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Make it real 

Virkelighedsteater

Dette dobbelte nummer af Peripeti beskæftiger sig med begrebet virkelighedsteater. Temanummeret 
behandler en række konkrete eksempler på virkelighedsteater og præsenterer forskellige optikker på 
fænomenet. Det hele kan med fordel læses i forlængelse af Peripeti nr. 21 (2014) om dokumentarisme. 

Vi vil ikke forsøge at afgrænse virkelighedsteater til bestemte teaterformer. Idéerne bag det, vi her 
betegner virkelighedsteater, er mangfoldige og kontingente, men der er én tendens, som træder frem 
i det aktuelle teater, nemlig prioriteringen af aktørernes konkrete realitet og nærvær frem for rollens 
fi ktive dimension. På den måde kan virkelighedsteater forbindes med postdramatisk teater, hvis kvalitet 
i følge Hans-Th ies Lehmann er det reelles indgreb i fi ktionen. 

Virkelighedsteater er ikke mere virkeligt end alle mulige andre teaterformer og begrebet er måske 
ikke helt velvalgt? Når vi alligevel bruger det, er det for at afgrænse teatereksperimenter, som forsøger at 
skabe en forandring af blikket på en bestemt del af vores virkelighed ved at bringe fragmenter af denne 
- virkelighedsfragmenter - ind i teatret. Det er teater, som forsøger at forrykke oplevelsen af et velkendt 
stykke hverdagsvirkelighed ved at teatralisere og iscenesætte det – det kan være en by eller et sted – og 
på den måde at påkalde en virkelighed som konkret materiale og gøre den til genstand for samtale 
og refl eksion. Med dette afsæt undersøger temanummeret, hvordan virkelighedsteater, ved at skabe 
nye blikke på virkeligheden, kan fungere som platform for kommunikation om temaer fra en aktuel 
virkelighed, vi som kultur kan have vanskeligt ved at skabe konstruktiv dialog om.

I dansk teater har man de senere år kunne iagttage, hvordan både det frie felt og institutionsteatret 
har vist en interesse for arbejdet med ikke-professionelle og med at udvide teaterrummet mod steder 
udenfor institutionens mure. Parallelt med dette eksperimenteres der med borgerscener, som tilbyder 
borgere at blive medaktører i teaterproduktioner indenfor murene. Disse forskellige tiltag udfordrer 
institutionens kunstsyn og kan ses som gentænkninger af teatrets rolle som dannelsesinstitution, og som 
forsøg på at åbne teatret for at skabe et mere engageret publikum. Det er samtidig tiltag, der skaber en 
forskydning mod virkelighedsteater.

I det hele taget er virkelighedsteater de sidste 15-20 år blevet tematiseret praktisk og teoretisk gennem 
fl ere begivenheder: Teaterfestivalen Metropolis har fundet sted hvert andet år fra 2007 til 2017 med 
en række forestillinger som interagerer med byens virkelighed. Udstillingen Reality Check på Statens 
museum for Kunst i 2008 omhandlede det reelles genkomst i kunsten. REALITY:CHECK i 2015 var et 
tredages demokrati-laboratorium, der gennem workshops, debatter, fi lmvisninger og fester tog pulsen på 
virkeligheden og demokratiet. Seminaret Monster of Reality arrangeret af Den Danske Scenekunst Skole i 
2013 af Siri Forberg & Miriam Frandsen diskuterede nye realitetsstrategier i teatret. På Eventministeriet, 
Det Kongelige Teater, har instruktøren Tue Biering lavet Familieudredning (2013) med sin egen familie 
og Staying alive (2015) som en danseforestilling med ældre dansemotionister. Vi kan også nævne en 
række andre teatre som i særlig grad har behandlet virkelighedsdimensionen, bl.a. Betty Nansen Teatret, 
Mungo Park, Nielsen, Odin Teatrets festuge, Hotel Pro Forma, Fix & Foxy, Mammutteatret, Sort/Hvid 
og naturligvis Borgerscener i regi af den europæiske teatersammenslutning, Th eatron.

Virkelighedsteaterbegrebet dukkede op i begyndelsen af 00’erne foranlediget af blandt andre 
svenske Lars Norén, det tyske performance teater Rimini Protokoll og engelske Jeremy Weller, som 
var gæsteinstruktør på Betty Nansen Teatret i slutningen af 1990’erne. Begrebet er blevet brugt som 
genrebetegnelse for fx Mungo Park: Sandholm (2006), Betty Nansen Teatrets Tørklædemonologer 
(2005), Christian Lollike Dom over skrig (2004) og Underværket (2005), Teater Grob Hjem kære hjem, 
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2007, Holbæk Teaters Gidsel – en historie i virkeligheden (2008). Blandt disse forestillinger synes 
virkelighedsteater at fordele sig mellem tematisering af virkelighed og opførelse af virkelighed. I Gidsel 
– en historie i virkeligheden var tilskuerne på vej til forestillingen i en bus, troede de; men bussen blev 
kapret af en desperat pakistaner, og resten af forestillingen foregik i fuldt tempo som biljagt gennem 
byen, og forestillingen rettede sig på den måde mod selve opførelsens virkelighed, ligesom Fix og Foxys 
Pretty woman A/S eller das Beckwerks mange forskellige medieringer af den afdøde Claus Beck Nielsens 
identitet. Især i 10’erne synes tematisering og opførelse af virkelighed at glide samme fx i Lollikes I føling 
og i diverse borgersceneproduktioner. I det hele taget ser det ud til at det brede begreb virkelighedsteater 
er ved at forsvinde til fordel for mere specifi kke betegnelser som human-specifi c og sted-specifi kt teater 
suppleret af særlige borgerscener. 

Udvidelse af teatermediet
I virkelighedsteater er teksten ikke udgangspunktet og dramatikeren er ikke en særlig autoritet. Det 
antyder en konfl ikt i teaterhierarkiet, hvor dramatikeren og instruktøren på skift har rangeret i hierarkiets 
top. Hierarkiet har ændret sig, eller lad os blot sige at forskellige hierarkier kan sidestilles, hvilket 
udvider teatrets muligheder. En udvidelse kan man netop tale om, idet teatret åbner sig mod og går i 
interaktion med forskellige virkeligheder: skuespillerens personlighed, det reelle sted for iscenesættelsen 
og tilskuerens reelle tilstedeværelse i teatersituationen. Udviklingen af virkelighedsteater kan ses som 
en langsom operation, nogle ville tale om et forfald, andre om en erobring indenfor teatermediet med 
referencer til 60’ernes performances. I en lang periode fra sidst i det 19. århundrede var den dominerende 
norm for teater tekstrepræsentation. Dette dramatiske paradigme kan nu sidestilles med nye hybride 
teaterformer, som kombinerer forskellige materialer og arbejder tværæstetisk. 

I virkelighedsteater er der ofte tale om marginaliserede og ”sære” stemmer som inddrages i ”den 
off entlige virkelighed”. Det er udgrænsede stemmer: geografi sk, socialt, psykologisk eller kropsligt. 
Dramaturgien indrammer en risiko, som er forbundet med at arbejde med ikke-professionelle, for 
på den måde bliver det ikke-planlagte, tilfældige og uventede en del af værkets spænding. Tilskuerens 
funktion og rolle kan varieres som fx deltager, gæst, fremmed, lige som man kan iscenesættes som tilskuer 
mod en applauderende, forstyrrende eller responderende deltagelse. Virkelighedsteater forhindrer ikke 
at der arbejdes med et teatralt blik og med et symbolsk plan, men dette vil som regel være i spil med 
realitetsfragmenter.

Teatralisering
Enhver form for teater opføres af virkelige mennesker overfor en gruppe tilskuerne, som også er tilstede 
i tid og rum. Men teatrets styrke som kunstform er, at det kan frembringe en anden virkelighed end 
dagligdagens. Teatret kan organisere en andethed i forhold til rum og nærvær, en mere intens eller 
energetisk relation, en fokusering, hvor handlinger skaber et særligt blik på en fortælling eller forskellige 
regler, normer og logikker for adfærd. Teaters iscenesættelse skaber en teatralisering, der tilbyder 
tilskueren at se det velkendte på en ny, overraskende eller mærkværdiggjort måde. 

Virkelighedsteater skaber refl eksion omkring forholdet mellem virkelighedskoder og kunstneriske 
koder. Når virkelighedsteater fungerer for tilskueren, potenseres en virkelighed, og der kan fx være tale 
om oplevelser af overskridelser mellem teater og virkelighed, privat og off entligt, det unikke og det 
almene, det udtalte og det fortiede, hvilket i bedste fald kan betyde, at tilskueren kan opleve sig selv 
som virkelig og tilstede i forhold til bestemte problemstillinger, materialer, følelser, samtidig med at den 
perciperede virkelighed bliver synlig som imaginær og konstrueret. 
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Autonomi
Virkelighedsteater som fænomen har medført en vis debat om teatrets funktion. Man kan opfatte 
eksperimenter med virkelighedsteater som en ekspansion af teatermediet, men inddragelsen af borgere 
og ikke-professionelle er også blevet betragtet som en reduktion af teatret til amatørteater. En lignende 
debat har man kunnet følge indenfor kunsten som helhed. På det seneste har den tyske kunstkritiker, 
Hanno Rauterberg, fremført det synspunkt, at kunstens frihed er truet af det han kalder identitetspolitik, 
hvilket Rauterberg i en kritik af Documenta i Kassel proklamerer er afslutningen på kunsten. 
Kunstens autonomi og originalitet tilsidesættes til fordel for en identitetskunst, som er underlagt en 
opdragsgiver eller styret af politiske hensyn udenfor kunstfeltet. Ud fra samme logik kunne man hævde 
at virkelighedsteater gør sig afhængigt af de medvirkende aktører og forfalder til at formidle en ”sand” 
fremstilling af enkeltpersoner eller etniske grupperinger. Det er givet en central problematik, som vi tager 
op i dette temanummer, men vi vil gerne som redaktion afsløre, at der ifølge vores synspunkt ikke er noget 
til hinder for, at teater kan være kunstnerisk autonomt og samtidig bearbejde de medvirkendes identitet 
og aff ektive fællesskab. Teatret kan både fungere relationelt og besidde en kunstnerisk uafhængighed. 
Det betyder også, at teaterprocesser kan arbejde med det materiale, aktørerne har med sig, samtidig med 
at dette iscenesættes og bearbejdes dramaturgisk. I virkelighedsteater vil der således ofte være tale om 
en kollektiv kreativ proces, som udforsker en gruppes kultur eller særlige problemstilling og omsætter 
udforskningen til scenisk praksis. Her vil man dog også kunne lave sondring mellem to projekter: et 
identitetssøgende som arbejder med sociale mål og et kunstnerisk søgende, hvis forehavende er at lave 
forestillinger, der kan opleves som scenekunst eller performance af en tilskuer. 

Muligheden for udveksling mellem teater som autonomi og teater i en socialiserende anvendelse, 
er en rød tråd igennem dette temanummer. Det er gennemgående for artiklerne om virkeligheds-
teater i dette nummer, at begreber som kunstautonomi og virkelighed ikke er objektive fænomener 
men er tilsynekomster som dannes gennem en konstruktion. Det betyder også, at virkelighedstea-
ters aktører - hvad enten det er prostituerede, handicappede, krigsveteraner, eller andre mennesker 
- ikke er mere virkelige end andre, men de kommer til syne og eksponeres gennem iscenesættelsen. 

Temanummerets indhold
Dette nummer af Peripeti rummer en række nye tekster om Norsk virkelighedsteater, vandreperformance, 
Rimini Protokolls hverdagseksperter, Borgerscener, Carte Blanche, Secret Hotel, interview med Nielsen, 
mv. Desuden indgår der tidligere publicerede men til nummeret bearbejdede artikler og essays om Fix 
og Foxy, Christian Lollike og Lucas Matthaei. Flere af teksterne bearbejder de samme forestillinger, 
hvilket betyder at læseren får forskellige tilgange til og analyser af et materiale, der ikke kan fremstilles 
entydigt. En række tekster tematiserer virkelighedsteaters iscenesættelse af krig. Andre fokuserer på 
virkelighedsteaters autenticitetsproblematik og brugen af ikke-professionelle aktører. Der er artikler om 
virkelighedsteater som landskabsteater og endelig opsamlende artikler om dramaturgi samt en række 
anmeldelser af nye og ældre forestillinger.

I essayet Make it real. Former for virkelighedsteater introducerer Erik Exe Christoff ersen til virke-
lighedsteater, ikke som en bestemt genre, men som en tilskrivning og en søgen efter noget som 
unddrager sig teatrets klassiske tradition for repræsentation. Det er en tendens som fi ndes i alle 
kunstarter som en form for genfortryllelse og italesættelse af, at hvad som helst i princippet kan 
være teater, og at teater kan foregå hvor som helst.

I essayet Soldaten og nationen: betragtninger over krigsballetten I føling refl ekterer Solveig Gade over 
muligheden for at den civile kan forstå den hjemvendte soldats krigserfaring. Hun deler nogle erfa-
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ringer og overvejelser i forbindelse med I føling, som Gade var dramaturg på i 2014. 
I artiklen Are we really there and in contact? Staging fi rst-hand witnesses of contemporary Danish war-
fare af Birgit Eriksson udforskes de æstetiske og politiske dilemmaer i to performances, der bruger 
soldater og andre, som på første hånd har været vidne til aktuel dansk krigsførelse: Matthaei und 
Konsortens War – you should have been there (Viborg 2013) og Christian Lollike’s I føling. En krigs-
ballet (København/Aarhus 2014-15). Artiklens hovedspørgsmål er, hvordan de to stykkers insiste-
ren på sandhed og virkelighed interagerer med æstetiske strategier, og hvordan brugen af sårbare 
krigsvidner påvirker vores forståelse af krig og mulighed for kritik.

Kan vi tale om krig gennem virkelighedsteater? er et essay af Ida Krøgholt og Erik Exe Christoff er-
sen, som behandler forestillingerne Hjemvendt (Aalborg teater, Borgerscenen 2015) og Christian 
Lollike’s I føling. En krigsballet (København/Aarhus 2014-15). Essayets anliggende er at vise, hvordan 
det private og singulære bliver almengjort i ’virkelighedsteater’. Når aktører, som dokumenterer den rå 
virkelighed, rammesættes i teaterkunstens formsprog, kan der opstå kommunikation om det, vi som 
kultur ellers ikke kan tale om. 

Essayet Virkelighedens laboratorium af Tine Voss Ilum søger at belyse nogle af de udfordringer, 
der kan opstå i en teaterproduktionsproces med ikke-professionelle aktører, ligesom den peger 
på, hvilke potentialer, der kan ligge i inddragelsen af aktørerne. Det sker med udgangspunkt i 
Hjemvendt (Borgerscenen på Aalborg Teater 2015), hvor aktørerne stiller deres egne fortællinger og 
historier til rådighed og træder frem som sig selv i kraft af deres egenskaber, om det er biografi sk, 
fysisk eller mentalt. 

Performancevandringer i en krigszone. Essay og interview af Erik Exe Christoff ersen og Ida Krøgholt 
omhandler versioner af vandreperformancen Krig (du skulle have været der) (2013) af Lucas Mat-
thaei, som blev opført i Hørve og Viborg. Essayet iagttager opførelsen i de to byers forskellige rum 
og med borgere som frivillige aktører. Ved at sammenligne de lokalt forankrede forestillinger, un-
dersøger essayet vandreperformancens greb til at skabe møder mellem borgere, tilskuere og krigens 
virkelighed. Essayet efterfølges af et interview med Sanna Albjørk, instruktørassistent på Krig (Du 
skulle have været der): At tage hånd om deltagerne.

Essayet Tilskuerrelationen i Fix & Foxys forestillinger af Erik Exe Christoff ersen gennemgår fl ere af 
Fix & Foxys (Jeppe Kristensen og Tue Biering) forestillinger, som på forskellige måde gentænker 
teatermediet ved at benytte ikke-professionelle aktører, og hvor tilskuerne samtidig drages ind i 
forestillingen som både deltagende og tilskuere. Essayet undersøger tilskuernes dobbeltrolle som 
medspiller og som iagttager til et spil som er rammesat af en given kontekst: en fi lm eller tv-serie. 
Essayet efterfølges af et interview foretaget af Erik Exe Christoff ersen og Ida Krøgholt med instruk-
tør og dramaturg Jeppe Kristensen omkring Fix og Foxys forestilling Ungdom (Republique 2015).

