med det, 
han kalder ekstra daglig adfærd eller det præ-ekspressive grundlag for skuespilkunst. Her drejer 
det sig bl.a. om forandring af ligevægt, modstand mod bevægelse, sats (dynamisk forberedelse) 
inspireret og sammensat af forskellige orientalske traditioner (Barba 1994, s. 63 ff.). En særlig 
kvalitet i den fænomenale krop bliver synlig. Den har ikke noget at gøre med, hvad eller hvilken 
figur skuespilleren fremstiller. Det er ren energi, der giver den performative kvalitet. Således slutter 
Odinteatrets brug af  præ-ekspressivitet sig til de tidligere eksempler: “Hos Grotowski var det sam-
menfald af impuls og reaktion. Hos Wilson en slow motion teknik, rytmiserings- og gentagelsestek-
nik, der giver tilskueren indtryk af en særlig tilstedeværelse, som på sin side energetiserer denne” 
(Fischer-Lichte 2004, s. 170).

Tilskueren oplever således sig selv som energetisk krop energetischen Leib og i en sådan tilstand af 
nærvær tilmed som embodied mind, hvor modsætningen mellem krop og bevidsthed ikke lader sig 
opretholde. Dette kan for den vestlige tilskuer, der har fået indpodet  dikotomien mellem krop og 
ånd i sin kulturelle opdragelse, skabe sjældne øjeblikke af lykke (Fischer-Lichte 2004, s. 171-72).

Selv om jeg, som det er fremgået, ikke kan følge Fischer-Lichte i hendes identitets- og lykketænk-
ning, er der ingen tvivl om, at energien virker. Præcist hvordan kan vi blot ikke forudsige. Som 
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Lyotard antyder kan intensitet også opstå af lav energi og vice versa. Det afhænger af vekselvirk-
ningen mellem nærvær og fravær i  det sceniske forløb og af hvilke kreative kræfter, der er på spil.

En anden historie?
Fischer-Lichte afslører i sine sidste kapitler, at hun skriver sit projekt op imod oplysningstradi-
tionen. Hun ironiserer over dens rationalitetstænkning, dens afvisning af liminale erfaringer som 
historiske overleveringer, dens insisteren på et autonomt subjekt (Fischer-Lichte 2004, s. 293) og 
dens affortryllelse af verden (s. 317).

Her til slut er det fristende at skitsere et modbillede til denne noget klichéagtige opfattelse af 
oplysningsprojektet, alene tegnet i forhold til nøglebegreber i  Fischer-Lichtes performative æstetik, 
nemlig kroppen, sanseligheden, subjektet og kreativitet som energi. 6

Udover sin optimistiske tro på den menneskelige fornuft  var oplysningstiden absolut også en 
entusiastisk og søgende periode. De fremmeste kritikere, kunstnere, filosoffer og videnskabsmænd 
så på kroppen med nye øjne og opfattede den som essens af energi og bios. Der investeres absolut  
filosofisk og æstetisk interesse i biologien. Da sanselig erfaring bliver basis for al videnstilegnelse 
og erkendelse, bliver kroppen forudsætning for udvikling af det menneskelige i det hele taget. Det 
“nye” subjekt frigjort for dogmer og religiøse lænker, kan betragtes som et kropsligt subjekt i Fou-
caults forstand, nemlig ikke som et suverænt, tidløst og universelt subjekt, men et subjekt dannet 
inden for en historisk ramme, hvor kroppen opfattes som en overflade, der kan indprentes  ideer, 
sprog m.m.  

Blandt de mest fremtrædende nytænkere er Denis Diderot, som Fischer-Lichte gør til en af de 
hovedansvarlige for at indlede den semiotiske krops dominans med sit drame bourgsois i 1750’erne.

Her skal antydes en anden og væsentligere side af hans tænkning og æstetik. Sensibilité – Di-
derots begreb for energi – er et nøgleord i hans tænkning om kroppen, der både omfatter et billede 
af en potent materiens krop  med en vis mystik og senere monstrøse, patologiske kroppe. Sensibili-
téen udbygges med årene og kommer til at referere til en universel indre stofkvalitet, der eksisterer 
både i aktive og passive former. Aktiveret er sensibilitet liv ganske enkelt, og kroppen er essensen af 
dette liv. Uhyre sensitiv, altid i energetisk bevægelse og aldrig på noget tidspunkt identisk med sig 
selv. Derfor kan kroppen også blive monstrøs, men netop i denne tilstand, basalt kreativ.

Hvordan disse spekulative ideer kan få æstetisk udtryk, viser han i sin Rameaus Nevø 1773-74 
- en (filosofisk) dialog mellem en filosof (MOI)  og nevøen af en berømt musiker og komponist, 
selv falleret musiker, (LUI). Men først og fremmest er det en performance, udført af LUI med et 
usædvanligt pantomimisk talent og MOI som den primære tilskuer. Den foregår udenfor teater-
tinstitutionen, en eftermiddag på en café lige overfor Théâtre Franscais. Den falder udenfor de 
gængse genrer, for den er hverken pantomime, ballet, opera eller drama. Den mageløse figur LUI 
-  betegnet som inkarnationen af det moderne menneske – er en blanding af det ypperlige og ge-
mene, uformelig i kroppen, aldrig i ro. Han kan udføre de mest udspekulerede rollespil og karika-
turer, men også raffinerede musikalske pantomimer uden andet instrument end sin egen krop. I en 
ubændig skabertrang søger han uden held en endelig form til et uendeligt altfavnende stof. Det ser 
man især i højdepunktet, der er en operapantomime, hvori han investerer al sin fysiske og mentale 
energi og tilmed overskrider sin egen krops grænser:

(han) delte sig mellem tyve forskellige roller, løb rundt, standsede, med et udtryk som en 
besat, øjne, der skød lyn, og skum, der stod ham om munden. Han  lavede en varme, så vi 
var ved at omkomme; og sveden, som løb i hans panderynker og ned af hans kinder, blan-
dede sig med pudderet fra hans hår, og randt i striber ned over det øverste af hans  kjole. 
(Diderot1773/1987s . 88-89)

6)  Ang. det følgende henvises til min bog Kroppens sublime tale Aarhus Universitetsforlag 2004.
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Bagefter falder han udmattet sammen. Han er på vej ind i en amorf tilstand – en udslettelse af det 
enkelte individ. Diderot har med figuren LUI åbnet en sluse til den universelle sensibilité, som 
udgør forudsætningen både for liv og kunst, men som er dødbringende for det enkelte individ at 
bevæge sig ind i.

Hvis det var den Diderot, Fischer-Lichte havde taget som udgangspunkt, ville historien om krop-
pen og dens emancipation i avantgarde-teatret være blevet en helt anden. Det må ikke misforstås. 
Fischer-Lichte skal ikke kritiseres for ikke at udforme endnu en monolitisk avantgardistisk teori om 
teater/performativ kunst. Som hun udtrykker det: “En performativ æstetik vil ikke generelt træde 
i stedet for en eksisterende værk-produktions- og receptionsæstetik” (Fischer-Lichte 2004, s. 315). 
Den skal supplere de eksisterende teorier ved at dække sit eget felt. I virkeligheden et felt uden 
egentlig substans, idet det alene henviser til sig selv. Problemet opstår, når hun samtidig i en snæver 
kropslig optik vil løse vestlige filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger og give subjektet 
en ny status uden at tage det komplekse samspil mellem det bevidste og ubevidste, det subjektive og 
objektive i den kreative proces og den æstetiske erfaring i ed. Kroppen bliver nok omnipotent, men 
subjektet bliver trukket ud og ind i manegen. På den ene side fremhæver hun den sceniske subjekt-
krop - frem for den formbare objektkrop - og individualiteten i performerens figurdannelse. På den 
anden side viger den fænomenale krop og individualiteten til fordel for særlige kropsteknikker og 
et indsnævret syn på livsprocessen som ren biologi. Her sættes subjektiviteten og dens problematik 
helt ud af spillet. Når det gælder tilskuersubjektiviteten er ambivalensen ikke mindre.  Det er noget 
nyt og særligt, at hun gør subjektive erfaringer, som normalt opfattes som perifere, til centrum for 
betydningsdannelse. Men det er en subjektivitet, der undermineres af feedbacksløjfen, som hun 
udnævner til et parameter for udvekslingen mellem scenen og tilskuerne. Feedbacksløjfen har rod i 
biologi og behaviorisme, her tæller kun hvad der får fysisk udtryk eller kan fornemmes af andre. De 
oplevelser og følelser, der forbliver subjektive, spiller ingen rolle. Med begrebet multistabilitet har 
Fischer-Lichte en væsentlig pointe i forhold til forestillinger, der bevidst modarbejder illusion og 
narrativitet og obstruerer en sammenhængende meningsdannelse. Den tilfældige personlige fordy-
belse bliver legitim som dominerende oplevelsesmåde, hvor tilskueren bl.a. lærer noget om sig selv 
som tilskuer etc. Det er en del af iscenesættelsen. Men når multistabiliteten udstrækkes til at være 
norm for tilskuen i teatret som helhed, vender mistilliden til subjektet tilbage. Denne gang til det 
hermeneutiske subjekt, der vil søge sammenhæng og mening i en forestilling. Den hermeneutiske 
proces bliver, siger hun – til enhver tid – forpurret af en oscillering mellem at betragte tingene som 
det, de er umiddelbart og at følge repræsentationens orden. Men det er ikke rigtigt. Øjeblikkelige 
hengivelser til materialiteten behøver ikke at spolere den hermeneutiske proces, når teatret, som i 
de fleste tilfælde, selv appellerer til tilskuerens oplevelse af sammenhæng og mening. Tværtimod 
kan disse ophold i sanseligheden både forhøje oplevelsen og fremme fortolkningen. Her udstrækker  
Fischer-Lichte sin supplerende teori til en generaliserende receptionsteori. Det rækker den ikke til. 
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Feedbacksløyfer og henvendthet
En revisjon av Fischer-Lichtes tese om gjensidig påvirkning av tilskuere og  
aktører i forestillinger

Af Siemke Böhnisch

Siden Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen kom ut i 2004, har hennes tese om en såkalt 
feedbacksløyfe mellom aktører og tilskuere i forestillinger blitt allemannseie i en performativ 
orientert teatervitenskap. Likevel har denne tesen blitt lite anvendt i forestillingsanalyser. Det 
kan skyldes at det mangler en diskusjon av denne tesen som systematisk og operasjonaliser-
bar tese. Denne artikkelen legger frem en kritisk nærlesning av Fischer-Lichtes tese med sikte 
på å utvikle systematiske og operasjonaliserbare teser som kan danne grunnlag for forestil-
lingsanalyser. 1 Revisjonen forlater Fischer-Lichtes binære tenkning til fordel for en graduell 
forskjellsdannelse.

Fischer-Lichtes feedbacksløyfetese
Fischer-Lichte innfører begrepet feedbacksløyfe i Ästhetik des Performativen for å betegne veksel-
virkningene mellom aktører og tilskuere i forestillinger:

Uansett hva aktørene gjør, har det innvirkning på tilskuerne, og uansett hva tilskuerne gjør, 
har det innvirkning på aktørene og de andre tilskuerne. Slik kan det hevdes at forestillingen 
blir produsert og styrt av en selvrefererende feedbacksløyfe som er i konstant forandring. 

(2004, s. 59) 2

Den gjensidige påvirkningen er basert på at aktører og tilskuere er kroppslig til stede i forestillinger, 
et faktum som ifølge Fischer-Lichte utgjør forestillingers medialitet, og som hun betegner som 
“ko-presens” 3 (ibid., s. 58). Tilskuere reagerer på det som skjer på scenen. Noen av disse reak-
sjonene foregår i tilskuernes indre, men det finnes også en hel rekke sansbare reaksjoner. “Slike 
reaksjoner kan sanses både av de andre tilskuerne og av skuespillerne som fornemmer, hører 
og ser  reaksjonene. Og disse sanseinntrykkene  resulterer  i  sin  tur  i  sansbare  reaksjoner hos 
skuespillerne og de andre tilskuerne” (ibid., s. 58). Sentralt i hennes feedbacksløyfebegrep står 
oppfatningen at denne vekselvirkningen fører  til at  forestillingers forløp er kontingent. Hun 
poengterer at forestillinger aldri er fullstendig planleggbare eller forutsigbare. Selv om det er ak-
tørenes og tilskuernes gjensidige påvirkning som utgjør feedbacksløyfen, unndrar denne prosessen 
seg “den enkeltes rådbarhet” 4 (ibid., s. 80-81). Fischer-Lichte betegner derfor feedbacksløyfen 
som et autopoietisk, i betydning selvgenererende system (ibid., s. 61).
Selvgenerering betyr at alle involverte riktignok frembringer den [forestillingen, S.B.] i fellesskap, 

1)  Denne artikkelen er en bearbeidet utgave av et kapittel i min ph.d.-avhandling Feedbacksløyfer i teater 
for svært unge tilskuere. Et bidrag til en performativ teori og analyse (Böhnisch 2010). Avhandlingen er en studie 
med vekt på både teoriutvikling og forestillingsanalyser.
2)  Min oversettelse. Det samme gjelder alle etterfølgende sitater fra Ästhetik des Performativen som er gjen-
gitt på norsk. Originaltekst er tatt med hvor oversettelsen er spesielt diskutabel.
3)  Original: “Ko-Präsenz”. Jeg anvender germanismen ko-presens for å unngå den omstendelige formulerin-
gen “samtidig kroppslig tilstedeværelse”.
4)  Original: “Verfügungsgewalt jedes einzelnen”. Om den valgte neologismen rådbarhet se min diskusjon 
av feedbacksløyfetesens andre del nedenfor.
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men at den ikke kan bli fullstendig planlagt, kontrollert og i den forstand produsert av den enkelte, 
at den på en grunnleggende måte unndrar seg den enkeltes rådbarhet. (Ibid., s. 80-81)

Denne ubestemtheten og uforutsigbarheten av feedbacksløyfen gjelder ifølge Fischer-Lichte alle 
forestillinger – også slike hvor aktørene prøver å ha mest mulig kontroll over tilskuernes reaksjoner 
(ibid., s. 59-61). Tesen skal dermed være relevant for og skal kunne anvendes på alle teaterformer 
og historiske epoker.

Fischer-Lichte presenterer i den sammenheng noen teaterhistoriske eksempler som skal under-
bygge påstanden om en generell uforutsigbarhet og ikke-kontrollerbarhet av feedbacksløyfen. Ek-
semplene går i to retninger, først handler det om forsøk på å undertrykke publikums synlige og 
hørbare reaksjoner på 1700- og 1800-tallet og så om forsøk på å provosere frem bestemte reaksjo-
ner i 1900-tallets regiteater (ibid., s. 59-61). Hennes poeng er at uansett hvordan man har forsøkt 
å kontrollere publikums reaksjoner og dermed feedbacksløyfen, har disse forsøkene til syvende og 
sist mislyktes. Hun henviser til det sene 1700-tallets og 1800-tallets teaterreformer med innføring 
av en ny atferdskodeks for tilskuere (ibid., s. 59-60). Denne kodeksen forbød blant annet spising, 
drikking og samtaler under teaterforestillinger, samt for sent oppmøte. Målet med disiplineringen 
av tilskuerne var å forvandle hørbare og synlige reaksjoner til indre usynlige og uhørbare. Den 
ble iverksatt sammen med en propagandering for publikums innlevelse og med mørklegging av 
tilskuerrommet. Mens hensikten med alle disse tiltakene var – i Fischer-Lichte optikk – å bryte 
feedbacksløyfen, anfører hun teaterskandaler fra samme epoke som belegg for at forvandling av 
synlige og hørbare til “indre” (ibid., s. 59) reaksjoner aldri har lyktes fullstendig (ibid., s. 60). Når 
hun etterpå henviser til 1900-tallets regiteater som eksempel på en grunnleggende forskjellig stra-
tegi i forhold til feedbacksløyfen, er poenget likevel det samme: Også bestrebelsene på å provosere 
frem bestemte synlige og hørbare tilskuerreaksjoner kan bare delvis lykkes (ibid., s. 60-61). Med 
andre ord, tilskuerreaksjoner og feedbacksløyfen er aldri fullstendig kontrollerbare. Sløyfen kan 
verken bli brutt eller fullstendig styrt selv om begge deler har vært forsøkt i teaterhistorien slik den 
tolkes av Fischer-Lichte.

Den korte historiske gjennomgangen fører henne til slutt til teateret på 1960-tallet og dets spesi-
fikke strategier i forhold til feedbacksløyfen. Hennes tese er at etter det som hun kaller den perfor-
mative vendingen i (teater)kunsten på 1960-tallet, skifter holdningen til forestillingers kontingens 
og dermed til feedbacksløyfen (ibid., s. 61). I stedet for å forsøke å undertrykke, kontrollere eller 
styre tilskuernes reaksjoner, noe som etter Fischer-Lichte alltid må mislykkes, blir den kontingente 
feedbacksløyfen etter 1960 uttrykkelig verdsatt (ibid.). Neoavantgardens eksperimenter som be-
visst inkorporerer feedbacksløyfens uforutsigbarhet, aktualiserer spørsmål som: “På hvilken måte 
virker handlinger og atferd av aktører og tilskuere i forestillinger på hverandre? Hva er de spesifikke 
betingelsene som ligger til grunn for en slik vekselvirkning? Hva er faktorene som er avgjørende 
for dens respektive forløp og resultat?” (ibid.). Hun leser de neoavantgardistiske iscenesettelses-
strategiene som “forsøksanordninger”. Med det mener hun anordninger som eksperimenterer med 
“tre nært relaterte faktorer: (1) rollebyttet mellom aktører og tilskuere, (2) dannelsen av et fellesskap 
mellom disse, og (3) ulike modi av den vekselvise berøringen” (ibid., s. 62, originale kursiverin-
ger). Etterfølgende analyserer hun den autopoietiske feedbacksløyfen med fokus på disse tre fak-
torene. Eksemplene henter hun hovedsakelig fra etter den performative vendingen hun fastsetter 
til rundt 1960, mens hun samtidig generaliserer tesene om feedbacksløyfen. Disse skal gjelde alle 
forestillingene uansett epoke, sjanger eller spesifikk iscenesettelsesstrategi. Den gjentatte grunn-
antakelsen er at eksemplene viser feedbacksløyfen under et forstørrelsesglass (f.eks. ibid., s. 66).  
Det som ellers er “knapt sansbare mikroprosesser”, blir overtydelig i teater etter den performative 
vendingen (ibid., s. 67).
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Den historiske og den systematiske tilnærmingen er i Ästhetik des Performativen vevd tett inn i hver-
andre. Behovet for en ny teoretisk-metodisk tilnærming under overskriften performativitet opp-
står vis-à-vis spesifikke historiske fenomener. Likevel foretar hun i alle de etterfølgende kapitlene 
en systematisk generalisering som ikke begrenser tesene og begrepene til (teater)kunst etter 1960. I 
bokens avsluttende kapittel oppsummerer hun teoriens “krav på gyldighet”:

Den skal gjelde alle forestillinger til alle tider (ibid., s. 315). Det kan altså ikke være noen tvil om 
at Fischer-Lichte sikter mot systematiske teser. Men siden hennes systematiske tilnærming veves så 
tett inn i den historisk-analytiske, vil det være hensiktsmessig å se nærmere på Fischer-Lichtes teser 
som egentlig systematiske teser før man anvender dem i forestillingsanalyser.

Slik jeg leser Ästhetik des Performativen, kan Fischer-Lichtes systematiske tese om feedbacksløy-
fen oppsummeres i tre deler som i det følgende skal diskuteres: (1) I alle forestillinger skjer det en 
gjensidig påvirkning av aktører og tilskuere – denne prosessen kalles feedbacksløyfe. (2) Feedback-
sløyfen er ikke fullstendig planleggbar eller forutsigbar, og (3) feedbacksløyfen er et selvgenererende 
(autopoietisk) system.

Tesens første del blir begrunnet med en generell antakelse om at mennesker ikke kan ikke-reagere 
på hverandre når de møtes fysisk: “Hvor mennesker møtes kroppslig, reagerer de på hverandre, selv 
om dette ikke alltid er sansbart med øyne og ører. Man kan ikke ikke-reagere på hverandre – som 
man kan si i en modifikasjon av Watzlawicks kjente utsagn” (ibid., s. 67). Den gjensidige påvirk-
ningen blir altså begrunnet med det fysiske nærværet av aktører og tilskuere. Premissen i grunn-
antakelsen er at mennesker møter hverandre kroppslig. Hva ligger i uttrykket “å møtes kroppslig” 5 
(ibid.)? Jeg antar at det her brukes ensbetydende med det tidligere innførte begrepet “kroppslig 
ko-presens”, som betegner situasjoner hvor mennesker er til stede på samme tid på samme sted, 
noe som er en forutsetning for at en teaterforestilling kan foregå (ibid., s. 58). Men i hvilken grad 
er møtet mellom tilskueren som sitter på siste rad på øverste balkong på Nationaltheatret i Oslo, 
og skuespilleren på dette teaterets store scene et kroppslig møte? Selv om skuespillerens kropps-
lige uttrykk og utstråling virker til og med på bakerste rad, er det usannsynlig at denne tilskuerens 
reaksjoner kan sanses av skuespilleren på scenen, hvis ikke reaksjonene er usedvanlig sterke. Tesen 
forutsetter altså at stedet hvor menneskene møtes, har en beskaffenhet som gjør det mulig å sanse 
hverandres reaksjoner.

Betyr det at Nationaltheatret ikke kvalifiserer for feedbacksløyfefenomenet, bare fordi en tilskuers 
reaksjon på bakerste rad ikke kan sanses av en aktør på scenen? Ja og nei. I dette tilfellet krever det 
at man forlater det individuelle planet og inndrar det kollektive. Selv om den individuelle tilskuer-
ens reaksjoner på bakerste rad ikke kan sanses på scenen, så kan de bli en del av publikumets kol-
lektive reaksjoner ettersom de kan sanses av andre publikummere som sitter i nærheten av henne, 
og derfor kan påvirke disse. Kroppslig ko-presens i forestillinger fører altså ikke nødvendigvis til et 
kroppslig møte med gjensidig påvirkning på et individuelt plan. I mange tilfeller vil den kroppslige 
ko-presensen av tilskuerne og aktørene i forestillinger føre til en gjensidig påvirkning på et kollek-
tivt plan. Fischer-Lichtes eksempler innebærer ofte fokus på det kollektive planet, mens hun ikke 
eksplisitt nevner dette planet i sine generaliserende formuleringer av tesen om feedbacksløyfen.

Hva ligger i det utsagnet at mennesker reagerer på hverandre når de møtes “selv om dette ikke 
alltid er sansbart med øyne og ørene” (ibid.)? Når mennesker møtes, oppstår det noen reaksjoner 
som er sansbare for motparten, og noen som ikke er det. Men hvis ikke vi tror på telepati, kan 
bare de reaksjonene som er sansbare, utløse en annens reaksjon og dermed inngå i feedbacksløyfen. 

5)  Original: “leiblich aufeinandertreffen”. Den norske oversettelsen med verbet møtes kan ikke helt gjengi 
det tyske aufeinandertreffen siden sistnevnte kan gi en assosiasjon til et sammenstøt.
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Poenget kan derfor ikke være at reaksjonene ikke er sansbare, men at det kan være andre sanser 
involvert enn syns- eller hørselssansen. Også energien som flyter mellom aktørene og tilskuerne i 
et av Fischer-Lichtes eksempler, er sansbar selv om denne energien eventuelt verken kan ses eller 
høres (ibid., s. 99-100). Fischer-Lichte betegner denne sansingen som “kroppslig fornemmelse” 
(ibid., s. 99, original: “leibliches Spüren”). Vi må altså kunne anta at alle sanser i prinsippet kan 
være involvert i feedbacksløyfeprosessen.

At det kreves sansbare reaksjoner, impliserer ikke at vedkommende må bevege seg, gi lyd fra seg 
eller lignende. Det å stanse en bevegelse eller å bli stille kan også være en sansbar reaksjon som 
inngår i feedbacksløyfen. Men igjen: Det må være sansbart for motparten at den andre blir rolig 
eller stille, for at reaksjonen skal kunne inngå i feedbacksløyfen. Hvis det for eksempel er veldig 
høy lyd på scenen, kan det være umulig for aktørene å fornemme publikums stillhet, og da kan 
denne stillheten heller ikke bli en del av feedbacksløyfen. Eller hvis tilskuerrommet er mørklagt og 
skuespillerne i tillegg blir blendet av frontalt lys, kan det være umulig for dem å se om publikum 
rører på seg eller ikke. Da kan disse reaksjonene heller ikke inngå i feedbacksløyfen. At bare det som 
er sansbart for aktørene og tilskuere, kan inngå i feedbacksløyfen, betyr ikke at de involverte må 
være seg bevisste denne sansingen eller kunne sette ord på det som skjer. Det betyr heller ikke at re-
aksjonene må være synlige, hørbare eller sansbare på annen måte for en utenforstående observatør. 6

Da er premissene i argumentet avklart. Hva med konklusjonen? Når alle de hittil diskuterte for-
utsetningene er oppfylte, når mennesker befinner seg på samme sted på samme tid og stedet tillater 
at de involverte sanser hverandre, individuelt eller kollektivt, er konklusjonen da korrekt at man 
ikke kan ikke-reagere på hverandre? La oss undersøke et moteksempel: Jeg spiser lunsj sammen 
med mine kollegaer. Vi er ti stykker og sitter litt spredt rundt et stort rektangulært bord. Vi kan se 
og høre hverandre. En spør: “Skal noen av dere være med til seminaret i november?” Noen svarer, 
men jeg reagerer ikke. Jeg har tydelig hørt hva han spurte om, men jeg bare fortsetter å spise min 
matpakke. Er ikke det et eksempel på at det er fullt mulig å ikke reagere, selv om man er kroppslig 
ko-present? Med Paul Watzlawick kan man svare: Nei, det er det ikke. At jeg ikke reagerer, er også 
en reaksjon.

“At jeg ikke reagerer, er også en reaksjon”, er bare på overflaten et paradoksalt utsagn. Paradokset 
oppløser seg når man skiller de to ulike reaksjonsbegrepene som her er i bruk. Beskrivelsen “at jeg 
ikke reagerer” betyr: Jeg gir ikke noe svar, og jeg forandrer heller ikke min atferd. Jeg gjør akkurat 
det samme som før kollegaen spurte. Hans spørsmål utløser ingen sansbar forandring hos meg. Det 
har ingen virkning på min atferd. Her brukes ordet reaksjon i sin hverdagsspråklige betydning. Jeg 
vil kalle dette et hverdagslig virkningsreaksjonsbegrep. Dette begrepet er i bruk når det kan negeres 
og graderes meningsfylt. Et eksempel: Noen prøver å provosere meg. Jeg reagerer ikke på det (pro-
vokasjonen har ingen sansbar virkning på meg), eller jeg reagerer litt på det (jeg himler med øy-
nene), eller jeg reagerer sterkt på det (jeg går til motangrep). Dette reaksjonsbegrepet impliserer en 
årsak–virkningsammenheng. Det innebærer at det skjer en sansbar forandring hos vedkommende 
som reagerer. Virkningsreaksjonsbegrepet er ikke begrenset til situasjoner mellom mennesker. Et 
annet eksempel: Jeg spiser jordbær; jeg reagerer ikke (får ingen allergiske utslett), jeg reagerer lett 
(får noen røde prikker i ansiktet), jeg reagerer sterkt (jeg får et astmaanfall). 

Reaksjonsbegrepet som er i bruk i andre del av setningen “at jeg ikke reagerer er også en reak-
sjon”, er derimot et annet. Dette begrepet kan ikke negeres. Ut fra dets optikk finnes det ikke noen 
ikke-reaksjon. Selv om det ikke skjer noen sansbar forandring hos meg, kvalifiserer min atferd som 

6)  Fischer-Lichte likestiller observerbarhet med synlighet og hørbarhet (ibid., s. 99).
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reaksjon. Begrepet kan derfor heller ikke graderes. Det er meningsløst å snakke om sterke eller 
svake reaksjoner ut fra dets logikk, og det kan kun anvendes på situasjoner hvor noen er involvert 
i en interaksjon. Jeg vil kalle dette andre reaksjonsbegrepet det Watzlawickanske reaksjonsbegrep 
eller budskapsreaksjonsbegrep. Dens logikk tilsvarer Paul Watzlawicks berømte utsagn “Man kan ikke 
ikke-kommunisere” (Watzlawick, Bavelas & Jackson 1967, s. 51, originale kursiveringer, min over-
settelse). Det er det første av fem aksiomer i hans pragmatiske kommunikasjonsteori. Aksiomet, 
som han kaller metakommunikativt, går ut på at mennesker som er i en interaksjonssituasjon, ikke 
kan ikke-kommunisere med hverandre fordi enhver atferd har budskapsverdi. Jeg siterer original-
teksten siden en norsk oversettelse nødvendigvis forblir lite tilfredsstillende. 7

First of all, there is a property of behavior that could hardly be more basic and is, therefore, 
often overlooked: behavior has no opposite. In other words, there is no such thing as nonbe-
havior or, to put it even more simply: one cannot not behave [original kursivering, S.B.]. 
Now, if it is accepted that all behavior in an interactional situation has message value, i.e., 
is communication, it follows that no matter how one may try, one cannot not communicate 
[original kursivering, S.B.]. Activity or inactivity, words or silence all have message value 
[min kursivering, S.B.] (…). (Ibid., s. 48-49) 8

Fischer-Lichte presenterer sin egen grunntese som en avvandling av Watzlawicks aksiom: “Man 
kan ikke ikke-reagere på hverandre – som man kan si med en modifikasjon av Watzlawicks kjente 
utsagn” (Fischer-Lichte 2004, s. 67). Denne grunntesen er uomtvistelig så lenge man forutset-
ter det Watzlawickanske reaksjonsbegrepet. Men i Fischer-Lichtes argumentasjon oppstår det et 
alvorlig problem. Alt tyder på at hun ikke anvender det Watzlawickanske begrepet, men derimot 
et hverdagslig virkningsreaksjonsbegrep når hun fremstiller feedbacksløyfefenomener. Hun er ute 
etter reaksjoner i betydning sansbare forandringer, ikke i betydning implisitte budskaper. Dette 
blir for eksempel tydelig i hennes innledende fremstillinger av fenomenet. Hun beskriver en kjede 
av sansbare aksjoner og reaksjoner som en virkningssammenheng: “Og disse sanseinntrykkene 
[av tilskuernes reaksjoner, S.B.] resulterer på sin side i sansbare reaksjoner hos skuespillerne og de 
andre tilskuerne” (ibid., s. 58, mine kursiveringer). I samme retning peker smittemetaforen som 
hun siterer fra Max Herrmann, og formuleringen om at det som skjer i forestillinger, “affiserer” de 
involverte (ibid., s. 55).

Det sterkeste belegget for at Fischer-Lichtes feedbacksløyfebegrep bygger på et hverdagslig virk-
ningsreaksjonsbegrep og ikke på det Watzlawickanske budskapsreaksjonsbegrepet, er den oven-
nevnte fremstillingen av 1700- og 1800-tallets teaterreformer, som hadde som mål å reglementere 
tilskuernes atferd, slik at den ble mindre synlig og hørbar og ble forvandlet til “indre” reaksjoner 
(ibid., s. 59). Hun beskriver denne disiplineringen som et forsøk på å bryte feedbacksløyfen, og 
hun anfører teaterskandaler som indisier på at disse reguleringsforsøkene egentlig mislyktes (ibid., 
s. 59-60). Hvis hun hadde anvendt et Watzlawickansk budskapsreaksjonsbegrep, ville ikke regle-
menteringen kvalifisere som forsøk på å bryte feedbacksløyfen. Teaterskandaler ville heller ikke 

7)  Årsaken er at det norske substantivet atferd, som her burde brukes for behavior, ikke er avledet fra et verb 
slik det er tilfelle for behavior/to behave.
8)  Min oversettelse: “Først og fremst har atferd en egenskap som neppe kunne være mer grunnleggende og 
som, av den grunn, ofte blir oversett: Atferd har ingen motsetning. Med andre ord, det finnes ikke noe slikt 
som ikke-atferd. Eller for å si det enda mer enkelt: Man kan ikke ikke forholde seg [original kursivering, S.B.]. 
Når man nå erkjenner at all atferd i en interaksjonssituasjon har budskapsverdi, i.e. er kommunikasjon, følger 
dermed at uansett hvordan man prøver, kan man ikke ikke kommunisere [original kursivering, S.B.]. Aktivitet 
eller inaktivitet, ord eller stillhet, alt har budskapsverdi [min kursivering, S.B.] (…).”
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kunne anføres som belegg for at den ikke ble brutt. I det Watzlawickanske reaksjonsbegrepets 
logikk ville det være likegyldig om publikumets atferd er taust eller høylytt, om tilskuerne er disi-
plinerte eller utløser skandaler – enhver atferd ville ha budskapsverdi og ville dermed være en 
reaksjon i henhold til dette reaksjonsbegrepet.
Min argumentasjon har altså to poeng. (1) Når Fischer-Lichte med feedbacksløyfebegrepet 

sikter på reaksjoner i betydning av et virkningsreaksjonsbegrep - altså på sansbare forandringer 
og ikke på implisitte budskaper - kan hun ikke støtte seg på Watzlawicks aksiom. Hun mangler 
dermed en teoretisk begrunnelse for grunnantakelsen om at mennesker ikke kan ikke reagere på 
hverandre når de møtes fysisk. (2) Når hun anvender et virkningsreaksjonsbegrep, ligger det dess-
uten i begrepets logikk at det er mulig at mennesker ikke-reagerer på hverandre, selv om de møtes 
fysisk.

Dessuten kan det sies at Fischer-Lichte trenger et virkningsreaksjonsbegrep i første del av tesen 
for å kunne trekke slutninger om at forestillinger er kontingente, og om at feedbacksløyfen ikke er 
fullstendig planleggbar og forutsigbar. Bare reaksjoner i betydning av sansbare virkninger kvalifise-
rer som premiss for denne slutningen. Jeg vil i det følgende holde fast i Fischer-Lichtes implisitte 
utgangspunkt, nemlig at tesen om feedbacksløyfen handler om reaksjoner i henhold til et hver-
dagslig virkningsreaksjonsbegrep. Det er sansbare reaksjoner det dreier seg om, så langt vi har fulgt 
henne. Og jeg mener at hun har et godt poeng i å fokusere på vekselreaksjoner i betydning sansbare 
virkninger. Slike sansbare vekselvirkninger har lenge blitt systematisk utelukket eller marginalisert 
i teatervitenskapelig teoridannelse og forestillingsanalyser, og det er på tide å inndra dem i både 
teori og analyse. At det finnes en slik gjensidig påvirkning av tilskuere og aktører, og at det fører 
til at forestillinger av en og samme produksjon varierer fra gang til gang, har for så vidt aldri vært 
omstridt. Men det har som oftest kun blitt ansett som et metodisk problem for forestillingsan-
alyser – ikke som et faktum som i seg selv er verdt en analyse (Böhnisch 2010, s. 88-90, s. 93-94). 
Jeg holder altså fast i at feedbacksløyfefenomener handler om sansbare reaksjoner i henhold til et 
hverdagslig virkningsreaksjonsbegrep. Og om ikke annet er anmerket, anvender jeg i det følgende 
dette reaksjonsbegrepet.

Min argumentasjon så langt har ført til at vi mangler en begrunnelse for feedbacksløyfetesens før-
ste del om at det i alle forestillinger skjer en gjensidig påvirkning av aktører og tilskuere. Jeg har lett 
etter et alternativt teoretisk argument for grunnantakelsen om at mennesker ikke kan ikke-reagere 
på hverandre, når de er kroppslig ko-presente – uten hell. Derfor går jeg ut fra at det prinsipielt 
er mulig at mennesker ikke-reagerer på hverandre når de møtes fysisk. Betyr det at hele tesen om 
feedbacksløyfen må forkastes? Jeg mener at den ikke kan opprettholdes i sin ontologiserende form, 
men at den kan reformuleres som en erfaringsbasert tese. Og her tenker jeg i første omgang på 
erfaringer fra aktørsiden.

Jeg vil tro at de fleste som har presentert noe for et publikum, om det var en teaterproduksjon, et 
foredrag, en tale eller lignende, har opplevd at de på en eller annen måte både har påvirket og ble 
påvirket av publikum. Mange vil også ha gjort erfaringen at det pleier å være en betydelig forskjell 
mellom å øve på en fremføring uten tilstedeværende publikum og selve fremføringen med publi-
kum. Og om man har vært skuespiller i en teaterforestilling, har man sannsynligvis også erfart hvor 
ulik forskjellige publikumsgrupper kan være, og hvordan dette kan påvirke en selv som skuespiller, 
slik at forestillinger varierer noe fra kveld til kveld. På grunn av erfaring kan vi si: Vanligvis eller 
sannsynligvis skjer det en gjensidig påvirkning av tilskuere og aktører i forestillinger. Det betyr at 
vanligvis eller sannsynligvis finnes det en feedbacksløyfe i forestillinger. 
Men hvorfor pleier det å være slik? Min tese er at Fischer-Lichte satser på feil hest: Kroppslig 
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ko-presens kan ikke forklare denne erfaringen. Kroppslig ko-presens muliggjør samtidig gjensidig 
påvirkning, 9 men den verken garanterer eller genererer den i særlig stor grad. Vi må finne en 
annen faktor som forklarer hvorfor det vanligvis finnes en feedbacksløyfe i forestillinger. Hva 
sannsynliggjør den gjensidige påvirkningen av aktører og tilskuere?

Jeg mener at Fischer-Lichte nevner nøkkelen uten å utnytte den i sin argumentasjon når hun 
skriver: “For at den [forestillingen, S.B.] kan komme i stand, må to grupper personer, som agerer 
som ’handlende’ og som ’tilskuende’, komme sammen på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt, 
og dele et stykke livstid med hverandre” (ibid., s. 58). Nøkkelen ligger i at mennesker som er ko-
presente i forestillinger, er relaterte til hverandre som aktører og tilskuere, som noen som presen-
terer noe til noen, og noen som ser på, lytter til etc. Det vil si aktører og tilskuere er noe mer enn 
ko-presente. Jeg vil kalle dette aspektet gjensidig henvendthet.

De som presenterer noe til noen, henvender seg til tilskuerne, og det er denne henvendtheten 
som øker sannsynligheten både for å bli påvirket av og for selv å påvirke dem man henvender seg 
til. Det samme gjelder for tilskuerne: Den som retter sin oppmerksomhet mot noen, henvender seg 
til dem. Denne fokuseringen av oppmerksomhet øker sannsynligheten for å bli påvirket og for selv 
å påvirke. Både aktørenes og tilskuernes henvendthet til den andre part kan ha mange forskjellige 
former, og jeg vil komme tilbake til disse. Foreløpig vil jeg bare formulere min tese at det er den 
gjensidige henvendtheten som forklarer hvorfor det er vanlig og sannsynlig at det skjer en gjensidig 
påvirkning av aktører og tilskuere i forestillinger. Jeg mener ikke at henvendtheten garanterer gjen-
sidig påvirkning, men at den øker sannsynligheten for den, og at den – i motsetning til kroppslig 
ko-presens – også i større grad kan forklare den. Samtidig er det dermed ikke gitt at det skjer en 
betydelig eller sterk form for påvirkning, men det er usannsynlig at det ikke skjer noen som helst 
påvirkning.

Diskusjonen av tesens første del har vist at Fischer-Lichte overtolker feedbackfenomenet når hun 
formulerer: “Uansett hva aktørene gjør, har det innvirkning på tilskuerne, og uansett hva tilskuerne 
gjør, har det innvirkning på aktørene og de andre tilskuerne” (ibid., s. 59). Ikke alt som tilskuere 
gjør, inngår i feedbacksløyfen, enten fordi det vedkommende gjør, ikke er sansbart for andre, fordi 
motparten ikke henvender seg eller ikke er mottakelige for det, eller fordi de kulturelle rammene 
tilsier at de andre ikke burde reagere. Omvendt gjelder det samme. Ikke alt som skjer på scenen, er 
sansbart for den enkelte tilskuer, og det finnes tilskuere som er mindre mottakelige for påvirkning 
enn andre, noen som ikke henvender seg til scenen og – ikke minst – kulturelle rammer som tilsier 
at tilskuerne ikke burde reagere. Det er altså viktig å presisere at ikke alt som tilskuere gjør, inngår i 
feedbacksløyfen, heller ikke alt som aktører gjør. Den gjensidige påvirkningen kan variere i omfang 
og i styrke, og vi kan i prinsippet ikke utelukke at det finnes forestillinger uten feedbacksløyfe selv 
om vi kanskje ikke kjenner til noen eksempler på det. Samtidig kan vi, på grunnlag av erfaring, 
si: Det er usannsynlig og uvanlig at det ikke skjer noen som helst gjensidig påvirkning av tilskuere 
og aktører. Derfor er den erfaringsbaserte tesen at det vanligvis og sannsynligvis finnes en feed-
backsløyfe i forestillinger. Kroppslig ko-presens muliggjør den gjensidige påvirkningen, gjensidig 
henvendthet sannsynliggjør den.

9)  Enhver form for samtidig tosidig kontakt, ikke bare den som oppstår ved kroppslig ko-presens, mulig-
gjør en gjensidig påvirkning. Tosidig kontakt uten kroppslig ko-presens kan for eksempel oppstå via telefon, 
internettchat eller videokonferanse. Kroppslig ko-presens er derfor bare en av flere typer tosidig kontakt. Det 
betyr også at feedbacksløyfefenomenet ikke er eksklusivt knyttet til situasjoner med kroppslig ko-presens. 
Hvordan feedbacksløyfer som oppstår i situasjoner med kroppslig ko-presens, skiller seg fra feedbacksløyfer 
som oppstår i situasjoner med andre former for tosidig kontakt, er en interessant problemstilling som er ak-
tuelt å forfølge, om man ønsker å sammenligne ulike medier og/eller kunstformer.
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Den nye tesen er i motsetning til Fischer-Lichtes tese ingen tese om prinsipielt alle forestillinger i 
fortid, i nåtid og i fremtid. Den kan ikke si noe om forestillingers “vesen”. Den tar ikke utgangs-
punkt i en generaliserende tese om kroppslig ko-presens, men i erfaringer fra forestillinger. Den står 
og faller med at disse erfaringene blir delt. Den krever altså ikke gyldighet a priori, men a posteriori. 
Den leder dessuten – i motsetning til Fischer-Lichtes tese – fokus på feedbacksløyfers forskjellighet. 
Dette skulle kunne bety at den også blir bedre egnet som analyseverktøy. Mens Fischer-Lichtes 
argumentasjon ofte sikter på å vise at det finnes en feedbacksløyfe – et perspektiv som tenderer mot 
å gjøre forestillinger like, fører den her forslåtte tesen til spørsmålet om hvilke faktorer det er som 
bidrar til at det skjer mye eller lite gjensidig påvirkning av tilskuere og aktører i forskjellige forestil-
linger. En ytterligere forskjell til Fischer-Lichtes tese er at kroppslig ko-presens blir degradert til en 
faktor som kun muliggjør, men ikke sannsynliggjør gjensidig påvirkning. Mitt forslag er å innføre 
aktørenes og tilskuernes henvendthet til hverandre som en vesentlig del av analysegrunnlaget. Hen-
vendthet er i motsetning til ko-presens knyttet til de involvertes handlinger og atferd.

Andre del i Fischer-Lichtes tese er: (2) Feedbacksløyfen er ikke fullstendig planleggbar eller forut-
sigbar. Denne delen av tesen kan neppe bestrides. Forutsatt at det skjer en gjensidig påvirkning av 
aktørene og tilskuerne i en forestilling, er det vel uomtvistelig at denne prosessen ikke kan planleg-
ges eller forutsies fullstendig. Avgjørende for sannhetsverdien av denne påstanden er imidlertid 
ordet fullstendig.

Fischer-Lichte har et spesielt fokus på det ikke-planlagte, det ikke-planleggbare og ikke-kontrol-
lerbare, det hun på tysk kaller forestillingers Unverfügbarkeit (ibid., s. 81). Det er vanskelig å over-
sette denne termen til norsk. Ordbruken hos Fischer-Lichte ser ut til å være motivert gjennom en 
forangående beskrivelse av feedbacksløyfen: “(…) daß sie sich der Verfügungsgewalt jedes einzelnen 
nachhaltig entzieht” 10 (ibid., s. 80-81, min kursivering). På norsk: “(…) , at den [feedbacksløyfen 
og forestillingen, S.B.] på en grunnleggende måte unndrar seg den enkeltes Verfügungsgewalt”. 
For Verfügungsgewalt angir Stor tysk-norsk ordbok oversettelsen “myndighet, styringsrett” (“Verfü-
gungsgewalt” 2006). Men dette fører meg ikke nærmere en brukbar norsk oversettelse av termen 
Unverfügbarkeit, siden det hos Fischer-Lichte ikke handler om at tilskuere og aktører mangler rett 
eller myndighet til å styre feedbacksløyfen. 11 Formuleringen “Unverfügbarkeit der Aufführung” går 
ut på at de involverte på en grunnleggende måte ikke rår over feedbacksløyfen.

Det tyske substantivet Unverfügbarkeit har en opphøyet, ikke-hverdagslig tone. Ment er åpen-
bart noe mer enn at et forløp ikke kan planlegges eller forutsies. For å si det billedlig: Det ligger et 
slags språklig kvantesprang i uttrykket sett i forhold til kjensgjerningen at forestillinger ikke kan 
planlegges fullstendig. Denne språklige fornemmelsen blir forståelig når man undersøker historiske 
og aktuelle bruksområder av ordet Unverfügbarkeit. Det ser ut til å ha blitt innført i tysk språk på 
1930-tallet i miljøet rundt den tyske teologen Rudolf Bultmann (Härle 2009, s. 5. avsnitt). 12 Innen 
teologien taler man om “Die Unverfügbarkeit Gottes” 13 (Stolina 2000, s. 137). Dessuten anvendes 
ordet også i sammenheng med aktuelle etiske stridsspørsmål innen medisin og bioteknologi. For 

10)  Det er interessant at akkurat denne leddsetningen ikke er tatt med i den engelske oversettelsen (Fischer-
Lichte 2008, s. 50) av Ästhetik des Performativen. “Unverfügbarkeit der Aufführung” blir i den engelske ver-
sjonen til “[t]he elusiveness of performance” (2008, s. 50). Etter min mening skjer det dermed en betydnings-
forskyvning i forhold til originalteksten. Det engelske ordet går mer i retning av at forestillinger er vanskelige 
å (be)gripe, å definere eller å huske, og fremhever altså et erkjennelsesteoretisk aspekt.
11)  Tidligere har jeg foreslått “rådighet” som oversettelse av Verfügungsgewalt (Böhnisch 2007a, s. 19; 
2007b, s. 45; 2009, s. 180), men også dette er misledende mot betydningen disposisjonsrett.
12)  Jeg har fått en forståelse av at Bultmann er velkjent innen norsk teologi, men at det i den sammenheng 
heller ikke finnes noen etablert norsk oversettelse for den tyske termen (Vegge 2010).
13)  Min oversettelse: “Guds urådbarhet”.
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eksempel argumenteres under overskriften “Die Unverfügbarkeit menschlichen Lebens” 14 fra et 
kristent ståsted mot aktiv dødshjelp (Rachel 2006). Fischer-Lichte refererer kun indirekte til disse 
bruksområdene, idet hun presiserer hva hun ikke vil legge i begrepet:

Forestillingens Unverfügbarkeit betyr riktignok ikke en eksistensmåte som er uavhengig og 
prinsipielt utilgjengelig for aktørene og fremfor alt tilskuerne, slik man antar for det “gud-
dommelige” eller det “hellige”. Snarere poengterer den involvertheten av alle deltakerne (…). 
(Fischer-Lichte 2004, s. 81, min kursivering)

Aktører og tilskuere er altså ifølge Fischer-Lichte dypt involvert i feedbacksløyfen, men samtidig rår 
de – på en grunnleggende måte – ikke over dens forløp, uten at dette skal assosieres til noe “gud-
dommelig” eller “hellig” (ibid.). Etter å ha vurdert ulike alternativer for en norsk oversettelse av 
termen Unverfügbarkeit, 15 har jeg valgt neologismen urådbarhet. 16

Behovet for uttrykket “forestillingens urådbarhet” og det jeg har kalt det språklige kvantespran-
get, blir først og fremst forståelig når Fischer-Lichte redegjør for at hun sikter på å polemisere 
mot et fra før etablert teatervitenskapelig syn: “Begrepet urådbarhet polemiserer i den forstand 
mot oppfatningen at en forestilling er planleggbar” (ibid.). Jeg har annetsteds argumentert for at 
teatervitenskapelige tekster som opererer under slagordet performativitet med fordel kan leses i 
forhold til det som tidligere dominerende teoretisk-metodiske posisjoner systematisk har oversett 
eller usynliggjort (Böhnisch 2010, s. 27-40). Selve avgrensningslogikken er av interesse for hvordan 
performativitet tenkes (ibid., s. 38-40).

Ästhetik des Performativen (2004) har fått status av et standardverk for en performativ teoretisk-
metodisk nyorientering innen teatervitenskapen. Den avgrenser seg radikalt fra verkestetiske og 
resepsjonsestetiske tankesett hvor forestillingers sceniske forløp blir behandlet som mer eller min-
dre konstante og gjentagbare. Systematisk oversett i disse tankesettene blir det som er ustabilt i 
det sceniske forløpet, variasjoner fra forestilling til forestilling, alt som ikke har blitt planlagt, og 
ikke kan planlegges (Böhnisch 2010, s. 87-90). Fischer-Lichte fokuserer derimot på forestillingers 
unikhet, på det som gjør at forestillingen ikke er identisk med planen for forestillingen.

Selv om denne planen blir fulgt nøyaktig i hver enkelt forestilling, er ingen av disse forestil-
lingene identisk med en annen. Siden det i enhver såkalt gjentakelse oppstår mer eller mindre 
store avvik som ikke bare er forårsaket av aktørenes aktuelle kondisjon og stemning, men som 
finner sin grunn i den autopoietiske feedbacksløyfen. Denne sløyfen er ansvarlig for at det 
hver gang frembringes en annen forestilling, at enhver forestilling i den forstand er unik og 
ikke gjentagbar. (Fischer-Lichte 2004, s. 82)

Dette er en manifest markering av et paradigmeskifte fra et tekst- til et hendelsesparadigme 
(Böhnisch 2010, s. 87-90). Fischer-Lichtes tese om forestillingers urådbarhet er produktiv og for-
svarlig for å markere dette skiftet. Men når man ser bort fra behovet for å begrunne sin egen til-
nærming med å avgrense seg markant fra tidligere teaterteoretiske posisjoner, finnes det ingen god 
grunn til å utelukke styrte og planlagte reaksjoner som del av feedbacksløyfer. Når for eksempel ak-

14)  Min oversettelse: “Menneskelivets urådbarhet”.
15)  Blant annet har jeg vurdert og forkastet rådighet/ikke-rådighet (se fotnote 11), samt urådighet som finnes 
i det juridiske begrepet urådighetspåtegning (impliserer at man har fraskrevet seg retten til å råde fritt over 
egen eiendom), og tilgjengelighet/utilgjengelighet som etter min mening går for sterkt i retning av et erkjen-
nelsesteoretisk aspekt (se også fotnote 10).
16)  Og tilsvarende rådbarhet for Verfügungsgewalt.
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tører ønsker (og planlegger) å få publikum til å le, og dette skjer, så vil denne publikumsreaksjonen 
selvfølgelig kunne påvirke aktørene, øke deres engasjement og energi, og så videre. Alle sansbare 
reaksjoner kan reelt inngå i feedbacksløyfen uansett om disse har vært planlagt og styrt eller ikke.

Slik Fischer-Lichte presenterer tesen, undervurderes kunstnernes mulighet for å styre feedback-
sløyfen. At kontrollen prinsipielt er begrenset, i den forstand at den aldri kan bli fullstendig, sier 
ingenting om hvor mye styring det er mulig å oppnå. Noen av de teaterhistoriske eksemplene 
Fischer-Lichte anfører som belegg for at kontrollen over feedbacksløyfen aldri kan bli fullstendig, 
kunne likeså godt brukes som eksempler på at denne kontrollen strekkes temmelig langt. Et in-
teressant spørsmål i den sammenheng er i hvilken grad kontrollen kan utøves kollektivt. Fischer-
Lichte fokuserer nemlig utelukkende på det individuelle planet når hun beskriver feedbacksløyfens 
selvgenerering.

Selvgenerering betyr at riktignok alle involverte frembringer den [forestillingen, S.B.] i felles-
skap, men at den ikke kan bli fullstendig planlagt, kontrollert og i den forstand produsert av 
den enkelte, at den [forestillingen, S.B.] på en grunnleggende måte unndrar seg den enkeltes 
rådbarhet. (Ibid., s. 80-81, mine kursiveringer)

Men hva med kollektivets rådbarhet? Menneskene som møtes i en forestilling, forholder seg til 
hverandre i form av to distinkte grupper, aktørensemblet og publikumet. Forestillinger kan derfor 
også betegnes som kollektive møter, og mye taler for at aktører og tilskuere som grupper har mye 
større styringsmakt over feedbacksløyfen enn som individer. Fischer-Lichte unnlater å inndra dette 
kollektive planet i sin systematiske tese selv om hun senere i analyser av konkrete eksempler ekspli-
sitt fokuserer på det. 17

Fischer-Lichtes spesielle fokus på det ikke-planlagte og ikke-planleggbare er, som sagt, forståelig 
som en polemikk og reaksjon mot teatervitenskapelige posisjoner som utelukker disse aspektene 
fullstendig. Men ut fra et systematisk perspektiv skyter hun over mål når hun overdimensjonerer 
ikke-planleggbarheten idet hun skriver: “Begrepet urådbarhet polemiserer i den forstand mot opp-
fatningen at en forestilling er planleggbar” (ibid., s. 81). Her mangler ordet “fullstendig” foran 
“planleggbar” og dermed blir tesen uholdbar i et systematisk perspektiv. Poenget er enkelt, men 
ikke desto mindre avgjørende: At forestillinger ikke er fullstendig planleggbare, er ikke ensbety-
dende med at de ikke er planleggbare. Planleggbarhet er et begrep som ikke bare kan negeres, men 
også graderes.

En annen mulig lesning av den ensidige fokuseringen på det ikke-planlagte er at Fischer-Lichte, 
selv om hun tilsynelatende fremstiller en systematisk tese som skal gjelde alle forestillinger, egentlig 
forsvarer og privilegerer en bestemt poetikk, nemlig avantgarden, på bekostning av andre. 18 Hen-
nes poetologiske agenda er mange steder helt åpenbar, for eksempel i den ovennevnte gjennom-
gangen av teaterhistoriske eksempler fra 1700-tallet frem til teaterforestillinger etter den såkalte 
performative vendingen. I denne rekken fremstår teaterskapere etter 1960 som de eneste som har 
“innsett” at feedbacksløyfen verken kan brytes eller styres målrettet (ibid., s. 61). I Fischer-Lichtes 

17)  Se for eksempel underkapitlet “Fellesskap” (Fischer-Lichte 2004, s. 82-100).
18)  Niels Lehmann (2007) har analysert hvordan Fischer-Lichtes performative teaterteori er preget av en 
avantgardepoetikk. Lehmanns agenda ligger på et vitenskapsteoretisk plan. Han bruker Fischer-Lichtes posis-
jon som motpart for å kunne presentere fordelene av en konstruktivistisk tilnærming til performativitet (ibid., 
s. 69). Se også Lehmanns bidrag i denne boken.
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opptikk åpenbarer teater etter den såkalte performative vendingen hvordan forestillinger generelt 
burde betraktes: 19

Det er den spesifikke egenarten i forestillinger innen teater og performancekunst siden 
1960-tallet at de demonstrativt fremhever betingelsene for hvordan forestillinger blir til, 
at de leker med disse betingelsene og reflekterer over dem. Dermed har disse forestillingene 
skjerpet innsikten i at disse betingelsene helt generelt gjelder for forestillinger, uavhengig av 
forestillingers karakter og epoke. (Ibid., s. 315, min kursivering)

Selvfølgelig er det ingenting å si mot en poetologisk agenda som sådan. Men min diskusjon av 
tesen om feedbacksløyfen viser at Fischer-Lichtes poetikk står i veien for en tilfredsstillende syste-
matisk tese og analysestrategi. Når man definerer feedbacksløyfen som den gjensidige påvirkningen 
av aktører og tilskuere i forestillinger, finnes det ingen god grunn til å fokusere ensidig på det ikke-
planlagte og ikke-kontrollerte. Min argumentasjonsrekke kan med andre ord forstås som et forsøk 
på å skille systematikken fra poetikken.

Fischer-Lichtes poetologiske agenda fører til at hennes beskrivelser og analyser av forestillinger 
går inn i en bevisførsel for at det alltid finnes en grense for planlegging og kontroll. Selv om Fischer-
Lichte setter forestillingers unikhet i høysetet, fører en slik bevisførsel til at hun mister forskjeller 
mellom ulike forestillinger ut av syne. Alle forestillinger blir like i argumentasjonens forsvinnings-
punkt: I enhver forestilling finnes det en grense for kontroll. Dette er en alvorlig begrensning med 
hensyn til tesens bruksverdi som analyseverktøy. Om man ikke bare er interessert i å bevise at det 
foregår en feedbacksløyfe i forestillinger, men også i å undersøke og beskrive hvordan publikum 
og aktører påvirker hverandre, det vil si, hvordan feedbacksløyfer fungerer, finnes det ingen gode 
grunner for å fokusere utelukkende på det ikke-planleggbare, det ikke-planlagte og ikke-styrte, el-
ler for å se bort fra at en feedbacksløyfe kan innebære mye som er planlagt og kontrollert. Det kan 
derimot være interessant å undersøke hvor grensen for kontrollen ligger i en konkret forestilling, 
hvor mye og hva som er planlagt og styrt – og hvor mye og hva som ikke er det.

Diskusjonen av den andre delen av Fischer-Lichtes tese har altså ført til følgende resultat: Feed-
backsløyfen er i større eller mindre grad styrt av enkelte eller flere involverte (kollektivt). Samtidig 
har de involverte aldri fullstendig kontroll over denne dynamiske prosessen. Følgelig inneholder 
feedbacksløyfen både det planlagte og det ikke-planlagte, det forutsigbare og det uforutsigbare, det 
styrte og det ikke-styrte. Denne omformuleringen av tesen har som konsekvens at fokuset flyttes 
bort fra en bevisførsel om at det alltid finnes en grense for kontroll, hen til undersøkelser av både 
det planlagte og det ikke-planlagte, det kontrollerbare og det ikke-kontrollerbare. Det leder opp-
merksomheten til forskjeller mellom ulike forestillingers feedbacksløyfer. Jeg vil derfor foreslå å 
tenke feedbacksløyfer i flertallsform og ikke i bestemt entall slik Fischer-Lichte gjør. Så lenge jeg 
gjengir hennes tese, holder jeg meg likevel til bestemt entall.

Tredje og siste del av Fischer-Lichtes systematiske tese hevder at feedbacksløyfen er et selvgene-
rerende, også kalt et autopoietisk system. Hos Fischer-Lichte avledes denne påstanden direkte av 
tesens andre del. Feedbacksløyfen er selvgenererende fordi den ikke kan planlegges og kontrolleres 
fullstendig. Men er feedbacksløyfens selvgenerering en nødvendig eller innlysende konsekvens av 
tesens andre del? Etter min argumentasjon så langt er det klart at det er et meget stort sprang fra 
tesens andre til tesens tredje del. Tredje del er bare innlysende når man er med på så vel overfo-

19)  Lehmann tolker dette som en hegeliansk vending i Fischer-Lichtes argumentasjon (2007, s. 74). Idet 
hun tenker historien teleologisk løses en tilsynelatende uforenelighet av en ontologisk definisjon med en 
historisk-poetologisk tilnærming (ibid., s. 73).
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kusering på som overgeneralisering av ikke-planleggbarheten, det vil i praksis si når man overtar en 
avantgardistisk poetikk. Synet på feedbacksløyfen som autopoietisk kan i et systematisk perspektiv 
ikke begrunnes induktivt. Det kan bare forstås som en deduktiv eller eventuelt aksiomatisk tese. At 
den gjensidige påvirkningen av aktører og tilskuere ikke er fullstendig planleggbar og forutsigbar, 
kan tolkes innenfor denne antakelsen, men det er ikke nødvendig å gjøre det.

En mer gjennomgripende kritikk av denne delen av Fischer-Lichtes tese kan formuleres ut fra 
et systemteoretisk perspektiv. 20 Fischer-Lichte låner begrepet om et autopoietisk system fra de chi-
lenske biologene Humberto R. Maturana og Francisco J. Varela, 21 som innførte det for å beskrive 
organismer og deres subsystemer som selvgenererende prosesser (1987). Senere har begrepet blitt 
brukt i konstruktivismen og særlig i systemteori. Den tyske systemteoretikeren Niklas Luhmann, 
som selv overtar begrepet fra Maturana og Varela, og som anvender og videreutvikler det i sine be-
skrivelser av sosiale systemer, har påpekt to grunnleggende problemer som ofte gjør seg gjeldende 
i anvendelse av autopoiesisbegrepet (Luhmann 2002, s. 100-118). Jeg mener at begge to kan gjen-
finnes hos Fischer-Lichte (2004). Luhmann skriver at begrepet på samme tid har blitt under- og 
overvurdert (2002, s. 114). Undervurdert med hensyn til radikaliteten som ligger i bruddet med 
den ontologiske tradisjonen innen erkjennelsesteori. Denne erkjennelsesteoretiske radikaliteten 
overser Fischer-Lichte, eller – for å formulere det mer forsiktig – hun tar ikke konsekvensen av 
den, siden hun åpenbart formulerer ontologiserende teser om forestillinger og feedbacksløyfer. 
Samtidig med denne undervurderingen av autopoiesisbegrepet skjer det en overvurdering. Luh-
mann skriver at ut over den nevnte erkjennelsesteoretiske radikaliteten “(…) er forklaringsverdien 
svært lav. (…) I grunnen kan man ikke forklare noe med autopoiesis” (ibid., min oversettelse). 
Autopoiesisbegrepet handler om et nytt erkjennelsesteoretisk fundament, det aktualiserer og svarer 
på hva-spørsmål, men ikke på hvordan-spørsmål. “Man har, om man vil si det sånn, å gjøre med 
en nyfundering av en teori. Det betyr samtidig at det videre arbeidet krever mange flere begrep enn 
kun ordet autopoiesis. Dette begrepet gir lite arbeidsinformasjon” (ibid., s. 115, min oversettelse).

Fischer-Lichte anvender like fullt autopoiesisbegrepet som om det hadde et eget forklaringspo-
tensial. Det samme gjelder systembegrepet som hun anvender i samme slengen (Fischer-Lichte 
2004, s. 61). Det mangler videre begrepsarbeid for eventuelt å kunne gjøre disse begrepene pro-
duktive i analysearbeidet. Når Fischer-Lichte lar autopoiesisbegrepet støtte opp under tesen om 
at feedbacksløyfen ikke kan planlegges eller styres, er mitt inntrykk at dette fører snarere til tåke-
legging enn til en skjerpning av det analytiske blikket. Bruksverdien av autopoiesistesen er åpenbar 
i forhold til Fischer-Lichtes agenda: Den gir den størst mulige avstanden til de teatervitenskapelige 
posisjonene som hun vil avgrense seg fra, posisjoner som opererer innenfor verk- og resepsjons-
estetiske tankesett. Dessuten støtter den opp under avantgardetenkningen. Bruksverdien ligger 
altså i markeringen av den teoretiske nyorienteringen og i det poetologiske prosjektet. Men dette 
går ut over operasjonaliserbarheten. Tesen gir ingen “arbeidsinformasjon” (jf. Luhmann 2002) og 
fører til at man mister forestillingers og feedbacksløyfers forskjellighet ut av syne. Når man ikke 
overtar tesen om feedbacksløyfens selvgenerering, har det til følge at man flytter fokus tilbake til 
de deltakende aktørene og tilskuerne. Hos Fischer-Lichte “[figurerer] aktører og tilskuere (…) med 
sine handlinger og sin atferd som elementer av feedbacksløyfen. Forestillingen frembringer seg selv 
gjennom denne feedbacksløyfen” (Fischer-Lichte 2004, s. 81). I min optikk er det ikke feedbacks-
løyfer som frembringer forestillinger, men aktører og tilskuere.

20)  Jeg takker Janek Szatkowski for dette innspillet.
21)  Den eneste henvisningen skjer i en fotnote (Fischer-Lichte 2004, s. 61, fotnote 4).
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Henvendthet
Fischer-Lichtes tese kan ikke forklare hvorfor det er sannsynlig eller vanlig at det oppstår feedback-
sløyfer mellom publikum og aktører i forestillinger. Det har vist seg at kroppslig ko-presens ikke 
holder som forklaring. Ko-presens  muliggjør gjensidig påvirkning, men kan ikke sannsynliggjøre 
den. Jeg har utpekt gjensidig henvendthet som et aspekt ved forestillinger som er bedre egnet til å 
forklare feedbacksløyfefenomener enn ko-presens. I forestillinger møtes de involverte som aktører 
og tilskuere. Begge funksjoner innebærer henvendthet til motparten, siden aktørers handlinger 
vises til tilskuere, og tilskuere er til stede for å se på og lytte til aktørene. Den gjensidige henvendt-
heten kan ha ulike former, så vel som ulik varighet og intensitet, men det vil alltid være noe hen-
vendthet til hverandre. Ellers ville vi neppe betegne situasjonen eller hendelsen som en forestilling. 
Henvendthet er altså – i likhet med kroppslig ko-presens – innskrevet i forestillingsbegrepet slik 
jeg anvender det. Jeg vil ikke påstå at denne henvendtheten garanterer gjensidig påvirkning, men 
den gjør det mye mer sannsynlig at tilskuere og aktører påvirker hverandre, enn når folk kun er 
ko-presente uten å være henvendte til hverandre.

Min påstand er kanskje mest innlysende når det gjelder aktørers påvirkning på tilskuere siden 
det lenge har vært vanlig å tenke en enveisrettet påvirkning av aktører på tilskuere. Hvordan kan 
tilskuere omvendt påvirke aktører ved å være henvendt til dem? Det pleier å utgjøre en betydelig 
forskjell for oss om mennesker som er i samme rom, observerer oss eller ikke. Det er vanskelig å 
ikke bli påvirket av å bli “utsatt” for andres blikk, særlig hvis det er en gruppe mennesker som ser 
på. Konstantin Stanislavskij beskriver i En skuespillers arbejde med sig selv en øvelse hvor en skuespil-
lerelev skal sitte på scenen mens de andre i klassen ser på henne (1988, s. 53). Denne tilsynelatende 
enkle øvelsen viser seg å være en stor utfordring for eleven. Hun klarer ikke å bare sitte på scenen:

Hun mærkede den voksende spænding, saa’ ud over tilskuerpladsen, men drejede sig hurtigt 
bort igen, som om hun blev blændet af et stærkt lys. Hun gav sig til at rette paa sig, satte sig 
frem og tilbage i stolen, anbragte sig i meningsløse stillinger, rettede ryggen og bøjede sig til 
forskellige sider, trak voldsomt ned i sin korte kjole, og stirrede opmærksomt paa et eller andet 
paa gulvet. (Ibid.)

Jeg-fortelleren i denne fiktive rapporten som er skuespillerelev i samme klasse, kaster seg ut i samme 
øvelse og opplever lignende: “Man anbringer sin arm eller sit ben ganske almindeligt og naturligt, 
og pludselig gør de et eller andet paa egen haand, og saa sidder man, som man skulde fotograferes“ 
(ibid.). Sammenligningen med situasjonen hos fotografen er slående, og jeg antar at mange vil 
gjenkjenne seg i den. I det øyeblikket hvor vi vet at et kamera er rettet på oss, hvor vi vet at vi blir 
observert, øker sannsynligheten for at vi blir stresset og anspent og at vi opplever at smilet stivner, 
vi har ikke fullstendig kontroll over vår væremåte.

Avhengig av hvor vant et menneske er til å ha andres oppmerksomhet rettet mot seg, og avhengig 
av vedkommendes personlighet og dagsform, kan det føre til fysisk eller psykisk anspenthet, men 
også til økt energi og konsentrasjon. Skuespillerne i Stanislavskijs eksempel er ikke ferdig utdan-
net. Profesjonelle skuespillere har lært å takle de uønskede påvirkningene som ville stå i veien for 
en god skuespillerprestasjon. Men det betyr ikke at de ikke blir påvirket av publikum – tvert imot, 
de har lært å være mottakelige for påvirkning som fremmer deres prestasjoner, for å få økt energi 
og konsentrasjon. De har lært å ta imot og å utnytte publikums “assistanse” som Peter Brook kal-
ler publikums bidrag til aktørers prestasjon på scenen (1968, s. 139-140, min oversettelse). Brook 
gjør et poeng ut av at det på fransk heter j’assiste à une pièce, jeg ser en forestilling (ibid., s. 139, 
original kursivering). Poenget er at det franske ordet assistance betyr både tilstedeværende publi-
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kum, bistand/støtte og medvirkning. At en slik assistanse utgjør en forskjell for en presentasjon, 
kan man ikke unngå å oppleve fra aktørperspektivet når man for eksempel øver på en presentasjon 
uten tilstedeværende publikum og så fremfører det man har øvd, for og med et publikum til stede.

Til nå har jeg bare sett på én form for henvendthet av tilskuere til aktører når tilskuere ser på og 
lytter til aktørene. Jeg vil undersøke andre former for henvendthet om litt. Her skal det bare opp-
summeres at det å bli sett på og lyttet til vanligvis påvirker den som blir sett på og lyttet til. Men 
et publikum som ikke henvender seg til aktørene, tilskuere som leser i programheftet, sender SMS 
eller sovner, påvirker vel også aktørene? Ja, men bare hvis aktørene er henvendt til disse tilskuerne. 
En aktør som er fullstendig i sin egen verden, vil sannsynligvis ikke bli påvirket av at tilskuere 
sovner, leser avis eller spiller Game Boy. At eksemplet virker konstruert og irrelevant i forhold til 
det som vanligvis oppfattes som forestillinger, tydeliggjør at man forutsetter en form for gjensidig 
henvendthet når man betegner en hendelse eller en situasjon som en forestilling. En situasjon hvor 
mennesker kun er ko-presente, men ikke på noen måte er henvendt til hverandre som aktører og 
tilskuere, vil neppe bli betegnet eller oppfattet som en forestilling.

Hvilket terminologisk univers kommer begrepet henvendthet fra? Det er ikke etablert som fag-
term fra før. Jeg velger å innføre det som sådan siden jeg ikke finner noe innarbeidet begrep som 
treffer dette aspektet ved forestillinger som jeg anser som mest relevant i forhold til feedbacksløyfer. 
Ordet henvendthet er ikke mye brukt i hverdagsspråket heller. 22 Denne fremmedheten kan være 
nyttig for en ny fagterm. Samtidig har ordet et lett tilgjengelig betydningsspekter siden det er av-
ledet fra verbet å henvende og er i slekt med substantivet henvendelse. Det kan knyttes til kropps- 
og ansiktsposisjon, sansning, oppmerksomhet, kommunikasjon og – i litt mer antikverte uttrykk 
– også til tankevirksomhet. Vi kan for eksempel si: Hun står henvendt til ham; han har blikket 
henvendt på henne; han sa det henvendt til henne; hun har sin oppmerksomhet henvendt til ham; 
bønn er tanker henvendt til Gud. Synonymer til det refleksive “å henvende seg” er: banke på (hos), 
kontakte, (opp)søke, sette seg i forbindelse (med). Anvendelse av ordet henvendthet forutsetter at 
det finnes noe eller noen som vedkommende er henvendt til. Dets logikk er relasjonell. Antonymer 
er å vende seg bort og å være bortvendt.