Essayet Værtskab som kunstnerisk strategi af Tine Voss Ilum omhandler Carte Blanche, som igennem 
to år har været værter for borgere. Fra 2015 til 2017 inviterede Carte Blanche under overskriften 
Kunsten at lytte, til en sensorisk og legende møderække, ud fra at ønske om at udfordre den måde 
vi skaber og deler kultur på. Projektet kulminerede i juni 2017 i et pop-up kulturhus, som opstod 
midt i Viborg centrum i det gamle rådhus. Essayet argumenterer for, hvordan Carte Blanches bor-
gerinddragelse kan ses som kunstnerisk strategi, og på den baggrund hvordan kunsten kan bidrage 
til etablering af dissensus-fællesskaber. 
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Landskabet som iscenesætter er et essay af Christine Fentz som omhandler Secret Hotels Vandrefore-
stilling A WAY, Mols (2016). Under titlen ”Landscape Dialogues” undersøger Secret Hotel i disse 
år krydsfeltet mellem deltagerinddragende scenekunst og relationel kunst, bæredygtige tilgange, 
landskaber og interdisciplinære samarbejder. Vandreforestillingen A WAY blev skabt som en del af 
denne fortløbende undersøgelse i et samarbejde med den tyske instruktør og teaterpædagog Uta 
Plate.

Artiklen En etisk autenticitet? af Ann-Sofi e Estrup Bertelsen diskuterer koblingen mellem etik og 
autenticitet. Ved at analysere de strategier, der anvendes i virkelighedsteater stilles spørgsmålene: 
I hvor høj grad manipuleres det hi storiske materiale for at skabe autenticitet? Samt: Hvordan kan 
hverdagsekspertens virkelige relationer give autenticitet til en iscenesat repræsentation?

Essayet Autentisitet i stramme rammer. Om Rimini Protokolls Home Visit Europe af Ragnhild Gjefsen 
drøfter hvordan Rimini Protokolls Home Visit Europe i en stram dramaturgisk spilstruktur uden 
skuespillere skaber unikke møder mellem folk som ikke kender hinanden. 

Essayet Borgerdokumentet - et spørgsmål om autenticitet af Barbara Rousset Th omsen er skrevet på 
baggrund af observationer under prøverne til forestillingen Borgerdokumentet – et levende arkiv 
(2016) ved Aarhus Teaters Borgerscene i forbindelse med ’Festival på borgerscenen’. I alt medvir-
kede 30 borgere fordelt på fem forskellige instruktører. Essayets forfatter var assistent for den ene af 
instruktørerne, og alle observationer er foretaget på baggrund af dette arbejde med forestillingen, 
instruktøren og borgerne deri. 

At være borger på Borgerscenen af Sofi e Heidelbach er et essay om den kinæstetiske læring hos de 
medvirkende borgere i forestillingen Processen Aarhus Teaters Borgerscene (2015). Forfatteren var 
selv medvirkende i forestillingen.

I artiklen af Wenche Larsen: Likestilt dramaturgi. Mot en heterogen estetisk modell foreslås en 
heterogen dramaturgimodel baseret på tre handlingsbegreber: Aristoteles’ mythos, Erika Fischer-
Lichtes performativitetsbegreb og Knut Ove Arntzens begreb ‘visuel dramaturgi’. Larsens tre 
dramaturgiske handlingsbegreber er baseret på verbale, visuelle og fysiske repræsentationsformer. 
Alle vil kunne være strukturerende i et værk, men ofte vil et fremstå som dominerende.

Anna Watson ser i artiklen I Dokumentarteater, hyperteater og hverdags-eksperter – i norsk politisk 
teater – 1930-2017 på brugen af ikke-professionelle aktører og relationel æstetik i norsk politisk 
teater, med vægt på dokumentarisk teater i tre tidsperioder: 1930-tallet, 1970-tallet og 2010-tallet. 

Fællesskabsformater af Erik Exe Christoff ersen og Ida Krøgholt er et essay der peger på forskellige 
formater for virkelighedsteater. De omtalte forestillinger benytter ikke-professionelle aktører og 
på varierende vis i en bestemt by (100 procent København, 2013), i et tematisk fællesskab (Fædre, 
2015), et drømmende fællesskab (All my dreams come true, 2013), et etnografi sk fællesskab 
(Kalaallit Aalborgimiitut, 2015), et asylpolitisk fællesskab (Uropa, 2016), et nationalt fællesskab 
(Th e Provocateur, 2015), et stedsspecifi kt fællesskab (Bâtiment, 2016), et genetisk fællesskab (46+1, 
2017).
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Interviews

Th e Soft Animal of your body af Th omas Rosendal Nielsen er en samtale med performancekunstneren 
Mette Aakjær, leder af Wunderland. Samtalen omhandler eksperimenter med facilitering af “radical 
physical and sensory audience participation” (Wunderland, 2016). 

Distance, nærvær, autenticitet og dosering er en samtale mellem iscenesætter, Jon R. Skulberg og 
dramaturg Astrid Hansen Holm om arbejdet med Den 4. morgen - en forestilling om skabelse og 
genskabelse med tre personer i rollen som sig selv. Præsten Anne Mette Gravgaard, der har mistet 
en  arm og et ben i en trafi kulykke, transkønnede Malene Andreasen og kunstner Finn Adrian 
Jorkjen. 

Interviewet med Madame Nielsen er foretaget af Betina Rex på en jernbanecafe midt på Sjælland. Det er 
en samtale med Madame Nielsen om bevægelse, identitet, utopi og erindring i værk og i krop.  

I Anmeldersektionen bringer vi anmeldelser af aktuelle forestillinger: Den venstredrejede teaterghettos 
auto-knock-out af Solveig Daugaard. FRAGT sidste del af UDFLUGT af Janek Szatkowski. Sex in 
situ af Ida Krøgholt.

Romeo og Julie Lever! og 9220: Portræt af en bydel af Johan Holm Mortensen er to ældre anmeldelser 
som dokumenterer den store forskellighed i genren.

Redaktionen
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Essay

Fragt (2017)

Aarhus Teater



Virkelighedslængsel
Virkelighedsteater er en søgen efter en form og 
indhold, som unddrager sig teatrets klassiske 
tradition for repræsentation, og i vores optik ikke 
en bestemt genere. Det er en virkelighedlængsel, 
som man fi nder i alle kunstarter (jf. Knudsen og 
Th omsen, 2002) som en form for genfortryllelse 
og italesættelse af, at hvad som hel st kan være 
kunst. Denne tendens går helt tilbage til Marchal 
Duchamps ikke-bearbejdede readymades, 1912-
19 (sneskovl, kam, pissekumme, cykelhjul, 
fl askestativ) som er fundne objekter, der dog 
først for alvor bliver anerkendt som kunst i løbet 
af 1950-60’erne. Med performance-traditionen 
forekommer der i 60’erne en modstand mod 
teatermediets ”som om”, og man søger i stedet 
det reelle i konfrontationen med fx tilfældigheder, 
tilskuerindgreb, faktiske destruktioner og 
benspænd, kunstnerisk ”nøgenhed”. Et eksempel 
på denne performative realisme er Yoko Onos Cut 
pieces fra 1964. Tilskuerne blev inviteret til at klippe 
et stykke af Onos tøj mens hun sad ubevægelig på 
en scene. 60’ernes performancekunst rummede en 
række forestillinger som på lignende måde både 
var destruktion og en rekonstruktion af materialer 
og traditionelle kunstrammer. 

Kunstkritikeren Michael Fried formulerede 
i sit essay ”Art and Objecthood” (1967) en 
skarp kritik af den kunst som i 60’erne vendte 
sig mod konteksten, tilskueren, rummet og 
situationen og som Fried kritiserede for at være 
en teatralisering af kunsten. Dermed påpegede 
han to forskellige kunstopfattelser: En som 
kræver en medial autentisitet og rensning så 
kunsten er autonom og abstrakt og en anden 
som ser kunsten som en mulighed for autenticitet 
i kraft af intervention i virkeligheden. Det er to 
forskellige virkelighedsformater som i 00’erne 

blev til stadig mmodsætning mellem et teatralt 
teater og et virkelighedsteater. Det forstærkes med 
det postdramatisk teater og det Lehmann (1999)  
kalder das Th eatReale. Det er et tilsyneladende valg 
mellem et teater, som skaber betydning i kraft af 
konteksten eller teater, som fi nder sin betydning 
igennem autonomi og et selvgyldigt sprog. Hvor 
Fried bekymrede sig for kunstens konkretisme er 
der i kunstverdenen for nogle en bekymring for 
kunstens autonomi, fordi kunsten indretter sig på 
identitetspolitik og lader sig underordne hensynet 
til fællesskabet (Rauterberg, 2017).

Kontekstkunst og autonomikunst behøver 
nu ikke at være uforenlige modsætninger. 
Hvis begge former tænkes som retorik og 
repræsentationseff ekter, kan de sagtens trives 
indenfor samme værkramme er den redaktionelle 
påstanden i dette nummer af peripeti. 

Virkelighedsfragmeter og effekter
Et dansk eksempel på et begivenhedsorienteret 
virkelighedsteater er Solvognens Julemandshær, 
1974. I ugen op mod jul vandrede en 
julemandshær på 80-100 rundt i København og 
skabte en række begivenheder, som blev formidlet 
i medierne. En af de mest markante aktioner mod 
”kapitalismen” var Julemandshærens uddeling af 
boggaver i stormagasinet Magasin. Det førte til 
en konfrontation med politiet, som til tilskuernes 
forargelse hårhændet anholdt de mange julemænd. 

Man kan bruge Peter Bürger begrebet 
virkelighedsfragmentet om udnyttelsen af 
virkeligheden (bøgerne, politiet, julesange, 
børn og voksne) om denne kunstrefl eksion 
og brugen af kunstmidler som montage af 
musik, kostumer, ritualer. Teoretisk er Roland 
Barthes begreb virkelighedseff ekt også centralt 
i denne sammenhæng, hvor Julemandshærens 
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iscenesættelser er tilsyneladende ”ikke-
repræsenterende”. Det er de små detaljer (fx 
brugen af bøger som uddeles), som skaber eff ekten 
i forhold til tilskuernes reception af begivenheden 
som virkelighed, og som skærpes med politiets 
afbrydelse af forestillingen.

Begrebet virkelighedslængsel dukkede op i midten 
af 90’erne og i forskellige varianter med forskellige 
optikker: psykoanalytisk og etnografi sk kunst, 
politisk kunst, relationel kunst og autofi ktion. I 
1996 skrev Hal Foster Th e Return of the real om 
neoavantgarde i 60’erne og 70’erne, der realiserede 
den historiske avantgarde fra 20’erne og 30’erne 
og dens drøm og at nedbryde adskillelsen mellem 
virkelighed og kunst. Kunstnerrollen undergår 
dermed en forandring, og sammenlignes af Foster 
med en etnograf eller antropolog, som undersøger 
virkeligheden. 

Foster bruger begrebet det reelle i en 
psykoanalytisk optik inspireret af den franske 
psykoanalytiker Jacques  Lacan. Det reelle er 
forbundet med det førsproglige som fortrænges. 
Lacan taler om den symbolske orden, der som 
medial skærm, beskytter mod det reelles amorfe 
og identitetsopløsende karakter. Kunsten rolle 
kan ifølge Foster være at skabe fl ænger i skærmen 
og dermed en sensorisk adgang til det reelle og 
abjekte. Det reelle kan i øvrigt sidestilles med 
Nietzsches begreb det dionysiske, som rummer 
samme opløsende kraft i forhold til den etablerede 
kultur.

I kunsten vendte det reelle tilbage både som 
en fl ænge elle sår ifølge Foster og mange værker 
bearbejdede det reelle som konkret og personlig 
smerte på scenen. 

Virkelighedsteater rummer både en kritik 
af teatermediet og en udvidelse af mediet 
ved at benytte og opfi nde nye performative 
strategier. Virkelighedsteater både handler 
om virkelighed og konstruerer virkelighed 
ved at benytte virkelighedsfragmenter som 
repræsentationseff ekter. Hotel Pro Forma 
benyttede fra 1989 mange forskellige aktører: 
gymnaster i Hvorfor bliv’r det nat, mor? (1989), 
børn i Carpe, Carpe, Carpe (1990), skibsbyggere, 

politimænd og brandmænd m.v. i Vandstier 
(1991), roere i Navigare (1996), tvillinger i Fact-
Arte-Fact og dværge i Snehvides billede (1994). 
Disse aktører havde primært en formel og medial 
funktion, i forlængelse af performancetraditionens 
ønske om at tilvejebringe overraskende 
perceptionsformer. Aktørerne blev iscenesat 
gennem rensning og reduktion i forhold til 
oprindelige betydninger. I værkets kontekst 
skabtes en intens opmærksomhed og en ny form 
for skønhed. Det rummede for tilskueren både 
en distance og en nærhed i kraft af dynamiske og 
genkendelige handlinger. Hos Hotel Pro Forma 
var der ofte en montage af kropskompetencer som 
fx dans, roning og afvigelser fra normalkroppen. 

Lars Noréns stykke Syv:Tre (1999) på 
Riksteatern i Stockholm vakte både skandale 
og debat og rummede en høj grad af risiko. 
Stykket blev lavet fordi Lars Norén havde 
fået en henvendelse fra nogle af Sveriges mest 
belastede indsatte, som arbejdede med teater, 
men savnede et for dem relevant stykke. Norén, 
der også var teaterdirektør, skrev stykket, der 
handler om en forfatter, som skriver et stykke 
sammen med og om tre kriminelles baggrund og 
forhold. Stykket blev opført med de pågældende 
kriminelle selv på scenen. En af de medvirkende 
var den højreorienterede Tony Olsson som 
Norén lod fremsige meninger om den hvide races 
overlegenhed. Olsson var idømt en langvarig 
fængselsstraf for forsøg på lejemord, og efter 
sidste opførelse tog han på weekendorlov og 
begik sammen med to andre medfanger et 
mislykket bankkup, som endte med to betjentes 
tragiske død. Fra manges side blev hele projektet 
fordømt som både uetisk og uansvarligt. Uanset 
denne tragiske konsekvens fremstår begrebet 
virkelighedsteater stærk hos fx Betty Nansen 
Teater, Teater Grob, Teater Momentum, Das 
Beckwerk, Husets Teater og teaterfolk som 
Henrik HartmannTue Biering, Jeppe Kristensen, 
Christian Lollike, Line Mørkeby, Andreas 
Garfi eld, Moqi Simon Trolin og Ditte Marie 
Bjerg.

Med en reference til Noréns stykke Syv:Tre 
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skriver Solveig Daugaard i sin anmeldelse af 
Rocky (2017):

”Et råt scenerum, en spand rød maling, en 
kødkrog med en død gris i. Virkemidlerne er få i 
Tue Bierings nyskrevne enmandsforestilling Rocky. 
Husets teaters scene fremstår som småsnavset 
sort boks, hvor Morten Burian er alene med få 
rekvisitter samt Bierings tekst og instruktion. Alene 
med sin fascination af Rocky – den oprindelige 
fi lm fra 1976 med Sylvester Stallone – om 
taberen der bliver en vinder til slut. (…) stykkets 
mest voldsomme virkemiddel er (…) Cheanne 
Nielsen, som træder ind på scenen efter Burians 
exit. For det første fordi hendes fysiske nervøsitet 
mærkes så tydeligt: Hendes hænder ryster, hendes 
stemmeføring er viljefast, men skrøbelig, og det 
skingre ligger lige under overfl aden. Salen er imod 
hende, og hun ved det godt. Hvis Burian aldrig 
var rigtig alene, selv da han hang i krogen, så er 
Cheanne det fra først til sidst. Men endnu mere 
på grund af det hun siger. Hendes tale holder 
måde med foragten for det publikum hun står 
overfor, og endda med forurettetheden over den 
politianmeldelse for racisme, hun har i bagagen 
og den foragt der følger i kølvandet på sådan 
en. Men alligevel er hendes holdninger så tilpas 
urimelige at jeg personligt slet ikke kunne sluge 
dem. (…) Den simple slutsalut i hendes tale er, 
at vi skal respektere hende, fordi hun respekterer 
os”. Solveig Daugaard http://www.peripeti.
dk/2017/09/27/rocky-paa-husets-teater/.

Perceptionen af det reelle, hvad enten der er 
tale om en fysisk krop eller en social habitus, 
har fl yttet sig ganske meget indenfor de sidste 
20 år og dermed også for teatrets muligheder. 
At placerer en højreorienteret på scenen 
er stadig et provokerende virkemiddel i 
virkelighedsteatret. Men dog ikke mere end at 
det foregår relativt upåagtet i off entligheden. I 
Tue Bierings iscenesættelse af virkelighedsteater 
får det, med Peter Bürgers begreb, en uorganisk 
værkkarakter. Er Cheanne Nielsen en del af 
værket? Er det værket eller hende som person 
der taler. Er hun netop et virkelighedsfragment 

i en montage? Daugaards anmeldelse, som 
kan læses i sin helhed i nærværende Peripeti, 
antyder en markant tvetydighed, som givet er 
instruktørens pointe.

Den etiske og æstetiske problematik
Brugen af ikke-professionelle rummer en etisk 
problematik, som drejer sig om hvem man kan 
tillade sig at bringe på en scene og selvfølgelig 
hvordan disse eksponeres. Soldater, prostituerede, 
handicappede, kontanthjælpsmodtagere, grøn-
lændere, børn, fl ygtninge osv. er grupper, som 
givet har deres egen sårbarhed, men det er måske 
netop derfor, de kan være interessante at bringe 
på en scene. Det er formodentligt en vis pris at 
deltage som frivilligt virkelighedsfragment.

I 2003 måtte Det Kongelige Teater afl yse en 
Hamlet forestilling med instruktøren Stefan 
Bachmann. For nogle af skuespillerne var der tale 
om et etisk problem i forhold til instruktørens idé, 
hvor Ofelia skulle spilles af en amatør med Downs 
syndrom. For andre var der tale om en instruktør 
med utroværdige arbejdsmetoder. Henning Jensen 
understregede, at han ikke havde noget imod at 
»gå på scenen med en handicappet person«, og i 
øvrigt havde et udmærket samarbejde med hende, 
men at det var måden hun blev brugt på: »Det 
skulle være vildt, voldsomt og ekspressivt. Det 
opnåede Bachmann ved, at lede hende hen til et 
sted, hvor hun mistede overblikket og overskred 
sine egne grænser« (Information 7/8, 2002). 

Det Kongelige Teater har senere uden at blive 
skandaliseret benyttet særlige personer og deres 
selvfremstilling som materiale for bearbejdning. 

Tendensen til at blande en etisk problematik 
ind i vurderingen af virkelighedsteater har 
været tydelig: i 2003 opførte Katapult i Aarhus 
et stykke af Christian Lollike, som var delvist 
dokumentarisk baseret på en gruppevoldtægt 
i byen. Det blev af Dansk Folkepartis ordføre 
Louise Frevert problematiseret som uforsvarligt 
og usmageligt specielt fordi teatret var statsstøttet. 
En lignende holdning gav formanden for Aarhus 
Teaters bestyrelse udtryk for i sin kommentar: 
”Aldrig mere sex på scenen”. Denne var rettet 
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mod den spanske teatergruppe La Fura dels Baus’ 
forestilling XXX, som blev opført som gæstespil på 
teatret i 2004. Begge forestillinger beskæftigede sig 
med sex ud fra en temmelig voldsom og tvetydig 
optik. Ingen af forestillingerne benyttede ikke-
professionelle aktører, tilskuerne blev inddraget 
meget livagtigt i XXX. 

Tue Biering og Jeppe Kristensens forestilling 
Pretty Woman A/S, 2008 blev opført i containere 
på Halmtorvet i København med en prostitueret 
i hovedrollen. Købt samme aften til at deltage 
præcis en time mod betaling svarende til det en 
prostitueret får for salg af sex i tilsvarende tidsrum. 
Forestillingen var en remediering af fi lmen Pretty 
Woman med Richard Gere og Julia Robert 
og den skabte debat om det etisk forsvarlige 
i at udstille prostituerede. Ikke mindst blev 
spørgsmålet om deres ægthed italesat. Spekulativt 
virkelighedsteater inspireret af luset tv, mente Per 
Th eil: ”Under alle omstændigheder så går nogle 
teatermennesker ud på gaden og hyrer en ny luder 
hver aften. Mod at hun yder visse ydelser på vegne 
af sin profession. Ikke sex, men noget, der ligner 
netop: social pornografi . Ved nærmere eftertanke: 
ret usympatisk. Det virkelighedshungrende 
monster. Vi taler ikke bare om udstilling, men om 
udnyttelse. Hvordan skal den enkelte prostituerede 
uden større indsigt og forberedelse kunne håndtere 
en aften på scenen? (Per Th eil Politiken 30. 10. 
2008)

Selvom der kan siges at være en vis modstand 
i den kulturelle off entlighed fortsætter 
virkelighedsteater med at iscenesætte almindelige 
mennesker. Christian Lollike benyttede i All my 
dreams come true (2015) aktører, som fortalte 
og viste deres forskellige reelle handicaps og 
udfordrede dermed den etiske dømmekraft. 
Forestillingen remedierede fi ktion og virkelighed 
for at relatere de fi ktive drømme til det virkelige 
liv. Det samme sker i I føling (2014) med 
krigsveteraner og Uropa med asylansøgere (2016). 
Begge var et samarbejde mellem Christian Lollike 
og Det Kongelige Teaters balletensemble Corpus.

En andet og mere socialt orienteret 
virkelighedsteater udviklede den skotske instruktør 

Jeremy Weller på Betty Nansen Teatret, første gang 
med forestillingen Kvinder – Virkelighedsteater 
(1996). Det førte til etableringen af C:NTACT 
(fra 2004), som lavede virkelighedsprojekter 
med unge med forskellige sociale og kulturelle 
baggrunde, blandt andet unge med muslimsk 
baggrund. Ideen var at skabe møder med 
personlige fortællinger som udgangspunkt for en 
iscenesættelse af ”de fremmede” på scenen.  En 
vigtig del at projekterne var, at skabe kendskab 
til fortælleteknikker og skabe grundlæggende 
færdigheder og evner til at kunne arbejde og 
udvikle en overordnet integration i processen og 
i selve mødet mellem produkt og publikum. Her 
er det altså de ikke-professionelles sociale habitus 
og baggrund der er det centrale. I autofi ktion, 
som man kunne kalde det, benytter karaktererne 
deres egne navne i en selvfremstilling, som ikke 
nødvendigvis er identisk med virkeligheden og 
i hvert fald er der en accepteret forskel mellem 
rollen og skuespillerens person. Undertiden er 
det en fi ktionalisering uden en egentlig dramatisk 
fi ktion men med en fi ktionaliserende retorisk 
strategi.

Performanceteatret Signa har udviklet 
en immersiv teaterform. Signa lavede i 2010 
forestillingen Villa Salò som foregik i en forfalden 
herskabsvilla i Østerbro, København med 
omkring 40 medvirkende. Forlægget var Pier 
Paolo Pasolinis fi lm Salò (1975). Forestillingen 
blev spillet døgnet rundt i fi re perioden af en 
uges varighed, hvor de medvirkende ikke kunne 
forlade villaen. Tilskuerne deltog efter eget ønske 
så længe de havde lyst. De kunne komme og gå 
og indgik mere eller mindre aktivt i fi ktionen. 
Denne drejede sig om, at villaen var en form 
for bordel med en stram hierarkisk struktur. 
Øverst var der fi re ”Masters” og fi re værtinder 
som skulle oplære en børnefl ok på 12 i at føje 
befalinger fra Masters. Desuden var der fem 
vagter og en fl ok tjenestepiger. Tilskuerne kunne 
betragte mishandlingen af børnene, som til 
slut i forløbet blev henrettet. Volden i form af 
pisk, voldtægt og anden afstraff else blev udført 
med stor grad af realisme. Debatten om huset 
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handlede om tilskuernes handlemuligheder 
indenfor de regler og rammer som forestillingen 
etablerede. Nogle tilskuere fandt dem uklare 
og fx blev nogle tilskuere smidt ud af vagterne. 
Tilskuerne blev direkte eller indirekte straff et ved 
overtrædelse af regler. Og mangel på lydighed og 
respekt udløste straf af ”børnene”. Tilskuernes 
balance mellem indlevelse og refl eksion udløste 
en etisk stillingtagen, men også en følelse af at 
blive misbrugt. Det tilbagevendende kritikpunkt 
var tilskuernes manglende handlemuligheder i 
denne installation, hvor de i øvrigt kunne forlade 
huset og komme igen. På den måde var det op til 
tilskueren selv at etablere den vanskelige balance 
mellem det virkelige og det fi ktive.

En senere variant af denne form for 
altomsluttende performanceinstallation, 
immersiv teater, er Sisters Academy og Sisters 
Hopes månedlange ophold på Den Frie 
Udstillingsbygning (oktober 2017). Som 
teateranmelder Monna Dithmer skrev handlede 
det om at ”erkende verden med sanserne” 
(Dithmer, Monna, 2017) i et forunderligt 
poetisk univers. Academy laver den slags totale 
forvandlinger på skoler og kunstinstitutioner og 
skaber en form for parallelunivers gennem lys, 
tæpper, musik, objekter og performerhandlinger. 
”Det viser sig at være et gennemgående 
læringsgreb: via en fremmedartede, altmodisch 
ramme bliver man sporet ind på en mere åben 
sansning af, hvad der gemmer sig lige her, i nuet 
– inden i og omkring os”. (ibid). Forløbet foregik 
i forskellige rum med markante stemninger og 
atmosfærer: et hvidt, et rødt og et kulsort rum og 
deltagerne spiste, drak og sov sammen og deltog 
i forskellige øvelser og opgaver. Dithmer pegede 
på et sanseterapeutisk perspektiv men også på 
”en underliggende, dunkelt ubehagelig tone 
af overvågning, kontrol og repressiv tolerance” 
(ibid). 

Borgerscene
På teatrene i Ålborg (2013), Aarhus (2014) 
og Odense (2015) har borgerscener benyttet 
særlige ”professionelle borgere” som dramaturgen 

Jens Christian Led, Ålborg Teater har kaldt de 
medvirkende. De skal ikke spille teater men 

”være sig selv, troværdige og autentiske, og de skal 
fortælle deres egen historie. (…) Vi gør meget ud af 
at forklare folk, at de ikke skal spille skuespil og være 
skuespillere. Til gengæld er de forpligtede på samme 
måde som professionelle skuespillere i forhold til 
mødetider og i forhold til at tage arbejdet alvorligt 
(...) Forskellen mellem professionelle skuespillere og 
amatørskuespillere er bl.a., at de ikke kan reproducere 
aften efter aften og stadig holde liv i stykket. Når 
amatører kommer på scenen er det friskt de første 
gange, men når de begynder at gentage, bliver det 
dødt. Her har vi naturligvis en udfordring i vores 
arbejde med borgerscenen, for borgerne skal fi nde en 
måde at bevare deres autenticitet og nærvær, selvom 
de gentager deres historier aften efter aften. (…) 
Det er ofte bedre, hvis de aldrig har spillet teater, så 
er de mere sig selv. Hele denne her x-factor kultur, 
der hersker lige nu, er ikke produktiv i forhold til 
dette her projekt. Så får man nogle der vil præstere 
og være stjerner, og det er ikke det, det går ud på” 
Jens Christian Led, dramaturg på Ålborg Teater. I 
Markvard Andersen, 2013.

Borgerscenen skaber en dramaturgisk overgang 
fra det enkeltstående til det almene ved at udnytte 
kunstreferencer som fx Shakespeares Romeo 
og Julie eller ved særlige iscenesættelsesgreb. 
Borgerinvolverende teater kan ses som en del af 
teaterinstitutionens selvrefl eksion – de er et forsøg 
på at udvikle publikumsformater, som henvender 
sig til et bredere publikumssegment. På Aarhus 
Teater har man lavet et borgerscenemanifest med 
følgende punkter:

1: Vi vil dele mikrofontiden, rampelyset og erfaringen 
med at arbejde på en scene. 2: Vi interesserer os for 
de liv, der leves omkring os, og for de historier som 
Østjyllands borgere bærer rundt på: Gamle som 
nye, korte som lange, excentriske som banale. 3: Vi 
opfordrer til, at du bringer en fl ig af din verden ind 
på scenen. Din krop og livserfaring er din kapital! 
4: Borgerscenen er et sted for alle, som har noget på 
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hjerte og lysten til at udfordre sig selv i en kunstnerisk 
proces. 5: Vi afsøger både kreationen af egne stykker 
og blandingsformen, hvor klassiske teatertekster bliver 
nye gennem borgerscenens medvirkende. 6: Vi forstår 
scenen som et rum, hvor vi kan undersøge, tænke, 
synge, grine, huske, fejle, forstå, danse og glemme tiden 
sammen. 7: Vi ser lysten til at spille, eksperimentere 
og til at dele som den vigtigste komponent i den 
kunstneriske proces, hvad enten den foregår i 
BORGERSCENENS ugentlige teaterklubber 
eller i sæsonens iscenesættelser. Forkundskaber udi 
skuespilkunsten eller erfaring med at lære tekst er 
derfor IKKE nødvendigt for at deltage. 8: Vi giver 
borgerne i Aarhus muligheden for at erfare teatret 
som et rum, der styrker mødet, kommunikationen og 
det kreative samspil fra menneske til menneske. På 
tværs af alder, køn og social baggrund. 9: Vi arbejder 
ud fra troen på: Fælleskab, involvering, åbenhed, 
autenticitet, integration, nysgerrighed og generøsitet. 
10: Vi tror på, at hvis man selv har prøvet at stå på en 
scene, så ser man bagefter teater med andre øjne - og 
i bedste fald også livet. (Aarhus Teater, hjemmesiden)

Det var gennem det EU-støttede projekt 
THEATRON man fi k mulighed for  at inddrage 
tilskuerne på en anderledes måde. Fra sæson 14/15 
til og med sæson 15/16 producerede Borgerscenen 
ved Aarhus Teater fem forestillinger med østjyske 
borgere på scenen. Borgerscenen på Aarhus Teater 
blev lukket ned i 2016. 

Også Odense Teater har i 2015 etableret en 
borgerscene: 

”På borgerscenen er virkeligheden trådt ind over 
scenekanten, og den almindelige odenseaner har 
erstattet skuespilleren. Fiktionen er væk, og tilbage er 
en invitation til borgerne om at dele deres personlige 
fortælling på scenen. En fl ok kvinder i alderen 21-74 
år giver i borgerscenens første opsætning: Kære Krop! 
indblik i deres dybt personlige forhold til deres krop 
med sex, selvopfattelse, sygdom og alt det, livet nu 
ellers byder på. (..) Måske tør vi (..) tale om kroppen 
på en ny måde, når vi har lidt fi ktionskoder at holde 
os fast i. Måske er scenekanten distance nok, til at 
vi ikke sidder og vrider os tå-krummende i sædet” 
(Odense Teaters hjemmeside).

Odense Teaters nye forestilling Forfra på Borgernes 
Scene (2017) er historien om, hvordan det er at 
fl ytte til en by, man ikke kender, at komme til 
et land, man aldrig har været i før og møde en 
kultur, man er fremmed overfor. Forestillingen 
er baseret på de seks medvirkendes personlige 
historier (Instruktør: Kasper Sejersen).