Begrepsparet henvendt/bortvendt bygger på et av våre sentrale romlige konsepter: skillet mel-
lom foran og bak. Foran/bak er blant begrepsparene som ifølge Lakoff og Johnson ligger til grunn 
for vårt begrepslige system, 23 og som er direkte knyttet til hvordan mennesker fungerer kroppslig 
(1980, s. 57). I basal forstand betyr det å være henvendt til noen at den siden av kroppen som vi 
oppfatter som forside, og/eller ansiktet er vendt mot vedkommende. Og tilsvarende betyr det å 
være bortvendt at forsiden er vendt bort fra vedkommende og baksiden vendt til. Logikken til 
begrepet henvendthet bygger altså på at det eller den som er henvendt, har en “innebygd” retning, 
en for- og en bakside. (En kule kan ikke være henvendt til noe(n).) Vi oppfatter våre kropper til å 
ha en slik innebygd retning: Forsiden av kroppen er den som føttene peker fra, forsiden av hodet er 
ansiktet. Både blikk og gange følger vanligvis denne retningen. Vi kan gå baklengs, men det er mye 
mer tungvint enn å gå forlengs. Øynene har et visst spillerom, men synsfeltet er begrenset til den 
retningen som ansiktet er vendt mot. Slik bygger betydningen av begrepsparet henvendt/bortvendt 
på hvordan den menneskelige kroppen fungerer.

I forestillinger finnes ulike former for henvendthet. Min tese er at disse formene kan være rele-
vante for å forstå forskjeller mellom ulike feedbacksløyfer: om det skjer mye eller lite gjensidig på-

22)  Et enkelt søk på Google (http://www.google.no/) ga ni treff (13.11.2007), drøye to år senere 26 treff 
(28.01.2010).
23)  Andre slike begrepspar er opp–ned, inn–ut, nær–fjern (Lakoff & Johnson 1980, s. 56).
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virkning, hvordan feedbacksløyfer blir styrt, hvor grensen for kontroll går, hvilke spesifikke bidrag 
aktører og tilskuere henholdsvis gir til feedbacksløyfer, og i hvor stor grad feedbacksløyfer varierer 
i ulike forestillinger av én og samme produksjon.

På hvilken måte en aktør henvender seg til et publikum, er blant annet avhengig av spillestiler 
og sjangerkonvensjoner. I en naturalistisk-psykologisk spillestil hvor man spiller med den såkalte 
fjerde vegg, vil det for eksempel ikke være direkte henvendelser fra aktører til tilskuere. Aktører vil 
verken tale direkte til eller se direkte på enkelte tilskuere. Derimot finnes det her det vi kan kalle en 
indirekte henvendthet som for eksempel innebærer at aktøren projiserer hele sitt uttrykk mot pub-
likumet, taler så høyt og artikulerer så tydelig at selv hviskede ord eller små gester kan høres og ses 
på bakerste rad. Og dette handler ikke bare om hørbarhet og synlighet, men også om å kunne fange 
og styre tilskueres oppmerksomhet. Når en skuespiller “fyller” et rom bare ved å være på scenen, 
kan det også betraktes som en form for indirekte henvendthet til et publikum. Uavhengig av om 
den oppfattes som en teknikk som kan læres, eller som et medfødt talent, er denne tilstedeværelsen 
ikke identisk med enhver form for kroppslig nærvær og det som Fischer-Lichte kaller ko-presens. 
Aktørers indirekte henvendthet til tilskuere kan være vanskelig å oppdage, spesielt for tilskuere som 
ikke selv har erfaring fra produksjonssiden. Grunnen til det er enkel: Indirekte henvendthet skal 
vanligvis ikke synes som sådan. Den skal virke, publikum skal kunne se og høre hva aktøren gjør, 
aktørene skal kunne – om de ønsker det – styre tilskueres fokus, men den indirekte henvendtheten 
skal ikke påkalle seg oppmerksomhet som henvendthet. Tvert imot, den skal være “usynlig”. 24

Former for direkte henvendthet fra aktører til tilskuere er mye lettere å oppdage som sådanne. De 
er for eksempel dominerende i gateteater hvor aktører taler direkte til og ser direkte på forbipas-
serende for å få dem til å stanse og bli tilskuere i forestillingen. Direkte tiltale kjennetegnes av den 
romlige retningen det snakkes i (i retning av enkelte eller flere tilskuere), og/eller av det som sies 
(bruken av personalpronomen andre person, imperativ, spørsmål til publikum og lignende). Di-
rekte tiltale kan i så henseende også være nedfelt i dramatiske tekster, for eksempel i prologer, epi-
loger, monologer ad spectatores og sidereplikker. En dramatisk tekst som er berømt for sin direkte 
tiltale til et publikum, er Peter Handkes Publikumsbeschimpfung fra 1966 (1972, s. 9-47). En annen 
form for direkte henvendthet foreligger når en aktør berører en tilskuer fysisk. Denne formen for 
henvendthet er relativt sjelden brukt, men ikke desto mindre er den interessant når feedback-
sløyfer skal undersøkes. 25 Ved siden av tiltale, blikk og berøring kan også aktørers gester innebære 
direkte henvendthet, når for eksempel spydkasteren Andreas Thorkildsen med gjentatte rytmiske 
armbevegelser signaliserer at publikum skal klappe til hans oppløp til kast. Selv om han verken ser 
på eller snakker til publikum, er gesten utvetydig direkte henvendt til tilskuerne. Og han får med 
denne gesten ikke bare publikum til å klappe, han dirigerer også rytmen og akselerasjonen til klap-
pingen. En form for direkte henvendthet kan man dessuten finne når aktører vender kroppens og 
hodets forside mot publikum – tilsvarende den basale betydningen av “å være henvendt” som ble 
presentert ovenfor. En slik frontal posisjon var dominerende i en klassisk spillestil slik den har blitt 

24)  En tilskuer som selv har erfaring fra teaterpraktisk arbeid, vil derimot lettere kunne oppdage alle for-
mer for henvendthet, også de indirekte, siden de jobbes mye med både i skuespillertrening og i prøve- eller 
iscenesettelsesarbeid.
25)  Fischer-Lichte vier i Ästhetik des Performativen et eget underkapittel til temaet berøring (Fischer-Lichte 
2004, s. 101-114). Hun diskuterer berøring ikke med hensyn til henvendthet – som hun for øvrig heller 
ikke nevner andre steder – men i forhold til synssansen. Tradisjonelt har teateret vært ansett som knyttet 
til fjernsansene (syn og hørsel) i motsetning til nærsansene (berøring, lukt og smak). Motsetningen mellom 
fjern- og nærsansene har vært assosiert med dikotomiene offentlig/privat, distanse/nærhet, fiksjon/realitet 
(ibid., s. 104).
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nedfelt i Johann Wolfgang Goethes “Regeln für Schauspieler” 26 (1988). Disse reglene fra begyn-
nelsen av 1800-tallet er særlig interessante i kontrast til den naturalistisk-psykologiske spillestilen 
som ble utviklet i slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, og som fortsatt dominerer store 
deler av den vestlige teaterkulturen i dag. Under overskriften “Kroppens posisjon og bevegelse på 
scenen” skriver Goethe blant annet:

§37 Kroppens holdning skal være oppreist, brystpartiet skal være løftet frem, den øvre delen 
av armene (ned til albuene) holdes relativt tett inntil overkroppen, hodet vendes litt mot 
vedkommende man taler til – men kun så lite at alltid tre fjerdedeler av ansiktet er vendt 
mot tilskuerne. §38 Fordi skuespilleren alltid må ta hensyn til at han er der for publikumets 
skyld. §39 Derfor skal de [skuespillerne, S.B.] heller ikke spille mot hverandre, i misforstått 
naturlighet, som om ikke noen tredje skulle være til stede; de skal aldri spille i profil, og heller 
ikke vende ryggen til tilskuerne. (…). §40 Og så skal man [skuespillerne, S.B.] være spesielt 
oppmerksom på å ikke tale mot scenerommet, men alltid mot publikum. Fordi skuespilleren 
alltid må dele seg mellom to gjenstander; nemlig mellom den han taler med, og hans tilhø-
rere. I stedet for å vende hele hodet, skal man spille mer med øynene. (Ibid., s. 735, mine 
kursiveringer, min oversettelse – nokså fritt)

Goethe er altså opptatt av at aktørene mens de taler til en annen aktør på scenen, skal opprett-
holde en mest mulig frontal posisjon til publikum, både med kroppen og med ansiktet. Da den 
naturalistisk-psykologiske spillestilen ble utviklet, prøvde man derimot å redusere en slik direkte 
henvendthet til publikum til et minimum. I den sammenheng brøt man for første gang med 
konvensjonen som tilsa at en aktør aldri skulle vende ryggen til tilskuerne. Når det innføres en 
slik kroppslig bortvendthet fra tilskuerne, har det samtidig som konsekvens at former for indirekte 
henvendthet får økt betydning. En aktør som vender ryggen til et publikum, må artikulere spesielt 
tydelig og projisere sitt uttrykk svært sterkt for å nå publikumet som han er kroppslig bortvendt fra.

Alle de formene for direkte og indirekte henvendthet som er beskrevet til nå, tilskrives aktørers 
handlinger i vid forstand. Ved siden av disse handlingsorienterte formene ligger det en vesentlig 
form for henvendthet i at aktører retter sin egen oppmerksomhet mot publikum, når de sanser 
publikumet, mens de agerer. Også denne henvendtheten spiller en viktig rolle for feedbacksløyfer 
siden henvendthet i sansning/persepsjon (tysk: Wahrnehmung) er en forutsetning for at en aktør 
kan bli påvirket av publikums (re)aksjoner. Sammenhengen er så grunnleggende at den kan overses 
som en selvfølge. Men ikke desto mindre er den avgjørende. En aktør som ikke fornemmer en 
(re)aksjon, kan ikke bli påvirket av den og kan heller ikke tilpasse sine egne handlinger til den. Å 
tale om henvendthet i denne konteksten impliserer at persepsjon innebærer aktivitet, utvelgelse 
og oppmerksomhet hos den som sanser. Aktørens henvendthet til tilskuerne i sansningen skjer 
vanligvis samtidig med at aktøren er oppmerksom på andre aktører og sin egen handling. Det 
er opplagt at denne formen for henvendthet ikke skjer av seg selv når mennesker er ko-presente, 
men derimot krever den spesielle ferdigheter og egenskaper av aktøren. Det samme gjelder for 
de ovenfor beskrevne handlingsorienterte formene for henvendthet. Bak aktørers mottakelig-
het for publikums (re)aksjoner ligger det vanligvis mye trening og erfaring, slik John Gielgud 
påpeker: “Han [skuespilleren, S.B.] lærer å lytte til, å følge med (uten at det synes), å reagere 
på, å lede i visse passasjer og å bli ledet av dem [tilskuerne, S.B.] i andre – en test på årvåken-

26)  En slags katekisme for den klassiske spillestilen som Goethe nedtegnet som direktør ved Weimarer 
Hoftheater.
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het og fleksibilitet som aldri tar slutt” (1974, s. 178; i McAuley 1999, s. 246, min oversettelse). 
    Hvordan kan de ulike formene for aktørers henvendthet til publikum systematiseres? Jeg har 
gjort en forskjell på henvendthet i handlinger og i persepsjon. Dessuten har jeg innført et skille 
mellom direkte og indirekte henvendthet. Det sistnevnte gjelder først og fremst aktørers handlin-
ger i vid forstand, mens det ser ut til å gi mindre mening i forhold til henvendthet i persepsjonen. 
Med ett unntak: Om man låner en distinksjon fra psykologisk teori mellom “utilslørt” og “skjult 
visuell oppmerksomhet” 27 (Hunt & Kingstone 2003, s. 102, min oversettelse), kan man nemlig 
skille mellom direkte og indirekte henvendthet vedrørende synssansen. “Utilslørt visuell oppmerk-
somhet” betyr at en persons oppmerksomhet er rettet mot det som ligger i sentrum av vedkom-
mendes synsfelt, det vil si på det som vedkommendes blikk er rettet mot. Såkalt skjult visuell 
oppmerksomhet foreligger derimot når en person er oppmerksom på noe som ligger i periferien av 
vedkommendes synsfelt. Det innebærer at utilslørt oppmerksomhet vanligvis 28 er lettere å oppfatte 
for en observatør enn skjult oppmerksomhet. 29 Når en aktør har rettet blikket sitt mot en annen 
aktør på scenen, men samtidig – i øyekroken – følger med en tilskuer som står opp fra plassen 
sin og beveger seg mot utgangen, så kan vi si at aktøren, i sin sansning, er indirekte henvendt til 
tilskueren. Når derimot aktøren flytter blikket sitt hen til tilskueren, så er aktøren direkte henvendt 
til denne tilskueren, og både denne tilskueren og alle andre kan lett oppfatte selve henvendtheten.

Også tilskueres henvendthet til aktører kan ha forskjellige former. Innledningsvis har jeg konsen-
trert meg om henvendtheten som ligger i at tilskuere ser på og lytter til aktører. En grunnleggende 
form for henvendthet finner vi dessuten i en mer eller mindre frontal kroppsposisjon hos tilskuere 
i forhold til aktører. Å se på, å lytte til og å vende forsiden av kroppen og/eller ansiktet mot aktøren 
– det er former for henvendthet som vi ofte assosierer med tilskuerbegrepet. Men et publikum kan 
også være henvendt på andre måter, for eksempel ved å gi høylytt uttrykk for sin misnøye, ved å 
rope “booh”, ved å springe opp fra stolene sine, ved å slamre med dørene. Også publikumet som 
klapper til Thorkildsens oppløp til kast, er henvendt til aktøren, likedan et fotballpublikum som 
synger supporternes yndlingssang, et konsertpublikum som synger sammen med en aktør eller som 
danser til musikk fremført av en aktør. Det vil si, også publikum kan være henvendt til aktører i 
både handling og persepsjon, i direkte og indirekte former for henvendthet.

Jeg antar altså at tilskueres ulike former for henvendthet – på lik linje med aktørers – er avgjør-
ende for hvordan tilskuere påvirker og blir påvirket av aktører. I den sammenheng kan det være 
produktivt å undersøke og beskrive det jeg vil kalle ulike publikumsstiler, slik man skiller ulike spil-
lestiler hos aktører. Publikumsstiler kan være knyttet til sjangerkonvensjoner og står i så henseende 
i direkte sammenheng med spillestiler. Når det for eksempel brukes en naturalistisk-psykologisk 
spillestil med den såkalte fjerde vegg, er den tilhørende publikumsstilen preget av at tilskuere sit-
ter mer eller mindre i ro og er stille mens de ser på og lytter til aktørene. Publikums henvendthet 
til aktørene skjer her i form av persepsjon og ikke i form av høylytt handling. Stilen innebærer òg 
at publikum i sin sansning er mest mulig henvendt til aktørene og ikke for eksempel til sin nabo, 
til sin mobiltelefon eller til mat og drikke. Dette gjelder spesielt synssansen, hvor det gjør en for-
skjell om man er direkte eller indirekte henvendt. Publikumsstilen som matcher den naturalistisk-

27)  Original: “overt” og “covert visual attention”.
28)  En utenforstående observatør kan også ta feil når det gjelder såkalt utilslørt oppmerksomhet, siden det 
er mulig å late som om man fokuserer på det man har rettet blikket mot, mens man faktisk fokuserer på noe 
annet.
29)  Det er en slik skjult visuell oppmerksomhet som Gielgud sikter på i ovenfor siterte utsagn: “å følge med 
(uten at det synes)” (sitert i McAuley 1999, s. 246, min oversettelse). Original: “to watch (without appearing 
to do so)”.
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psykologiske spillestilen, krever altså vedvarende direkte henvendthet med synssansen. Ut over 
sjangerkonvensjoner kan publikumsstiler også være knyttet til sosiale, aldersmessige 30 eller andre 
særegenheter 31 av publikumsgrupper, og de kan variere både synkront og diakront. Synkron varia-
sjon er vel kjent fra sportsverdenen, hvor for eksempel et engelsk fotballpublikum har en annen 
publikumsstil enn et norsk, eller St. Pauli-supportere en annen enn HSV-supportere. Et eksempel 
på diakron variasjon er publikumsstilene før og etter teaterreformene på 1800-tallet.

Distinksjonene mellom ulike former for henvendthet kan altså være nyttige i et analytisk per-
spektiv. Gjensidig henvendthet er ikke bare viktig for å kunne forklare at det vanligvis oppstår 
feedbacksløyfer mellom aktører og tilskuere i forestillinger, men også hvordan denne påvirkningen 
foregår i spesifikke forestillinger, ulike forestillingssjangrer eller -epoker. Fokus på de ulike formene 
for henvendthet vil dermed kunne brukes til å greie ut særegenhetene av ulike feedbacksløyfer. Men 
når det er sagt, må det også holdes fast at distinksjonene mellom handling og persepsjon, og mel-
lom indirekte og direkte former ikke er absolutte. Noen former for henvendthet, som for eksempel 
henvendthet i et blikk eller i en fysisk berøring, kan tilordnes både sansning og handling. Og som 
allerede nevnt ovenfor, er et skille mellom direkte og indirekte henvendthet ikke opplagt når det 
gjelder andre sanser enn synssansen. Jeg antar heller ikke at det finnes motsetninger mellom hand-
ling og sansning eller mellom direkte og indirekte henvendthet. Vanligvis vil aktører være henvendt 
til tilskuere både i handling og i sansning. Samtidig ser det ut som om noen spillestiler favoriserer 
enten de direkte eller de indirekte måtene å være henvendt på. Selve aktørbegrepet slik jeg anvender 
det, har som forutsetning at det finnes i det minste noe henvendthet i aktørers handlinger, mens 
tilskuerbegrepet forutsetter i det minste noe henvendthet i persepsjonen. 32

Når man skiller ulike former for henvendthet hos både aktører og tilskuere, så kan man også 
skille mellom aktørers og tilskueres ulike bidrag til feedbacksløyfer. Fischer-Lichte underfokuserer 
på disse ulikhetene. Grunnen er sannsynligvis at hun ønsker å beskrive de involverte som likestilte 
ko-subjekter og med-produsenter av forestillinger. Å differensiere ulike bidrag fra henholdsvis til-
skuere og aktører til feedbacksløyfer vil derfor også innebære å revurdere tesen om tilskueres og 
aktørers likestilthet med hensyn til feedbacksløyfer.
En grunnleggende funksjon av henvendthet i forestillinger er opprettelse og vedlikehold av kon-
takt 33 mellom aktører og tilskuere. Dette gjelder alle former for henvendthet, også de indirekte. 
Kontakt oppstår når henvendtheten er tosidig. En ensidig henvendthet kan være et forsøk på å 
oppnå kontakt, men kontakten kommer ikke i stand så lenge det mangler gjensidighet. Selv om 
kontakt mellom tilskuere og aktører forutsetter gjensidig henvendthet, forutsetter det ikke like 
former eller like mye henvendthet fra begge sider. I løpet av en forestilling kan kontakten styrkes 
og svekkes underveis, den kan gå tapt og oppstå på nytt. Lett synlig er en slik prosess for eksempel i 
gateteaterforestillinger og i forestillinger for de minste barna. Tilskuernes henvendthet til aktørene 
kan bidra i like stor grad til opprettelse og vedlikehold av kontakt enn aktørenes, ja til og med i stør-
re grad. Kontakt mellom aktører og tilskuere er en forutsetning for at feedbacksløyfer kan oppstå. 

30)  Se for eksempel min analyse av svært unge tilskueres publikumsstil i en produksjon for de minste 
barn, Dråpene av Steffi Lund og Turid Ousland (Böhnisch 2010, s. 6-7, 74-78, 169-179). Jeg fokuserer her 
på betydningen av barns markante tilstedeværelse som teaterpublikum, på det jeg har kalt en ikke-diskré 
publikumsstil.
31)  For eksempel et hørselshemmet eller et blindt publikum.
32)  Alternativet ville være et institusjonelt tilskuerbegrep som definerer tilskuere som de menneskene som 
i en institusjonell kulturell setting anses som tilskuere – uansett om disse faktisk inntar tilskuerrollen, dvs. ser 
på og lytter til det som blir presentert.
33)  Ordets etymologi kan i denne sammenhengen være interessant, det er avledet fra latin contactus 
“berøring”.
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Opprettelse, vedlikehold og avslutning av kontakt har også vært fokusert på innen kommunika-
sjonsteori. Den russiske lingvisten Roman Jakobsen skiller mellom seks funksjoner i verbal kom-
munikasjon, hver av dem knyttet til ett element i kommunikasjonsprosessen (1988). Den såkalte 
fatiske funksjonen er knyttet til kontakten mellom de kommuniserende (ibid., s. 35, 37). 34 Jakob-
sen låner terminologien fra den polske antropologen Bronislaw Malinowski som preget begrepet 
phatic 35 communion, fatisk samhørighet eller fellesskap, allerede tidlig på 1900-tallet. Ifølge Ja-
kobson finnes det ikke verbale hendelser som utelukkende utfyller én funksjon, men én funksjon 
kan dominere (1988, s. 35). Verbale ytringer som i første linje etablerer, forlenger eller avslutter 
kommunikasjon, kan sies å ha en dominant fatisk funksjon. Det samme gjelder når man forsikrer 
seg at kontakten er etablert (“Hører du meg?”), eller når man prøver å tiltrekke seg den andres 
oppmerksomhet (“Hør her, …”). Når den fatiske funksjonen dominerer i verbal kommunikasjon, 
er poenget at man snakker sammen, ikke hva man snakker om.

Selv om kommunikasjons- og informasjonsteori har blitt mye anvendt innen teatervitenskap, 
har den fatiske funksjonen fått lite oppmerksomhet i teatervitenskapelig litteratur. Grunnen er 
kanskje at den har blitt oppfattet som en banal selvfølgelighet, underordnet de funksjonene som 
gjelder kommunikasjonens budskap og kode. Dessuten blir kommunikasjon med dominans av 
den fatiske funksjonen ofte ansett “som en mindreverdig kommunikasjonstype uten innholdsmes-
sig eller referensiell substans” (Maasø 2002, s. 20). 36 En annen grunn for forsømmelsen av den 
fatiske funksjonen i teatervitenskapelig teori og analyse kan ligge i at man lenge har fokusert på 
teaterformer med spillestiler som unngår direkte henvendthet. Fravær av direkte henvendthet på 
aktørenes side kan lett mistolkes som fravær av enhver henvendthet siden indirekte henvendthet er 
vanskeligere å oppfatte som sådan. Det samme gjelder publikumsstiler med tilsynelatende liten ak-
tivitet. Slik kan forestillinger uten direkte henvendthet fra aktørenes side og med et publikum som 
prøver å være minst mulig synlig og hørbart, føre til oppfatningen av at det ikke opprettes kontakt 
mellom aktører og tilskuere. Litteraturvitenskapelig teori har med tesen om dramaets absolutthet 
(Szondi 1969, s. 15) bidradd til denne misforståelsen. Litteraturviteren Peter Szondi formulerte 
den berømte tesen om et manglende formidlende kommunikasjonssystem i dramatiske tekster:

Dramaet er absolutt. (…) I dramaet er dramatikaren fråverande. (…) Også overfor tilsko-
daren er dramaet like absolutt. Like lite som dramaets replikk er forfattarens utsegn, like lite 
er replikken retta som tiltale mot tilskodaren. Det er heller slik at tilskodaren er til stades ved 
drama-utsegna: teiande, med bakbundne hender, lamma andsynes inntrykket frå ei andre 
verd. (…) I forholdet tilskodar-drama finst berre fullstendig åtskiljing og fullstendig identitet 
[identifikasjon med de dramatiske figurane, S.B.]; det er ikkje slik at tilskodaren trengjer seg 
inn i dramaet eller at dramaet talar til han. (Szondi 1991, s. 154)

Og det overrasker ikke at Szondi knytter tesen om dramaets absolutthet til den scene-
formen som er best egnet til spillestiler med utelukkende bruk av indirekte henvendt-
het på aktørenes side: “Den utforminga av scenen som renessansens og klassisismens dra-
ma skapte, den mykje utskjelte ’titteskapsscenen’, er den einaste forma som høver for 

34)  I tillegg til den fatiske funksjonen definerer han den emotive funksjonen (knyttet til sender), den 
konative (knyttet til mottaker), den referensielle (knyttet til kontekst), den poetiske (knyttet til budskap) og 
den metaspråklige funksjonen (knyttet til kode).
35)  Phatic fra gresk phatos “talt”.
36)  Jeg låner dette argumentet fra medieviteren Arnt Maasø som skriver om et tilsvarende fravær av under-
søkelser av den fatiske funksjonen når det gjelder TV-mediet (2002).
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dramaets absolutte preg, og vitnar om det absolutte i alle einskildtrekk” (ibid., s. 154-155). 
    Når man anvender et performativt tankesett, blir det tydelig at også teaterformer med fravær av 
direkte henvendthet fra aktørenes side og med en publikumsstil som reduserer publikums hand-
linger til et minimum, innebærer gjensidig henvendthet og dermed kontakt. Skal feedbacksløyfer 
i forestillinger undersøkes, er det altså aktuelt å spørre hva som kjennetegner denne kontakten i en 
spesifikk forestilling, hvordan den oppstår, vedlikeholdes, styrkes eller svekkes, evt. går tapt og blir 
gjenopprettet, og hvordan den avsluttes.

Slik jeg har innført begrepet henvendthet, er det ikke identisk, men tett knyttet opp til begrepet 
oppmerksomhet. 37 Oppmerksomhet er gjenstand for en rekke ulike og motstridende persepsjons- 
og kognisjonsteorier innen psykologi, men det er ukontroversielt at det å være oppmerksom inne-
bærer henvendthet til det man er oppmerksom på. Henvendthet kan altså føre til oppmerksomhet 
og omvendt, og dette gjelder ikke bare for henvendthet i persepsjon, men også i handling. Hver-
dagsspråklige uttrykk peker på disse to aspektene. Oppmerksomhet er noe som vi både kan “gi” 
og “få”, vi kan “vie” vår oppmerksomhet til noe, og vi kan “kreve” eller “fange” andres oppmerk-
somhet. Vår egen oppmerksomhet kan bli styrt, både av oss selv og av andre. Disse to sidene ved 
oppmerksomhet tilsvarer det aktive og det passive aspektet i feedbacksløyfer: Aktører og tilskuere 
både påvirker og blir påvirket av motparten. Når man undersøker feedbacksløyfer, vil det være 
aktuelt å undersøke hvordan oppmerksomhet oppstår, styrkes, svekkes eller går tapt. Jeg antar at 
disse prosessene kan og burde betraktes på et kollektivt nivå. 38

Aktørers og tilskueres henvendthet til hverandre har dessuten et energetisk aspekt som jeg antar 
er relevant for å analysere og forstå feedbacksløyfer. En direkte tiltale kan utføres med mer eller 
mindre energi (og dette er ikke identisk med talens lydstyrke). Den som blir tiltalt, kan oppfatte 
og – om vedkommende er mottakelig – også “motta” denne energien. Det samme gjelder former 
for indirekte henvendthet og henvendthet i persepsjon. En aktør som spiller med den fjerde vegg, 
kan projisere sitt uttrykk mer eller mindre intenst hinsides den imaginære veggen mot publikum, 
og publikum vil kunne oppleve denne forskjellen. Man kan se på og lytte til med mer eller mindre 
energi, og den som blir sett på og lyttet til, vil kunne oppfatte og motta energien. Slik står aktører 
og tilskuere i en slags energiutveksling som både kan tilføre og tappe dem for energi. Denne proses-
sen foregår i forestillinger på et kollektivt plan. Aktørene opplever tilskueres henvendthet vanligvis 
som en henvendthet fra publikum som gruppe. Den kollektive prosessen i publikums henvendthet 
får også betydning for den enkelte tilskuer. Når man som tilskuer er del av et publikum som er 
intenst henvendt til aktørene – om i persepsjon eller i handling – vil denne intensiteten kunne 
“smitte” over på den individuelle tilskueren. Og omvendt er det vanskelig å intenst lytte til eller se 
på hva en aktør gjør, om folk rundt ikke gjør det. Likedan er det lettere for en aktør å være intenst 
henvendt til publikum om hele aktørensemblet på scenen er det. 

Som teaterforskeren Gay McAuley har påpekt, finnes det mange anekdotiske fortellinger fra 
skuespillere om dette energetiske aspektet i forestillinger, mens teaterforskere bare så vidt har be-
gynt å inndra det i forestillingsanalyser (1999, s. 246-247). Jeg antar at denne forsømmelsen blant 

37)  Selv om det i praktisk teaterarbeid er fokus på styring av oppmerksomhet, så finnes det lite teater-
vitenskapelig litteratur om emnet. De Marinis skisserer i artikkelen “Dramaturgy of the spectator” hvordan 
regissør og aktører jobber med å styre og strukturere tilskueres oppmerksomhet, og i hvor stor grad tilskueres 
oppmerksomhetsoperasjoner er en forutsetning for at mening oppstår – det vil si, han beveger seg innenfor 
et resepsjonsestetisk tankesett med fokus på modelltilskueren (De Marinis 1987). Eksempler på teaterviten-
skapelig forskning om oppmerksomhet innenfor et performativt tankesett gir antologien Wege der Wahrnehm-
ung (Fischer-Lichte, Gronau, Schouten & Weiler 2006).
38)  Se for eksempel min analyse av Dråpene (Böhnisch 2010, s. 177-204).
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annet skyldes en tidligere dominans av verkestetiske og resepsjonsestetiske tankesett om forholdet 
mellom forestilling og publikum (Böhnisch 2010, s. 79-85). Dessuten må det nevnes at det ikke er 
lett å beskrive og å analysere, for ikke å snakke om å dokumentere, dette energetiske aspektet. Det 
er komplekst og innbefatter ikke bare fysiske, men likedan mentale og emosjonelle aspekter. 39 Når 
regissøren Peter Brook beskriver betydningen av publikums assistanse for aktørene, kommer denne 
kompleksiteten til uttrykk:

Tilskuerne sidder måske bare og og glor på stykket, idet de forventer at skuespilleren skal 
gøre hele arbejdet, og over for dette passive blik er det muligt at det eneste han kan byde på 
er en repetition af prøverne. Dette kan forurolige ham dybt, han vil måske lægge al sin gode 
vilje, integritet, ildhu i at oparbejde livlighed, og alligevel mærker han hele tiden at han 
mangler noget. Han taler om et “dårligt hus”. Af og til, når det er en “god aften”, møder 
han et publikum der tilfældigvis medbringer aktiv interesse og sætter liv i sin iagttagerrolle 
– dette publikum assisterer. Med denne assistance, assistancen fra øjne og fokus og ønsker og 
fornøjelse og koncentration, bliver repetitionen forvandlet til repræsentation. (…) Publikum 
assisterer skuespilleren, og samtidig hermed får publikum selv assistance tilbage fra scenen. 
(Brook 1988, s. 150-151)

I forestillingsanalyser kan man altså spørre: På hvilken måte assisterer tilskuerne aktørene på sce-
nen? Og som vi har sett, gjelder dette spørsmålet ikke bare hva tilskuerne gjør, men også hvordan 
de gjør det de gjør.

Hvordan aktører og tilskuere i forestillinger er henvendt til hverandre, blir preget av både kul-
turelle og fysiske rammer. Disse rammene får dermed også betydning for feedbacksløyfer. Som al-
lerede nevnt, er spillestiler og publikumsstiler knyttet til sjangerkonvensjoner. Disse konvensjonene 
utvikles over tid og er vanligvis kjent for de fleste involverte før forestillingen starter slik at de preger 
forventninger, handlinger og persepsjon til både aktører og tilskuere. Uskrevne regler for hvordan 
man burde (og ikke burde) være henvendt til motparten, er ikke bare knyttet til sjangrer, men også 
til steder. De er forskjellige om man befinner seg på Nationaltheatret, på Karl Johan, i Domkirken, 
på Bislett Stadion eller på Blå (en klubb i Oslo). Det betyr selvfølgelig ikke at man ikke kan bryte 
de uskrevne reglene, men for å kunne forstå virkningene av slike brudd for forestillingers feedback-
sløyfer, må man i analysen ta hensyn til det det brytes med.

I tillegg til de kulturelle rammene er også de – i vid forstand – fysiske rammene avgjørende for 
hvordan aktører og tilskuere er og kan være henvendt til hverandre. Det er velkjent hvordan ulike 
sceneformer preger forholdet mellom publikum og aktører, men disse forholdene har en forholds-
vis sjelden plass i teatervitenskapelige forestillingsanalyser. Avgjørende faktorer for feedbacksløyfer 
er ikke bare plasseringen av scene og auditorium til hverandre, men også rommets størrelse, aku-
stikk og tekniske innredning. Er det plass til kun 20 tilskuere, vil en aktør kunne henvende seg 
direkte til hver enkelt tilskuer, og selv forholdsvis små (re)aksjoner hos tilskuere vil kunne sanses 
av alle tilstedeværende og dermed få direkte betydning for feedbacksløyfer. Er 10 000 tilskuere til 
stede på et amfiteater, kan små individuelle (re)aksjoner i tilskuerrommet bare få betydning i den 
grad de inngår i en kollektiv publikumsprosess, og aktørene kan bare være direkte henvendt til få 
individuelle tilskuere i forhold til de som er tilstede. Størrelsen av rommet må også ses i forhold til 
hvor mange mennesker som faktisk er tilstede. Sitter det for eksempel 200 tilskuere spredt i den 

39)  Men i motsetning til Fischer-Lichte (2004, s. 98), mener jeg ikke at energien nødvendigvis ikke kan ses 
eller høres. (Se også Böhnisch 2010, s. 200).
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store salen i Hamburgs Schauspielhaus, som har plass til 1300 mennesker, er det vanskelig å få kol-
lektive publikumsprosesser i gang, og energien i enkelte tilskueres henvendthet vil i mindre grad 
nå andre tilskuere og aktørene. For aktørene vil det være vanskeligere å være henvendt til publikum 
som kollektiv. En helt annen situasjon oppstår om de samme 200 tilskuere sitter i den lille salen til 
det samme teateret som bare har plass til noen få hundre tilskuere.

Den fysiske plasseringen spiller også en viktig rolle for hvordan tilskuere er og kan være henvendt 
til aktører. Mange teaterrom foreskriver en frontal kroppsposisjon og dermed direkte henvendthet 
av tilskuere til aktører idet publikumsstolene er fast monterte i en frontal posisjon til scenen. 
Om tilskuere derimot får sitte på bevegelige eller frittstående stoler, på puter på gulvet, eller om 
publikum står, er det mye større spillerom for at tilskuere vender seg fysisk bort fra aktøren og 
dermed selv velger måten å være henvendt på. Det største spillerommet har tilskuere i en gatetea-
tersituasjon, hvor de lett kan forlate hele situasjonen. Idet spillerommet for tilskueres måter å være 
henvendt på økes, øker muligheten for større variasjoner i feedbacksløyfer.

Relevant for ulike måter å være henvendt på er dessuten akustikken i rommet, særlig når det 
gjelder større teaterrom. Disse rom er ofte bygd slik at de hjelper aktøren på scenen til å nå akustisk 
ut mot publikum. Slik støtter de aktøren i sin henvendthet til publikum. Er det en god akustikk, 
blir det mye lettere for aktøren å være utelukkende indirekte henvendt til tilskuere. Noen rom 
legger altså til rette for spillestiler med utstrakt bruk av indirekte henvendthet. Akustikken er i 
disse tilfellene vanligvis slik at den ikke bærer lyden like godt andre veien, fra publikum til scenen. 
Dette passer til publikumsstiler som innebærer at publikum er stille, og det begrenser tilskuernes 
muligheter til å påvirke aktørene. Den akustiske skjevheten til fordel for aktørene blir selvfølgelig 
enda større om aktørene bruker et lydforsterkende anlegg. I dette tilfellet kan det være helt umulig 
for tilskuerne å bli hørt av aktørene på scenen, og dermed kan selv høylytte ytringer ikke inngå i 
feedbacksløyfen. Det motsatte skjer når publikumslyd blir forsterket, eller når publikum er plassert 
i et rom som akustisk befordrer dens hørbarhet overfor aktørene. 

I tillegg til akustikken og bruk av lydforsterkende teknikk er de visuelle forholdene og bruk av 
lysutstyr av interesse for feedbacksløyfer. Er lyset svakt og/eller diffust og sprer seg i hele rommet, 
er det vanskelig for aktørene å få og å styre tilskueres oppmerksomhet med utelukkende bruk av 
indirekte henvendthet. Brukes det derimot en scenebelysning med et mange hundretusentalls watt 
lysanlegg, slik de finnes på de fleste institusjonsteatrene, er skuespillere i utgangspunktet mye mer 
synlige, og det er mye lettere for dem å tiltrekke seg og å styre publikums oppmerksomhet – også 
med utelukkende indirekte henvendthet. Sterkt frontalt lys fra auditoriet mot scenen øker syn-
ligheten av aktørene, mens det samtidig gjør det vanskelig eller til og med umulig for aktørene 
å se tilskuerne i salen. Det betyr ikke at aktørene på scenen ikke kan sanse publikumet, men det 
begrenser likevel muligheten for hvordan tilskuernes (re)aksjoner kan påvirke aktørene. Omvendt 
øker selvfølgelig en belyst publikumssal muligheten for aktørene til å se tilskuerne og dermed for 
at publikums synlige (re)aksjoner kan inngå i feedbacksløyfer.

De fysiske og de kulturelle rammene som er relevante for feedbacksløyfer, står altså i en viss 
sammenheng. For eksempel er en naturalistisk-psykologisk spillestil med den fjerde vegg og uteluk-
kende indirekte henvendthet fra aktører til tilskuere, samt den tilhørende publikumsstilen med et 
publikum utelukkende henvendt i persepsjonen, best egnet til titteskapsscenen som sceneform, til 
en akustikk som er enveisrettet fra scenen til salen, og til en frontal og statisk plassering av publi-
kum, til bruk av elektrisk lys, sterke lysanlegg og muligheten for mørklegging av tilskuerrommet 
som først oppsto med innføring av elektrisk lys. Disse romlige og tekniske rammene kompenserer 
for fraværet av direkte henvendthet fra aktørene og støtter publikum i sin direkte visuelle henvendt-
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het til aktørene, mens de samtidig demper hørbarheten og synligheten av publikumets (re)aksjoner.
Forestillingers rammer er delvis gitte og delvis påvirkelige av de involverte. I den grad de er 

påvirkelige eller tilvirkbare, er de gjenstand for det jeg vil kalle innrammingsstrategier. I en forestil-
lingsanalyse med fokus på feedbacksløyfer mellom aktører og tilskuere er det relevant å undersøke 
hvilke kulturelle og fysiske rammer aktørene må forholde seg til og hvilke innrammingsstrategier 
som velges. Dessuten kan man spørre hvordan tilskuere bidrar til rammene 40.

Oppsummering
Fischer-Lichte er ut etter det ikke-kontrollerbare, ikke-forutsigbare i den ikke-gjentagbare, uni-
ke teaterhendelsen. Hun utvikler sine teser i radikal avgrensning fra et syn på forestillinger som 
kontrollerbare, forutsigbare og gjentagbare realiseringer av en forutgående plan. Jeg har kritisert 
Fischer-Lichtes avgrensningslogikk for å usynliggjøre vesentlige aspekter av feedbacksløyfer. For å 
spissformulere mitt poeng: Fischer-Lichtes tese sikter til syvende og sist ikke mot å kunne beskrive 
og analysere hvordan den gjensidige påvirkningen av aktører og tilskuere foregår, men kun mot 
det faktumet at denne påvirkningen fører til at forestillinger ikke kan planlegges og kontrolleres 
fullstendig. På grunnlag av denne kritikken reviderer jeg tesen slik at den innebærer både det kon-
trollerbare og det ikke-kontrollerbare, det planlagte og det ikke-planlagte. Mens Fischer-Lichte 
fokuserer på at det foregår en gjensidig påvirkning av aktører og tilskuere i forestillinger, og at 
denne prosessen aldri kan planlegges og kontrolleres fullstendig, foreslår jeg å se på hvordan slike 
prosesser foregår, og i hvilken grad og på hvilken måte de er styrt av de involverte. Det vil si jeg 
gjeninndrar intensjonalitet og flytter fokus til styringsprosesser uten å la det ikke-kontrollerbare og 
ikke-planleggbare falle utenfor. Det ikke-planlagte, ikke-kontrollerbare og ikke-forutsigbare kan få 
status av en uunngåelig og samtidig potensiell produktiv utfordring for de involverte.

Et annet viktig grep i min nærlesning av Fischer-Lichtes tese er argumentet at fysisk ko-presens 
av tilskuere og aktører ikke kan forklare eller sannsynliggjøre gjensidig påvirkning i forestillinger. 
Ko-presens muliggjør, men verken forklarer eller sannsynliggjør denne påvirkningen. Mitt alter-
native forslag er at aktørers og tilskueres gjensidige henvendthet er avgjørende for å kunne forklare 
feedbacksløyfer i forestillinger. Dette gjelder både det aktive og det passive aspektet. Henvendthet 
sannsynliggjør at aktører og tilskuere påvirker motparten, men også at de selv blir påvirket. Gjen-
sidig henvendthet fører til kontakt mellom aktører og tilskuere og er dermed en forutsetning for at 
feedbacksløyfer i det hele tatt kan oppstå. Differensieringen av ulike former for henvendthet gjør 
det mulig å beskrive og analysere ulikheter mellom feedbacksløyfer samt å knytte disse til sjanger-
konvensjoner, spillestiler og publikumsstiler. Slik får man øye på hvordan påvirkning og styring 
utspiller seg på forestillingers formnivå.

Jeg foreslår å skille mellom direkte og indirekte henvendthet, samt mellom henvendthet i hand-
ling og i persepsjon. Alle disse formene finnes både hos aktører og tilskuere, samtidig gjør differen-
sieringen det mulig å beskrive aktørers og tilskueres ulike bidrag til feedbacksløyfer. Med hjelp av 
termen henvendthet blir dessuten oppmerksomhetsstyring, henvendthetens intensitet og forestil-
lingers tekniske, romlige og kulturelle rammer bestemt som viktige aspekter av feedbacksløyfer.

Selv om fysisk ko-presens i mitt forslag blir degradert til et aspekt som muliggjør, men ikke 
sannsynliggjør feedbacksløyfer, rommer det foreslåtte begrepet om gjensidig henvendthet aktørers 

40)  I min ph.d.-avhandling har jeg blant annet undersøkt betydningen av rammer og innrammingsstrat-
egier for feedbacksløyfer i teater for de minste (Böhnisch 2010, s. 224-272). Her oppstår det en spesiell situ-
asjon: Teaterkunstnere kan i liten grad gå ut ifra på forhånd etablerte konvensjoner siden mange av de minste 
barna er førstegangstilskuere. 
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og tilskueres fysiske ko-presens. Det skjer på to plan. For det første fører jeg termen henvendthet 
tilbake til en av våre grunnleggende måter å oppfatte menneskekroppen på (jf. Lakoff & Johnson 
1980). For det andre beror de formene for henvendthet som jeg beskriver, i stor grad på de invol-
vertes kroppslighet og på faktumet at aktører og tilskuere er til stede i samme rom på samme tid. 
Det har som konsekvens at mine teser er spesifikke for forestillinger. De lar seg ikke uten videre 
overføre til kunstformer eller medier uten kroppslig ko-presens.

Mine erfaringsbaserte, systematiske teser om feedbacksløyfer i forestillinger kan oppsummeres 
slik: Gjensidig påvirkning av tilskuere og aktører – kalt feedbacksløyfer – er et potensial som er 
gitt med forestillingers grunnvilkår. Ko-presens muliggjør, gjensidig henvendthet sannsynliggjør 
gjensidig påvirkning. Dette potensialet kan bli aktualisert på ulike måter av de involverte. Ulike 
former for henvendthet samt deres fysiske, kulturelle og tekniske rammer preger denne aktualiser-
ingen. Feedbacksløyfer er dynamiske prosesser som i større eller mindre grad er styrt av enkelte 
eller flere involverte (kollektivt), samtidig som de involverte ikke har fullstendig kontroll over disse 
prosessene.

I mine teser er Fischer-Lichtes binære tenkning erstattet med en gradstenkning. Jeg har gått 
bort fra dikotomiene ikke-kontrollerbar versus (fullstendig) kontrollerbar, og unik hendelse versus 
gjentagbar realisering av en forutgående plan. På den måten prøver jeg å løse feedbacksløyfe- og 
performativitetsbegrepet fra en analytisk dikotomi og fra den ensartethetens diskurs som Fischer-
Lichte funderer sin teori på, når hun ekskluderer styring, intensjonalitet og dermed implisitt også 
formaspektet. En binær struktur er en ensartet kategorisering og ekskluderer i kraft av sin ensart-
ethet. Binariteten som forskjellsdannende struktur risikerer dermed å redusere eller ekskludere 
forskjeller, mens en graduering som forskjellsdannende struktur skaper – så å si – et kontinuum av 
forskjeller. Ulempen med det sistnevnte sammenlignet med det førstnevnte er at forskjellsdannel-
sen er mindre oversiktlig og opplagt, at selve forskjellsdannelsen krever analytisk energi underveis. 
Analysen må nødvendigvis bli mer detaljorientert og den krever tette beskrivelser. Kvaliteten vil 
ligge i differensieringen og ikke i å kunne gi generaliserbare konklusjoner.
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Mod en konstruktivistisk omgang med performativitet 1

Af Niels Lehmann

I Ästhetik des Performativen har Erika Fischer-Lichte fremlagt et bud på en ontologisk be-
stemmelse af performancekunsten. I denne artikel forsøges det godtgjort, at dette bud grund-
læggende er bundet til en avantgardistisk poetik. Hensigten med at vise, hvorledes et avant-
gardistisk synspunkt udgør performanceontologiens blinde punkt, er at etablere en bande for 
fremstillingen af et alternativt teoritilbud, der gør det muligt at frigøre performancekunsten 
fra bindingen til et avantgardistisk åbenhedsideal. Forslaget er at tage udgangspunkt i en 
konstruktivistisk pluralisme baseret på en idé om, at ethvert kunstværk kan anskues som et 
operativt lukket system.

Performativitet og pluralistisk konstruktivisme
Performativitet er ét af den slags begreber, der efterhånden er blevet generaliseret så meget, at de 
står i fare for helt at miste deres betydning. Når man står over for overdeterminerede begreber af 
denne type, er det fristende at efterspørge en afklaring. I håbet om at opnå ontologisk vished får 
man lyst til at spørge: Hvad er performativitet egentlig? Denne måde at spørge på bringer os typisk 
i én af to retninger. Kan man undgå at måtte anerkende to eller flere definitioner som lige plausible 
svar på spørgsmålet, er det muligt at fastholde forestillingen om, at man er på sporet af performati-
vitetens sande væren. I dag vil ontologiske postulater dog som oftest blive mødt af kritik fra mange 
forskellige sider. Insisterer man alligevel på sit bud på en bestemmelse, ender man derfor let i uen-
delige stridigheder om definitioner. Lykkes man af denne grund ikke i at overbevise sig selv om en 
bestemt definitions overlegenhed, er det fristende helt at opgive forsøget på at give definitioner og 
hengive sig til en skepticistisk relativisme. Hvis begreber alligevel altid vil “halte efter realiteten”, 
kan det synes nærliggende at forsøge at klare sig helt uden.

I mine øjne gælder det om at undgå begge konsekvenser. Problemet med den sandhedssøgende 
tilgangsvinkel er, at bestræbelsen på at fastholde en bestemt definition som den eneste mulige ty-
pisk opleves som alt for restriktiv og dermed ikke-overbevisende. Det gør den, fordi begreber erfa-
ringsmæssigt viser sig at være relative i forhold til de intentioner, der bærer dem. Deraf de uendelige 
diskussioner om definitioner. Problemet med den relativistiske opgivelse af definitionsforsøg er til 
gengæld, at vi ikke kan undvære definitioner. Uden dem kan vi ikke tænke klart. Måske gives der 
ikke nagelfaste bestemmelser, men i så fald må vi klare os med mindre.

På denne baggrund kunne der være grund til at eftersøge et teoretisk udgangspunkt, der kan 
fungere som alternativ til såvel den metafysiske længsel efter absolut vished som den antimetafy-
siske relativisme. Hensigten med de følgende betragtninger er under alle omstændigheder at slå 
til lyd for et sådant alternativ, der måske kunne benævnes pluralistisk konstruktivisme. Eftersom 
enhver konstruktivisme er anlagt på en antagelse af, at definitioner snarere er produkter af bestemte 
iagttageres operationer end repræsentationer af noget foreliggende, er perspektivet på linje med 

1)  Denne artikel er en dansk version af min artikel “Forms of presence. In Defence of a Constructivist Ap-
proach to Performativity” (Lehmann 2007). Der er dog ikke blot tale om en oversættelse, men derimod om en 
genfremstilling af argumentationen, der både skærper, præciserer og udfolder synspunktet i den oprindelige 
engelske version.
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relativismen. Også for den pluralistiske konstruktivist er opfattelsen af ontologisk vished en meta-
fysisk illusion, men han drager andre konsekvenser af det forhold, at vi i fraværet af absolut vished 
må leve med konkurrerende udlægninger. Den pluralistiske konstruktivist tillader ikke sig selv at 
blive desillusioneret over udsigten til aldrig at nå frem til sikre bestemmelser. I stedet for at opgive 
definitioner helt og aldeles gælder det for ham om at operere med mange ligeværdige definitioner. 

En sådan pluralisme bærer unægtelig relativismens stempel, men pluralisme indebærer ikke nød-
vendigvis en licens til at lade begreberne blive udflydende. Tværtimod gælder det om på den ene 
side at udvikle begreber, der er kohærente inden for deres respektive teoretiske rammer, og på den 
anden side om at studere allerede givne definitioner ud fra den betragtning, at de formentlig er 
relativt gyldige inden for den horisont, der afsætter dem. I stedet for at spørge, hvad der iagttages, 
og at overveje sandhedsværdien af sådanne iagttagelser ved at måle dem i forhold til en angivelig 
realitet, spørger den pluralistiske konstruktivist, hvordan der iagttages i de respektive iagttagel-
sesoperationer – herunder hvordan han selv iagttager.

Det er min opfattelse, at vi ville have stor gavn af at skifte til et sådant perspektiv i vores omgang 
med definitioner af performativitet og analyser af performative værker, og jeg skal her forsøge at 
tydeliggøre hvorfor ved at foretage to træk.

I første omgang vil jeg foretage en genbeskrivelse af en ontologisk bestræbelse på at bestemme 
performativitet som sådan. Dette træk giver mig ikke blot mulighed for at klargøre det særlige 
ved den konstruktivistiske pluralisme ved at spille den op ad en negativ bande. At gennemføre en 
anden ordens iagttagelse af en bestræbelse på at definere performativitet som sådan giver mig også 
mulighed for at illustrere, hvordan den konstruktivistisk orienterede teoretiker udskifter “hvad er”-
spørgsmål med “hvordan-er”-spørgsmål med henblik på at vise definitionernes relativitet i forhold 
til bestemte teoretiske perspektiver. Af strategiske årsager vælger jeg at se nærmere på Erika Fischer-
Lichtes stort anlagte performativitetsteori, sådan som den udfoldes i Ästhetik des Performativen. 
Denne teori er ikke blot oplagt som eksempel på den ontologiske position. Den giver mig også mu-
lighed for at fremstille en avantgardistisk version af positionen, som det i mine øjne i særdeleshed 
gælder om at vikle sig ud af. Det er således min tese, at Fischer-Lichtes bestræbelse på at bestemme 
performativitet ontologisk grundlæggende er styret af et avantgardistisk synspunkt.

Dernæst skal jeg bevæge mig dybere ind i den pluralistiske konstruktivisme og forsøge at vise, 
hvordan et skifte til dette perspektiv ville kunne gøre en produktiv forskel for vores forståelse af den 
performative kunst. I den forbindelse har jeg i sinde at løfte et par centrale begreber ud af Niklas 
Luhmanns systemteoretiske konstruktivisme. Jeg bringer Luhmann i spil af to grunde. Dels henter 
jeg megen inspiration til min pluralistiske konstruktivisme i hans teoridannelse. Dels forekommer 
netop hans begrebsudvikling mig velegnet til at fremskrive det alternativ til en avantgardistisk tan-
kegang, jeg ønsker at tilbyde. Med henblik på at forberede den pluralistiske konstruktivisme har jeg 
valgt at tangere Josette Férals bestræbelse på at foretage en teoretisk forskydning fra en ontologisk 
til en epistemologisk horisont i forbindelse med teoretiseringen af den optrædende kunsts særken-
de. For mit ærinde er Férals træk særligt interessant, fordi det åbner en vej mod en konstruktivistisk 
platform, idet Féral dog ikke har til hensigt at tage skridtet fuldt ud.

Fischer-Lichtes performanceontologi
Den overordnede intention med Die Ästhetik des Performativen er at præsentere en definition af den 
performative kunstarts æstetik som sådan. Med udgangspunkt i teatret forstået som en paradigma-
tisk performativ kunstart ønsker Fischer-Lichte at definere den performative kunsts særegenhed. 
Projektet er med andre ord eksplicit ontologisk anlagt.
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Kerneelementet i Fischer-Lichtes begreb om performativitet er en insisteren på den samtidige – og 
dermed kropslige – tilstedeværelse af performere og tilskuere som performancekunstens conditio 
sine qua non. “Det er”, hævder hun, “det kropslige samnærvær [Ko-Präsenz] af aktører og tilskuere, 
der overhovedet muliggør en opførelse – der konstituerer opførelsen” (Fischer-Lichte 2004, s. 47 – 
her som fremover i min oversættelse). Med sin insisteren på dette samnærvær tager Fischer-Lichte 
ikke blot udgangspunkt i den klassiske definition af teater som en flygtig kunstform, der udeluk-
kende eksisterer her og nu, eller (som Derrida lidt højspændt har formuleret i forbindelse med 
sine udlægninger af Artaud) som dør i sin fødsel (Derrida 1967). Hun giver også definitionen en 
tidstypisk drejning.

I andre moderne teorier om teater som fx Grotowskis og Barbas, hvori performerens og tilsku-
erens samtidige tilstedeværelse også indgår som det centrale element, lægges vægten på performerens 
kropslige nærvær (Grotowski 1981 og Barba 1980). I Fischer-Lichtes teoridannelse er vægten ble-
vet forskubbet fra producent- til recipientsiden af samnærværet. Når hun understreger den sociale 
dimension i det teatrale møde, skyldes det netop et ønske om at fremhæve tilskuerens rolle i fore-
stillingens tilblivelse. Atter og atter gentager hun det argument, at tilskuerne bliver aktive deltagere 
i den performative begivenhed i stedet for at forblive passive modtagere. Og eftersom tilskuerne 
deltager direkte i etableringen af forestillingen, bør man faktisk opfatte dem som medskabere: 
“Det kropslige samnærvær indebærer langt snarere et forhold mellem co-subjekter” (op. cit., s. 81). 
Ifølge Fischer-Lichte er interaktiviteten mellem ligeværdige subjekter således det særlige element, 
der karakteriserer den performative begivenhed til forskel fra ikke-performative kunstværker. Ikke 
engang klassiske teaterforestillinger kan undslippe den uomgængelige feedback-sløjfe, som tilsku-
ernes kropslige nærvær hævdes at skabe. Uanset hvor lille en reaktion tilskuerne bidrager med, vil 
der ifølge Fischer-Lichte være tale om en påvirkning af performerne, der griber forandrende ind i 
udtrykket.

Måske kan man markere skiftet fra at vægte performersiden af interaktionen til fremhævelsen af 
tilskuersiden ved at hævde, at Fischer-Lichte har udvidet værkets grænser, så de ikke længere går 
ved scenekanten, men også inkluderer tilskuerrummet. Eller måske ville det være mere præcist at 
sige, at hun placerer værket i mellemrummet mellem scene og sal. Sådanne formuleringer må dog 
anskues som pædagogiske forkortninger, fordi de beror på et uantastet værkbegreb, og netop dette 
begreb bliver stærkt problematiseret af Fischer-Lichte. For hende er en performativ æstetik svaret 
på det problem, at den klassiske begrebslighed – og i særdeleshed værkbegrebet – overhovedet ikke 
slår til, når vi står over for performative værker.

Når netop værkbegrebet bliver prekært, skyldes det, at dette begreb uvægerlig fremkalder en 
forestilling om en lukket enhed, hvor alt er fastlagt på forhånd, og som det derfor hverken er 
muligt at påvirke eller at gå i forhandling med. Et værk fremstår som uafhængigt af den faktiske 
receptionsproces. Derfor må værkbegrebet blive ubrugeligt i en æstetik, der understreger aktualitet, 
flygtighed og interaktivitet. For så vidt kunstnere, der arbejder med en performativ æstetik, skaber 
begivenheder, “i hvilke de ikke blot selv, men også recipienterne, betragterne, tilhørerne, tilskuerne 
er involveret” – dvs. hvis performativ kunst først og fremmest handler om at være til stede og 
interagere med scenehændelserne – vil det selvfølgelig være helt forkert at tænke om performative 
begivenheder ud fra forestillingen om et lukket kunstværk (op. cit., s. 29). Derfor er Fischer-Lichte 
henvist til at søge teoretisk rygdækning uden for den klassiske æstetiks horisont, og hun finder 
tydeligvis, hvad hun søger efter, i den ide om autopoiesis, som Humberto Maturana og Francisco 
Varela har konciperet i forbindelse med deres teoriarbejde inden for biologien (Maturana og Va-
rela 2009). Denne idé spiller rollen som nøglebegreb i Ästhetik des Performativen – og det virker 



94

Niels Lehmann

faktisk overordentlig logisk, at Fischer-Lichte netop må opsøge biologien for at udvinde adækvate 
begreber.

Det følger af den grundlæggende insisteren på at gøre den samtidige tilstedeværelse af performere 
og tilskuere til den performative kunsts konstitutive træk, at “værkerne” så at sige bliver levende-
gjort. Der bliver tale om et interaktionssystem, der ligesom andre organismer har liv som sin for-
udsætning og dermed er underlagt den konstante tilblivelses logik eller altså en emergenslogik. Det 
er behovet for at markere den performative begivenheds emergente natur, der kalder på et biologisk 
perspektiv, og Maturana og Varelas idé om levende organismer som autopoietiske systemer byder 
sig til som et produktivt udgangspunkt. Ved et autopoietisk system forstår de nemlig en organisme, 
der bliver skabt (og opretholdt) af de emergente handlinger, som systemet selv foretager. I modsæt-
ning til den klassiske forestilling om et lukket kunstværk antyder idéen om et levende autopoietisk 
system dermed en mere bevægelig og påvirkelig struktur, der genereres af konkrete handlinger over 
tid. Intet kunne vel være mere passende for en performativ æstetik, der sætter forestillingernes 
“eventness” i forgrunden (for nu at udtrykke sagen med en paradoksal neologisme skabt af Willmar 
Sauter for at angive performative værkers begivenhedskarakter, cf. Sauter 2006). Med idéen om et 
selv-genererende system kan Fischer-Lichte fremkalde et billede af en åben struktur, der udeluk-
kende bliver til i selve realisationsprocessen, fordi der finder interaktion sted.

Den avantgardistiske platform under performanceontologien
Indtil dette punkt vil Fischer-Lichte forhåbentlig finde min genbeskrivelse af hendes performative 
æstetik uproblematisk. Hidtil har jeg nemlig forsøgt at respektere den grundlæggende forskel mel-
lem en performativ kunstform baseret på forestillingers her-og-nu-karakter og alle andre kunst-
former, der bærer hendes tankegang. Jeg har med andre ord bestræbt mig på at beskrive teorien 
indefra. Når jeg i det følgende går over til at betragte teorien udefra, kan jeg dog næppe undgå 
at overskride Fischer-Lichtes selvforståelse. Jeg vil nemlig forsøge at godtgøre det synspunkt, at 
hendes forehavende – trods den ontologisk orienterede erkendelsesinteresse – er styret af en helt 
bestemt synsvinkel. Anskuer man teorien udefra, bliver det synligt, at den står under indflydelse fra 
det tyvende århundrede avantgardepoetik, og at den snarere end en bestemmelse af den performa-
tive kunsts ontologi bør forstås som en teoretisk understøttelse af en sådan poetik.

Man vil hurtigt opdage, at Fischer-Lichte først og fremmest anvender eksempler fra den fase af 
teaterhistorien, der indledes med et angiveligt performativt vende. På trods af performanceteoriens 
ontologiske anlæg giver visse formuleringer faktisk det indtryk, at der i virkeligheden blot er tale 
om en epokaliseringsbestræbelse, og at teoriens omfangslogiske gyldighed er indskrænket til at 
gælde værker efter “det performative vende”. I lyset af det overordnede bestemmelsesprojekt må 
denne tendens dog nok anskues som et uintenderet sidespor i Ästhetik des Performativen, og for-
kærligheden for eksempler fra anden halvdel af det tyvende århundrede knytter da også kun teorien 
til en avantgardepoetik på et overfladisk plan. Man kan med en vis rimelighed argumentere for, at 
valget af eksempler skyldes, at performancekunst, der dyrker begivenhedskarakteren, blot udgør 
særligt prægnante illustrationer af en generaliserbar pointe – at valget af værker altså er pædagogisk 
begrundet, fordi de er særligt velegnede til at udpege den performative kunsts særegenhed – og 
faktisk anvender Fischer-Lichte netop dette argument, når hun omtaler de eksempler, der stammer 
fra perioden efter det angivelige performative vende, som en slags forstørrelsesglas.

En langt mere fundamental forbindelse til avantgardepoetikken beror på, at selve teorikonstruk-
tionen er gennemsyret af avantgardistisk tankegods. Selve den grundlæggende definition af perfor-
mativ kunst rimer fx på, hvad Hans-Thies Lehmann (med flere) har benævnt post-dramatisk teater, 
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eller – hvis man vil tillade mig en anden historisk reference – på den konkretistiske teatertradition i 
kølvandet på Artauds grusomhedens teater (Lehmann 1999). Man kunne også henvise til Michael 
Fried og sige, at Fischer-Lichtes teori synes at fungere som en bekræftelse af den kunstform, som 
Fried med afsky i stemmen afviste som “bogstavelighedskunst” (“literalist art”), dvs. den minima-
listiske tradition, der bryder med repræsentationsparadigmet og insisterer på såvel kunstværkets 
materialitet og tidslighed som det faktiske møde med publikum (Fried 1995). Jeg er klar over, 
at dette synspunkt naturligvis kalder på en godtgørelse, og jeg vil derfor tydeliggøre det ved at 
antyde, hvorledes i særdeleshed fem træk ved Fischer-Lichtes teori bringer den i nærkontakt med 
avantgardepoetikken.

1) Teorien er grundlæggende anlagt på en negationsbestræbelse. Allerede selve ideen om, at perfor-
mativitetens æstetik skal skabes i opposition til den klassiske æstetik baseret på værkbegrebet, er en 
typisk avantgardistisk negationsgestus. I modsætning til mange avantgardistiske kunstnere undgår 
Fischer-Lichte ganske vist at falde i den fælde udelukkende at fremstille, hvad hun ikke ønsker. 
Eftersom hun arbejder i det videnskabelige og ikke i det kunstneriske felt, kan hun ikke tillade sig 
at standse på halvvejen. Hun må i stedet sigte mod at skabe en begrebslighed, der kan fungere som 
et alternativ til den klassiske æstetik. Ikke desto mindre er der tale om en begrebslighed, der er født 
som negation, og det er tillige vanskeligt at overse de avantgardistiske træk i den måde, hvorpå den 
klassiske æstetik angribes på. Når fx det klassiske værkbegreb må opgives, skyldes det ifølge Fischer-
Lichte, at det angiveligt hviler på tre grundlæggende fejltagelser.

For det første slæber værkbegrebet forestillinger om kohærens og intentionel kontrol med sig. 
Eftersom en performativitetsæstetik er nødt til at tage højde for forestillingens karakter af begi-
venhed, forekommer det Fischer-Lichte nødvendigt at undgå sådanne idéer. Når det gælder om at 
orientere sig mod den autopoietiske feedbacksløjfes emergens, må vi indse, at det (udtrykt med en 
blandt mange af Fischer-Lichtes reformuleringer af synspunktet) “principielt handler om en åben 
situation, hvor det ikke er forudsigeligt, hvordan tilskuere vil behandle den, og hvordan aktører 
vil reagere” (op. cit., s. 327). Idealet om et åbent værk af en helt anden type er vel sagtens det mest 
gennemgående træk i alle avantgardebevægelserne.

For det andet knytter der sig en forestilling til værkbegrebet om, at mening er kunstens kerne-
ydelse. Idet Fischer-Lichte insisterer på performernes og tilskuernes kropslige samnærvær og dermed 
fokuserer på performancebegivenhedens materialitet, bliver det nødvendigt at anfægte denne fore-
stilling. Opgøret med meningsfetichismen (eller intellektshypertrofien, som fænomenet måske kan 
benævnes med reference til Susan Sontags berømte essay “Against Interpretation”, Sontag 1987) 
kommer allerede til udtryk helt fra begyndelsen af Ästhetik des Performativen. Efter at have foreslået 
et antal mulige fortolkninger af Marina Abramovic’ performance The Lips of Thomas konkluderer 
hun, at “sådanne fortolkninger, hvor plausible de efterfølgende end måtte forekomme, ikke desto 
mindre forbliver inkommensurable med forestillingens begivenhed” (op. cit., s. 18). Med belæg i 
en påstand om, at såvel distinktionen mellem signifiant og signifié (betydningsform og betydnings-
indhold) som distinktionen mellem subjekt og objekt må tænkes anderledes i en genuint perfor-
mativ æstetik, afviser Ficher-Lichte bramfrit både den hermeneutiske og den semiotiske æstetik. 
Med en gestus, der minder om Sontags modstilling af en kunsthermeneutik og en kunsterotik, 
sætter Fischer-Lichte således sin performanceæstetik i diametral modsætning til enhver form for 
meningsorienteret æstetik.

Endelig knytter Fischer-Lichte værkbegrebet sammen med opretholdelsen af bestemte dikoto-
mier, som en performanceæstetik må gå på tværs af. I et særligt kapitel med titlen “Einstürzende 
Gegensätze” helliget dette specifikke tema bliver det klart, at det er selve den klassiske logiks enten-
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eller-struktur epitomiseret i kontradiktionsprincippet, som Fischer-Lichte finder det nødvendigt 
at overvinde (op. cit., s. 294ff). Ifølge hende bør dette fortolkningsskema vige pladsen for en 
både-og-logik. Fx bør man ikke opretholde en absolut distinktion mellem subjekt og objekt, når 
performere og tilskuere veksler mellem at være aktive subjekter og passive modtagere. Det er ikke 
ganske klart, hvad Fischer-Lichte ønsker at sætte i stedet for opløsningen af den binære logik. Visse 
formuleringer antyder, at hun forestiller sig en dekonstruktion med et uendeligt forskelsspil til 
følge som resultat, mens andre snarere peger i retning af en mere fænomenologisk orienteret etab-
lering af en dikotomifri tilstand, hvor alt er forbundet med hinanden. Så vidt jeg kan se, ønsker 
hun at have det på begge måder. Denne flertydighed vedrørende modbilledet spiller imidlertid ikke 
nogen rolle for den overordnede pointe, at Fischer-Lichtes performanceæstetik baserer sig på en 
meget avantgardistisk klingende vilje til at overskride de dikotomier, der styrer en klassisk æstetik 
baseret på værkbegrebet.

2) Ligesom enhver avantgardepoetik er Fischer-Lichtes performanceæstetik grundlagt på et ideal 
om åbenhed. Et træk, der er meget gennemgående i avantgardistiske teaterpoetikker – hvad enten 
de er formuleret af Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Gertrude Stein, Merce Cunningham Richard 
Foreman, eller måske Howard Barker – er en vilje til at holde værket åbent med henblik på at 
tillade forskellige reaktioner fra tilskuernes side. I en af de historiserende passager af Ästhetik des 
Performativen fortolker Fischer-Lichte meget rimeligt denne insisteren som en ny holdning til kon-
tingens:

Det performative vende i tresserne gik hånd i hånd med en ny holdning til kontingens. Den 
blev nu ikke blot overvejende accepteret som mulighedsbetingelse for opførelser. Interessen 
strakte sig nu eksplicit mod feedback-sløjfen som et selvrefererende [selbstbezügliches] system 
med en principielt, ikke forudsigelig udgang, som hverken lader sig grundlæggende afbryde 
eller styre gennem iscenesættelsesstrategier (op. cit., s. 61).

Her fremstilles fejringen af kontingensen som et middel til at sikre et performativt værks åbenhed 
som del af en historisk tese om en særlig teaterform fra en bestemt historisk epoke. Dermed lægger 
Fischer-Lichte umiddelbart en vis objektiverende distance til kontingensdyrkelsen og idealet om 
åbenhed. Eftersom hun som allerede vist ønsker at gøre flygtighed og den uforudsigelige deltagelse 
af interaktive recipienter til det konstitutive element i en performativ æstetik forstået som en le-
vende autopoietisk begivenhed, opretholdes distancen imidlertid ikke.

At hun faktisk gør kontingens (der i denne forbindelse ikke skal forstås i en streng filosofisk 
forstand med blot som short hand for tilfældighed og ustyrlighed) til udgangspunktet for sin egen 
teoridannelse, bliver meget tydeligt i andre formuleringer, fx når hun skal opsummere, hvad isce-
nesættelse som sådan indebærer. “Iscenesættelsesprocessen efterlader altid fri- og spillerum åbne 
for, at noget ikke-planlagt, ikke-iscenesat, ikke-forudsigeligt kan finde sted [sich ereignen kann]”, 
hævder hun og tilføjer nok så afgørende, at det også gælder “når mange kunstneriske ligesom ikke-
kunstneriske iscenesættelser måtte forsøge at begrænse disse fri- og spillerum så meget som muligt” 
(op. cit., s. 327). Især tilføjelsen er interessant, fordi den bekræfter, at Fischer-Lichte ophøjer det, 
hun kalder avantgardens program (op. cit., s. 283) til en ontologisk bestemmelse med gyldighed 
for al performativ kunst. Selv traditionelt teater baseret på en bestræbelse på netop at overvinde 
den begivenhedsmæssige kontingens med strenge iscenesættelsesstrategier bliver inkluderet i de-
finitionen. Denne ophøjelse er faktisk i sig selv en typisk avantgardistisk gestus. I langt de fleste 
avantgardisters selvforståelse fremstår åbenhed overhovedet ikke som et ideal, men derimod som en 
uomgængelig konsekvens af den performative kunsts egentlige væsen. Som så mange avantgardister 
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før hende sikrer Fischer-Lichte således åbenhedsidealet ved at binde det til en ontologisk bestem-
melse af den performative kunstforms sande natur. Man kan så at sige ikke være for eller imod 
åbenhed. Avantgardistisk anskuet har man enten forstået sagens rette sammenhæng, eller også 
fornægter man den i en fejlagtig tro på, at kontingensen lader sig kontrollere.