Borgerscenerne kan betragtes som en 
institutionel organisering af en anden virkelighed 
på teatret både i forhold til teatrets egne teknikker 
og hierarkier og i forhold til tilskuerne. På den 
måde kan man se borgerscenerne i relation til 
andre eksperimenter som Turbo Town (Det 
Kongelige Teaters anneksscene fra 2004-2007), 
Camp X (2007-2009) eller Det Røde Rum (Det 
kongelige Teaters autonome ensemblescene 2011-
2016) med sit eget manifest omhandlende blandt 
andet en udfordring af tilskuernes empati. Disse 
scener har alle på forskellige vis udfordret teatrets 
virkelighed. På Turbo Town havde man fx i 2007 
ansat kunstnergruppen Superfl ex til at udfordre 
dagligdagen på teatret gennem nye regler. 
Superfl ex’s kontrakt med Det Kongelige Teater 
var i al sin enkelthed en begrænsning af teatrets 
diskurs i perioden fra 1. – 31. marts, 2007. Man 
måtte ikke benytte ord som ”Teater, skuespiller, 
forestilling, scene, instruktør, billet, spille, 
prøve, premiere, publikum”. Ifølge kontrakten 
ville misligholdelse af aftalen ”kræve erstatning, 
kræve godtgørelse, herunder for krænkelse af 
rettigheder”. Konceptet søgte gennem disse 
benspænd at af-normalisere teatret og dets 
arbejdssprog. Det var en måde at vise hvordan 
teatret er påhæftet bestemte regler, værdier og 
”ubevidste talemåder” med selvfølgeligheder, 
afvigelser og en praksis, som er styret af disse 
spilleregler. 

Eventministeriet i Skuespilhuset på Det 
Kongelige Teater blev oprettet i 2008 som en 
afl øser for Turbo Town og skabte på lignende vis 
en særlig virkelighed med prøvetid på få dage og 
hvor lys, lyd, rekvisitter, scenografi er og kostumer 
kunne være genbrug eller blot markeringer. 

Det er et produktionsvilkår at forestillinger er 
ufærdige og improviserede ud fra valgte regelsæt. 
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Et sidste eksempel på en form for 
virkelighedsteater er Odin Teatret, og 
specielt den teaterform som teatret har kaldt 
byttehandel, hvor teatret udveksler sange, 
danse og adfærd med lokale ikke- professionelle 
miljøer. Odin Teatret har på mange måde skabt 
sin egen autonome virkelighed i form af et 
teaterlaboratorium med rum til eksperimenter 
med forestillings formater, kreative processer, 
og træning. Desuden har man skabt 
læringsmetoder og formidling af teatral viden 
i form af seminarer, konferencer og i Odin 
Teatrets Arkiv. Odin Teatret fastholdet i øvrigt, 
at de på et tidspunkt vil ophøre når teatrets 
centrale aktører falder fra. Teatret har som 
udtryk for dette vilkår etableret et gravsted 
på Holstebro kirkegård, hvor de af teatrets 
medlemmer som ønsker det kan begraves. 

Eksemplerne her peger i høj grad på at 
virkelighedsteater på ingen måde kan stemples 
som mimesis eller realisme men heller ikke anti-
mimesis.

Stedets virkelighed
Det er ikke blot aktører, som skaber 
virkelighedseff ekten. Også stedet, rummet og 
mødet kan skabe en ramme for et virkelighedsteater. 
Global Stories (Ditte Marie Berg og Morten 
Nielsen) og projektet Med andre øjne fra 2011 
drejer sig om at skifte identitet og udseende i 
en kortere eller længere tid i det off entlige rum: 
Med sminke og kostumer skabes en anden etnisk 
identitet, hvorefter deltageren får mulighed for 
at gå rundt i byen i denne rolle for at fornemme 
reaktionen fra tilskuerne/borgerne som opfatter 
dem som ægte. Her er det altså det anderledes 
møde, som skaber en virkelighedseff ekt.

Under Eutopia 2017 kunne man opleve 
Hamlet Short, instrueret af Christoff er Berdal med 
skuespillerne Th ure Lindhardt og Chadi Abdul-
Karim i en delt rolle som Hamlet. Forestillingen 
fortolker Shakespeares klassiker i private hjem 
i Gellerup, Aarhus. Det er ikke en opførsel 
af Hamlet i sin fulde version men nedslag i 
fortællingen:

”Vi kommer til at tage nogle passager ud, som vi 
vil gå ind at arbejde med. Hamlet bliver brugt og 
læst i mange forskellige kulturer. Shakespeare for-
mår at beskæftige sig med nogle af de mest essen-
tielle spørgsmål: Hvad vil det sige at være menne-
ske? Hvad vil det sige at tilhøre en kultur og være i 
kamp med sin kultur og sin familie? Forholdet til 
tro og til gud, til sin næste og til kærlighed. Efter 
hver forestilling mødes skuespillere og publikum 
over et fælles måltid, som værtsfamilien har til-
beredt. Det, vi kommer til at spille, bliver et afsæt 
for det efterfølgende møde. De ting, der rammer 
os tre, vil forhåbentlig også ramme de mennesker, 
der kommer og ser det, så de får lyst til at snakke 
videre med udgangspunkt i de ord, de har hørt”.  
(Christoff er Berdal).

I dette tilfælde var det især stedet og mødet som 
var i fokus og Hamlet og skuespillerne en ram-
me. Terror på Det Kongelige Teater (2017) var 
endnu en særlig hybrid mellem fi ktion og vir-
kelighed hvor mødet var centralt. Forestillingen 
var iscenesat af  Christoff er Berdal. Fiktionens 
plot lød således: En terrorist kaprer et passager-
fl y og sætter kurs mod et stadion i Frankfurt, 
hvor 70.000 tilskuere er til fodboldkamp. To 
jagerfl y sættes ind for at stoppe det kaprede fl y, 
og den ene jagerpilot vælger at skyde det ned og 
sende de 164 passagerer i døden. Stykket fore-
går i en retssal, hvor jagerpiloten er anklaget for 
drab på 164 uskyldige mennesker. Publikum, 
som agerede nævninge, skulle efter forsvar og 
anklager tage stilling til, om piloten kunne fri-
kendes eller dømmes og udfaldet på retssagen 
bestemte pilotens skæbne og dramaets slut-
ning.  Terror  af den tyske forfatter og advokat 
Ferdinand von Schirach har været opført på 59 
teatre verden over. 

Der er en række centrale internationale 
eksperimenter med virkelighedsteater, som ikke 
her er blevet nævnt: Christoph Schlingensief, 
Rimini Protokoll, Gob Squad og ikke mindst 
tyske borgerscener. Det er udelukkende for at 
begrænse os til en dansk kontekst.
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Autenticitet og teatralitet
Virkelighedsteater bliver ofte forbundet med 
autenticitet som en særlig form for kvalitet og 
værdi: ofte som en særlig troværdighed eller 
ægthed. Påberåbelse af autenticitet kan skabe en 
vis skepsis fordi autenticitet ofte defi neres, ikke 
ved hvad der er, men ved sin negation: fravær 
af virkelighed og inautenticitet. Godkendelsen 
af noget som en særlig autentisk og dyb ægthed 
hænger sammen med modforestillinger om det 
overfl adiske og falske. Det betyder at der er tale 
om en tilskrivning i et spil og en konstruktion. 
Måske er det netop dette spil og en søgen efter 
autenticitet som er sagen i virkelighedsteater. Der 
er god grund til forsigtighed og virkelighedsteater 
kan ses som et kontinuum af udtryksformer som 
virkeligheds- og autenticitetseff ekter. 

Det autentiske er et vanskeligt paradoksalt 
begreb (ligesom virkelighed er det), som peger på 
det, som er hvad der er. Det vil sige noget som 
ikke repræsenterer noget andet og som besidder 
en umiddelbarhed, uberørthed og renhed i 
forhold kulturen og ikke mindst sproget. Det er 
her det bliver paradoksalt, for i samme nu noget 
er udnævnt til at være autentisk, er det blevet 
konceptuelt og sprogliggjort, og har derfor mistet 
sin uskyld. Når noget fremhæves som autentisk, 
bliver det i samme nu repræsentation af det 
autentiske og en autenticitetseff ekt. Autenticitet er 
(ligesom virkelighed) under alle omstændigheder 
kun tilgængelig gennem en medialisering og er en 
forestilling om at være i berøring med noget, som 
er uberørt af kultur og sprog.

Virkelighedsteater kan skabe et særligt 
autenticitetsblik på det sceniske materiale som 
tabt: objekter, personer, landskaber, natur. Denne 
medialisering er en organisering af relationen 
mellem tilskuer og scene, hvor det er som om 
forestillingen er ubearbejdet og taler af sig selv. 
Det er som om, der er et reelt møde mellem de 
medvirkende og tilskuerne.  Imidlertid er der 
en præsentationsmåde for dette ”møde”, som 
fl ytter det fra en social til en æstetisk relation. Det 
betyder at sansningen spiller en særlig rolle og at 
autenticitet bliver en eff ekt i værkets udsigelse. 

Aktørerne er således ikke særligt autentiske i 
betydningen ægte og sande, det er kunstrammen, 
som skaber denne eff ekt. 

Det er en sanselig eff ekt, der opstår i bruddet 
mellem noget som tilsyneladende er ikke-
medieret og noget som er kraftigt og eksplicit 
medieret. Virkelighedseff ekter kan opstå 
mellem den kontrollerede opførelse og fejlen og 
afbrydelsen. Det kan opnås når man benytter ikke-
professionelle aktører eller appellerer til tilskuernes 
uforudsigelige deltagelse i forestillingen. Aktører 
kan netop skabe en autenticitetseff ekt fordi de er 
unikke, utrænede og personlige. Instruktionen 
er nødvendig for at fremhæve denne kvalitet i 
forhold til de professionelle skuespillere, som ikke 
kan skabe lignende eff ekter. 

Virkelighedsteater stiller når det er bedst 
spørgsmål til virkeligheden, udfordrer denne, 
bryder normer og etablerede virkeligheds-
opfattelser og understreger, at denne kan sanses 
og konceptualiseres på forskellige måder. 
Virkelighedspræsentationen er ofte parataktisk 
og undergraver en umiddelbar genkendelighed 
og dermed en rutinemæssig måde at tænke 
virkeligheden på. Det understreger teatrets 
dobbeltkarakter som både en samling tegn 
og en sanselig realitet, som skabes her og nu 
i relation til netop disse tilskuere. Denne 
sanselige interaktionen, som også er blevet 
kaldt performativ realisme, skaber en dynamisk 
feedback og et mere eller mindre rituelt og 
aff ektivt fællesskab. Mødet adskiller sig fra 
dagligdagens udvekslinger gennem mediering og 
rammesætning og muliggør et fællesskab som 
føles meningsfuldt og med mulighed for kropslig 
og verbal reaktion. Forudsætningen synes at være, 
at virkelighedsteater hverken er bundet op på 
bestemte tros- eller værdisætninger, og at det ikke 
indgår i en bestemt magtpolitisk og økonomisk 
fordeling, men besidder en relativ autonomi. 

Det ubearbejdede besidder en højere sandhed 
og er i princippet ikke beregnet på fremstilling. 
Men autenticitet kan også betragtes som 
kunsten, der besidder en nøgen sandhed i en 
form for distance til dagligdagskulturen. Den 
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er en andethed som en chokagtig optræden, der 
overskrider kulturens og identiteternes former 
som fx Antonin Artauds forestillede sig med 
Grusomhedens teater. Autenticitet kan også ses 
som en form for værkudsigelse. Det vil sige at 
værket iscenesætter noget, som perciperes som 
autentisk. Forestillingen kan referere til noget, 
som er en virkelige hændelse eller den kan besidde 
et selvgyldigt udtryk, en særlig tone eller en 
unik teatralitet. Endelig kan forestillingen skabe 
autenticitet i forhold til tilskuerne og i mødet. 

Autenticitet er foranderlig
Når man betragter udviklingen af formerne 
for virkelighedsteater er det tydeligt, at der er 
fl yttet nogle grænser for, hvad man så at sige kan 
tillade sig at fremstille på scenen. Hvor Hamlet i 
2003 vakte skandale, er der ikke noget problem 
i at Ålborg Teater med borgersceneforestillingen 
46+1, 2017 havde medvirkende med Down 
syndrom. Det hænger givet sammen med at også 
begrebet om virkelighedsstatus og autenticitet har 
ændret sig:

”I teatervidenskaben har to begreber, som gensidigt 
betinger hinanden, siden 1990’erne bestemt 
diskursen: En tiltagende tendens til iscenesættelser 
af autenticitet i kunsten og samtidigt en tiltagende 
teatralitet i hverdag og samfund. Iscenesættelserne af 
ikke-professionelle medvirkende bevæger sig netop på  
denne grænse i en æstetik af uafgørlighed mellem liv 
og kunst. (…) Det anvendte dokument (for eksempel 
et foto, et interview) henviser ikke længere med 
nødvendighed til en virkelighed udenfor sig selv, men 
skaber derimod selv realitet. Det dokumentariske 
bliver til et fænomen i vores perception. I vores 
reception af dokumentariske værker er vi konstant 
beskæftiget med trosspørgsmå let” Hinz, Melanie: 
2014

Autenticitet har som forestilling fl yttet sig i forhold 
til teater som en illusion. Denne modstilling går 
helt til bage til Platons skelnen mellem ideernes 
verden som tabt og forurenet af den materielle 
verden. Med renæssancens antropocentrisme 
bliver modstillingen mellem person og rolle, 

som man ser fx hos Shakespeare i Hamlets 
tilbagevende tvivl mellem den sminkede overfl ade 
og værens autentiske følelse. I Shakespeares 
univers er sandheden tabt og erstattet af en 
repræsentativ teatral overfl ade. Det er naturligvis 
lidt af et paradoks at Hamlet bruger skuespillerne 
til at afsløre hoff ets teatrale spil og at han selv 
spiller gal for at fremprovokere en bagvedliggende 
virkelighed. Autenticitet bliver en modpol til den 
falske repræsentation, i og med den er nærmere 
den sande natur. På den måde er autenticitet hos 
Shakespeare forbundet med noget oprindeligt og 
rene følelser og handlinger som fx karakteriserer 
Ofelia, Julie eller Desdemona. De er, hvad de 
siger, de er.

Den moderne vestlige kultur har tilsyneladende 
mistet denne autentiske kraft og aura. Det er blevet 
refl ekteret fx af Rousseau, Friedrich  Nietzsche� 
og Walter Benjamin. Først og fremmest er det 
i kunsten det bliver muligt med den såkaldte 
dybdemodel at søge ned til og rekonstruere eller 
komme i kontakt med det tabte og en oprindelig 
væren. 

Med postmodernismen som var dominerende 
fra slutningen af halvfj erdserne til midten af 
halvfemserne ændrer denne søgen sig, fordi det 
tabte blev erkendt som en umulig konstruktion. 
Postmodernismen søger ikke en autenticitet 
i dybden eller i det bagvedliggende men i 
overfl adens her og nu som en lokal autenticitet 
og en diskursiv eff ekt. Autenticitet bliver en 
ironisk fi gur. I midten af halvfemserne opstod 
en form for metamodernisme og autenticitet 
får en genkomst som tilvejebringelsen af en 
reel smerte og patos gennem fx crash-dans eller 
”selvtortur” som Mariane Abromovic praktiserer.  
Metamodernismen udvikler strategier den såkaldte 
remediering, hvor medieprodukter genskrives 
i brugen af ”immediaci” og ”hypermediaci”. 
Autenticitetseff ekten opstår her i bruddet mellem 
det umiddelbare udtryk og det kraftigt medierede 
gennem video og mikrofoner, sang og dans. Et 
andet eksempel er dogmefi lm, dogmeteater elle 
improvisationsteater, som genindfører autenticitet 
gennem reduktion af mediet og forskellige 
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begrænsninger og regler.
Autenticitetens tidsalder kalder Charles Taylor 

(2002) den moderne samtid, hvor man søger at 
realiserer sit originale og oprindelige selv. Det er et 
etisk projekt som Taylor udtrykker med begrebet 
”modernitetens ubehag”. Dette retter sig mod 
en udbredt instrumentel fornuft, som reducerer 
handlekraften til en pragmatisk, bureaukratisk og 
af-fortryllende praksis, styret af den økonomiske, 
teknologisk og rationelle fornuft. Det gælder om 
at gøre tingene så let som muligt og med maksimal 
eff ekt eller indtjening. Irrationelle lidenskaber 
bliver miskrediteret og livsmålet indskrænket til 
det minimalt nødvendige. Det skaber for mange 
et udbredt tab af mening. Der fi ndes ikke længere 
en ”sag” der så at sige er nødvendig at gå i døden 
for. Det bliver et kulturelt ubehag og for nogle et 
behov for ikke at tilhøre ”tidsånden”. Dette kan 
netop også være med til at forklare interessen for 
virkelighedsteater og fx borgerscene, hvor valget 
af nogle værdier og begrænsninger, valget af en 
særlig personlighed, kan være meningsskabende 
i forhold til både identitet og fællesskabet. Det 
kollaborative praksisfællesskab er en dialogisk 
model, hvor den enkeltes personlige refl eksion 
er parallel med den kunstneriske refl eksion over 
teaters funktion i en søgen efter det, man ikke ved 
noget om. Teaterprocessen bliver en måde for den 
enkelte at fi nde og defi nere sit potentiale på. 

Deltagelse
Virkelighedsteater kan også være en strategi for 
at få fl ere og nye grupper itale i teatret. Dermed 
forandres teatrets kultur og udvides, idet relationen 
mellem tilskuer og scene antager forskellige 
former lige fra didaktisk og politisk propaganda 
til mere nærværsdyrkende genre. Deltagelse kan 
opfattes som en kritisk dimension i sig selv set 
i forhold til det passiviserende samfund hvor 
borgerne reduceres til konsumenter. Man kan tale 
om forskellige parametre som kontinuum mellem 
teater som kunst og et socialt felt. Deltagelsesform 
kan være mere eller mindre aktiv, fysisk handlende 
eller psykologisk indlevelse. Det at mærke sig selv, 
afgrænse sig selv og åbne sig empatisk i mødet med 

den anden gennem deltagelse kan både stimulere 
den enkeltes personlighed og identitet og være en 
form for iscenesættelse som ”fj erner” den enkelte 
fra sin egen kontekst. Deltagere vil altid befi nde 
sig i en form for mellemrum mellem ikke-sig selv 
og ikke-ikke-sig selv. Det betyder at der vil være 
en form for ikke-viden og en transformation i 
teatrets kontekst. Borgerne er sig selv, men er også 
”skåret” til som roller i værket. Tilskuerne reagerer 
i vekslende grader på det personlige nærvær og 
opførelsen af rollen som et ”autentisk selv”. De 
er lige så iscenesatte som alle andre skuespillere, 
men på grund af deres ikke- professionelle 
kompetence kan de ikke som skuespilleren skjule 
sig bag rollen og en vis professionel selvsikkerhed. 
De er udstillede og situationen er skrøbelig og 
sårbar. Glemmer de replikker, er de for nervøse? 
Det er den sårbarhed som er virkelig. Det handler 
om at fi nde iscenesættelsesgreb som både skaber 
formmæssig sikkerhed og samtidig tillader en 
fl ænge i formen så det personlige og unikke at 
komme til syne. 

Et særligt eksempel på denne autenticitetssøgen 
gennem deltagelse er performer og instruktør 
Marie Hauges projekt Th e act and art of 
authenticity. Hauge ringede til ca. 2000 tilfældige 
mennesker, for at tale med dem om hvordan 
begrebet ensomhed spiller ind i deres liv: 

”Mit navn er Marie Hauge, jeg er kunstner og 
jeg ringer til dig i forbindelse med et projekt om 
ensomhed. Må jeg stille dig et par spørgsmål? Føler du 
dig nogensinde ensom? Hvilket råd vil du give til mig, 
når jeg føler mig ensom? (Eksempler på handlinger). 
Jeg ringer til dig fordi jeg selv lever med en dyb følelse 
af ensomhed og ønsker at skabe samhørighed med 
dig. (Fortæller om min ensomhedsfølelse og ønsket 
om samhørighed). Føler du dig forbundet med mig, 
selvom vi ikke kender hinanden? Jeg anser vores 
samtale for at være et kunstværk som vi er ved at skabe 
sammen lige nu. Kunstværket består i at vi i løbet af 
disse minutter er fælles i ensomheden. Hvad synes du 
om ideen at kalde vores samtale et kunstværk? Må jeg 
ringe til dig igen?” (Hauge, 2014)

Samtalerne blev dokumenteret gennem video og 
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lydoptagelser og kunne  2015 ses på DR2 (https://
www.youtube.com/watch?v=SchWyH9XwCs)

Marie Hauges projekt skabte en direkte 
relation, som både kunne afvises og godtages. 
Forestillingen var den dialog som opstod. Teatrets 
scene var fl yttet over i et medie, hvor skuespiller og 
tilskuer var adskilt rent fysisk. Rammen var fastlagt 
men selve dialogen improviseret og forudsatte en 
vis tillid og troværdighed. Hauges forestilling er 
tværæstetisk og skabte materiale for fi lm, udstilling, 
nye formater for kunst og fællesskabsrum. Selve 
værket havde en begrænsende regel i og med 
at man ikke kunne se hinanden. Der skabte en 
særlig nærhed, en haptisk sansning af stemmens 
”berøring af øret”. 

Om dette var kunst var en fælles afgørelse mellem 
de to involverede. Værket agerer som om det ikke 
var repræsentation, som om det ikke var medieret og 
skaber en særlig forundring, nysgerrighed, lyst eller 
opmærksomhed i tilskueren. Hauges samtale-værk 
var en performativ konstruktion, som rummede 
en risiko ved at være emergent og uforudsigeligt. 
Værket adskilte sig fra teatrets illusionsskabende 
fremstilling med en henvendelsesmåde, som er 
anti-illuderende. Der var ikke en bestemt hensigt 
eller villethed bag henvendelsen, tværtimod var det 
som om det meningsfulde for nogle indfandt sig 
som noget selvgyldigt, noget der havde sin egen 
autoritet og som var renset for traditionelle koder 
og fortolkningsmønstre. 

Værk, medialitet og remediering
Hvilke problemer viser der sig dramaturgisk set for 
virkelighedsteater? 
 
1. Hvad sker der i en kunstnerisk formgivning 

af virkelighedsfragmenter? Hvad er det for en 
autenticitets-eff ekt der tilstræbes? 

2. Ligger der en særlig politisk strategi i at 
inddrage ofte marginaliserede stemmer i en 
off entlig kontekst? Hvilke etiske forpligtigelser 
er der overfor publikum, som formodes at 
kunne engagere sig i og drage konsekvenser 
af den aff ekt som kommunikationen skaber? 

3. Hvad kræver det af fortælleformen?
4. Er virkelighedsteater et relevant svar på 

mediesamfundets kamp om autenticitet?
Virkelighedsteater er den realitet, der fi nder 
sted mellem skuespillerne og tilskuerne. Denne 
er en dynamisk proces som adskiller teater fra 
fx sport, cirkus, koncert og andre performative 
begivenheder. Virkelighedsteatret implicerer 
en stor grad af risiko, som derved udfordrer 
teatrets etablerede arbejdsmetoder. Det er ikke et 
spørgsmål om at opløse kunst-rammen men om 
at udvide denne. Det er fordi der er tale om kunst, 
at det kan blive interessant og ikke fordi det ligner 
socialt, politisk eller terapeutisk arbejde. De ikke-
professionelle borgere kan udvide teatret i kraft 
at deres kropslige og mentale sanselighed, deres 
konkrete livshistorier, men også fordi de udgør 
en form for obstruktion af det professionelle 
teater. Virkelighedsteater er ”fejlen” som sætter 
uforudsete processer i gang.

Denne proces har en socialiserende eff ekt, som 
skaber et nut sanseligt fællesskab sensus communis. 
Værket gør så at sige krav på at indgå i et socialt 
æstetisk fællesskab.  Det er den subjektive dom: 
”dette er kunst”, der skaber relationen. 

Virkelighedsteater skaber virkeligheds-
repræsentationer som er sammensat af mange 
forskellige medier: tekst, tematik, skuespilleren, 
scenografi en, lyset, iscenesættelsen, tilskueren som 
deltager, kontekstens indgriben. Disse er til stede 
samtidig og som regel i en form for hierarkisk 
orden, der betyder, at noget træder frem for 
andet i tilskuerens sansning. Det kan ses som et 
kontinuum, hvor man i den ene ende er ”kunstig” 
og teatral i form af sang, dans, rolle, kostumer og 
maskeret etc. i den anden ende er man der ”som 
sig selv” og uberørt og ikke-perfekt i forhold til 
den professionelle skuespiller.

Som afslutning kan man sammenfatte  syv 
kunstgreb som virksomme i virkelighedsteater, 
idet de fl este konkrete forestillinger dog har fl ere 
af disse formater.

Det indgår konkrete dokumenter med 
referancer til virkelige aktuelle begivenheder eller 
personer.

Aktøren er ikke-professionelle ”virkeligheds-
fi gurer” som sig selv som person, kropslig form 
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eller iscenesat i en fi ktionsramme.
Tilskueren er deltagende som sig selv eller i en 

fi ktionsramme.
Forestillingsmødet er en reel form for feedback 

sløjfe og udveksling.
Rummet eller stedet er en specifi kt ikke-

bearbejdet medagerende ramme for opførelsen.
Risikoen, det tilfældige og det uforudsigelige 

er fremtrædende og tilvejebragt ikke- tilfældigt 
gennem regler, obstruktioner eller benspænd i den 
kreative proces. 

Virkelighedsteater er en destruktion af teatrets 
traditionelle institutionelle virkelighed og 
kunstrammer med henblik på en gentænkning af 
teatermediet. 

Erik Exe Christoffersen 
er lektor ved Afdeling for Dramaturgi og 
Musikvidenskab, Aarhus Universitet.
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Soldaten og nationen

Essay

I føling

Det Kongelige Teater



Er det muligt for den civile at forstå den 
hjemvendte soldats krigserfaring? Svært 
spørgsmål, for hvordan kan man nogensinde 
afgøre det? I denne tekst vil jeg ikke forsøge mig 
med noget ultimativt svar. I stedet vil jeg dele 
nogle erfaringer og overvejelser jeg gjorde mig 
i forbindelse med forestillingen I føling, som 
jeg var dramaturg på i 2014. I forestillingen, 
der kunne opleves på Det Kongelige Teaters 
store scene i Skuespilhuset og siden på Aarhus 
Teater, optrådte 33 kongelige balletdansere og 
tre Afghanistan-veteraner.   

Da Christian Lollike i sensommeren 13 
bliver spurgt, om han vil instruere en ballet på 
Det Kongelige Teater har han to krav: Balletten 
skal handle om Danmarks deltagelse i krigen 
i Afghanistan. Og i den skal der medvirke 
sårede Afghanistan-veteraner, der ud over at 
fortælle om deres erfaringer med krigen skal 
danse med de kongelige balletdansere. Uden 
deres proteser. Som Christian formulerer det, 
skal Nationalscenen fungere som Danmarks 
samvittighed. Den skal konfrontere den 
danske off entlighed head on med nogle 
af konsekvenserne ved en krig, der i den 
hjemlige debat ofte bliver refereret til som 
”Den fj erne krig”. En krig, der har nydt bred 
opbakning politisk, i medierne og også i den 
danske befolkning. Ja, faktisk er den folkelige 
opbakning så stor, at man i udlandet efter 
sigende er ivrige efter at få fi ngre i den såkaldte 
”hemmelige, danske opskrift” (Jacobsen & 
Ringsmose, 2015: 138). Dvs. de faktorer, der 
har gjort, at man fra politisk hold har kunnet 
fastholde den højeste befolkningsmæssige 
støtte til missionen blandt NATO-landene på 
trods af, at Danmark er det land, der har lidt 
fl est tab pr indbygger.

Arbejdet kan begynde
Det Kongelige går med på ideen, vi får frie 
hænder til at gøre, hvad vi vil. Det viser sig at 
være svært at fi nde veteraner, der er interesserede 
i at medvirke. Del ud af dit traume på 
nationalscenen og dans uden dine proteser. For 
de fl este lyder det som et tilbud, de godt kan 
afslå! Dem, det alligevel lykkes os at komme 
i kontakt med, giver stort set alle udtryk for, 
at de efter deres hjemkomst har oplevet en 
ofte uoverstigelig kløft mellem sig selv og det 
omgivende civile samfund. Og det på trods af 
de mange nye, offi  cielle tiltag, der de seneste 
år er skudt op med henblik på at skabe respekt 
og anerkendelse omkring de danske soldaters 
arbejde: fl agdage, hjemkomstparader, gule 
solidaritetssløjfer, et mindesmærke på Kastellet 
for internationalt udsendte, indførelsen af en 
decideret veteranpolitik etc. etc. (Sørensen & 
Pedersen, 2012: 32-32). Efter nogen tid går 
Jesper Nøddelund, der siden sin udsendelse til 
Afghanistan har lidt af PSTD, med til at mødes 
med instruktøren og koreograferne. Første 
gang han skal fortælle sin ”historie” gør han 
det lynhurtigt og uengageret. Det er umuligt 
at mærke ham. På trods af indledende tvivl fra 
det kunstneriske holds side ender han med at 
komme med i forestillingen. Her får han lov 
til at give sig tid, og da han første gang møder 
publikum bliver jeg overbevist om, at det ikke 
bare er mig, der tuder, når han i forestillingen – 
nøgternt og værdigt - fortæller om, hvordan han 
siden sin hjemkomst fra Afghanistan har været 
ude af stand til at leve sammen med sin familie, 
varetage et job eller bo alene i en lejlighed. Da 
instruktøren senere spørger Jesper, hvorfor han 
under det første møde lirede sin historie så 
uengageret af sig, svarer han: ”Christian, du må 
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forstå, at jeg er vant til at folk ikke gider høre 
om hverken min tid i eller efter Afghanistan. 
Jeg har vænnet mig til bare at få den overstået 
så hurtigt som muligt”.

Soldaten
I starten af 2015 læser jeg Klaus Rothsteins bog 
Soldatens år: Afghanistan-krigen i dansk litteratur 
og kultur. Bogens hovedpointe er, at i dansk 
litteratur og kultur er det først og fremmest 
soldaterskikkelsen, man har koncentreret sig 
om og i mindre grad Afghanistan-krigen som 
ideologisk og magtpolitisk fænomen. Det er 
med andre ord den personlige historie, der 
har stået i centrum snarere end de strukturelle 
globale vilkår, der har formet krigen og vores syn 
på den. Under læsningen slår det mig, at hvis 
Rothsteins udsagn står til troende, så har man i 
dansk kunst og kultur faktisk reproduceret den 
strategi, som danske politikere har perfektioneret 
under Afghanistan-krigen: Fokuseringen 
på den noble soldaterfi gur på bekostning af 
diskussionen om missionens legitimitet. Som 
bl.a. professor i statskundskab, Mikkel Vedby 
Rasmussen og forsker ved Forsvarsakademiet 
Peter Viggo Jacobsen har påpeget, har danske 
politikere formelig skubbet soldaterne foran sig 
i den off entlige debat om Afghanistan-krigen 
(Jacobsen, 2013: 194; Rasmussen, 2011: 
101). Konsekvensen er, at så snart nogen har 
forsøgt at ytre sig kritisk om krigen, er dette 
blevet jævnført med en moralsk forkastelig 
kritik af de soldater, der heltemodigt sætter liv 
og lemmer på spil for Danmarks sikkerhed og 
værdisæt. Om end der næppe er mange danske 
kunstnere, der ønsker at identifi cere sig med 
denne strategi – og om end det personlige som 
bekendt også kan være politisk! – er det alligevel 
ganske tankevækkende, at den sympatetiske 
soldaterfi gur tilsyneladende har formået at 
fortrænge en mere overordnet kritisk diskussion 
af Afghanistan-krigen i ikke blot den politiske, 
men også den kulturelle off entlighed.