3) Avantgardistisk tænkt er det også, at den performative begivenhedskunst hos Fischer-Lichte 
ser ud til at være den eneste kunstform, der formår at tale sandt. Dette standpunkt følger i kølvan-
det på forestillingen om at være i stand til at bestemme den performative æstetik som sådan. Ved 
nærmere eftersyn viser det sig, at Fischer-Lichte (ligesom de mere eksplicitte fortalere for en avant-
gardepoetik) har en bestemt grund til at understrege den performative kunsts angiveligt emergente 
natur. En kunstform, der accepterer snarere end bestræber sig på at undslippe kontingensen i det 
kunstneriske møde, hævdes at komme tættere på realiteten end alle andre kunstformer. Når det 
forholder sig sådan, skyldes det, at den kontingens, der uvægerligt kommer til syne i det kunstneri-
ske møde simpelthen synliggør livets grundlæggende kontingens.  Bestræbelsen på at nå frem til en 
grundlæggende ontologisk bestemmelse af den performative æstetiks natur handler altså ikke blot 
om at bringe sagen ordentligt på begreb, men også – og måske først og fremmest – hensynet til en 
mere grundlæggende bestemmelse af livet som kontingent.

Netop denne kobling af en bestemt æstetik til (en forestilling om) livets egentlige natur er et 
konstitutivt træk i en avantgardistisk tankegang. Selvom avantgardistiske kunstnere typisk lancerer 
et totalopgør med enhver form for repræsentation, gøres det typisk fra et privilegeret udsigtspunkt, 
der tillader dem at opfatte deres eget kunstsprog som det egentligt sandfærdige. Al hidtidig re-
præsenterende kunst (og naturalismen i særdeleshed) afvises som løgnagtig, fordi den skaber en 
forestilling om en ordnet verden, der imidlertid ikke er andet end en antropocentrisk projektion. 
Modbillederne kan antage mange former. Det kan dreje sig om en erstatning af den lineære skrive-
måde til fordel for en tekst, der opfører sig som et vildtvoksende landskab med mange forskellige 
stier, som modtageren kan vælge at betræde (Stein 2004); om en afvikling af tekstopførelser, der 
gør scenen til en repræsentationsslave for dramateksterne, til fordel for opførelsesbegivenheder, 
der udelukkende har karakter af engangsfestivaler (Artaud 1978); om et opgør med de forløjede 
psykologiske portrætter i narrativ dans til fordel for en tilfældighedsdans, der udelukkende stiller 
kroppens kinæstetiske muligheder til skue (Cunningham 1968); eller om en underminering af 
det, der tilfældigvis er blevet aktualiseret, ved at fremstille det virtuelle hav af muligheder, som 
aktualiseringen hviler på (Foreman 1993). Lige meget hvilken form vi har at gøre med, er pointen 
som hovedregel, at bruddet med den tidligere måde at ordne verden på skal give plads til mere 
uordentlige former, der angiveligt skulle kunne bringe os i kontakt med den kontingente og derfor 
lige så uordentlige realitet.

Man kunne også sige, at avantgardens anti-repræsentationalisme viser sig at være udtryk for 
en forhøjet eller forbedret mimesis. For at undgå forestillingen om kunsten som et spejl kan den 
forhøjede repræsentation fremstilles som en gen-skabelse af den komplekse verden. Det er for ek-
sempel den strategi, Eugenio Barba anvender, når han foreslår at anskue den sceniske bios (altså 
performerens konkrete kropsplige tilstedeværelse) baseret på princippet om præekspressivi-
tet som en gentagelse (snarere end en repræsentation) af den virkelige bevægelses (skjulte) love 
(Barba 1994). Det er den selv samme strategi, der giver retning til Jon Fosses poetik (for nu at 
tage et eksempel fra en helt anden sammenhæng). I Gnostiske essay gør Fosse det således klart, at 
det for ham grundlæggende handler om at genskabe livet i digterisk form (Fosse 1999, se også 
Lehmann 2005). Idet han fortolker livet som styret af en (eller måske flere individuelle hem-
meligheder), man ikke kan få adgang til, ønsker han at skrive tekster, der kan opretholde deres 
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egne hemmeligheder for på den måde at give os en oplevelse af livets fundamentale gådefuldhed. 
    Jeg nævner denne version af avantgardens bestræbelse på at bringe os i nærkontakt med realite-
ten, fordi det forekommer mig at være netop den, der er på færde hos Fischer-Lichte. Hun aftegner 
aldrig eksplicit forbindelseslinjen mellem den ontologiske bestemmelse af den performative æstetik 
og den mere grundlæggende livsontologi. At den ikke desto mindre findes, fremgår fx af følgende 
argument:

Idet opførelser destabiliserer det skema af dikotomiske begrebskonstruktioner, med hvilke vi 
er vant til at opfatte og beskrive virkelighed, nærer de den mistanke, at sådanne begrebspar 
tjener til at konstruere en virkelighed, som modsiger vores hverdagserfaringer. For de postu-
lerer og påstår et enten-eller, hvor et såvel-som ville være langt mere passende til forholdene. 
(op. cit. s. 304, mine fremhævninger)

Her fremstilles den klassiske æstetiks anvendelse af dikotomier som en falsk konstruktion, fordi 
den ikke formår at leve op til vores hverdagserfaringer. Pointen er altså, at dikotomier i modsæt-
ning til den både-og-logik, som Fischer-Lichte selv forsvarer, ikke er i stand til at gengive vores 
hverdagserfaringer. Denne epistemologiske pointe forbindes omgående med dets ret beset kontin-
gensontologiske udgangspunkt:

Derfor forekommer de [dikotomiske begrebspar] hverken egnede som heuristiske erkendel-
sesinstrumenter og beskrivelser af virkeligheden eller som regulativer for vores forholdsmåde 
og handlen. Når opførelser også tilnærmer sig virkeligheden i den forstand, at de som denne 
bliver uforudsigelige og uberegnelige, da er der en vis sandsynlighed for, at parametre, der 
ikke lader sig anvende på opførelserne, heller ikke kan påberåbe sig nogen gyldighed for er-
kendelsen og beskrivelsen af livet. (ibid., atter mine fremhævninger)

De forhold, der angiveligt præger vores hverdagserfaring, og som vi ifølge Fischer-Lichte kun kan 
misforstå, så længe vi anlægger vores beskrivelser på dikotomier, handler altså grundlæggende om 
uforudsigelighed og ustyrlighed. Her får vi ganske vist udelukkende det negative regnestykke, idet 
Fischer-Lichte i bedste avantgardistiske stil formulerer sagen som en kritik af vores traditionelle be-
grebslighed og hidtidige forestillinger om realiteten snarere end som en positiverbar position. Det 
er dog ikke vanskeligt at fremskrive den implicitte modforestilling. Regnestykket må være, at den 
performative æstetik pga. dens uforudsigelighed og uberegnelighed tilskrives en evne til at bringe 
sig i overensstemmelse med (eller måske snarere at inkarnere) realiteten. Derfor kan Fischer-Lichte 
et sted konkludere, at den performative æstetik kommer tæt på virkeligheden ved “at blive ligesom 
livet”. Dette regnestykke løber gennem teksten som en gennemgående underjordisk rød tråd, som 
kan forklare, hvorfor teorien falder ud, som det gør. Hvis jeg ikke tager fejl, udgør den grundlæg-
gende kontingensontologi fx forklaringen på den voldsomhed, der kendetegner Fischer-Lichtes 
angreb på dikotomier, kohærens og den såkaldte hermeneutiske (og semiotiske) æstetik, ligesom 
ideen om en liv-lig performancekunst kan forklare, hvorfor hun lægger så stor vægt på det kropslige 
samnærvær, og at hun vender sig mod biologien for at finde egnede forbilleder for formuleringen 
af en performativ æstetik.

4) Åbenhed forsvares ligesom i de fleste avantgardepoetikker som et moralsk anliggende. Avant-
gardetekster om teater giver ofte anledning til en vis undren over, hvorfor det tilsyneladende er så 
altafgørende at fremsætte en kontingensontologi. Det forekommer mig, at årsagen skal søges deri, 
at avantgardekunstnere – selv dem, der giver den som æsteticister og for fuld udblæsning forsva-
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rer kunstens autonomi – er ude på at søsætte en bestemt etik. Når den emergente begivenheds 
ufuldendte karakter besynges, skyldes det kun i første omgang, at den bringer “værket” på omdrej-
ningshøjde med realiteten. I anden omgang handler det om at forsvare åbenhed i moralfilosofisk 
forstand. Det gælder om at gøre recipienterne til deltagende co-producenter med henblik på at 
skabe en situation bestående af ligeværdige subjekter, der på lige vilkår udveksler input. I dette lys 
kommer den klassiske æstetik til at tage sig ud som en moralsk forkastelig foreteelse. Mest eksplicit 
er denne moralsk anlagte kritik formentlig fremført af feminister (på dansk grund af fx Ulla Ryum, 
Ryum 1982). I denne kritik fremstår det lukkede værks æstetik, hvori recipienterne bevidst holdes 
uden for betydningsdannelsen, ja, ligefrem forføres til at antage bestemte konklusioner, som udtryk 
for en hierarkisk feudalisme af værste manipulative skuffe. Omvendt bliver det åbne værk til en 
garant for de demokratiske kerneværdier, lighed, broderskab og frihed.

Ifølge den avantgardistiske poetik er en omkalfatring af relationen mellem afsendere og modta-
gere imidlertid nødvendig, hvis kunsten skal indfri sit demokratiske potentiale. I den mest rabiate 
version af synspunktet drejer sig ikke blot om at gøre tilskuerne til ansvarlige borgere ved at give 
dem mulighed for at tage stilling. Nej, man skal ligefrem tvinges til at gøre sin stilling til verdens 
problemer op. Denne tankegang lå ikke mindre bag Brechts Verfremdungsteater, der med sine 
spilstandsninger skulle få os til at standse op og reflektere, end den lå til grund for Artauds gru-
somhedsteater og den senere britiske In-yer-face-tradition med aktører som Howard Barker, Sarah 
Kane, m.fl. (Sierz 2001). I den sidstnævnte tradition handler det om at satse på en voldsomhed, der 
ikke kan undgå at få os til at rykke frem i stolene og tage stilling. Inden for denne horisont gælder 
det selvsagt ikke om at fortælle tilskuerne, hvad de skal gøre, men derimod om at engagere dem i 
en åben dialog, i hvilken de nødvendigvis må tage en del af ansvaret for det, der foregår.

Ligesom den ikke-repræsentative gengivelse af realiteten fremstilles som en forhøjet form for 
mimesis, opfatter avantgardister typisk den skitserede åbenhedsetik som en slags forbedret mo-
ralfilosofi. I stedet for dogmer om den retmæssige handlen satses der simpelthen på den blotte 
ligeværdighed i udvekslingen, og det er denne ligeværdighed, der udgør den normative kerne i 
den avantgardistiske poetik. Hvis kontingensontologien kan forklare, hvorfor det er vigtigt for 
avantgardister at forsvare en uafgørligheds- og emergensæstetik, kan åbenhedsetikken til gengæld 
forklare, hvorfor kontingensontologien forsvares så indædt. Kontingensontologien og gensidighed-
setikken er to sider af samme mønt. På den ene side giver gensidighedsetikken normativ kraft til 
kontingensontologien. På den anden side begrunder kontingensontologien gensidighedsetikken, 
for hvis det i sidste instans gælder om at vinde os for ligeværdighed som demokratisk grundværdi, 
kan man næppe forestille sig et bedre forsvar end en påstand om, at denne etik korresponderer med 
livets egentlige realitet.

Også hos Fischer-Lichte kan man finde en forbindelseslinje mellem en åbenhedens ontologi og 
en ditto moralfilosofi. Den findes i særdeleshed i de sektioner, hvori hun præsenterer sin position 
som lige langt fra oplysningens og postmodernismens ethos. På den ene side underminerer perfor-
manceæstetikkens kontingens oplysningens forestilling om et autonomt subjekt. Dette indebærer 
imidlertid på den anden side ikke, at subjektet skulle blive ude af stand til at kontrollere noget som 
helst, sådan som postmodernister angiveligt forestiller sig. Resultatet er i stedet “et subjekt, der 
hverken er autonomt eller fremmedbestemt, og som også bærer på et ansvar for en situation, som 
det ikke selv har skabt, men som det ikke desto mindre er trukket ind i” (op. cit., s. 287). Denne 
formulering forekommer mig at være en spidsformulering af den avantgardistiske moralfilosofi. I 
den feedback-sløjfe, der skabes af den samtidige tilstedeværelse af performere og tilskuere, gøres 
alle lige ansvarlige for situationen. Derfor finder Fischer-Lichte i denne æstetik potentialet for en 
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i sandhed menneskelig (dvs. moralsk uangribelig og ikke-undertrykkende) form for interaktion, i 
hvilken ingen har absolut kontrol og ingen er absolut kontrolleret af andre. Det er også ideen om 
en delt ansvarlighed, der ligger til grund for, at hun kan binde en etik eller politik direkte til perfor-
mativitetens livs-gentagende “eventness”:

I opførelsen er det æstetiske og det sociale hhv. det politiske forbundet med hinanden på en 
uadskillelig måde. Denne sammenknytning opstår ikke først, når et politisk emne bliver 
behandlet i en forestilling, eller et politisk program bliver meddelt. Den er givet og garanteret 
i og med det kropslige samnærvær. (op. cit., s. 67, min fremhævning)

Man kunne måske parafrasere pointen ved at sige, at den performative kunsts engagement ifølge 
Fischer-Lichte ikke udspringer af et bestemt indhold, der lægges til den performative form, men 
derimod af selve den interaktive begivenhedskarakter, hvis udvekslingsmuligheder i sig selv skaber 
en demokratisk politik. På denne måde bliver ermergensontologien og den performative kunstarts 
etik (og politik) også hos Fischer-Lichte to sider af samme mønt.

5) Ligesom mange avantgardister søsætter Fischer-Lichte performanceæstetikken med udgangs-
punkt i en teleologisk historiefortælling, der gør det muligt at få hendes egen position til at fremstå 
som den historisk set nødvendige. Min hidtidige fremstilling af Fischer-Lichtes teori kan muligvis 
misforstås som et forsøg på at afdække en apori mellem bestræbelsen på at fremskrive en ontolo-
gisk grundbestemmelse af performativ kunst og tendensen til de facto at binde bestemmelsen til 
en poetik, der tilhører den avantgardistiske epoke. Hvor fristende det end måtte være at kritisere 
Fischer-Lichte ud fra dette synspunkt, har det ikke været min intention. Hun undviger nemlig 
denne potentielle kritik ved hjælp af et afgørende moment i teorien – hvormed hun imidlertid 
væver sin position endnu mere sammen med den avantgardistiske poetik. Der skabes nemlig en 
bro mellem den ontologiske og den historiserende toneart i teorien ved at give historiefortællingen 
et hegeliansk touch.

Fischer-Lichtes hegelianisme kommer især til udtryk i tendensen til at tænke historien ud fra en 
teleologisk opfattelse. Flere steder erklærer hun således, at den klassiske æstetiks begreber er for-
ældede, dvs. ubrugelige for samtidens kunst. Hos Fischer-Lichte gives anklagen en meget radikal 
form. Ofte er sådanne beskyldninger baseret på en idé om, at nye former kalder på nye begreber. 
En sådan forståelsesmodel antyder, at der har været et tidspunkt i historien, hvor de gamle begre-
ber var adækvate, fordi de passede til en type af værker, der blot er gået ud af produktion og har 
efterladt pladsen til en ny værkform, som må begribes med teoretiske midler fra et andet paradigme 
end det klassiske. Forståelsesmodellen hænger grundlæggende sammen med en relativistisk opfat-
telse af historien à la Michel Foucault, ifølge hvilken inkompatible paradigmer afløser hinanden i 
historiens malstrøm. Det er imidlertid på ingen måde denne historieopfattelse, der er på spil hos 
Fischer-Lichte. I hendes optik beror den klassiske æstetiks begrebers udlevethed på det forhold, at 
de hører til en periode, hvor vi i mangel på en egentlig forståelse gjorde brug af et falsk sæt af begreber. 
Inden for denne ramme er de klassiske begreber altså obsolete i den forstand, at de altid har været 
forkerte – vi har blot ikke opdaget dette før for ganske nylig. Det er denne version af forældelses-
anklagen, der forbinder Fischer-Lichtes argument til den hegelianske idé om en verdensånd, der 
avancerer teleologisk, indtil den når sin højde af egentlig indsigt.

Hvis jeg ikke tager fejl i denne fremstilling af Fischer-Lichtes historiesyn, bliver det såkaldte per-
formative vende placeret som det tidspunkt i historien, hvor vores forståelse af teater endelig når sit 
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stadium af sand forståelse. Først efter dette vende er vi i stand til at begribe teatrets egentlige væsen. 
Flere citater kan anvendes til at belægge pointen, fx:

Det er den specifikke egenart ved opførelserne af teater og performancekunst siden 60’erne, 
der den ene gang efter den anden demonstrativt har fremstillet disse betingelser for opførelsers 
opståen [altså det kropslige samnærvær, feedback-sløjfen og emergenskarakteren] såvel som de 
med betingelserne forbundne transformationsprocesser, har spillet med dem og har reflekteret 
over dem. Dermed har de skærpet blikket for den indsigt, at disse betingelser er alment gæl-
dende for opførelser uafhængig af art og epoke [welcher Art und welcher Epoke auch immer]. 
(op. cit., s. 315, mine fremhævninger)

Af dette citat fremgår tankegangen tydeligt. Ifølge Fischer-Lichte har avantgardens eksperimenter 
efter 1960 udstyret os med en privilegeret mulighed for at indse, hvordan det i virkeligheden altid 
har forholdt sig. Disse eksperimenter repræsenterer ganske vist et nybrud, men nyhedskarakteren 
skal ikke opfattes som en artsforskel men derimod som en gradsforskel. Selvom fejringen af kontin-
gens er ny, bringer den os udelukkende til den indsigt, at al performativ kunst i virkeligheden er og 
altid har været underlagt kontingensen. Derfor kan Fischer-Lichte tale om avantgardekunst som et 
forstørrelsesglas, der med sin forstørrelseskraft simpelthen gør det muligt at få øje på det, der ikke 
kunne ses tidligere.

Set indefra Fischer-Lichtes perspektiv kan den skitserede hegelianisme utvivlsomt fungere som 
den nødvendige mediering af den ontologiske og den historiske tendens i teorien. Anskuer man 
teorien udefra, er det imidlertid vanskeligt ikke at opfatte hegelianismen som et træk, der om 
muligt binder teorien endnu mere til den avantgardistiske poetik, eftersom netop hegelianisme 
(ganske vist i en lidt omvendt form) udgør et helt centralt varemærke for avantgardismen. Der er 
næppe nogen tvivl om, at Hegel ikke ville have accepteret den avantgardistiske “indsigt” i kontings-
vilkåret som udtryk for historiens højeste form for indsigt. For ham ville der utvivlsomt have været 
tale om en version af romantikkens fejlagtige opfattelse af uendelighed, som han netop forsøgte at 
overskride med sin historiske dialektik. Denne omvending af synspunktet på, hvad der tæller som 
historiens ypperste mål, hindrer imidlertid ikke, at forsvaret for kontingenskunsten – både hos 
Fischer-Lichte og avantgarden generelt – er hegeliansk anlagt.

Fx bliver de tilfældighedsbaserede bevægelser i postmoderne dans ofte anskuet som en afdækning 
af, hvad dans altid har været. Stadiet af ren kinæstetik, som Cunningham er hovedeksponent for, 
fremstilles typisk som det tidspunkt i udviklingen, hvor dansere endelig begynder at fokusere på 
det rent “dansante”. Det gælder sjovt nok både fortalere for postmoderne dans som fx Sally Banes 
(Banes 1987) og teoretikere, der forsøger at overskride det historiske nulpunkt som fx Febvre (Fe-
bvre 1995). Hos Banes fremstår den postmoderne dans som udtryk for, at dansen langt om længe 
har løsrevet sig fra alle udvendige elementer såsom narrativitet og psykologi, der prægede Martha 
Grahams moderne dans, og derfor kan sætte spot på den nøgne krop i rummet. Også for Fébvre 
spiller den postmoderne dans denne rolle. Blot får den hos hende ikke lov til at forblive historiens 
endelige slutpunkt, idet hun fører den historiske bevægelse videre til et fænomen, hun kalder ny 
dans, hvis kendetegn angiveligt skulle være at genindføre narrativiteten. Denne tilføjelse ændrer 
imidlertid hverken ved teoriens hegelianske anlæg eller ved fortolkningen af den postmoderne dans 
som det altafgørende vendepunkt i historien.

Selvom Artaud, for nu at fremhæve et andet og måske knap så indlysende eksempel, er mere 
nostalgisk end Cunningham – mere ekspressionistisk end futuristisk kunne man måske sige – og 
derfor mindre tilbøjelig til at opfatte historien ud fra en forestilling om fremskridt, fremstiller han 
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altid grusomhedens teater som en fremadrettet revolution, der skal forbedre teatret. Når vi hos 
Artaud skal tage kulturen tilbage til en primitiv kulturs teater, er det jo netop for at helbrede det 
nuværende teater ved at finde frem til den egentlige teaterbegivenhed, før den blev perverteret af 
konversationsteatret. Bortset fra, at Artaud opererer med et syndefald, og at han må være af den 
formening, at alt engang har været såre godt, er tankefiguren stort set den samme. Først i dag – efter 
århundreders ørkesløs tekstbaseret teater – lader det sig gøre at indse, hvad teater i virkeligheden 
altid har været: en begivenhed baseret på performernes og publikums kropslige samnærvær. I og 
med denne indsigt kan det via indførelsen af grusomhedens teater derfor lade sig gøre at bringe 
verdensteatret på det rette indsigtsniveau.

Mod et konstruktivistisk alternativ
Som tidligere anført har jeg strategiske grunde til at foretage læsningen af Fischer-Lichtes per-
formativitetsteori. Med en anden ordens iagttagelse har jeg bestræbt mig på at vise, hvorledes 
Fischer-Lichtes (første ordens) iagttagelse har et bestemt udgangspunkt som sin forudsætning. Det 
er vigtigt at understrege, at min hensigt ikke har været ideologikritisk. Pointen er ikke, at Fischer-
Lichte burde have renset sin teori for avantgardistiske udgangspunkter for derved at kunne nå 
frem til en mere objektiv teori. Det ville ikke give megen mening, eftersom der konstruktivistisk 
anskuet ikke gives nogen iagttagelse, der ikke anlægges på bestemte udgangspunkter. Der vil netop 
altid være forhåndsaccepterede distinktioner, der viser sig (eller måske netop ikke viser sig) i de 
respektive teoridannelser som deres blinde punkter. Hvis Fischer-Lichte begår “en fejl”, består den 
i en konstruktivists øjne udelukkende i, at hun fremstiller sin teori, som om den er renset for ud-
gangspunkter og derved kommer til at ophøje en bestemt poetik til en ontologisk bestemmelse af 
den performative kunsts væsen. Det kan hun udelukkende gøre, fordi hun undlader at stille det 
spørgsmål, som konstruktivisten ikke kan lade være med at stille, og som jeg i det foregående har 
stillet til Fischer-Lichtes performativitetsteori: Hvem er iagttageren? Stiller man dette spørgsmål, 
forekommer man mig nødsaget til at konkludere, at det er en avantgardist.

Den vigtigste strategiske værdi i at synliggøre Fischer-Lichtes forpligtethed på avantgardistiske 
antagelser er, at synliggørelsen kan fungere som et indirekte belæg for den konstruktivistiske til-
gangsvinkel. Kan man nemlig godtgøre, at en ontologisk teori som Fischer-Lichtes kun kan lan-
ceres, fordi den anlægges på den avantgardistiske distinktion mellem den sande kontingens- eller 
emergensæstetik og den falske klassiske æstetik, vil antagelsen af, at det formentlig vil gælde enhver 
anden ontologisk anlagt teoridannelse, måske forekomme mere plausibel. Ved at have fremstillet 
sammenhængen mellem ontologi og avantgardisme i Fischer-Lichtes tankegang håber jeg således at 
have etableret en vis velvillighed over for mit næste træk – lanceringen af konstruktivismen baseret 
på Luhmanns systemteoretiske tænkning som udgangspunkt for at handskes med den performative 
kunst.

Som optakt til fremstillingen af den luhmannske begrebslighed giver det dog mening at dvæle 
lidt ved Férals refleksioner over, hvad der konstituerer teatralitet (Féral 1988). Jeg tager turen rundt 
om Féral for at lade diskussionen forblive på det specifikt teaterfaglige plateau – også selvom Féral 
måske umiddelbart kan forekomme at være et lidt besynderligt valg, eftersom hendes overvejelser 
jo vedrører teatralitet og ikke performativitet. Når det alligevel kan give mening at bringe hende i 
spil, skyldes det, at hun i virkeligheden er ude i samme ærinde som Fischer-Lichte, men blot i dob-
belt forstand finder svaret på konstitueringen af den optrædende kunst i den diametralt modsatte 
retning.

Fællesnævneren for de to er, at de begge søger svar på grundlagsproblemet: Hvad konstituerer 
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den teatrale begivenhed som sådan? Når Féral finder svaret i en definition af teatraliteten snarere 
end af performativiteten, skyldes det, at hun ikke (som Fischer-Lichte) lægger vægten på begi-
venhedens aktualitet, men derimod på den fordobling af realiteten, som teaterbegivenheder giver 
anledning til. For hende er det afgørende, at vi i og med det kunstneriske indsnit i virkeligheden 
bliver i stand til at operere med en hverdagslig realitet og en fiktionsbåret realitet. Opfatter man 
denne spaltning som det afgørende konstitutive træk for teaterhændelsen, er det nærliggende at 
gøre teatralitet snarere end performativitet til det afgørende kernebegreb. Når Fischer-Lichte siger 
samnærvær og performativitet, siger Féral altså realitetsfordobling og teatralitet.

Også på en anden måde kan Féral siges at repræsentere en diametral modsætning til Fischer-Lich-
te – og det er denne side af sagen, der skal optage os her. Hendes udgangspunkt er epistemologisk 
snarere end ontologisk, kantiansk snarere end platonsk. For Féral konstitueres opførelsesbegivenhe-
den ikke af træk, der kan findes i selve begivenheden (altså på objektsiden af erkendelsesforholdet), 
men derimod af vores evne til at fordoble verden i to separate sfærer (altså på subjektsiden). Det 
er Féral selv, der kalder sin position for kantiansk, og selvbeskrivelsen virker velvalgt. Man kunne 
forestille sig, at overgangen fra ontologi til epistemologi ville resultere i en relativistisk position, 
men det er på ingen måde tilfældet. Hun forbliver på det kantianske spor, idet hun føjer evnen til 
at dele verden op i en hverdagslig og en teatral realitet til det transcendentale subjekts erkendelses-
beredskab. For Féral er der tale om en almengyldig distinktion, som gives apriori, og som alle derfor 
er i stand til at betjene sig af.

Med den epistemologiske vending bliver alt naturligvis meget anderledes, end det er i Fischer-
Lichtes ontologisk orienterede teoridannelse. I særdeleshed bliver det muligt at anskue alle hændel-
ser som teatrale. Man skal blot finde det meningsfuldt at gøre det og drage distinktionen. Set fra et 
konstruktivistisk synspunkt er det ikke desto mindre lige så meget de to positioners ligheder, der 
springer i øjnene. Så længe man fastholder bestemte distinktioners almengyldighed, forbliver man 
på den klassiske metafysiks grund, også selvom man lader dem bero på subjektet snarere end på 
objektet. For da vil man fortfarende forstå verden med udgangspunkt i privilegerede distinktioner, 
der opfattes som uomgængelige, og der kan fortfarende kun være ét rigtigt svar på de spørgsmål, 
man stiller sig. Idet Féral lukker op for muligheden af, at man kan afgøre sig for at opfatte alle 
begivenheder som teatrale, kan man sige, at hun tager et skridt på vejen mod en konstruktivistisk 
tilgangsvinkel, men at hun dog forbliver på metafysisk grund, fordi hun vælger at afgøre sig i abso-
lut forstand med hensyn til, hvad der konstituerer den teatrale begivenhed.

Egentlig konstruktivist bliver man først, hvis man anerkender, at konkrete iagttagere kan vælge 
forskellige anskuelsesmåder baseret på varierende og principielt kontingente distinktioner. Og dét 
er netop udgangspunktet for Luhmann, hvis position med en vis rimelighed kan anskues som en 
radikalisering af den kantianske epistemologi. (For Luhmanns egne fremstillinger af den system-
teoretisk bårne konstruktivistiske position se fx Luhmann 2005, 1996 og 1992, der fungerer som 
gode indgangsdøre). Kant indfører ganske vist det erkendende subjekt i verden, men tilbagekalder 
pr. omgående dets dennesidighed ved at opfinde det transcendentale subjekt. Ved at afmontere 
denne opfindelse afsikrer konstruktivister à la Luhmann epistemologien. Uden et transcendentalt 
subjekt er man henvist til faktiske iagttageres konkrete iagttagelsesoperationer, der ikke kan søge 
belæg i bagvedliggende instanser, men må stå ved egen kraft.

Luhmann følger (ligesom så mange andre af samtidens radikale teoretikere, fx Derrida, Gilles 
Deleuze og til dels Richard Rorty) afmonteringen af det transcendentale subjekt op med en for-
skelstænkning (Lehmann 2004). I Luhmanns variant af forskelstænkningen er det George Spencer 
Brown, der leverer det teoretiske skyts. Luhmann henviser således ofte til Spencer Browns grund-
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synspunkt, at en indikation kun er mulig på baggrund af en distinktion. Sådan må det ifølge Spen-
cer Brown forholde sig, fordi selve den gestus at udpege noget indebærer, at der opstår en forskel 
mellem det, der udpeges, og det, der ikke udpeges. Der skabes en form med en inderside (det, der 
synliggøres) og en yderside (det, der efterlades i det uindikerede mørke). Derfor giver det mening 
at hævde, at distinktionen, forskellen, er den grundlæggende forudsætning for enhver fastlæggelse 
af betydning.

Ved at gøre forskellen til mulighedsbetingelsen for indsigt, vendes Kants transcendentalfilosofi 
på hovedet. Forskellen bliver logisk set primær, og den identitetsfastlæggelse, som hos Kant bli-
ver sikret af det transcendentale subjekt, forvandles til en midlertidig standsning af forskellens 
opereren. Indikationer reduceres til mulige betydningsudkast, fordi de distinktioner, de beror på, 
principielt kan udskiftes med andre, der ville føre til helt andre iagttagelsesoperationer. Det er 
dette epistemologiske grundsynspunkt, der fører til en pluralistisk konstruktivisme. Det konstruk-
tivistiske moment ligger deri, at når iagttagelsesoperationer grundlæggende styres af (principielt 
udskiftelige) distinktioner, afgøres alt af de valg af distinktioner, som forskellige iagttagere faktisk 
foretager. Pluralismen beror på, at der principielt ikke er nogen grænser for, hvilke distinktioner der 
kan drages, og hvilke fortolkningsudkast der er mulige. 

Sådan kan man i meget kort form fremstille Luhmanns grundlæggende epistemologiske regne-
stykke. En mulig konsekvens af regnestykket kunne være, at man blev meget tilbageholdende med 
at udkaste store globale teorier. Luhmann drager imidlertid den diametralt modsatte konsekvens. 
For ham er “indsigten” i, at ethvert teoretisk perspektiv er baseret på en principielt udskiftelig ind-
stiftende forskel, anledning til at gå i kast med at skabe et omfattende teoretisk eksperimentarium 
med det formål for øje at formulere en generel systemteori. Det siger sig selv, at en sådan teori 
i Luhmanns konstruktivistiske øjne udelukkende skal opfattes som et teoritilbud, der kun kan 
opretholdes, så længe dets grunddistinktion bekræftes, og hvis værdi udelukkende kan måles på 
udsagnskraften i de konkrete iagttagelsesoperationer, det måtte give anledning til.

Helt centralt i udkastet til en generel systemteori står forestillingen om autopoietiske og opera-
tivt lukkede systemer, som Luhmann ligesom Fischer-Lichte henter inspiration til hos Maturana 
og Varela. Luhmanns måde at arve de to biologer på er imidlertid meget anderledes end Fischer-
Lichtes. Som vi har set, forbinder Fischer-Lichte poiesis-begrebet med en forestilling om en åben 
kontingens hinsides enhver kontrol. For Luhmann er det helt centrale ved Maturana og Varelas 
begreb imidlertid, at det snarere forbindes med en forestilling om en operativ lukning, der giver det 
autopoietiske system en vis kontrol over egne manøvrer. For de to biologer er pointen, at levende 
systemer netop kan overleve, fordi de er i stand til at lukke af for omverdenen. Gjorde de ikke det, 
ville de være ude af stand til at operere som en selvstændig enhed i deres omverden. De ville så at 
sige gå til i kompleksitet, fordi de konstant ville blive overvældet af påvirkninger. Et selvskabende 
system er således ikke karakteriseret ved åbenhed, men snarere ved en bestemt type lukning, der 
imidlertid kun kan foretages operativt. Der er således udelukkende tale om en procedural lukning, 
der opretholdes i al foreløbighed ved hjælp af såkaldte rekursive operationer – dvs. gentagelser af 
den samme type handlinger, der kan bekræfte og understøtte systemets grundlæggende selvop-
retholdelse. Også hos Maturana og Varela er autopoietiske systemer underlagt kontingens, men 
i samme øjeblik de så at sige træder frem af kontingensen som selvopretholdende og iagttagelige 
systemer, er de henvist til at handle som operativt lukkede systemer.

Det er denne tankegang, Luhmann vælger at generalisere ud over det rent fagbiologiske domæne, 
hvorfra forestillingen om et operativt lukket system oprindeligt stammer. I hans øjne lader den 
sig ikke kun applicere på fysiske systemer (som fx en blomst, en krop eller for den sags skyld en 
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hjerne), men lige så vel på sociale systemer (som fx kunst-, videnskabs- eller uddannelsessystemet) 
og på psykiske systemer (Luhmanns systemteoretiske oversættelse af bevidsthed). Det er formentlig 
let at indse, hvordan denne systemteori lader sig forbinde med den allerede skitserede forskelstænk-
ning. En operativ lukning kan nemlig kun finde sted, hvis der skabes en forskel mellem systemet og 
dets omverden. Etableres en sådan forskel ikke, vil systemet ikke manifestere sig som noget særligt, 
og lader denne forskel sig ikke opretholde, vil systemet nødvendigvis forsvinde igen. For Luhmann 
er iagttagende systemer ikke noget særligt – heller ikke når der er tale om psykiske systemer, der 
principielt er underlagt den selv samme logik. Ligesom sociale systemer opererer sådanne systemer 
blot inden for rammerne af mediet “mening” og skaber deres operative lukninger ved hjælp af 
systemindstiftende (og distinktionsbårne) indikationer. Dette sætter dem imidlertid ikke ud over 
det grundlæggende forhold, at de kun kan overleve, så længe en operativ lukning fastholdes. Kun 
så længe en forskel, der indstifter et bestemt fortolkningsperspektiv – fx forskellen mellem kunst 
og ikke-kunst, der er mulighedsbetingelsen for, at vi bliver ved med at fortolke bestemte frembrin-
gelser som kunst og udelukke andre fra kunstens sfære – bliver genbekræftet, vil dette perspektiv 
blive ved med at manifestere sig.

Man behøver på ingen måde at overtage det systemteoretiske teoritilbud for at kunne kalde sig 
pluralistisk konstruktivist. Hertil rækker faktisk en overtagelse af det skitserede epistemologiske 
regnestykke. Når jeg alligevel har knyttet den konstruktivistiske position sammen med forestillin-
gen om operativt lukkede systemer, skyldes det imidlertid, at netop denne forestilling er afgørende 
for den bestræbelse på at formulere det alternativ til Fischer-Lichtes performativitetsteori, som vi 
nu afslutningsvis kan hellige os.

Konstruktivistiske konsekvenser
Man vil have forstået, at hovedpointen med at erstatte den ontologiske position med en pluralistisk 
konstruktivisme er, at man undgår at låse sig fast på én privilegeret opfattelse af den performative 
kunst og dermed får mulighed for at eksperimentere med flere forskellige tilgangsvinkler. End ikke 
i den avantgardistiske (angiveligt vidtåbne) version af den ontologiske tilgangsvinkel er pluralisme 
en mulighed. I Fischer-Lichtes avantgardistisk orienterede performanceontologi er der fx kun plads 
til forståelsen af performativitet som en åben og ustyrlig proces. Set udefra kan det på den bag-
grund undre, at det avantgardistiske synspunkt markedsføres under åbenhedens auspicier, for selv-
om det søsættes som den absolutte modsætning til den lukkethed, den klassiske æstetik angiveligt 
skulle give anledning til, praktiserer avantgardisten en eksklusionsgestus, som ikke lader den klas-
siske æstetik noget efter: Avantgardistisk betragtet er der kun én måde at forstå den performative 
kunst på, nemlig som kontingensfordobling, og tillige i virkeligheden kun én kunstform der bør 
skabes, nemlig den kontingensfordoblende performative kunst. Fra et konstruktivistisk synspunkt 
tager den avantgardistiske position sig på denne baggrund ud som et forsøg på at overskride den 
ontologiske metafysik, som netop pga. den absolutte vilje til at udradere lukninger falder tilbage i 
metafysiske tankefigurer. Så længe man forbliver på ontologisk grund, gør det med andre ord ikke 
nogen forskel, hvorvidt ens definitioner peger i retning af lukning eller åbning. Først i en anerken-
delse af, at alt er et spørgsmål om, hvilke distinktioner der drages, ligger der reelt en åbning for at 
kunne arbejde med flere forskellige teoretiske perspektiver.

Ønsker man (som jeg) at understøtte den pluralistiske konstruktivisme med en teori, der kan 
håndtere det størst mulige antal forskelle, byder Luhmanns reformulering af idéen om operativt 
lukkede systemer sig til (Lehmann 2007). Det gør den i særdeleshed, fordi den er formuleret på 
et meget højt abstraktionsniveau og derfor kan favne mange teoretiske modsætninger på et lavere 



106

Niels Lehmann

teoretisk niveau. I vores sammenhæng er det fx en enorm fordel, at idéen om operativt lukkede sy-
stemer går på tværs af den modsætning mellem åbne (performative) og lukkede (klassiske) værker, 
der bl.a. ligger til grund for Fischer-Lichtes avantgardistisk orienterede tilgangsvinkel (Lehmann 
2007). Et operativt lukket system er så at sige åbent og lukket på én og samme tid – på den ene 
side er det et kontingent system, der udelukkende kan opretholdes processuelt, men på den anden 
side skaber dets indstiftende forskel en lukning. Der er – ligesom i avantgardeæstetikken – tale om 
en kontingensbaseret systemdannelse, men i modsætning til teoretikere, der er inspireret af den 
avantgardistiske tænkemåde, leder ideen om operativt lukkede systemer hverken til en overgearet 
mistænksomhed over for lukninger eller til en hypostasering af en åben struktur som en privilegeret 
adgang til virkeligheden.

Dobbeltheden er vigtig, fordi den gør det muligt at anskue modsætningen mellem åbne og 
lukkede værker på en ny måde. Man kan vælge helt at opgive modsætningen, sådan som Thomas 
Rosendahl foreslår det (Rosendahl i denne udgivelse), men da det ville ligge den systemteoretiske 
tænkemåde fjernt at gøre alle katte grå, kan der være grund til ikke helt at opgive distinktionen mel-
lem åbent og lukket. I mine øjne ville det være mest forskelsorienteret at anerkende, at det gør en 
forskel, hvorvidt et værk grundlæggende sigter (avantgardistisk) mod åbenhed eller (klassisk) mod 
lukning. For den pluralistiske konstruktivist vil præmisserne for at tænke modsætningen imidlertid 
have forskudt sig. I den systemteoretiske ramme kan modsætningen ikke længere lade sig opfatte 
som udtryk for en artsforskel, men snarere som en gradsforskel, der drejer sig om forskellige måder 
at skabe operative lukninger på. Forudsætningen for, at det i denne sammenhæng kan give mening 
at genindføre modsætningen mellem åbne og lukkede værker som en gradsforskel, er imidlertid, 
at det foregår som inden for rammerne af teorien om operativt lukkede værker. Modsætningen må 
således anskues som en slags kompleksitetsforøgelse på indersiden af distinktionen mellem operativt 
lukkede systemer og åbne og lukkede systemer. Tager man udgangspunkt i teorien om, at operativt 
lukkede systemer opstår ved at etablere en forskel mellem systemet selv og dets omverden, kommer 
de to værktyper til at fremstå som yderpolerne i et kontinuum, der kan angive forskellige mulig-
heder for at skabe operative lukninger. Den ene værktype bliver til ved at afsætte et åbenhedsideal 
som sin inderside og lukning som sin yderside, mens den anden omvendt bliver til ved at afsætte et 
lukningsideal som sin inderside og åbenhed som sin yderside. Fortsætter man ad dette tankespor, 
vil der naturligvis kunne tænkes en række mellemformer på vejen fra den ene til anden side af dette 
kontinuum.

På ca. tilsvarende vis vil man kunne handskes med modstillingen mellem performativ og ikke-
performativ kunst. Også denne distinktion ville kunne opretholdes men på et andet grundlag, 
idet man måtte afvikle den ubrydelige forbindelse mellem de to distinktioner performativ/ikke-
performativ og åben/lukket, som Fischer-Lichte skaber. Hvis åbenhed kun forstås som den ene 
pol i et kontinuum inden for mulighedsfeltet af operative lukninger, kan absolut åbenhed ikke 
længere fungere som et konstitutivt ræk for den performative kunst. Forskellen performativ versus 
ikke-performativ kunst lader sig fortfarende tænke som en artsforskel mellem en kunstform, der 
har samnærværet som sin forudsætning, og alle øvrige kunstformer. Det lader sig (muligvis) også 
gøre at fastholde forestillingen om, at det kropslige samnærvær gør performativ kunst til en mere 
åben kunstform end øvrige kunstformer, men det systemteoretiske perspektiv åbner for en anden 
mulighed. Tænker man om performative kunstværker som operativt lukkede systemer, kommer 
forskellen snarere end åbenhed til at handle om en mediespecificitet, der giver bestemte muligheder 
(og sætter bestemte grænser for), hvordan man kan konstruere og generere iagttagelsesoperationer. 
For en sådan tænkemåde taler i hvert fald tre forhold.
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1) Man skal overordentlig langt over åen efter vand, hvis man (som Fischer-Lichte) ønsker at 
argumentere for, at klassiske teaterforestillinger i virkeligheden også er åbne værker. Man kommer 
vel næppe uden om, at den slags performative værker sætter meget snævre grænser for, hvor meget 
betydning indspil fra publikums side reelt kan få. Der er under alle omstændigheder vanskeligt at 
indse, hvorfor performative værker à la en traditionel opsætning af en Ibsen-tekst skulle være mere 
åbne end fx en modernistisk roman à la James Joyces Ulysses, bare fordi den er præget af et kropsligt 
samnærvær.

2) Det er længe siden, teoridannelser om ikke-performative værker er begyndt at fokusere på 
recipienternes deltagelse i realiseringen af værkerne. Det gælder fx i receptionsæstetikken, der i 
hvert fald i Wolfgang Isers version er anlagt på den antagelse, at litteraturen først bliver til i og med 
receptionen af den (Iser 1988). Det er klart, at et samnærvær giver andre muligheder for direkte 
kommunikation, og at de øvrige kunstformer er henvist til at betjene sig af andre mediespecifikke 
kommunikationsformer for at indstifte en forhandling med recipienterne. Men deraf følger ikke 
nødvendigvis, at mulighedsrummet for medspil er større, når vi taler om performative værker. Man 
vil måske finde det vanskeligt at betragte værker, der allerede er frembragte – evt. med udgangs-
punkt i en kunstners bestemte intentioner – som autopoietiske snarere end allopoeietiske, dvs. 
frembragt af en ekstern skaber. At gøre det er muligvis også udtryk for, at man spænder buen meget 
hårdt. Hvis man imidlertid hævder à la Iser, at værker først for alvor bliver til i receptionsakten, 
kommer tanken måske til at fremstå en anelse mindre langt ude. Thi da gælder den bestemmelse, 
som Fischer-Lichte knytter til den performative kunst, for alle værker – at der er tale om et levende 
mellemværende – også selvom den ene kommunikationspartner kun optræder i form af fx ord eller 
billeder.

3) For ikke at knytte performativ kunst sammen med en forestilling om en større åbenhed taler 
endelig, at dette udgangspunkt giver anledning til alt for reduktive læsninger. På det analyseteore-
tiske niveau giver en pluralistisk konstruktivisme, der opfatter performativ kunst som én bestemt 
version af et operativt lukket system i mine øjne anledning til både bedre, mere eksperimentelle og 
mere øjenåbnende læsninger.

I en avantgardistisk orienteret tilgang til performative værker bliver der typisk investeret så me-
gen energi i at vise, at et bestemt værk er åbent, at spørgsmålet om, hvordan denne åbenhed er kon-
strueret, i høj grad bliver udeladt af betragtningen. Set inde fra det avantgardistiske perspektiv er 
det utvivlsomt helt i overensstemmelse med mistænksomheden over for enhver form for lukning at 
undlade at stille hvordan-spørgsmålet. Spørger man, hvordan en bestemt performativ begivenhed 
konstruerer sin invitation til en åben deltagelse, implicerer man jo uomgængeligt, at den tilsyne-
ladende ligeværdige interaktion i virkeligheden er forhåndsdetermineret af invitationens karakter. 
Spørgsmålet kan derfor ikke undgå at fremmane en forestilling om, at selv nok så åbne værker 
beror på en rammesætning og derfor – i hvert fald i en vis udstrækning – kontrollerer tilskuernes 
deltagelse. Set fra det konstruktivistiske perspektiv synes undvigelsen af hvordan-spørgsmålet imid-
lertid at resultere i en unødigt lukket tilgangsvinkel til analysen af performative værker, der både 
kan resultere i alt for begrænsede analyser og skabe en fare for at få forskellige værker til at fremstå 
mere ensartede, end de egentlig er. To eksempler fra Fischer-Lichte kan anvendes til at illustrere 
disse farer.

Når Fischer-Lichte analyserer Abramovic’ performance Lips of Thomas, sker det med henblik på 
at vise, hvorledes forestillingen grundlæggende fremstår som et åbent møde mellem kunstneren og 
hendes publikum. Denne erkendelsesinteresse får hende imidlertid til at lade hånt om den ramme, 
der bliver skabt af de mange symboler, Abramovic anvender. Det sker ikke mindst, fordi hun har 
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brug for at understrege den kropslige dimension af forestillingen og derfor afskærer meningsdi-
mensionen som irrelevant eller (som hun formulerer det) “inkommensurabel med forestillingen”. 
Hvis man var mindre forhippet på at demonstrere, at der var tale om et åbent værk, ville man 
formentlig ikke foretage denne afsnøring af analysen. I stedet ville man spørge til den mulige sam-
menhæng mellem valget af symboler og de konkrete kropslige handlinger med henblik på at afsøge, 
hvorledes Abramovic rammesætter den samlede oplevelse og mulighed for at interagere med hende. 
Betragter man værket som operativt lukket, ville man fx overveje, om ikke handlingen at skære en 
femtakket stjerne i sit maveskind kunne ses som en sigende referenceramme for de selvdestruktive 
handlinger, forestillingen består af. Tanken er nærliggende, fordi stjernen blandt andet skaber en 
reference til det kommunistiske regime i Jugoslavien (sådan som Fischer-Lichte faktisk selv foreslår 
det), og indridsningen af dette symbol i maveskindet derfor meget vel kan lade sig læse som et 
meget stærkt og følelsesproducerende billede på en kropsliggjort undertrykkelse. På denne måde 
kommer det billede, handlingen skaber, til at understrege den forskel mellem ofre og deres bødler, 
som hele forestillingen kredser om på det rent fysikalske niveau. (For en mere udfoldet diskussion 
af Abramovic’ performance på et luhmannsk grundlag se Szatkowski i denne udgivelse.)

Også Fischer-Lichtes analyse af Einar Schleefs opsætning af Die Mütter bliver unødigt begrænset, 
og i denne forbindelse spærrer den avantgardistiske optik for at udpege en meget afgørende egenart 
ved opsætningen i særdeleshed og måske Schleefs teater mere generelt. For hende er forestillingen 
et eksempel på det, hun kalder feedback-sløjfens mikroprocesser (jf op. cit., s. 91ff). Stiller man 
også i denne forbindelse spørgsmålet om, hvordan den eventuelt er operativt lukket, kan man ikke 
undgå at undre sig over, at Fischer-Lichte vælger lige netop denne forestilling til at eksemplificere 
pointen om, at der er tale om en gensidig interaktion. Fischer-Lichtes egen analyse synes snarere at 
pege på, at Schleef nærmest overvælder sine tilskuere ved at lade sine performere henvende sig til 
dem på en langt mere energifyldt måde, end man vanligvis oplever i teatret. Fordi Fischer-Lichte 
har lagt sig fast på det synspunkt, at alle forestillinger qua performativ kunst er kendetegnet ved en 
åben feedback-sløjfe, kan hun imidlertid ikke tage konsekvensen af sin egen analyse. Havde hun 
taget udgangspunkt i en teori om operativt lukkede systemer, ville hun have haft lettere ved at få 
øje på egenarten ved Schleefs teater, der nærmest befinder sig i den modsatte ende af det foreslåede 
kontinuum mellem åbne og lukkede værktyper. Pga. den enorme aggressivitet, der kendetegner 
performerne i Schleefs teater, foretager Schleef nærmest en omvending af idealet om en ligeværdig 
interaktion. Ved på det nærmeste at blæse os af banen understreger snarere end ophæver han skellet 
mellem performere og tilskuere.

De foreslåede forbedringer af Fischer-Lichtes læsninger antyder, at man ved at placere sig på en 
epistemologisk platform bygget af en pluralistisk konstruktivisme ikke blot har mulighed for at 
blive mere sensitiv over for forskelle og mere eksperimentel i sin omgang med de distinktioner, 
hvorpå man bygger sine teorier. Den giver muligvis også anledning til bedre indsigter – om end 
ikke i den gode gammeldags forstand, ifølge hvilken indsigt indebærer absolut vished. Selvom den 
ikke bidrager til at bringe os tættere på en egentlig erkendelse af virkeligheden, gør den det muligt 
at gennemføre konsekvente iagttagelsesoperationer og derved udvide vores anskuelsesrepertoire.
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Person og rolle
Forslag til et performativitets-begreb

Af Janek Szatkowski

Erhvervslivet, ledelsesretorikken og i vid udstrækning også politikerne har gennem de seneste 
årtier  været optaget af at etablere optimale vilkår for en ny form for kapitalisme. En videns-
kapitalisme, hvor medarbejdere og deres viden er det vigtigste produktionsapparat. Det kun-
ne i forhold til denne artikels ærinde beskrives som en situation, hvor rollen som arbejdstager 
bliver udflydende, strækker sig vidt ind i privatlivet og kræver et fuldt engagement af hele per-
sonligheden i det daglige arbejde for virksomheden. Derfor er netværksdannelser, coaching, 
facilitering, hjemmearbejdspladser og meget, meget andet blevet en del af vores hverdag. Et 
tidligere skarpere skel mellem rollen som arbejdstager og ens personlighed er blevet afløst af 
et ideal om arbejdstageren som et helt menneske.  Når man i fx. tv-serien Borgen (DR 2010) 
følger en statsminister, en spindoktor og en journalist i en opslidende kamp for at formulere 
skellet mellem person og rolle, og opdager, hvordan der lægges et stærkere og stærkere pres på 
opgivelse af personlige idealer og værdier til fordel for de krav, der stilles fra deres arbejdsliv, 
så er det ikke tilfældigt, men diagnostisk præcist. Det er en reaktion på de enorme krav om 
performativitet, der stilles i et videnssamfund.  Vi skal være effektive og fuldføre vores gøre-
mål, på en måde, der får vores rolle til at tage sig ud som vores personlighed, og tilmed på en 
overbevisende måde.

Performativitet implicerer både det at skabe “noget”, nemlig mening, ved at give form, og så det at 
kunne fuldføre noget.“Perform” får betydning som musikalsk og teatermæssigt begreb fra ca. 1610. 
Skuespilleren eller musikeren fremfører (perform) et værk for tilskuerne. “Perform” har dog også 
en tidligere betydning, det kan være vigtigt at tage i øjesyn. Før 1610, fra ca. 1300, er ordet knyttet 
til det at fuldføre noget, udføre noget. Det kommer fra oldfransk “par” (fuldstændig) og “fournir” 
(sørge for). Der er også sammenhæng med oldfransk “forme”, der igen stammer fra det latinske 
“forma”, hvis oprindelse til gengæld er omstridt. Man kan følge det synspunkt, at det stammer 
fra græsk “morphe”: form, skønhed, udvendig tilsynekomst (fænomen, udseende). Ovid kaldte 
søvnens gud Morpheus, der egentlig betyder “den, der skaber former”. At skabe “mening gennem 
form”, er imidlertid en så bred betydning, at begrebet performativitet mister enhver bestemmelses-
kraft, og det kunne da, med fuld ret, erstattes af mange andre begreber, fx kommunikation. Jeg skal 
i denne artikel slå til lyd for et, i rækkevidde, noget mere beskedent performativitets-begreb, der in-
sisterer på inspirationen fra begrebets æstetiske dimension og anvender distinktionen person><rolle 
som iagttagelsesform. 

Forudsætninger for et kritisk eksperiment
Den første forudsætning for forslaget til en begrebsbestemmelse af performativitet er  distinktionen 
person/rolle. For en dramaturgisk teori er det i denne forbindelse særlig vigtigt at holde tungen lige 
i munden. Det skyldes at rolle-begrebet har sin oprindelse i teatret. Begrebet rolle starter som et 
teaterbegreb. Det kommer af “rotula”, der henviser til den pind, som skuespillerens tekst var rul-
let op omkring. Hvis rollebegrebet havde fået lov til at beholde denne betydning, havde det været 
meget enkelt. Nu sker der imidlertid det, at den sociologiske rolleteori i 1940’erne og 50’erne 
overtager begrebet rolle fra teatret for at skildre det tryk, der ligger på individet i et komplekst, ud-
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differentieret samfund. Det sociologiske rollebegreb blev bemærkelsesværdigt hurtigt udbredt med 
stor gennemslagskraft i sproget, og ideen om kønsroller og alle mulige andre roller, blev en del af 
en almen forståelse af samspillet mellem samfund og individ. Den sociologiske rolle blev knyttet til 
forventninger og normer i forbindelse med det at udføre bestemte funktioner. Man kan sige, at rol-
leteorien, videnskabeligt set, har øget den sociologiske analyses evnen til at beskrive, hvordan sociale 
strukturer sætter sig igennem som forventningsstrukturer på individniveau. Det kunne rolleteorien 
gøre, fordi rollebegrebet netop fødes af dobbeltheden mellem skuespiller og rolle, eller udtrykt på 
en anden måde, som en dobbelthed mellem en etableret struktur og en aktuel operation. Hvis vi 
derfor vil tage rollebegrebet tilbage i den dramaturgiske teoris arsenal, kan det ikke ske uden at 
reflektere over begrebets nye betydningsmuligheder. Det kunne gøres ved at lade rollebegrebet 
indgå som noget, der adskiller sig fra begrebet person. Pointen er i denne sammenhæng, at når først 
distinktionen mellem rolle og person er indført, lader den sig ikke rulle tilbage igen. Moderniteten 
er, også i den forstand, irreversibel. Vi må simpelthen forholde os videnskabeligt til den dagligdags 
skelnen mellem begreberne rolle og person.

Forslagets anden forudsætning er som følge heraf at fastholde performativitets-begrebets genea-
logiske tilknytning til en kunst, der implicerer en optræden og et samtidigt tilstedevær mellem ak-
tører og tilskuere. Den æstetiske fordobling i teatret fastholdes, i dette eksperiment, som en central 
reference for at forstå, hvad performativitet er for noget. På scenen kommunikerer nogle figurer 
med hinanden. Denne kommunikation er tilrettelagt med henblik på at blive kommunikeret til 
tilskuerne, der sidder og ser på. Tilskueren iagttager, hvordan de sceniske figurer iagttager. I denne 
forstand er teatret et tilbud om en iagttagelse i anden orden.  Tilskuerens anden ordens iagttagelse 
af de sceniske figurers første ordens iagttagelse 1. Dramaturgien kan derfor beskrives som en viden-
skab, der studerer denne kommunikation om/af kommunikation. 

Forslagets tredje og sidste forudsætning fastholder, at der er tale om et moderne og videnska-
beligt begreb. Det, der adskiller den videnskabelige kommunikation fra hverdagens, er brugen 
af begreber. Begreber oprettes og ekspliciteres med henblik på, hvad de bestemmer, og hvad de 
udelukker, og de anvendes og koordineres så på deres egen måde (nemlig: teoretisk) med henblik 
på at afgøre, om bestemte udsagn er sande eller falske. Derfor har vi et videnskabssystem, der med 
denne grunddistinktion som kode, er uddifferentieret som et eget system i forhold til en omverden 
og andre systemer 2. Inden for videnskabssystemet slås forskellige videnskabelige programmer så 
om, hvordan man bedst laver god videnskab. Nogle programmer har en indbygget tendens til kun 
at ville se deres egne værdisættelser som norm for videnskaben. Andre programmer er mere kon-
struktivistiske og anerkender en uundgåelig pluralitet. Der er flere forskellige teorier, der tilbyder 
sig, og som indbyrdes er i strid. På den måde iagttager videnskaben sig selv og reflekterer. Den 
videnskabelige læser vil allerede have bemærket, at der er en særlig horisont i gang i denne artikel: 
en differensteoretisk relativisme, der bygger videre på en operationaliseret, konstruktivistisk systemteori. 
Relativ fordi jeg accepterer, at jeg starter med en grundlæggende forskel, der altid kunne være sat 
anderledes. Her sættes forskellen, hvormed der iagttages, som den mellem system og omverden, 
derfor systemteoretisk. Differensteoretisk fordi den anerkender, at man for at kunne have viden 
nødvendigvis må kunne betegne “noget” som forskelligt fra “andet”. Al iagttagelse har derfor brug 
for en betegnelse, og enhver betegnelse opretter en forskel. Betegnelsen markerer noget og afgræn-
ser dette noget fra omverdenen, der står tilbage som det umarkerede.  Derfor forsøger jeg at kon-

1)  Luhmann, Niklas (1998). Die Gesellschaft der Gesellschaft.Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. Til 
beskrivelse af distinktionen mellem første og anden orden se særlig s. 93 ff.
2)  Luhmann, Niklas (1990). Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 
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struere et videnskabeligt eksperiment, der operationaliserer en række begreber fra systemteorien i 
håbet om, at der derved kan etableres en teori om det performative, der viser sig anvendelig i en 
bredere teori om kunst og kulturel betydningsdannelse.

Som videnskabeligt begreb har performativitiet været i omløb siden 1950’erne. En forstærket 
indsats indenfor humaniora og kultur- og socialvidenskab i 1970’erne og 80’erne har gjort det 
til et centralt begreb med mangfoldige betydninger.  Også i begrebets videnskabelige historie kan 
man spore en dobbelthed. Man kan iagttage udviklingen af performativitetsbegrebet som en il-
lustration af, hvordan et begreb gradvist knytter et større og større reservoir af betydninger til 
sig. Der opstår til og med kampe mellem forskellige begrebs-bestemmelser.  I et systemteoretisk 
perspektiv kan man tale om, at performativitetsbegrebet forandrer sig fra et begreb, der bestemmer 
en bestemt kunstnerisk måde at være i verden på: nemlig som en “optrædende” der kommunikerer 
mening, til et vidensskabeligt begreb med bestemte teoretiske opgaver. I den brede hverdagslige 
forstand er begrebet uden distinkt modsætning. Det kendetegner noget, men den anden side af 
distinktionen er ikke specificeret: performativitet/ikke-performativitet. Begreber af denne type er 
svagere begreber end de, der har en udfyldt modsætning som fx person/rolle. I det sproganalytiske 
eksperiment (fx Peirce (1982-86), Austin (1992), og Searle (1999)) indføres en distinktion mellem 
performative sætninger og andre typer af sætninger. Sætninger, der udfører noget: “Jeg erklærer jer 
for ægtefolk”, beskrives som performative. I sprogteoretisk sammenhæng viste det sig dog, at det 
var en vanskelig bestemmelse at gøre operativ. Austin erfarede, at en skelnen mellem performative 
og konstative sætninger ikke lod sig opretholde. Austins opdagelse kunne udlægges som et udslag 
af den erkendelse, at sproget ikke i sig selv besidder en sådan kraft, men at en kommunikation altid 
er afhængig af det system, den fungerer i forhold til og de forudsætninger, der er gældende i de 
konkrete situationer. 

Større succes synes at være knyttet til sociologiske og kulturteoretiske studier af, hvordan vi som 
mennesker danner betydning gennem gentagelsen af programmer for socialt acceptabel adfærd 
(scripts) i en performativitet (fx Ervin Goffmann (1990) og Judith Butler (1999)). Sociologisk 
set er det moderne samfundet karakteriseret af en stadigt stigende bevidsthed om, at vi iagttager i 
anden orden. I 1. orden handler og iagttager vi ud fra værdier. I 2.orden kan vi iagttage, hvordan 
andre iagttager. I 2.orden kan vi se, hvordan værdier bliver til i kommunikationen, og vi kan se, at 
de altid kunne være anderledes. Det kan opleves som et realitetstab og som en konstant foruroli-
gelse.  Systemer iagttager, hvordan andre systemer iagttager, og reagerer på dette.  Det er hypotesen 
her, at netop dette samfundsmæssige fænomen forstærkes med kapitalismens 3. fase 3 fra midten af 
1980’erne og fører til en stigende interesse i beskrivelser af samfundet med forskellige teatermeta-
forer: fra 1940’ernes interesse for rolleteori over ideer om iscenesatte samfund til beskrivelser af en 
“performativ vendning”. Det er alle disse samtidige bevægelser, der gør, at performativitetsbegrebet 
påkalder sig fornyet videnskabelig interesse. Den ujævne og stridsomme udvikling af begrebet er 
karakteristisk for de problemer, som den semantiske analyse får, når den som her, prøver at forholde 
sig til begreber, der ikke er færdigudviklede.

Jeg er mig bevidst, at dette forsøg kun udgør ét aspekt af menings-konstruktionen. Det særlige 
ved den bestemmelse af performativitet, der tilbydes her, skulle være, at den tager udgangspunkt i 
en analyse af den tredimensionale daglige kommunikation mellem mennesker. Den hviler ikke på 

3)  Se fx: Kristensen, Jens Erik (2008): “Kapitalismens nye ånd og økonomiske hamskifte – Boltanski og 
Chiapello og tesen om den kognitive kapitalisme“ i DANSK SOCIOLOGI Nr. 2/19. årg. Og Steffensen, Jan 
Løhman (2009): Kapitalismens ånd & den kreative etik. Ph.d.-afhandling Aarhus Universitet. Aarhus.
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en lingvistisk analyse af sprog/skrift/tale, men derimod på en dramaturgisk analyse af den menne-
skelige kommunikation. Jeg er ikke ude i en eller anden metafysisk/ontologisk privilegering af det 
performative som mere “oprindeligt” end andet. Jeg ønsker blot at pege på performativiteten som 
et delvist underbelyst område i kommunikationen.  Jeg søger frem mod, hvad man måske kunne 
kalde en wide-range theory. Wide-range, ikke i betydningen at vi her præsenteres for teoriEN 
(Grand Theory), der kan omfatte alle andre teorier; ej heller i betydningen, at der kun kan være 
én teori på et fagfelt; men derimod universel i den forstand at teorien er opmærksom på sin egen 
grundlæggende forskel (her system/omverden), og at den derudfra bygger sit eget univers. Endelig 
skal den universelle teori også kunne forklare sig selv. Som al anden teori, er denne også blind for 
noget. Det vil mine videnskabelige opponenter, der iagttager fra et andet program, givetvis være de 
første til at udpege for mig.  Til gengæld giver det mulighed for at etablere en omfattende teori med 
mange anknytningsmuligheder. Det ville være synd, ikke i det mindste at gøre et sådant forsøg fra 
tid til anden 4.  Sådanne forsøg folder sig i første omgang ud som eksperimenter. Hvis disse viser 
holdbare resultater, kan den videre teoribygning begynde. I Niklas Luhmanns værker er de fleste af 
de begreber, der analyseres på, resultatet af lange historiske udviklinger. Enkelte steder, støder man 
dog også på analyseansatser af begreber, der ikke har denne historiske sikre grund. Om fx værdi-
begrebet siger Luhmann, at vi måske er vidne til et system under dannelse 5, og Luhmann diskuterer 
“kultur”-begrebet 6 dels som et klistret og upræcist samlebegreb, dels som udtryk for et samfunds 
erindring. Hvilken type samfund har brug for et sådant begreb? Desværre er Luhmann ikke altid 
så venlig, at han gør opmærksom på, hvornår hans eksperimenter afsluttes (eller påbegyndes), og 
man må derfor som læser ofte gå på tværs i hans værker for at finde udviklingen af eksperimentet 
og dets eventuelle resultater. Her forsøger vi os med en offensivt operationel udgave af systemteo-
rien.  Vi foretager nogle lukninger, vel vidende, de kunne være foretaget anderledes. I dette forslag 
til bestemmelse af performativitetsbegrebet, får fx “rolle”-begrebet en særlig funktion, ikke mindst 
fordi den semantiske analyse på dette område viser os, at det er her performativitetsbegrebet synes 
at have gennemslagskraft. 

Person/Rolle
En relevant sociologisk beskrivelse af distinktionen person/rolle finder vi bl.a. i Luhmanns me-

get abstrakte hovedværk Sociale Systemer fra 1984. Her indgår rollen som noget, der er adskilt fra 
personen. Bag rollen finder vi et program og bag programmet nogle værdier 7. Rollen er på den ene 
side afpasset efter, hvad det enkelte menneske kan yde, og hvilke mål der er for den aktuelle rolle. 
På den anden side drejer rollen sig altid kun om et udsnit af personens adfærd. Rollen relaterer 
altså til det enkelte menneske, men også til det forhold, at en rolle kan udføres af mange og prin-
cipielt udskiftelige personer: lærerrollen, en plejerrolle osv.. Man kan forstå rollen som en måde at 
reducere kompleksitet på. Rollen vejleder adfærd på en sådan måde, at man er sikret social accept, 
hvis man følger dens program, og samtidig garanterer rollen også, at man med stor sikkerhed kan 

4)  Luhmann, Niklas (1990). s. 413. Her anvender Luhmann begrebet universel teori. Man kan mene, at 
det ikke er den heldigste term til at beskrive denne teori-præference. Jeg har her valgt at kalde det en wide-
range teoridannelse, for at fastholde det omfattende og selvrefleksive perspektiv. Begrebet Wide Range-theory 
spiller på forskellen til både Middle Range og Grand Theory begreberne.
5)  Luhmann, Niklas (2008). Die Moral der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main: s.241ff.
6)  Burkart, Günter; Runkel, Gunter (2004). Luhman und die Kulturtheorie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main. Se blandt andet Andreas Reckwitz: “Die logik der Grenzerhaltung und die Logik der Grenzüber-
schreitungen: Niklas Luhmann und die Kulturtheorien.“ p. 213-240.
7)  Luhmann, Niklas (2000). Sociale Systemer. Grundrids til en almen teori. København: Hans Reitzel. 
s.369ff  (Tysk udgave 1984). 
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forvente en bestemt adfærd af den, der udfører den. Jeg sætter mig i bussen, og forventer at chauf-
føren følger den planlagte rute og stopper, når jeg giver signal om, at jeg skal af.  Det centrale her 
er, at vi hele tiden kan og må skelne mellem de forventninger, der adresseres til bestemte personer 
og til bestemte roller. 

Når først denne skelnen mellem person og rolle er indført, giver det mening at det enkelte men-
neske (i systemteoriens vokabular: det bagvedliggende psykiske system 8) kan identificere sig som 
person og samtidig orientere sig i forhold til forskellige roller. Man kan godt udføre sin rolle i en 
personlig stil eller ens person kan blive smittet af rollen, men man kan skelne. Begreberne bliver 
vigtigt i deres forskel til hinanden. Det er denne begrebslighed, der skal danne ramme for forstå-
elsen af performativitet i denne artikel. Rollen kan ses som en forskrift for adfærden: hvordan skal 
man performe for at være performativ?  Det er en vigtig pointe, at også personen etablerer sine egne 
performativitets regler. Beskrivelsen af dette kan give analytisk dybde og skraphed til kommunika-
tionsanalyser. 

Ligesom en dramatiker kan skrive en række replikker, der skal siges af skuespillerne på scenen, 
forestiller man sig, at der er en række forskrifter for, hvordan en samfundsmæssig rolle skal udfyl-
des. På dette niveau bliver det muligt at identificere et program, der leder rollen og dens adfærd. 
Et program er en samling af regler (udtalte og uudtalte) som i denne sammenhæng regulerer mål 
og betingelser for rollen. Programmet er et kompleks af betingelser for “rigtigheden” af adfærd, 
dvs. den i rollen socialt acceptable adfærd. Denne forskel mellem rolle og program er vigtig, fordi 
den tillader en analyse af komplekse operationer og en analyse af hvilken rolleadfærd, der kan 
forventes af mere end en person. Programmet skal være sådan indrettet, at det er forudset, at der 
i løbet af udførelsen kan blive behov for at ændre på programmet eller rolleadfærden. Det er da 
ofte givet i programmet, hvilke specifikationer de informationer må have, der kan give anledning 
til ændringer af programmet. Programmet tjener til at fastlægge en række forventninger, som fore-
kommer selvfølgelige, og som skal indløses i processen, der styres af programmet. Skal man ændre i 
programtypen, kræver det, at man er enige om nogle bagvedliggende værdier, ellers bliver sådanne 
ombrydninger meget vanskelige. Derfor bliver det nødvendigt at indføre en sidste differens: den 
mellem programmer og værdier.

Værdier viser sig som præferencer i valget mellem forskellige alternativer. En handling kan fx 
vurderes som fremmende for den proces, der er målet for rollen. Det siger ikke noget om “rigtig-
heden” af denne handling! “Det overses ofte, ja forties vel ofte bevidst. Hvis man vil opnå informa-
tion om rigtigheden af en handling ud fra værdier/vurdering, så måtte man forudsætte en logisk 
rangordning i forhold til en mængde værdier” (Luhmann (2000). 372f ). En værdikonsensus letter 
kommunikationen om programmets mulige ændringer og tilpasninger.