Tilbage i vinteren 2013 har vi ikke læst 
Rothsteins bog, men vi er enige om, at vi – netop 

for ikke at hypostasere soldatens personlige 
perspektiv – vil undlade at begrænse os til de 
tre medvirkende veteraners beretninger. Ved at 
trække nogle så at sige makro-perspektiviske 
linjer vil vi også undersøge, hvordan fænomenet 
krig tager sig ud i den senmoderne krigsæra. 
Hvordan påvirker det fx vores syn på krig, at 
krig i kølvandet på murens fald og i post 9-11 
æraen ikke længere synes at være et anliggende 
mellem suveræne nationalstater? At civile, 
humanitære og militære indsatser i stadig højere 
grad er smeltet sammen? At ideen om fred synes 
at være blevet erstattet af konstant pågående, 
forebyggende sikkerhedsaktioner? At krig med 
andre ord synes at være blevet en permanent 
tilstand (Hardt & Negri, 2004; 14; Duffi  eld, 
2001; 16; Münkler, 2005:23-25). Forfatteren 
Peter-Clement Voetmann forfatter en række 
koriske tekster herom, som danserne fremsiger 
i løbet af forestillingen med deres spinkle og 
utrænede stemmer: ”Derhjemme forstår de 
ikke den her krig. /De forstår ikke hvordan det 
civile arbejde smelter sammen med politiet./ 
Politiet smelter sammen med militæret og 
militæret smelter ind i demokratiet, der smelter 
ind i alt./Den der ønsker fred bør forberede sig 
på krig.”   

Soldaterne møder og danserne
Mødet mellem veteranerne og danserne, 
soldaten og den civile, er interessant at følge. 
For en umiddelbar betragtning er de dybt 
forskellige, men ved nærmere eftersyn minder 
de kropsregimer, de hver især indgår i, om 
hinanden: Såvel soldaten som den kongelige 
balletdanser er underkastet timer og atter 
timers hård fysisk træning og disciplinering. 
Såvel soldaten som den kongelige balletdansers 
krop er udsat for ekstreme forhold, og hver især 
lærer de at betragte sig selv som underordnede 
led i et større korps. Endelig repræsenterer såvel 
soldaten som den kongelige balletdanser, hvad 
enten de tjener krigen eller kunsten, Danmarks 
interesser ude i den store verden og kan på den 
måde siges at fungere som nationens forlængede 
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arm. I løbet af prøveperioden udvikler sig der 
da også en form for venskab og gensidig respekt 
mellem dansere og soldater. Forestillingens 
højdepunkt er scenen, hvor veteranerne 
Martin Aaholm og Henrik Møller efter at have 
danset en pas de deux med to ballerinaer uden 
deres proteser mødes med otte dansere, der 
for deres del har fået fastspændt proteser fra 
overdimensionerede mannequin-dukker. Hvad 
veteranerne mangler af lemmer, har danserne 
således til overmål, men fælles for begge parter 
er, at deres kroppe falder uden for normalen 
og de måder at bevæge sig på, som denne 
foreskriver. Flankeret af en skramlet version af 
Maria Callas’ udgave af Bellinis ”Casta Diva” 
opløser skikkelserne sig i løbet af scenen til en 
slags Daliske sagnvæsener, der rykker grænsen 
for, hvad vi vanemæssigt opfatter som hæsligt 
eller smukt. 

Værkets effekt
Interessen for forestillingen op til premieren er 
overvældende. Henrik, Martin og Jesper giver 
interviews til de landsdækkende aviser, til radio 
og tv. I TV-avisen ser jeg Jesper udtale, at det har 
været terapeutisk for ham at kunne fortælle om 
sine krigserfaringer og -traumer i det off entlige 
rum, som nationalscenen udgør. Publikums 
reaktioner er ligeså overvældende: Efter 
samtlige forestillinger (som alle er udsolgte) 
er der stående bifald, folk hulker undervejs og 
efter forestillingen, og mange nægter at forlade 
Skuespilhusets foyer, før de tre veteraner 
kommer ud. Herefter ryster folk veteranernes 
hænder, kommer med tilkendegivelser, og 
nogle beder sågar om at få deres autografer 
på teaterprogrammet. Anmeldernes reaktion 
er også overvældende: Forestillingen bliver 
omfavnet af kritikerne, og i sommeren 15 kåres 
den af Reumert-komiteen som sæsonens bedste 
danseforestilling med ordene: ”De hjemvendte 
soldater tog deres benproteser af og dansede 
med balletdanserne i ømme løft og smertefulde 
omfavnelser. Her blev krigsarrene mødt med 
respekt – og dansen et uforglemmeligt billede 

på medmenneskelighed.”
Det virker med andre ord som om, det er 

lykkedes at få kommunikeret veteranernes 
erfaringer ud over rampen og at få synliggjort 
nogle af de ”post-krigskroppe”, der ellers 
ikke nyder den store synlighed i hverken det 
off entlige rum eller den off entlige debat. Hvad 
der i mindre grad synes at være lykkedes er at 
få den krigs-kritiske impuls, som også var en 
grundlæggende del af projektet, frem. Hele 
aspektet omkring nutidens uendelige krige og 
for den sags skyld Danmarks nye aktivistiske 
udenrigspolitik er der kun få – i hvert fald af 
anmelderne – der bemærker. Interessen drejer 
sig i stedet om de følelsesmæssige reaktioner, 
forestillingen udløser og om den forsoning 
eller ligefrem reintegration af soldaterne i 
den nationale krop, som forestillingen og 
optrinnene i foyeren efter forestillingen kan 
udlægges som. Man kan selvfølgelig hævde, 
at dette skyldes, at vi – det kunstneriske hold 
bag forestillingen – ikke formåede at balancere 
forestillingens to aspekter, fokuseringen på 
soldaten og fokuseringen på karakteren af krig 
i post-koldskrigs-æraen, ordentligt i forhold til 
hinanden. Men jeg tror faktisk snarere, at den 
herskende reception af forestillingen siger noget 
om, hvor indgroet en vane, det tilsyneladende 
allerede er blevet ikke at ytre sig kritisk om 
Afghanistan-krigen i en kontekst, hvor der 
medvirker soldater eller veteraner. Endvidere 
mener jeg, at receptionen er symptomatisk for, 
i hvor høj grad den danske off entlighed faktisk 
har taget Danmarks nye – eller rettere fornyede 
– selvforståelse som krigsførende nation til sig, 
og hvor svært det er at trænge igennem med 
kritik af denne selvforståelse, med mindre man 
udtrykker sig meget bombastisk og direkte. 
Imidlertid mener jeg ikke, at de to dimensioner 
– soldatens erfaring og den kritiske analyse 
af krigen og dennes position i et komplekst 
internationalt netværk – behøver udelukke 
hinanden. At forholde sig kritisk til krig er 
ikke det samme som at underkende soldatens 
indsats, og at anerkende soldatens indsats er 
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ikke det samme som at hylde krig. For os der 
gerne vil beskæftige os kritisk refl eksivt med 
krig, det være sig i kunsten, academia eller et 
helt tredje sted, må den stadig udfordring være 
at bringe de to dimensioner, det personlige og 
det politiske, det lille og det store perspektiv i 
dialog med hinanden. På nye og overraskende 
måder. Igen og igen. 

 Instruktion: Christian Lollike. Koreografi : 
Esther Lee Wilkinson og Tim Matiakis 
(Corpus). Scenograf: Th omas Radil. Kostumer: 
Gaia Brandt Rasmussen. Lysdesign: Anders 
Poll. Hovedtekstforfatter: Peter-Clement 
Voetmann. Dramaturg: Solveig Gade
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Are We Really There and in Contact? 
Staging fi rst-hand witnesses of contemporary Danish warfare?

by Birgit Eriksson 

In 2013, Matthaei and Konsorten’s site-specifi c performance War (You Should Have Been Th ere) //3rd 
ed. took its audience on walkabout in the Danish town of Viborg. Th e walk, guided by local residents, 
stopped in the city hall council chamber, in various living rooms of small private homes, and at a football 
stadium. In these locations, the audience listened to audio-recorded fi rst-hand experiences of three men 
who had been involved as professionals in Danish warfare: a military chaplain, a war photographer, and 
a sniper. In the city hall, the priest talked about his deployment in Afghanistan with the Danish army. 1 
In the private home, the photographer shared his experiences of bearing witness to the brutalities and 
casualties of war. And in the stadium, the sniper retold how he was involved in combat in Afghanistan.

Th e following year, another performance also staged fi rst-hand experiences of Danish warfare. In 
Contact, directed by Christian Lollike and performed in Copenhagen and Aarhus in 2014–15, featured 
in performance three war veterans who had been deployed in Afghanistan with the Danish army. Here, 
the audience confronted not only the voices of the witnesses of war, but also the visible consequences 
of war in the form of their maimed bodies on the stage. Th e bodily presence was essential to the 
performance, which staged an unusual collaboration including a choreographed ensemble between the 
three war veterans and thirty-three professional dancers from Corpus, a section of the Danish Royal 
Ballet Company.

War (You Should Have Been Th ere) //3rd ed. (henceforth War) and In Contact, the two performances 
that are the subject of this article, feature and in fact depend on non-professional performers. Th e six men 
in the two performances were not chosen for their acting or performing skills. Th ey are not really there 
to act, but mainly to be themselves: men with fi rst-hand insight into the conditions and consequences 
of war. Th ey are professionals of war, not acting, and it is precisely the assumption, even the hope that 
they are unable to act in the sense of pretending or playing a role that provides the performances with 
a specifi c truth claim. Spontaneously, they seem closer to reality than a cast of professional performers 
who are expert at acting, but probably not at being poor, disabled, a refugee, part of an ethnic minority, 
or a war professional.

Performance practices staging “ordinary” or “real” people do, however, raise a set of aesthetic, ethical 
and political problems—still more so when the people on stage are vulnerable, perhaps traumatized. 
First, we may ask what the claim of truth and reality does to the performances as works of art. Insisting 
on truth and reality may seem at odds with most contemporary understandings of art as building 
upon an aesthetics of un-decidability, of contradictions, of dissensus, of open-endedness, of new social 
imaginaries, of possible worlds, of experimenting and anticipating rather than refl ecting what already 
exists. How do the truth claim and the aesthetic form in the staging of fi rst-hand witnesses relate to 
each other? Is it at all possible to uphold a privileged truth claim in a theater practice that selects, edits, 
arranges, directs, orchestrates and aestheticizes “real” material from outside the theater?

Secondly, we may ask what the staging of non-professional, vulnerable people does to them and to the 

1)  Th e war in Afghanistan began as part of the “war on terror” after 9/11 in 2001. With broad parliamentary 
support, Danish troops took part from the beginning of the campaign until 2014, when they withdrew 
from Helmand with the highest total loss of soldiers per capita of all the NATO countries involved.
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audience. My primary focus here is not the ethical concern of how to prevent the staging of vulnerability 
aggravating that same vulnerability. Th is is obviously important for any art practice engaged in people 
with real-life problems. But in this article, my concern is mainly with how the staging of traumatized 
minds and mutilated bodies aff ects the possibilities for critique. My aim is thus to explore and discuss 
the questions of truth claim, aesthetic form, vulnerability and critique through an analysis of the two 
performances, War and In Contact.

Theater of lived experience
Even though my analytical focus is on War and In Contact, the relevance of the questions above is 
emphasized by the fact that the two performances are part of a more general tendency to stage experts 
in diverse, often marginalized or foreign forms of lived experience. In the last two decades we have 
witnessed the “Citizens Th eater” (Bürgerbühne), participatory or delegated performance, the theater 
of everyday experts, and verbatim documentary, autobiographical and testimonial theater—all of 
them genres that allow people who represent themselves to replace or minimize the role of professional 
performers. Meg Mumford and Ulrike Garde coined the term “theater of real people” as a subset of 
Carol Martin’s “Th eater of the Real” (Martin 2013). Th ey defi ne it as “a mode of performance that is 
characterized by the foregrounding of contemporary people who usually have not received institutional 
training and have little or no prior stage experience” (Mumford and Garde 2015: 6). Th is foregrounding 
can take various forms in the many subgenres above, and “real people” can be represented (e.g. on the 
basis of interviews), recorded or  fi lmed, or can literally appear on stage. But often self-representing 
people are both the artistic medium and material.

Th e new millennium’s resurgence of the “theater of real people” and the “Th eater of the Real” has 
been ascribed to a desire for facts, authenticity, unmediated reality and truth in the era of “war on 
terror” (de Waal 2015: 16). When contemporary political culture is criticized for superfi cial events, spin 
and spectacles, when digital media arguably leads us into echo chambers and fi lter bubbles with little 
room for diff erent or competing worldviews (Pariser 2011), a theater practice aiming at some sort of 
direct access to reality, diversity and authenticity seems an appropriate political response. In a political 
culture struggling with a democratic defi cit, the “theater of real people” is often linked to an interest 
in challenging the nature of political representation and giving voice and attention to groups without 
power. In this way, enlisting local residents in staging artistic practices connects to a much broader 
resurgence of participatory art and culture (cf. Jackson 2011, Kester 2011, Bishop 2012).

All the potentials and dilemmas of the “theater of real people” and the “Th eater of the Real” are there 
in War and In Contact. In the rest of the article I will focus on how these two performances handle the 
intricate relationship between truth claim and aesthetic form, and compare how and to what extent and 
eff ect they make real-life experiences of contemporary warfare real and present.

The witnesses of war
On Matthaei and Konsorten’s website, War is indexed under “projects,” “urban landscapes” and 
“performing,” but not under “stage” (Matthaei and Konsorten 2013). 2 War is not a traditional theater 
piece taking place on stage. It is rather a performative city walk (Nielsen 2016: 82) structured around 
three localities or tableaux, with playback of three interviews with fi rst-hand witnesses and war 
professionals. We meet outside the city hall, where we listen on our own or supplied radios to well-
known outdated Danish pop rock with hints of war while gliders from a local club circle above.

2)  I discuss only the third edition of War (Viborg, September 2013). Th e fi rst edition was performed in the 
small Danish village of Hørve. Apparently, there is no second edition.
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We are soon taken to the fi rst tableau, the city hall council meeting chamber. Th e air is heavy with 
smoke and the furniture is chaotically overturned, some pieces with bodies underneath. While the 
bodies (local scouts) slowly get up off  the fl oor and restore the room to order, the radios air fi rst a 
voice describing how the soldiers decorate their personal space with a “random extract of a Danish 
reality moved into some tents” (War interviews 2013), 3 and then Jørgen Christian Madsen, a mili-
tary chaplain in the Danish army. He talks about his role as chaplain, describing in particular three 
diffi  cult situations. One is soldiers who have killed and seem to be cheering. Another is an incident 
where an Iraqi car plowed accidentally into a group of children gathered around some Danish 
soldiers, killing and wounding several of them. Th e third is his work at the fi eld hospital in Camp 
Bastian in Afghanistan, where dead Danish soldiers are delivered in zipped body bags, sometimes 
with only the face intact or just an arm to be shown.

In the framing of the offi  cial but war-stricken city hall, the chaplain tries to balance Christian 
humanism and the national inte rest. It is not simple, as when he tells a soldier who has killed that 
“You may not kill,” but “that even though that you carry that guilt, then there is someone who is with 
you, and there is someone who gives you absolution. Ehm, and that is God” (ibid.). His hesitation 
is noticeable, and he does not expand on the Christian or ethical dilemmas but focuses more on his 
engagement with the physical and mental vulnerability of the Danish soldiers. Th ey are clearly more his 
concern than the local civilians are, and in telling the story of the tragic car accident, his compassion is 
not with the children or their parents but with the soldiers who have witnessed what happened. 4

Even though the chaplain’s job is to talk to the soldiers, not the locals, it is remarkable how he, in 
Judith Butler’s terminology, distributes grievability unequally in the story he tells. Whereas he identifi es 
with the Danish soldiers who were exposed to the tragic event, the local children and parents seem 
“ungrievable.” As argued by Butler, the diff erential distribution of grievability across populations is 
decisive in war-making. Lives are neither lived nor injured nor lost in the full sense if they are not fi rst 
recognized as truly living. Th ey become ungrievable when they “cannot be lost, and cannot be destroyed, 
because they already inhabit a lost and destroyed zone; they are, ontologically, and from the start, already 
lost and destroyed, which means that when they are destroyed in a war, nothing is destroyed” (Butler 
2016: xix).

Of course, I do not mean to say that Jørgen Christian Madsen on an everyday basis does not grieve 
for dead Afghan or Iraqi children. But it is remarkable how his representation of suff ering “includes 
and excludes, foregrounds and backgrounds, justifi es and legitimizes” (Chouliaraki 2006, 162), thereby 
separating “us” from “them.” In War, his unequal distribution of grievability is clear. His national 
framing is even more visible in the transcriptions, where he ends the account of the accident by saying 
that he cannot give it meaning and that it would take psychologists to help “the poor soldiers” (War 
interviews 2013). Th ese last three words are edited out in the playback version—perhaps by a director 
or dramaturg who wanted to distribute the grievability diff erently.