En person er noget, der konstitueres for at samordne adfærdsforventninger, der kan indfries gen-
nem personen selv, og kun gennem denne. Det er dette, der skaber det særskilte, det unikke, det 
individuelle ved en person blandt de 6 milliarder andre personer i denne verden. Det at være en 
person kræver, at man ved hjælp af sit psykiske system og sin krop trækker og binder forventninger 
til sig - såvel egne forventninger til sig selv, som andres forventninger til én selv. Jo flere og jo mere 
forskelligartede forventninger der kan individualiseres på denne måde, jo mere kompleks er per-

8)  Da Luhmann ikke bruger betegnelsen subjekt, er det måske vigtigt at erindre om, at der bagved personen 
igen befinder sig et psykisk system (med en bevidsthed), der blot er en del af de mangfoldige systemer, som et 
menneske består af (nervesystemer, fysiologiske systemer og så videre). Da psykiske systemer er operationelt 
lukkede (vi kan ikke se ind i hinanden, føle hinandens følelser osv) er samspillet mellem flere pykiske systemer 
som sociale systemer afhængigt af kommunikation.
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sonen. 9 På en række områder er det derfor personen og dennes forventninger, der er afgørende for 
adfærd og dennes performativitet. Hvis disse forventninger samler sig i bundter omkring bestemte 
dele af personens liv, opstår der fordringer. Fordringer er et bundt af forventninger (fx om hvad der 
kræves af personlig indsats for at blive den gode kone), som det er forbundet med stor vigtighed for 
personen selv at få opfyldt. Hvis fordringer skuffes bliver følelserne, der er vurderinger af en even-
tuelt afvisnings betydning, ekstra vigtige. Der står meget på spil for den enkelte person. Følelsen af 
at være ramt øges. Fordringerne styres af et sæt værdier. Følelser er ikke en udefinerlig oplevelses-
kvalitet. Det er et psykisk systems interne vurderinger af og tilpasning til interne problemstillinger. 
I overgangen fra at man forventer noget, og til at man faktisk fordrer det, forøges sandsynligheden 
(risikoen) for, at der dannes følelser.  Det sker fordi der i fordringerne indeholdes værdier. Værdier 
vi bruger for at kunne styre vores daglige omgang med verdenen og give den mening. 

Striden mellem den tyske sociolog Niklas Luhmann (1927-1998) og en af de andre store tyske 
sociologer, Jürgen Habermas (1929-) i 1970’ernes begyndelse, startede lige præcis her: med en 
uenighed om begrebet mening. Habermas kritiserede Luhmanns teori om mening fra en sprog-
teoretisk platform 10. Habermas fandt Luhmanns position for kritikløs i forhold til, hvordan sam-
fundet reproducerer sig selv, og anklagede den for at være for konform. Det var ikke pæne ord i 
1970’erne.  Luhmann selv var optaget af at etablere en teori om samfundet, der muliggjorde et højt 
abstraktionsniveau, som kunne beskrive de mange forskellig uddifferentierede systemers fællestræk. 
Det høje abstraktionsniveau betyder ikke, at teorien gør krav på en altomfattende universalitet, 
men derimod at teorien er internt konsistent og bevidst om den grundlæggende forskel, den iagt-
tager verden ud fra. De enkelte systemer yder samfundet et tilbud om mening. Det er muligt, fordi 
de hver for sig reducerer omverdenens kompleksitet, på deres helt egne måder. Alt dette kommer 
der ikke umiddelbart en frigørelsestænkning ud af. Luhmanns position er ikke i den forstand i tråd 
med oplysningstænkningens emancipations-retorik. Luhmann fandt, at det var Frankfurter-skolen 
og Habermas’ teorier, der var konservative. Den kritiske sociologi indtog, ifølge Luhmann, en bed-
revidende holdning. Den opførte sig, som om den kunne beskrive samfundet fra en position med 
dadelfrie moralske impulser og et meget mere gennemtrængende blik. I Luhmanns afsluttende 
store værk Gesellschaft der Gesellschaft fra 1998 hedder det:

Derved var den [kritiske sociologi, JSz] dog nået til en ambivalent position, der ikke kunne 
opretholdes på lang sigt. Arbejdet med beskrivelserne af alle dem, der tænkte samfundskon-
formt, konservativt, affirmativt osv., kom på sin vis til at kompensere for stagnationen i den 
kritiske teoris egen teoriudvikling. […] Til slut måtte de opfinde etiketten “neokonservativ” 
for at omslutte deres modstandere med en form og for således at kunne beholde deres kritiske 
forretninger for sig selv. Den vedvarende produktion af dissens med henblik på fornuftsbeto-
net konsensus – og hvem vil ikke her tænke på Jürgen Habermas’ intellektuelle skæbne – er 
den konsekvente slutposition for denne store borgerlige krise- og kritik-tradition 11. 

En iagttager kan ikke længere være “et subjekt” med transcendentalt begrundede særrettigheder 
i pengeskabet, iagttageren er udleveret til den verden, han erkender (Luhmann (1998) p. 1118). 
Han må slå sig ned på den ene eller den anden side af den forskel, hvis form han benytter 12.  Kri-

9)  Luhmann, Niklas (2000). 380ff.
10)  Se Luhmann, Niklas (2000). Introduktionen s. 9f.
11)  Luhmann, Niklas (1997). 1116f  [Her, som alle andre steder hvor originalsproget er tysk, i min over-
sættelse].
12)  Luhmann citerer her Brown, Spencer (1994) s. 76:“The observer, since he distinguishes the space he 
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tisk vil, under Luhmanns optik, sige, at man ikke kan antage, at der gives en iagttagelsesuafhængig 
omverden. Vi har i den forstand ikke nogen “direkte” adgang til verden. Den daglige iagttagelse af 
verden hviler i 1. orden, hvor man ser den verden, man ser, og man ser den ved hjælp af forskelle, 
og man styrer sin adfærd efter ubetvivelige værdier. I en 2.ordens iagttagelse må man iagttage, 
hvordan nogle i 1.orden iagttager verden, og identificere de forskelle, de benytter sig af.  Al iagt-
tagelse hviler på høj-komplekse forudsætninger. Den grundlæggende anvendte forskel bliver altid 
den blinde plet i iagttagelsen, det, der ikke kan ses. Det gælder selvfølgelig både for iagttageren i 
1. og i 2. orden!  Derfor er kritik en indsigt i en operativ latens (Luhmann (1998) p.1121), hvad 
der for en 2.ordens betragtning betyder “at den nødvendige latens i 1. orden bliver kontingent”. 
Kontingens betyder her en negation af nødvendighed. Der er ikke nogen forpligtende instans, der 
siger, at iagttagelser kun kan foretages på én måde. Det kunne altid være anderledes. Kritik for en 
iagttager i 1. orden må føre frem mod en fastsættelse af nogle ubetvivlelige værdier. Kritikken for 
2. orden betyder, at man kan se, at disse værdier også kunne være sat anderledes. En 1. ordens iagt-
tager iagttager verden med hjælp af værdier. Det er værdierne, der til enhver tid styrer erkendelsen 
og handlingen. I det daglige liv, kan vi ikke handle, hvis vi ikke har ubetvivelige værdier, som styrer 
os gennem hverdagens mange valg. 2.ordens iagttageren kan kritisk relatere værdiernes semantik til 
deres brug i kommunikationen. Værdier giver nemlig ikke af sig selv regler for, hvordan man skal 
træffe beslutninger eller handle, når der opstår konflikt mellem værdier. 

Frem for alt kan 2.ordens iagttageren se, hvordan værdiers ubetvivlelighed produceres i kom-
munikationen, nemlig igennem en indirekte, ikke direkte kommunikation, en kommuni-
kation med, ikke om. […] Værdiers gyldighed bliver forudsat, og alene i denne kommuni-
kationmodus får værdier deres dagligt fornyede ubetvivlelighed. (Luhmann (1998) p1125)

Skulle man pege på systemteoriens “kritiske potentiale”, må man for det første indstille sig på 
en tidshorisont med en vis varighed. Der skal tid til at afgøre, om en bestemt position kan vinde 
tilslutning og opnå en tilstrækkelig omfangsrig kommunikation, for at den, socialt set, skal blive 
betydende. For det andet må kritikken indstille sig på kontingensen, det kunne også altid være 
anderledes. Der er ikke nogen metafysisk givet sikkerhed for, at man er tættere på nogen beskrivelse 
af virkeligheden, som den er. For det tredje må min position erkende, at den har valgt at iagttage 
med skemaet: kritisk/konform, hvad der jo også er et valg. Forstået således kan systemteorien sen-
sitivisere analyserne af kulturen, den kan holde fast i et rimeligt høj kompleksitetsniveau, på et ri-
meligt højt abstraktionsniveau.  Dette forekommer mig at være en fordel for forsøget på at nå frem 
mod en bestemmelse af begrebet om det performative. Jeg ønsker at fremhæve muligheden for at 
etablere en flerdimensional analyse af performativiteten og de dertil knyttede værdi-diskussioner. 
Værdidebatten er helt central i den demokratiske proces, men igennem de seneste år er det som 
om, den er kommet til at lide under en akut en-dimensionalisering i både det videnskabelige, det 
kunstneriske og det politiske system. Med en, i den ovennævnte forstand, kritisk position opstiller 
jeg så følgende forslag til en teori om performativitet. Med distinktionen person/rolle beskriver 
performativitet enkeltindividers og gruppers kommunikation med henblik på, hvordan kom-
munikation etableres. Performativitet er iagttagelig som element i den strukturelle kobling 
mellem det psykiske systems bevidsthed og de sociale systemers samfundsmæssige kommuni-
kation, og kan derfor gøre det synligt bl.a. hvordan værdier fungerer. 

Hvad er det, der sker, når personens individuelt begrundede fordringer enten afvises eller legiti-
meres socialt?  Dette kan anskues historisk og udtrykkes som en beretning om, hvordan de gamle, 
klart stratificerede og hierarkiske samfund ikke gav lige rettigheder til alle med hensyn til det at 

occupies, is also a mark.” Dette er i udgaven fra 1972.
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danne fordringer. Nogle fordringer skulle man have gjort sig “fortjent” til. De højere lag havde gjort 
sig fortjent til en større grad af frihed i fordringerne end andre.  I dag synes situationen at være 
den, at den sociale orden opfordrer individerne til at hævde deres individualitet som en fordring 13. 
Men samtidig er den socialt-strukturelle styring af individerne også stadig til stede. Nu ikke som 
en standsbåret udskilning på forhånd, men som en stadig forøgelse af de forventninger, der må 
konsolidere sig i fx rolleprogrammer for derigennem at mindske kompleksiteten og gøre tilværelsen 
udholdelig. Hvis man hele tiden skulle bestemme og forhandle alt ud fra den enkeltes “…dette er 
min lyst”, så ville vi ingen vegne komme som samfund. Derfor er et studie i performativitet egnet 
til at synliggøre den helt centrale tese: at det senmoderne samfund på samme tid øger den individuelle 
frihed og den sociale styring.  Det kan medføre en belastning, der måske går til grænsen for, hvad det 
psykiske system magter strukturelt at anpasse sig til. Ved ustandseligt at oprette yderligere differen-
tieringer i  systemerne presses indviderne til at tilpasse deres indre psykiske systemer.  Når megen 
moderne managmentsemantik er optaget af ansattes performans, er det som et led i udbytningen 
af de af medarbejdernes kvalifikationer, der sidder mellem ørerne. Den moderne virksomhed er 
afhængig af en konstant innovation og af medarbejdere, der giver alt, hvad de har i forbindelse med 
den daglige udvikling af virksomhedens potentialer.  Man kan hævde, at dette lægger et voldsomt 
pres på den enkelte ansatte (og det gælder både privat og offentligt ansatte) 14.  Denne måde at 
indrette virksomheders kommunikation med ansatte på angiver et krav om en bestemt performati-
vitet, hvor den mest intime adfærdskodeks mellem mennesker, nemlig kærligheden, anvendes som 
medium i en proces, hvor både ansat og virksomhed  med høj sensitivitet registerer både det, der 
gøres og det, der ikke gøres; det der forventes, og de initiativer der tages og ikke tages. Derved blive 
kommunikationen intensiveret. Det er ikke nødvendigt med anmodninger mellem de “elskende”, 
det kan sågar betragtes som en krise og et sammenbrud, hvis man er nødt til at bede den ansatte 
om at gøre noget bestemt. Andersen og Born kommenterer på dette:

Vi ser imidlertid også konturerne af en kommunikation, der implicit truer med selv-destruk-
tion. Der er en konstant risiko for en total kollaps, og der er konstante og endeløse mængder 
af fortolkningsmuligheder, som burde gøre kommunikationen usandsynlig, men som alligevel 
gør den i stand til at fortsætte. (p.337)  

Det er sådanne træk i samtiden som gør performativitetsbegrebet yderst aktuelt og interessant. 
Hvis man følger forslaget om at iagttage kommunikation med distinktionen person/rolle, kan man 
beskrive ovenstående fænomen som et pres på den enkelte medarbejder, der forventes at finde ud af 
at lade distinktionen person/rolle falde sammen. Det er det “hele” menneske, der ansættes. Motiva-
tionen for at arbejde er, at det skal være personligt tilfredsstillende. Privatlivet og arbejdslivet bliver 
integreret med hinanden. Distinktionen er ikke faldet sammen, men nu kan det private anskues 
som noget, der er relevant i arbejdslivet og vice versa.  Megen management-semantik drejer sig da 
også om, hvordan man kan coache, facilitere og manipulere medarbejdere ind i situationer, hvor 
de yder det optimale, indgår gnidningsløst i netværksdannelser og er i konstant beredskab overfor 
forandringer.  Man kunne vove den påstand, at dette er en samfundsmæssig patalogi. 
Nu er patologiske adfærdsformer noget af det, der oftest er beskrevet i verdensdramatikken.  Vi har 
et interessant arkiv af 2.ordens iagttagelser af patologisk adfærd i 1.orden. I nyere tid har kunsten 

13)  Luhmann, Niklas (2000). s. 317.
14)  Andersen, Niels Åkerstrøm and Born, Asmund W.(2008). ’The employee in the sign of love’, Culture
and Organization, 14: 4, 325 — 343.
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Diagram 1. Skuespiller><Figur, den æstetiske fordobling i teatret.

været optaget af at bearbejde den funktionelle uddifferentiering som placerer kunsten i sit eget 
funktions-system. Der er vel ikke mange andre funktions-systemer, som på samme tid har været 
optaget af konstante forhandlinger af den grundlæggende kode, hvorudfra de er udviklet. Adskil-
lelsen af kunsten og “livet” plagede den historiske avantgarde (1890-1920’erne). Ethvert mod-
standsforsøg blev dog effektivt opsuget af kunstsystemet og gjort til “kunst”. Moderniteten er også 
på dette område irreversibel.  Diskussionen af, hvordan performativtet kan/skal forstås i kunst-
systemet, udgør et interessant kildemateriale for forståelsen af begrebets semantiske muligheder. 
Disse kilder går forud for sprogteoriens senere eksperimenter.  Der er i denne sammenhæng ikke 
mulighed for mere detaljerede diskussioner, jeg har derfor valgt at benytte mig af et eksempel på et 
nyere kunstværk, der i alle sine performative aspekter insisterer på en sammenfoldning af forskelle. 

Person/rolle distinktionen i teatret 
Det europæiske teaters ca. 3000 år lange historie har givet form til en helt særlig type kommunikati-
on. En skuespiller spiller en figur, der indgår i en imaginær realitet og kommunikerer med en anden 
figur. En tilskuer ser på. Den kommunikation, der finder sted mellem figurerne på scenen, er kom-
poneret med henblik på at kommunikere noget til tilskueren. Det er denne æstetiske fordobling, der 
muliggør én kommunikation mellem figurer i den imaginære realitet og en samtidig kommunika-
tion mellem det sceniske univers og tilskueren. Anskuet på denne måde, giver teatret en privilegeret 
adgang til et studie af, hvordan samfund har brugt teater til at kommunikere om kommunikation. 
Hvordan kan denne teatrale kommunikationsform understøtte en diskussion af performativitet? 
Vi kan indledningsvis forsøge at beskrive den teatrale æstetiske fordobling ved hjælp af distinktio-
nen person/rolle.  Inden den omtalte begrebsudvikling med rolleteorien fra midten af det 20.år-
hundrede, var det rimelig enkelt at sige, at skuespilleren spillede en rolle, hvor rollen var det, oftest 
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tekstformidlede, forlæg for rollens udformning på scenen. For terminologisk at skaffe en større 
præcision foreslår jeg her at anvende termen figur for den af skuespilleren gestaltede sceniske enhed. 
En sådan figur i den imaginære realitet kan i moderniteten beskrives, som havde den også en person 
og rolle.  Skuespilleren, der fremstiller denne imaginære figur, er som psykisk system også  spaltet 
i person (skuespiller N.N.) og rolle (kunstner, teaterskuespiller). Hvis vi illustrerer dette kan man 
altså få følgende diagram (1), der viser hvordan det psykiske system, der skal spille den imaginære 
figur, må forholde sig til en række vektorer, der spænder det performative felt ud.

Hvis den imaginære figur besidder flere forskellige roller i sit fiktive liv, og hvis disse roller holdes 
sammen af kompleks personlighed, vil vi tale om den imaginære figur som en “karakter”.  Karakte-
rens dybde kan variere. Hvis der bliver tale om at én af vektorerne (person eller rolle) får dominans, 
taler vi om en “type”. Hvis figuren kun synliggør sit tilhørsforhold til én bestemt rolle, uden nogen 
form for nævneværdig personlig farvning (fx soldaten) taler vi om en “type”. Typen kan også bringes 
til at dække det tilfælde, hvor figuren alene i kraft af personlige træk optræder på samme måde i 
alle livssituationer (fx den gerrige, eller Rowin Atkinsons “Mr Bean”, der, uanset hvilken social 
situation han indsættes i, altid optræder med de samme personlige – og ret forstyrrede – træk). 

Flytter vi nu fokus til skuespiller N.N., der skal spille figuren, kan vi anvende distinktionen 
til at beskrive forskellige muligheder i skuespillerens arbejde.  For nogle skuespillere og for nogle 
spillestile (programmer for acceptabel adfærd i det sceniske univers), vil det være oplagt at tale 
om, at rollen som kunster/skuespiller søges forløst med størst mulig personlig indlevelse. En varm 
skuespiller vil tage fat i sine personlige erfaringer for at lægge dem ind i sit skuespillermæssige 
arbejde med figuren. Hans kunstnerrolle bliver altså personligt farvet.  En anden type skuespiller 
og en anden spillestil vil forsøge at etablere en kølig afstand mellem skuespillerfunktionen og det 
personlige rum. Her afhænger det af andre teknikker end indlevelsen jf. den ofte citerede anekdote 
om Sir Laurence Olivier, der til den storsvedende Dustin Hofman, som ankommer til studiet efter 
at have løbet og løbet sig ind i rollen som marathon manden, henkastet siger “Ever tried acting?” 
Med distinktionen person/rolle kan vi anskueliggøre forskellige kunstneriske programmer. Alt efter 
om idealet tilstræber en situation, hvor vektorerne søges holdt adskilt, eller om idealet tilstræber 
at vektorerne forsøges tilnærmet hinanden, kan man beskrive forskellige æstetiske hierarkier og de  
forskellige værdier, der er på spil i synet på kunsten og dens funktion.  Denne skelnen optog al-
lerede Denis Diderot i hans diskussion om skuespillerkunstens paradox fra 1773-77 Paradoxe sur le 
Comèdien: den mest effektfulde og dygtigste skuespiller var den kolde skuespiller, der følte mindst, 
men besad de største tekniske evner. Den varme skuespiller, der alene stolede på sine følelser, be-
tragtede Diderot som upålidelig – iblandt genial – iblandt middelmådig. 

Det performatives æstetik? 
Med denne meget simple og her kun groft skitserede skelnen, skal jeg nu forsøge  at vise, hvordan 
denne performativitetsbestemmelse kan anvendes i en analyse af en performance fra 1975: Marina 
Abramovic: The lips of Thomas. Dette værk er også valgt, fordi det giver mig mulighed for at antyde 
den forskel, det gør, at  anvende det foreslåede performativitetsbegreb i stedet for det begreb, der 
er udviklet af en af de centrale teaterforskere i den tyske teatervidenskab, professor Erika Fischer-
Lichte. Hun beskriver det, hun kalder for performativitetens æstetik, hvormed hun dels forsøger at 
beskrive det særlige ved (teater)kunstens performativitet, dels at privilegere en bestemt teaterform. 
Det performative besidder, ifølge Erika Fischer-Lichte, en egen æstetik. Der skelnes i Erika Fischer-
Lichtes teori mellem tre performativitets-koncepter: Et svagt, som henviser til den menneskelige 
handling, et stærkt, der henviser til sprogteoriens idé om det performative som en virkeligheds-
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konstituerende handling, og endelig et radikalt performativitetskoncept, der henviser til det per-
formatives evne til at sprænge grænser. Det performative må i følge Erika Fischer-Lichte forstås 
som noget, der operativt-strategisk påpeger og underminerer dikotomiske klassifikationer og deres 
grænser: “det er det performative, der overskrider systemets grænser, og dermed opløser systemet 
selv” 15. Man kan hævde, at Erika Fischer-Lichte forsøger at bestemme performativitets-begrebet 
således, at det bliver normativt. Det sker ved at indføre distinktionen: distinktionsopløsende>< 
distinktionssættende.  Man kunne påpege, at denne forskel selv er distinktionssættende, og derfor 
måske vanskelig at arbejde med som stærk begrebslighed.  Den abstrakte dekonstruktive eufori på 
det performatives vegne er nok en overvurdering af begrebets kunnen og rækkevidde. Jeg vil i mod-
sætning til Fischer-Lichtes valorisering hævde, at man får det stærkeste begreb om performativitet 
gennem et systemteoretisk studie af den menneskelige kommunikation mellem tilstedeværende. 

Teatret har, historisk og aktuelt, beskæftiget sig med kommunikation om kommunikation, og 
med hvordan begivenheder af teatral karakter kan belyse igangværende samfundsmæssige værdi-
kampe. Det er fristende, omend upræcist, at beskrive det performative som noget, der tilhører 
teatret, musikken, dansen osv., og som derfor er en særlig æstetisk praksis. Et studie af hvordan 
performativitet udfolder sig i (teater)kunsten kan give indsigter af betydning for livet udenfor tea-
tret. Det har i hvert fald indenfor den nyeste tyske teatervidenskab været et centralt legitimerende 
mål at belyse en mangfoldighed af sammenhænge mellem teater og samfund 16, ud fra ideen om 
teater som paradigmatisk model for kulturstudier. Det stort anlagte tysksprogede forskningspro-
jekt Theatralität. Theater als kulturelles Modell in der Kulturwissenschaften er imidlertid præget af en 
stærk tendens til middle-range teoridannelser, og de mange artikler i de mange udgivelser, er ofte 
spændende hver for sig, men jeg kommer unægtelig til at savne nogle mere ambitiøse teoretiske 
projekter, der søger at vise mulige veje gennem de mange enkeltresultater, der fører frem mod en 
mere sammenfattende teori. 

Reflekteres dette teatervidenskabelige projekt i en større samfundsmæssig sammenhæng, kan det 
ikke undgås, at man får øje på en interessant relation til nogle af de træk, der anvendes i forsøg 
på at karakterisere tendenser i det globaliserede samfund. Forskydningen fra vare-samfundet til et 
service-samfund, hvor varerne skal suppleres med fortællinger for at blive interessante; hvor den en-
kelte virksomhed må fortælle sig selv og sin egen historie, for bl.a. at give medarbejderne mulighed 
for at identificere sig med et større mål end lige akkurat bundliniens betydning for aktionærerne og 
ejerne. Alt dette kan beskrives som kapitalismens tredje bølge 17. Kapitalismens tendens er en globa-
liseringstendens. Modernitetens uddifferentierede samfund fører til, at begreber som fx subjekt og 
nation bliver forældede. Hverken subjektet eller nationen kan garantere enhed i et uddifferentieret 
samfund. Derfor er der rettelig kun ét verdenssamfund med 6 milliarder indbyggere. Hvordan er 

15)  Med reference til Krämer, Sybille: “Das ’Performative’ als Thema der Sprach- und Kulturphilosophie” 
in : Fischer-Lichte, E /Wulff, Ch. (Hg) (2001). Theorien des Performativen, Berlin, s. 35-64, insisterer Fischer-
Lichte på disse tre performativitetskoncepter.  Citatet er hentet fra Erika Fischer-Lichtes artikel i Fischer-
Lichte, Erika (ua) (2005): Metzler Lexikon Theatertheorie Metzler Verlag, Stuttgart. s. 234.
16)  Se Fischer-Lichte, Erika (2003a). Ästhetik des Performativen, Suhrkamp, Frankfurt am Main. Her sam-
menfattes nogle resultater fra et meget stort tysksproget forskningsprojekt ledet af Professor Erika Fischer-
Lichte. Heri deltog 18 universiteter, 20 forskellige discipliner i cirka 30 projekter under den fælles titel: 
Theatralität. Theater als kulturelles Modell in der Kulturwissenschaften. Projektet startede i 1995 og sluttede i 
2002. Balme, C./Fischer-Lichte, E/Grätzel, S. (2003b). Theater als Paradigma der Moderne? Francke Verlag, 
Tübingen. Fischer-Lichte, Erika et.al (2003c): Ritualität und Grenze, Francke Verlag, Tübingen, bind 5.  De 
øvrige titler er Inszenierung von Authentizität (bd 1, 2000); Verkörperung (bd 2, 2001); Wahrnemung und Me-
dialität (bd. 3, 2001); Performativität und Ereignis (bd. 4, 2003). Man kan også henvise til Professor Sauter, 
Willmar (2006). Eventness. A concept of the Theatrical Event. STUTS.
17)  Se fx Stephensen, (2010).
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det lige, de skal kunne blive enige om noget?  Det er i konsekvens af sådanne problemstillinger, 
det bliver påtrængende at undersøge, hvordan den dobbelte belastning af øgede individuelle fri-
hedsgrader og samtidigt øgede sociale styringer håndteres i den del af det globaliserede samfund, vi 
bebor.  I dette studie er objektet et kunstnerisk udtryk. Det er naturligvis en omvej at gå. Hvordan 
reagerer kunstnere på samtidige sociologiske forskydninger, og er disse reaktioner ikke også en del 
af hele forskydningen? Nu har omveje det med at tilbyde sig som mulighed for at se lidt mere af 
landskabet, man færdes i. Ligeledes her. Ved at iagttage hvordan kunstnere iagttager samfundet, 
får vi mulighed for en anden ordens iagttagelse, der måske kunne ses som en tredje orden i den 
forstand, at vores iagttagelse giver mulighed for at  beskrive, hvordan vilkårene for anden ordens 
iagtagelse etableres i et senmoderne samfund.  Dette leder frem mod en anden central hypotese: i 
den nuværende samfundsmodels 200-årige historie er det blevet klart, at samfundet i stigende grad 
benytter sig af 2.ordens iagttagelser. Det gælder de uddifferentierede sociale systemer, men også 
det psykiske system. For teatret især betyder det, at det som et tidligere privilegeret sted for anden 
ordens iagttagelse, i dag bliver til en lille niche i en enorm udvikling af muligheder (internet fx) og 
sprog (coaching, facilitering fx) for en sådan iagttagelse.  Det er derfor ikke så sært, at teaterviden-
skaben leder efter legitimeringsstrategier, der forbinder sig med sådanne forskydninger. 

Marina Abramovic, 1975, The lips of Thomas
Erika Fischer-Lichtes bog indledes med en beskrivelse af en “happening” en kunst-performance, 
hvor den udøvende kvindelige kunstner i afklædt tilstand drikker en flaske vin, spiser en meget stor 
krukke honning, skærer en femtakket stjerne i sit eget maveskind med et barberblad, for derefter 
at piske sig selv og lægge sig på nogle korsformede isblokke. Til slut reagerer nogle tilskuere ved 
resolut at gribe ind i performancen og løfte kunstnerinden op og fjerne isblokkene. Dermed ender 
opførelsen. 

Den tilstand, tilskuerne befandt sig i, lige inden nogen greb ind, beskriver Erika Fischer-Lichte 
som en tærskel-tilstand. Der er, ifølge Erika Fischer-Lichte, ikke en grænse, men derimod netop en 
tærskel mellem fiktionens imaginære realitet og den påtrængende, materielle realitet. “En perfor-
mativ æstetik har som mål en sådan grænseoverskridende kunst” (ibid. s.356). Grænsen ophæves 
og bliver til tærskel, der ikke adskiller, men forbinder, den bliver til en overvinding af stivnede 
modsætninger, der kan blive til dynamiske forskelsetableringer.  Tærsklen er et magisk mellem-
rum, hvor alt muligt kan finde sted (ibid. s.358). Erika Fischer-Lichte understreger, at de usynlige 
kræfter, der gennemsyrer vores verden og påvirker os, uden at vi kan se eller høre dem, ofte fører 
til emergenser, der helt unddrager sig vores intentionalitet, planlægning og forudberegning (ibid. 
s.360). Som mennesker kan vi ikke styre disse kræfter. Derfor må vi forholde os til verden med en 
både-og-indstilling, den “nye” oplysning opfordrer ikke mennesket til at beherske naturen, hver-
ken sin egen eller den, der giver omgiver mennesket. Derimod opmuntrer den den enkelte “...til 
forsøget på at træde i forhold til sig selv og til verden i et nyt forhold, ikke som enten/eller, men i 
et både/og-forhold. Til at opføre os i livet som i opførelsen af kunst.” (ibid s. 263)

En sådan grundholdning har, udover sin moralske form, klare fænomenologiske træk. Der er i 
Erika Fischer-Lichtes bestemmelser af det performative således tale om et forsøg på at vise, hvordan 
kunsten peger på et forhold i tilværelsen, som kunsten (først nu, må vi forstå) klart kan lade os 
erkende: vi befinder os konstant “betwixt and between” to perceptionsordner, der ikke lader sig 
stabilisere (ibid. s.274).  Jeg forholder mig kritisk til denne ophævelse af forskelle, det er en lidt 
for klassisk “ophævelses”-dialektik til min forskningssmag, samtidig med at Erika Fischer-Lichte 
lader  dekonstruktionen spøge lidt underbestemt ude i kulissen. Set i et systemteoretisk perspektiv 
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Marina Abramović. Performance stills from Lips of Thomas, 1975. Photos courtesy of the artist and Sean Kelly 
Gallery, New York. ©2005 Artists Rights Society (ARS). NY/VG Bild.

kunne man  hævde, at dét Erika Fischer-Lichte her peger på, er den omstændighed, at man ikke 
kan iagttage i en 1. orden og en 2. orden på samme tid. Der skal tid til at skifte iagttagelsesposition. 
Jeg ønsker helt konkret at skifte privelegeringen af “svævet” ud med en insisteren på, at iagttagelser 
kan gøres i forskellige ordner (1. og i 2.orden). Det afgørende er, at man kan springe mellem disse 
to ordner. Kunsten tilbyder dette spring som en del af det, der gør kunst til kunst. Mening og 
form forudsætter muligheden for at krydse en grænse. Hvis denne grænse ophæves, fordi “stivnede 
modsætninger” falder sammen, så falder hele ideen med den imaginære realitet bort. Det er jo 
netop det, at krydse grænsen, der muliggør en indsigt. Det, vi kan blive opmærksomme på, er, at vi 
krydser grænsen, og hvad det gør ved os, videre bliver det afgørende, hvordan vi beskriver de ord-
ner, vi springer imellem. Når Erika Fischer-Lichte etablerer en “performativitetens æstetik”, er det 
for i en og samme bevægelse at privilegere en bestemt type teater og en fænomenologisk tilgang til 
verden. Historisk set fremhæver Erika Fischer-Lichte, hvordan avantgarden (1890-1930) i Europa 
er forudsætningen for det performative vende. Det kan man også, i det systemteoretiske perspektiv, 
jeg har valgt at følge, beskrive som kunstsystemets radikale forsøg på at bearbejde den grundlæg-
gende kode, der så at sige udgør kunst-systemets intiale forskel: nemlig forskellen mellem imaginær 
realitet og realitet 18. Jeg tror ikke, at der findes andre uddifferentierede systemer, der i samme grad 
gør egen grundlæggende kode til genstand for kritik og eksperimenter. Det er det, der med et sy-
stemteoretisk blik, er det fascinerende ved kunstsystemet. Erika Fischer-Lichte viser, hvordan den 
historiske avantgarde finder programmatisk tilslutning i teaterforestillinger fra 1960’erne og frem. 
Der tales ligefrem om et “performativt vende”. Erika Fischer-Lichte er optaget af at angive, hvordan 
denne opfattelse af performativitet kan forklares både historisk, æstetisk og systematisk 19.  

18)  Luhman, Niklas (1995). Die Kunst der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. I denne bog 
er man i øvrigt også vidne til de eksperimenter, som Luhmann konstant foretager: nemlig undersøgelsen af, 
hvilke forskelle der kan vise sig brugbare. Derfor finder man i denne bog mindst tre forskellige andre bestem-
melser på spil, før Luhmann når til koden imaginær realitet/realitet. Dette sammen med andre teoretisk sva-
gere konstruktioner gør alt i alt denne bog til en af de mindre vellykkede i det meget omfattende forfatterskab.
19)  I en anden artikel i denne bog viser Niels Lehmann, hvordan denne inklusive intention som tendens 
trækker hele projektet skævt. Det bliver i høj grad en celebrering af det avantgardistiske perspektivs fokus på 
livet som det organiske.
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For Erika Fischer-Lichte bliver henvisningen til et teatervidenskabeligt udgangspunkt vigtigt. Hun 
understreger at denne opfattelse af teatret som sted for oplevelser, der etableres mellem scenen og 
salen, formuleres allerede af den tyske teatervidenskabs nestor Max Herrmann 20.  Herrmann lægger 
vægt på teaterforestillingen som det centrale objekt for teatervidenskaben 21. Det konstituerende for 
teaterforestillingen er aktørernes og tilskuernes samtidige tilstedeværelse (die leibliche Ko-Präsenz). 
Derved etableres, ifølge Erika Fischer-Lichte, en afstand til en i samtiden udbredt interesse for 
teaterteksten som det centrale anliggende. I denne vægtlægning ser Erika Fischer-Lichte tegn på 
den begyndende forskydning bort fra interessen for “betydning” (Bedeutung) over mod effekt eller 
virkning, og denne forskydning starter med den historiske avantgardes interesse i at gøre tilskueren 
til den, der kan skabe nye betydninger på grundlag af aktørernes sanselighed og materialitet 22. 

For mange alternative teaterfolk fra 1960’erne og frem stod dette som mål, men også som pro-
blem, for hvordan skulle man så forklare, hvordan materialitet og tegn, virkning og betydning hang 
sammen? Hvis man ikke kan beskrive eller tolke en betydning, hvordan kommer man da på sporet 
af en mulig virkning? Dette problem sætter gang i en udvikling af en kunstteoretisk debat, som vi 
idag kan finde i diskussionen om den relationelle æstetik 23. I Erika Fischer-Lichtes perspektiv er 
dette et resultat af, at det, hun kalder “det  hermeneutiske æstetiske paradigme”, ikke længere er 
dækkende 24. Det kommer ikke så meget an på at kunne forklare kunsten som på at opleve dens 
sanselighed og materialitet. Erika Fischer-Lichte er optaget af, at den klassiske modsætning mel-
lem betydning og effekt falder sammen.  “Betydning opstår i og med perceptionsakten” (ibid. 
s.245), siger hun, og det kan man jo dårligt være uenig i, men hun siger ikke meget om, hvordan 
det rent faktisk sker. En række perceptioner lader sig ifølge Erika Fischer-Lichte ikke udtrykke 
sprogligt, de lader sig højst be- og omskrive på en ufyldestgørende måde (ibid. s.277 fx). Ifølge 
det teoretiske landskab jeg henholder mig til, må man i modsætning hertil hævde, at perceptionen 
(Wahrnemung) netop er en sådan “omtrentlig” sansning, men at den ligger forud for enhver kom-
munikationshandling. Der er slet og ret intet andet medium, der i omfang og tempo kan hamle op 
med perceptionen. Det er dét de eksperimenterende teaterforestillinger ved deres insisteren på at 
undgå kausalsammenhænge sensibiliserer os overfor. Erika Fischer-Lichte mener, at vi herigennem 
forstår, at perception og betydningsetablering er den samme proces (ibid. s.247).  De associationer 
man som tilskuer kan få, opstår oftest ubevidst og ikke-intentionelt. De relaterer sig til strengt sub-
jektive erindringer og til inter-subjektivisk gyldige kulturelle koder. Der er således tale om emer-
gente betydninger. Konstruktionen af disse er uforudsigelig og ikke til at styre eller forudberegne. 
Kunstnerens intention om at “overføre” et budskab til tilskueren har dermed ringe kår, men Erika 
Fischer-Lichte synes ikke at tvivle på, at de eksperimenterende forestillinger opnår en ganske be-
stemt epistemologisk effekt, der dog kun kan forstås fænomenologisk. Vi kan sammenfatte dette i 
Erika Fischer-Lichtes  præmis: Når teatret laver forestillinger, der gør op med kausalitet og præcis 
betydningstilskrivning, så opstår der en situation, hvor det bliver muligt at fatte perception og be-

20)  Hermann, Max: Über die Aufgaben eines theaterwissenschaftlichen Instituts. Vortrag 27.6 1920. In: 
Klier, Helmar (Hrsg.) (1981). Theaterwissenschaft im deutschsprachigen Raum. Darmstadt,  s.15-24.
21)  Om forholdet til denne mentor kan man læse Janne Risums artikel i denne bog.
22)  Fischer-Lichte, Erika (2003a) s.242.
23)  Bourriaud, Niklas (2005); Kyndrup, Morten (2009). 
24)   Et af Erika Fischer-Lichtes tidlige værker hedder: Fischer-Lichte, Erika (1979) Bedeutung. Probleme ei-
ner semiotischen Hermeneutik und Ästhetik. Verlag C.H. Beck. Her fremhæves nødvendigheden af en betydnin-
gens intersubjektivitet som en dialektisk syntese, og den æstetiske proces’ mulighed for at lade betydningen af 
betydning komme til syne. Man genkender således en central teoretisk manøvre, der kritiserer en klassisk her-
meneutik. I 1979 med Eco og Walter Benjamin som inspiratorer, nu med en mere fænomenologisk farvning.
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tydning sådan som den “virkelig” er: nemlig emergent og som noget, der ikke alene kan beskrives 
adækvat med sproget.  Erika Fischer-Lichte hævder, at tilskueren ved den slags teater, hensættes i en 
kontemplativ oplevelsessituation, der adskiller sig fra tidligere tiders mere hermeneutisk betingede 
forståelsesproces. Ved hjælp af denne forskel (kontemplativ/hermeneutisk) iagttager Erika Fischer-
Lichte så den performative æstetiks centrale kendetegn: en kunst, der lader tilskueren svæve mellem 
at iagttage noget som “repræsentation” og noget som “præsent”. 

Det, vi her er vidner til, den hurtige erstatning af én forskel med en anden, er en typisk teoretisk 
manøvre forbundet med en afparadoksalisering. Den første forskel (kontemplativ / hermenutisk) 
erstattes af den næste (repræsentation / præsent). Sådanne tætte kæder af forskelle, der afløser 
hinanden, opstår når et paradoks (en beskrivelse af noget vi plejer at iagttage som en forskel bliver 
til en enhed) er etableret og på ny skal forklares. Erika Fischer-Lichte etablerer selv sit paradoks: 
“kunst er virkelighed”. Som i ethvert andet paradoks består problemet her i, at noget, der er tænkt 
som en forskel: kunst er forskellig fra virkelighed, nu anskues som en enhed. Refleksionen over dette 
må derfor bestå i en række forsøg på at opløse paradokset. Man kan nok godt hævde, at en forskel 
som den mellem re-præsentation og det præsente, er temmelig gammelt tankegods, der peger til-
bage mod en teori om afbildning og mimesis. Paradokset gøres mindre synligt og påtrængende ved 
at blive erstattet af andre forskelle, som fokuserer på andre aspekter, og som på den måde afleder 
opmærksomheden fra det grundlæggende paradoks.  Paradokser har det også med at irritere. Når 
irritationen bliver stærk nok, reageres der ofte med en insisteren på etik og/eller moral samt ubetvi-
velige værdier. Når virkeligheden er blevet kontingent, forsøger man at overgå denne indsigt med 
henvisningen til værdier og etik. Her er Erika Fischer-Lichte ikke nogen undtagelse. I tillæg hertil 
forsøger hun sig også med en historisk forklaring.  Det sker ved først at erklære, at den rigide forskel 
mellem kunst og virkelighed (kunst-autonomien) er en konstruktion af en modsætning, der styrter 
sammen med avantgarden og dens 1960’er rekapitulation.

Kunstens autonomi forudsætter en grundlæggende forskel mellem kunst og virkelighed, som 
den på samme tid postulerer og bekræfter. (ibid s.296) 

Denne modsætning søger den performative æstetik at ophæve. Den benægtes og udfordres på det 
kraftigste af den performative æstetik hævder Erika Fischer-Lichte. 

Da Marina Abramovic knuste vinglasset og hendes hånd begyndte at bløde, betød dette, at 
hun knuste vinglasset i sin hånd, og hånden begyndte at bløde. Denne handling konstituerer 
det knuste glas’ virkelighed og en blødende hånd. Der kunne ikke konstateres nogen afgørende 
forskel mellem kunst og virkelighed i opførelsen. Alt det, der blev gjort og vist betød det, der 
blev gjort og vist,  og konstituerede dermed den tilsvarende virkelighed. (ibid. S.296f ) 

Kan handlingerne monstro virkelig snige sig ud fra kunst-systemet? Jeg er ikke sikker på, at det 
går helt så let og elegant som skildret her. Moderniteten er irreversibel i den forstand, som allerede 
den historiske avantgarde lærte os det. Selv de mest ready-made objekter kunne ikke unddrage 
sig kunstsystemet. Ydermere er det vel sådan, at hvis der ikke er forskel på kunst og virkelighed, 
men det alligevel skal være muligt at springe mellem repræsentation og det præsente, så må man 
jo spørge sig, hvordan man da skal forstå denne forskel, og dermed forskellen kontemplativ/her-
meneutisk (er denne forskel monstro ikke hermeneutisk?). Paradokset, der sætter kunst og virke-
lighed på samme realitetsniveau, bliver bearbejdet ved at hævde, at det er muligt at forholde sig 
både kontemplativt (oplevende) og hermeneutisk (tolkende) til opførelsen, og at opførelsen lader 
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tilskueren springe mellem repræsentationen, der kræver hermeneutisk kunnen og det præsente, der 
“blot” kræver oplevelse. Her opstår en anden uenighed. Oplevelser er ikke iagttagelsesuafhængige, 
vil jeg hævde. Repræsentationen er, ifølge Erika Fischer-Lichte, en tegnafhængig, formidlet tilgang 
til verdenen, der forsøger at fastlægge betydning. Det sker ved, at der oprettes en række kausaliteter, 
der binder betydningerne sammen i en kontrolleret og kontrollerende stor fortælling, der giver en 
hermeneutisk adgang til en forståelse.  Det præsente er heroverfor en sanselighed og en materialitet, 
der i stedet for en hermeneutisk forståelse frembringer fornemmelser, følelser, associationer og anel-
ser, der kun vanskeligt, hvis overhovedet, lader sig udtrykke sprogligt. Herpå reagerer tilskueren 
kropsligt med både fysiologiske, affektive, energetiske og motoriske reaktioner, der kan iagttages af 
andre og på den måde invitere til en ny betydning. Det præsente er kendetegnet ved umiddelbar-
hed og fylde, helhed, autenticitet og nærvær. Men vi kan blive bevidste om denne nedsænkethed, 
en bevidsthed, der ikke kan forklares med sprog, men som kræver kunstens medvirken for at arti-
kuleres. Denne indsigt kommer  hermeneutikken til kort overfor, og derfor må kontemplationen 
(og måske fænomenologien?) tage over. Med denne forskel genetablerer Erika Fischer-Lichte en 
metafysisk og ontologisk distinktion, der vel ret beset er postuleret og teoretisk uholdbar. Man 
forstår godt hensigten med at privilegere det præsente med alle de fænomenologiske plusord fra 
umiddelbarhed til nærvær. Man forstår, at repræsentationen er hermeneutisk og plaget af kausali-
tetstvang og af en tegnafhængig tilgang til verden. Det er lige præcis her, det knækker for mig. Vi 
kan, efter min mening, ikke på nogen måde få adgang til omverdenen uden en iagttagelse. Enhver 
iagttagelse er baseret på en forskel. At det “præsente” skulle være tegnløst, kan man kun hænge op 
på en bestemt definition af tegn, som Erika Fischer-Lichte arver fra sprogteorien. Hvis man ikke 
godtager denne arv, giver en skelnen mellem tegn og tegnløst slet og ret ikke adgang til nogen 
teoretisk indsigt.  Blandt andet derfor foreslår jeg, at begrebet om det performative må undgå en 
sådan semiotisering 25.

Sammenfattende kan man hævde, at Erika Fischer-Lichtes performative æstetik ser tærskelover-
skridelsen og processen som målet. Erika Fischer-Lichte insisterer altså på at forskellen mellem 
fiktion (som det, der har form og repræsentationens karakter) og virkelighed (der er båret af mate-
rialitet og præsens) overskrides som en tærskel. Det er muligt at svæve over denne tærskel og opleve 
“dobbeltheden”, samtidig med at dette giver mulighed for at opleve oplevelsen, percipere sin egen 
perception.

Morsomt nok, er en af Niklas Luhmanns centrale formuleringer omkring kunst ligeledes hæftet 
op på denne ide om kunsten som tilvejebringer af en mulighed for at percipere perception (Wah-
rnehmung des wahrnemend).  Der er dog afgørende teoretiske forskelle på den måde, hvorpå 
begreberne perception (Wahrnehmung) etableres hos de to. Hos Luhmann spørges der først til, 
hvilken forskel kunsten sætter i verden. Her kan man svare, at kunsten synes at være i stand til at 
sætte noget, der ellers ikke er tilgængeligt for samfundsmæssig kommunikation på dagsordenen. 
I Luhmans teoretiske perspektiv udgør perception (wahrnemung) i vor dagligdag en samtidighed 
mellem overraskelse og genkendelse. Denne samtidighed kan ingen tænkning eller kommunika-
tion præstere, intet andet medie kan indhente perceptionens tempo.

Kunst stiller perception til rådighed for kommunikation, og det sker udenom sprogets stan-
dardiserede former, der er perciperbare på deres særlige måde. Kunsten kan ikke ophæve 
adskillelsen mellem psykiske og sociale systemer. Begge systemtyper er og bliver operativt util-

25)  Se hertil bl.a. Drewes, Miriam (2010): Theater als Ort der Utopie. Zur Ästhetik von Ereignis und Präsenz. 
Transcript, Bielefeld, s. 291 ff.
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gængelige for hinanden. Netop dette giver kunsten dens betydning. Kunsten kan integrere 
perception og kommunikation, uden at dette fører til en sammensmeltning eller en forvirring 
af operationerne. (Luhmann (1995) s.92) 

På den måde er perception noget ganske specielt. Det, der bliver vigtigt i en teori om det performa-
tive, er at kunne anskueliggøre, hvordan denne perception som fundament for kommunikationen 
fungerer.  Man kan hævde at performativitet afhænger af perceptionen, og at det er dette kunsten, 
blandt andet, kan tydeliggøre. Hvordan muliggør kunsten da denne perception af perceptionen?  
For at kunne svare på dette må der først opstilles en teori om, hvordan form opstår, og hvordan der 
herudaf kan skabes betydning. Det viser sig, at det kræver en skelnen mellem interaktion og kom-
munikation, da perceptionen fungerer forskelligt i de to aspekter af betydningsdannelse. 

Alternativ læsning af Abramovic, Lips of Thomas
Jeg var ikke til stede ved begivenheden i 1975. Det fremgår ikke om Erika Fischer-Lichte selv har 
set den. Jeg er derfor afhængig af de kilder, jeg har kunnet finde. Man kan finde Abramovic’s egen 
beskrivelse af performancen i en slags scenario:

“I only used the one image which presents the strongest moment of the performance itself, 
and can therefore stand on its own as a photograph… . The audience can, by reading the 
text description, and by looking at one single photograph, imagine the rest in their minds. 
-– Marina Abramovic

LIPS OF THOMAS

Performance 
I slowly eat 1 kilo of honey with a silver spoon. 
I slowly drink 1 liter of red wine out of a crystal glass. 
I break the glass with my right hand. 
I cut a five-pointed star on my stomach with a razor blade. 
I violently whip myself until I no longer feel any pain. 
I lay down on a cross made of ice blocks. 
The heat of a suspended space heater pointed at my stomach  
causes the cut star to bleed. 
The rest of my body begins to freeze 
I remain on the ice cross for 30 minutes until the audience interrupts the piece by removing 
the ice blocks from underneath.

Duration: 2 hours. Krinzinger Gallery Innsbruck. 1975 Abramovic first performed Lips of 
Thomas at Galerie Krinzinger, Innsbruck in 1973 [sic]. 26

Det er nu min påstand, at man kan læse denne performance med det foreslåede performativitets-
begreb, der hviler på distinktionen person/rolle.  Det giver ihvertfald mulighed for at afklare nogle 
af de centrale værdier, der synes at præge dette kunstværk.  Sammenfattende kan man hævde, at 

26) http://mocp.org/collections/permanent/abramovic_marina.php - Her angives, som man  kan se, både 
1975 og 1973 som årstal. Det er 1975 ifølge de fleste kilder.
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Abramovic i denne performance forsøger at klappe rigtig mange forskelle sammen. I forhold til 
digram 1, kan det illusteres som en  bevægelse i værket, der insisterer på at minimere forskellen på 
Abramovic’s funktion som “rolle” ~ skuespiller og “person” ~ Marina Abramovic.  I en slags heftig 
protest mod det “falske” og forstillede og derfor ikke-autentiske i en teaterrolle, forsøger hun at 
mimimere forskellen mellem Marina Abramovic og den fiktive figur. Blodet er reelt. Abramovic 
falder sammen med den fiktive figur. Og i den fiktive figur er der  ingen forskel mellem person og 
rolle. Men er der da overhovedet en fiktiv figur? Er hele performancens manøvre ikke lagt an på at 
ophæve denne forskel og lade os “svæve over tærsklen”?

Vender vi først tilbage til billedet, kan man konstatere, at denne performance synes at være klart 
disponeret i forhold til rummet. En hvid bagvæg, et sort forhæng i kongesiden (KS), bord og stol 
med rekvisitter opstillet med front mod den, der ser på. Det sceniske rum er belyst, og der er ikke 
derudover markeret noget skarpt skel mellem “scene” og “sal”. Den nøgne kvinde er også med 
front mod, hvad man må formode har været et tilskuer-areal. Først siddende bag bordet, med de 
rekvisitter der senere skal komme i anvendelse, siden stående ved bagvæggen. Det fremgår af disse 
iagttagelser, at der er konstrueret en klar teatral ramme omkring begivenheden. Det fremgår, at der 
kun er en aktør til stede. Dette træk afstedkommer en særlig monologisk dramaturgi. Den vender 
vi tilbage til om lidt. 

Der skabes forventninger, når der på bordet står flaske, glas, honningkrukke, og en pisk. Når 
først der er drukket vin af glasset, spist honning af krukken, synes det oplagt, at også pisken skal i 
sving. Varmelampen der hænger parat etablerer på den måde en gåde. Hvordan skal  den bringes 
i anvendelse? Forventninger kan indfries, eller skuffes. Da glasset knuses, og Marina kan fremvise 
en blødende hånd, opstår et nyt sæt af forventninger. Som tilskuer bliver man nødt til at justere de 
forventninger, man har etableret, det kan blive værre, mere radikalt. Og det gør det. Disse forvent-
ninger indfries. Det bliver vanskeligere for tilskueren at sammenfatte de mange informationer og 
meddelelsesformer til én forståelse. I forhold til en systemteoretisk baseret dramaturgi vil man her 
skelne mellem to forskellige former for strukturdannelse: en normativ, hvor forventningerne hele 
tiden bekræftes, og derved bliver til norm for strukturen, således at hvis noget afviger fra normen 
vil man afvise det. En anden form for strukturdannelse kan beskrives som kognitiv, her reageres der 
anderledes på afvigelser fra strukturen. Et sæt af forventninger er oparbejdet, men pludselig viser 
det sig, at forventningerne ikke længere bekræftes, men skuffes. Den kognitive strukturdannelse 
forsøger da at danne en ny struktur, der kan forklare de operationer, der ikke bekræftede de tidli-
gere forventninger. Nye forventninger oparbejdes.  Lips of Thomas er i sin dramaturgi indstillet på at 
tilskueren må opgive nogle forventninger og erstatte dem med andre. Det, dramaturgisk set, ope-
rative analysespørgsmål er derfor, hvilke forskelle værket opretter, og hvordan forskellene etablerer 
forventninger. Det kan der faktisk siges en hel del om. Der er klare momenter af en kognitiv struk-
turdannelse, men de fungerer samtidig med at værket synes at være båret af en klart fremadskri-
dende normativ struktur. De præsenterede objekter anvendes, selvlemlæstelsen eskalerer. At man 
ikke derudfra kan slutte sig til, hvordan den reelle tilskuer vil tilskrive sin egen betydning, er ganske 
indlysende. Det afhænger af uforudseelige personlige associationsrum. Tilskueren kan fx opleve at 
føle sig manipuleret, eller for den sags skyld føle sig udfordret til en etisk stillingtagen og handling.  
Men at værket arbejder med symboler, redundans og kompositionelle strukturer er uomtvisteligt. 

At Abramovic søger at styre oplevelsen af værket i én retning bliver derfor også til noget, man kan 
formulere sig analytisk omkring.

For Erika Fischer-Lichte drejer det sig om at beskrive denne performance som begivenhed (og 
netop ikke som værk), som noget, der ophæver den stivnede modsætning mellem fiktion og virke-
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Dette foto har Abramovic selv  udvalgt som det mest repræsentative billede fra Lips of Thomas - dette billede er 
angiveligt fra performancen i 1975.

lighed (og netop ikke som en imaginær realitet, der bevidst lægger vægt på genindskrivningen af 
det reelle), som et eksempel på en radikal teaterform, der i sin anti-teatralitet forudgriber afgørende 
nye tendeser i teaterkunsten (men som netop ved sin avantgarde-retorik og deraf følgende drama-
turgi bliver en slags bekræftelse af teater i negativ form), og som derfor udfordrer analytikeren til at 
opfinde en teori om en performativ æstetik.  Erika Fischer-Lichte får det performative til at  lyde 
som dekonstruktionen selv, når hun insisterer på, at det er det performative, der påpeger stivnede 
modsætninger og får dem til at falde fra hinanden. I en lidt køligere udgave, vil jeg hævde, at det 
er at overvurdere Lips of Thomas. Den er interessant som et eksempel på et stykke anti-teater, der, 
morsomt nok, senere bliver til næsten rent teater på Guggenheim 2005, ved en gen-opførelse, 
hvorom Marina Abramovic siger: 

I halvfjerdserne var teatret performancekunstnerens fjende. Teatret blev betragtet som et nar-
reværk, en iscenesat oplevelse. I halvfemserne er min holdning helt anderledes. ... Tilskuerne 
der nu kommer til teatret for at se mit værk, ser både en teaterforestilling og en forestilling. 27 

 Dette billede fra “gen”opførelsen i New York, 2005 viser, hvordan det konkrete rum her frabeder 
sig direkte interaktion med tilskueren. Scenen er hævet over gulvet. Genopførelsen bestod derud-
over også i, at Marina Abramovic gentog det oprindelige scenario 7 gange med vekslende betonin-
ger, ligesom der var tilføjet musik og sang, flere rekvisitter mv.  

Man undervurderer det, efter min mening, radikale ved den første opførelse af Lips of Thomas, 

27)  Se Marla Carlson: The Lips of Thomas (Seven Easy Pieces): “Marina Abramovic Repeats: Pain, Art and 
Theatre” http://www.hotreview.org/articles/marinaabram (besøgt 12.1.08).
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nemlig eksperimentet med at tillade tilskueren at gribe ind i selve værket 28.  Og jeg har ingen pro-
blemer med at kalde det et værk. Værket er kunstsystemets operative enhed, det må forstås som en 
kommunikation. Den imaginære realitet, der skabes i Lips of Thomas, er karakteriseret ved, at den 
genindskriver det reelle i den imaginære realitet med meget stor kraft. Den etablerer en situation, 
hvor Marina Abramovic kommunikerer direkte med publikum. Man kan sige, at den sceniske fik-
tion er så tynd, som den kan blive: der er ingen skuespillere, der “lader som om”, de er nogle andre. 
Men Marina Abramovic er rammesat af den teatrale fiktion – af indramningen, om man vil. Hun 
gør, hvad hun gør, men det viser også hen til noget. Hvis hun havde siddet fuldt påklædt og blot 
drukket sin vin og spist sin honning, havde det ikke været meget at skrive hjem om, men fordi hun 
udstiller sig selv og påfører sig selv smerte, sker der noget, som tvinger tilskueren til en selektion af 
forståelse. Hvad er der da at forstå, kunne man spørge?

Jeg er for så vidt ikke uenig med Erika Fischer-Lichte i påpegningen af, at tilskueren i denne 
kommunikationsform tvinges til at springe mellem forskellige iagttagelses-positioner. Men det er 
min opfattelse, at man kan fremskrive en del flere konkrete bestemmelser af denne kommunika-
tion, hvis man går ud fra den performativitets- og kommunikations-forståelse, der er skitseret i 
det foregående. Allerførst er det centralt at spørge til den situation, der etableres i forestillingen. 
Den adskiller sig jo klart fra vanlige teateropførelser, hvor mindst to mennesker kommunikerer til 
hinanden, medens tilskueren ser på. Her er den enlige kvinde rettet mod tilskueren. Vi genkender 
denne monologiske form som et centralt træk i megen performancekunst. Kunstneren retter sin 
kommunikation direkte mod tilskueren. Den imaginære realitet søges gjort så “tynd” som muligt 
gennem den sammenklapning af forskelle mellem person og rolle, som er antydet ovenfor. Op-
hævet er den, efter min mening, ikke. Kunstneren står som digtets almene “jeg”, og beretter til et 
alment “du”. Ligesom i digtets form, kan dette du være en imaginær anden, læseren eller digteren 
selv. Et digt kan jo til og med etablere flere sådanne jeg’er og du’er. Det kan en solo-performance 
kunstner også. Det er således interessant for en analyse at søge at bestemme disse forhold omkring 
kommunikationen: hvordan etableres tilskuerens adgang til performancen? Med den klare marke-
ring af scenen etableres der, i Guggenheim 2005 versionen, en helt klar afstand til tilskueren. Det 
var ikke tilfældet i den oprindelige 1975 version. Her var markeringen dog alligevel til stede som en 
anderledes rammesætning af rummet omkring Marina Abramovic selv.  Den (ordløse) handlings-
kæde har sin helt egen dramaturgi. Meddelelsesformen er karakteriseret ved enkelheden, nøgenhe-
den, prøven og udholdenheden overfor voldsomme belastninger af kroppen: alkohol og honning, 
glasskår, pisk, og barberblad. Nøgen krop mod is, under varmelampe. Hvis det virkelig var, som 
Erika Fischer-Lichte mener, at det man ser, kun er det, der faktisk sker, så undervurderes montagen 
i værket. Der er en klar dramaturgi i opbygningen af pinslerne. Det kulminerer i en stiliseret kors-
fæstelse på is-korset 29.  De religiøse associationsrum synes redundante (stjerne, flaggelantisme, vin 
og honning, blod og kors) og de udleveres uden andre kommentarer end montagens. Sammenstil-
lingen og de enkelte, stramt koreograferede bevægelser tyder på en ekstrem beherskelse af de krops-
lige pinsler, som hun påfører sig selv. Denne beherskelse er i sig selv en effekt, der henviser til den 
teatrale ramme. Ambivalensen mellem offer og bøddel forstærkes her af, at offeret selv er bøddel. På 
den ene side etableres der meget dagligdags begivenheder. At se nogen drikke en flaske vin og spise 
noget er ikke så ualmindeligt. At det er en nøgen dame, der sidder ved et bord og gør det, medens 
andre ser på, flytter straks det hele en tand. At det bliver en hel flaske vin og hel krukke honning, 

28)  Om en sådan afbrydelsesstrategi kan man læse mere i Exe Christoffersens artikel i denne bog.
29)  Det berettes at Abramovic var inspireret af rygterne om en amerikansk performance kunstner, der 
havde ladet sig korsfæste til en Folkevogn (dog med lægelig bistand og kun for en meget kort stund).
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og at dette nu engang tager den tid, det tager, peger på at der her etableres en realitet. Ting tager tid, 
og ting er det, de er. Der etableres en forventing om en rækkefølge, om at elementerne på bordet 
skal i brug (også pisken). Der er ingen ledsagende ord eller anden auditiv opbakning. Det er de 
konkrete handlinger, der fokuseres på og disse eskalerer så ind mod en “overskridelse”. Der bliver 
ikke lagt op til at kommunikationen er om noget andet, end selve handlingerne. Handlingerne 
antager til gengæld mere og mere rituel karakter, hvormed man kan pege på, at Marina Abramovic 
etablerer en “overgang” med meget kristne symboler: vinen ved bordet, og om ikke brød (som i 
den hellige almindelige kirke) så dog honning (som i den ortodokse kirke), pinsler i form af pisk og 
inskriptioner i huden. Den femtakkede stjerne, pentagrammet, er i kristendommen blandt andet 
blevet læst som symbol på Jesus’ 5 sår. Men, karakteristisk nok har den femtakkede stjerne også 
andre symbolværdier, som  Marina Abramovic formentlig spiller bevidst med.

Alt afhængigt af om spidsen vender op (det helhedssøgende menneske) eller ned (det dyriske, 
eller okkulte), indgår stjernen i forskellige associationsrum 30, den kan også ses som symbol for det 
kommunistiske Joguslavien, hun lige er kommet fra. Denne flertydigghed er formentlig udtryk for 
et ønske om at etablere en uafgørlighed. Når hun til slut ender på et kors af is, kan man jo spørge 
til, om opstandelse var påtænkt: Det får vi aldrig at vide, for tilskuerne brød ind, og løftede Marina 
Abramovic ud af isgraven.

Sådan kunne man godt etablere et eksempel på en mulig redundans i materialet og en antydning 
af, hvordan det samme materiale også giver modstand mod tolkninger. Marina Abramovic ofrer sig 
selv som en anden Jesus: hun er dog både bøddel og offer. Ligesom  pentagrammet næppe tilfæl-
digt har spidsen nedad, pegende direkte på kønnet, er der hele tiden også andre læsninger mulige. 

30)  Man kan således finde eksempler på, at Marina Abramovic senere har udstillet billeder af sig selv, hvor 
spidsen vender opad. Ved den første opførelse vendte den dog, som anført, nedad.
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Denne bevidste ubestemthed præger dermed værket. Ethvert forsøg på at danne en betydning 
vil støde på modstand i materialet. Det modsætter sig entydiggørelse.  Måske kan man hævde, at 
den bestemte ubestemthed som kan analyseres frem i værket, peger på Marina Abramovic som 
kunstner, der bruger kunsten som et ritual til at frelse og forsone, og som netop derfor kræver det 
ekstreme offer. Hendes solo-præstation går over grænserne for repræsentationen, og i sin stramt sty-
rede præsentation af smerte og blod understreger værket sin egen realitet som realitet. At hævde, at 
værket derved skulle unddrage sig enhver imaginær aktivitet, er efter min mening at undervurdere 
det. Den teatrale fiktion er allerede etableret fra begyndelsen. Den manipuleres og muliggør til og 
med inddragelsen af tilskueren. Hvad nu, hvis den kvikke tilskuer havde været proaktiv, og fjernet 
pisk og barberblad efter at glasser var knust, hvordan havde Marina Abramovic da reagereret?  

Det er netop, når uafgørlighed og paradoksalitet bliver påtrængende, at vi reagerer med henvis-
ning til det etiske. Det er bare mere, end det etiske kan klare. Der er ikke nogle klare værdi-regler, 
der kan fortælle os, hvordan vi skal opføre os i denne situation. Derfor er vi nødt til at “opfinde” 
disse, og her trækker vi så på vore egne værdiopfattelser. Man kan spidsformulere dette ved at sige, 
at 1.ordens iagttageren altid må have værdier at handle ud fra. Set fra 2. orden kan man iagttage 
hvordan værdier etableres. Ambivalensen forstærkes yderligere af, at kvinden udstiller sig nøgen for 
tilskuerens blik, omend gradvis: Fra den første beskyttelse bag bordet, til den fuldt eksponerede 
nøgenhed med pisk, rids og korsfæstelse. Hun eksponerer sig, hvorved tilskueren eksponeres som 
voyeur, med mindre man vælger at forlade seancen. Kroppen bliver medium for denne performan-
ce. Og den form, der etableres, er karakteriseret ved tilrettelagte (netop ikke spontane) handlinger, 
velovervejede, beherskede, og som sagt komponeret med klar udviklingslogik (normativt struktur-
element). Tilskueren etableres i en ambivalens, på den ene side reduceres hun/han til voyeur, men 
bliver samtidig inviteret til aktivt at selektere sin egen forståelse, fordi værket ikke er præget af 
entydige styringer (kognitiv strukturdannelse). At happeningen afbrydes udtrykker ganske rigtigt 
det forhold, at nogle tilskuere ikke kunne udholde adskillelsen mellem scene og sal mere. Fordi de 
var til stede i samme rum, kunne de gribe ind. Alle, der overværede seancen, har haft mulighed for 
at overveje, om man kunne tillade sig at afbryde værket, om værket måske kaldte på en afbrydelse, 
eller om man blot skulle forlade stedet.  Der er ingen tvivl om, at hvis Marina Abramovic havde 
ønsket at afvise publikums intervention, så kunne hun have gjort det. Hendes styring er hele vejen 
igennem stram. At hun accepterer den er tegn på, at tilskueren gives tilladelse til at gribe ind i vær-
ket og i den forstand blive en del af det. Det er vel ret beset i denne gestus, at det mest afgørende 
forhold ligger gemt. Tilskuerens fysiske integration i værket tolereres (lokkes måske oven i købet 
frem). Det er denne radikaliserede feedback sløjfe, der er interessant. Dels fuldbyrdes en kom-
munikation mellem scene og sal, mellem tilskuer og den performende kunstner, der er mere end 
tilråb og udvandring. Det er et indgreb, der i lige så høj grad kan læses som en del af værket, som 
det er handling i virkeligheden. Det er netop denne dobbelthed, der udstilles. Det er ved at krydse 
grænsen, at betydningen af grænsen og en anden type iagttagelse bliver mulig. Det er netop ikke et 
indgreb i forhold til en reel ulykke, der kræver øjeblikkelig handling. Så skulle Marina Abramovic 
vel nærmest have være indlagt og behandlet, fordi hun er til fare for sig selv 31. Det er måske tættere 
på den brechtske gadescene: “et vidne demonsterer, hvordan ulykken skete”. Abramovic demon-
strerer, hvordan mennesket kan søge efter mening i en kropslig intensitet, en ritualiseret selvafstraf-
felse, og hvis tilskueren føler sin etiske norm overskredet, er der øjensynlig mulighed for at gribe 

31)  Skårderud, Finn (2009): “Smertens bilder – selvskading i film” i Tidsskrift for Norsk Legeforening 
Nr. 9 – 30. april 2009 129:896-899. Den selvskadende person er meget ofte optaget af iscenesættelsen af 
akten eller af fremvisningen af skaden.
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ind og afslutte seancen. Derved tvinges tilskueren ind i et valg: reaktivt at forlade seancen, passivt 
forblive i en oplevende og tolkende position, eller aktivt gribe ind.  Tilskueren tvinges dermed til 
at overveje sit eget forhold til passivitet, komtemplation (se på), re-aktivitet (forlade lokalet) el-
ler aktivitet (afslutte ved fysisk indgriben). Dette dilemma er nøje planlagt og overvejet. Det kan 
overføres til en moralsk dimension i forhold til tilskuerens egen hverdags-adfærd, men man kan 
også lade være. Ved at etablere disse forventninger og ved at fortætte disse til en slags etisk fordring: 
er du passiv, re-aktiv eller aktiv, gør Marina Abramovic sit kunstneriske virke til en dialog med 
tilskueren. Det er en sådan “forståelse”, Lips of Thomas er interesseret i at generere Det er denne 
kommunikationshandling, der bliver det centrale fokus. Således bliver det muligt at bestemme 
noget af det, der skinner frem som det æstetiske hierarki i værket, sådan som det fremtræder i 1975 
versionen. Med en insisteren på at “ophæve” forskellen mellem realitet og imaginær realitet tegner 
forestillingen sig ind i en bestemt dramaturgisk model for det teater, der gerne vil inddrage sine 
tilskuere aktivt i fiktionen.  Men netop kun som én model blandt flere andre. Den normative pri-
villigering af den forskels-ophævende æstetik forhindrer en analytisk sensitivitet overfor nogle af de 
andre dramaturgiske former for performativ æstetik, man kan finde. Ud fra det foreslåede begreb 
om performativitet kan man skelne mellem et teater for og et teater med tilskuere. Naturligvis er 
teatret altid afhængigt af at have tilskuere, så i en forstand er det jo altid ’med’ tilskuere. Her sigter 
jeg dog til eksperimenter med teaterformer, der i radikal forstand inddrager tilskueren i produk-
tionen af værket. Hvor Abramovic tilbyder en slags rituel ophævelse af virkeligheden gennem sin 
teatraliserede offerposition, kan andre teaterformer arbejde med at ophæve teatret (som fx Augusto 
Boals eksperimenter med Usynligt Teater). En tredje mulighed byder sig naturligvis til: en tilgang 
til et teater med tilskuerene, der opretter en fiktionskontrakt om, at man bibeholder distinktionen 
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imaginær realitet><realitet, men at deltagerne kan forventes at skulle indtage mange forskellige 
“roller”: som skuespillere, som dramatikere, som tilskuere, som scenografer osv.  Eksperimenter jeg 
i anden sammenhæng har kaldt for “det åbne teater”.  Det skal ikke uddybes yderligere her, men 
pointen er altså, at man med et performativitetsbegreb som det foreslåede, synes at have et større 
reservoir af mulige teaterformer til rådighed, idet der ikke forhånds-ekskluderes.

Træder vi til slut et par skridt baglæns og forsøger at anskue denne specialiserede debat omkring 
performativiteten i et æstetisk udtryk i et andet perspektiv, kan man måske  få øje på, hvordan 
Abramovic’s performance tematiserer en række konsekvenser af forsøget på at lade distinktioner 
falde sammen.  Hvad er prisen for at ville opnå enheden mellem kunst og virkelighed, mellem 
person og rolle, i både imaginære og reelle realiteter?  Prisen er måske præcis så høj som Abramovic 
spår i 1975. Det bliver et offer, det bliver en selvafstraffelse med uendelige variationsmuligheder, 
hvor man selv er bøddel.  Og det kunstneriske svar rummer også en advarsel og en kritik af ka-
pitalismens tredje fase. Når den enkelte medarbejder skal danne sin egen mening med arbejdet, 
når distinktionen mellem arbejdstagerrollen og medarbejderens person søges minimeret, så der 
det nærliggende at antage, at dette fungerer som en ekstra belastning af et i forvejen højt belastet 
senmoderne subjekt. Effekten af dette er en kollaps. 
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Værket på væven
Performativitet og interaktivitet i Forestillingen om Kejserens nye Klæder

Af Thomas Rosendal Nielsen

Værkbegrebet er ofte blevet kritiseret for at være for stift og for gammeldags til at beskrive 
samtidens performative teaterfænomener; det er for bundet til litteraturen, til kausallogik-
ken, til afsender-modtager modeller, til romantiske ideer om organiske helheder, til en mar-
kedslogik, hvor værket betegner ejerskabsforholdet mellem kunstneren og et afsluttet pro-
dukt. Denne artikels argument er, at hvis hensigten er at producere dramaturgiske analyser 
(og ikke at legitimere teaterforestillingen overfor filmen eller teatervidenskaben overfor lit-
teraturvidenskaben), så er det mere frugtbart at dynamisere værkbegrebet end at forkaste det. 
Argumentet fremføres gennem analysen af en interaktiv børneteaterforestilling af Corona la 
Balance (2007). 