Th e unequal distribution of grievability is explicitly opposed in the second tableau. From the traditional 
political space of the city hall, the audience is now taken to the much more intimate atmosphere of 
various private homes on a narrow cobbled street. Split up into in small groups, we are seated in the 
small living rooms, facing a television screen showing only “snow” and listening to the voice of Jan 
Grarup, a renowned photographer specialized in war and confl ict photography. His perspective on 

3)  Th e voice belongs to the photographer Jan Grarup, but this is not explicit in the performance.
4)  I attended War one evening, and supplement my memory with photos and information from Matthaei 

und Konsorten (2013), videoclips from Christoff ersen (2013), and an English translation of the 
transcriptions of the interviews from War Interviews (2013).
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war is radically diff erent from the chaplain’s, being simultaneously more personal and more universally 
humanistic. He has “seen way too many dead children” (ibid.) and knows that the hopes, the grief and 
the loss are the same all over the world:

that is maybe one of the greatest feelings of frustration in my life, that sometimes I get the feeling that we here 
at home in Denmark and the western world have the idea that our loss of people are more valuable than 
theirs, that our loss of human life means more than in other places in the world, and nothing could be more 
wrong (ibid.).

As a press photographer, Grarup is directly involved in producing what will count as reality for a 
public. His photographs will contribute to the visual framing of war they will infl uence “why and 
when we feel politically consequential aff ective dispositions such as horror, guilt, righteous sadism, 
loss, and indiff erence” (Butler 2016, 24). His role is emphasized by our hearing him against the 
background of the “snowy” screen in the private home. But he also explicitly refl ects on how to 
represent and communicate distant wars and suff erings. He voices the impossibility of making a 
true representation of the consequences of war when he has to choose what to focus on:

If I walk around in a refugee camp and I know that’s there’s a child who’s dying of malaria in a tent then 
maybe I walk goal-oriented toward the tent in order to tell you the story that children die of malaria in this 
camp. But then I don’t photograph the ten children who are running behind me laughing and smiling (... ) – 
for them it’s the most fun thing that happens all day that I white man come along with pig color in his face. 
(... ) Is reality that there’s a child dying of malaria or is reality that the ten children are laughing and smiling 
(... ) what is real and what is wrong? It’s a very hairthin balance to navigate through and not aff ect what is 
happening in front of you (War interviews 2013).

But Grarup’s dilemma is not just whether to photograph dying or living children. It’s also how to 
represent the dead children. He can choose the compassionate approach, and photograph parents 
crying over the dead body of their son or daughter – a heartbreaking human loss that he expects 
anyone to be able to relate to. Or he can show extreme and off ensive violence, by photographing 
what a four-year-old looks like when he og she has been hit by a hellfi re rocket in the head, with no 
cranium and the body all burnt up. But he does not know if people can relate to that. His problem 
is thus both what aspects of reality to represent, and how to get these through to a public back 
home. And these problems are not just professional, but also deeply personal for a photographer 
who speaks about his medication, self-medication and divorces, suff ers from post-traumatic stress 
disorder (PTSD), and carries a still heavier baggage of experience. It is equally impossible for him 
to communicate his experiences to the public and to leave them behind in his personal life, where 
visions of extreme brutality and violence haunt him every night.

By including Grarup’s autobiographical narrative, War adds an important self-refl exivity to the idea 
of representing war. Th e problems voiced by the photographer – of prioritizing and framing reality; 
of communicating this reality to the audience; and of the uncontrollable impact on the represented 
people, the audience, and the photographer himself—are also problems central to War, and to any other 
“theater of the real.” Th ey are also problems that do not have easy solutions, as Grarup demonstrates 
convincingly.

The complexities of war
Th e third tableau is Viborg’s football stadium. We arrive here after being ordered across a dark churchyard 
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and past an ominously crowd  of silent motor bikers, their faces hidden behind visors. Th e atmosphere 
of danger and surveillance in the deserted streets is racked up in the stadium, where we are ushered into 
the center of the football fi eld. Raked by stadium spotlights, through the loudspeakers we can hear the 
voice of Jimmy Solgaard Andersen talking about his experiences as a sniper in Afghanistan. Th e feeling 
of exposure, surveillance and vulnerability is noticeable among the audience. Based on conversations 
afterwards, I was not the only one thinking of the mass executions in a football fi eld in the Srebrenica 
massacre of the Bosnian war in 1995. Nor was I the only one who totally disagreed with the subtitle - 
“You Should Have Been Th ere.”

Th ings are, however, not what they seem. We are spectators, not victims, and from the stadium’s 
spectator seats we listen to Andersen while, absurdly, a group of cheerleaders perform in the center of 
the fi eld, highlighting the gulf between these two worlds. His narration alternates between the good life 
in camp (looking at the stars, eating warm chocolate cake on a cold night), the pride of being able to 
shoot and kill a man at a distance of 1,264 meters, and the chaos of combat.

Literally as well as metaphorically, Andersen is caught with his pants down when the Taliban attack. 
He hears their “intelligible blabber” on the radio, but when the interpreter translates the words of the 
enemy, he learns

that they’re actually communicating exactly in the same way that we do (... ) it wasn’t un-
til that night that it hit me that they in fact was just as good as... some of them at least were just 
as good as we are. And... and I actually found that to be a strange experience that... becau-
se then you start thinking about: where are they coming from, right... what are they trained for 
and what is it they’re thinking because here I’m sitting... raised in Mid-Jutland, with compu-
ter, welfare system, Grundtvig and a chest freezer, you know... what kind of people am I fi ghting?
     And that whole... who are the good ones and who are the bad ones and all that.... really... ‘cause it 
seems so pointless, right, because... what the hell! Th en we’re lying there fi ghting... and we could in fact 
(... ) you could imagine that if we had met under other circumstances then we would have... gone fi shing 
together or something. And now we’re just lying around fi ghting (ibid.).

In this “pretty extreme experience” (ibid.), he hesitantly reasons that the Afghans, as good soldiers, 
also know what they are doing: “they were actually some people who had gained some knowledge 
and who actually meant/stood by what they did... who in some way thought that they..uh... were 
doing a good thing” (ibid.).

Andersen’s narration leaves a strong impression because he so openly expresses the shaky ground for 
his actions. He became a soldier without “feeling that I have made any kind of active decision” (ibid.), he 
doubts that the Danish troops made any real diff erence in Afghanistan, and he needs the reaffi  rmation 
of the others in order to trust his own senses and memory:

the “yes, that couldn’t have been done in any other way” and “that was (... ) the right thing to do” and... 
’it was defi nitely the enemy.” Not that we really have doubts but just because it’s nice to hear that they 
agree too and that they don’t remember it diff erently. Because it’s a strange thing with memory (ibid.).

Even as a fi rst-hand witness, you cannot trust your own memory. Listening to the three witnesses, the 
reality of war becomes more tangible, but paradoxically also more opaque. Moving from the chaplain to 
the photographer to the sniper, the certainty of interpretation, the representation and even the physical 
reality of the war become increasingly blurred. Th e chaplain does not seem to doubt his particular 
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interpretive reconciliation of Christian ethics and the national interest, but confronted with children 
being accidentally mown down, he cannot give it meaning. Th e photographer senses the war and keeps 
it on his retina, but has diffi  culties representing and communicating it to others, as symbolized by the 
snow on the television screen. And the sniper questions the war’s raison d’être and doubts his own fi rst-
hand memory and understanding. In this way, the “You Should Have Been Th ere” subtitle does not 
cover his story either. He actually was there, but is not sure if he understands it right.

Taken as a whole, War suggests that the theater of real people is not necessarily a theater of reality in 
the sense that it has a privileged truth claim. We may interpret the conclusion as pessimistic, when it 
ends in the stadium with accelerating motorbikes and a live heavy metal concert under the spectator 
stand. We end on a hard, noisy, desperate, aggressive note – also a possible representation of war, but far 
from the nuances, refl ections, ambiguities, dilemmas, vulnerabilities and un-decidabilities of the three 
witnesses. Th e strength of War, then, is not that it insists on an immediate true reality. Rather it’s the 
opposite: that it refuses to give us a simplistic version, while allowing “real people” to share their diverse 
framings of war—and simultaneously showing the complexity and precariousness of these.

A war ballet
Like War, the performance In Contact 5 involves three war professionals whose fi rst-hand experiences 
constitute a central element. Th e way and the context in which Lukas Matthaei and Christian Lollike 
use these “real people” is, however, very diff erent. War takes place in various locations in the provincial 
town of Viborg, and the recorded interviews are assembled with a long list of locals functioning as 
(mainly silent) scouts, guides, motor bikers, cheerleaders and more in a performative city walk. In 
Contact stages not just soldiers’ voices, but also their living, wounded bodies, in company with thirty-
three dancers from the Royal Danish Ballet company. 6 Whereas War, with its outdated Danish pop 
rock, hesitant chaplain and wrecked provincial city hall, distances itself from any notion of national 
grandeur, In Contact was already inscribed in this when it premiered on the stage of the highly symbolic 
and prestigious Danish Royal Th eater. 7 On the national stage, In Contact – again, unlike War – received 
notable media coverage and in 2015 was awarded the best Danish dance performance of the year. Also 
unlike War, which ended in a (for most of the audience) uninviting heavy metal concert, In Contact 
seemed to create a special emotional contact with the spectators, who responded in tears and with 
lengthy standing ovations (Gade 2016, 42).

In Contact has the subtitle “a war ballet,” and the combination of war and modern dance, wounded 
war veterans and professional ballet dancers, defi nes its aesthetic form. Th e personal narratives of the 
three veterans, Henrik Møller Morgen, Jesper Nøddelund and Martin Aaholm – including their military 
wills – alternate with sequences of spoken and written word authored by Peter-Clement Voetmann and 
dramaturg Solveig Gade and voiced by the dancers. Lyric and choral refl ections on contemporary and 
future wars are interleaved with nuggets of fact like the recitation of the forty-six individual causes of 
death of Danish soldiers in Afghanistan. All the verbal elements are compiled in a montage with videos 
from Afghanistan, live drones in the dark, and music ranging from P. J. Harvey’s war-critical Let England 
Shake and Beethoven symphonies and sonatas to Afghan lullabies, noise music and Maria Callas singing 
Bellini’s “Casta Diva” aria. Compared with War, the music of In Contact clearly reinforces the feeling of 

5)  I attended In Contact one evening in Aarhus in 2015 and supplement my memory with a video of the 
performance seen at Aarhus Th eatre, an unpublished manuscript, In Contact manuscript (2014), and 
information from the program and Lollike (2014). All translations except from Lollike (2014) are mine.

6)  Th e ballet was directed by Christian Lollike and choreographed by Esther Lee Wilkinson and Tim 
Matiakis of Corpus, a part of the Danish Royal Ballet Company.
7)  For an analysis of the national aspect in In Contact, see Gade 2016.
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grandeur, beauty and pathos already established by its staging in the Danish Royal Th eater.
In the main section of In Contact, the dancers and the veterans take turns on the stage, the dancers 

embodying women in burkas or soldiers in training or combat and their dance mirroring the veterans’ 
chronological narratives about their lives before, during and after their time in Afghanistan. As the 
performance proceeds, the veterans and the dancers come more “in contact,” culminating when the 
mutilated bodies directly interact with the ballet dancers in two very impressive scenes.

First Henrik, who has lost one leg, and Martin, who has lost both legs, dressed in shorts and T-shirts, 
take off  their prostheses and, in an expression of extreme vulnerability exposing their bare and amputated 
limbs dance with two female dancers, one of whom mirrors Martin’s ex-girlfriend while brutally dumping 
him on the fl oor. Next, a group of dancers perform a both grotesque and beautiful “prosthesis dance” 
(Gade 2016: 38), with prosthetic limbs attached to their backs or extending their legs. Th us the radical 
contrast between soldiers and dancers, already questioned by the dancers as they voice choral elements 
from the point of view of a soldier “we,” is blurred and, paradoxically, also reinforced by confronting us 
with the visible diff erence between those who can leave the stage dancing and those who with the loss of 
their legs and their prosthetic limbs can only crawl.

While the physical disability becomes almost too visible in the confrontation with the competent and 
agile bodies of the dancers, the mental wounds seem harder to embody in dance. Jesper moves his torso 
in choreographed movements while testifying verbally to his severe PTSD and the subsequent loss of his 
wife, children and home. Hiding his face in his hands, he voices how he never fully left the war though 
he returned to Denmark ten years ago. Like Grarup in War, he is unable to sleep or be free from anxiety 
at home, and even though he is medicated against memories, he has “the war in the body. In the head. 
Every day” (In Contact manuscript, 2014).

If Jesper can be said to mirror Grarup’s PTSD but in a more severely disabling version, Henrik mirrors 
Andersen’s refl ections on the enemy. Th ings are not as black and white as in the self-righteous offi  cial 
Danish discourse on the Afghanistan war (Gade 2016). More than anything else, the veterans testify to 
the diffi  culties they have distinguishing between Taliban and the locals, enemies and civilians. As Henrik 
says, “Taliban is ordinary Afghans,” and “therefore, all locals are potential enemies. Th e enemy comes 
into being in the second when they attack us” (ibid.).

In Contact does not question whether one can reverse this statement. If the enemy comes into being 
in the second they attack the Danish army, when do the Danish soldiers come into being as their enemy? 
Is it in the second when Danish soldiers or allies attack them? Or do the Danish troops emerge as an 
enemy already when they establish camps in Afghanistan, a country historically invaded by foreign 
armies, and a population for whom war is a normal condition?

Th is question (examined in detail in Carsten Jensen’s novel Th e First Stone from 2015), is not addressed 
in In Contact. Compared with War, Lollike’s war ballet also lacks a refl ection on the motivations of the 
enemy. In addition, the suff erings are mentioned only once, after the recital of the forty-six individual 
causes of death of Danish soldiers, in the laconic addition, “How many Afghans were killed, and how, 
is not known.” Th e Danes are not staged as perpetrators. Th ey are victims, fi rst of war and then, as 
underlined especially in the case of Martin, of the Danish army (and the girlfriend) who dump him as 
defect, a problem to get rid of. Th e Afghan victims, by contrast, remain invisible.

If we follow Butler’s argument that a war already begins when we construct the enemy (2009), then a 
staging of Afghan witnesses would have framed the war very diff erently. Even if this is very complicated, 
the distribution of visibility is central in a discussion of the uses of non-professionals in contemporary 
performance practice. Th is is particularly so if one of the aims of that practice is to change a specifi c 
cultural and political representation, or, as in In Contact, “to shed light on some of the bodies and some 
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of the aspects often rendered invisible in offi  cial Danish renderings of the war in Afghanistan” (Gade 
2016, 45). Th e stage appearance of the injured soldiers is a very strong strategy of authentication, which 
Ariane de Waal also critically discusses in her analysis of a British performance staging wounded soldiers 
(2015). Her argument is highly relevant to In Contact, where the our physical proximity to the obviously 
maimed bodies casts the veterans as victims while the pain and death they caused others remain out of 
sight. In doing this, they create a strong aff ective impact, but they may pull us so close as to obstruct 
critical and refl ective distance (de Waal 2015, 17-18). Th e aff ective impact of the injured bodies leads us 
to identify with the veterans. Th is reaction is invoked also in the theater program for In Contact, where 
among autobiographical statements by the three veterans a questionnaire for a soldier’s last will is ready 
for us to fi ll in, for instance with who should be notifi ed in case of our death.

Future warfare
In Contact addresses our tender-heartedness, but during the performance it increasingly also encourages 
refl ective contemplation of late modern high-tech warfare. In one scene, drones circle over a dark stage, 
illuminated only by sharp fl ashes of light and screens with troubling factual texts about contemporary 
wars. In the fi nal scene, entitled “Future War,” two female dancers (again on a dark stage, visible only 
as silhouettes) take turns to make short declarations about future warfare. Th ey are talking about wars 
that the soldiers need not perceive as real, wars fought not with living bodies on battlefi elds, but carried 
out with robots, game consoles, germ cells, joysticks, nanotechnology, genetics. As the fi nal words of 
the performance say:

I am talking about an invisible war
I am talking about a war without loss
I am talking about a war without tears
I am talking about a war without anger
I am talking about a war without tears
I am talking about a war without end
(In Contact manuscript, 2014).