De lode, som de toge Tøiet af Væven, 
 de klippede i Luften med store Saxe,  
de syede med Syenaal uden Traad og sagde tilsidst:  
“see nu er Klæderne færdige!”  
H.C. Andersen

Opførelsens særlige æstetik kan ikke begribes ud fra ideen om teaterforestillingen som værk. Det 
er et af de teoretiske forslag, Erika Fischer-Lichte afprøver i Ästhetik des Performativen (2004), hvor 
hun i lyset af det 20. århundredes teaterteori fra Max Herrmann og frem og med avantgardekun-
sten som eksempel understreger, at opførelser (Aufführungen) er flygtige, unikke og ikke-genta-
gelige processer, der relativerer eller fuldstændigt ophæver den grundlæggende adskillelse mellem 
producent og værk og mellem værk og recipient. 

Værk-, produktions- og receptionsæstetikken beror imidlertid på disse forudsætninger. Deres 
parametre og kategorier kan dermed ikke længere anvendes fornuftigt på en opførelse. Opfø-
relsen som kunst, dens specifikke æstetiske kvalitet, burde passende foreligge alene ud fra dens 
begivenhedskarakter. (Fischer-Lichte 2004, s. 282) 

Uden en definitiv adskillelse mellem producent, værk og recipient, intet kunstværk, og derfor vil 
Erika Fischer-Lichte erstatte den klassiske værkæstetik med en begivenhedsæstetik. 1 

 Det teoretiske problem, som Fischer-Lichtes karakteristik af opførelsen peger på, er ikke enestå-
ende for teatervidenskaben, men finder blandt andet sin parallel i sociologien. Mustafah Emirbayer 
beskriver i sit “Manifesto for a Relational Sociology” (1997), hvordan forskellen mellem at tænke i 
relationer og i substanser, og sensibiliteten for tid har givet anledning til radikalt forskellige socio-
logiske teoridannelser i det 20. århundrede: “Sociologer er i dag konfronteret med et fundamentalt 

1)  I slutningen af Ästhetik des Performativen (s. 315) bliver retorikken lidt mere forsigtig, idet Fischer-Lichte 
her markerer, at teorien ikke skal erstatte de øvrige traditioner, men blot anvendes der, hvor disse ikke længere 
virker tilstrækkelige: “Wo immer Kunstprozesse ablaufen oder abgelaufen sind, die sich mit den Begriffen 
“Werk”, “Produktion” und “Rezeption” angemessen fassen und beschreiben lassen, besteht keine Notwendig-
keit, sie durch eine Ästhetik des Performativen zu ersetzen […]”.  
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dilemma: hvorvidt de skal begribe den sociale verden som noget, der primært består af substanser, 
af statiske “ting”, eller som dynamiske, udfoldende relationer.” (Emirbayer 1997, s. 1).  Emirbayer 
tegner billedet af en vestlig metafysik, der siden Aristoteles har haft tendens til primært at tænke 
verden i substanser, som først sekundært sættes i bevægelse og i relation til andre substanser. Med 
et citat fra Norbert Elias demonstrerer han, hvordan denne substans-ontologi er en indgroet del af 
det engelske sprog (og iagttagelsen holder også på dansk):

Vi siger: “vinden blæser”, som om vinden faktisk var en fast ting, der på et givet tids-
punkt begynder at bevæge sig og blæse. Vi taler som om, der kunne eksistere en vind, som 
ikke blæste. Denne reduktion af processer til statiske tilstande, som vi kort vil kalde “pro-
ces-reduktion”, virker selvindlysende for mennesker, der er vokset op med sådanne sprog.  
(Elias 1978 i Emirbayer 1997, s. 283)

I forlængelse af en filosofisk tradition, der går tilbage til Heraklit, sætter Elias en proces-ontologi 
i stedet for en “tings-ontologi”, og spændingen mellem disse to ontologier er ifølge Emirbayer en 
krumtap for det 20. århundredes teoridannelser. Emirbayer er selv fortaler for den relationelle 
måde at tænke på, men han gør samtidig opmærksom på, at disse relationelle teorier har nogle 
vanskeligheder tilfælles. For det første et problem vedrørende bestemmelse af grænser. Hvis alt 
er at betragte som kontinuerte processer, så fremstår den grænse, der funktionelt demarkerer et 
givet objekt (fx en forestilling i en dramaturgisk analyse), kontingent og iagttagerafhængig. Det 
rejser spørgsmålet: hvem iagttager grænsen? Iagttages grænsen fx fra deltagerens, kunstnerens eller 
forskerens perspektiv? Det andet problem er, at det er vanskeligt at beskrive netværksdynamikker 
dynamisk. Sproget og traditionen har det med at hypostasere forandringer, så de fremstår som en 
række distinkte, statiske tilstande. Det tredje problem vedrører kausalitet: tings-ontologier forkla-
rer forandringer ved at beskrive, hvordan en ting, et subjekt, påvirker en anden ting, et objekt. Men 
når der ikke er tale om ting, men om netværk af dynamiske relationer, hvordan og hvornår erstatter 
så én relation en anden? Hvordan beskrives de præcise betingelser for forandringer i netværket? 
Endelig påpeger Emirbayer et problem vedrørende de relationelle teoriers normative implikationer. 
Den substantialistiske tankegang sættes ofte i forbindelse med hegemoniske strukturer, der be-
kræfter og fastholder traditionelle vestlige værdihierarkier: mand/kvinde, ånd/krop, subjekt/objekt, 
centrum/periferi mm. Hvordan forholder relationelle teorier sig til produktionen af værdier, og 
hvilke værdier producerer de selv?

  Med begivenheden som det styrende begreb er det åbenlyst, at Erika Fischer-Lichte læg-
ger en proces-ontologi 2 til grund for Ästhetik des Performativen. Fischer-Lichtes teori er at regne 
som en relationel teori, der på nogle punkter placerer sig meget radikalt i forhold til de problem-
stillinger, Emirbayer peger på. Hvad angår grænseproblemet, så bestemmes det performative som 
en grundlæggende grænsenedbrydende dynamik. Det gælder ikke bare grænsen mellem værk, pro-
duktion og reception, men også mellem krop og ånd, mellem subjekt og objekt, mellem betydning 
og virkning, mellem dyr og menneske, mellem betegner og betegnet, mellem kunst og virkelighed 
(Fischer-Lichte 2004, s. 295). Spørgsmål om, hvordan grænser og strukturer produceres, lader sig 
knapt stille inden for denne teoretiske ramme, de overlades til andre perspektiver, fx til semiotikken 
og receptionsæstetikken. I forhold til netværksdynamikker, så er det forvandlingen af begivenhe-
dens aktør/tilskuer-relation til en relation mellem deltagere, der er sat i forgrunden. Den fremhæ-

2)  Se hertil Niels Lehmanns kritik af ontologien i Ästhetik des Performativen i Lehmann 2007a. 
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ves i reglen som en positiv, demokratiserende og myndiggørende udvikling 3. Teorien beskriver ikke 
forskellige former for deltager-relationer. Man må i stedet forestille sig et kontinuum, hvor opløs-
ningen af den hierarkiske forskel mellem aktører og tilskuere leder over i relationen mellem princi-
pielt autonome og ligeværdige deltagere (Ko-Subjekter). Forandringer beskrives ikke som kausale, 
men som kontingente og uforudsigelige, idet performative begivenheder − med henvisning til 
Victor Turners (1977) og Richard Schechners (1982) brug af Arnold van Genneps ritualmodel 
− producerer liminale mellemrum, hvor den aktuelle orden er sat uden for kraft. Anti-struktur i 
Turners forstand (fx 1982, s. 44f ). Disse implikationer gør den performative æstetik til en radikal 
relationel teori. Det performative er – sat lidt på spidsen – socialitetens og temporalitetens op-
løsning af forskelle, grænser og strukturer i begivenhedens store smeltedigel. Teoriens normative 
implikation er en insisteren på nedbrydelsen af alt, hvad der ligner et hierarki, en grænse, et objekt 
eller en struktur − fuldstændigt i tråd med mange af de avantgardepoetikker, der udgør teoriens 
eksempelmateriale. Ästhetik des Performativen stiller sig affirmativt til bl.a. Artauds og Grotowskis 
svar på spørgsmålet om, hvad vi skal bruge kunsten til. Den performative avantgardekunst fremstår 
dermed som en privilegeret kunstart, og ved således at begrunde avantgardekunsten begrunder den 
performative æstetik sig selv. Ästhetik des Performativen fuldfører en legitimerende cirkelbevægelse. 
Cirklen fuldendes, når Fischer-Lichte beskriver det såkaldt performative vende som et historisk 
vendepunkt i den vestlige kultur. Opløsningen af hegemoniske forskelle og produktionen af fælles-
skaber og “med-subjekter” er et forløsende svar på civilisationens dårligdomme; den muliggør en 
genfortryllelse af verden, et nyt og bedre oplysningsprojekt: 

Idet den [performative æstetik] markerer grænsen for den Oplysning, der behøvede di-
kotomiske begrebspar til at beskrive og beherske verden; idet den lader mennesket træde 
frem som embodied mind, viser den sig at være virkemiddel for en “ny” oplysning […].   
(Fischer-Lichte 2004, s. 362) 4

Teorier, der tager form som et legitimeringsprojekt, ender nemt med at blive ensidige, og det 
gælder i mine øjne flere aspekter af Fischer-Lichtes teori. Vægten på begivenhedens ontologi og 
afvisningen af de heuristiske distinktioner, der ligger i værkæstetikken, medfører et perspektiv, som 
er rig på generelle udsagn om performancekunstens overvejende positive beskaffenhed, men fattig 
på analytiske distinktioner, der kan fange forskellene mellem de enkelte “objekter”. Fischer-Lichtes 
markering af opførelsens socialitet og tidslighed er vigtig, især for analysen af forestillinger, der an-
tager en ufærdig, processuel karakter, og som udforsker andre relationer mellem de tilstedeværende 
end den traditionelle scene/sal-relation. Men hendes generelle afvisning af strukturer, distinktioner 
og grænser, er for mig at se at smide begge øjne ned i Mimers brønd.  Performativitetsteorien kan 
rammende beskrive nogle generelle aspekter af performance-begivenheder, som den hermeneutiske 
tradition ikke er sensibel for − især når der ligger avantgardistiske poetikker til grund. Men det er 
nødvendigt med nogle heuristiske “proces-reduktioner”, hvis vi skal kunne iagttage forskellene og 
lighederne mellem de relationer og dynamikker, som de enkelte forestillinger iscenesætter.

For at kunne foretage dramaturgiske analyser, må vi kunne iagttage − ikke bare hvordan processer 
nedbryder, men også hvordan de producerer orden. Hvordan en emergent orden, dvs. et afgrænset 
kompleks af former, kan blive til − ikke som resultat af én kunstners skabende vilje, men i en proces 

3)  Se fx Fischer-Lichte 2004, s. 83 ff om produktionen af fællesskaber.
4)   I Theatre, Sacrifice, Ritual (Fischer-Lichte 2005, s. 258) afslutter hun lidt mere forsigtigt med at markere, 
at transformationerne muligvis kun er lokale og midlertidige.



140

Thomas Rosendal Nielsen

af mange deltageres gensidige iagttagelse af selektioner. I forlængelse af Elias kunne man fx tænke 
værket som et element i en social figuration 5. “Med figuration mener vi det skiftende mønster, som 
skabes af spillerne som helhed − ikke blot af deres intellekter, men af deres fulde personligheder; 
af totaliteten af deres fremfærd i relation til hinanden” (Elias 1970, s. 130). I stedet for at anskue 
elementerne producent, værk og recipient som separate enheder i en årsag-virkningskæde, måtte 
man tage hele netværket af elementer i betragtning med henblik på at beskrive værket som en or-
den, der kommer til syne i forandringer og stabiliseringer af relationer mellem figurationens øvrige 
elementer. “Den særlige form for orden, der er forbundet med socialt sammenvævende processer, 
kan håndteres mere passende, hvis man starter fra forbindelserne, relationerne og derefter arbejder 
sig frem til de elementer, der er involverede i dem” (Elias 1970, s. 116). Producenter og recipienter 
forstås i den optik ikke som værkets afsendere og modtagere, men som specifikke klynger af pro-
ducerende og recipierende personer, som selv tager form mere eller mindre simultant med værkets 
udfoldelse: “En person er i konstant bevægelse; han går ikke alene igennem en proces, han er en 
proces” (Elias 1970, s. 118). Værkets bliven-værk medierer et spil mellem en bliven-producent 
og en bliven-recipient; spillet er ikke en totalt uforudsigelig sløjfe af vilkårlige virkningers vilkår-
lige virkninger, men gennem værket manifesterer der sig bestemte begrænsninger og muligheder, 
bestemte spilleregler og taktikker. “De individuelle spilleres perspektiver knytter sig sammen og 
skaber et spil, som ingen enkelt spiller kan kontrollere. Tværtimod er det mere forventeligt at spil-
lerens træk, planer og perspektiver vil blive påvirkede af spillet” (Elias 1970, s. 127). Denne mere 
moderate proces-ontologi bidrager med en række spørgsmål, som man taber, hvis man antager, at 
receptions- og produktionsprocesserne i performative begivenheder har opløst sig helt eller delvist 
i hinanden. For det enkelte tilfælde: Hvordan bliver værket værk i relation til producentens bliven-
producent og recipientens bliven-recipient? Hvilke forskelligartede spilleregler og mønstre tegnes 
der i producent-værk-recipient figurationerne, og hvordan forandrer de sig? 

Mit argument er altså, at vi analytisk taber mere, end vi vinder, ved at kassere værkbegrebet til 
fordel for et begreb om begivenheden − selv når det angår performative kunstformer. Man kan selv-
følgelig foreslå en slags teoretisk arbejdsdeling: at anskue forestillingens process- og virkningsaspekt 
igennem en fænomenologisk begivenhedsæstetik og dets struktur- og betydningsaspekt gennem en 
klassisk hermeneutisk eller semiotisk værkæstetik, men så får vi ikke øje på sammenhængene mel-
lem struktur og proces. Jeg tror, at vi når længere ved at satse på et værkbegreb, der kan medtænke 
forestillingens tidslighed og socialitet uden at miste sensibiliteten for forskelle og strukturer. Her 
vil jeg anvende Niklas Luhmanns idé om kunstværket som medium for kompakt kommunikation, 
og jeg vil supplere dette med Michel Foucaults begreb om forfatteren og subjektet som diskursiv 
funktion, for at få øje på værket og kunstneren som emergerende ordner i dét, som Elias kalder 
figurationen. Da formålet er heuristisk og ikke rent spekulativt, vil jeg udfolde problemet igennem 
analysen af en opførelse af Forestillingen om Kejserens nye Klæder (Corona la Balance og Aarhus 
Teater 2007). På den måde kan vi måske nøjes med at ofre det ene øje. 

Forestillingen om Kejserens nye Klæder
Forestillingen er bygget på H.C. Andersens eventyr, Kejserens nye Klæder (1837). I eventyret an-
kommer to bedragere til hoffet og tilbyder at væve nogle klæder af et usædvanligt smukt stof, der 
skulle have den forunderlige egenskab at være usynligt for alle, der er dumme eller uduelige til deres 
embede. Anført af kejseren og ministeren lader hele hoffet og folket sig narre, alle spiller med på 

5)  Hos Elias anvendes figurationsbegrebet sædvanligvis i forhold til mere makrosociologiske problemstil-
linger, fx til analyser af udviklingen af magtrelationer i det franske hof i det 17. århundrede. 
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komedien i frygt for at røbe sig. Til sidst afslører et barn bedraget ved at stole på sin sunde virkelig-
hedssans, da han uskyldigt udbryder: “Men han har jo ikke noget på!” 

Forestillingen er resultatet af et samarbejde mellem Aarhus Teater og Corona la Balance, stats-
ensemble for børneteater 6, og den spillede på Aarhus Teater i efteråret 2007. Iscenesættelsen for-
vandler Aarhus Teater til kejserens palads, hvor børnene sammen med deres respektive voksne får 
tildelt forskellige roller i kejserens hof og bliver eventyrets protagonister. Publikum bliver ved an-
komsten opdelt i fire grupper, der hver især får tildelt en guide, og som med undtagelsen af enkelte 
skæringspunkter i handlingen gennemspiller parallelle forløb. I en samlet, indledende introduktion 
i buegangen udenfor teatersalen etableres et dramatisk fiktionslag, 7 hvor publikum iscenesættes som 
“publikum” på “Aarhus Teater”, der venter på at skulle se en konventionel opsætning af eventyret 
på teatrets store scene. I fiktionens “Aarhus Teater” forholder det sig sådan, at hvis man forstyrrer 
en teaterforestilling, så bryder figurerne ud af eventyret og tror, at teatret er kejserens palads. Dette 
sker naturligvis, og grupperne møder hver en eventyrfigur, der sammen med guiden fører deltager-
ne ind i endnu et fiktionslag, “Paladset-i-Teatret”. Min gruppe møder fx en general og må udgive 
sig for at være soldater, da der – som generalen siger – ikke længere findes børn i kejserens rige; 
det har kejseren forbudt. Soldaterne får til opgave at hjælpe med forberedelsen til kejserens store 
parade. Soldaternes første opgave er at fodre fangen i kælderen. Det antydes, at fangen er barnet 
fra det oprindelige eventyr, som kejserens bedstefader har ladet fængsle pga. majestætsfornærmelse 
− derfor forbuddet mod børn i kejserriget. Andersens eventyr er blevet etableret som forhistorie, 
og man aner en gentagelse forude. Soldaterne skal nu transportere guld til skrædderne, Bonnie og 
Clyde, som de finder på kroen. Efter en kort scene med to slibrige, sortklædte antagonister, bliver 
de sendt videre med stof og andre råmaterialer til væveriet. Her mødes soldaterne med de tre andre 
grupper: kammerjunkerne, krotjenerne og embedsmændene. Det samlede publikum overværer 
et skyggespil, der viser skrædderne i arbejde med den tomme væv. Grupperne bliver dernæst ført 
hver til sit. Soldaterne skal nu finde førsteministerens forsvundne briller. Gruppen ankommer til 
ministerens kontor med flere par briller, men ingen af dem er de rigtige. Førsteministeren forsøger 
at skjule sin bekymring over dét, der er foregået i skrædderiet. Børnene afslører, at ministeren selv 
har smidt brillerne i papirkurven for at kunne undskylde, at hun ikke kan se klæderne. Soldaterne 
bliver sendt videre til kejseren for at blive inspiceret før paraden. Efter inspektionen samles grup-
perne på paradepladsen, Aarhus Teaters store scene, med front mod salen, og tæppet bliver trukket 
fra. På en slags catwalk, der fører fra scenen ud over tilskuerpladserne, promenerer den letpåklædte 
kejser. Efter hoffets korte hyldest dukker fangen op i kongelogen og råber hånligt af kejseren. Med 
lidt hjælp fra guiderne ender det med, at hele børneflokken råber: “Kejseren har ikke noget tøj på”. 
Kejseren tager det med storsind. Han benåder fangen, irettesætter sin minister og anerkender bør-
nene som børn og takker dem for at have afsløret bedrageriet. Skrædderne dukker op på balkonen 
bagerst i salen, hvor de flygter ud af døren. Kejseren og ministeren forlader salen, “palads”-fiktionen 
afbrydes til fordel for “teater”-fiktionen, idet en speakerstemme beder “teknikerne” på “teatret” om 
at gøre klar til næste forestilling. Publikum afleverer deres kostumer og forlader teatret.

Forestillingen etablerer altså tre koncentriske niveauer: en teatral situation, Aarhus teater, og i 
denne situation to dramatiske fiktionslag, hhv. “Aarhus Teater” og eventyrfiktionen “Paladset”. 
Publikum manøvrerer imellem fiktionslagene hjulpet af guiderne, eventyrfigurerne og teatrets øv-
rige personale. Introduktionen, skyggeteaterscenen og paradescenen, hvor grupperne er samlede 

6)  Corona la Balance var statsensemble for børneteater i 2005-2008 og har siden skiftet navn til ZeBU.
7)   “Et fiktionslag konstitueres af en stabil kombination af et RUM (tid og sted), nogle FIGURER og en 
FABEL”. Szatkowski i Christoffersen m.fl. 1989, s. 59.  
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og positioneret som tilskuere, markerer forestillingens begyndelse, midte og slutning. Den øvrige 
handling udfoldes i scener, hvis rækkefølge er variabel for de forskellige grupper, men som hver især 
etablerer de tilstrækkelige handlingselementer og figurer i fortællingen. Alle grupperne skal have 
mødt kejseren, førsteministeren, skrædderne og fangen, for at historien kan hænge sammen, men 
rækkefølgen er forskellig. Derudover er der en enkelt scene og figur, som er unik for hver enkelt 
gruppe, nemlig den, der fører grupperne ind i eventyret: i soldatereksemplet generalen. Scenerne 
er bundet sammen af konkrete opgaver, der fører grupperne rundt i huset. Opgaverne er tilpasset 
de specifikke grupper og har alle en funktion i eventyret. Forhistorien og forbuddet mod børn 
etablerer en anelse om en fremtidig gentagelse og konfrontation, som udgør forestillingens centrale 
forventningshorisont. Anelsen tjener som et fremtidigt fikspunkt for deltagernes handlinger og 
anelsens afgørelse udgør kriteriet for fortællingens fuldendelse.

H.C. Andersens eventyr kredser om en tematisk forskel, der i Forestillingen om Kejserens nye Klæ-
der modificeres af publikums deltagelse i fiktionen. Det drejer sig om forskellen mellem sandhed 
og bedrag, mellem oprigtighed og forstillelse, mellem det autentiske og det teatralske 8. De voksne 
bliver ofre for komedien, indtil det uskyldige barn afslører sandheden. Andersen er romantisk: 
skinnet og bedraget bliver rullet tilbage til fordel for en egentlighed, som kun det ufordærvede 
barn har mod til at begribe. Sandheden kræver et uskyldigt “sapere aude!” (vov at være vis); en 
barnetro som ikke er fordærvet af dårlig kundskab, men som udtrykker en spontan reaktion på 
verden. I forestillingen tager denne tematiske forskel form på flere måder. Eventyret sker på et 
teater, hvor netop forstillelsen, teatraliteten, distinktionen mellem fiktion og virkelighed, udgør 
den bærende konvention. Dette fordobler den tematiske forskel, som det også er antydet i titlen. 
Forestillingen henviser både til teaterforestillingens imaginære realitet og den falske idé om klæ-
derne i fiktionen. Forskellen mellem fiktion og virkelighed bliver undersøgt på fiktionens side 
af forskellen. Der er på den måde tale om en dobbelt teatralitet: den teatrale situation kløver 
realiteten i en fiktions- og en virkelighedsside, og i fiktionen optræder netop den teatrale kløv-
ning som et problem. Eventyrets problematisering af de voksnes tåbelige forstillelse til fordel for 
børnenes autentiske uskyldighed antager i forestillingen en øget kompleksitet. Børnene bliver dra-
get ind i teatrets forstillelse, de må klæde sig ud og foregive at være noget andet, end de er. Da 
børnene endelig til sidst “springer ud” som børn og afslører det falske spind, er det netop bør-
nene, der står udklædte på scenen og kejseren, der står (næsten) nøgen i teatersalen og kigger ind 
på børnene. Teaterrummet tilføjer et niveau, hvor forskellen mellem autenticitet og forstillelse er 
vrangvendt i forhold til eventyret. Selvom fortællingen i stykket grundlæggende følger eventyrets, 
selvom børnenes afsløring bliver åbenlyst anerkendt af kejseren, og selvom forestillingen er rig 
på kritiske henvisninger til spin-problematikken i massemedierne, så peger forestillingen ikke – 
som drengen i eventyret – på forstillelsen som hykleri alene. Når forskellen mellem teatralitet 
og autenticitet placeres i en teatral situation, og den tematiske grundforskel fordobles, bliver vi 
tvunget til at skelne mellem en forstillelse, som foregiver autenticitet, nemlig spin − forestillin-
gens negative værdi – og en autentisk forstillelse, nemlig teater − forestillingens positive værdi. 
Forestillingen gentager Andersens egentlighedslængsel i en mere kompleks form. Eventyrets te-
matik bliver på den måde aktualiseret og situeret i forestillingens samtidshorisont og teatrets me-
dialitet, samtidig med at Andersens romantiske grundfigur fastholdes som forestillingens præmis. 
  

8)  Her teatralsk i den hverdagslige, ofte negativt ladede betydning: overdreven forstillelse, bluff, hykleri, 
laden-som-om, spin. Se fx Kjølner(2007) eller Christoffersen (2007). 
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Kompakt kommunikation 
Hvad betyder det nu, at vi holder fast i at iagttage forestillingen som et kunstværk i et systemteore-
tisk perspektiv? Luhmann formulerer ikke en koncis definition af kunstværket i sin bog om kunst-
systemet (Luhmann 1995). Det er overraskende − og i øvrigt atypisk Luhmann − da han tilskriver 
kunstværket en helt central plads i teorien om kunstsystemet. I Detlef Krauses fremstilling af Luh-
manns teori optræder kunstværker som intet mindre end kunstsystemets Letztelemente (Krause 
2005, s. 234); som systemets mindste enhed og basale operationstype. Luhmann beskriver kunst-
værket som noget, der muliggør en kompakt kommunikation; noget der formidler og iværksætter 
kommunikationen i funktionssystemet kunst (Luhmann 1995, s. 89). Om kunstværker skal forstås 
som systemer i sig selv, som programmer i kunstsystemet og i kunstneriske interaktionssystemer, 
eller om værket skal forstås som en type form, der præciserer kunstsystemets medie, fremgår ikke 
fuldstændigt klart af Die Kunst der Gesellschaft. Luhmann bestemmer kunstsystemets medie som 
form (Luhmann 1995, kap. 3), hvilket måske er oplagt, men bestemmelsen er teoretisk vanskelig, 
pga. den helt overordnede plads medium/form-differencen samtidigt har i Luhmanns teori. Hvad 
er forskellen mellem systemteoriens generelle formbegreb og form som kunstsystemets medium? 
Gentagelsen af form/medium differencen som medium i kunstsystemet rummer imidlertid en 
vigtig pointe. Mediers funktion er at øge sandsynligheden for kommunikation ved at afgrænse 
mulighederne for videre kommunikation til bestemte, reproducerbare former for form (Luhmann 
1992, s. 53 ff). Anvendelsen af form som kunstens medium peger på kunstens mulighed for at 
reproducere en verden, en imaginær realitet, igennem enhver form for form. Dvs. muligheden for 
at anvende ethvert medium i kunstens egen form for form. Når kunstens medium (dvs. form for 
form) slet og ret er form (og ikke yderligere afgrænset til medier som magt, sandhed, penge osv. 
som i de øvrige kommunikationssystemer) er der ganske få begrænsninger for, hvilke former der 
kan tage form som kunst. Form som medium for form er et meget generisk medium. Det betyder, 
at kunstsystemet er underlagt et enormt selektionspres, og at det enkelte kunstneriske formkom-
pleks er en højest usandsynlig hændelse. Denne forhøjede usandsynlighed er præmissen for iagt-
tagelsen af kunsten: Hvorfor lige denne form? Alligevel er det kun bestemte former (for form), der 
kan videreføre kommunikation i kunstsystemet, nemlig kunstværker. For at kunne skelne mellem 
systemteoriens generelle formbegreb og form som medium i kunstsystemet, forekommer det mig 
som en løsning på uklarheden omkring værkbegrebet i Die Kunst der Gesellschaft, at anskue kunst-
værket som kunstsystemets medium. Ligesom sproget som medium reproducerer sig selv i form af 
sproglige ytringer − må kunstværket som medium reproducere sig i form af nye kunstværker. Det 
enkelte kunstværks form indikerer ved hjælp af kunstsystemets kode, dvs. distinktionen mellem 
realitet og imaginær realitet, de former, der hører til værket, og ekskluderer samtidigt alt andet. 
Den klynge af former, som kunstværket markerer, er ikke statiske materielle komponenter, men 
et netværk af perceptions, iagttagelses- og selektionsmuligheder (se i øvrigt Lehmann 2007b). Det 
enkelte kunstværk fungerer med andre ord som kompakt kommunikation (Luhmann 1995, kap. 
1). Krause sammenfatter Luhmanns idé om kompakt kommunikation således:

Kompakt kommunikation er en form for paradoks kommunikation, der tilbyder en bestemt 
ommunikation som formet form, idet den netop gennem sin form (begrænsning af frihed) til-
byder friheden til yderligere formninger (frihedsbegrænsninger). I denne forstand er kompakt 
kommunikation “kommunikation på kredit”. (Krause 2005, s. 175)

At kunstværker fungerer som kompakt kommunikation betyder, at værket ikke er at opfatte som 
en selvberoende substans, men at det først bliver værk i kommunikationen. Det vil sige, når dets 
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former forstås som enheden i forskellen mellem meddelelse og information 9. Det enkelte værk 
iagttages som en iagttagelse af verden, der er givet form med henblik på at blive iagttaget. Kunst-
værker peger således altid på det forhold, at de er blevet formgivet af nogen, med henblik på at 
blive iagttaget af nogen som noget, der er blevet formgivet med henblik på netop denne iagttagelse. 
Værket er i dette perspektiv først et værkobjekt, idet det iagttages som noget, der er givet form 
med henblik på at blive iagttaget. Iagttagelsen skelner værket fra alt andet og sætter det dermed 
som objekt − uanset om det udfolder sig i tid. Værker “peger” på den måde altid på sine iagttagere. 
De selektioner, der giver form til værket både i produktions- og receptionsprocessen forudsætter 
nemlig, at iagttagelser og selektioner kan tilregnes positioner uden for værket. Sådanne iagttagelser 
kan senere tilregnes værket 10, men en sådan tilregning forskyder iagttageren, dvs. reproducerer 
en position uden for værket, hvorfra den første iagttagelse kan iagttages som form i værket. Det 
relationelle (i Emirbayers forstand) i dette er, at værket først bliver værk, når det optræder som del 
af et socialt, tidsligt spil om form og iagttagelse. Igennem tilregning af selektioner til producent- 
og recipientfunktioner udenfor værket, kommer værket til syne som værk. Kunstværker udfolder 
sig kun som emergente kommunikationshændelser, emergente ordner. Værket virker og danner 
betydning, idet kompaktheden opløses − “kreditten” indløses − og formerne udfolder sig igen-
nem iagttagelsesselektioner i et specifikt interaktionssystem. Værket er altså ikke et system, men et 
medium i kunstsystemet, der instantieres i den enkelte interaktion som et bestemt formkompleks 
med bestemte iagttagelsesmuligheder, og som dermed programmerer kommunikationen, både i 
kunstsystemet og i interaktionen. Værker bliver til som værker igennem tilslutning til de former, 
der stilles til rådighed som kompakt kommunikation. Idet tilslutningen til værket tilregnes posi-
tioner uden for værket, reproducerer værkdynamikken forskellen mellem reception, produktion 
og værk i kunstsystemet. Positionerne behøver imidlertid ikke at være delt i rene producent- og 
recipientfunktioner; produktion og reception kan tilregnes til den samme position på forskellige 
måder til forskellige tidspunkter.

At værker således tager form som kommunikation, betyder ikke at kunstværket er en ren abstrak-
tion. Tværtimod er formerne netop bundet til en perciperbar materialitet. Kun som perciperbar 
materialitet kan formerne iagttages og spillet begynde. Det er materialiteten, der begrænser og der-
med åbner værket for kommunikation. Kommunikationen bliver igennem perceptionen hele tiden 
kastet tilbage på materialiteten, og derigennem opstår forskellige muligheder for forståelse. Netop 
materialiteten garanterer værkets tilslutningsmuligheder (fortolkning, medskaben, vurdering osv.) 
uden nødvendighed af konsensus 11. Kunstværkets materialitet muliggør den kobling mellem per-
ception og kommunikation, der lader former fremtræde som kontingente ved at lade kommunika-
tionen springe mellem iagttagelser af materialitet (første orden) og iagttagelser af iagttagelser (an-
den orden). Det sansede optræder for en første ordens iagttagelse som den givne verden. Men når 
det sansede iagttages som kunstværk, iagttages formernes kontingens, dvs. det iagttages, at de iagt-

9)  Kommunikation forstås hos Luhmann (1984) som enheden af tre distinkte selektioner: selektion af 
information, selektion af meddelelse og selektion af forståelse. Informationen er udvendig i forhold til med-
delelsen, fordi selektion af information og meddelelse er to forskellige selektioner. Først gennem forståelsen, 
dvs. ved at iagttage en form som enheden i forskellen mellem information og meddelelse, rekonstrueres med-
delelsesformens informationsværdi. Kommunikation er m.a.o. forståelsen af former som noget, der meddeler 
information.  
10)  Jeg iagttager værket, og iagttager dernæst min egen iagttagelse af værket som en del af værket. Fx ram-
mesat i Tim Crouchs The Author (2009), Royal Court Theatre, og SIGNAs Villa Saló (2010), Republique. 
11)  “Die in die Dinge eingelassenen Formentscheidungen garantieren die Möglichkeit, am selben Objekt 
Beobachtungen zu beobachten. Die Tragweite dieser Feststellung wird deutlich, wenn man sieht, dass sie vom 
Erfordernis des Konsenses befreit oder zumindest in weitgehendem Umfange davon dispensiert. Die Selbigkeit des 
Dinges ersetzt die Übereinstimmung der Meinungen“ (Luhmann 1995, s. 124).  
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tagede former kunne være mulige på en anden måde 12. Kun ved at skifte mellem første og anden 
ordens iagttagelse kan en iagttager derfor få øje på noget sådan som et kunstværk. Tilslutning til 
værkets kompakte kommunikation i et interaktivt system, sker igennem selektioner af operationer 
og iagttagelser, der programmeres gennem værkets egenkontingens, og forstyrres af utilgængelige 
selektioner i systemets omverden − fx receptionsprocesser i tilkoblede bevidstheder. Der selekteres 
altid på baggrund af tidligere selektioner, og selektioner fastholder eller forandrer tilslutningsmu-
lighederne for yderligere selektioner. Interaktivitet forstår jeg netop som en gensidig iagttagelse af 
selektioner, der ændrer tilslutningsmuligheder for yderligere selektioner (Nielsen 2009). Jeg finder det 
nyttigt at skelne mellem fire selektionsniveauer: 1) “simple” selektioner, der aktualiserer bestemte 
former inden for en givet forventningshorisont og gør dem tilgængelige for andre iagttagere. 2) 
Forventningsselektioner, der aktualiserer en bestemt horisont for mulige selektioner i fortiden eller 
fremtiden, og dermed gør nogle tilslutninger mere sandsynlige end andre. 3) Programselektioner, 
der ændrer forventningerne til forventningerne, dvs. ændrer selve rammen eller skitsen for, hvad 
der kan forventes og som dermed mere radikalt ændrer betingelserne for yderligere selektioner. 4) 
Værdiselektioner, der ofte implicit udgør forventningerne til programmerne og dermed gør nogle 
former for rammesætning mere ønskværdig eller sandsynlig end andre (se hertil Luhmann 1984, 
kap. 8). Værdi-, program- og forventningsselektioner er også altid simple selektioner, men ikke 
omvendt. Det indebærer, at de værdier, programmer og forventninger, der giver form til værket, 
iagttages som en del af værket, og ikke som udvendige receptions- eller produktionsbetingelser. For 
analysen af især interaktive værker er det relevant at undersøge forholdet mellem disse fire niveauer, 
herunder hvilke poetikker mm. konstruktionen i den enkelte interaktive dramaturgi indebærer. 

Forestillingens selektionsniveauer 
Vi kan altså nu iagttage Forestillingen om Kejserens nye Klæder som en kompakt kommunikation 
sammensat af disse fire selektionsniveauer. Programmerne (niveau 3) er præcise, forberedte og 
stabile. Det markeres tydeligt, hvem der har ret til at tale hvornår, hvilke opgaver, der skal løses og 
hvornår, hvem der har ledelsen, hvilken vej man bevæger sig rundt i “Paladset”, hvilket fiktionslag, 
der tales og handles i osv. Det er ikke pointen her at stille rammerne til forhandling. Rammerne 
bliver ikke tematiseret under forestillingen, men tages for givet i det øjeblik, at de er aktualiserede. 
Selv guiderne lader som om, de blot er brikker i omstændighedernes spil, mens de dermed aktiverer 
programmerne præcis som planlagt. Også forventningsselektionerne (niveau 2) etablerer kommu-
nikationens horisonter efter et grundigt planlagt mønster. Der er ikke tale om improvisation. For-
ventningen om at skulle se en forestilling på Store Scene afløses af forventningen om, at figurerne 
bryder ud fra scenen, og senere af forventningen om kejserens store parade og anelsen om den 
konfrontation, der må høre med. Det etableres alt sammen via guiderne, eventyrfigurerne og sce-
nografien i en stramt drejet dramaturgi. Det er hverken nødvendigt eller muligt for de besøgende 
deltagere at sætte andre forventninger i spil − i det mindste ikke på en måde, der ændrer spillets 
tilslutningsmuligheder. Alternative forventninger kan naturligvis finde sted som bevidsthedshæn-
delser, men værkets programmer rummer ingen mulighed for at inkludere dem i det interaktive 

12)  Fischer-Lichte skelner ikke mellem iagttagelse og perception i sin begivenhedsæstetik, og derfor frem-
træder den autopoietiske feedback-sløjfe så uforudsigelig og åben som den gør. Det er netop iagttagelser, 
der bringer orden i det sansede ved at knytte former til former og dermed skabe struktur. Når begivenheder 
forløber forskelligt og delvist forudsigeligt, er det netop fordi, at det ikke er enhver sansning (af enhver ho-
sten, grinen eller skramlen på stolen), der iagttages. Iagttagelse forløber selektivt og på baggrund af tidligere 
iagttagelsesselektioner. Det er dermed ikke alle perceptioner, der får konsekvens for yderligere selektioner. 
Kommunikationen kan ikke inkludere alt, hvad der sanses, på samme tid. Heldigvis, skulle man måske tilføje. 
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system. Program- og forventningsselektionerne må således tilregnes rammesætterne. Mange af de 
simple selektioner, der frembringer værkets former, distribueres til gengæld til publikum som in-
strukser via guiden eller attribueres til publikum efterfølgende. Fx får publikum i rollerne som 
soldater ordre på at bære guld op til skrædderne, hvilket de kan vælge at gøre – men næppe at lade 
være. Der er i den forstand tale om distribuering af planlagte handlinger til publikums roller, og 
i fiktionen forstærker det fornemmelsen af, at publikum er med til at forme historiens udvikling. 
Kejseren takker netop børnene for at have afsløret falskneriet, selvom det er på fangens initiativ, og 
selvom muligheden for at lade være ikke blev markeret. Som interaktiv dramaturgi er forestillingen 
en labyrint med kun én gang for hver af de fire grupper, men det kræver stadig publikums aktivitet 
at aktualisere de planlagte selektioner, og værket kan kun tage form igennem netop denne publi-
kumsaktivitet. Publikum lægger krop og ansigt til selektioner, der allerede er selekterede i systemet. 
Når guiden fx viser én af børnene et kort, og spørger hvor gruppen skal gå hen, er der kun ét svar, 
der får konsekvens, nemlig det sted, der lige er blevet nævnt over højtaleranlægget. Interaktiviteten 
ligger således i, at publikum iagttager den mulighed, der er selekteret for dem, og personalet iagt-
tager, hvorvidt publikum slutter sig til denne mulighed eller ej, og dette er betingelsen for at kom-
munikationen kan fortsætte. Tilslutningsmulighederne ændrer sig efter et nøje planlagt mønster, 
og der er derfor tale om en statisk programmering af det interaktive system gennem den kompakte 
kommunikation (Nielsen 2009). I nærværende forestilling er det fastholdelsen af publikums tilslut-
ning gennem første ordens iagttagelse og ikke deres indflydelse på handlingen, der er pointen. Det 
betyder ikke, at interaktiviteten er mislykket, men at der er tale om en bestemt poetik, og hermed 
er vi fremme ved værdiniveauet, som jeg vil beskrive i slutningen af artiklen.
Værker er selvprogrammerende, men ikke af den grund systemer: “Selvprogrammering skal ikke 
betyde, at det enkelte kunstværk er et autopoietisk system, der producerer sig selv. Man kan imid-
lertid sige: det konstituerer betingelserne for sine egne beslutningsmuligheder” (Luhmann 1995, 
s. 311). Som “Kommunikation auf Kredit” udfolder værket betingelserne for tilslutning, både for 
kommunikation og bevidsthed, og disse betingelser kan iagttages. Kompakt kommunikation er en 
latent eksplosion af form- og iagttagelsesselektioner, der kan tage form på indersiden eller ydersiden 
af værket, men altid betinget af værkets egen-kontingens. Et kunstværk er anledning til et kom-
pleks af kommunikationshændelser, der former en sammenhængende struktur, også selvom værkets 
komposition vanskeliggør rekonstruktionen af sammenhængen. Det fragmenterede og helhedsfor-
nægtende værk fremtræder netop fragmenteret inden for horisonten af en tabt eller forsaget helhed. 
Værker, der forsøger at annullere deres egen værkkarakter, gør det ved at reproducere værket som 
medium for iagttagelse af en kritik af værket 13. Værker programmerer iagttagelsen af deres egne 
grænser, idet en skelnen mellem værkinterne og værkeksterne perciperede hændelser og former 
aktualiseres ved hjælp af kunstsystemets kode. Når kodningen ikke er entydig, dvs. når værkpro-
grammet genererer tvivl om, hvornår en hændelse hører til værket, er distinktionen mellem værk og 
ikke-værk, kunst og ikke-kunst, stadig forudsætning for tvivlen. Distinktionen reproduceres igen-
nem tvivlen. Formlogikken i det systemteoretiske perspektiv udelukker, at vi kan iagttage en ophæ-
velse af værkets grænse og af forskellen mellem kunst og liv. For en sådan opløsning har ikke nogen 
form: man må vælge mellem at markere enten den ene eller den anden side af forskellen, eller at 
springe til anden ordens iagttagelse og markere forskellen selv. Grænsen kan dermed problematise-
res og udpeges som kontingent, men så snart der kommunikeres i kunstsystemet, vil grænsen være 
der, om ikke andet så som problem − og netop et problem, der tilhører værket og ikke alt andet.  

13)  I øvrigt et argument mod den idé om kunstens afvikling og afdifferentiering, som Lars Fr. H. Svendsen 
fremstiller i Kunst – en begrebsafvikling (2000).
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Ud fra denne betragtning kan vi iagttage, hvordan interaktive værker “indefra” – dvs. i det spe-
cifikke interaktive system – programmerer deres grænsefunktion. Hvordan de enkelte kommu-
nikationshændelser bliver kodet som henholdsvis værk-interne eller værk-eksterne hændelser. 
Traditionen stiller konventioner til rådighed, der løser problemet meget konkret i tid og rum. I 
proscenium-teatret markeres værkets grænser af forskellen mellem scene og sal, hvormed sagsdi-
mensionens 14 grænse (værk/ikke-værk) forbindes med et skel i socialdimensionen (skuespillere/
tilskuere). I tidsdimensionen (før/efter) etableres grænsen ved at slukke og tænde lyset i salen, ved 
hjælp af tæppet, ved markering med stokkeslag osv. Konventionerne trækker grænsen ved at kom-
binere meningsdimensionerne på en velkendt, entydig måde, og dermed kode de enkelte former 
på værkets inderside eller yderside. Værket anvender og reproducerer kunstsystemets lededifference 
mellem realitet og imaginær-realitet ved at knytte formen værk-ekstern/værk-intern til specifikke 
perciperbare former. Som beskrevet ovenfor sættes denne konvention i spil på en anden måde i 
Forestillingen om Kejserens nye Klæder. Grænsen etableres ved hjælp af andre kombinationer af de tre 
meningsdimensioner. Nogle hændelser er endda dynamisk kodede, dvs. de kan iagttages enten på 
indersiden eller ydersiden af værket på forskellige tidspunkter. Først må det imidlertid indikeres, at 
der kommunikeres i kunstsystemet, så forskellen mellem realitet og imaginær realitet aktualiseres. 
Her er det ligetil: publikum befinder sig i et teater og har indløst billetter til en forestilling. Men 
konventionen brydes, da de i stedet for det sædvanlige ankomst-ritual bliver modtaget i foyeren af 
en mærkeligt klædt teaterbetjent med et eksotisk navn. Kostumet, navnet og skuespillerens krops-
sprog etablerer effektivt fiktionen. Vi ved straks, at der er tale om en dramatisk figur, men den 
øvrige del af teateret, inklusiv publikum selv, er på dette tidspunkt stadig kodet på ydersiden af 
værket. Forskellen i sagsdimensionen (ikke-værk/værk) etableres altså ved hjælp af forskellen i so-
cialdimensionen (publikum/skuespiller). Denne situation ændrer sig, da publikum bliver budt vel-
kommen i buegangen, og vi hører lyden af instrumenter fra den lukkede sal. De dramatiske figurer, 
“teaterbetjentene”, trækker publikum med ind i deres “teater”. Teateret bliver hermed iscenesat som 
“teater” og publikum som “publikum”. Dermed etableres den omtalte dobbelt-kodning. Publikum 
er på en gang publikum udenfor værket i den teatrale situation og publikum i værket i den teatrale 
fiktion. Teatret er stadig Aarhus Teater, som værket foregår i, men der er et andet “Aarhus Teater” 
inde i værket, hvor andre regler gælder; eventyrfigurerne kan fx finde på at springe ud af scenen. 
Dobbelt-kodningen kommer i stand ved ganske enkle virkemidler: De båndede instrumenter og 
lyden af et “publikum” indefra salen, fortælleren i højtaleren i loftet, der fortæller om det 100-
år gamle “Aarhus Teater” − som var teatret selv en del af et eventyr − og vigtigst af alt guidernes 
henvendelse til publikum som del af det dramatiske univers. Etableringen af eventyrpaladset som 
fiktionslag foregår næsten på samme måde; også her er der tale om en dobbeltkodning i fiktionen 
− kælderen er både “fangekælder” og “scenekælder” og scenekælder på én gang − men med den 
forskel, at “publikum” positioneres som nogen, der ved mere end eventyrfigurerne, men alligevel 
inviteres til at lege med. Inden for de to fiktionslag er det klart markeret, at teaterfiktionen er virke-
lig, og at eventyrfiktionen er fiktion. Denne komplekse fiktionskontrakt kommer ganske ubesværet 
i stand; distinktionen værk-intern/værk-ekstern knyttes entydigt til den teatrale situation, værket er 
i dette tilfælde dét, der iagttages på fiktionssiden af den teatrale form, og de forskellige fiktionslag 
markerer klare forventninger til, hvilke handlinger, der forventes på værkets inderside. 

 Set fra større afstand − dvs. ikke fra det interaktionssystem som værket udfolder sig i − 

14)  Luhmann skelner mellem tre meningsdimensioner med tilhørende lededifferencer: sagsdimensionen 
(ekstern/intern), tidsdimensionen (før/efter) og socialdimensionen (alter/ego), som optræder under kombinati-
onstvang i al kommunikation, men kan analyseres adskilt. Luhmann (1984).
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men fra funktionssystemet kunst, iagttages den kompakte kommunikation uudfoldet, dvs. som 
kondenseret 15 kommunikation. Det svarer her nogenlunde til dét, Elias kaldte procesreduktion, 
men tænkt mere operativt. Værkets kompleksitet og processualitet sættes i parentes for at muliggøre 
henvisning til værket som et element, en stabil “substans”, der kan genbruges som referencepunkt 
i den videre kommunikation. Den kompakte kommunikation forbliver så at sige komprimeret, for 
at værket bedre kan betjene kommunikationen i kunstsystemet på en tilstrækkelig stabil måde. Sta-
biliseringen er forudsætningen for at variationer kan forekomme, fx igennem sammenligning med 
andre værker eller i produktionen af nye. Kondenseringen af værket som rekursiv hændelse i kunst-
systemet er forudsætningen for, at det fortsat giver mening at referere til det, der skete, som et værk. 
Teaterforestillingens flygtighed er ikke nogen forhindring for dette − snarere en anledning. Selvom 
opførelser ikke former sig præcis på samme måde hver gang, så kan det godt lade sig gøre at købe 
billet til “den forestilling, der stod omtalt i avisen i onsdags”, at sammenligne forestillingen med 
andre forestillinger af Corona la Balance eller at anbefale forestillingen til sine niecer. Forestillingen 
om Kejserens nye Klæder flyder som værk ikke sammen med alle andre begivenheder, der foregår 
på Aarhus Teater, og forskellige opførelser kan uden videre regnes som værende det samme værk. 
Stabiliteten i tilregningen til kunstsystemet sikres som regel med en kunstnerattribution. Corona 
la Balance og Aarhus Teater præsenterer: Forestillingen om Kejserens nye Klæder, det er tilstrækkeligt. 
Herom mere om lidt.      

Sammenfattende kan værket i Luhmanns perspektiv forstås som et medie i kunstsystemet, der 
i det enkelte tilfælde tager form af perceptionsbundet, kompakt kommunikation. Dette medfø-
rer 1) at værket i interaktionen tilregner selektioner til positioner uden for værket, for eksempel 
producenter og recipienter; 2) at værkets kompakte kommunikation programmerer tilslutnings-
mulighederne for yderlige selektioner og herunder producerer værkets grænse; og 3) at værket for 
kunstsystemet fungerer som en rekursiv hændelse i kunstsystemet, der kondenseres og stabiliseres 
for at kunne fungere som horisont for andre værker i kunstsystemets reproduktion. Ideen om kom-
pakt kommunikation og de fire selektionsniveauer fokuserer analysen på: 1) hvordan det enkelte 
værk tilregner reception og produktion til positioner uden for værket, 2) hvordan det enkelte værk 
programmerer tilslutningsmuligheder i kommunikation, og 3) hvordan det enkelte værk fortættes 
som element i kunstsystemet, og dermed danner horisont for andre værker.  

Diskursive funktioner
Den omhyggelighed med hvilken Luhmann undgår at indbygge kritiske argumenter i “funda-
mentet” af sin teoretiske konstruktion (ved fx at starte fra distinktionen system/omverden og ikke 
system/livsverden eller subjekt/objekt), efterlader os på ret stor distance af de magtfigurationer og 
subjektkonfigurationer, som dette spil om tilregning og tilslutning indebærer. Jeg vil derfor sup-
plere betragtningerne via Michel Foucaults diskussion af forfatterfunktionen (1970), for dermed 
at binde analysen af tilregninger i værk-figurationen sammen med en subjekt- og magtproblematik 
som ofte fremhæves i avantgardistiske kritikker af det klassiske værkbegreb, herunder også Fischer-
Lichtes. Opgøret med tekstens og forfatterens (alternativt værkets og kunstnerens) autoritet er som 
bekendt et tilbagevendende motiv, både i den historiske avantgarde (det oplagte teaterhistoriske 
eksempel er Artaud 1938), i den såkaldte neoavantgarde (se fx Bürger 1974, kap. 4) og i nyere po-
etologiske æstetikteorier (udover Fischer-Lichte kan nævnes Nicolas Bourriaud (2002), Hans-Thies 

15)  “Mit Kondensierung ist die Reduktion auf Identisches gemeint, die erst nötig wird, wenn man aus 
der Fülle des gleichzeitig Aktuellen etwas Bestimmtes zur wiederholten Bezeichnung herauszieht” (Luhmann 
1992, s. 108).
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Lehmann (1999) og selvfølgelig Roland Barthes (1968)). Kritikken fremstiller typisk figurationen 
producent-værk-recipient som en hierarkisk orden, styret af forskellene subjekt/objekt og aktiv/
passiv. Kritikken findes i to udgaver med omvendt fortegn: i den ene udgave påvirker den aktive 
producent den passive recipient gennem værket, i den anden fremstilling er det det recipierende og 
konsumerende subjekt, der tingsliggør værkobjektet og producenten 16 − især skuespillerens krop. 
På grund af denne dobbelt fremmedgørende magtrelation må avantgardekunsten og dens teore-
tikere frigøre kunsten og teaterforestillingen fra tekstens og formernes tvang (Artaud) og ophæve 
producent/recipient-relationen, så deltagerne i stedet bliver ligeværdige, frie og myndige (empo-
werment). Hos Ficher-Lichte fremstilles dette i ideen om gensidigt afhængige, men samtidigt frie 
“leibliche Ko-subjekte” (Fischer-Lichte 2004 og 2005). Nicolas Bourriaud peger på kunstens mu-
lighed for at skabe sameksisterende individer i sociale intersticier, hvor samfundets hegemoniske 
strukturer er sat i parentes (Bourriaud 2002) 17. Teorierne repræsenterer i mine øjne et uheldigt 
sammenfald mellem videnskabelig teori og kunstnerisk poetik. Som poetik og praksis, der synlig-
gør bestemte magtformer, behøver den avantgardistiske kritik ikke videnskabens godkendelse. Den 
udgør en kunstnerisk refleksion over og intervention i verden og er på sine egne præmisser legitim 
som sådan. Når kritikken temmelig ukritisk omskrives til en generel teori om fx det performative 
eller det relationelle med videnskabssystemet som selvreference, så forekommer det mig, at man 
overspiller kunstens frigørende potentiale 18. Som videnskab giver sådanne teorier afkald på for me-
gen distance og gør sig dermed blind for de mangfoldige og komplekse former for magtstrukturer, 
antagonismer og objektiveringer, som de enkelte kunstværker iscenesætter. Hvis kunsten skal for-
stås i relation til det moderne menneskes emancipationsprojekt, og hvis man vil diskutere værker 
med termer som subjekt, magt og frihed, så er det for mig at se overilet at tilskrive det performative 
et generelt og forudbestemt frigørende og demokratiserende potentiale. Her kan netop Foucaults 
teori bringe noget koldt og klart vand ind i kredsløbet. Fx med spørgsmål som følgende:

Hvordan, under hvilke betingelser og i hvilke former kan noget sådant som et sub-
jekt forekomme i en diskursiv orden? Hvilken plads kan det indtage i hver type af dis-
kurs, hvilken funktion kan det antage, og ved at adlyde hvilke regler? Kort sagt, 
det er et spørgsmål om at fratage subjektet (eller dets erstatning) sin rolle som op-
havsmand og analysere subjektet som en variabel og kompleks diskursiv funktion.  
(Foucault 1970, s. 118)    

Ästhetik des Performativen går retfærdigvis noget af vejen her, nemlig så langt som til at afskaffe 
subjektet som forestillingens oprindelsessted, men begrebet om “leibliche Ko-subjekte”, der sættes 
i stedet, lægger ikke op til en analyse, der er sensibel overfor variable og komplekse subjektfunktio-

16)  Denne økonomiske betragtning er ikke uden historisk logik, idet det moderne værk- og kunstnerbe-
greb kan ses som en evolutionær følge af udviklingen af et marked for trykte bøger i slutningen af 1700-tal-
let, hvormed værkets attribution til en ophavsmand på en gang garanterede forfatterens ejendom og værkets 
“author”itet. I 1800 tallet konsoliderede romantikkens genibegreb og hermeneutikkens litteraturforståelse 
denne relation mellem værk og kunstner (især forfatter), som en teoretisk grundfigur (se fx “Werk” i Bit 2001, 
s. 831f ).
17)  Ideen om kunstens sociale intersticier har formentlig rødder i situationismen (fx Guy Debord) og 
minder om Victor Turners og Richard Schechners idé om liminoide hhv. liminale tilstande (Turner 1983, 
Schechner 1977), som også annekteres af Fischer-Lichte. En kritik af ideen om en forskelsløs liminaltilstand 
findes i Lehmann 2002, og Claire Bishop (2004) argumenterer overbevisende for, at Bourriauds teori overser, 
at de sociale situationer, som den relationelle kunst producerer, lige så vel kan være en scene for antagonismer 
som for mikro-utopier. 
18)  Se i øvrigt Lehmann 2000 for en diskussion af avantgardens “åbenhedsfetischisme“. 
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ner. Den normative forestilling om det “leibliche Ko-subjekt” som både årsag til og virkning af den 
performative feedback-sløjfe forbliver et alt for generelt postulat. Med afsæt i Foucaults spørgsmål 
kan vi få øje på nogle meget mere præcise subjektfunktioner og magtrelationer. Foucault identifi-
cerer fire karaktertræk ved forfatterfunktionen og dens relation til de diskurser, den udspringer af:

1) forfatterfunktionen er forbundet med det juridiske og institutionelle system, der omgiver, 
bestemmer og artikulerer diskursernes univers;

2) den berører ikke alle diskurser på samme måde til alle tider i alle typer af civilisation;

3) den er ikke bestemt ved den spontane tilregning af en diskurs til dens producent, men 
snarere ved en serie af specifikke og komplekse operationer;

4) den refererer ikke klart og simpelt til et reelt individ, da den simultant kan give form til 
adskillige personer, til adskillige subjekter − positioner, der kan tages i besiddelse af forskellige 
kategorier af individer.. (Foucault 1970, s. 113)

De to første punkter kontekstualiserer og historiserer forfatterfunktionen, mens de to sidste punk-
ter vender den traditionelle forfatter-værk relation om: forfatteren er ikke det individ, der produce-
rer værket, men i stedet en kompleks operation i værkdiskursen, hvor værket peger udover sig selv 
og positionerer en eller flere subjektfunktioner på sin yderside. Forfatterens navn tjener til at løse 
værkdiskursens grænseproblem. Signaturen er en operation, der fungerer som et mærke, en garanti 
for den kode, der afgrænser værkets operationer fra den øvrige diskurs og fortætter dets diskursive 
muligheder. Sådanne operationer kan iagttages i det enkelte værk og i dets specifikke kontekst, og 
dermed får vi øje på, hvilke typer subjekter værket positionerer, og hvordan disse positioner lader 
sig “besætte”. Perspektivet lader sig som allerede antydet let koble til det systemteoretiske: forfatter-
funktionen er en tilregningsoperation for værkets initialforskel; den iagttagelse, der skelner værket 
fra verden. Forfatterfunktionen er ikke oprindelsen, men snarere det slør, værkdiskursen lægger ud 
over sin egen oprindelse, over den initiale, operative lukning, som konstituerer det enkelte værks 
kompakte kommunikation. Forfatterfunktionen, eller mere bredt formuleret: kunstnerfunktionen, 
postulerer værkgrænsen som allerede iagttaget – også når den ikke længere synes klart defineret. 
Værkdiskursen konstruerer og objektiverer kunstneren i sin kontekst gennem tilregning. Denne 
tilregning er et princip, der tjener til at fortætte diskursen og dermed skabe tilslutning:    

Forfatteren er ikke en endeløs kilde af betydninger som fylder værket; forfatteren går ikke for-
ud for værket, han er et bestemt funktionelt princip med hvilket man − i vores kultur − be-
grænser, ekskluderer og udvælger; kort sagt, med hvilken man forhindrer den frie cirkulation, 
den frie manipulation, den frie komposition, dekomposition og rekomposition af fiktioner.  
(Foucault 1970, s. 118)

Dette giver anledning til nogle relevante betragtninger på magtproblematikken. For det første 
lægger det op til en vis forsigtighed, når det gælder generaliseringer af den måde, hvorpå bestemte 
kunstneriske strømninger eller genrer – fx “litterære” eller “performative” teaterformer – indstifter 
magtrelationer mellem individer og grupper. Hvis man på forhånd antager, at den klassiske værk-
model automatisk indstifter en hierarkisk relation mellem et aktivt, skabende kunstnersubjekt og 
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en passiv modtager, eller at den performative begivenhed altid indebærer ligeværdige med-subjek-
ter, så springer man simpelthen analysen over. Foucaults perspektiv inviterer i stedet til at spørge, 
hvordan det enkelte værk sætter forskellige typer af magtrelationer og subjektfunktioner − som fx 
deltager-, tilskuer-, forfatter- eller instruktørfunktioner − i scene, hvordan disse funktioner posi-
tioneres hierarkisk i forhold til hinanden, hvordan de lader sig udfylde og forandre, og med hvilke 
sociale, æstetiske og politiske konsekvenser.

I Forestillingen om Kejserens nye Klæder objektiverer værkets distribution og attribution af hand-
linger og roller til publikum en aktørfunktion i værket. (Alle tilregningspositioner i et interaktivt 
system er deltagere, mens aktører er deltagere, der tilregnes handlinger.) Publikum bliver positio-
neret som handlende subjekter i fortællingen, når de fx i soldaternes tilfælde fodrer fangen, trans-
porterer guld til skrædderne eller råvarer til væveriet, leder efter førsteministerens briller, hylder 
kejseren til paraden, afslører falskneriet. Kroppen disciplineres: der marcheres i takt, der bæres uni-
form, og der gøres honør. Disse aktørsubjekter konstrueres i kraft af de instruktioner og symbolske, 
rituelle og narrative handlinger, som rammen formidler via guiderne, scenografien og de dramati-
ske figurer. Publikum er således ikke handlingernes oprindelse, men deres medium. I nogle scener, 
fx. introduktionen i buegangen, skyggeteaterscenen i væveriet og i en del af den afsluttende parade, 
positioneres publikum som tilskuere. Værket veksler på den måde mellem at tilbyde en aktør- og 
en tilskuerfunktion til publikum. Distributionen af handlinger til deltagerne kan attribueres til 
guiderne og til de dramatiske figurer. Det er “generalen”, der forveksler publikum med rekrutter, og 
det er guiden, der på gruppens vegne vælger at spille med på legen og videregive generalens kom-
mandoer. Guidens dobbeltfunktion af skuespiller og spil-styrer er hierarkisk overordnet publikums 
aktørfunktion, og fungerer som deltagelsens forudsætning. Guidens funktion er ligeledes givet af 
værkrammen. Den er et statisk program af den type, som jeg andetsteds (Nielsen 2010) har kaldt 
en selektionsbinding i mediet magt. I situationen virker det tilnærmelsesvist troværdigt for den 
indlevede deltager (dramaturgien lægger op til en første ordens iagttagelse af teaterfiktionen), at 
både skuespillernes instruktioner og deltagernes handlinger er spontane. Samtidigt er alle klar over, 
at spillet er iscenesat, at både skuespiller-, spilstyrer-, tilskuer- og aktørsubjekter er værkets ma-
rionetter, men denne anden ordens iagttagelse fungerer i udgangspunktet kun som horisont. En-
hver handling, også dem der udføres af publikum, bærer indirekte signaturen: bag værket gemmer 
der sig en kunstner. I denne forestilling er det umiddelbart ikke meningsfuldt, at gøre modstand 
mod dette magtforhold. Der er ikke markeret noget rum for modstand inden for værkets rammer. 
Værkets åbenhed forudsætter dets lukkethed 19, også i værker hvor publikum er medskabende, og 
her er der altså tale om en statisk forudprogrammering af lukningerne. Værket kan i sidste ende 
kun attribueres til én subjektfunktion, rammesætningen skjuler og afslører et kunstnersubjekt, 
“Corona la Balance”, som står til ansvar for de valgte programmer og former, og det er alene dette 
subjekts værdier, der sætter sig igennem i dramaturgien. Men det er den hierarkiske konstruktion 
af subjektfunktioner, der muliggør denne diskurs’ åbenhed gennem begrænsninger og modstande. 
Kunstner- og rammesætterfunktionen over skuespiller- og spilstyrer-funktionerne over tilskuer- og 
aktør-funktionerne. Denne figuration virker indlysende og ligefrem, fordi Forestillingen om Kejse-

19) I Ecos berømte artikel “The Open Work” (1989 [1962]) påpeges det, at det åbne værk altid forudsætter 
regler; at værket altid er åbent på forskellige måder, som afhænger af, hvordan det også altid er lukket på en 
bestemt måde. For Eco er denne lukkethed imidlertid en udvendig og konstant betingelse for dets åbenhed. 
Han sammenligner det åbne værks bagvedliggende orden med verdens kosmologi (med henvisning til Ein-
stein): relativiteten gør sig i sidste ende kun gældende i et ordnet univers. Teorien om det åbne værk er første 
ordens kybernetisk tænkt (se Hayles 1999, Nielsen 2009); skaberen og iagttageren (af verden eller af værket) 
er i en sådan optik ikke en funktion i værket, men værkets årsag og virkning − selv når værket rummer forud-
diskonteret (statisk) kontingens.    
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rens nye Klæder er en forholdsvis enkel interaktiv dramaturgi, og deltagerfunktioner, iagttagelses-
positioner mv. kan organiseres på mange andre måder (se fx Nielsen 2010). I dette værk “castes” 
publikum skiftevis i forprogrammerede aktør- og tilskuerroller, og inden for rammerne af dette 
værk er andre muligheder ikke tilgængelige. Denne begrænsning er forudsætningen for den præcise 
form for erfaring, som værket tilbyder.               

Forestillingens poetik
Hvad er det for nogle værdier, der styrer den interaktive dramaturgi i Forestillingen om Kejserens 
nye Klæder i lyset af de fremlagte iagttagelser? Argumenterer man inden for en fænomenologisk 
horisont, kan man betone værdien i den nærværseffekt, som forestillingen som kropslig og sanselig 
helhedsoplevelse producerer. Og man kan påpege virkningen af blikkets fordoblinger: at opleve 
andre opleve sig selv som én, der oplever. Sagt med Sartres fænomenologiske eksistentialisme er det 
en fordobling, der iscenesætter subjektivitetens fordømmelse til frihed i den samtidige determina-
tion og negation af selvet, der ligger i iagttagelsen af sig selv som objekt igennem et andet subjekts 
blik. Denne fremmeddetermination har, som Sartre demonstrerer i Lukkede Døre, altid moralsk 
karakter. “Helvede er de andre”, fordi den andens blik objektiverer den enkeltes uredelighed. I 
Kejserens nye Klæder er barnet mere end nogen anden dette helvede, fordi det afklæder de voksnes 
løgnagtige spil. Afsløringen af løgnen er forestillingens opdragende gestus, der iscenesættes i den 
komplekse kobling mellem teatralitet og interaktivitet. Børnene indtager som i eventyret rollen 
som det uskyldige og modige subjekt, der erkender tingenes sande sammenhæng og ledes til det 
afgørende valg, der vender situationen fra slemt til bedre. Forestillingen tilregner de voksne og 
samfundet skyld, mens børnene tilregnes en særlig form for viden: den ufordærvedes viden. Dyden 
distribueres i form af handlekraft og uskyldighed. Børnene positioneres som aktive politiske og 
moralske subjekter, der gør modstand mod et korrupt system. Dette sker selvfølgelig indirekte, for 
alle er, når det kommer til stykket, fortællingens marionetter. Det er ikke børnene selv, men den 
interaktive dramaturgi, der giver dem visdommens og handlekraftens scepter i hånden − hvad de 
ved og kan i forvejen, er i denne sammenhæng underordnet 20.

Hvis vi skifter fra det fænomenologiske til det systemteoretiske perspektiv, kan vi spørge til, hvor-
dan iscenesættelsen udnytter kunstens mulighed for anden ordens iagttagelse, dvs. for iagttagelse af 
kontingens. I interaktive værker kan denne iagttagelsesform rettes mod deltagerens egne handlin-
ger og deres egne aktualiseringer af værkets former. Deltageren indtager sin funktion og lader sig på 
den ene side føre (og måske forføre) af rammen, men samtidigt kan han iagttage, at rammen kunne 
have været anderledes, at han kunne have handlet anderledes. Iagttaget med Brecht, så indebærer 
deltagelsen i Forestillingen om Kejserens nye Klæder, at forskellen mellem indlevelse og distancering 
genindskrives på indlevelsen side. Dramaturgien rammesætter tilslutninger på fiktionssiden, både 
hvad angår oplevelse og handling. Anden ordens iagttagelsen fungerer alene som horisont for til-
slutningen til forestillingens teatrale grundfiktion. Til gengæld optræder forskellen mellem fiktion 
og virkelighed endnu en gang inden for grundfiktionen i kraft af eventyrets og iscenesættelsens 
teatralitetstematik. Markeringen af fiktionen i fiktionen fastholder dermed en distance til forskel-
len mellem fiktion og virkelighed, hvad angår det inderste fiktionslag, “paladset”. Publikum skifter 
hele tiden mellem at skulle spille “sig selv” (de forbudte børn) og skulle spille med på Kejserens 
komedie, og denne fiktion markeres som et påtvunget hykleri. Denne “indre” distance medfører 

20)  Se hertil Ranciere 2009, der kritiserer denne distribution af aktivitet og viden i performancekunsten, 
idet han påpeger, at den producerer et nyt problematisk skel mellem de aktiverende og de aktiverede, dem der 
ved, og dem der bliver vidende.
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foruden den tidligere omtalte kompleksitetsforøgelse i teatralitetstematikken en mulig sprække i 
det nærvær og den selvfølgelighed, hvormed publikum udfylder den position, som forestillingen 
tildeler dem. Iagttagelsen af teatralitet som bedrag og bedraget som kontingent kan med andre ord 
genbruges på flere niveauer. “Sprækken” er dog kun en underordnet mulighed. Den gennemførte 
grundfiktion underbygger og fastholder så vidt muligt illusionen om, at det er deltagerne selv, der 
skaber værket gennem deres handlinger og forsøger at skjule rammesætteren bag et sømløst fikti-
onsunivers. Forestillingens interaktive dramaturgi lægger derfor mere op til at værdisætte intensi-
teten i nærværet og naturalisere deltagernes positionering som handlende og vidende subjekter i 
rammesætterens univers. Muligheden for at vende forestillingens teatralitetskritik mod den selv er 
kun en indbygget flugtlinje (Deleuze).   

En anekdote fra en deltager, der deltog i forestillingen en anden dag, viser en interessant aktua-
lisering af en sådan flugtlinje: i den sidste scene, paraden, hvor børnene i tråd med eventyret skal 
råbe “kejseren har ikke noget tøj på”, begyndte de i stedet samstemmigt at råbe “Vi er børn! Vi er 
børn!”. Denne uforudsete hændelse bryder med forestillingens forprogrammering, men den ligger 
samtidig i logisk forlængelse af de tematikker, der er i spil i forestillingen − faktisk så godt, at den 
uden problemer fungerer som en alternativ grundaktion i fortællingen. Det er atter og atter ble-
vet gentaget, at børn er forbudt i kejserens rige. Derfor har børnene måttet udgive sig for at være 
soldater, tjenere mm. Men i den sidste scene opstår der en kollektiv beslutning om at konfrontere 
kejseren og insistere på at afsløre − ikke ham − men dem selv. Måske har dette problem virket vigti-
gere for børnene end spin-problemet og kejserens maskerade: Lad dog kejseren rende rundt nøgen, 
hvis han vil, det er hans egen sag, men giv os lov til at være børn, tving os ikke til at hykle! Denne 
slutning forekommer mig at være ganske stærk, og den viser, hvordan børnene på én gang handler 
på fortællingens præmisser, men samtidigt forvandler rammen til en skitse (dvs. et statisk program 
bliver til et dynamisk program) og selekterer en form, der ikke var programmeret af rammesæt-
terne i forvejen. Undtagelsen viser, hvordan iagttagelsen af kontingens i dette tilfælde rent faktisk 
får konsekvenser i kommunikationen og ændrer værkets form, og hvordan publikum på én gang 
indtager og modsætter sig de subjektpositioner, som værkrammen positionerer dem i.     

Et dynamisk værkbegreb
Værket er et af teatervidenskabens grundlagsproblemer. 21 Teatervidenskaben har i det 20. århund-
rede markeret sig ved at kritisere litteraturvidenskabens begreber, nogle gange af seriøse faglige 
hensyn, nogle gange blot for at markere og legitimere sig selv som noget andet. Der er selvsagt 
forskel på teater og litteratur. Men muligheden for at iagttage forskellene udspringer bl.a. af, at 
teatervidenskaben og litteraturvidenskaben har nogle begreber og problemer tilfælles. Den perfor-
mative æstetik er overspændt af forsøget på at komme tættere på sit objekt og at udpege sig selv 
som en privilegeret tilgang til den senmoderne kultur igennem en procesontologi. Begreberne om 
begivenheden og den autopoietiske feedback-sløjfe tilbyder groft sagt ikke meget andet end poin-
ten om, at forestillinger er processuelle, flygtige, uforudsigelige, relationelle osv. Den performative 
æstetik opgiver dermed at spørge, hvordan fænomenerne på forskellig måde er processuelle, flyg-
tige, relationelle mv., og lige så vigtigt: hvordan de ikke er det. Dvs. hvordan de alligevel gentager 
sig selv, etablerer forventninger, fordringer, forudsigelighed og strukturer; hvordan de alligevel lader 
sig producere, recipiere og forstå. Når performativitet begribes som en radikal relationel ontologi, 
bliver den enkelte forestillings processualitet ikke gjort klarere, snarere mere mystisk. I stedet for 

21)  Se fx Max Herrmanns (1914) og Niels Lehmanns konception af kunstværket som netværk, Lehmann 
2007b.  
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denne dyrkelse af det performatives mystik, må det være en videnskabelig iagttagers opgave at 
skærpe de teoretiske konceptioner i forhold til kunstværkets relationelle og processuelle aspekter 
uden at opgive muligheden for at iagttage produktionen af grænser, strukturer, betydning, stabile 
referencepunkter. 

Ud fra et systemteoretisk perspektiv har jeg derfor forsøgt at fremskrive et værkbegreb, der hver-
ken fremstiller værket som en selvberoende substans eller som en uforudsigelig begivenhed, men 
som et medie i kunstsystemet, der giver anledning til kompakt kommunikation i interaktionssyste-
mer. Det enkelte værk − instansieringen af mediet − er perceptionsbundet, selvprogrammerende og 
kondenseret kommunikation, der tilregner selektioner til andre positioner. Værket udskilles i sy-
stemet ved at distinktionen værk-ekstern/værk-intern knyttes til perciperbare former (fx udklædt/
ikke-udklædt), og denne værkgrænse betinger de kommunikationshændelser, som værket igennem 
kompakt kommunikation giver anledning til, samtidigt med at disse kommunikationshændelser i 
interaktive dramaturgier har mulighed for at forskyde værkets grænse. Former slutter sig til former, 
iagttagelser til iagttagelser, og processen etablerer det enkelte værk i horisonten af kommunikatio-
nen om og receptionen af værket − og alt andet. Det enkelte værk fremstår som en emergerende 
orden, dvs. en proces, der både ændrer og viderefører sin egen struktur. Begrebet tjener som et ana-
lytisk afsæt for en hel række af spørgsmål, herunder hvordan værker på forskellige måder kan være 
interaktive, og hvordan interaktivitet kan give form til forskellige typer værker. Det tjener ikke som 
en bestemmelse af, hvad teaterforestillingen eller værket egentlig er. Foucault-perspektivet tilbyder 
muligheden for at belyse magtstrukturer og subjektpositioner i værket uden at forfalde til ensidige 
normative distinktioner mellem frihed/tvang, aktiv/passiv, magt/afmagt eller demokrati/despoti. 
Deltagernes aktivitet og frihed kommer i stand ved at acceptere eller modarbejde de begrænsninger 
og objektiveringer som værkrammen tilbyder. Ophævelsen af enhver form for indskrænkninger og 
objektiveringer ville være det samme som at ophæve diskursen, så i stedet må der spørges til de kon-
krete former for indskrænkninger og objektiveringer, hvilke former for frihed og aktivitet, der deri-
gennem bliver mulige. Analysen af Forestillingen om Kejserens nye Klæder udfolder et eksempel på et 
interaktivt værk med meget veldefinerede rammer og subjektpositioner, der, som vi har set, iscene-
sætter et helt bestemt opdragelsesprojekt ved at distribuere handlinger og viden til deltagerne i en 
meget præcis teatral situation. Den her foreslåede tilgang har til gengæld ikke noget at sætte i stedet 
for den performative æstetiks løfter om transformation og genfortryllelse af den sociale virkelighed 
på et generelt, kulturelt niveau. Det systemteoretiske perspektiv kan hverken legitimere teatrets eller 
teatervidenskabens samfundsmæssige vigtighed ud fra overordnede æstetikteoretiske betragtninger. 
Tilgangen byder sig til for en iagttager, der lader sig nøje med at analysere og foreslå konstruk-
tioner, og som overlader det til de partikulære poetikker, værker og analyser at legitimere sig selv. 
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Det performerendes performativitet
Medie- og betydningskritik i 4’33’’

Af Anette Vandsø

Adskillige teoretiske positioner argumenterer for, at de performerende kunstarter ikke læn-
gere meningsfuldt kan forstås via værkkategorien, men i stedet må anskues som begivenheder 
eller praksis. Det er f.eks. en af hovedpointerne i Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Perfor-
mativen (2004), hvori hun fremfører at et generelt performativt vende har fundet sted, der 
indsætter opførelsen og ikke værket som den centrale kategori for kunst- og kulturanalysen. 
Denne artikel vil ud fra en musikvidenskabelig vinkel foreslå, at man ikke afskaffer, men i ste-
det gentænker værkbegrebet og især reviderer opførelsens status. Ud fra en analyse af 4’33’’ – 
der er et af de eksempler, Fischer-Lichte giver på et performativt værk – vil artiklen diskutere 
det performative som begreb, og særligt sætte fokus på “det performerendes performativitet”. 
Hermed vil artiklen hævde, at det er produktivt at anskue det medie- og betydningskritiske 
potentiale i 4’33’’ som to tæt sammenhængende, men grundlæggende forskellige kritikker: 
Det første vedrører opførelsens status, det andet vedrører spørgsmålet om betydningsdannel-
sens præmisser som sådan. 

I have nothing to say, and I am saying it  
John Cage, Lecture on Nothing

 “An art without work”, sådan karakteriserede den amerikanske komponist John Cage (1912-1992) 
selv sit famøse ’silent piece’, 4’33’’ (1952) – kunst uden værk (Cage i Duckworth, 1999, s. 13). I 
dette værk skal en performer spille ingenting på et instrument, og det skal gøres i tre satser. Læng-
den af de tre pauser kan variere fra opførelse til opførelse. I partituret står der også, at den samlede 
længde af pauserne udgør værkets titel, men titlen 4’33’’ har imidlertid hængt ved fra uropførel-
sen. 1 Det er derfor også den længde pauserne typisk har, samlet set, i senere opførelser. I dette lille 
værk, hvor der ikke skal spilles, bliver ideen om, at værket har stabil identitet og betydning uden 
for sin singulære finden sted i opførelsen, absurd. Objektkarakteren er erstattet af handlingens 
begivenhedskarakter. Af disse grunde konkluderer teaterforsker Erika Fischer-Lichte, at 4’33’’ ek-
semplificerer, at et “performativt vende” har fundet sted i kunstfeltet: et vende, hvor værkbegrebet 
er obsolet og må erstattes af en begivenhedsæstetik, der tildeler opførelsen en ny, privilegeret status 
(Fischer-Lichte, 2004, s.24-29) 

Fischer-Lichtes æstetik, som hun fremfører i Ästhetik des Performativen fra 2004, er primært for-
muleret ud fra et teatervidenskabeligt perspektiv, men hendes pointe er, at det performative vende 
kan observeres i alle kunstarterne – ja, i vores kultur som sådan, og med 4’33’’ viser hun, at det 
performative vende også har fundet sted i musikfeltet. I musikvidenskaben ses en lignende kritik 
af værkbegrebet. Her argumenteres for, at musikfeltet snarere består af begivenheder eller kulturel 
praksis end af værker. Musikvidenskaberen Christoffer Small mener f.eks. at det er mere korrekt at 
tale om “musicking” frem for “music” (Small, 1998). Og populærmusikforskeren Richard Middle-
ton mener, at musikfeltet snarere består af en “pop praksis” end af “ikoniske objekter”, sådan som 
musikfeltet som oftest forstås i musikvidenskaben (Middleton, 2000).

Det, der adskiller Fischer-Lichtes ærinde fra Smalls og Middletons, er, at hun ikke blot ønsker at 

1)  Her refererer jeg til partiturversionen fra 1960, Henmar Press.
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gøre op med de tekstbaserede fortolkningspraksisser i kunstvidenskaberne, som har reduceret opfø-
relsen til et (mere eller mindre) transparent medie. Hun vil heller ikke blot rekonstruere en ny adæ-
kvat forståelsesmodel til begrebsliggørelse af opførelsen. Hun vil derimod foreslå en ny model for 
kulturanalyse som sådan, hvori ikke teksten, men opførelsen med dens særlige begivenhedskarakter 
udgør den generelle konceptuelle model for tænkning (Fischer-Lichte, 1997, p.36). Opførelsens 
særlige kvaliteter viser, ifølge Fischer-Lichte, de centrale aspekter af kulturen, som undviger og der-
med dekonstruerer tekstbegrebet: at vi ikke blot tilgår verden ved at afkode den, men ved at agere. 
At vi dermed konstant transformerer artefakter og tekster, der derved ikke regulerer vores praksis, 
men indgår som elementer i en begivenhed. At publikum dermed ikke er læsere, der er betingede af 
tekster, men agenter, som betinger situationer. Samt at det, der skaber kultur, ikke er tekster, men 
mennesker, der mødes i en kropslig samtidighed (ko-præsens). Af disse grunde vil Fischer-Lichte 
opløse de konventionelle heuristiske distinktioner mellem producent, værk og recipient. Frem for 
at tale om værker eller tekster vil hun tale om opførelser med deres særlige begivenhedskarakter.

Dette dobbelte ærinde hos Fischer-Lichte bliver imidlertid et problem, fordi der er særlige aspek-
ter ved de performerende kunstarter, som ikke kan ses, hvis man kun kigger efter opførelsens 
begivenhedsdimension. F.eks. er Fischer-Lichte meget lidt optaget af den værk-agtige karakter, som 
dog alligevel spiller en central en rolle i 4’33’’. Selvom 4’33’’ i udtalt grad fremstår som en handling 
(nogen skal spille ingenting i et givet tidsrum) og ikke som en tekst eller et artefakt, så indgår 4’33’’ 
i musikhistorien som et kunstmusikalsk værk. Det er f.eks. formidlet under helt konventionelle 
kunstmusikalske former: Det blev præsenteret af en uddannet pianist ved en uropførelse, hvor 
det var annonceret i et program. Det er komponeret af en komponist. Ja, det er tilmed noteret i 
et partitur, og Cage har endda lavet flere partiturversioner på trods af, at performeren nok skulle 
kunne huske værket uden. 4’33’’ er derudover blevet opført adskillige gange siden uropførelsen og 
har derfor en form for værk-agtig identitet, som rækker ud over den singulære begivenhed. Selvom 
4’33’’ på mange måder har en begivenheds-karakter, så adskiller denne begivenhed sig dog tydeligt 
fra andre hverdagslige begivenheder, som følge af den tydelig rammesætning som et musikværk. 
Dette aspekt er dog svært at italesætte med Fischer-Lichtes vokabular, fordi hun ikke er interesseret 
i, hvordan kunstbegivenheder adskiller sig fra andre begivenheder, men derimod i hvordan kun-
stens eksponering af sin begivenhed kan pege på elementer af vores samfund som sådan. 

For at styrke den kunstvidenskabelige analytiske tilgang til de performerende kunstarter vil nær-
værende artikel foreslå visse modificeringer og differentieringer vedrørende kernebegreber i Fischer-
Lichtes æstetik, nemlig opførelse, performativitet begivenhed og værk. Hvor Fischer-Lichtes ærinde er 
at fremskrive en særlig, men præskriptiv optik, hvorigennem hun kan kigge på verden og specifikt 
få øje på dens begivenhedsdimension, så vil denne artikel derimod se på de performerende kunst-
værkers særlige begivenhedsdimension. Altså, hvad kendetegner opførelsens begivenhedsdimensi-
on? Hvordan adskiller denne sig f.eks. fra vores almene hverdagslige begivenheder. 

Artiklen vil indledningsvist vise, at kritikken i 4’33’’ vedrører såvel et mere alment betydnings-
teoretisk niveau som et mediekritisk niveau, der specifikt vedrører opførelsens status. Herefter vil 
artiklen ud fra en udsigelsesteoretisk optik se nærmere på begivenheds-karakteren i 4’33’’– især 
hvordan begivenheden i 4’33’’ adskiller sig fra hverdagslige begivenheder, og af den grund får en 
form for værk-karakter. På den baggrund vil jeg foreslå, at man i stedet for at sætte værk og begiven-
hed som modsatte fænomener (således at man enten forkaster værkbegrebet helt eller bevarer det, 
men uden sensitivitet for begivenhedskarakteren), snarere reviderer værkbegrebet, så det inkluderer 
begivenhedskarakteren. 
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Det kritiske potentiale i at spille ingenting
At 4’33’’ skulle få så vægtig en receptionshistorie, var der ingen, der forudså den aften i New York 
i 1952, hvor værket blev uropført som en del af en koncert med ny musik. Det var den unge, 
men allerede anerkendte pianist David Tudor, som opførte de tre satsers ikke-spillen ved at lukke 
låget til flyglets tangenter inden hver sats og tage tid på pausen med et stopur. Der blev spillet tre 
pauser, som i alt varede fire minutter og treogtredive sekunder. Flere ukonventionelle værker blev 
opført den aften, men alligevel var det 4’33’’, der vakte den største furore og fik flere til at forlade 
salen i vrede. 2  Kanoniseringen af 4’33’’ som et af avantgardens mesterværker sker i det hele ta-
get relativt sent i receptionshistorien. 3 Det er først i 1990’erne, at 4’33’’ bliver et hovedværk – “the 
quintessential Masterpiece of conceptual art”, som Cage-fortolkeren og pianisten Margaret Leng 
Tan formulerer det (Tan, 2002). En sådan kanonisering ses f.eks. da BBC’s symfoniorkester med 
stjernedirigenten Lawrence Foster i 2004 opførte 4’33’’ (jf. BBC Entertainment, 2004). Her præ-
senterede speakeren 4’33’’ som et “mesterværk”, inden det store orkester opførte de fire minutter 
og 33 sekunders pauser fordelt over tre satser. Koncerten blev for øvrigt streamet live over radioen 
(britisk Radio 3) og kan i dag stadig ses på internettet. 

I dag er 4’33’’ stadig på repertoiret hos uddannede musikere. I 2010 blev 4’33’’ f.eks. opført 
for akkordeon som del af den århusianske SPOR festival for ny musik i en særligt indforstået 
ikke-annonceret version, der tydeligt blev genkendt af størstedelen af publikum, der honorerede 
denne ikke-annoncerede ikke-spillen med klapsalver. 4’33’’ er derudover blevet indspillet flere 
gange blandt andet af avantgarde rock guitaristen Frank Zappa i en version for guitar (A Change 
Operation, 1993) og i en større online-aktion i 2010 under navnet Cageagainstthemachine forsøgte 
en gruppe at få en nyindspilning af 4’33’’ ind på den britiske hitliste som julens mest købte sang i.

I den umiddelbare reception afvises 4’33’’ imidlertid som en grov joke. Det er først, da avant-
gardistiske og modernistiske æstetikker får større accept i kunstfeltet og hermed kan tilbyde en 
forståelsesramme for 4’33’’, at det bliver accepteret som et gyldigt værk. 4’33’’ beskrives enten som 
det ultimative, højmodernistiske nul-punktsværk, hvis ikke-sigen mimer det generelle menings-
sammenbrud den vestlige verden oplevede i forbindelse med II. Verdenskrig, eller som et absurd 
neo-dadaistisk værk, hvis hovedærinde er at negere selve værkkategorien, idet kunstnersignaturen 
tilføjes et ikke individuelt tilvirket materiale (Goehr, 2002, s. 264). Den sidstnævnte analyse ligger 
i forlængelse af Peter Bürgers indflydelsesrige analyse af avantgarderne fra 1974 Theorie der Avant-
garde, der anskuer avantgardens kunsthandlinger som institutionskritiske negationer af værkkate-
gorien, der sigter på en integration af kunst- og livspraksis (Bürger, 1980). 

4’33’’ bliver dog også anskuet som mere end en subversiv gestus mod kunstinstitutionens værk-
kategori som sådan. Værket bliver også beskrevet som en positiv privilegering af en særlig dimen-
sion af kunstværket, nemlig det umiddelbare sansebårne møde mellem værk og recipient. Dette 
beskrives som en dimension af kunstværket, der har været fortrængt eller direkte fordømt af flere 
paradigmatiske positioner inden for kunstfeltet som højmodernismens mediespecifikke formalis-
me, de hermeneutiske fortolkningspraksisser samt den mere positivistisk orienterede musikviden-
skabelige formalisme, 

Formuleringer af mediespecifikke eller mediepuristiske præskriptive æstetikker ses hos flere af 

2)  For en videre beskrivelse af denne uropførelse og reaktionerne på koncerten se Revill, 1992, p. 165ff 
samt Solomon, 2004.
3)  Som eksempel på den sene kanonisering kan nævnes, at Jan Maegaard (1964) i sin bog om musikalsk 
modernisme fra 1964, slet ikke omtaler 4’33’’ med ét ord, mens flere af Cages andre værker og flere Fluxus-
værker indgår i fremstillingen. Dette ville efter min overbevisning være utænkeligt i dag.
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højmodernismens fremtrædende teoretikere som f.eks. T.W. Adorno og Michael Fried. I Michael 
Frieds ekstremt indflydelsesrige Art and Objecthood fra 1967, beskriver han minimalismens værker 
som “anti-modernistiske” på grund af den måde, hvorpå de fremhæver det singulære “teatrale” 
møde med publikum, frem for at afsøge deres egen kunstarts særlige medie (musik, billede). Fried 
nævner specifikt Cages og kunstneren Robert Rauschenbergs værker som eksempler på en sådan 
manglende mediespecificitet. Deres værker er ’ens’, ifølge Fried, på grund af deres udtalte ekspone-
ring af det singulære sansebårne møde mellem recipient og værk (Fried, 2003).

Cage ser også selv en sådan forbindelse mellem sine egne værker og Rauschenbergs. Han angiver 
f.eks. Rauschenbergs White Paintings (1951-) som det direkte forlæg for 4’33’’. Og han beskriver 
ikke de monocrome, hvide flader som en negation (af indehold, af kunstinstitutionen eller lign.), 
men som en måde at indlemme og eksponere det situativt betingede rum mellem værk og beskuer. 4 
Hos Cage er transparensen og åbenheden ud mod publikum altså en positiv kvalitet og et transme-
dialt fænomen som findes på tværs af musik, arkitektur og skulptur (Cage, 2004, s. 7-8). Hos disse 
to positioner (Fried og Cage) udgør kunstværkets begivenhedsdimension altså det konfliktuelle 
omdrejningspunkt.

Susan Sontag anskuer ligeledes Cages arbejde med stilhed, som en måde at fremhæve den sin-
gulære begivenhed, hvori kunstværker nødvendigvis altid bliver recipieret. Hun ser det imidlertid 
ikke som et modværge mod den mediespecifikke formalisme, men som en kritik af de hermeneu-
tiske fortolkningspraksisser, der, ifølge Sontag, har reduceret værkets fremtræden til blot at være en 
formidling af et egentligt, bagvedliggende indhold (Sontag, 1969). 

I musikvidenskaben fremhæves også begivenhedskarakteren i 4’33’’. Her ses den dog som en 
modstand mod den i musikvidenskabelige sammenhænge altdominerende, positivistisk oriente-
rede formalisme. Formalismen anskuer musikværket som værende de tonemæssige strukturer alene 
og er derfor meget lidt sensitiv over for opførelsens singulære begivenhedsdimension. 4’33’’ bliver 
for flere musikvidenskabere en anledning til at beskrive musik som et møde mellem mennesker i 
en given kontekst (Morgan, 1977, s. 52). Eller som en anledning til en øget sensitivitet over for ly-
den – og ikke blot de tonemæssige strukturer – jævnfør Nicholas Cooks fænomenologisk orienteret 
receptionsæstetiske værkbegreb, som han konstruerer ud fra 4’33’’, hvori musik er en “interaktion 
mellem lyd og lytter” (Cook, 1992, s. 10-11). 

Fischer-Lichtes analyse minder om de ovenstående. Hun fæstner sig ved begivenhedskarakteren 
i værket i en form for fænomenologisk interesse for det sansebårne møde, hvori betydningstil-
skrivningen ikke er det centrale (Fischer-Lichte, 2004, s. 29). Den afgørende forskel er, at der 
hos Fischer-Lichte ikke er tale om et møde mellem værk og recipient, men mellem performer og 
publikum. Derfor er 4’33’’, ifølge Fischer-Lichte, ikke et kunstværk, men en lydbegivenhed (Laut-
Ereignis) (Fischer-Lichte, 2004, s. 24), hvilket helt opløser grænsen mellem værk og publikum. 

Generelt kan man sige, at alle disse forskellige udlægninger af 4’33’’ reagerer mod en be-
stemt model for betydning, nemlig den, kulturanalytiker Fredric Jameson kalder for “den mo-
derne dybdemodel”: hvori det umiddelbart fremtrædende anskues som en repræsentation af et 
egentligt, bagvedliggende indhold. Dette er, ifølge Jameson, en almen erkendelsesmodel for det 
moderne som sådan. Den kan derfor observeres i flere forskellige paradigmatiske teoridannelser 
og skoler. Han nævner f.eks. den hermeneutiske skelnen mellem indre og ydre samt struktura-
lismens modsætning mellem udtryk (signifiant) og indhold (signifé) (Jameson, 1985, s. 86ff).. 
Disse udlægninger beskriver altså et alment betydningskritisk potentiale i 4’33’’, som rækker 

4)  Jf. Cages beskrivelse af White Paintings: “The white paintings were airports for the lights, shadows, and 
particles” (Cage, 2004, s. 102).
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ud over musikfeltet, ud over kunstfeltet og vedrører vores almene modeller for erkendelse. 
Visse udlægninger fokuserer dog ikke blot på det betydningskritiske potentiale som sådan, men 

på de konkrete konsekvenser en sådan kritik får for opførelsens status. Dette ses især i de musikvi-
denskabelige omtaler af 4’33’’. Her fokuseres specifikt på forestillingen om, at opførelsen er en mere 
eller mindre transparent formidling af det egentlige, bagvedliggende, men immaterielle værk, altså 
de komponerede musikalske tonestrukturer. 

Denne kritik er selvfølgelig tæt sammenhængende med spørgsmålet om betydning. Ja, den kan 
slet ikke adskilles fra dette spørgsmål. Men den vedrører specifikt opførelsens status, og er dermed 
også en mediekritik, som særligt forholder sig til opførelsens mediemæssighed. Dette aspekt er 
f.eks. fraværende hos Sontag, der ikke specifikt adresserer opførelsens status.

Dette vil jeg uddybe ved kort at gennemgå det performerende og det performative som to for-
skellige begreber. Det første begreb refererer til en kunstpraksis, som især er institutionaliseret i 
teater og musik som kunstformer, men som dog også kan finde sted i relation til andre kunstarter, 
f.eks. i forbindelse med højtlæsning af poesi. Det andet er et betydningsteoretisk begreb, som ikke 
er udviklet i relation til kunstarter.

Det performerende 
Musik beskrives konventionelt som en ’allografisk’ kunstart, jævnfør den amerikanske filosof Nel-
son Goodmans sondering mellem de autografiske og allografiske kunstarter, som han blandt andet 
beskriver i Problems and Projects fra 1972 (Goodman, 1972). Ifølge Goodman er de allografiske 
kunstarter, som musik og litteratur, opbygget af konventionelle tegn, mens de autografiske værker 
består af singulært tilblevne tegn, sådan som det ses i maleriet. I maleriet er det unikke penselstrøg 
en del af værket, og derfor er en kopi af et maleri ikke længere samme værk, men en forfalskning. 
Det kendetegnende ved det, vi i den vestlige kulturkreds kalder musik, er derimod, at sangen, 
satsen, nummeret, visen m.v. er noget, som kan gentages. Selve nodenotationen er derfor ikke en 
del af det musikalske værk, og man kan derfor kopiere et partitur uden at forfalske værket som 
sådan. Man kan gøre den indvending mod Goodmans opdeling, at musik vel også er et autografisk 
udtryk, eftersom koncerten består af singulært tilblevne tegn, der bærer et unikt aftryk af deres 
produktion. En sådan opfattelse, er der flere der har argumenteret for. Ser man på de dominerende, 
moderne teorier om kunstmusik, anses koncerten dog ikke for at være værket som sådan, men som 
en repræsentation af det ideelle, men immaterielle værk. 

Der er almen enighed om, at denne manglende sensitivitet over for opførelsen og den almene 
konceptualisering af musik som en tekst kan spores tilbage til et generelt skred i det kunstmusikal-
ske felt, som finder sted ved overgangen til det 19.århundrede. 

Her privilegeres komponisten i stigende grad som musikkens primære ophavsmand frem for 
musikerne, og i forlængelse heraf ophøjes partituret i stigende grad til at være en mere tro repræ-
sentation af værket end selve koncertsituationen (Talbot, 2000). Selvom ideen om musik som en 
tekst eller et objekt ikke opnår total hegemoni (Sørensen, 2004, s. 93), bliver musik i stadig sti-
gende grad opfattet som et strukturelt objekt, der har sin værdi immanent i sin form, snarere end 
som en klingende, scenisk begivenhed (Goehr, 2002). Med denne udvikling af værkbegrebet bliver 
opførelsens formål beskrevet som være en så tro opførelse af det i partituret noterede værk som mu-
ligt. Det performerende opfattes dermed som værende ikke blot tidsmæssigt, men også ontologisk 
efterhængt det egentlige værk, der får en form for immateriel væren. Ifølge musikvidenskaberen 
Richard Taruskin definerede en ældre version af det anerkendte opslagsværk New Grove ligefrem 
performance som: “The amount and kind of deviation from a precisely determined ideal, tolerated 
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(or even encouraged) by composers” (som citeret i Taruskin (1995, s. 13). Det performerende ud-
lægges altså som en form for korrumperende praksis (Taruskin, 1995). 

Dette mere tekstorienterede værkbegreb bevirker tilmed, at de strukturelle forhold, som kan 
noteres, får en ontologisk forrang over de musikalske kvaliteter, der tilhører opførelsen, dvs. klang, 
tekstur, timbre, scenisk nærvær, frasering osv. Selv i dag omtales sådanne elementer som ’ornamen-
tale’ forhold, der ikke er konstituerende for værkets identitet, værdi eller betydning. 5 

Musikanalysens teori og praksis er derfor i vidt omfang udviklet i forhold til studiet af partiturer, 
idet man dér nemmere kan få overblik over musikkens strukturelle niveau. Inden for dette værkbe-
greb vil analyser af musikkens klingende form typisk have et normativt sigte og forsøge at afgøre, 
hvorvidt opførelsen er en mere eller mindre korrekt gengivelse af det noterede værk. 6 Det er på 
denne baggrund, at man skal forstå den definition af begrebet “analyse” (analysis), som musikteore-
tikerne Ian Bent og Anthony Pople giver i det anerkendte opslagsværk New Grove. Her anfører de, 
at analyse er et studie af musikken i sig selv, uden hensynstagen til eksterne faktorer og fortsætter: 

Mere formelt, kan man sige at analyse inkluderer en fortolkning af strukturer i musik ved 
at opløse dem til deres mindre konstituerende elementer samt undersøge disse elementers 
relevante funktioner. 7(Bent & Pople, Grove Music, Online)

Musik er, i den optik der anvendes her, strukturer i et organisk, autonomt værk, som kan erkendes 
’an sich’. Det klingende eller sceniske nævnes slet ikke, fordi det anskues som et mere eller mindre 
transparent medie for det egentlige, nemlig de tonemæssige strukturer. 

Ideen om, at opførelsen er en transparent mediering af det egentlige værk, udfordres i voldsom 
grad af avantgardernes kunsthandlinger og af det populærmusikalske felt, der op gennem det 20.år-
hundrede bliver så påtrængende en faktor, at det fordrer nye tilgange til musikken. 

Som konsekvens af disse udviklinger og som følge af den generelle opblomstring af “performance 
studies”  8 som område ses fra midt 1990erne og frem en bølge af musikvidenskabelig litteratur, der 
dekonstruerer det autonome, tekstbaserede musikvidenskabelige værkbegreb, f.eks. Lydia Goehrs 
The Imaginary Museum of Musical Works. An essay in the Philosophy of Music fra 1992, antologien 
The Musical Work, 2000, Ola Stockfelts Musik som lyssnandets konst: en analys av W. A. Mozarts 
symfoni no. 40, g moll K.550, der allerede udgives i 1988 samt Christophers Smalls Musicking, The 
Meanings of Performance and Listening, 1998. Med denne generelle udvikling i musikfeltet bliver 
musikkens performerende dimension og det konkrete møde med lytteren, som dette indbefatter, 
i stadig større grad anerkendt som en del af værket, en del af musikken. Musik bliver hermed en 
udtryksform med såvel et allografisk som et autografisk niveau. 9

Det performative 
Som nævnt i indledningen er Fischer-Lichtes ærinde ikke blot at ændre opførelsens status i kunst-
feltet, men endog at gøre opførelsen med dens særlige begivenhedskarakter til en ny model for 
erkendelse af vores kultur som sådan. Det gør hun ved at overtage det performativitetsbegreb, som 
længe har været kendt og anvende i lingvistikken, litteraturvidenskaben og kulturanalysen.

5)  En sådan forståelse ses i stort set alle almindelige analysemetodebøger, f.eks. Brinker, 1994.
6)  Som eksempel på en sådan analyse af opførelsen som en mere eller mindre korrekt gengivelse af teksten 
se f.eks. Narmour, 1988.
7)  Min egen oversættelse.
8)  Se f.eks. Carlsons Performance. A critical introduction fra 1996, Carlson, 2004.
9)  Se f.eks. Lacasse, 2000.
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Performativitetsbegrebet er udviklet som et lingvistisk begreb. Hos lingvisten J.L. Austin betegner 
det performative en bestemt type sproglige ytringer, der ikke konstaterer eller beskriver forhold i 
verden, sådan som den konstative ytring gør det, men i stedet konstituerer socialiteten, sådan som 
det f.eks. sker, når man siger “Tillykke”. Austins forelæsningsrække fra midt 1950’erne er udgivet 
under den sigende titel How to do things with words, der meget præcist angiver hans ærinde, nemlig 
at sproget ikke blot kan beskrive verden, men direkte handle i verden (Austin, 1992). 

Den franske dekonstruktivist Jacques Derrida foretager flere afgørende revisioner af performa-
tivitetsbegrebet. Hvor Austin fremhæver den performative ytrings singulære begivenhedskarakter 
og afviser forskellige citationspraksisser (som en skuespillers ytringer på scenen), som abnormale 
og “parasit-agtige” og derfor ikke-relevante for hans undersøgelser, så ser Derrida modsat citations-
praksissen som det afgørende for, at performativen kan fungere. Vi kommunikerer netop via fraser 
og vendinger, som i høj grad er hørte før, hvis de da ikke er direkte gentagelser af standardvendin-
ger. Dette afkobler på afgørende vis den performative ytring fra “begivenhedens rene singularitet” 
(Derrida, 1988, s. 17). Hvor Austin fremhæver, at konteksten er afgørende for, at den performative 
ytring kan lykkes, så påpeger Derrida, at konteksten aldrig kan bestemmes udtømmende og kon-
kluderer derfor, at ubestemtheden må ses som en generel præmis for sproget. 

Begrebet om det performative bliver allerede i 1970’erne diskuteret i en kunstvidenskabelig sam-
menhæng. Receptionsæstetikeren Wolfgang Iser beskriver f.eks. med en direkte reference til Austin, 
den litterære tekst som ‘performativ’, fordi den ikke refererer til sagsforhold, men skaber sit indhold 
gennem sin egen sproghandling, jævnfør kapitlet “Das Modell der Sprechakte” (Iser, 1976, s. 89-
101). En litterær tekst er, ifølge Iser, derfor egentlig ikke “fiktion”, men en “fiktionsfrembringende 
handling” (Iser, 1989, s. 236). 

I de tidligere 1990’erne udvikler den amerikanske køns- og kulturforsker Judith Butler perfor-
mativtetsbegrebet i en kulturteoretisk sammenhæng, idet hun beskriver kønsidentiteten som per-
formativ. Vores singulære handlen er, ifølge Butler, ikke udtryk for vores kønsidentitet, men er den 
performative praksis, hvorigennem kønsidentiteten konstitueres. Hos Butler er den performative 
ytrings intentionalitet ikke lokaliseret hos subjektet, idet performativiteten konstitueres gennem ri-
tualiserede ytringer eller handlinger, der producerer subjektpositioner, hvilket minder om Derridas 
kritik af Austin (Butler, 1999).

Begrebet om det performative refererer hos disse teoretikere ikke til det performerende blot som 
en real handling – “performativity is not a singular act”, som Butler f.eks. understreger det (Butler, 
1999, s. xv) – men derimod til betydningsdannelsens karakter: at teksten, identiteten eller ytringen 
ikke re-præsenterer en allerede given betydning, men i stedet er virkelighedskonstituerende og 
selvreferentiel via sin handling. Taler man f.eks. om kønsidentiteten som performativ, underforstår 
man, at det kvinder gør, når de opfører sig feminint, ikke er et udslag af et biologisk niveau, men 
derimod en handling, hvorigennem de konstituerer deres kvindelighed. Det gør de ved mere eller 
mindre bevidst at genbruge eller citere kulturelle former. Når Iser beskriver teksten som perfor-
mativ, refererer han ligeledes ikke til den reale handling, hvori nogen læser en tekst, men til den 
implicitte betydningshandling i teksten. Det Iser kalder tekstens “appelstruktur”. Begrebet er altså 
et adjektiv, der lægger sig til artefakterne, ytringerne eller identiteterne, men samtidig har begrebet 
også hos disse teoretikere en universel karakter: Det er alle litterære tekster/identiteter/ytringer, der 
er performative, ifølge de respektive teoretikere. Det er altså et betydningsteoretisk begreb, der kan 
anskues som en kritik af den dybdemodel, som jeg har nævnt oven for.  

Performativitetsbegrebet får gennem 90’erne en ny drejning, idet det flere steder kobles til de 
performerende kunstarter, særligt musik og teater, der nu i stigende grad omtales som de “perfor-
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mative kunstarter”. En sådan ændring i begrebet ses særligt hos Fischer-Lichte, men ses også i den 
almene kunstvidenskabelige sprogbrug. Med denne udvikling sker der en substantivering af begre-
bet, som ikke tidligere er set. Nu betegner det performative ikke længere en bestemt kvalitet ved sit 
objekt – at sproget/kønsidentiteten/teksten er performativ – men snarere en særlig type af objek-
ter: de performerende handlinger. Således vedrører tekstens performativitet ifølge Fischer-Lichte, 
højtlæsningen som handling. Begrebet bliver dermed tendentielt ikke længere universelt, idet visse 
kunstarter er mere performative end andre. Begrebet får derudover en særlig affinitet til det per-
formerende som praksis. F.eks. konkluderer den danske musikvidenskaber Søren Møller Sørensen 
i sin diskussion af Fischer-Lichtes performativsbegreb at: “Diskussionen om det performative re-
præsenterer for musikvidenskaben en invitation til en fornyet og mere fokuseret beskæftigelse med 
musikudøvelse som praksisform” (Sørensen, 2004, p. 89). 

Det performerendes performativitet
Man kan påpege flere problemer med denne sammenblanding af begreberne det performative og 
det performerende. Først og fremmest er det faghistorisk problematisk udelukkende at tale om 
performativitet i forhold til de performerende kunstarter. Men derudover, og langt mere problema-
tisk, er det, at performativitetsbegrebet mister sin pertinens, således at man ikke længere kan skelne 
mellem studier af det performerende, som anskuer det som performativt, og studier som nok ser 
på det performerende, men ikke tager dets performativitet med i betragtning.

Ser man f.eks. på musikvidenskaberen Eric F. Clarkes (2004) studier af music as performance, 
der sammenligner forskellige opførelser af klaversonater, så er studiet ganske vist et studie af det 
performerende, som dog ikke inkluderer det performerendes performativitet. Clarke reducerer op-
førelserne til en række sammenlignelige data angående anslag, hastighed, dynamik mv., hvilket rent 
teknisk kan lade sig gøre, fordi han lagrer data angående opførelserne som midifiler. 10 Disse data 
kan herefter generere numeriske eller visuelle repræsentationer af opførelserne. F.eks. kan forskelle 
i interpretation illustreres gennem en sammenligning af to grafer. Clarke reducerer altså den per-
formerende handling til en ny tekst eller et sæt data efter et positivistisk orienteret videnskabsideal. 
Han spørger ikke til, hvordan det performerende er en virkelighedskonstituerende og selvreferen-
tiel musikfrembringende handling. Herunder kommenterer han f.eks. ikke på, at det han studerer 
er teknologisk fastholdte indspilninger af opførelser og faktisk ikke music as performance som sådan. 

Selvom det er korrekt, at Fischer-Lichtes æstetik lægger op til en fornyet interesse for musik som 
praksisform, så er det væsentligt at holde sig for øje, at ikke alle studier af musikalske opførelser 
tager højde for det performerendes performativitet; altså at den opførende praksis ikke er en trans-
parent mediering af musik.

For at operationalisere Fischer-Lichtes erkendelser ind i en kunstvidenskabelig kontekst synes 
det derfor produktivt at isolere det mediekritiske aspekt af hendes teori som noget, der vedrører 
det performerendes performativitet. Denne mediekritik er selvfølgelig umulig at forstå uden den 
betydningskritiske dimension, men til gengæld vedrører denne kritik specifikt den praksis at ’per-
forme’ noget og denne handlings særlige performativitet, som grundlæggende adskiller sig fra f.eks. 
tekstens performativitet.

Påstanden er ikke, at jeg hermed præciserer Fischer-Lichtes ærinde. Tværtimod modificerer jeg 
hendes begrebsapparat med henblik på at gøre det produktivt og klart i en isoleret diskussion af og 
forsøg på en reetablering af det performerendes status i kunstvidenskaberne.

10) Midi står for Musical Instrument Digital data, og er en datafil der fortæller computerens lydkort, hvilke 
musikalske parametre, der skal spilles. 
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Med en sådan begrebsmæssig ændring kan man for det første bevare den universelle karakter, be-
grebet det performative har hos Derrida, Butler og Iser, hvilket vil sige, at det ikke blot er opførelser 
af værker, som 4’33’’, der er performative; det er det performerende som sådan. Det vil sige, at også 
opførelser af musik med en mere konventionel tilvirket sats er performative, selvom det performe-
rendes performativitet særligt ekspliciteres i den type åbne kunsthandlinger, som ses i 4’33’’.

Derudover kan man med dette begrebsapparat insistere på, at det ikke blot er det performerende, 
der er performativt, det er musik som udtryksform. Det vil sige, at musik også er performativ, 
selvom den er fikseret i en cd-indspilning eller en audiovisuel optagelse, hvilket er en pointe, jeg har 
udfoldet andetsteds (Vandsø, 2010), og som jeg kort vender tilbage til senere i teksten.

Af disse grunde må det performerende anskues som performativt, mens det performative ikke 
blot vedrører det performerende. 

Begivenheds- og værkkarakter i 4’33’’
4’33’’ kan anskues som et værk, der i særlig grad eksponerer det performerendes performativitet – 
altså det performerendes egen virkelighedskonstituerende og selvreferentielle handling: Den som 
ikke kan tilbageføres til eller forklares på baggrund af en tekst eller en musikalsk sats. 

Det performerende er kendetegnet ved at involvere en real handling udført af reale mennesker 
i en specifik tid, et konkret rum i en konkret kontekst jævnfør Fischer-Lichtes karakteristik af det 
performatives æstetik (Fischer-Lichte, 2004). Det performerende har derved en særlig begiven-
hedsdimension, og med sin tomme sats tydeliggør 4’33’’ i særlig grad denne dimension. Samtidig 
er der dog, som allerede pointeret, en tydelig værkkarakter i 4’33’’, som på sin vis dissocierer den 
performative akt fra begivenhedens rene singularitet, som Derrida kalder det, hvilket jeg her vil 
forsøge at beskrive ud fra en udsigelsesteoretisk tilgang.

Selvom der ikke siges noget i 4’33’’, så siges det. Og netop fordi værket er tomt på det semiotiske 
niveau, så tydeliggøres denne udsigende akt, man med den franske lingvist Émile Benveniste kan 
kalde for udsigelsen (Benveniste, 1966, 1974). Udsigelsen defineres hos Benveniste som den akt, 
hvori et udsagn produceres. Udsigelsesakten er ikke et transparent medie for sproget – tværtimod 
findes udsagnet, ifølge Benveniste, ikke før udsigelsesakten. Udsigelse er ikke det samme som pa-
role, der er de faktiske ytringer, men derimod den medieringsstruktur, hvorigennem sprogsystemet 
omsættes til diskurs. En udsigelseshandling forudsætter altid en afsender, en handling, i en konkret 
kontekst, en specifik tid og et specifikt rum, og implicerer en modtager (Benveniste, 1974, s. 80). 
Udsigelse er oprindeligt en lingvistisk kategori, men beskrives flere steder som et transmedialt 
fænomen, der forudsætter kommunikation som sådan. På den måde er udsigelsesakten også en for-
udsætning for kommunikative handlinger, der ikke tager udgangspunkt i et semiotisk tegnsystem 
(Vandsø, 2010, Lund & Thygesen, 2009) 

Med udsigelsesteorien kan man foretage væsentlige distinktioner i selve betydningshandlingen 
og dens begivenhedskarakter. Herunder f.eks. hvordan 4’33’’ adskiller sig fra almindelige hverdags-
lige talehandlinger og almindelige begivenheder. 11 

Når 4’33’’ adskiller sig fra almindelige kommunikative handlinger, skyldes det for det første, 
at denne ikke-sigen er udsagt, konstrueret eller komponeret. 4’33’’ er netop ikke blot en real ud-
sigelseshandling, som David Tudor spontant besluttede sig for at gøre den dag i 1952. 4’33’’ er 

11)  I en diskussion af “det performatives æstetik” påpeger den danske æstetikteoretiker og litteraturforsker 
Morten Kyndrup, at der allerede inden for udsigelsesteorien foreligger en sådan forståelse af betydning som 
handling, hvorved Fischer-Lichte til en vis grad “løber åbne døre ind”. Det er i høj grad Kyndrups konception 
af det udsigelsesteoretiske, som denne artikel bygger på. Kyndrup, 2006. 
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tværtimod en konstruktion af en udsigelsesakt, hvori nogen skal sige ingenting i et vist tidsrum. 
Det er oprindeligt Cage, der har dikteret denne udsigelsesakt, idet han som en real person kom-

ponerede værket. Men nu hvor akten er konstrueret, er denne dikterende handling ikke en real 
persons, men en funktion i værket, forstået på den måde, at værket er en sådan instruktion om, at 
nogen skal spille ingenting i et vist tidsrum. Der er altså en form for instruerende instans i værket, 
hvilket man med narratologien kan kalde en implicit afsender. Det er der sådan set i al musik. 

Ved at anvende begreber fra litteraturteorien som udsagt udsigelse og implicit afsender forsøger 
jeg ikke at gøre musik til tekst, men at vise, hvordan man konceptuelt kan forstå, at musik har 
en betydningshandlingskvalitet, som ikke er sammenfaldende eller den samme som den konkrete 
handling, der gøres af en musiker. Det er denne dynamiske effekt, som begrebet om en udsagt ud-
sigelse her skal beskrive. Den udsagte udsigelse er altså ikke lig selve partituret, men er den gestus, 
som kan nedfældes i et partitur eller gentages. Med begrebet udsigelse forstås dermed heller ikke, at 
musik er komponistens udsigelse, og at der er en sådan direkte forbindelse mellem den lyd vi hører 
og komponistens indre. Tværtimod understreger udsigelsesteorien dels, at den implicitte afsender 
blot er en position i diskursen og ikke en beholder for det psykologiske subjekt, samt at den egen-
tlige enunciatør faktisk er recipienten, eftersom det er læseren/lytteren/beskueren/publikum, der 
betyder det, de oplever via selve receptionsakten. 12

Eftersom 4’33’’ ikke er rammesat som et billede eller som litteratur men som musik, er det et 
performerende værk. Det vil sige, at udsigelseskonstruktionen ikke skal læses, men opføres for at 
virke. Når vi oplever 4’33’’, fremstår udsigelseshandlingen som regel tydeligt som en re-iteration. 
Altså som en fremførelse af noget allerede konstrueret, eftersom 4’33’’ som oftest annonceres som 
et værk. Eftersom der ikke fremstilles et tilvirket materiale i 4’33’’ har værket dog en særlig evne til 
at lege mellem grænsen for værk og ikke-værk. I den før omtalte ikke-annoncerede opførelse ved 
SPOR festival i 2010 henvendte musikeren sig til en skare af lyttere med et indgående kendskab 
til avantgardemusik, som derfor hurtigt fangede, at der var tale om en opførelse af 4’33’’. Min si-
demand kendte dog ikke værket og oplevede det ikke som en fremførelse af en allerede konstrueret 
udsigelsesakt. 

Når jeg her siger, at opførelsen opfører en allerede komponeret udsigelsesakt, er det ikke ensbety-
dende med, at opførelsen blot er en tekst-reproduktion. Dét, som opførelsen opfører og gentager, er 
netop en akt, en handling. Og som vi ved, er handlinger altid unikke og singulære, også selvom de 
er gentagelser af tidligere handlinger. Ellers ville det ikke give meget mening at fejre fødselsdag. Det 
er f.eks. åbenlyst, at pausen i 4’33’’ er unik for hver opførelse, også selv om udsigelseskonstruktio-
nen – det at sige ingenting – er ’den samme’. Den pause, der inden værket opføres, blot er en idé, 
får i opførelsen en konkret stoflig, udstrækning, en tidslighed. Fra partitur til koncert er der derfor 
ikke tale om en transport af det samme, altså værket forstået som en autonom, lukket enhed eller 
et objekt, men om en udførelse af en handling. Ud fra sådan en forståelsesramme kan værket have 
en værkkarakter uden at have en stabil betydning, identitet og værdi og uden at være forankret i et 
ideelt, immaterielt, tidsløst ikke-rum. Værket kan hermed være dét, Gilles Deleuze kalder en ’ikke-
identisk repetition’, eftersom der ikke er en forestilling om én primær bagvedliggende identitet bag 
handlingerne (Deleuze, 1969, p. 306 ff.).

Den performerende udsigelse er altså karakteriseret ved på den ene side at være en real udsigelses-
akt, der er kendetegnet ved, at den finder sted i en singulær begivenhed, som involverer et kropslig 
samvær mellem musiker og publikum, men samtidig er den karakteriseret ved, at den performer 

12)  Barthes, 2004, Greimas & Courtés, 1988.
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noget allerede udsagt. Selv de værker, som er improviserede og ikke har noget forlæg, er forskellige 
fra vores reale kommunikative handlinger, fordi de er rammesatte som teater eller musik og således 
fungerer som teater- eller musikfrembringende handlinger, der derved alligevel opfører ’noget’, der 
dog konstrueres på stedet. Sådanne teater- eller musikfrembringende handlinger adskiller sig først 
og fremmest fra de hverdagslige kommunikative handlinger ved ikke at pege ud i vores almene 
formålsrationelle socialitet. Intentionaliteten er formålsrettet uden formål (Kant, 1996, s. 155). 
Modsat har biblydene ved lyskrydsets fodgængerovergang en konkret funktion i forhold til at for-
tælle synshæmmede, hvornår der er grønt lys, ligesom sigende stilheder i al almindelighed kan have 
alle mulige funktioner i vores sociale verden. Det kan være en måde at gennemtrumfe ens vilje på 
over for en diskussionspartner, eller det kan være en smuk gestus i et rørende øjeblik at være stille 
sammen. Stilheden i 4’33’’ har derimod ikke en sådan direkte funktion i vores socialitet. Den er 
i stedet del af en musikfrembringende handling, der blot har til formål at frembringe musik. De 
ikonoklastiske effekter i 4’33’’ skyldes netop, at værket udsiges som musik, men samtidig fremviser 
ingenting, der hvor værket – dét privilegerede sted for betydning i den kunstmusikalske institution 
– skulle være. De betragtelige nærværseffekter i forhold til den konkrete sceniske situation skyldes 
ligeledes, at 4’33’’ aktiverer et særligt æstetisk fokuseret lyttemodus uden dog at tilbyde publikum 
noget at lytte på. Værket har tilmed et refleksivt oplevelsespotentiale, idet lytteren kan opleve ikke 
blot lyde, men også betingelserne for sin egen lytteakt. Herunder de diskursivt konstituerede ideer 
om, hvad musik er og kan samt selve koncertsalens ideologiske konstruktion: dens aftegning af 
kommunikative positioner i salen, altså de pladser, hvorfra der må spilles og de pladser, hvor der 
lyttes. 

4’33’’ kan altså karakteriseres som et værk med en indfældet skuffende kadence, som en musik-
frembringende handling, hvor der ikke frembringes musik, hvilket kan give anledning til meget 
forskellige smagsdomsafsigelse: Det kan enten opleves som pinligt, provokerende eller interessant. 

Fischer-Lichte hæfter sig ved, at det er publikum, der er lydproducerende i 4’33’’, hvilket for 
hende opløser skellet mellem værk og publikum. Man kunne også sige, at stilheden afslører op-
førelsesmediets støj forstået som den betydningsproduktion, der sker alene som følge af mediets 
medierende funktion. I en sådan forståelse er publikum ikke blot reale personer, men også funk-
tioner i en kommunikativ situation: Funktioner eller positioner, som reale personer kan indtage, 
forhandle og herved blive publikum. Derved er dét, publikum oplever i 4’33’’, ikke blot en real 
handling, men en betydningsproducerende, virkelighedskonstituerende handling. Det som eks-
poneres er dermed det performerendes performativitet: altså den måde, hvorpå man som del af en 
performerende handling reproducerer normer, som går forud for, betinger og overskrider ens egen 
vilje og valg, hvilket er Butlers definition på performativitet (Butler, 1993, s. 224). I 4’33’’ kan man 
f.eks. erfare, at vores lyttepraksis er performativ: at den hosten fra sidemanden, der i én lyttemodus 
er støj, i en anden modus bliver til musik. 

På samme måde som Derrida påpeger, at citationspraksissen dissocierer den performative ytring 
fra begivenhedens rene singularitet (Derrida, 1988, s. 17), så peger 4’33’’ ikke blot på begivenhe-
dens rene singularitet, men også på, hvordan vi er adskilte fra denne og bundet til at kommunikere 
via en form for ritualiseret ciationspraksis. Værket har på én og samme tid nærværseffekter samt et 
refleksivt potentiale angående hele den kommunikative handlings betingelser. Den enkelte lytter 
indstiftes på den ene side som fænomenologisk sansende subjekt i dette værk, der udgøres af netop 
de lyde, jeg hører her og nu, men tydeliggøres på den anden side som en diskursivt konstitueret 
lytter tilbudt en snæver ramme af muligheder, som følge af de normer og konventioner for lytning, 
der eksisterer i kunstfeltet og manifesteres i koncertsalen. 
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Selvom 4’33’’ er tomt på det semiotiske niveau, og der ikke er noget at afkode, synes værket derfor 
ikke at give mulighed for en ren sansning eller en oplevelse, som er ved siden af eller før betydnin-
gerne. Det skel Fischer-Lichte opstiller mellem den afkodende fortolkningsaktivitet og præsens, 
bryder sammen i dette værk, hvor de kropslige handlinger og sansninger så tydeligt fremstår som 
diskursivt betingede og som allerede indskrevne i et betydet rum (Fischer-Lichte, 2004, s. 255-
269). Dermed siger jeg ikke, at vi tilgår værket gennem en hermeneutisk, bevidst og intellektuel 
fortolkningsproces. Selvom der er set eksempler på sådanne analyser af 4’33’’, er det ikke en oplagt 
tilgang. Snarere synes det produktivt at udvide vores ideer om betydningsdannelse, så vi forstår 
denne som noget processuelt, som en dynamisk handling, der ikke blot vedrører den intellektuelle 
afkodning af tegn i form af verbalsproglige betydninger, men også forhold som brug af lyttemodi 
og kropslig ageren. 

Det performative værk: kontingens som præmis
I 1967 opfører John Cage 4’33’’ for flygel på Harvard Square i Boston, hvilket er foreviget på video 
af Nam June Paik (Paik, 1976). Her ser man hvordan instrumentet i sig selv også uden for kon-
certsalen, gør 4’33’ til en musikfrembringende handling, der aktiverer en særlig opmærksomhed 
hos publikum. Eftersom opførelsen er rykket uden for koncertsalen, er publikum ikke i samme 
grad iscenesatte som lyttere. De er snarere publikum, der slutter ring om manden og klaveret, der 
får en form for skulpturel karakter. Folk stopper op, fordi iscenesættelsen af manden ved klaveret 
indikerer, at der her laves musik, eller at han måske snart går i gang med at spille. Den musikfrem-
bringende gestus, som ikke frembringer musik, peger her ikke på koncertmediets støj eftersom 
begivenheden ikke finder sted i en koncertsal. Snarere er det displaceringen af et instrument i 
byrummet, som udgør værkets centrale element. 

I 2004 hvor BBC’s symfoniorkester spiller 4’33’’ for stort orkester bliver det ikonoklastiske ele-
ment forstærket alene på grund af mængden af højtuddannede og dyre musikere, der ikke spiller. 
Alligevel vækker 4’33’’ ikke den store furore. Publikum bliver pænt siddende under alle tre satser, 
sådan som det kan ses i de optagelser, der er tilgængelige på internettet. Manglen på protester skyl-
des især, at de diskursive formationer er ændret siden 1952: I 2004 er publikum så vant til den ge-
stus, hvormed noget ukonventionelt udpeges som kunst – ja, i et kunstfelt, hvor såvel lorte på dåse, 
udstoppede hundehvalpe og meget andet kan være kunst, er 4’33’’ nærmest en lidt tandløs gestus. 

Yderligere komplekst er det, at jeg faktisk ikke har oplevet opførelserne i 1967 og 2004. Jeg 
har derimod set teknologisk fastholdte opførelser. Der er derfor ikke nogen kropslig sameksistens 
mellem mig og musikerne, men jeg ser på en reproduktion af en real situation, som var engang. 
Et “nu”, som er blevet et “da”, der er fastholdt som et permanent “nu” i optagelsen. Denne tekno-
logiske reproduktion er dermed ikke blot en transparent mediering af det performerende, men er i 
sig selv en performativ betydningshandling, en udsigelsesakt. F.eks. giver det håndholdte kamera i 
Nam June Paiks video en spontan og dokumentarisk kvalitet, som nedtoner det iscenesatte. Mens 
optagelsen fra 2004 f.eks. har en speaker, der udlægger værket i en direkte henvendelse til den, der 
ser optagelsen.  

Den egentlige enunciatør (udsiger) er, ifølge Greimas og Cortés recipienten (Greimas & Cortés, 
1988). Selve receptionen af et kunstværk er den betydningshandling, som i sidste ende skaber 
værket – dets betydning, identitet og værdi. Denne betydningshandling kan rent teoretisk differen-
tieres fra såvel den udsagte, den performerende og den teknologisk reproducerende udsigelsesakt. 
Ganske vist har jeg beskrevet værkets begivenhedskarakter som forskellig fra de begivenheder, vi 
befinder os i i vores hverdagslige kommunikation, men stadigvæk er betingelserne for værket, at 
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det nødvendigvis må opleves i en real persons receptionsakt, der – ganske som Fischer-Lichte 
beskriver det – ikke blot er en intellektuel afkodende bevægelse, men også en kropslig ageren, en 
aktivering af særlige lyttemodi, måder at opføre sig på i salen (eller foran computeren) etc. Værkets 
betydnings- eller oplevelsesmæssige indhold kan derfor ikke afdækkes én gang for alle, selvom man 
nok kan sige noget generelt om de potentielle effekter værket har inden for en given kulturel og 
historisk kontekst. 

Alle musikværkers grundlæggende betingelse er derfor denne kontingens. Denne åbenhed, som 
bevirker at musikkens værdi, betydning, identitet bliver til påny igen og igen for hver enkelt re-
ceptionsakt. 

Afslutning
Opsummerende har jeg i det ovenstående forsøgt at gentænke kategorierne opførelse, performati-
vitet, begivenhed og værk og forslået nye grænsedragningerne, nye måder at tænke værkkategorien 
på, således at begivenhedskarakteren bliver en del af værket og ikke dets modsætning. Værket er 
i denne optik ikke et objekt, ikke en ophobning semiotiske tegn, men en musikfrembringende 
handling, der er karakteriseret ved en kompleks, flerlaget udsigelseskonstruktion, hvori der indgår 
såvel et udsagt, et performerende, evt. et teknologisk reproduceret samt et realt udsigelseslag. En 
sådan konceptualisering af værkbegrebet er især effektiv, hvis man vil italesætte og differentiere i 
den begivenhedskarakter, som er så fremtrædende i det senmoderne, at man med rette kan tale om 
et performativt vende: Et vende, der afslører – og dermed fordrer, at vi konceptuelt kan begribe – 
det performerendes performativitet.
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Afbrydelsesstrategier
Om afbrydelsen som begivenhed og iscenesættelsesstrategi i en performativ 
æstetik

Af Erik Exe Christoffersen

Performative æstetikker vægter den kommunikative gensidige vekselvirkning, interaktion el-
ler feed-backsløjfe mellem kunstværket og tilskuerne. Det betyder at deltagelsen er en vigtig 
dimension af værker, som ofte virker gennem en afbrydelse eller indgreb i opførelsessituatio-
nen. Artiklen diskuterer afbrydelsen som en æstetisk strategi og forsøger at udpege forskellige 
traditioner for afbrydelser fra romantisk ironi, til avantgardens mediale værkdestruktion og 
afbrydelse af kunstinstitutionen til det postdramatiske teaters benspænd og kreative begræns-
ninger. 

Selvom disse genrer i praksis ofte glider sammen, mener jeg det er vigtigt at skelne, fordi der både 
teoretisk og praktisk er tale om forskellige strategier. Hvor det romantiske og avantgardistiske para-
digme har tilbøjelighed til at fokusere på afbrydelsens frigørende momenter, ser det postdramatiske 
teater på begrænsningens kunst. 

Afbrydelsen skaber forskellige former for autenticitetseffekter som modpol til det iscenesatte, 
men i kraft af en iscenesættelse. Jeg ser afbrydelsen som en slags rystelse i værket og som en strategi, 
der findes i mange forskellige kunstarter og medier, og som betyder, at den performative æstetik kan 
ses som et autenticitetsprojekt 1. 

Er afbrydelsen en del af værket, eller er det en afbrydelse af værket? Det er et spørgsmål som 
artiklen diskuterer gennem en række eksempler, og jeg argumenterer for et værkbegreb, som rum-
mer afbrydelsen som en del af værkopførelsens begivenhed. Min pointe er, at afbrydelsen kan være 
en central del af begivenheden men også et teatralt og dramaturgisk niveau i iscenesættelsen, og at 
der kan være tale om et uforudsigeligt moment i forhold til tilskuerreaktionen eller i kontekstens 
reaktion. 

Det senmoderne samfund bliver beskrevet på mange måder: det er et risikosamfund, et pro-
jektsamfund, det er polycentrisk, hyperkomplekst mv. Det fælles kan måske siges at være et kon-
tingent vilkår: der gives et utal af muligheder. Der er ikke en given sandhed, et givent centrum, 
en given måde at skabe overblik. Det kontingente samfund er interaktivt orienteret og har så at 
sige mistet autoritetsskabende traditioner. Det er på en måde en frihed, men også en vis belast-
ning fordi relationer skal genopfindes igen i nye kombinationer: genopføres eller geniscenesæt-
tes. I og med at det kausale, det hierarkiske og det enhedslige har mistet troværdighed, er der 
brug for performative strategier, som producerer midlertidige og lokale “overblik” og “sandhe-
der”. Den markante uddifferentiering af samfundets forskellige felter og handlemåder betyder, 
at mange store kriser så som klimakrise, sikkerhedskrise, finanskrise, fattigdomskrise og værdi-
krise hænger sammen og indvirker på hinanden, men alligevel ikke kan løses eller betragtes fra ét 
samlet sted. De performative æstetikker er tværmediale, springende i forhold til iagttagelser som 
fx vertikale eller horisontale, skaber sammenstød, afbrydelser, disharmoni og flettedramaturgier.  

1)  Jørgen Dehs: Det rene i det urene s. 237-251. I: Bisgaard & Friberg (red) Det æstetiske aktualitet. Mul-
tivers 2006.
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Det kræver valg og fravalg, det kræver en radikal evne til begrænsning eller afbrydelse. 
Fraværet af stabilitet, traditioner og et centralt subjekt betyder at interaktiv deltagelse i iscenesæt-

telser og begivenheder kræver kunstneriske rammer, et vist mod og en vis kompetence. Deltagelse 
skaber interferens, afbrydelser, misforståelser, fejltagelser osv. Deltagelsens effekt er vanskelig at 
analysere og deltagelsen indvirker på en række centrale begrebet som fx kunstværket. 

Teatermediet har udviklet dramaturgiske greb og etiske kompetencer, som grundlag for delta-
gelse. Man kan fx nævne Signas radikale performanceinstallation Villa Saló (Teater Republique 
2010), hvor publikum inddrages i et sadistisk og voldspræget univers eller Betty Nansen Teatrets 
multikulturelle forestillinger, hvor forskellige etniske grupper og enkeltpersoner får mulighed for 
at fremstille egne livsfortællinger. På samme måde skaber billedkunsten nye interaktionsformer, og 
installationskunst afbryder billedmediets statiske relation til betragteren med en gestus, hvor be-
tragteren inviteres til at deltage i rummets forskellige handlingsmuligheder. Der findes naturligvis 
også en række deltagerorienterede medieprogrammer, hvor deltagelsen og afbrydelsen (deltagerne 
stemmes ud) er afgørende. 

Deltagelse er en mulighed og en vigtig ressource i den samfundsmæssige udvikling, som for-
udsætter risikovillighed, fordi resultatet ikke er givet. Interaktionen og deltagelsen kan være en 
afbrydelse af værkets form, opførelsens forløb, fiktionens univers, eller det kan være en afbrydelse af 
en given medialitet. Det kan også i mere radikal forstand være en afbrydelse af kunstinstitutionen 
eller af kunsten som sådan. Under alle omstændigheder er afbrydelsen et moment i deltagelsens 
æstetik, som skaber værkets begivenhed. Afbrydelsen er i den forstand et centralt greb i den per-
formative æstetik, som også peger på et etisk problem og ikke mindst på om rammen er bestemt 
af kunstbegrebet.

Som model for den performative æstetik nævner Fischer-Lichte performancekunstneren Marina 
Abramovic’ (1946) Lips of Thomas (1975). I forestillingen påfører performeren sig smertens san-
selige realitet, og tilskueren reagerer ved at afbryde iscenesættelsen. Fischer-Lichte lægger vægt på 
dette moment af interaktion. Hun foretager en adskillelse mellem forestillingens teatrale iscenesæt-
telse, den kodificerede og semiotiske dimension og den ukontrollable, tilfældige, fænomenologiske 
og erfaringsskabende dimension. Fischer-Lichte privilegerer denne sidste og reducerer efter min 
mening den performative æstetik til én bestemt norm og genre, idet hun fokuserer på det overskri-
dende i forhold til værkbegrebet og ser bort fra performative strategier, som er begrænsende i form 
af eksplicitte spilleregler. 

De følgende værkeksempler er mine, og de afviger på forskellig vis fra Fischer-Lichtes model. Det 
er hensigten at vise at den performative æstetik ikke kan beskrives med en model og en medialitet. 

Snehvide og sandhedens vanvid (2004) af Gunilla Feiler og Dror Feiler blev afbrudt af en tilskuer, 
tilsyneladende på grund af en (mis)fortolkning af værkets indholdsmæssige budskab. Duchamps 
Fontæne (1917) var en afbrydelse af billedkunstens medialitet og af kunstinstitutionen, og er fortsat 
et virksomt værk. Fontanas rumlige koncept (1958) bestod i en afbrydelse eller et indgreb i maleriets 
todimensionale flade, som skabte et tredimensionelt rum, hvori betragteren blev deltagende på en 
ny måde. Malerkunstens medialitet blev transformeret fra flade til rum.  Marco Evaristtis Helena 
(2000) henvendte sig til tilskuerne og tilbød en etisk afbrydelse i form af en mulig aktivering af 
værkets potentiale. Denne betød at nogle fisk blev “blendet”. Værkets (u)etiske mulighed førte til 
en retssag, som blev en del af værket. 

Forestillingen Gob Squads Kitchen (You’ve Never Had It So Good) (2008) henvendte sig direkte 
til tilskuerne, og de fire skuespillere lod sig undervejs udskifte således, at forestillingen blev gen-
nemført med fire tilfældige tilskuere. Tilskuerne blev en del af opførelseshandlingen, som var en 
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remediering af en række film af Andy Warhol, og skabte en form for autenticitet, selvom de var 
iscenesat, de fremsagde replikker og “spillede” via en øresnegl på en scene, mens de blev filmet. 
Tilskuerudvekslingen var en del af værkets iscenesatte interaktion.

Jeg slutter med en diskussion af Das Beckwerk. Claus Beck Nielsen (1963-2001) skabte med sin 
erklærede død en form for “afbrydelse” af livet. “Forfatterens død” er en spilleregel som betyder, at 
værket udfoldes som et netværk af forskellige handlinger i Beckwerkets navn både indenfor kunstfel-
tet og udenfor. Men de repræsenterer alle på en eller anden måde den fraværende “Claus Beck Niel-
sen” og afbryder og interagerer med virkeligheden og ikke mindst sproget og den mediale kommuni-
kation. Beckwerket vandrer rundt i virkeligheden, griber ind i denne uden af have en navne-identitet. 
Denne begrænsning skaber tilsigtede ubestemtheder. Værkets markante fravær af navnet skaber hele 
tiden forviklinger og diskursive vanskeligheder. Problemet bliver, at værket har svært ved at slutte. Det 
bliver “fanget” mellem behovet for afslutning (og afbrydelse) og en tilsyneladende uafsluttelighed.

Performativ æstetik og værkbegrebet
Kan man benytte et værkbegreb i forbindelse med kunstarten teater og hvordan kan det defineres? 
Det mener jeg man med fordel kan. Enhver kunstart skaber en form for ramme ved simpelthen 
at være et autonomt kunstværk med selvvalgte spilleregler. Gennem disse særlige regler adskiller 
værket sig fra samfundets øvrige fx økonomiske, politiske eller religiøse spilleregler. Autonomien 
og værket er som felt og form på den måde allerede en afbrydelse af visse samfundskonventioner og 
har som funktion at skabe en variation af mediale former og iagttagelsesmuligheder. Spørgsmålet 
er, hvordan disse spilleregler skaber bestemte mediale afbrydelser og fokuseringer?  Teatermediet 
er en kompleks teatral kommunikativ begivenhed, som består af forskellige kontrakter: objektivt i 
form af en særlig sceneudformning, et tilskuerarrangement, skuespillernes fysiske og vokale hand-
linger, lyssætning og meget mere. Men også som noget subjektivt, en tilskuersynsmåde, som ser 
noget som teater i kraft af tillærte konventioner. 

Enhver form for teater henvender sig til et publikum i kraft af nogle spilleregler. Grundlæggende 
sikrer man sig, at tilskuerne kan se og høre skuespillerne, men tilskuerne er også indarbejdet i 
enhver direkte eller indirekte henvendelse. Skuespillernes handlinger, gestus, stemmeføring, rytme 
er beregnet på at skabe opmærksomhed og forme den kommunikative situation og i det hele taget 
skabe en specifik relation mellem scenen og tilskuerne. Teatrets kommunikation er fastlagt i isce-
nesættelsen og genskabes eller forandres i teatersituationen. Tilskuernes reaktion er konventionel 
og filtreres gennem regler for, hvornår man fx må le, klappe, kommentere eller noget helt andet.  
Skal man kunne forstå handlingen eller skal man sanse forestillingen som en form for “ritual”? Til-
skuerne vil naturligvis forsøge at tyde den enkelte forestillings konventioner og afkode både hvad 
man gør i situationen og betydningen. Deltagelse og afbrydelse er på mange måder indkodet i en 
given forestilling.

Iscenesættelsen består af en gentagelig intentionel struktur, som er fastlagt i form af skuespiller-
nes henvendelse til tilskuerne (med krop, stemme, blik, gestus, handlinger som formidler tekstens 
komposition, karakterer, dialog etc.), et scenisk arrangement med rekvisitter og lys, som indskriver 
tilskuerne i forestillingens kommunikation. Det er en form for ramme, som lader sig gentage – mere 
eller mindre præcist – og som strukturerer og organiserer den unikke enkelte opførelse som en begi-
venhed. Denne er betinget af tilskuerens reaktion i form af latter, applaus, intens lytten, distraktion 
eller manglende reaktion, udvandring og direkte mishagsytringer bliver en del af kommunikatio-
nen. Teatret består af denne dobbelthed af iscenesættelsens henvendelse og tilskuernes reaktion og 
adskiller sig fx fra maleriet og filmen ved ikke at være fikseret som objekt. Selvom iscenesættelsen er 
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fastlagt, findes den kun i form af aftaler, som må bekræftes og gennemføres igen og igen for at blive 
til. Teatret er derfor mere sårbart end fx filmmediet. Aftaler kan glemmes og brydes, skuespillerne 
kan have en dårlig dag, og tilskuerne kan være ekstra modtagelige eller modvillige. Der kan opstå 
tekniske fejl, og hvis der er tale om udendørs teater, kan vejret spille ind. Teatermediet må leve med 
en høj risiko for, at uforudsete elementer spiller ind og forandrer situationen. Det er en del af tea-
trets kunst at håndtere denne sårbarhed, så den bliver mærkbar og foruroligende ligesom i cirkus, 
hvor der er en risiko for, at artisten kan falde ned og slå sig fordærvet. Teatret må både udnytte og 
beskytte sig mod denne sårbarhed og risiko for potentielle afbrydelse. Værket styrer situationen og 
begivenheden, men lader sig også påvirke og styre af uforudsigelige hændelser i situationen både på 
scenen, i forhold til skuespillerne og i forhold til tilskuerne. Teatermediet er åbent for afbrydelser, 
ligesom iscenesættelsen som strategi benytter fx rytmiske afbrydelser (frysninger, pauser eller tab-
leauer) til at styre tilskuerens psykofysiske reaktion, latter eller applaus. 

Teaterforestillingen henvender sig til den faktiske konkrete tilskuer, men der er også indarbejdet 
en implicit tilskuer. Denne tilskuerinstans konstrueres gennem prøveforløbet og fastlægges fx gen-
nem arrangement og sceneopbygning og er medvirkende til at skabe værkets konsistens, kontrakt 
og spilleregler samt den teatrale form. Henvendelsen, værkets appelstruktur eller præsentations-
ramme skaber værkets mulige betydninger og funktioner, undertiden ved at gribe ind i værkets 
fiktionshandling.

Teatret frembringer noget, som ikke findes på forhånd, og som ikke nødvendigvis refererer til et 
givet objekt forud for handlingen. Pointen i forhold til denne optik er, at kunsten ikke er sekundær 
og andenrangs i forhold til virkeligheden. Teatret skaber sin egen virkelighed som en form for perfor-
mativ tilblivelse. Forskellige operationer skaber en repræsentation, som er frembragt, og som er en del 
af værket og altså ikke udenfor værket. Værket frembringer repræsentationelle effekter (jf. Kyndrup, 
1998), som genskaber et fiktionsunivers, et billede af den skabende ophavsmand, en kunstnerisk 
selvrefleksion og en kommunikativ situation her og nu eller simpelthen en form for kontrakt i form 
af spilleregler. 

Et eksempel på en kreativ afbrydelse er kunstgruppen Superflex’ kontrakt med Det Kongelige 
Teater, marts 2007. Kontrakten var i al sin enkelthed en begrænsning af teatrets diskurs vedrørende 
Turbinehallerne i perioden fra 1 – 31. marts. Man måtte ikke benytte ord som “Teater, skuespiller, 
forestilling, scene, instruktør, billet, spille, prøve, premiere, publikum”. Forbudet mod teaterord 
tvang medarbejderne til at tænke og forandre diskursen. Det kom til at hedde fx øvesal, træning, 
fremvisning, kunst, demonstration. Ifølge kontrakten ville misligeholdelse af aftalen “kræve erstat-
ning, kræve godtgørelse, herunder for krænkelse af rettigheder”. Tvist skulle afgøres ved domsto-
len. Konceptet ville gennem en kontrakt af-normalisere teatret og dets arbejdssprog med henblik 
på en medial eller tværmedial diskussion og åbning. Kontraktens spilleregler skabte en afbrydelse 
af arbejdssproget og iscenesættelse af en kreativ situation, et skift i perspektiv gennem værkets af-
standsskabende effekt, som betød at det dagligdags kunne ses på en ny måde, som et nyt mønster. 
Værket var kontraktens afbrydelse, som“grus i maskineriet” (se kontrakten på modsatte side). 

Den performative æstetik
I Erika Fischer-Lichtes bestemmelser af den performative æstetik er feedbacksløjfen et afgørende 
moment, som er forbundet med samtidighed og gensidig interaktion eller udveksling mellem per-
former og tilskuer. Feedbacksløjfen har kar akter af en afbrydelse af det kontrollerede og planlagte 
forløb. Denne skaber en uforudsigelighed og tilfældighed i forhold til begivenhedens udvikling og 
opløsning af grænsen mellem tilskueren og værket og en form for transformation af begge parter 
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og situationen som sådan. Afbrydelse af det iscenesatte skaber en emergens (en selvstændig forme-
rende organisme), som hun kalder autopoiesis. Uforudsigelighed er et særligt kvalitativt autentisk 
moment, og Fischer-Lichte privilegerer dette sårbare risikomoment, fordi det giver adgang til en 
særlig grænseerfaring. Risikomomentet og afbrydelsen skaber den performative begivenhed, som 
involverer tilskueren på lige fod med kunstneren. Hun knytter her an til det, hun kalder 60ernes 
performative vending og henviser til udviklingen af bl.a. performance art og events samt den teo-
retiske bølge efter Austin og Butler, som fokuserer på dels sproget og kulturens performativitet og 
dels generelt den teoretiske forskydning fra tekstanalyse til analyse af begivenheden. I forhold til 
teatermediet kunne man tale om en overgang fra the black box, som dyrker det tomme rum med 
henblik på at lade de teatrale handlinger fremstå visuelt rent, til performance, som kan opføres hvor 
som helst, og hvor såvel arkitektur, tilskuerplacering og det interaktive “spiller” med. 

Med en performativ æstetik synes Fischer-Lichte at pege på et autenticitetsprojekt, som bryder 
med en klassisk værkform, hvor tilskuerne er udenforstående og observerende. Begivenheden op-
står mellem den sceniske henvendthed og de konventioner, rammer og betingelser, denne skaber 
for tilskuernes deltagelse og tilskuernes villighed, forståelse, udnyttelse og faktiske feedback. Man 
kan udmærket forestille sig, at tilskuernes reaktion bryder med iscenesættelsen og skaber en mere 
eller mindre mislykket situation. Eller der kan opstå en gensidig transformation både i forhold til 
situationens her og nu og på længere sigt udenfor for begivenhedskonteksten.  Både performerne 
og tilskuerne befinder sig i en situation, som kræver udveksling og forhandling, i og med situatio-
nen er ubestemt i forhold til fiktionens grænser og grænserne for det performative. 

I Theatre, Sacrifice, Ritual diskuterer Fischer-Lichte (2005) forholdet mellem det hun kalder 
den semiotiske krop og den fænomenologiske krop. I teaterformer som realisme er der tale om, at 
skuespilleren transformerer den reelle organiske krop til tegn og tekst. Det betyder at tilskueren 
oplever og afkoder skuespillernes adfærd som repræsentation af dramaets handlinger, karakterernes 
tilstand, hensigt og undertekst. I symbolismen transformeres skuespillerens reelle krop til et kun-
stigt symbol, ligeledes ved at tilskueren ser bort fra den dagligdags reelle krop. Skuespilleren skaber 
traditionelt en fiktiv tilstand, en illusion, som om der var tale om virkelighed. I forlængelsen af 
avantgarden mener Fischer-Lichte imidlertid at skuespillerens reelle krop og sanselighed kommer 
til at fungere på linje med et ritual, det vil sige, at det er skuespillerens fysiske og psykiske hand-
linger, som skaber et kvalitativt nærvær og en specifik relation til tilskueren. Denne kommer til at 
fungere som et grænseritual. Det peger for Fischer-Lichte på en ny funktion for teatret, som for-
rykkes fra fokus på tekst til fokus på det samtidige fysiske nærvær af performer og tilskuer: Teater 
som et rituelt og socialt fællesskab. En sådan tilgang betyder, at teatret ses som en unik æstetisk 
begivenhed bundet til det specifikke rum og de deltagende kropslige relationer. Der er ikke tale 
om en repræsentation af en på forhånd given betydning, men om en selvreferentiel nærværskon-
struktion. Materialiteten har ikke tegnstatus og kommunikationen foregår ikke mellem dramatiske 
figurer men mellem scene og sal. For Fischer-Lichte er det afgørende opførelsens transformative 
muligheder. Hun insisterer på en adskillelse mellem kunsten og begivenheden, som gør værkram-
men mere eller mindre overflødig. Fischer-Lichte benytter begreber fra ritualfeltets verden, hvor 
den konkrete kropslige lidelse, ofringen, er en central del af det antropologer kalder passager fra et 
livsfelt til et andet. I liminale rum nedbrydes identiteten gennem reelle og ikke fiktionelle hand-
linger og pinsler. I forlængelse af antropologen Arnold van Gennep (1909) taler hun om de såkaldte 
overgangsriter (rites de passage) som rummer tre faser: adskillelse, forvandling og integration og dertil 
knyttede riter, som mere eller mindre fikserede forløbsstrukturer. Disse riter markerer fx årstidsmæs-
sig, aldersmæssig, statusmæssig eller social og psykisk overgang fra et stade til et andet. Forvandlings-
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fasen eller liminalitetsfasen, som antropologen Victor Turner har fokuseret på, er karakteriseret ved en 
kaosagtig tilsidesættelse eller udfordring af den daglige orden. Liminalitetens uorden ophæver “lov og 
orden” og gennem ritualets handlinger afklædes eller afmaskeres den tidligere ordensstruktur. Gen-
nem disse prøvelser indtræder en form for nøgenhed, mangel på kontrol, desorientering, tab af tidli-
gere identitet og reduktion til anonymitet. Integrationen etablerer en ny form for identitet, status og 
ordensstruktur. Liminaliteten genfinder man i avantgardens opløsning af subjekt/objekt forholdet 
og liv/kunst adskillelsen. I en række avantgardeteorier er der da også en forbindelse mellem den an-
tropologiske teori og kunstteorien som fx hos den russiske litteraturforsker Mikhail Bakhtin (1895-
1975).  Fischer-Lichte refererer til historiske kropsritualer, fx optog af flagelanter, som i det 13. 
og 14. århundrede drog gennem Europa og offentligt, foran et publikum, gennemførte deres ritual 
hvor de piskede sig selv og hinanden i fællesskab. Hun henviser også til futuristen Marinetti, som 
foreslog, at man i teatret forårsagede virvar ved at smøre lim på sæderne, sælger den samme plads 
til ti forskellige personer, stryge kløpulver eller nysepulver på sæderne etc. Performativ æstetik har 
ifølge Fische-Lichte en transformerende kraft, som opløser dikotomien mellem kunstværket og 
virkeligheden. Virkeligheden griber så at sige ind og afbryder værkets ramme. Det er et greb som er 
hentet fra avantgardens montagestrategi.

Avantgarden
I følge Peter Bürger (1974) er den historiske avantgarde en bevægelse, der udvider kunstbegre-
bet ved at være et opgør mod det autonome værks selvforståelse, hvor del og helhed skaber en 
enhed. Avantgardeværket er det ikke-organiske værk, hvor værkelementer eller dele kan fungere 
selvstændigt og uafhængigt af helheden som i det episke teater. Den historiske avantgarde bryder 
med kunstens autonomi som institution og diskurs gennem forsøgene på at føre kunsten tilbage 
til livspraksis. Derved udpeger avantgardeværket kunstrammens betydning for såvel reception og 
produktion og skaber generelt ny betingelser for begge dimensioner. Udvidelsen af kunstbegrebet 
foregår først og fremmest gennem avantgardens montering af virkelighedsfragmenter i kunstvær-
ket. Disse fragmenter funger dynamisk i værket ved at besidde en oprindelig virkelighed, som 
monteres ind i en ny kunstnerisk kontekst. Virkelighedsfragmentet skaber i sin mangel på betyd-
ning (ved kun at være sig selv) en provokation og et chok, som medfører en ny receptionssituation. 
Bürger taler om et brud med en klassisk hermeneutisk fortolkningssituation til fordel for en formel 
sansning af værkets modsætninger og virkningseffekt. Det er dette brud, som kan karakteriseres 
som kvalitativt nyt. For Bürger bliver det centrale kunstneriske princip montagen, hvor han med 
denne ikke tænker på filmisk montage eller fotomontage, men på det kunstneriske princip, som 
udvikles med kubismen objets trouvées og readymades. Montagen er en sammenføring af fiktions- 
og virkelighedselementer som i Picassos billedmontager eller Brechts episke teater. Avantgardens 
historiske fortjeneste er en synliggørelse af forskellige kunstgreb, som dermed “frisættes” og bliver 
mulige at blande på tværs af genre, stilarter og kunstformer. 

Avantgardens betydning for udvidelsen af kunsten og specielt avantgardens kunstrefleksion er 
uomtvistelig. Men er afbrydelsen et brud med kunsten og værket? Ved at indoperere såkaldte vir-
kelighedsfragmenter skaber avantgarden det uorganiske værk, men altså stadig et værk som besid-
der kunstnerisk kvalitet i form af kunstrefleksionen og spændingen mellem kunst og ikke-kunst. 
Det avantgardistiske paradigme bliver strukturerende for Fischer-Lichtes performative æstetik og 
det betyder, at det performative reduceres til en negation af kunstværkets autonomi, og samtidig 
privilegeres det interaktive, transformative og den reelle ofte smertefulde performative handling. 
Min kritik er primært rettet mod en ontologisering af denne form og dens ekskludering af den 
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dramatiske form i teatret, men også mod en teoretisk fremstilling som privilegerer afbrydelsen af 
værkformen. Alternativt kan man se afbrydelsen som en udvikling indenfor kunsten og vægte kon-
tinuiteten og sammenhængen med modernismens teater. Det betyder at det performative ses som 
et mere operativt begreb både som led i den kreative proces og som æstetisk greb i fremstillingen 
for at profilere tilskuerhenvendelsen (jf. Siemke Böhnisch, 2010).

Fischer-Lichte udvikler Bürgers teori om afbrydelsens chok-effekt, som skaber en særlig perfor-
mativ autenticitet: en kropslig nærværseffekt, som er central for Fischer-Lichte samtidig med at det 
uorganiske værk er orienteret mod værkets materialitet. 

Forudsætning for Fischer-Lichtes begreb om den performative æstetik, kunne man hævde, er den 
historiske avantgardes forsøg på at opløse en række dikotomier mellem liv og kunst, mellem mate-
rialitet og betydning, mellem repræsentation og præsentation og mellem form og indhold eller kort 
sagt et opgør med kunstens autonomi og en bestræbelse på at føre kunsten tilbage til samfundslivet 
som sådan. Og som noget lige så centralt deler Fischer-Lichte den tankegang, at kunsten ikke kan 
reduceres til en fremtrædelse for et indhold, som det er kunstkritikkens opgave at fortolke. 

Det betyder at performativitet, som en uafsluttet handling, bliver til forbillede og norm for 
kunstudviklingen som sådan. Fokuseringen ligger således på det frigørende moment og ikke på de 
begrænsninger som iscenesættelsens spilleregler kan skabe.               

Afbrydelsen i Lips of Thomas
Fischer-Lichte omtaler kunstneren Marina Abramovic (1946) performance Lips of Thomas fra 
1975. Forestillingen, som varede et par timer, indeholdt en række meget konkrete handlinger af 
rituel karakter. Den nøgne performer spiste et helt kilo honning, knuste et vinglas, snittede sig 
med et barberblad i maven så der fremstod en femkantet stjerne i blod, hun piskede sig på ryggen, 
hun lå udstrakt på et kors af is – uden at fortrække en mine. Til slut greb nogle tilskuere ind og bar 
hende væk og gjorde dermed en ende på værket. Var afbrydelsen et resultat af en kunstrefleksion, 
eller var det en moralsk eller etisk refleksion? Ødelagde de det åbne værk ved at slutte det, eller var 
afbrydelsen en indskrevet del af begivenheden, som forhindrede yderligere smerter? Ville Abramo-
vic tvinge publikum til at tage stilling til kunstens grænser? Handlingen manglede ikke symbolske 
associationsmuligheder, som Fischer-Lichte gør opmærksom på: Den femkantede stjerne har en 
bred kulturhistorisk kontekst ligesom selvpiskningen mimer flaggellanternes praksis, og både kor-
set og indtagelsen af føde og vin kunne referere til Kristus og den sidste nadver. 

Det som imidlertid gør Lips of Thomas til en slags model for den performatives æstetik er ifølge 
Fischer-Lichte 2 bruddet med en klassisk værkautonomi. Hun mener Abramovic skabte en form 
for krise, fordi de traditionelle kunstafkodninger blev sat ud af kraft, og fordi den reelle smerte i 
handlingerne dominerede og chokerede. Begivenheden omfattede både kunstnerens og tilskuernes 
handlinger og interaktion og kan ikke løsrives fra kunstnerens og tilskuerens samtidige kropslige 
og smertefulde nærvær. Det var ikke den repræsentative funktion, men dennes reelle karakter, som 
fik tilskueren til at reagere mener Fischer-Lichte, som ikke giver sig af med en fortolkning, men 
er optaget af tilskuernes erfaring skabt af begivenhedens autenticitet og singulære nærvær. Den 
faktiske smerte var en del af denne, som har præget ikke mindst avantgardens eksperimenter siden 

2)  Afsnittet er oversat i Peripeti 6. I øvrigt er Fischer-Lichtes beskrivelse af ældre dato, idet den optræder i 
The Show and the Gaze of Theatre, 1997 i kapitlet “Performance Art and Ritual: Bodies in Performance” s. 233 
sammen med analyser af John Cage Untitel Event, 1952, Hermann Nisch’s Orgy Mystery Theatre, 1963 og Jo-
seph Beuys’s Coyote, 1973. Alle centrale performancehandlinger indenfor udviklingen af performancekunsten. 
Afsnittet optræder også i Fischer-Lichte, Erica: Performance art and Performative Culture: Theatre as Cultural 
Model. I:  Theatre Research Inter national. vol. 22, nr. 1, 1997.
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begyndelsens af århundreskiftet. 3 For Fischer-Lichte er afbrydelsen konkret, kropslig og tilfældig. 
Dermed var der tale om, at kunsten og livet gled sammen i en form for ustabilitet. Kunstneren 
beherskede ikke begivenheden, som ikke var en afsluttet repræsentation men en del af livet. Det 
fremgår ikke om forestillingen var en engangsforestilling, hvem tilskuerne var, og hvad begivenhe-
den medførte.

Abramovics event, kunne man imidlertid også hævde, repræsenterede en mangel på entydig me-
ning og var en kunstrefleksion. Abramovic påpeger andetsteds, at hun opfattede 4 teatrets behov for 
at begynde og afslutte, som noget hun måtte benægte, ligesom hun bekæmpede teatrets indstude-
ring. Hun var fokuseret på kroppen og dens mentale og fysiske grænser, og hendes performances 
var en undersøgelse af smertens energi i samarbejde med tilskuerne. 

Afbrydelsen kan ses som en reaktion på værkets appelstruktur og som en reaktion, der udfyldte 
værkets ubestemthed i forhold til dets manglende vilje til at slutte og fastlægge. Derfor kan afbry-
delsen ses, ikke som et brud, men som en bekræftelse af værkets refleksion omkring endelighed. 

Hvad sker der, hvis den unikke performancehandling gentages, genbeskrives eller dokumenteres? 
Vil performancen forvandles til teaterkunst gennem genopførelse? Marina Abramovic genopførte 
Lips of Thomas som reenactment på Guggenheim Museum (New York, 2005). Hun var begyndt 
at interessere sig for teatrets strukturer gennem gentagelser af unikke performances. Abramovics 
remake, kurateret af RoseLee Goldberg, forfatter til hovedværket Performance Art (1979) udvidede 
den oprindelige to timers performance til en syv timer lang cirkulær gentagelse uden afbrydelser 
bortset fra en enkelt tilskuer som råbte: 

“You don’t have to do it” da Abramovic var i færd med for femte gang at skære sig i maveskin-
det. Det interessante ved geniscenesættelsen af performancen var efter min mening, hvordan 
autenticitet og originalitet, som performance ofte forlenes med – det, at Abramovic faktisk 
ikke bare simulerede, men virkeligt skar i sig selv – langsomt veg for indøvede teatrale gester 
– det, som performancekunstnere plejer at definere sig i modsætning til forvandler sig – for til 
sidst at give plads til en trancelignende og rituel gentagelse af handlinger. (Gade, 2006, s. 15)

Performancen geniscenesættes med nye regler og en arbitrær ramme: “syv aftener opførte (hun) syv 
performances á hver syv timers varighed i Guggenheim museets hall.” (Ibid. s. 12). Et større antal 
af kustoder forhindrede ifølge Gade ethvert tilløb til interaktion og performancen afsluttedes med 
en bragende applaus som performeren modtog med dybe buk. Dermed understregede hun opfø-
relsens kunstkarakter. Den for Fischer-Lichte centrale glidning mellem kunst og liv skete altså ikke. 
Tilskuerne råbte bare “You don’t have to do it” og interaktionen foregik på et teatralt plan fastsat 
af reglerne for fx tid og rum. Betyder det, at der ikke er tale om performativ æstetik (ifølge Fischer-
Lichte) i og med, at der ikke var en fysisk interaktion, og at Abramovics iscenesættelse skabte teater 
gennem præsentationen, gennem rummets udformning, tilskuernes placering og kurateringen på 
museet? Iscenesættelsen skabte en repræsentationel effekt og en form for iagttagelsesramme og ikke 
mindst en form for selviagttagelse og selvbevidsthed. Værket repræsenterede performancetradi-
tionen og dets rituelle potentiale. Min pointe er imidlertid, at selv om Abramovics geniscenesatte 
performance afviger fra Fischer-Lichtes definition af den performative æstetiks unikke uigenta-
gelighed, så har den teatrale iscenesatte performance alligevel performative dimensioner selvom 
kunstrefleksionen er en anden end i 1975. På den måde repræsenterer opførelsen også en perfor-
mativ transformation. 

3)  Se Jørgens Dehs i Det æstetiskes aktualitet, 2007.
4)  Marina Abramovic i Nick Kay: Art into Theatre. Harwood academic publishers 1996
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Afbrydelsen i Snehvide og sandhedens vanvid
Snehvide og sandhedens vanvid (2004) var en svensk installation af Gunilla Feiler og Dror Feiler 
på Statens historiske Museum i Stockholm, som blev afbrudt. Værket bestod i et bassin fyldt med 
blodlignende rød væske med et lille skib med sejl, hvorpå der var et foto af den smilende og smukke 
palæstinensiske selvmordsbomber Hanadi Jaradat, der havde sprængt sig selv og 19 israelere i luften 
i Tel Aviv. Som underlægningsmusik hørte man Bach-kantaten “Mein Hertze schwimmt im Blut”. 
På en væg var der tekster om kvinden, som var mor til to, blandet med eventyret om Snehvide. Den 
israelske ambassadør Zvi Mazel reagerede på værket ved at afbryde lyset og vælte en lysstander ned 
i bassinet med den begrundelse, at værket opfordrede til terror mod Israel. Kunstneren nægtede at 
opføre den efterfølgende koncert, før ambassadøren havde forladt stedet. Denne blev under stor 
tumult og protester smidt ud af museet. Konflikten førte til en diplomatisk krise mellem Sverige 
og Israel. Den israelske regering mente, værket var udtryk for en martyrdyrkelse og krævede værket 
censureret væk fra udstillingen, som i øvrigt hed “Making differences”. Man mente indgrebet var 
et helt berettiget forsøg på at indskrænke legitimeringen af terror. Museet og den svenske regering 
stod fast på kunstnerens ytringsfrihed og at værket var ganske åbent i sin fremstilling. 5

Kan man sammenligne med Lips of Thomas i forhold til tilskuernes interventioner? Forskellen 
mellem dem er, at afbrydelsen i Lips of Thomas er en sensorisk reaktion, mens den i Snehvide er en 
bestemt fortolkning af værket, som er en lukning af dets åbne udsagn. Spørgsmålet er om afbry-
delsen er en del af værkerne, eller om det er kontekstens indgriben, som sætter en slags dagsorden 
for værkerne? 

Zvi Mazel indgreb er et brud på kunstværkets spilleregler, og er så at sige et politisk brud med 
kunstautonomien. Det ligner et forsøg på politisk censur og er problematisk, hvis man ser kunsten 
som et rum for perspektiveringer på egne præmisser. Det er klart at handlingen er forskellig fra 
tilskuernes afbrydelse af Lips of Thomas, men eksemplet understreger at Fischer-Lichte, position er 
vel ubekymret i forhold til den misforståede afbrydelse, som også er performativ og kan få politiske 
konsekvenser både indenfor kunstfeltet og udenfor.

Den retoriske tradition
Afbrydelsen er for mig at se et æstetisk greb, som er knyttet til en længere ironitradition. Ironi kan 
opfattes som et indgreb eller afbrydelse af værkets umiddelbare diskurs. Afbrydelsen omfatter fak-
tisk en række beslægtede greb: tilfældighedens indspil, fejltagelsen eller misforståelsens benspænd, 
metafiktionelle kommenterende afbrud, episke sidespring, forfatterrefleksioner, uheld og sammen-
stød. Som det antydes er der bestemt forskel på såkaldte ontologiske afbrydelser, hvor instanser 
griber ind i det foreliggende og konstruktivistiske afbrydelser som led i en montagestrategi. Afbry-
delsen optræder både som figur i værket og i den kreative proces og skaber en form for autenticitet 
– enten som værkets effekt eller som ontologisk væren. 

Afbrydelsen har en destabiliserende karakter som Paul de Man (1994) kalder en grundlæggende 
form for ironi (betegnes i retorikken som parabasis: afbrydelsen af en samtale) der peger på tilvæ-
relsens kontingens. Commedia dell’ arte og buffoen henviser til “bruddet på den narrative illusion, 
aparté, sidebemærkningen til tilskuerne, i kraft af hvilke fiktionens illusion bliver brudt (det der på 
tysk hedder aus der Rolle fallen, at træde ud af rollen).” (Paul de Man, 1994, s. 30). Afbrydelsen er 
hos de Man den centrale dimension i den ironiske retorik. Det kan fx være afbrydelsen af fiktions-
handlingen som i Shakespeares Hamlet (1601) hvor Mordet på Gonzago, der opføres af skuespil-
lertruppen afbrydes ligesom i Tjekhov Mågen (1896).

5)  Forløbet er dokumenteret i en videoproduktion om politisk kunst. DR2 2003.
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I den samme tradition kan man se Walter Benjamins karakteristik af Brechts episke teater: Dette 
er en forandring at funktionssammenhængen mellem scene og publikum, tekst og forestilling, in-
struktør og spiller, hvor afbrydelsen modvirker illusionen hos tilskuerne. Afdækningen af tilstande 
sker gennem afbrydelsen af forløbet og “bringer handlingsforløbet til stilstand og tvinger dermed 
tilhørerne til at tage stilling til det, der går for sig, og skuespillerne til at tage stilling til deres rol-
ler.” (Benjamin 1998, s. 58). Afbrydelsen skaber som Benjamin siger et “tableau” eller en “citerbar 
gestus”: et blik på skuespillerens gestus på scenen og en demonstrativ fremhævning som er ostensiv. 

Dramaturgisk skabes der et spring fra en handling til en ny og dermed en særlig tilskuerreaktion. 
Det kan være i form af en tilskuerapplaus, irritation, chok eller fx metafiktionel refleksion. Afbry-
delsen peger ikke bare på den fortælling, som afbrydes og den, der afbryder. Afbrydelsen peger også 
på den, som oplever afbrydelsen og bringes til at reflektere over situationen. I samtidsdramatikken 
er afbrydelse undertiden markeret i manus med en skråstreg som markerer personernes afbrydelse 
af hinanden, hvilket skaber en form for umiddelbarhed, og dialogen får karakter af performativ 
opførelse uden iscenesættelse (se fx Ravenhill, Crimp m.fl. 6).

Centralt for afbrydelsens æstetik er, at begivenheden forekommer ufærdig, åben og usammen-
hængende og appellerer til en medskabende reaktion. Afbrydelsen er et moment i værket og anskues 
i værket dels på tekstens niveau og på iscenesættelsens plan, hvor der etableres en form for interfe-
rens mellem det fiktionelle univers og de faktiske performere, som i kraft af misforståelser, fejl eller 
bevidst sabotage eller andre former for kommentarer afbryder fiktionsuniverset. Afbrydelsen vil så-
ledes altid have en dobbelt funktion og både skabe umiddelbarhed og samtidig understrege værkets 
kunstudsigelse. En af de grundlæggende regler ved et dramatisk værk er, at det slutter. Slutningen 
var helt central for Aristoteles, fordi den hænger sammen med begyndelsen. Slutningen er en nød-
vendighed og en spilleregel i værket, som viser forholdet mellem nødvendighed, tilfældighed og 
potentielle muligheder. Det behandler Becketts fx i Slutspil (1957) som med de mange pauser og 
afbrydelser hele tiden er lige ved at slutte, men som alligevel ikke kan bestemme sig for slutningen. 
Slutningen den principielle umulighed, som indtræder i et paradoksalt forhold til værkets faktiske 
slutning. Det er en forskel, som rummer modsætningen mellem kunsten og livet som en uafslut-
telig strøm. Begivenheder, som ikke er kausale, har af gode grunde vanskeligheder ved at slutte, og 
man kan se slutningen som et væsentligt dramaturgisk problem i det åbne værk 7. 

Autonomibegrebet og kunstrammen
Rammerne for kunst er omdiskuteret og i praksis under forandring. Stadig nye materialer, hand-
linger og udtryksformer lader sig se som kunst samtidig med, at mange af kunstens teknikker 
og arbejdsmåder benyttes udenfor kunsten område. Det betyder, at kunstfeltet er udvidet og, at 
kunstværket har skiftet karakter fra at være håndværksmæssigt produceret til at være begrebsligt og 
videnskabeligt orienteret, ligesom det betyder, at kunstens autonomi, det at kunsten ikke er målret-
tet og udfoldes på egne præmisser, ændrer sig. Kunsten lader sig forbinde med sociale, økonomiske 
og politiske formål, ligesom æstetiske greb og værdier kan benyttes i ikke-kunst sammenhænge, 
og handlingsaspektet, forandringsaspektet og begivenhedsaspektet bliver stadig mere fremtræden-
de. Beskrivelsen af denne udvikling bliver undertiden fremstillet, som var det ensbetydende med 

6)  Jf Mads Thygesen: Dialogue / End of dialogue – udsigelse i ny europæisk dramatik, Institut for Æstetiske 
Fag 2009.
7)  Jf. Umberto Eco: Det åbne værks poetik, in “Æstetiske teorier” Odense Universitetsforlag 1984 (red. 
Jørgen Dehs). Eco skriver om pauser gennem afskæringsteknik, som skaber ubestemtheder og det han kalder 
“værker i bevægelse” som inddrager recipienten i værkets struktur og ikke mindst i dets afslutning.
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avantgardeparadigmets sejr og udbredelse i samtidskunsten. Den performative vending betyder 
tilsyneladende en ophævning af forskellen mellem kunst og ikke-kunst og dermed en overflødig-
gørelse af kunst og autonomibegrebet og forestillingen om kunstnerisk kvalitet som et absolut og 
essentielt begreb. Hvad som helst kan så at sige indtage pladsen som objekt i den æstetiske kom-
munikation, og den kan tilmed foregå hvor som helst og uafhængigt af kunstes institutioner. 

Kunstautonomien er en relativ størrelse, som undertiden anfægtes både af kunsten selv og af 
udenforstående politiske tilskuere. Autonomien er ikke en essentiel størrelse men resultat af en 
kunstnerisk og politisk forhandling. Nogle (Henrik Kaare Nielsen, 2008, Anne-Britt Gran, 2007) 
taler i den forbindelse om afdifferentiering i og med, at traditionelt adskilte felter som kunst, 
økonomi, politik og videnskab stedvist begynder at glide sammen og destabiliserer grænserne. Det 
gælder nationalt, men det gælder også i stigende grad som et resultat af globaliseringen. Her viser 
det sig vanskelig fx at adskille religion og kunst, og der er tendenser, som arbejder for at undergrave 
og nedbryde disse grænser både udefra og indefra. Kunsten har selv med de historiske avantgarde-
bevægelser gjort en del for at opløse kunstautonomien. Peter Bürger hævder, at det mislykkedes for 
avantgarden, og faktisk er en række af avantgardens vigtige værker da også for længst kanoniseret 
og indlemmet som værker i kunstinstitutionen. Til gengæld er oplevelsesøkonomien udtryk for, 
at kunst og æstetik lader sig flytte fra kunstfeltet til økonomiens felt med henblik på en æstetisk 
tilfredsstillelse af forbrugssituationen. Værkbegrebets grænser er relative og porøse, men derfor er 
værket som kunstnerisk form ikke opløst. Både værket og kunstautonomien spiller en central rolle, 
kunstnerisk og kulturpolitisk, hvad det åbne værk netop peger på. 

Mit spørgsmål er, hvilken betydning kunstrammen og værkets autonomi har for den perfor-
mative æstetik under disse omstændigheder? Iagttages visse begivenheder med fordel indenfor 
kunstrammen, mens andre kan iagttages indenfor andre politiske eller kulturelle rammer? Hvor-
dan virker rammen og rammebetingelserne for det enkelte værk? Hvad betyder det at en given 
handling udføres på museet eller i teatret eller et andet sted? Hvordan udfylder det enkelte værk 
kunstrammen og bekender sig til kunsten? Kan det enkelte værk, som Thierry de Duve mener, 
udsige: “Jeg er kunst”, eller er det tilskuerne eller en magtfuld kunstinstitution, som fælder denne 
dom? Thierry de Duve (1996) mener, at værkets autonomi (og kvalitet) er evnen til at reflektere 
over kunstbegrebet, og at denne er en effekt af udsigelseshandlingen, der skaber rammerne for en 
kommunikativ relation mellem tilskuer og modtager. Autonomi er en del af værkets henvendelses-
måde eller præsentationsmåde. 

Det performatives æstetik er i denne optik ikke en historisk realiseret ontologi, men en proces 
i værket som bliver særlig tydelig i moderne værker, som skaber forskellige parataktiske modsæt-
ningsforhold mellem fx tekst og forestilling, mellem forskellige synsoptikker og ved at sidestille 
forskellige versioner af samme forløb. I disse værkkonstruktioner bliver forskellige fortælleinstanser 
synlige som strukturer i værket. Også tekster og forestillinger, som ikke direkte er deltagerinvolve-
rende kan rumme performative æstetiske træk.

Som et alternativ til Fischer-Lichte kan man ser det performative som en dimension i det auto-
nome moderne uddifferentierede kunstværk og fremhæve den performative og interaktive rela-
tion mellem subjektet og værket, således som det sker i receptionsforskningen. Det performative 
kan opfattes som en handlingsdimension i værket og en passage mellem subjektet og objektet. 
Der er tale om en proces i værket, som skaber en overgangen mellem subjektet og et alment “vi-
fællesskab” og dermed en form for sekularisering eller civilisering (Morten Kyndrup, 2006, 2008). 
Autonomibegrebet er en del af kunstens henvendelsesform og til trods for at avantgarden og senere 
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performance-kunsten ofte hævder at ville overskride autonomien, er både værket og autonomien så 
at sige forudsætningen for denne overskridelse.

Samtidskunsten er ikke mindst i kraft af globaliseringen præget af performativitet i alle kunst-
arter, som fokuserer dels på forskellige former for interaktion med tilskueren dels på grænserne 
for autonomi. Men performative momenter findes også i klassisk drama, hvis dramaturgi ikke 
kan reduceres til den lineære plotkonstruktion. I Henrik Ibsens Gengangere er de fiktive personers 
handlinger grundlaget for plottet, men samtidig skaber dramaets intertekstualitet med Sofokles 
Kong Ødipus en dramatisk ironi. Gentagelser af vendinger, Ibsens citater fra Sofokles, spejlinger 
af scener og personkonstellationer skaber en gentagelse af myten som er indarbejdet i strukturen. 
Denne form for palimpsest skaber en kunstrefleksion. Hvordan ser det tragiske ud i det moderne?

Det performative er altså i min valgte optik hverken knyttet til en bestemt eller særlig performa-
tiv genre (heller ikke teater), snarere er det knyttet til kunsten som sådan og specielt ekspliciteret i 
kraft af den moderne kunst, som ikke er genrespecifik, men fungerer som kunst i kraft af, at kun-
sten udsiges som kunst. Denne udsigelsesstruktur peger på den implicitte afsender og modtager 
som instanser i værket. Det performative er således en mekanisme som bliver iagttagelig i overgan-
gen fra kunst som essens til kunst som koncept eller som diskurs. Der er tale om en forrykkelse fra 
indhold til en kommunikativ handling, som gør det relevant og nødvendigt at iagttage kunst som 
performativ. Kunsten bliver handlende i relationen mellem værket som objekt og tilskueren som 
perciperendes subjekt. Samtidig kan man tilføje, at det performative som dimension er en tradition 
i forbindelse med visse værkers og kunstarters åbenhed for en real intervention (afbrydelse). Sam-
tidskunsten bliver performativ ved at være afbrydende i forhold til medialiteter, kunstdiskurser og 
en klassisk autonomi. Som Siemke Böhnisch (2010) fremhæver, er det performernes professionelle 
ansvar, at skabe den koncentration, opmærksomhed og tillid som er nødvendig for at reagere, 
selvom det for tilskuere kan føles overskridende og angstprovokerende. Den performative begiven-
hed kan opfattes som et dynamisk værk, netop fordi kunstbegrebet og kunstudsigelsen er med til 
at skabe rammerne for en proces.

Objekternes performativitet
Ifølge Thierry de Duve (1996) har samtidskunsten foretaget en central udvikling, som blev mar-
keret af Marcel Duchamps udvikling af malerkunsten til readymade fra 1912-17. Det bliver her 
muligt at indsætte et tilfældigt valgt objekt i kunstværkets ramme, og dermed forskyder kunstre-
fleksion sig fra “er dette skønt?”, til “er dette kunst?” Det betyder, at kunsten bliver en del af en 
performativ begivenhed, som “afbryder” et tilfældigt objekts dagligdagsliv og gør det til kunst. Men 
hvordan finder denne transformation sted? Er det i kraft af kunstnerens personlige genialitet? Ikke 
i Duchamps tilfælde da flere readymades var anonyme. Er det museet magt? Duchamp blev først 
mange år senere, i 50’erne, godkendt af kunstverdenen. Er det objekternes egen kunstneriske form 
som brænder igennem? Fontæne har aldrig været udstillet. Den blev vurderet af kunstkomiteen, 
men afvist og senere forsvandt den. Måske er der simpelthen tale om et illusionsnummer? Under 
alle omstændigheder er afbrydelsen af en bestemt kunstdiskurs siden blevet en permanent paraba-
sis, som til stadighed genskaber ustabilitet og tvivl om kunstbegrebet. Det er denne kunstreflek-
sion, som er det centrale ved værkets feedbacksløjf, og Fontæne har ændret mulighedsbetingelserne 
for kunst, ikke blot billedkunst, men kunst generelt. Værket unddrager sig en bestemmelse som 
kunstform (teater, billedkunst, skulptur) ved at være en kunstbegivenhed, som hverken er fikseret 
til noget bestemt objekt (originalen er erstattet af 14-16 kopier) eller er et resultat af en bestemt 
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kunstnerisk kunnen eller en intention. Fontæne er alene kunst i kraft af kunstudsigelsen: “Dette er 
kunst”. Værket kan derfor også i princippet kopieres i det uendelige 8. 

Fontæne peger på, at hvad som helst kan være kunst, men også på at hvad som helst ikke er kunst. 
Fontæne har ikke svækket kunstbegrebet, men derimod udvidet det og påpeget muligheden for 
at skabe kunst som sådan i kraft af kunstbegrebet, hvilket er blevet til den såkaldte performance-
tradition, som er uden entydige regler for kunst. Performance er ikke artsspecifik men kunst i al-
mindelighed og komplementterer den traditionelle kunst og sætter denne på spil ved at udfordre 
grænsen mellem kunst og ikke-kunst. Undertiden er det blevet set som en trussel mod kunsten 
(kunstbegrebets afvikling), men man kan også se det som en udfordring og udvidelse af kunstdom-
men og kunstautonomien, som fokuserer på receptionens tvetydighed. 

Afbrydelse og teatralisering 
I 1960’erne forlader billedkunsten for alvor fladen og interagerer med en organiserende og præsen-
terende gestus i forhold et givet rum. Tilskuernes undersøgende vandring i rummet, som betragtes 
af andre tilskuere, skaber værkets begivenhed. Det vil sige en vævning af krop, bevægelse, tekst, blik, 
hørelse og sansning i tid og rum (se Petersen 2009). Denne mediale overskridelse har utvetydigt en 
destruktiv dimension, som viste sig med dadaismens (1916-1922) ufornuftige, tilfældige, kaotiske 
begivenheder. Det gælder også fx Pierre Pinocellies angreb på Fontæne i 1993 9, senest gentaget i 
2006. Der er tale om en billedstorm på linje med fx halshugningen af Den lille havfrue i København 
(1964) – en anonym kunsthappening, som dog senere har vist sig at være udført af Jørgen Nash. Vi 
skal se nærmere på afbrydelsen som en form for medial handling i forhold til et materiale.

Et fotografi af Lucio Fontana (1899 – 1968) viser ham i færd med at skære en flænge i maleri-
ets non-figurative og non-illustrative to-dimensionelle flade. Den italienske kunstner udfører en 
kunsthandling, som er et indgreb. Fontanas værker fra 1958 og begyndelsen af tresserne: Concetto 
spaziale (rumlige koncepter) åbner og omskaber maleriet til et objekt i rummet. Det er en hand-
ling, som obstruerer den to-dimensionale flade og skaber et rum bag fladen. Med denne enkle per-
formative handling forandrer receptionsforholdet sig, fordi tilskueren sensorisk forankres i værkets 
rum. Afbrydelsen er således både en teatral og performativ del af værket 10. 

Marco Evaristti blev som ophavsmand til værket Helena (2000) anklaget for dyrplageri. Instal-
lationen bestod af et antal sværddragere i 10 blendere, hvor tilskuerne havde mulighed for at tænde 
for strømmen med massakre til følge. Tilsyneladende havde tilskuerne ikke mulighed for at redde 
fiskene ved fx at slippe dem løs. Faktisk var der en tilskuer, der tændte for blenderen, selvom 
vedkommende skulle ned under bordet for at finde kontakten, og forårsagede en afbrydelse eller 
slutning på værket. Det skabte en skandale, som førte til en retssag, hvor Evaristti dog blev frikendt, 
da det blev sandsynliggjort, at fiskene døde hurtigt, og at der desuden ikke var tale om en opfor-

8)  Der er usikkerhed om hvor mange Fontæner Duchamp godkendte og signerede, og man mener der er 
“falske” Fontæner i omløb på kunstmuseer rundt om i verden. (Jf. Politiken 2010).
9)  Pinocelli både urinerede i og forsøgte at ødelægge værket med en hammer som en “barmhjertig” hand-
ling der skulle føre den tilbage til “livet”. Han blev dømt for at bedrive “parasitvirksomhed på en anden mands 
berømmelse”. Et andet af Duchamps værker blev også beskadiget ved et uheld, men Duchamp så revnerne 
som form. Som “noget ekstra – en mærkelig intention, som jeg ikke selv er ansvarlig for, med andre ord en 
readymade intention, som jeg respekterer og elsker”. I 2002 skød Pinocelli i øvrigt den franske kulturminister 
André Malraux med en vandpistol med rød maling. I 2002 huggede han på et museum i Columbia en af sine 
fingre af med en økse for efterfølgende at male på væggen med blod. Information.11.1.2006.
10)  Fontanes snit kan læse både i relation til avantgarden som en provokationshandling med en chokeffekt, 
hvor snittet bliver et virkelighedselement i det organiske værk. Et forbillede for værket kunne være scenen 
i Bünuels og Dalis film Den andalusiske hund (1925), hvor et øje bliver skåret over med en barberkniv og 
dermed “åbnet”.
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dring til tilskuerne, men om en demonstration af et etisk valg. Betragterens mulige afbrydelse og 
interaktion med værket skabte en form for selvrefleksion: at se sig selv udforskende en både kropslig 
og sanselig handling. Det bliver en måde at anskue kunsten på og samtidig en refleksion over denne 
handling og indramning. Værket skaber en eksistentiel valgsituation, som delte tilskuerne op i onde 
og gode, ansvarlige og uansvarlige. Til forskel fra Fontanas afbrydelse var der fokus på en etisk og 
moralsk problematik.

De to værker skabte, hvad Michael Fried kaldte en teatralisering (1967), hvor teatrets medialitet så 
at sige afbryder malerkunsten. Fried mente, at den bogstavelige kunst (senere kaldt minimalismen) 
inddrog tilskueren i værkets rum og skabte en tidsdimension, der brød med værkautonomien og 
billedkunstens flade. Modernismen er ifølge Fried optaget af at rense billedet for det fortællende og 
perspektiviske tableau, det illusionsskabende og efterlignende og det nulpunkt, man søger mod, er en 
ren optisk konstruktion, som refererer til en form for eksistentiel intethedsfølelse. Det er en absorbe-
rende oplevelse af nærvær udenfor den konkrete tid, som ifølge Fried rummer en form for “nådefuld” 
trancendens. 

Det bogstavelige nærvær, som karakteriserer teatermediet betegner en afbrydelse af det moderni-
stiske maleris essentielle form. Teatralitetens konkrethed forstyrrer absorptionen i værkets her og 
nu. Fried skelner således mellem modernismens kunstopfattelse og den kunst, som benytter sig af det 
konkrete eller det bogstavelige. Denne spaltning mellem modernismen og den konkretistiske kunst 
er efter min mening uheldig, og der er tale om en modsætning som så at sige arves af Fischer-Lichte 
(Se Led 2003). 

I modsætning hertil er det, at Duve ser en kontinuitet og sammenhæng mellem modernismen og 
konkretismen. Fx Fontanas snit er både en undersøgelse af fladen og en refleksion over relationen til 
tilskueren. Kommunikationssituationen mellem afsender og modtager gøres usikker og ubestemme-
lig gennem værkets henvendthed og adgangsbetingelser for modtageren. 

Gob Squad’s Kitchen (You’ve Never Had It So Good)
Gob Squad’s Kitchen (You’ve Never Had It So Good), som blev opført 17.-19. april 2008 på Camp X 
i København, var baseret på remediering af fire film af Andy Warhol: Kitchen (1965), hvor forskel-
lige personer taler om sex, stoffer og vilde fester, uden at der sker noget særligt, Kiss (1963), består 
af 3-4 minutters kyssescener, Sleep (1963), er 8 timers optagelse af en sovende person og Screen Test 
(1963) er optagelser af forskellige personer som ser på kameraet. 

Forestillingen var en liveoptagelse af skuespillernes forsøg på at genskabe disse film med en re-
fleksion og forhandling af processen. Selve scenen var en stor projektionsskærm og bag den var 
der indrettet tre scener: yderst til venstre en seng og en sovende skuespiller, i midten et køkken i 
60’erstil med bord og stole og to skuespillere, som forsøger at skabe et remake af Kitchen, til højre 
en scene med en stol og en skuespiller, som bliver filmet frontalt som i Screen Test. 

Tilskuerne kommer ind i teaterrummet ved at passere igennem de tre rum, hvor skuespillerne 
venligt hilser på og bliver således forvisset om at backstage faktisk findes. Derefter ser tilskuerne fra 
deres pladser frontalt for scenen optagelserne på tre skærme og altså ikke selve optagelserne som 
foregår bag skærmen. Enkelte gange kommer skuespillerne frem for at kommentere forløbet. 

De fire performere lader sig udskifte i løbet af forestillingen med tilskuere, som de selv vælger, 
og som de så guider gennem hovedmikrofoner uden for scenen til at udføre de givne roller. Denne 
instruktion og sidecoaching skaber en form for reenactment på stedet med en medial forsinkelse.

Tilskuerne bliver på en måde en autentisk risikofaktor: Hvordan vil de medvirke? Vil de “adlyde” 
performerne? Vil de afbryde forestillingen? Vil de “spille” med på forestillingens præmisser og dens 
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grænser for interaktion? Spillereglerne for tilskuerne adskiller sig markant fra afbrydelsen i Lips of 
Thomas ved at være konkrete og afgrænsede.

Gob Squad “indsætter” og medierer et tilsyneladende autentisk og virkeligt “jeg” i forestillingen, 
som af den grund er helt unik for hver aften. Det er præcis denne dobbelthed, som stykket forstør-
rer, idet der hele tiden veksles mellem tilskuernes perception af, hvad der er mest “ægte”. En tro-
værdig orgasmescene, hvor vi ser en kvindes nydende ansigt viser sig at være spil, og en kyssescene 
som iscenesættes med en tilskuer forekommer at udvikle sig autentisk, fordi den varer så længe. 
Det mest mærkelige er, at skuespillerne virker uvirkelige, når de kommer ud fra bagscenen. Det 
hænger sammen med, at de er forstørrede på skærmen og i sort/hvid. Man vænner sig til skærmens 
form og proportioner, og når skuespillerne viser sig, er de meget mindre, og dermed “synliggøres” 
medieringen. 

Det bliver umuligt at skelne mellem skuespiller, rolle og tilskuer som iscenesat eller som sig selv. 
Hvad er reelt og hvad er iscenesat? Det spørgsmål kan også rettes mod forestillingens tematik som 
er historicitet. Skaber vi 60ernes “revolution” gennem en rekonstruktion, eller er vi skabt af histo-
rien? Er skærmen en hvid flade tilgængelig for enhver projektion eller skaber den en repræsentation 
af bestemt virkelighed? Warhol mente, at enhver burde have “15 minutters berømmelse”, men 
denne bliver dermed et iscenesat koncept, som ikke tilhører den, der optræder i de 15 minutter.

På et tidspunkt opstår der “et skænderi” mellem de nye performere/tilskuerne og en af de oprin-
delige skuespillere. De gider ikke høre mere på hende og skubber hende ud af skærmens ramme, 
fordi hun er uvirkelig og utroværdig i modsætning til dem selv, som er virkelige men faktisk på vej 
til at blive roller. Virkeligheden er så at sige til forhandling mellem disse scener og ændrer sig alt 
efter, hvorfra man ser. Repræsentationerne er lige så virkelige eller usande som tilskuernes realitet. 
Virkeligheden er et valg eller en synsmåde, en konstruktion, som, når den er valgt, også bliver en 
konstruktion. 

Forestillingen er et eksempel på det Bolter og Grusin (1999) kalder remediering. De skelner mel-
lem to hovedstrategier. Den første er immediacy som benytter sig af transparens. Tilskuerne ser gen-
nem mediet (skærmen), som om det slet ikke var der, og lever sig ind i den fremstillede virkelighed. 
Der skabes umiddelbar nærhed (indlevelse) med den fiktionelle verden og dens karakterer, som om 
den var virkelig. Den anden strategi er hypermediacy, som skaber en bevidsthed om mediet. Medie-
skærmen er uigennemtrængelig og gør opmærksom på sig selv som en medial virkelighed, man kan 
reflekterer over. Hvis man skal overføre de to strategier til teatret, kan vi tale om den 4. vægs konvention 
overfor en såkaldt verfremdungsstrategi, hvor tilskuerne bringes til at reflektere over fremstillingsmå-
den. Den første strategi drejer sig om at “glemme” mediet og dermed erfare den “bagvedliggende” 
realitet mens den anden strategi gør det muligt at erfare mediets realitet. Hvor Bolter og Grusin 
fokuserer på modsætningerne mellem de to mediestrategier, kan man fremhæve dem som forskellige 
effekter af enhver medialisering. Den ene side af medialiseringen skaber i kraft af transparens en ind-
holdseffekt. Det er mediets evne til at skabe dybde og give adgang til et bagvedliggende univers. Den 
anden side er medialiseringens performative effekt. Mediet skaber i kraft af kommunikationshandlin-
gen en forandring af relationen mellem afsender og modtager. Mediet er virkelighedskonstituerende 
i forhold til tid, rum, de tilstedeværende subjekter og konteksten. 

I forestillingen er der en markant sammenvævning af de to omtalte strategier. Kitchen skaber 
med videomediet hypermediacy og en “forstørret” virkelighed på scenen og samtidig immediacy 
og en transparent adgang ikke til fiktionspersonerne men de faktiske skuespillere og tilskuere på 
scenen. Den medierede sceniske situation kan opleves som et forstørret nærvær eller en intensiveret 
autenticitet. Denne autenticitetseffekt opstår ikke på trods af mediet men i kraft af mediet. Gob 
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Squads brug af videomediet forringer derfor ikke teatrets evne til at skabe nærvær, tværtimod ud-
vides mediet med en kompleks dramaturgi, som omfatter forskellige samtidige scener: på, bag og 
foran skærmen.

Den iscenesatte afbrydelse skaber således forskellige former for autenticitet. Afbrydelsen af op-
førelseshandlingen viser hele tiden nye “virkeligheder”. Springene mellem foran og bag skærmen 
skaber forskellige tilskuerpositioner som afbryder hinanden. “Det autentiske” lader sig ikke be-
tragte et bestemt sted fra, og er en form for iscenesat rekonstruktion og som sådan i en vis forstand 
en fiktion. Til slut blænder filmen fra sort/hvid over i farver. De nye performere er færdige med 
at “spille” og drikker dåseøl og småsnakker, men de er nu mere kunstige end før og forekommer 
netop medierede. 

Konklusionen er, at Gob Squad’s Kitchen er en form for afbrydelse af tradition, medialitet og 
opførelse. Det tilføjer teatret og filmen en form for uberegnelighed og et kreativt risikomoment, 
og det er præcis denne forstyrrelse eller afbrydelse af den traditionelle medievirkelighed, som er 
remedieringens performativ effekt. 

Mellem værk og virkelighed
Claus Beck Nielsen (1963-2001) skabte med sin erklærede død en fraværsstruktur og “afbrydelse” af 
værket og kunstens autonomi. Det skabte en permanent vekslen mellem værket og den kontekstuelle 
verden. Der er tale om en akkumulation af betydninger gennem denne kunsthandling, som over-
skrider den traditionelle kunstscene og den offentlige ordens skrevne og uskrevne love. Men der 
skabes også en permanent tilbageskrivning til kunstens felt. Igennem en række værker og forskel-
lige medier har Claus Beck-Nielsens repræsentation Nielsen eller Beckwerket skabt nye relationer 
mellem teaterinstitutionen, medierne, offentligheden og privatlivet og mellem kunst og virkelighed 
og mellem rollen og kunstnerens identitet som en uafgørlighedszone.  

“Nielsen” er både subjekt og objekt for en udveksling mellem et teatralt og performativt niveau. 
Det teatrale er formidlingen eller kodningen af værket: dets autonomi, komposition og tegndan-
nelse, som opretholder en tilskuer-position. Det performative er værket som begivenhed, som nær-
vær, en interaktion mellem tilskuer og scene, der reflekterer tabet af identitetens egentlighed. 

Kunstneren fremstiller det performative som et vilkår og gentagelsen eller genopførelsen betyder, 
som Foucault, Barthes og Butler teoretisk har beskrevet det, en opløsning af identiteten, som efter-
hånden kun findes i medieret form. Navnet overtages af mediet kunne man sige meget forenklet i 
og med at identiteten remedieres. Det betyder at det er mediet og ikke identiteten som taler.

Claus Beck-Nielsen har arbejdet med forskellige medier som dramatiker, skuespiller, forfatter 
oversætter. Han er uddannet ved Cantabile 2 og har medvirket i en række teaterperformances i 
diverse historiske roller som fx Lenin og Andy Warhol. Fra 12. december 2000 til 5. februar 2001 
optrådte han som Claus Nielsen et døgn ad gangen og efter et sæt spilleregler: fx udstregningen af 
“Beck” i navnet. Nielsen var ankommet med et tog fra Tyskland og led af hukommelsestab mens 
han vandrede rundt i byen uden identitet. Det lykkes at få Ekstra Bladet til at skrive om Claus 
Nielsen, og senere dokumenterede Information forløbet med en artikelserie af forfatteren selv. Rol-
len var en del af kunstnerens realitet, om end kunstneren også levede et liv udenfor rollen. Hele 
anonymiseringsprojektet, manden som havde glemt sit personnummer, og som derfor faktisk ikke 
eksisterede, blev kunstnerens virkelighed, som fremstilles i Selvudslettelser, 2002 og biografien Claus 
Beck-Nielsen (1963-2001), 2003. Inspireret af Barthes (2004) Forfatterens død og måske Samuel 
Beckett, hvis navn delvist er beslægtet med Beck, hvorfor de da også til forfatterens fornøjelse 
optræder i nærheden af hinanden på byens biblioteker, gennemføres et kunstnerisk selvudslet-
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telsesprojekt som et personligt projekt, som forbindes med forfatterens skilsmisse fra forfatteren 
Christina Hesselholdt og hans langsomme identifikation med den identitetsløse Claus Nielsen. 
Bryllupsritualet: “Til døden Jer skiller” konkretiseres således i en desubjektivering. Forfatterens 
død betyder, at det er en anonym forfatter, som skriver bogen om Claus Beck-Nielsen som en slags 
udforskning eller læsning af de givne eller valgte kilder, som foruden de omtalte avisartikler er man-
dens dagbogsnoter. Teksten forsøger at læse Nielsen som en fremmed og søger hans identitet, som 
var det en iscenesættelse eller et værk, der skal bringes til forståelse. Nielsen bliver et “værk” og søger 
da også meget naturligt om at overnatte på forskellige gallerier, men får afslag. Projektet fører til 
kunstnerens proklamerede død. Identiteten er overtaget af medialiteterne og en række “stemmer”. 

I 2002 overtog Nielsen eksperimentalscenen ved Gladsaxe Teater, som først blev kaldt Das Beck-
værk, senere Das Beckwerk. Her opføres blandt andet Nielsens liv, 2002, og demokratiprojektet 
Parlamentet, 2003, skrevet af Nielsen. Dette blev senere flyttet ind på Kongens Nytorv i en stor 
container. I 2003 tog Nielsen med Thomas Rasmussen til Irak med en minicontainer for at indføre 
demokratie. Senere til USA med samme mission. Rejserne blev beskrevet i dagsbogsform på hjem-
mesiden og fik i bogform titlerne Selvmordsaktionen (2005) og Suverænen (2008). På scenen spillede 
Das Beckværk De smukkeste mennesker – et mediehelvede, 2004, hvor et ægtepar inviterer en pige 
hjem, som er internetovervåget, og hvor handlingen tilsyneladende formidles på nettet. Det fører 
formodentlig til en tragedie, hvor kvinden måske dør eller forsøger at trække sig ud af spillet. Rea-
litetsniveauet og iscenesættelsesniveauet i teksten er ganske uafgørlige. I The National Brand (2005) 
som blander teater og videodokumentation søger skuespilleren på opfordring af Andersensfonden 
og med et tilskud på en kvart million at få tildel rollen som H. C. Andersen. Han opsøger forskel-
lige store internationale Andersen-projekter og hans ansøgninger vises på video. Et efter et glipper 
rollerne hos Castorf, Lepage og Shen Shi-Zeng i New York. Skuespilleren bliver kastet ned ad trap-
per, afvist, bortdømt og ender meget sigende ved Ground Zero, som det dokumenteres på video. 
Her smelter den subjektive, det kulturelle og den globale identitet sammen i et fælles nulpunkt og 
en desubjektivering, som modstilles af forestillingens slutning, hvor skuespilleren med et dansk flag 
synger Andersens “I Danmark er jeg født”. Nulpunktet er også centralt for Den sidste europæer- en 
terrormusical (2005), hvor Nielsens opløste kærlighedshistorie søges fortalt, men “forstyrres” af 
medierne, som viser den engelske Ken Bigley, som er kidnappet af terrorister i Irak, og som blev 
halshugget for åben skærm. 

Opløsningen af forfattersubjektet, som hos Barthes betyder fødslen af læseren eller tilskueren, 
får hos Nielsen karakter af et sprogligt og politisk projekt, der igen og igen iscenesætter konteksten 
og den omkringfarende virkelighed, som forandrer sig til dramatiske begivenheder og karakterer. 
Nielsen er til stede i skriften (bøger, nettet, medierne), men han er faktisk også til stede som kon-
kret næsten anorektisk krop og opløsningserfaringen i skriften peger på kroppen, som så at sige 
nægter at lade sig udslette og udviske. Selvom Nielsen er forsvindende tyn er han stadig tilstede og 
aktualiserer dermed det 20. århundredes desubjektivering. 

Nielsen både teatraliserer virkeligheden ved at gå ud i den som en rolle og indskriver sig i vir-
kelighedens Irak som en verdensscene. Overskridelsen af den traditionelle kunstgrænse opløser 
ikke denne, men har kunstgrebet som forudsætning, og det betyder, at en række handlinger bliver 
mulige at afprøve som kunst, selvom de ikke nødvendigvis finder sted indenfor institutionen el-
ler værkets ramme. Das Beckwerk har bla. sammenfattet sit demokrati projekt i en iscenesættelse 
som var en retrospektiv udstilling The return of Democracy, som også udgjorde scenografien til en 
forestilling om Nielsens og Rasmussens odyssé. 

I 2008 “optrådte” Nielsen i Afghanistan. Den Nationale Scene i Bergen havde siden 2002 del-
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taget i et samarbejdsprojekt med Kabul Teater i Afghanistan og ville i 2008 opsætte Beckwerkets 
Parlamentet (2003). Nielsen rejste til Kabul og fulgte arbejdet. I “Hvid mands byrde” (Weekendavi-
sen 7. 3. 2008), som er en slags rejsebrev, omtalte han de norske “teaterstyrkers” farceagtige arbejde 
med at iscenesætte en forestilling om demokrati. En af pointerne var, at de må bruge udemokrati-
ske metoder for at få arbejdet udført af de modstræbende afghanske skuespillere. Nielsen havde en 
anden iscenesættelsesstrategi. I “Verden er ikke på forhånd givet” beskrev han en “selvmordsagtig” 
demonstration: 

Oprindelig var jeg en bifigur i et teaterstykke. I 2003 spillede jeg rollen som folket i teatret 
Das Beckwerks opsætning af skuespillet Parlamentet. Mod slutningen af forestillingen trådte 
jeg ud af fiktionen, jeg lagde teatret bag mig og gik ud i virkeligheden, og siden har jeg rejst 
omkring i verden og optrådt på den storpolitiske verdensscenes hotteste steder i Irak, Jordan, 
Washington, Dubai, Bruxelles og senest Iran i et forsøg på at finde en måde, hvorpå den 
almindelige europæer igen kunne komme til at spille en rolle i skabelsen af verdenshistorien. 
(Nielsen i Weekendavisen, 12-19. 3. 2008)

De to forskellige instruktionsstrategier i Kabul er slående. Nielsen var performativt orienteret og 
fokuserede på den (selv)overskridende handling, mens de norske teaterfolk forsøgte at skabe eller 
genskabe en teatral iscenesættelsesramme i det udbombede teater. Nielsen iscenesatte både sig selv, 
de norske teaterfolk, de lokale afghanere i Kabul, medier og begivenheden gennem fx kronikker i 
Weekendavisen og på dasbeckwerk.com.

I modsætning til de norske teaterfolks forsøg på traditionelt rammesat teater benyttede Nielsen 
en demonstrationsform, hvor han alene gik gennem Kabuls kvarterer med sit hvide demokratiflag 
med et hul i midten. Efter denne solovandring, som i Kabul var livsfarlig, især for en dansker på 
grund af Muhammedkrisen 2, som var på sit højeste med flere demonstrationer og protestafbræn-
dinger af danske flag, skulle Nielsen efter egen plan ende med at træde “hjem” i teaterfiktionen i 
den afghanske opsætning af Parlamentet og således afslutte demokratirejsen. Men til generalprøven 
afviste skuespillerne denne version, som for dem ville være endnu en invasion udefra. Desuden 
var man ikke begejstrede for det hvide flag, som i den afghanske kultur er knyttet til den forhadte 
fjende Taleban. Afslutningen blev så at sige udsat, og Nielsen må forsætte sin endeløse rejse som en 
performativ begivenhed, som tilsyneladende kun en teatral afbrydelse i stil med tilskuernes reak-
tion i Marina Abramovic’ Lips of Thomas, ville kunne sætte en stopper for.

Nielsen benyttede performative og teatrale greb og flyttede så at sige teaterbegrebet rundt i for-
skellige mediale virkeligheder. Han gentog både turismens og militærets intervention i en teaterde-
monstration og “spillede” på flere medier som teaterreportagen og rejsebeskrivelsen. 

Beckwerket består af et netværk af værker og begivenheder som medialiseres, og som tilsam-
men er en performativ æstetik, hvor kunstrammen og det biologiske liv sammenblandes uden at 
blive et. På mange måder artikulerer det Becketts problem i Endgame: slutningen. Den biologiske 
“slutning” har radikal anderledes karakter end kunstens og værkets slutning. Det er muligvis det 
problem Beckwerket forsøger at løse med den iscenesatte begravelse Funus Imaginarium, 2010 af 
identiteten Claus Beck Nielsen. Beckwerket havde nemlig måttet konstatere, at Claus Beck Niel-
sens annoncerede død ofte ikke blev accepteret og Beckwerket stadig blev “clauset”. Man havde 
erfaret at det tilsyneladende er vanskeligt at slippe af med den personlige identitet og ville nu lade  
identiteten begrave gennem en stedfortrædende silikone-dobbeltgænger, der blev underkastet et 
rituelt dødsforløb og begravet. Nødvendigheden af ritualet var en konsekvens af, at Claus Beck 
Nielsen var “gået bort” uden en ritualiseret begravelsen af en krop. Fra den 30. september til 7. 
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oktober blev Funus Imaginarium opført som en “medieevent”” (jf. Beckwerkets hjemmeside), som 
er åbent for uventede afslutninger. 

Hvad der så skal ske ved han ikke. Der er indlagt 100 dages sørgetid over identiteten, og det 
er også 100 dage, hvor Das Beckwerks bestyrelse skal i tænkeboks: “Der bliver nødt til at ske 
noget nyt. For selvom vi siger, at vi ikke laver kunst og kultur, så er det sådan verden hele 
tiden identificerer det, alt skal i kasser. Og det klaustrofobiske er faktisk, at når man først er 
kommet ind i den maskine, så er det meget svært at komme ud af den. Der er nødt til at ske 
noget radikalt….Vi overvejer tusinde skrækscener, men vi ved det ikke endnu. (Information 
d. 30 september 2010)

Das Beckwerk skaber med fraværsfiguren en række diskursive problemer. Der er så at sige tale om 
en obstruktion af en antropocentristisk tankegang og af identitetens tale. Das Beckwerk er forskel-
lige konstruktioner, som ser på og indtager virkeligheden på forskellig vis og udveksler mellem den 
levende krop og den døde identitet.

Som Nielsen, Danmarks særlige udsending, skriver: “I oktober iscenesatte virksomheden Das 
Beckwerk “en afsked med Identiteten & Statsborgeren”. I 7 døgn lå en silikonekopi af den dan-
ske statsborger Claus Beck-Nielsen på et offentligt dødsleje i København. Som repræsentant for 
alverdens øvrige borgere ofrede Claus Beck-Nielsen den identitet, som i disse år er anledning til så 
mange konflikter af national, etnisk, seksuel og ikke mindst religiøs art.” (Weekendavisen 26. nov 
2010)

Das Beckwerk er så at sige fanget af kunsten og værkets autonomi og de begrænsninger, værket 
skaber som spilleregel. Værket skal afsluttes i modsætning til livet. Men det er tydeligvis vanskeligt 
for Das Beckwerk at finde den helt rigtige slutning eller afbrydelse i og med indgreb fra omverde-
nen blot bliver en forlængelse af spillet. 

Sidste nyt: Den 18. 1. 2011 kom meldingen. Das Beckwerk lukker og samtlige ansatte fritstilles. 
Bestyrelsen har valgt at afslutte eller afbryder værket, som bestyrelsesformanden Merete Ahnfelt-
Mollerup siger: “Alle værker har en begyndelse og en ende. Vi har drøftet beslutningen i knap to år 
og mener, at tiden er moden til at det her værk skal slutte,” (Information 18.1.2011) Begravelsen af 
Claus Beck-Nielsen var, fremgår det, planlagt på den måde, at det også skulle være et punktum for 
Das Beckwerks virke. Alle arkiver og besiddelser overgår til et nyoprettet Das Beckwerk Museum. 
Manden der er døbt Claus Beck-Nielsen er fritstillet og kan vende tilbage til sit oprindelige navn 
eller fortsætte med det selvvalgte navn Helge Bille Nielsen. Fraværsfiguren er afbrudt og afsluttet.

Afsluttende 
Ifølge Fischer-Lichte er feed-back sløjfen en universel dimension i teatret, og denne er ukontrollabel, 
emergent og altså i en vis forstand tilfældig og ikke-iscenesat. Hun har fokus på det overskridende 
og dermed det frigørende og i mindre omfang det begrænsende i form at kunstens egne begræns-
ninger som værk, fx at det skal slutte, at det ikke må underlægge sig andre end kunstens spilleregler 
etc. Denne autopoiesis, som omfatter opførelsens reale hændelser, ønsker hun at privilegere som 
performativ æstetik. Den universelle dimension slår igennem i forskellige former for performance, 
som adskiller sig fra teatrets tekstfokuserede værkform ved at være begivenhedsorienteret. Denne 
historiske konkrete genre er ifølge Fischer-Lichte en realisering af teatrets medialitet, som er den 
samtidige tilstedeværelse og interaktion mellem performer og tilskuer, og den performative æstetik. 
Problemet med en sådan norm er, at centrale performative spilleregler i forhold til dramaturgier, 
teatrale virkemidler, forskellige skuespillerteknikker og andre mediale muligheder ekskluderes. 
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Jeg mener, performative strategier er tværæstetiske og både fungerer i en faktisk opførelsessi-
tuation og som en del af en fikseret iscenesættelse. Det performative er ikke kun et ukontrollabelt 
forløb, men kan også være en del af et iscenesat og teatralt forløb. 

Værket og dermed kunstbegrebet kan opfattes som en diskursiv ramme som rummer en perfor-
mativ handlingsdimension. Det performative er ikke forbeholdt en bestemt genre eller en bestemt 
historisk tradition, men er et træk i den moderne kunstautonomi.  Denne er en funktion af uddif-
ferentieringen af kunsten og det borgerlige samfunds spaltning i et privat og offentligt rum, hvor 
de offentlige institutioner, heriblandt kunsten, er fritaget for særinteresser og kun forpligtet på en 
almenhed. Fischer-Lichtes performativitetsbegreb er en dimension af den generelle funktionsforan-
dring af kunsten, som de sidste 50 år har medført en tilsyneladende afvikling af kunstens autonome 
status og af kunstbegrebet som sådan. Jeg mener at en genskabelse eller genbeskrivelse af kunsten – 
det være sig gennem traditionsbearbejdning, re-enactments eller remedialiseringer i kunstens ramme 
eller navn er en komplementær bevægelse. Der er således tale om en vekselvirkning og forhandling 
mellem den performative begivenhed og det fikserede iscenesatte, således at man kan tale om iscene-
sættelsens performativitet og omvendt det performatives iscenesættelse.
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En performers død. 
Funus Imaginarium som genfortryllelse af teatrale former i 2010

Af Annelis Kuhlmann

Det, der forandrer sig over tid, er værdi, relevans, eller betydning i arkivet; altså hvordan 
de genstande, som det indeholder, bliver fortolket og endda kropsliggjort. Skelettet vil måske 
forblive det samme, selvom dets historie måske vil forandre sig, afhængig af den palæontolog 
eller skovantropolog, som undersøger det. Antigone kan man performe på forskellige måder, 
mens den uforandrede tekst sikrer en stabil betydningsdanner. (Taylor 2003, s. 19) 1 

I Sofokles’ tragedie Antigone (ca. 441) gør titelfiguren oprør mod kong Kreon, idet hun vil ære sin 
døde bror, Polyneikes, ved med egne hænder at give ham en værdig begravelse. Antigone er dømt 
til at måtte tage Kreons straf og selv dø, levende begravet, hvis hun gennemfører sit forehavende 
og dermed trodser magten. 

Som den kamplystne natur Antigone er, foregriber hun sin skæbne gennem replikken, “Hvor 
kunne jeg vel få et større navn i verden / end ved at sørge for, min bror kom i sin grav?” (Sofokles 
2004, v. 502-503) og lidt senere: “Forvist som død fra ligenes land, / fra de levendes rige og fra 
de dødes.” (ibid., v. 851-852). Hendes skæbne vedrører således et globalt perspektiv i forhold til 
temaer som identitet og hjemløshed. Hun er i tragedien en outcast, der ikke hører til nogen steder, og 
som trodser samfundets konventionelle grænsedragninger. Der er dermed lagt op til en etisk pro-
blemstilling, idet myten giver en identifikationsmulighed til vores tid med temaer som forholdet 
mellem politik og religion, stat og familie, statsmagten og den enkelte.

Det er altid en udfordring at legitimere og fortolke klassikerne, herunder tragedierne fra antik-
kens verden. William B. Worthen taler for, at Antigones skelet forbliver det samme, men at vi kan 
screene skelettet på flere måder; tilgange og metoder kan ændre sig. Men, fortsætter Worthen, for-
målet med at opføre tragedien er ikke bare at iklæde Antigones skelet nyt kød, men at bruge skriften 
til på ny at gøre forbindelsen til tilskueren betydningsfuld i øjeblikket (Worthen 2008). Dette er 
den ene del af det problem, som artiklen vil vinkle med sit hovedeksempel. 

Den anden del tager den klassiske arv op som et formmæssigt greb, der fremhæver refleksioner 
over liv i samtidskunst. Antigone bliver her set som et dramaturgisk problem, da hovedpersonen 
er fanget i et projekt, der lukker sig om sig selv. Med dette problem in mente vinkler artiklen 
inspirationen fra et romersk begravelsesritual på den politiske kunstaktion, Das Beckwerks Funus 
Imaginarium (2010). 

Præmis
Når vi i dag ser på teatret i antikkens verden, er det slående, hvor få dokumenter vi har til rådighed 
fra dengang. Det er ikke mindre slående, hvor lidt vi med sikkerhed ved om emnet. Vi er henvist 
til en præmis for verden af i går, der efterlader sin form for “helhedsbillede” i stumper og stykker 
til et fragmenteret billede af verden af i dag. Den antikke verdens fragmenter møder således den 
moderne verdens fragmenteringer. Linda Nochlin skriver i sin bog The Body in Pieces (1994), at 

1)  På nær verslinjerne fra Sofokles’ Antigone er citaterne i artiklen oversat af AK.
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den moderne betragter uvægerligt må acceptere selv at digte med på historien. En torso kan som 
kropsligt fragment sidestilles med en udstanset tanke i bevægelse ligesom skelettet i Antigone. Det 
medskabende tilskuerblik bliver således opfattet som en indbygget nødvendighed i forhold til den 
rest, der møder os f.eks. på museet. Figuren på museet har antageligt været mere “hel”, da den blev 
skabt, selvom det ikke uden videre er fysisk muligt at rekonstruere de lemmer, som ikke er der og 
tillægge dem en oprindelig, bærende kompositionel betydning. Her ophører begrænsningen så, 
idet det er helt legitimt i skabende kunst, at tilskueren udfolder sin egen fantasi for sit indre blik og 
skaber situationer og billeder om f.eks. torsoens fysiske liv. Vi bliver altså nødt til at stå ved vores 
indbildningskraft i mødet med skeletterne fra fortiden.

Antikkens idealer blev forbillede for renæssancens kunstneriske udtryksmåder på et arkitektonisk 
og tekstligt plan, men genbrugstanken indfandt sig også i det postmoderne teaterbillede, hvor de 
klassiske rester opnåede at få mæle gennem flere af samtidens kunstnere. Dette eftermæle indgår i 
teatrets og performancegenrens verden som mere end blot spor fra opførelser af klassiske tragedier 
og komedier.  For én ting er at producere opsætninger af værker fra en svunden tid. Noget andet 
er at benytte teatrale praksisformer fra de klassiske ritualer til vor egen samtids performance. Det 
sidstnævnte skete ved en begivenhed, der radikalt stillede sin dagsorden for den politiske perfor-
mancekunst i Danmark i 2010, nemlig i virksomheden Das Beckwerks realisation af performancen 
Funus Imaginarium. Artiklens ærinde er altså at samlæse dramaturgien i to af antikkens tragedi-
eidealer og praksisformer for at belyse denne samtidsperformance som et ritual, der markerer over-
gangen til døden som et opgør med identiteten og nationalstatsborgeren, og som stiller nye udfor-
dringer i forhold til tilskuerbegrebet. Inden vi kommer til Funus Imaginarium, vil jeg anskueliggøre 
nogle af de faktuelle informationer, vi har om det romerske begravelsesritual, som er grundskelet og 
dramaturgisk forlæg for performancen.

Det romerske begravelsesritual
De fleste referencer, der omtaler oprindelige begravelsesoptog svarende til Funus Imaginarium, hen-
viser til den græske historiker Herodian (slutningen af 2. årh.-midten af 3. årh.). Han skrev Histo-
riae, oprindeligt Ab Excessu Divi Marci, om Roms historie i perioden 180-238 (Herodian 1961, 
s. 3). På baggrund af opførelsen af kejser Septimus Severus’ (145-211 e.v.t.) begravelsesoptog, har 
Herodian i fjerde bog, kapitel 2 givet en beskrivelse, som man med rimelighed kan opfatte som 
forlæg til performancen Funus Imaginarium:  

Til at begynde med offentlig sorg, en kombination af en festfølelse og en religiøs ceremoni, 
bliver iagttaget gennem hele byen […] Efter en kostbar begravelse bliver kejseren gravet ned 
på den måde, som man plejer at gøre. Men så formes et voksbillede i eksakt lighed med krop-
pen, som bliver placeret på en stor, høj båre, draperet med et elfenbensfarvet dække, broderet 
med guld. Voksfiguren ligger på denne båre lige som en syg mand, bleg og mat. […] De 
forskellige ceremonier, som er nævnt ovenfor, fortsætter i syv dage. Hver dag kommer læger 
og besøger båren; efter at have foregivet at undersøge den syge mand, meddeler de dagligt, at 
hans tilstand bliver stadig værre. […] Båren bliver derpå båret ud af byen til Marsmarken, 
hvor der på det bredeste sted er et firkantet ligbål, som er blevet konstrueret udelukkende af 
enorme træbjælker, formet som et hus. (Herodian 1961, s. 110-11)

Det romerske begravelsesritual er også omtalt hos historieforfattere som Polyb (203-120 f.v.t.) 
og Plinius den Ældre (23-79 e.v.t.), der har beskrevet maskerede optog ved begravelsesceremo-
nier. Polyb har været optaget af teatraliteten i optoget, hvor skuespillerne formåede at levendegøre  
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forfædrene til den afdøde på en forholdsvis realistisk måde (Flower 1996 s. 36-37). 
Endelig eksisterer der kilder, der inddrager imagines i poetiske eller dokumentariske skildringer, 

som tyder på en kulturelt nedarvet praksis. Komedien Amphitryon (ca. 190), skrevet af Plautus 
(ca. 254-184 f.v.t.), rummer et væld af forbytninger og fordoblinger af roller, ikke mindst gennem 
slaven Sosias markant fremskudte position i forhold til guden Merkur, som er hans dobbeltgænger. 
Der er dog en principiel forskel på de to former, idet imagines ikke skulle fornærme familien til en 
afdød, mens masken i det teatrale dobbeltgængermotiv, som bl.a. blev benyttet i farcernes forveks-
lingskomedier og parodier, kunne fremstå som en grotesk karikatur. Hos Plautus har imago fået 
betydningen “nøjagtig lighed eller kopi”, hvilket sigter mere til imagines’ funktion end et stilmæs-
sigt udtryk. (Flower 1996 s. 33). Udtrykket imagines kan have betydningsnuancer såsom spøgelse, 
refleksion, imitation, personifikation og art. Når imago var en del af teatret, som det romerske 
publikum må have været fortrolig med, kan det vanskeligt undgå at have smittet af på, hvordan 
imagines maiorum blev opfattet i de teatrale begravelsesoptog. En ting er sikker: hvis man havde 
arvet en imago, havde man ret til at udstille den offentligt. (Flower 1996 s. 59).

Det romerske begravelsesritual med effigie og anemasker er altså grundlæggende en begravelse 
af noget, man forestiller sig, dvs. både det indbildte og billedlige, som kunne være enten symbolsk 
eller forholdsvis realistisk i sin gengivelse af realitet, sandhed og illusion. Det indbildte blev som 
metaforisk strategi benyttet i den performative konstruktion Funus Imaginarium. 

Spektakulære romerske begravelsesceremonier kan formentlig dateres til det 4. århundrede f.v.t. 
og var under alle omstændigheder udbredte hos Etruskerne i det 2. årh. f.v.t., hvor eksempelvis fri-
ser på gravmonumenter viser, at der var tilskuerpladser til begravelsesceremonierne. I Rom kunne 
der under republikken være begravelsesoptog i forbindelse med de store religiøse fester (ludi) og 
processioner (pompa). Når aristokratiske og militære personer eller statsmænd skulle begraves, ud-
løste det undertiden arrangeret festivitas og optog med maskerede mimer. Man inddrog livsmasker 
(voksansigter) af slægtninge – de såkaldte imagines maiorem – som fik liv gennem de skuespillere, 
der bar dem i processionen. Ideen om at have en slags iscenesat element samt en fordobling af per-
soner i tilknytning til den afdøde var ikke usædvanlig. Det indbildte som tema var et anliggende i 
forhold til selve den konkrete maskering og mere symbolsk i forhold til en indsigt i at gå fra livet 
over i døden. Det blev således et udtryk for, hvordan man etablerede et billede – dvs. en fiktion – af 
overgangen fra tilværelsen i live til tilværelsen hinsides. 

Et “funus imaginarium” betyder ordret en begravelse (eller et lig) af noget uvirkeligt, dvs. en 
begravelse af en billedlig fremstilling og noget imaginært tilstedeværende. Ved en begravelse, hvor 
den afdøde i egen person manglede, fordi han måske var død i udlandet, blev den afdødes krop in 
effigie, dvs. som billedlig gengivelse med en voksfigur (skinliv) først udstillet en uge på et dødsleje, 
hvorefter et ligtog under både festlig og sørgelig ceremoniel ledsagelse fulgte det til gravstedet, der 
lå uden for bymuren. I ligtoget benyttede man trompetere, dansere, mimere og de maskelignende 
billeder af slægtninge. De hyrede skuespillere, der bar anemaskerne, var udvalgt med henblik på 
kropsligt at kunne agere med en stemmeføring og mimik, som svarede til erindringen om de 
afdøde. Jo længere anerne gik tilbage i tid, desto mere kunne maskerne formentlig afvige fra en 
egentlig “dokumentarisk” gengivelse. Det dokumentariske i sig selv var ikke afgørende, idet man 
tilpassede optoget en “lighed”, så illusionen kunne forblive opretholdt. (Rüpke 2006 s. 274). Det 
betød, at hele ligtoget tog sig ud som en maskerade, hvor de for længst døde slægtninge in personae 
(dvs. i roller) kom til at se ud, som om de opførte en levende modtagelse af effigiet, dvs. kroppen 
som voksfigur, i de dødes rige, repræsenteret ved et gravsted i form af et mausoleum eller et mere 
beskedent gravmonument. 



198

Annelis Kuhlmann

Selve indbildningsmomentet i begravelsesoptoget er således dobbelt, idet det eksisterede på to ni-
veauer: på den ene side for den dødes vedkommende, idet han var repræsenteret ved en voksdukke 
og dermed ikke længere var “sig selv”, og på den anden side for deltagerne i følget, idet de gen-
nem det at bære en form for maske mimede deres tilstedeværelse over i rollen som en figur, der 
var beslægtet med den afdøde. Det var således et rituelt kodeks, hvor mange af de tilstedeværende 
var deltagere og gik ind i det imaginære univers, som man lod udspille. Derved fik de maskebæ-
rende paradoksalt nok nærmere adgang til den afdøde. Begravelsen kom derved med sin dobbelte 
maskering til at se ud som en stærkt teatraliseret parade, der som ritual bl.a. havde indbygget den 
betydning at manifestere en til lejligheden genvunden ret til at begrave den afdøde (voksfigur eller 
ej). – Det sidstnævnte moment bringer os tilbage til Antigones aktion, idet hun netop var op imod 
statens magtoverhoved i sit forsøg på at begrave sin bror. 

Med Antigones viljestyrke og handlekraft in mente og med den iscenesatte dimension i det ro-
merske begravelsesritual som historisk kontekst har vi nu en baggrund for at se nærmere på, hvor-
dan den politiske performance i Das Beckwerks Funus Imaginarium i 2010 kom til at etablere en 
slags identifikationsmulighed med historien. Begravelser får, skrev Polyb, fortiden til at se levende 
ud og til at være relevant for nutidige spørgsmål. (Flower 1996 s. 127).

Umiddelbart efter introduktionen til Funus Imaginarium bringer jeg et kort referat af selve per-
formancen, hvorpå dens grundspørgsmål bliver udfoldet for til sidst at blive knyttet sammen med 
de synsvinkler, som denne rammesætning her giver anledning til at genopfriske. 

Funus Imaginarium – et performance begravelsesritual
Billedet af en kunstner, der ofrer sin egen selvfortærende performativitet, ligger lige for, når talen 
går om mange af Das Beckwerks manifestationer i løbet af det seneste årti. Gennem dette billede 
har kunstnerjeg’et taget livtag med den offentlige forestilling om en (kunstner)identitet, og det var 
netop denne forestillede identitets manifeste dimension, som antog en usædvanlig radikal form 
med Funus Imaginarium, hvis hovedhandling var tilrettelagt som en begravelse af den imaginære 
krop, identitet og statsborger. 

Funus Imaginarium var overordnet betragtet en etårig multidimensional politisk aktion, der om-
fattede Funus-samtaler, byinstallation, ligtog, begravelse, gravfredskrænkelse, eksilering af kisten, 
sørgeperiode, en principiel sag ved domstolen samt seminarer og udstillinger i forskellige museer, 
gallerier og institutioner. Funus Imaginarium var parallelt hermed overskriften på et års kulmina-
tion, nemlig begravelsen af Claus Beck-Nielsens (1963-2001) og statsborgerens identitet. Som 
politisk aktion åbnede denne begravelse for problemer af filosofisk, antropologisk og æstetisk ka-
rakter, hvor de performative sider i det følgende vil stå i centrum. 

Sammenfatning af handlingsforløbet i Funus Imaginarium
Funus Imaginarium har sit udspring i en forhistorie, som her danner optakt til beskrivelsen af selve 
performancen: En dag i december 2000 tog forfatteren Claus Beck-Nielsen det karakteristiske 
“Beck-” ud af sit navn, han slettede syv år fra sin hukommelse, forlod lejlighed, kone og barn og 
gik på gaden som Claus Nielsen, manden uden personnummer. I to måneder levede han som il-
legal hjemløs i Københavns gader. Det eneste han havde med sig ud over sin krop og det tøj, han 
havde på, var nogle få regler for liv: Hver dag skal du skaffe dig mad, vand, varme og et sted at ligge 
ned om natten. Resultatet blev historien om et umuligt liv, der gav genlyd i medierne og udløste 
en langvarig debat og utallige læserbreve. Historien om Claus Nielsen endte med hovedpersonens 
forsvinden. Kort efter blev ikke blot forfatteren, men den menneskelige identitet Claus Beck-
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Nielsen erklæret død. Hovedpersonen tog herpå navnet Helge Bille Nielsen, der var ledigt. I 2002 
blev virksomheden Das Beckwerk oprettet, og derpå fulgte knap ti års identitets-eksperimenter 
og forsøg med væren hinsides identiteten. Som yderste konsekvens valgte Das Beckwerk i 2010 at 
manifestere dødserklæringen med en rigtig begravelse af identiteten i en performance, der bar titlen 
Funus Imaginarium. Se http://dasbeckwerk.com/Prehistory/Jr.no._xx_Claus_Nielsen/ 

Performancen Funus Imaginarium var blevet researchet gennem ni offentlige Funus-samtaler, 
fordelt mellem december 2009 og det syv dage lange dødsleje (begyndt den 30. september 2010), 
som banede vej for den centrale del af performance-forløbet. I Funus-samtalerne deltog specialister 
fra fag som klassisk arkæologi, antropologi, teologi, kunsthistorie, filosofi, teater og billedkunst. 
Man kan opfatte Funus-samtalerne som en del af det komplekse Funus Imaginarium, eller man kan 
se dem som rammesætning for performance-højdepunktet i efteråret 2010. Der herskede således 
en form for parallelitet mellem samtalerne som talte regibemærkninger og selve det scenario, som 
samtalerne omhandlede. Grundlæggende handlede samtalerne om problemerne med at skille sig 
af med og få begravet statsborger-identiteten, repræsenteret ved kroppen in effigie, dvs. kroppen i 
en billedlig erstatning. Den centrale del af performancen indledtes med, at man kunne aflægge et 
besøg ved dødslejet in effigie. Liget var repræsenteret ved en bemalet silikonedukke, der lignede den 
tidligere forsvundne Claus Nielsen. 

Funus Imaginarium havde også sin egen in-/per-formative hjemmeside, www.funusimaginarium.
com og lod udsende nyhedsmails for at fremhæve akten som et medieret og rituelt inkluderende to-
talteateranliggende, hvor et konventionelt kukkasse-tilskuerbegreb fra Funus-samtalerne fungerede 
parallelt med mere medhandlende deltagerpositioner. Tilskueren blev tildelt rollen som mediscene-
sættende deltager i hovedbegivenheden, som var et kristent begravelsesritual. 

Besøgene foregik i stilhed i mindre grupper i den lille bygning, der var rejst i midterrabatten 
foran Glyptoteket i København. Den døende var på i sin dobbelteksponerede tilstedeværelse, idet 
alle handlinger, der udspillede sig i bygningen, samtidig kunne ses på livestream.com på internet-
tet. Ikke sjældent blev besøgene fulgt af hovedrysten og en udtrykt følelse af en surrealistisk og næ-
sten uhyggelig oplevelse. Men lige så ofte sås et saligt smil om læben på de besøgende, når de kom 
ud fra det lille hvide rum, hvor en sygeplejerske vågede ved dødslejet, og hvor læger dagligt gav en 
ny bulletin på tilstanden. Helt almindelige og også prominente borgere i form af kendte forfattere, 
lokalpolitikere, et par ambassadører og tilmed HKH Prinsgemalen kom for at tage afsked. 

Lighuset skiftede karakter, så da vokskroppen blev erklæret død, blev bygningen i en vis forstand 
i to døgn til et mausoleum, og da den efter de syv dage blev båret ud for at blive begravet, blev 
huset endelig til et kenotaf. I begravelsesoptoget deltog som performende personae den tidligere 
Claus Beck-Nielsen, et par kvinder i hans liv samt en repræsentant for hans datter. Dertil kom de 
øvrige pårørende, nære familiemedlemmer, bestyrelsen for Das Beckwerk, fulgt af tre gamle ung-
domsvenner og en tidligere producent. Enkelte iført mørke mafia-/Hollywood-solbriller. Følget var 
et veritabelt leben af barnevogne, cykler, kærestefolk, studerende, midaldrende, kendte som mindre 
kendte, klædt casual eller i sorg, nogle med bårebuketter og en del flere med kameraer, for slet ikke 
at tale om de undrende københavnerbysbørn, som højlydt spurgte til, hvad der dog var hændt? 
Hvem? En kendt? 

Godt fire hundrede personer gik efter rustvognen, anført af to flotte, læderklædte politibetjente, 
hvis nypudsede motorcykler skinnede om kap med solen fra en skyfri himmel fra H. C. Andersens 
Boulevard gennem indre by ud til Assistens Kirkegård i et optog, der blev direkte medieret til live-
stream.com og Facebook. 

På kirkegårdens folkelige del klarede de pårørende nedsænkningen af kisten, mens pastor Erik 
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Bock varetog den liturgiske del af opgaven med henvisning til dåben, bad fadervor og lyste velsig-
nelsen – et ritual, han senere indkasserede en påtale for at have udført i denne sammenhæng. Bock 
havde i dagens anledning skiftet præstekjolen ud med naverlignende beklædning med charmeklud, 
hvilket trak udstyrsstykket ned på et mindre ritualiseret skønt dog teatraliseret plan. 

På vej fra kirkegården kunne man dårligt undgå at se de mange Facebook-venner, der var ekspo-
neret på plankeværker og telefonmaster. Hver ven var nærværende fra et hinsides og lod sig identi-
ficere som en dødsannonce med foto, kors samt et fiktivt navn som f.eks. Ida B. Nielsen, Brian B. 
Nielsen m.fl. Alle disse morfing-manipulerede B for Beck-billeder, afdøde kopiidentiteter med det 
samme tomme blik og det samme blå, slidte joggingtøj og omvendte reklamekasket, var udformet 
som kontrafejvariationer over den hjem- og identitetsløse Claus Nielsen fra 2001, der havde været 
et tidligt stadie til Funus Imaginarium. 

Som ritual var handlingen enkel nok, men der stødte uforudsete hændelser til. Under dødslejet 
var der således samtidig annonceret tre synkront udstillede gipskopier af silikonedukken i hhv. Pe-
king, Kairo og Herning. I Kairo – det var før de store demonstrationers tid – afstedkom den nøgne 
gipskopi med lændeklæde at blive stoppet ved lufthavnens toldområde og blive antaget for at være 
en Muhammed-karikatur, som man krævede skulle returneres eller destrueres. En repræsentant for 
Das Beckwerk, Nielsen, måtte sidenhen rejse til Kairo for at eksekvere den knusende handling, 
men en række forviklinger og kontroverser med myndigheder og det hemmelige politi afstedkom, 
at han måtte rejse hjem igen med uforrettet sag.

For nogle mennesker virkede det formentlig provokerende, anstødeligt og måske ligefrem blasfe-
misk, at performancen ville mime en begravelse med en rigtig præst til at udføre begravelsesritualet. 
For andre var indholdet en bekræftelse på et politisk synspunkt om den klassiske nationalstats 
identitetsforståelses stigende mangel på relevans i en globaliseret verden.

Efter at kirkegårdspersonalet seks dage senere, den 15. oktober (iflg. aftale med Das Beckwerk, 
hævdede man) oven på Das Beckwerks opråb om en pågående krænkelse af gravfreden, lod kisten 
med silikonedukken grave op af den indviede jord på Assistens Kirkegård, tilbød Kunsthallen 
Nikolaj, der tidligere fungerede som kirke, den vanærede identitet midlertidigt asyl in effigie. Den 
skændede kiste stod herpå udstillet med sin gravsten i Kunsthallens gamle våbenhus frem til 17. 
januar 2011, hvorpå Morten Krogh, producenten for Das Beckwerk, i en pressemeddelelse kunne 
oplyse, at bestyrelsen enstemmigt og med omgående virkning havde besluttet at lukke Das Beck-
werk og omdanne det til et virtuelt museum. Således fandt værket sin lukning. Subjektet blev 
desubjektiveret, men i min optik vil det alligevel være subjekt for desubjektiveringen. Der findes 
ingen nem identitet for en helge(n bille). 

Nogle af de debatindlæg, der har peget på formmæssige pointer, har set performancen som et 
stort og omstændeligt satire-reality-show, hvor vitsen i performativ stringens gik ud på at spille 
spillet, holde masken og se til, hvordan dette mærkværdige stunt gik sin kringlede gang. Andre har 
været optaget af de handlinger, der indgik i Funus Imaginarium, f.eks. besøgene ved dødslejet, op-
toget eller selve begravelsesritualet. Det mimede rituals liminale tilstand lod sig til sidst næsten ikke 
skelne fra den tilsyneladende totale indlevelse i illusionen om at stede identiteten til hvile. Herpå 
blev dette gentaget i forskudt medieret plan ved at lade Das Beckwerk overgå i et virtuelt museum 
med forbud for identiteten om at gå igen. 

Worstseller-projektet nåede sin afrunding med et to dages farcepræget domsspil i Østre Landsret, 
hvor et søgsmål om retten til at bruge virkelige personers navn, billede, identitet og egen historie i 
fiktionens tjeneste blev underkastet en juridisk afgørelse. Thomas Skade-Rasmussen Strøbech, der 
tidligere havde været partner i Das Beckwerks rejser til bl.a. Washington og Irak, hævdede at være 
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blevet brugt uden samtykke i romanen Suverænen (2008). Misbruget angik ikke kun ham selv men 
også data om hans daværende hustru og hans børn. Søgsmålet var rettet mod Helge Bille Nielsen 
(den tidligere Claus Beck-Nielsen) og forlaget Gyldendal med krav om destruktion af romanen, at 
den ikke måtte genudgives, samt om udbetaling af en erstatning. Under retssagen blev spørgsmålet 
om brug af real identitet i fiktion belyst ud fra retten til privatlivets (grav)fred; men i forholdet 
mellem retten til (sin) egen historie – selv i kunstens navn – og retten til kunstnerisk ytringsfrihed, 
faldt dommen17. marts 2011 ud til forfatters og forlæggers fordel.

Sulten
Kunstnerens performativitet anslår sociale og politiske temaer, der henviser til spørgsmål i den ak-
tuelle verden, vi lever i. Dette er fremgået af de ni Funus-samtaler, der blev ført op til begravelsen. 
Det er et stort emne at diskutere, hvordan en performancekunstner bedst kan give sit bud på de 
spørgsmål, der politisk set optager ham eller hende, så lad os beskære synsfeltet til et analytisk blik 
på denne performance som en selviscenesættelse af kunstnerfortællingen i sin udøvende dimension. 
Et forlæg for denne kunstnerfortælling kunne her være Franz Kafkas (1883-1924) novelle Ein 
Hungerkünstler (1922), allegorisk forstået sådan at kunstnerjeg’et æder den offentlige forestilling 
om en (kunstner)identitet. En sådan version udelukker ikke den politiske performance-dimension, 
som jeg omtalte ovenfor. Das Beckwerks kunstneriske lederfigur vil da kunne sidestilles med et 
kropsligt levende arkiv, hvor et antal performativer over de sidste ti års tid er lagret som en del af 
en artistisk kode. I en vis forstand kan man tale om en ganske konsekvent form for kunstnerisk 
autobiografisk fremstilling med meddelelse om, at lederen af Das Beckwerk siden 2001 har ventet 
på, at der skulle kunne foretages en handling, som i tilstrækkelig grad manifesterede performance-
kunstnerens løsrivelse fra Claus Beck-Nielsens identitet. Folk i almindelighed godtog jo ikke rigtigt 
Claus Beck-Nielsens død, og det fordrede derfor en begravelseshandling i offentlighed for at nå til 
en accept af dette forhold. Mens vi således har ventet på den handling, der som en mise en abyme 
(egtl. iafgrundsættelse – mere herom senere) gennem graven som ultimativt værested kunne etab-
lere et modsvar til alle Das Beckwerks iscenesatte platforme, som vi har iagttaget i det seneste årti, 
er tiden undervejs ligeledes blevet udfyldt af en nærmest uophørlig række performativer.  

Der er ikke tale om personalia i en gængs arkivmæssig forstand, men hvis vi fastholder det per-
formative arkivbegreb som udtryk for repertoire, sådan som det optræder i Diana Taylors bog The 
Archive and the Repertoire (2003), så er arkivet her nået til et ophedet retorisk punkt, hvorfra det 
kunne tage sig ud som om, det har været på vej til at nedsmelte som en reaktor, jfr. betegnelsen for 
Das Beckwerks oprindelige projekt ved Gladsaxe Teater: Reaktoren. Det er performanceudsigel-
sens virkemåder, sådan som de fremgår gennem selve mediet, der her får hovedopmærksomhed, 
langt mere end de forskellige identitetskonstruktioner, som konstant udfordrer med den drilske og 
frygtindgydende grænse mellem symbolske handlinger og andre ytringer. Ligeledes ses problem-
feltet spændt ud mellem statskontrol og menneskelige ur-forestillinger om materalitet i liv og død. 
Herbert Blaus smukke formulering “I teatret som i kærlighed handler det om at forsvinde” (Blau 
1982, s. 94) er her meget præcis og gyldig for performancen Funus Imaginarium, idet performan-
cen netop bliver (sig selv) gennem sin egen forsvinden. Da der her ikke principielt blev skelnet 
mellem det performende (udstrakt uafgjort handlen) som værk betragtet og performeren (dødelig 
krop), blev subjekt og objekt til ét. 

Det er på den måde også en del af historiens legitimitet at performe det, der forsvinder, så det 
kan komme til syne enten for, med eller gennem andre. Man kunne kalde Funus Imaginariums 
performativitet for en slags re-cycling. Rebecca Schneider har spidsformuleret det, som jeg har set 
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som det performative hovedpunkt i udsigelsen i Funus Imaginarium, nemlig det umulige projekts 
mulighed for at bevare identiteten, som en kunstners lort på dåse. På HEART, Herning Museum 
of Contemporary Art, var den udstationerede gipsskulptur af den tidligere Claus Beck-Nielsen pla-
ceret inden for øjenvidde af Piero Manzonis Merda d’artista (1961). Lort eller Guld, levende eller 
død: Det er denne umulighed, som Funus Imaginarium tog sit performative livtag med. Schneider 
skriver: 

Hvis vi betragter performance som det, der opstår samtidigt med at det forsvinder, hvis vi 
tænker på flygtighed som “forsvinding”, og hvis vi fastholder performance som en antitese til 
det “at bevare”, begrænser vi da os selv til en performanceforståelse, der er forudbestemt af en 
kulturel tilvænning til den umiddelbart nedarvede, vestlige og overvejende hvid-kulturelle 
logik i Arkivet? (Schneider 2001, s. 100)

Kunstnerbegrebet er udfordret på ny, for hvordan kan vi betegne en kunstner, der driver sin egen 
identitet rundt med stor energisk kraft til mange forskellige specialister og eksperter, som bidrager 
med mere eller mindre performative indslag i de forberedende stadier under Funus-samtalerne, for 
på samme tid at konstruere en udskilning af selvsamme identitet mhp. at kunne distancere sig fra 
den og omsider stede den til hvile? Kan vi tale om en kunstneregenskab uden identitet? Eller er det 
snarere en displacement af en labyrintisk flerhed af maskerede kunstneridentiteter? 

I det følgende vil jeg se nærmere på denne performers imaginære død som udtryk for en udtøm-
mende næsten liminal performativitet, der nærmer sig den rituelle i forholdet 1:1, hvor handlinger 
er – og kun er – og som derfor også rummer det almene, enkle og banale. Det, der i performancen 
kan se ud som en repræsentation med et relativt realistisk indbygget tilskuerbegreb, er for længst 
afløst af andre deltagerpositioner, idet der blandt deltagerne sker en vedvarende forskydning i fore-
stillingen om hvem, der performer og hvem, der blot er til stede. Ved at trække på bidrag fra Bar-
thes, Fuchs, Schneider og Taylor ser jeg på performativitet i forhold til performerens død, forstået 
som en iscenesættelse af identitetens død. 

Forfatterens død 
Siden Umberto Eco (f. 1932) i essayet “Det åbne værks poetik” (1962; da. 1984) lancerede det åbne 
tekstbegreb, hvor tekstens betydning ikke er iboende i teksten, men dannes i mødet med læseren, 
og efter at Roland Barthes (1915-80) i sit mindst ligeså berømte essay “Forfatterens død” (1968; 
da. 2004) tog udgangspunkt i at forskyde autoritetsproblematikken fra forfatteren/ kritikeren til 
læseren, er der blevet draget adskillige paralleller til teatrets verden, hvor det, der sker på scenen, 
ikke rummer hele forestillingens betydning, men opstår i et kompletterende møde med tilskueren. 

Barthes var modstander af, at forfatteren skulle tildeles en dominerende opfattelse af, hvordan 
et værk skulle kunne opfattes og fortolkes, idet han mente, at værket kunne afskaffe forfatterens 
identitet: “Skriften er dette intetkøn, dette sammensatte, denne omvej, på hvilken vort subjekt 
forsvinder, dette sort-hvide rum, hvor al identitet mistes, først og fremmest den skrivende krops 
identitet.” (Barthes 2004, s. 174-175). Neutrum fremgår af navnet Das Beckwerk.

Dette greb førte til den senere reader’s response-theory (om læserens svar, udtrykt med en teksts 
indbyggede æstetiske formgreb), der fandt nogle af sine arvtagere hos de tyske litteraturteoretikere, 
bl.a. i Wolfgang Isers (1926-2007) artikel “Tekstens appelstruktur” (1970; da. 1981). Dette form-
greb kom ret ubesværet ind i teaterforskningens domæne, hvor læseren som kategori blev “over-
sat” til tilskueren. Tilskueren blev “medforfatter” til værket (her forstået som tilskuerens suveræne 
forestilling om teatret), der, som semiologer ofte udtrykker det, kun er og har betydning gennem 
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en relation til tilskueren. Tilskuerens mentale forestillingsevne er medskabende faktor i dette fore-
stillingsbegreb og udfylder tomme pladser i det sceniske udtryk som teaterforestillingens “huller” 
eller “sprækker” med en form for parallel mental subjektiv forestilling som et resultat, der for den 
enkelte tilskuer kan rumme både identifikation og distance. Forestillingen som begivenhed blev set 
som et udtryk for mødet mellem “scene” og “sal”, og udliciteringen af det fortolkningsmæssige til 
tilskueren blev udlagt som kunstens bud på en antiautoritær “kontrakt” med tilskueren. En form 
for konsekvens af demokratiseringen af henvendelsesformerne fandt sted. 

Den egenskab ved værket, der iflg. Barthes kunne afskaffe forfatterens identitet, møder nogle 
særlige problemstillinger, når forfatteren har gjort (sin) person og værk til ét. Det er netop denne 
erfaring hos Barthes, vi kan bruge i forhold til nærmere at undersøge, hvad der skete på det perfor-
mative plan med Das Beckwerks afskaffelse af Claus Beck-Nielsens identitet. 

“Forfatterens død” blev begyndelsen til det kritiske slutspil, som Samuel Beckett (1906-89) i 
sine tekster Hvo som falder (1956; da. 1963) og Slutspil (1957; da. 1958) havde foregrebet med 
en tømning af scene, handling og karakter.  Dramaturgien og det performative i nedbrydningens 
æstetik fandt sine bevæggrunde, der også ofte kunne tage sig ud som modsvar til politiske greb i 
forhold til krige og kriser i demokratier og finansielle sektorer. Derouten var blevet en realitet i 
den globale politiske verden, og på scenen kunne vi i stigende omfang se kunstinstallationens vir-
kemidler indfinde sig med en indbygget forventning om, at tilskueren tog del i værket netop med 
henblik på at performe på sin måde sammen med kunstneren helt ud til kanten. Måske var det et 
udtryk for at lade et synspunkt finde vej, måske var det et spørgsmål om, at tilskueren i den form 
fandt muligheder for at realisere sig selv i en politisk kunstsammenhæng. 

Karakterens død
I 1990erne indtraf der en lignende udsultning af karakterbegrebet som et led i den postmoderne 
opløsning af værkets afsluttethed. Elinor Fuchs trak i The Death of Character (1996) perspektivet 
op fra symbolismens eksperimenter med alt fra fortættede og fordampede til karakterløse karak-
terer, idet hun efterlyste en udvej på Becketts tømning af scenen for genstande: “Kan det [teater, 
AK] overhovedet afbilde et ubeboet kosmos? Eller en bevidsthed uden en objektiv realitet? I begge 
tilfælde ville den traditionelle menneske-univers-dualisme, hvis uendelighed af relationer vi alle 
formodede at scenen var skabt til at bevidne kollapse.” (Fuchs 1996, s. 170). 

Det billede, som opstår ude på kanten af et mere eller mindre konventionelt teaterlandskab, kræ-
ver en anden forståelse af skuespilleren, eftersom det univers, der indgår i det billedet, nemt bliver 
opfattet som en grænse- og endeløs tilstand. De traditionelle grænsers sammenbrud og absorbe-
ringen med teatrets egne artefakter, dets teknikker og stilholdninger medvirker til at fremhæve 
betegnelsen det postmoderne, som vi næsten helt umærkeligt er vidner til den dag i dag, hvor den 
mest af alt synes at betegne en leg med forholdet mellem virkelighed og fiktion i en hybrid, der kan 
være hyperkonkret eller real i sin virtuelle tilstand. 

Med Das Beckwerks nonkonforme og nærmest antiæstetiske søgen har man kunnet være vidne 
til en slags liminal tilstand i den konkretisme, der kendetegner såvel den tidligere Claus Beck-
Nielsens performative handlinger som de tidligere stadier i hans liv som identitetsløs. Fra at have 
givet den som en blanding af borderline og substistensløs i 2001 blev den identitetsløse karakter 
dominerende, ofte ulasteligt klædt i sit sorte jakkesæt som en blanding af en spinkel bedemand 
og en minimalistisk punkpoet, der undertiden benyttede sig af realityshowets gimmick med ’look 
alikes’. Snart lignede værkføreren Andy Warhol (1928-87), snart var det en anden person, der lig-
nede værkføreren, der igen lignede Andy Warhol. Var der tale om en kloning i det uendelige, eller 
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var manden uden egenskaber eller identitet blevet til en repræsentant for et kollektiv af identiteter, 
kendte som ukendte, der i en mimesis-diskussion føjede ny identitet til gengangermotivets iboende 
performativitet? Noget kunne tyde på, at dette mixede setup af anonyme og kendte blev til den 
endelige deltager i performancen frem mod dens afslutning. 

Et aristotelisk inspireret handlingsbegreb med karakteristika som begyndelse, midte og slutning 
blev i den form for performativitet, der var på tale i Funus Imaginarium, opløst til en handlingens 
udstrakthed som en durativ, procesbetonet tidstilstand, der lod sig orkestrere som en grundstemme 
i et musikalsk værk. I Das Beckwerks serielle performances har der i årenes løb været gjort tilløb til, 
at handlingerne i de enkelte performances var uden rigtig entydig begyndelse eller slutning. De kæ-
dede sig sammen til en lang række af indslag, der havde et fælles flertydighedens projekt i form af at 
give det nye identitetsløse menneske en platform for rettigheder i den globale tidsalders samfund. 
Verdensborgeren havde afløst statsborgeren, hvorved forholdet til ude og hjemme blev anderledes 
i det grænseløse performanceunivers. Værkføreren kortlagde sine handlinger med interrelaterede 
punkter og linjer. Kroppen så ud som et verdenskort, og stationerne var de loci, hvor de enkelte 
performances havde udspillet sig eller positioner, hvorfra statements havde lydt i en performativ 
ytring. Tilskueren var blevet taget med på en tour de force, der kunne etablere nærhed over lange 
afstande til fjerne lande såsom Iran, Irak, Afghanistan og Nordamerika, godt hjulpet på vej af rej-
sebreve og reportagelignende publikationer fra Das Beckwerk i medierne. 

Tilskuer – til hvem og til hvad?
Den teatrale rollefordeling mellem forestillingsrum og tilskuerrum er i særdeleshed blevet et ud-
bredt æstetisk værkkriterium i forhold til den situation, der har karakteriseret teatret siden Anden 
Verdenskrig. Når teatret på forskellig vis indlod sig på udtryksmåder, der snarere afviklede teater-
begrebet i stedet for at opbygge det, kan det ses som en konsekvens af, at skuespilleren og perfor-
meren afvikler sin offentlige karakter gennem performativitet. Les Essif har karakteriseret denne 
udtømningens teaterhistorie på flg. måde: 

Uden detaljen, uden “kødet” i scenografien, bliver scenerummet en slags “organløs” konvolut 
– “organløs”, fordi, til trods for dets tomhed, til trods for dens relative frihed fra at konkur-
rere med sceneriers og genstandes tegnsystemer, forbliver det et aftegnet tredimensionalt spil-
leområde (aire de jeu, som franskmændene ville sige).[…] Så et effigie vil blive anset som 
organløst, så tomt som et skelet, eller som en Übermarionette. (Essif 2001, s. 189)

Forbindelsen mellem Edward Gordon Craigs (1872-1966) Übermarionette-begreb, Samuel Beck-
etts brug af denne figur og Alberto Giacomettis (1901-66) immobile skulptur Man walking (1960) 
forekommer i denne sammenhæng at være særlig iøjnefaldende. Den tomme performer bliver 
konsekvensen på et teoretisk plan. I et praktisk perspektiv har det nok været vanskeligere ud fra 
normative kriterier at se denne performer komme helt til sin ret og udfoldelse.  Til gengæld har 
strategien, set ud fra det mislykkedes perspektiv, vist sig at være træfsikker. 

Tilskuerens blik bliver draget mod et indre tomt rum i karakteren og performeren. “Således, i 
stedet for at kommunikere det referentielle, ko-opererer en marionette-lignende karakters ubevæ-
gelighed på scenen i stilhed til “et punkt imod” mysteriet om det super-referentielle ved at fastholde 
vort intense fokus … på tomhed.” (Essif 2001, s. 192).  Performancens forhold til tilskuerbegrebet 
indgår i Erika Fischer-Lichtes begreb “feedbacksløjfen”, som hun har taget op i Ästhetik des Perfor-
mativen (2004). Imidlertid afgrænser begrebet om feedbacksløjfen sig til forholdsvis kongruente 
størrelsers interaktivitet. Denne forståelse dækker ikke helt forholdet til tilskueren og deltageren i 
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Funus Imaginarium, dels fordi der undervejs konstant er opstået tvivl om feedbackens art og reali-
tet, dels fordi Funus Imaginarium både under sin niårige optakt og under sit etårige afviklingsforløb 
har skiftet medialitet så mange gange, at desorienteringen som greb har drevet tilskuerne rundt i en 
anden form for loop mellem virtuelle og reale medialiteters samspil. 

I 1960erne dukkede der i teatrets og performancekunstens verden en række fænomener op, der 
som en politisk betonet reaktion begyndte at ombryde begreber og forhold, som man indtil da 
havde anset for at være relativt fastlåste. Et rum var ikke længere et rum. Det blev til et åbent rum 
eller et tomt rum, jfr. Peter Brook’s berømte essaysamling The Empty Space (1968; da. 1988). En 
scene var ikke længere en scene, men en åben scene. Tilsvarende med værkbegrebet. 

Herpå fulgte en åben karakter og senest også en åben performer, der benytter sig af marionettens 
metaforiske tomhed og når til en slags hyper-subjektivist i en hyper-marionette. Performeren skilte 
sig af med sin psykologiske karakter, der med sin sociale bevidsthed blev tynget af omgivelsernes 
krav om i det mindste at besidde en identitet at eksponere. For nogle klang det utvivlsomt for 
hult. Så hellere være helt fri. For andre blev den underdrejede ironi en del af en parallel-kontrakt. 
Senest har ophavsmænd i teatret peget på performerens dødsperformance som et æstetisk svar på den 
moderne civilisations selvforherligelse, som ikke mindst er blevet fremhævet ved webkameraers og 
andre medieringers brug af reality-lignende dagsorden i paralleluniverser, hvor der uddeles gratis 
stjerner til wannabes i jagten på en skuespillerlignende identitet og et øjebliks rampelys. Den tea-
traliserede virkelighed har overgået sine forudsigelser om forstillede identiteter og udspiller sig som 
en remedieret performance i forhold til et live publikum. 

I Funus Imaginariums kontekst har det betydet, at begreber som afsender og autor er blevet for-
rykket og i en vis forstand også tømt for deres konventionelle betydning. Denne tilstand af tømt-
hed har fået performeren til på ny at reflektere sin egen død. I forhold til kunst og performance 
er der indtrådt en genopdagelse af død, som ser ud til at have et bredere tag i dele af performan-
cekunsten rundt omkring i verden. For Das Beckwerks vedkommende bliver der dog næppe tale 
om at dukke op som genganger inden for establishment-kunstinstitutionen i stil med Marina 
Abramović’s re-enactment i 2005 på Kunstmuseet Guggenheim på Manhattan af hendes legenda-
riske performance Lips of Thomas fra 1973. 

Funus Imaginarium - en tragisk fem-akter, der også er komisk
Funus Imaginarium kan sammenlignes med en 5-akter, som vi strukturelt kender fra teatrets klas-
siske historie. De fem akter er: I. Dødslejet i kenotafen, opført ud for Glyptoteket på Dantes Plads, 
II. Ligtoget gennem Københavns gader, III. Begravelsen på Assistens Kirkegård, IV. Den officielle 
hundreddages sørgeperiode og V. Den globale begivenhed med de synkrone dødslejer andre steder 
på kloden som Cairo, Peking og den universelle provins Herning. 

 Der har således været lagt op til, at performativiteten her foruden at mime et klassisk 
romersk iscenesat begravelsesoptog med mindelser om den senere katolske kirkes påskespil, også 
dramaturgisk skriver sig hen over en aristotelisk tragediekomposition, hvor strukturen med sine 
poetologiske ingredienser lægger op til at kunne rumme empatiske rystelser, overraskelser, genken-
delser, dramatiske vendepunkter og måske ligefrem en lille katharsis eller comic relief.

Artistisk mimesis i performativiteten
I de senere år har der i samtidsscenens performances og kunstaktioner været flere eksempler på 
diskurser, der har inddraget temaer og problemstillinger, der tydeliggør et opgør med autor-rollen. 
Dvs. at der er sket en fornyelse af iscenesættelsen af udsigelsen som værende et af forfatteren for-
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muleret synspunkt, der styrede værkets tilblivelse. Der er altså sket en bevægelse væk fra en “forud-
sigelig begyndelse på et værk” og fra det initierende problem. 

Det at foregribe slutningen tager over kommer til udtryk ved den fortælling, der er en krans til 
kunstneridentiteten og samtidig kan ses som udtryk for en epokes afslutning. Fra det 20. århundre-
des store teatrale kunstnerfortælling, udtrykt f.eks. gennem Konstantin Stanislavskijs (1863-1938) 
Mit liv i kunsten (1924; da. 1944) til Das Beckwerks groteske politiske iscenesættelse af Claus Beck-
Nielsens performancekunstnerfortælling, som symbolsk kunne have heddet Min død i kunsten er 
det, som om spørgsmålet om totalidentifikationen “at være i rollen” har fået en ny dimension. Ikke 
nødvendigvis en fremmedgørende dimension, men et gravalvorligt spil med indlevelse på en teatral 
mimisk måde, der har opnået grænseoverskridende resultater. 

Funus Imaginarium sætter – som Hans-Thies Lehmann udtrykker det om postdramatiske værker 
– mange rammer, der er med til at fastholde fokus, som om der var tale om et dramatisk perspektiv. 
Men hvis vi ligesom Maaike Bleeker vælger at tage spørgsmålet om rammerne i dette perspektiv som 
mere end blot en metafor i den postdramatiske sammenhæng, så opstår der et maskeringsparadoks 
for det legende subjekt, alias performeren, alias den tidligere Claus Beck-Nielsen, der nok vægrer 
sig mod at være identisk med sit værk, men alligevel mimer en outcastet figur, der både er ingen ste-
der og alle vegne på en gang, og samtidig også kan formulere et perspektiv til performancens politi-
ske aktualisering (Bleeker 2004, s. 32). Problemstillingen melder sig mere udtalt blandt tilskuerne/
deltagerne, eftersom de, afhængig af graden af fortrolighed med rammerne, vil opfatte historien på 
forskellige måder, fra at tage historien for pålydende til at se den som et postmoderne sørgespil eller 
at gå ind i dens ironiske performativitet. Retten til valg af ramme er op til den enkelte, men selve 
retten til kroppen er i et fælles fokus. 

Når filmen om Funus Imaginarium en skønne dag bliver vist, og når korttidshukommelsen for 
længst har slettet spor i hvermands erindring om begivenhederne med Das Beckwerk i 2001-11, 
vil forholdet mellem et sminket lig og demaskeringen af nationalstatsborgerens identitet, formo-
dentligt også kunne skabe desorienterede slutninger om årsags- og virkningsrelationerne i en per-
formancehistoriografisk kontekst. 

Sat i afgrunden
De fleste, der har fulgt performancen Funus Imaginarium “live” eller i medierne, har formentlig 
bemærket dens omfattende brug af iscenesættelse, fordi denne performancegenre rummer en gen-
nemført uafgørlighed. Men det er ikke tilstrækkeligt at begrænse performancedefinitionen til begre-
bet iscenesættelse, som i det mindste leksikalsk i første række knytter sig til scenen. 

Nok er der siden antikken blevet spillet teaterforestillinger, men selve begrebet iscenesættelse, 
som den franske term mise en scène henviser til, har kun eksisteret siden ca. 1830. Det hænger 
historisk set sammen med de sociale og økonomiske betingelser, som de parisiske boulevardteatre 
var henvist til, og hvor man blev nødt til at rationalisere arbejdsgangen på teatret, sådan at en 
person som funktion havde ansvar for at scenografi og skuespillere rettidigt kunne gentage deres 
placeringer på scenen, hvorved forestillingen skulle kunne gentages igen og igen. Med tiden blev 
det at placere det konkrete sceneudstyr på scenen set som et overvejende teknisk-praktisk anlig-
gende. Anderledes forholdt det sig med det at skabe teaterforestillinger med poetiske virkemidler 
inde i selve dramaets og teatrets verden og give dem i et æstetisk formsprog af psykologiske og 
fysiske dimensioner med henblik på at udtrykke en intention. De kunstneriske overvejelser med 
teater i en mere “nutidig” forstand tog først fart hen mod slutningen af det 19. århundrede, hvor  
realismens former i stigende grad begyndte at folde sig ud. Fra at mise en scène havde været en form 
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for professionel huskeseddel, kom begrebet også til at henvise til et æstetisk formsprog på scene og 
i film, som vi kender det i dag.

I det nye århundrede fik udtrykket mise en scène en efterfølger med termen mise en abyme, der råt 
oversat betyder sat i afgrund, eller en iafgrundsættelse. Udtrykket, der første gang blev introduceret 
af den franske forfatter André Gide (1869-1951) i hans dagbog fra 1893, henviser til værkmæssige 
konstruktioner, der benytter iscenesættelsesbegrebet bredt, både i direkte og i overført forstand. En 
mise en abyme kan iflg. teaterforskeren Tadeusz Kowzan figurere inde i værket – hvad enten det er 
en tekst, en forestilling eller f.eks. en performance – som et citat, en indlejring, en selvtematik og som 
en form for spejlspil. Disse fire forekomster udelukker ikke hinanden. 

Mise en abyme er karakteriseret ved en strukturel-tematisk fordobling (eller spaltning), hvilket 
vil sige en vertikal forbindelse mellem to “indholdsniveauer” i et værk eller udtryk. Motivationen 
for at benytte en mise en abyme-teknik kan være æstetisk, psykologisk, social og politisk. På den 
ene side er mise en abyme udtryk for en søgen efter en rent formal fremstillingsmåde, på den anden 
side er det en søgen efter et ikke-æstetisk mål eller en ideologisk hensigt. (Kowzan 1976, s. 68). 
Mise en abyme har således med et værks opbygning at gøre og tilsvarende også med en fortolknings 
udsigelse. 

Når mise en abyme i denne performance-sammenhæng bliver inddraget, fungerer det som løf-
testang til at fokusere på indflydelsen fra hhv. Sofokles’ Antigone og det romerske begravelsesritual 
på Das Beckwerks performance Funus Imaginarium (2010). I det konkrete tilfælde samler mise 
en abyme-konstruktionen sig om performeren som et værkbegreb, der opfører sig, som om det er 
under afvikling og muligvis befinder sig i en overgang til en anden definition. 

Mise en abyme vedrører ethvert spejl, der ved en enkel gentagelse reflekterer fortællingens måde 
at være samlet på. En spejling kunne for eksempel være fænomenet ’look alike’, når en person har 
en dobbeltgænger, som i virkeligheden er en, der har forklædt sig som en anden. Das Beckwerk har 
benyttet spejlingen i flere omgange, f.eks. som Andy Warhol, eller da den tidligere Claus Beck-
Nielsen levede en universitetsprofessors dagligliv i Danmark, mens denne var bortrejst.

I mere end én forstand handler det fiktive moment om at mime et levet liv dér, hvor det for 
længst er fraværende. Det er med andre ord afslutningen, der optager os, hvad enten vi forholder os 
til kollapser i finansielle og ideologiske konstruktioner, eller vi ser vores egen dødelighed i øjnene 
som noget, der gør livet værd at værne om. Afgrunden eller graven er da også det altovervejende 
gennemgående rumlige tema, som forbinder Antigones forehavende som strategi med det romer-
ske ritual som dramaturgi med den politiske performance Funus Imaginarium (2010). 

Man kan se brugen af citat i Funus Imaginarium som en “fremmed krop”, et lån fra et autonomt 
og allerede eksisterende værk (Kowzan 1976, s. 74). Lånet fremgår konkret ved, at den tidligere 
Claus Beck-Nielsen har stillet sin krop til rådighed for formgivningen af voksdukken, der er en 
naturtro kopi af “hans” krop. Lånet udstiller samtidig spørgsmålet om ejerskabet til kroppen. 

Indlejringen som mise en abyme bliver nogle gange også brugt synonymt med rammesætning 
(framing). Indlejringen er den teknik, hvor to komponenter – både det “indre” og det “ydre” værk 
– stammer fra den samme ophavsmand og oftest er konciperet til at forme et hele, til at koeksistere 
(Kowzan 1976, s. 75). Dette kunne ses i Funus Imaginarium i forbindelse med vandringen (op-
toget, der i forskudt tid og rum mimer den hjemløses vandring rundt i byen for at finde tag over 
hovedet, bliver til den målrettede vandring mod et ly for døden). Lydbilledet i fællessangen af Steen 
Steensen Blicher (1782-1848), Sig nærmer tiden, da jeg må væk, der blev sunget ved den åbne grav, 
monologiserer på et navnløst subjekts og en i situationen stum figurs vegne. Denne indlejring spejler 
sig som et istemmende koralelement, det vil sige en kollektiv stemmes rituelle forbindelsesled til 
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gravfærden. 
Endvidere kan man pege på, at den hjemløses mange performative boliger gennem virksom-

heden Das Beckwerks ti år lange virke afstedkommer, at nogle af disse rum fra den periode uvæ-
gerligt giver en slags genlyd i performancen Funus Imaginarium. Eksempelvis fungerer kenotafets 
placering i midterrabatten på H. C. Andersens Boulevard i København som rum for den perfekte 
modsætningsfuldhed. Kenotafet, der med sit hvide rum, badet i et ovenlys, der virkede som et 
filmisk blændende møde med dødsøjeblikket og med dødslejetemaet appellerende til klinisk ro 
og eftertanke, når de besøgende kom for at tage afsked med identiteten in effigie, stod i skarp 
kontrast til det inferno af trafikstøj og os, der herskede udenfor. En storbyinstallation med en 
indbygget kontrasterende situation skærpede de besøgendes sensibilitet overfor en musikalsk brug 
af lyd og stilhed. Samtidig var det, som om der i kenotafet også genlød stemmer fra Glyptotekets 
næsten mørklagte samling af egyptiske, lysfølsomme mumier, der befandt sig underjordisk lige på 
den anden side af boulevarden. Et andet eksempel er kenotafets arkitektoniske udformning, som 
identitetens kiste mimede i et mindre format, så en rumlig mimisk forskydning blev udtryk for 
fordoblingen mellem afskeden med livet og mødet med graven. Dette kunne igen ses forskudt som 
forholdet mellem den indbildt døende og den indbildt døde.  Rum og krop blev til ét, hvorved 
indlejringen som mise en abyme-teknik betragtet dækkede helt ud til kanten af værket. 

Nogle gange er differentieringen mellem to virkelighedsplaner markeret ved hjælp af et vindue 
eller en dør, der åbner sig ind til en anden scene, til et andet rum, til en anden verden. Dette var 
tilfældet, når besøgende ved første øjeblik udenfor kenotafet blev mødt og hilst velkommen af den 
tidligere Claus Beck-Nielsen, for i næste øjeblik indenfor i kenotafet selv at møde den livagtige 
krop in effigie i form af silikonedukken, som var meget lig den persona, man lige havde hilst på. 

Den mest udbredte dramatiske form for mise en abyme er teater i teater. Denne konstruktion 
ser vi, når det interne stykke genoptager temaet i det teatralske spil. Forbindelsen mellem de to 
strukturer er ofte enten analog eller parodisk. Et eksempel fra Funus Imaginarium er dobbeltforhol-
det mellem silikonedukken og den tidligere Claus Beck-Nielsen i de situationer, hvor look-alike-
spejlingen udmøntede sig i et dobbeltgængermotiv, som manifesterede, at kroppen skiller sig fra sit 
jeg. Det fremgår af fotos fra afskeden i kenotafet, og det kunne opleves ved graven, hvor kroppen 
(performerens) stod uden identitet og i sollyset havde opnået samme transparente voksfarve som 
identiteten in effigie. Lighed var blevet til et bogstaveligt hovedtema. 

Teater i teater opstod også på den helt elementære patetisk-realistiske måde, da familiemedlem-
mer, tidligere kærester og andre pårørende, samt en look alike for hans datter var til stede under be-
gravelsen. Situationen fremstod som handlinger uden ord, som man kunne forvente ved en ganske 
almindelig begravelse. Alt var pænt og afdæmpet. I sin iscenesatte form forekom selve begravelsen 
at være kontrolleret i sin tavshed. Das Beckwerks bestyrelse sikrede, at kisten stille kom i jorden. 
Derudover lød kun præstens ord.  

I moderne iscenesatte begivenheder – herunder en del performanceudtryk – forholder sel-
ve iafgrundsættelsen (mise en abyme) sig til iscenesættelsen (mise en scène) for at relativere el-
ler indramme forestillingen, det kan være et marionetspil, der mimer stykkets handling og 
fremstiller teater i forhold til verden, som f. eks. i Faust. I Funus Imaginarium kom den lille 
udstilling i Glyptotekets informationshal til at fungere som en relativering for de museums-
besøgende, idet man her kunne se mange dokumenter og fotografier fra Das Beckwerks virke, 
hvor grundproblematikken i Funus Imaginarium er blevet foregrebet i andre dimensioner. 
Det var den type indslag i den komplekse performance-kontekst, der gjorde det muligt under en 
eller anden form at tale om performancen som en integreret del af det større værk, Das Beckwerk. 
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Da forholdet mellem værk og afsender i denne kontekst har været nærmest ét, står man tilbage 
med oplevelsen af en performancepraksis i en afgrund, der gør afsenderens skabelses- og lavmælte 
udsigelsesproblematik til centrum for hele performancens udsagn. Statsborgerens identitet som 
likvideret projekt har ikke nogen stemme, endsige meningsfuld position; den kræver et talerør. 

Er der en kunstner til stede? 
Dette spørgsmål kan man med rette stille, eftersom der med de bizarre konstruktioner i denne per-
formance er flere agent-roller, der forekommer at være enten opløst eller muteret til andre end de 
oprindelige. Spørgsmålet om, hvad den tidligere Claus Beck-Nielsen mon vil udtrykke som reflek-
sion over sig selv som værk og over de afviklingsprocesser, han har performet sig igennem, er det op 
til tilskueren eller deltageren at danne sig en mening om. Det betyder også, at selvreferentialiteten i 
værket står for en særlig form for mise en abyme; den er en af de effekter, som performancen citerer, 
lader sig citere med og sætter sig selv i bevægelse igennem. Det betyder, at selvreferentialiteten er 
en form for intertekstualitet, der er overført på selve “teksten”. Den teatralske autorepræsentation 
forholder sig oftest til en fordoblet repræsentation, som refererer til den kendte form, teater i teater. 

Selvreferentialiteten kan være en besværlig størrelse i denne sammenhæng, da der netop hævdes 
ikke at være nogen afstand mellem person og værk. Identiteten er fritstillet. I forhold til de rumlige 
løsninger, som performancen har benyttet, har spejlingerne været centrale måder til at identificere 
den komplekse konstruktion.  Til gengæld må man også notere sig, at værkføreren (alias den tidli-
gere Claus Beck-Nielsen) godt og grundigt har citeret sit eget spil og i Funus Imaginarium opnået 
et særligt forhold til sin identitet in effigie. Herved opstod der et interspil, der refererede til sig selv 
på det konkrete plan, men som samtidig gjorde det muligt for interesserede at føle sig indkaldt til 
en nærmest uendelig labyrintisk serie af begivenheder. 

Så vidt jeg har kunnet følge denne performancekontekst, har den ikke beskæftiget sig med at tale 
om sig selv i performancetermer. Den har holdt sig til at tale om dødsleje, optog og begravelsesce-
remoni. Det vil sige, den har i omtale minimeret performancens parallelitet. Men da performancen 
over en meget lang periode har bevæget sig ud og ind af alle mulige typer sammenhænge, der kræ-
vede hver sin relation til tilhørere og tilskuere, har den hele tiden holdt sig til en understatement-
forklaringsform, der i sin konkrethed har rummet sit eget parallelunivers, hvormed det parallelles 
performativitet er fremstået som noget nær en rituel totalmaskering. 

Med hensyn til autotematikken så omfatter den typisk forfatterens, malerens eller performerens 
metaudtryk i skabelsesakten. Det er kunstnerens refleksion over sit håndværk og sin strategi. I 
tilfældet Funus Imaginarium har begravelsen som hovedbegivenhed ikke udvendigt budt på mange 
af den slags refleksioner. De har til gengæld været til stede i stor udstrækning under de ni Funus-
samtaler, hvor “drejebogen” til hele performancen blev opført dialogisk på en konkret og ofte 
stiltiende ironisk måde, der i sig selv var en performance værd. 

Endelig er spejlspillet en nærliggende mise en abyme-teknik at inddrage her. Et eksempel 
kunne være identitetens repræsentativitet. Funus Imaginarium ville tage afsked med natio-
nalstatsborgerens identitet, idet den på vegne af alle andre identiteter ville stede den tidligere 
Claus Beck-Nielsens identitet til hvile. Mao. et slags offer, formet som en begravelse. Det pa-
rodiske heri fremstod bl.a. i mødet med alle facebook-vennerne, som var klæbet op som “valg-
plakater” og reklamer langs Nørrebrogade i København. Alle vennerne så ens ud og lignede 
et ti år gammelt billede af Claus Beck-Nielsen uanset hvilket B. Nielsen-navn, de end havde.  
Portrætterne var formet som dødsannoncer og spillede dermed på maskeeffekten à la imagines 
maiorem i en spejling af et tidligere stadie i den afdødes liv, jfr. det romerske begravelsesritual.
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Skeletterne i skabet
Det er tydeligt, at rituelle teaterformer har betydning for performancekunst i det 21. århundrede, 
både på forms- og indholdssiden. Das Beckwerks genfortryllelse af det romerske begravelsesritual 
med performancen Funus Imaginarium har med sin politiske dimension vist denne betydning, som 
her er blevet belyst gennem Sofokles’ tragedie Antigone som et indlejret perspektiv. Den antikke 
tragedies udsigelse er blevet et greb til at anskueliggøre det performatives retning i en version, in-
spireret af det romerske begravelsesritual og reflekteret i aktuelle problemstillinger i vor tids dilem-
maer om politisk identitet og statsborgerens “fremtid” i en globaliseret verden. 

Det kræver vedholdende mod og overbevisning, når Antigone forfølger den retfærdighedssans, 
der som en noget bitter og kompromisløs erkendelse trækker hende selv med i graven, eftersom 
hun har valgt at trodse magtens regler. Bliver udsagnet naivt, når hun graver sin egen grav ved 
at grave en grav for sin bror? Eller er det netop broderidentiteten, der som et alter ego udfylder 
Antigones håb og vision som en metafor for mennesket ind i fremtiden?  Disse problemstillinger 
er her blevet benyttet til at se på den billedlige distanceringsmekanisme i den maskerede begravel-
sesprocession over effigiet i Das Beckwerks Funus Imaginarium. Herved er nødvendigheden af at 
forholde sig til afsenderens kunstneriske dagsorden i begravelsen også blevet til et spørgsmål om, 
at performancen når en politisk rækkevidde med et forgrenet net af handlinger i byrummet. Hvis 
dette net af performative handlinger skulle blive til en kollektivt inkluderende begivenhed, måtte 
spørgsmålet om, hvilke aktører der kunne blive sat ind i sidste akt, finde et deltagersvar. Der lå i 
akten et indbygget krav om at blive omsat til et ritual, og samtidig ville performancen ikke lægge 
sig entydigt fast på, hvordan vi skelner den performative begivenhed, der går helt til kanten af 
handlingen og bliver til et ritual, fra den teaterforestilling, der indbygger en kontrakt med tilsku-
eren om, at det kun er en illusorisk konvention, der gør, at vi accepterer, at nogen dør på scenen. 
Og sidst men ikke mindst: Hvordan forholder vi os til de performances, der netop i den aktuelle 
temakreds, opererer i en udtalt og nærmest uafgjort gråzone mellem fiktion, ritual og virkelighed? 
Tilskuerens og deltagerens positioner vil hele tiden ændre sig, så snart fokus ændrer sig en smule 
i denne selvsamme gråzone. Spørgsmålene er mange, og det skyldes ikke mindst kompleksiteten i 
den store historie, der tager Das Beckwerks ti år lange performance med i betragtning i en bestræ-
belse på at fremhæve indflydelsen fra antikken både som transnational kulturel baggrund og som 
iscenesættelsens rammesætning for Funus Imaginarium. 

I artiklen har de nævnte spørgsmål været filtreret gennem performancens politisk indbyggede 
syn på nærvær vs. repræsentation. Det ene hovedspørgsmål kan sammenfattes til flg.: Hvis identitets-
spørgsmålet udløser så mange religiøse, etniske, politiske og seksualitetsmæssige konflikter rundt 
om på jordkloden, hvorfor så ikke afvikle personlighedskulten for altid som det, der binder identi-
teten til en konstruktion, der nok for længst har udspillet sin gyldighed?  Det andet spørgsmål går 
på, hvordan man kraftfuldt kan artikulere det første hovedspørgsmål uden at ende i ren og skær 
dekorativ illustration af emnet. Performancekunsten skal m.a.o. udfordre fremstillingsmåden og 
ikke udleve sig under dække af, at samfundets temaer har svar på, hvordan kunsten klarer sine pro-
blemer som forestilling eller ritual. Ritualet har her med et minimum af “forklædte” maskeringer i 
sig etableret et eftermæle gennem et deltagernærvær i et performance-nu. Refleksionen, som melder 
sig i et efter, blev foregrebet og udtrykt gennem et før, hentet fra antikkens teatraliserede verden. 
Den tematiske belysning gennem gravens afgrund peger på mytens genkomst, som teatrets og 
skuespilkunstens historie giver utallige eksempler på gennem forskellige sociale kontekster. Denne 
genkomst sker således med det klare formål, at teatret og performancekunsten som øjeblikkets 
kunst kan forsvinde, med undtagelse af de uafrystelige døde, lige fra Antigone og hendes bror 
Polyneikes til mumierne i August Strindbergs (1849-1912) Spøgelssonaten (1907). Når teatret og 
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Das Beckwerk: afsked -  Funus Imaginarium. , Ny Carlsberg Glyptotek 2010.
Foto: Sofie Amalie Klougart.

øjeblikket er forbi, bliver de tilbage som vore imaginære skeletter i skabet. 
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English Summaries

Torunn Kjølner | Theatricality and Performativity

This article presents an overview of different bodies of research in the field of theatre science. Asking the 
question who does what with the concepts of performativity and theatricality it demonstrates how internal 
scientific battles as to the legitimization of theatre science or as to the preferred types of theatre are fought. It 
is argued that both concepts should be available for the pragmatic discussion of how theatre makes its effects. 
Avoiding the traps of essentialism. The theatrical theatre will highlight the effects that can be rehearsed and 
used in front of the audience. A theatre oriented towards the performative will insist on the creativity of the 
moment, the presence to be captured. 

Janne Risum | Max Hermann and the Lessing Syndrome

In this article I take it upon myself to show that there are good reasons to distinguish between the theatre 
production as a prepared and structured work of art, and the theatre performance as a transitory presentation 
of it to spectators; and that there is consequently no reason to presume a general antagonism between the 
drama as a written work of art and the theatre performance as an event. I do so by primarily discussing the 
pioneering German theatre scholar Max Herrmann’s (1865-1942) views on both issues, and by also drawing 
in the views of Aristotle and Lessing. Accordingly I refute Erika Fischer-Lichte’s interpretation of Herrmann’s 
conception of the theatre performance as entirely corresponding to her own idea of the performative as transi-
tory in her book from 2004, Ästhetik des Performativen (in English The Transformative Power of Performance: 
A New Aesthetics, 2008).

Elin Andersen | The Omnipotent Body and the Defenceless Subject

The corporeality and the relation to the audience in the theatre are important subjects in the theory of perfor-
mativity.  The same is the case in Erika Fischer-Lichtes book Ästhetik des Performativen 2004. This article is a 
critical dialogue with Fischer-Lichte - concerning her opinion of embodiment körperlichheit and seeing in the 
theatre in her book. The article suggests that the body - in spite of its apparently greatness in her view - at the 
same time becomes a pawn in different power games: in the theatre it concerns the control of the body of the 
performer, in the theory of science it deals with the corporeality versus the text as prevailing paradigm, in the 
esthetic it is a matter of the avant-garde in contrast to the tradition as a model. And finally: what happens to 
the subjectivity in this regime of the body?

Siemke Böhnisch | Feedback loops and the mutual turning to the other

This article reconsiders Fischer-Lichte’s concept of a so-called feedback loop in performances. In order to 
develop a systematical thesis that can be applied in performance analysis, Fischer-Lichte’s binary way of thin-
king is questioned. Actors’ and spectators’ mutual turning to the other is suggested to be decisive for the 
understanding of feedback loops. The differentiation of forms of turning to the other makes it possible to 
analyse differences between feedback loops, to connect these differences to genre conventions, and to acting 
and audience styles.

Niels Lehmann | Forms of Presence

Using Erika Fischer-Lichte’s attempt to pin down the ontology of performative art, the article defends a 
constructivist approach to performativity. The first half of the article consists of an argument for placing 
Fischer-Lichte’s theory within the poetological framework of the avantgarde. With the help of the notion 
of operative closure lifted out of systems theory as presented by Niklas Luhmann, the second half presents 
the constructivist approach which is seen as opposed to performance ontology as such and, in particular, the 
avangarde version of this approach.
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Janek Szatkowski | Person and Role

This article presents an attempt to (re)construct a concept of performativity based on a systems theoretical 
approach. It is suggested that performativity could be understood as a way of observing the world with the 
help of the distinction “person” and “role”. Performativity thus describes how the communication between 
individuals and groups establishes a structural coupling between the consciousness of the psychic system and 
communication in social systems. This also allows the concept of performativity to investigate how values 
are generated and used in everyday communication. In a discussion with the concept presented by Professor 
Erica Fischer-Lichte and by offering an alternative reading of the performance The Lips of Thomas by Mariana 
Abrahmovic it is suggested that a concept of performativity based on the distinction person/role prove to be 
more productive analytically. 

Thomas Rosendal Nielsen | The Work on the Loom

The concept of the work of art has been criticized and sometimes even rejected in relation to the study of thea-
tre and performance art. For the critics the concept is too bound to literature and causal logic, too dependent 
on sender/receiver models of communication and on romantic ideas about organic wholes, and too permeated 
with economic reason concerning ownership and distribution to describe the dynamics of the performative 
event. This article counters this critique and suggests a more dynamic conception of the work of art in order to 
sharpen the analytical perspective instead of founding a new ontology of the theatre. The suggestion is evolved 
through and supported by an analysis of an interactive performance for children by Corona la Balance (2007).

Anette Vandsø | Performativity of the Performing

This article analyses the eventness of the American composer John Cages famous ‘silent piece’, 4’33’’ (1952) 
in order to strengthen our general conceptual understanding the artistic ’performance’, particularly its per-
formativity.

Erik Exe Christoffersen | Strategies of Interruption

The article discusses interruption as an artform, as a strategy and as traditions of discontinuity in theatre and 
performance art. The interruption creates a form of error in the work of art and in different media. This means 
that performative forms can be seen as projects of autenticity. Finaly the article claims that the interruption in 
work of art is a part of the eventness of the performance.

Annelis Kuhlmann | A Performers Death

The grave as a place of being for the identity and the national citizen in Das Beckwerk’s political performance 
Funus Imaginarium (2010) disposes its focus like a mise en abyme construction on the consequence of the 
hunger artist’s theatricalised concept of authorship, which is expressed as the death of a performer. The mimed 
ritual of the performance expands the notion of the relationship between participant and spectator into a 
dance macabre of critical and tragic-comical character. Through Funus Imaginarium the notion of mimesis 
has re-enchanted the performance in a new political frame with reference to Sofocle’s Antigone and the Roman 
funeral ritual ceremony. 
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