Th is is a war without a clear beginning or end – a war that has transformed and expanded into being our 
normal condition. In the era of the never-ending “war on terror,” this is arguably already our reality. It 
is also a war in which the line between simulation and reality is no longer visible. With war increasingly 
taking place on our screens, we are in the dark, on stage as well as symbolically. Th e fact that we do not 
necessarily perceive war as real and do not have to directly take part also means that we can take part 
without knowing that we do. Th e war without battleground is also a war without geographical limit - 
and thereby a war in which we may be the battleground.

Th rough Peter-Clement Voetmann’s troubling texts, projected on the screens and spoken by the 
dancers, In Contact calls into question whether and how the high-tech war of the near future will create 
a physical and mental distance from the injuries and deaths of war. For these will still be there – they 
will only be distant. In the war without loss, without bodies and without blood, it is our loss, bodies and 
blood that are saved. Martin and Henrik probably would not have lost their legs in a future war, because 
they would not have had to put boots on the ground. Jesper might have avoided his PTSD, because he 
need not have seen the brutalities and the blood.
In this sense, In Contact seems to work against itself – and to distance itself from the identifi catory 
appeal. It works both at the level of aff ect, in particular through the injured bodies, and at the level 
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of meaning, in particular through Voetmann’s texts about future wars. At the level of aff ect, it works 
with an aesthetics of eyewitness and proximity to suff ering, focuses on the suff erers’ misfortune and 
vulnerability, and thereby invokes our empathy. Th is no doubt contributed signifi cantly to the 
audience’s unusually strong emotional response (cf. Gade 2016).

At the level of meaning, war is contemplated from a distance, giving rise to general refl ections about 
causes, consequences and historicity. None of these ways of zooming in or out are, epistemologically, 
more real or true than any other. We may be more “in (aff ective) contact” with the close-up, but we 
may also fi nd the distance more frightening and, paradoxically, prefer the wars with real, visibly injured 
bodies. Containing as it does both visible injuries and invisible threats, both a strong aff ective appeal 
and an invitation to critical refl ection, In Contact is highly ambiguous – and thus it can embrace more 
of the complex realities of war. 8

Staging witnesses of war
In contemporary culture, we are so overwhelmed by documentary images and stories of war that it seems 
diffi  cult to make war “more real.” Th at, however, is what War and In Contact try to do. By involving 
non-professional performers who are professionals in various aspects of late modern warfare, the two 
productions seem to off er an immediate access to a war that otherwise is normally both fought and 
represented using new digital technologies and media formats. Th rough their personal narratives and 
their injured bodies and minds, these six war professionals and the two performances (re)present war in 
ways that challenge our everyday confrontation with mediated confl icts and distant suff ering.

In War, Matthaei enlists local residents and assembles recorded interviews with the chaplain, the 
photographer and the soldier in specifi c, “real” Viborg locations experienced by the spectators at fi rst 
hand. In In Contact, the veteran performers, the dancers and the spectators are co-present in the theater. 
Th ese diff erences of course entail diverse authenticity eff ects and aff ective dispositions. Regarding spatial 
framing, the main stage especially of the Royal Th eater but also of Aarhus Th eater create a grandeur, 
beauty and pathos that is reinforced by the musical and choreographic elements of In Contact – but 
partly opposed by, especially, the discursive elements. In War, on the contrary, grandeur and beauty are 
absent. As audience, we are invited not to admire, but rather to enter the “snowy” television screen, the 
unreliable memories, the muddy complexities of war.

Regarding bodily presence, the injured bodies of In Contact are in themselves a very strong truth 
claim. Th ey invoke both our empathy and our admiration for the men who courageously bring their 
injuries and their extreme vulnerability on stage. In War, the voices also create an authenticity eff ect, and 
the absence of visible bodily presence is compensated signifi cantly by not editing out the hesitations, 
the “uhm,” the interrupted sentences. Th ough the bodies are not physically present, we can hear them 
through the voices, between the words. In this way War’s recorded interviews have a stronger reality 
eff ect than In Contact’s narratives, which are clearly more edited and more poeticized and sound as if 
they have been learned and performed.

Despite the diff erences above, the two performances have important similarities in their performative 
approach to the realities of war. Both In Contact and War insist on co-presence and co-creation: the 
former by assembling veterans and dancers, the latter by involving local people and local scenes in 
Viborg. At the level of reception too, they seem to encourage presence: putting us “in contact” and 
suggesting that we “should have been there.” What they do not do, however, is to claim that this presence 
will give us access to a true, solid, immediate reality. In these two performances, such a thing does not 

8)  My analysis is here inspired both by Lilie Chouliaraki’s analytics of the mediation of suff ering (2006) and 
Solveig Gade’s analysis of In Contact’s ambiguous position between reconciliation and critique (2016).
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exist. In War this is because even “real people” represent, mediate and frame the war – and do it on 
precarious ground. In In Contact, it is because the close-up of the maimed male bodies and the distanced 
view of future wars work at levels that are not easily reconciled. What both performances do, then, is to 
render warfare more ambiguous and more complex. And probably this is what a “theater of real people” 
can do – give presence, audibility and visibility to specifi c voices and bodies, and thereby render both 
them and the world they represent and frame more multifaceted.

Bigirt Eriksson
Ph.d. og lektor i Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet. Hun er leder af forskningsnetværket 
”Take Part” og medleder af forskningsprogrammet ”Cultural Transformations”. Hendes sene-
ste publikation er Participation across institutional and disciplinary boundaries (2016)
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I forestillingerne Hjemvendt (Ålborg teater 
2015) og I Føling (Det Kgl. Teater 2014) 
bearbejdes  krigen som et tabuiseret emne, 
når teaterscenen overdrages til hjemvendte 
krigsaktører, der beretter om personlige 
konsekvenser af det at være i krig. 

Artiklens anliggende er at vise, hvordan det 
private og singulære bliver almengjort gennem 
såkaldt ’virkeligheds teater’.  Når aktører, som 
dokumenterer den rå virkelighed, rammesættes 
i teaterkunstens formsprog, kan der opstå 
kommunikation om det, vi som kultur ellers 
ikke kan tale om. 

Når talen falder på virkelighedsteater eller 
postdramatisk teater fremføres der af og til 
en kritik som vedrører disse traditioners 
(over)fokusering på nuet, autenticiteten og 
begivenheden. Frank Raddatz’ kritik af det 
postdramatiske i «Erobre deres grav!» Norsk 
Shakespeare- og Teatertidsskrift 1/ 2015, er et 
forsvar for det dramatiske og episke teater og 
dets refl eksive muligheder. En af de pointer, 
der er indeholdt i kritikken er, at afl ysningen 
af mimesis (repræsentation) til fordel for 
det performative, skubber scenekunsten 
mod oplevelsesøkonomiens dyrkelse af den 
eff ektfulde, individuelle men historieløse 
oplevelse. Den relationsskabende kunst, der ikke 
primært er fortolkende men som sammenfører 
forskellige fragmenter og materialer i nye 
kompositioner, ses desuden som et brud med 
kunsten som betydende og autonom. I det 
lys vil man måske efterlyse dramatikerens, 
skuespillerens og instruktørens professionelle 
kunstneriske tilgang og evne til at universalisere 
det partikulære. Denne form for kritik er del 
af en vigtig diskussion, men hvordan skal den 

føres? 
Modstillingen mellem det dramatiske og det 
postdramatiske minder om den «krig» som 
fandt sted i billedkunsten i 60erne. Ifølge 
Michael Fried var den en kamp mellem den 
modernistiske autonome kunst som tilstræbte 
en universel ’nærværhed’ og det bogstaveliges 
kunst (literalist art jf. Fried i ”Art and 
Objecthood”, 1967) som inddrog tilskueren 
i værket og dermed kun skabte en (teatral) 
handling i tid og rum. Ifølge Fried kunne denne 
form for kunst ikke få status som kunstværk 
men måtte ses som en teatral begivenhed. 

Nye scener og produktionsstrategier
Vi mener at en diskussion, der kun er optaget 
af at undersøge traditioner som brud mellem 
værk og begivenhed eller dramatisk og 
postdramatisk, bliver blind for meget vigtige 
aspekter af kunsten og værkerne. I artiklen 
her er hensigten derfor ikke at bidrage til 
udspaltningen af dramatisk – postdramatisk 
men at dykke undersøgende ned i et par 
genreeksperimenter, der kuraterer fragmenter 
af ubearbejdet virkelighed ind i teatret, som 
man både fi nder på landsdelsscenernes såkaldte 
borgerscener og i det frie scenekunstfelt, og som 
vi betegner ’virkelighedsteater’. 

Når vi fi nder det vigtigt og interessant at tale 
om eksperimenternes genremæssige kvalitet, 
er det også fordi, teatrets produktionsforhold 
og rollefunktioner ændres og udvides. Der er 
sket en forrykkelse fra teksten som det naturlige 
udgangspunkt og forfatteren som autoritet mod 
kollektive skabende former, hvor det kreative 
bliver et komplekst og mangesidigt forhold. 
Dette er med til at intensivere teaterprocessens 
kreative faser og udklække kreative aktører, 
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samtidig med at der foregår en ny orientering 
mod tilskuerens kreativitet. Tilskueren bliver i 
højere grad subjekt for iscenesættelsen af teatret, 
og dermed forstærkes teatrets dobbeltkarakter 
af både at være en samling tegn i en mere eller 
mindre sammenhængende fi ktion og en realitet, 
som skabes her og nu i relation til netop disse 
tilskuere.

Også teatrets produktionsformer 
ændrer sig og holdes ikke blot sammen af 
forholdet mellem dramatikerens forlæg, 
instruktørens iscenesættelse og skuespillernes 
performance men skabes i en samarbejdende 
konceptudviklingsproces. Opgaver skal løses 
på andre måder end de hidtil er blevet. Fx er 
dramaturgen ikke kun fortolker men også 
konceptholder, organisator og tilrettelægger af 
den kreative proces. Skuespillerens materiale 
kan være både en trænet stemme, krop, nærvær, 
henvendelse og andet. Og instruktøren må 
kunne samarbejde med diverse aktører, som 
både er skuespillere og ikke-skuespillere. 

I de to forestillinger, vi behandler i denne artikel, 
er der tale om stramt professionelt monterede 
forestillinger som benytter hverdagsaktører 
som ’materiale’, og som opnår sin kvalitet ved 
en umiddelbarhed og et element af risiko, som 
aktørernes personlige autobiografi  bidrager 
med. Aktørerne er kurateret i forhold til et tema, 
som kun de kan stille til skue, hvilket sætter 
deres sårbarhed i relief. Virkelighedsteaters 
udfordring og eksperiment er derfor at undgå, 
at de involverede aktører bliver statister i 
teatrets virkelighed, ligesom det at rammesætte 
deres virkelighed, så den rækker ud over 
scenekanten, bliver substantielt. Som genre 
og eksperiment er virkelighedsteater således 
beslægtet med autofi ktionelle eksperimenter 
indenfor litteraturen, som en række forfattere i 
Skandinavien har udfoldet i en årrække, bl.a. Karl 
Ove Knausgård med romanværket Min Kamp. 
I autofi ktion er de traditionelle skel mellem det 
private og det off entlige og opdelinger mellem 
opdigtet fi ktion og virkelighedssandfærdig 

selvbiografi  blevet udfordret. Autofi ktionens 
pointe er ikke, hvad der skete, men hvordan 
det skete gøres nærværende. Og et af grebene til 
at skabe denne nærværseff ekt er for Knausgård 
og andre autofi ktionelle forfattere at skrive 
om eget liv, helt konkret og detaljeret uden 
anonymisering, men beskåret og monteret, 
så der derved dannes spændinger, tematiske 
tråde og brudfl ader. Den største udfordring for 
virkelighedsteater er på lignende vis at fi nde ud 
af, hvordan man kombinerer det selvbiografi ske 
med en kunstnerisk form, hvilket kræver 
scenografens, dramaturgens, komponistens, 
lydteknikerens og lysmesterens indsats. Og ikke 
mindst instruktørens.

Hjemvendt og I føling er begge forestillinger, 
hvor soldater og nødhjælpsarbejdere deler deres 
særegne erfaringer med krig. Med det tema 
peges der på, at disse aktører efter hjemkomsten 
er gjort tavse og udgrænset af off entligheden, 
ligesom krigen som sådan helst glemmes, 
bortset fra når der skal holdes skåltaler. 
Dermed forbindes det kropslige nu i disse 
forestillinger med en historisering og diskussion 
af krigsdeltagelse, og teaterforestillingerne 
stræber på den måde mod at danne aff ektive 
tilskuerfællesskaber omkring de kriseramte 
personer, der medvirker, samtidig med at de 
formidler en kritik af krigens mekanismer.

Mødested og affektfællesskab
Teatret fungerer dels som mødested for 
aktørerne og dels som off entlig præsentation af 
de hjemvendte kroppe, hvor tilskueren møder 
de udgrænsede personer i teatrets beskæring. 
Den danske soldat, som er krigsskadet, er 
«ingenting» men kan her indgå i et kunstnerisk 
fællesskab. Og krigserfaringen som er virkelig 
og unik for ham, indarbejdes af instruktør, 
dramatiker, dramaturg, scenograf osv. i et 
koncept for forestillingen, så det unikt oplevede 
kan indgå i teatrets virkelighed og rette sig mod 
tilskuernes aff ektfællesskab.
I nyere aff ektteori (bl.a. Massumi og 
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Deleuze) sondres der mellem følelse og aff ekt. 
Forklaringer på, hvordan kunst virker, søges 
ikke i tilskuerens refl eksion men forstås som 
intensiteter, der spilles ud mellem forskellige 
materialer som kroppe, rum, lyde, synsindtryk 
og bevægelser, og som registres fysisk og 
sensorisk. Aff ektbegrebet kan forklare noget 
om, hvordan virkelighedsteater virker. Det, 
der sker i kraft af teatrets teatralisering er, 
at forskellen mellem aktørernes virkelige og 
virtuelle identitet udviskes, så det ikke er til at 
afgøre i hvilken grad krigsveteranernes replikker 
og udtryk er deres ’egne’, og i hvilken grad 
de er dimensioneret, forstørret og fordrejet af 
iscenesættelsen. Men deres mentale og kropslige 
kvæstelser dokumenteres helt oprigtigt gennem 
deres blotte tilstedeværelse. Forestillingernes 
aff ekt-potentiale hænger netop sammen 
med at virkelighed her både kan iagttages 
gennem aktørernes usminkede identiteter 
som virkelighedsdokument og gennem 
iscenesættelsen som teaterets virkelighed. 
Sådan en form for ubestemmelighed er altså 
konstituerende for disse forestillingers virkning, 
og selv om krigserfaringerne præsenteres lige 
på, råt og skræmmende af aktørerne, bliver det 
svært for tilskueren at dømme teatersituationens 
autenticitet. 

Disse specifi kke forestillingers virkning kan i 
en vis grad generaliseres til virkelighedsteaters 
måde at skabe spænding og aff ekt på, selv om 
der kan være forskel på virkelighedsforståelsen 
indenfor det, vi her betegner virkelighedsteater. 
I Hjemvendt og I føling tager aff ekten dog cirka 
samme retning, idet krigen i begge skildres 
som et på alle måder forfejlet projekt. Dermed 
produceres der et bestemt politisk standpunkt 
og en tendens til at ville trænge igennem til 
virkeligheden for at fi nde ud af, hvad der 
virkelig er på færde. Det ubestemmelige 
nedtones af samme grund tendentielt fordi en 
bestemt virkelighed, som er fortrængt af vores 
krigsførende nation, trænger sig på. 

Hjemvendt,  Ålborg Teaters 
Borgerscene 2015
Fire par snørestøvler og et par hvide træsko 
står forrest på scenen. Det ser fredeligt ud, 
hverdagsligt og trivielt, og der er kaff e og blødt 
brød på sofabordet. Lyset forsvinder og et fl y 
drøner højlydt hen over os. Imens tager de fem 
aktører (en kvinde og fi re mænd): tre soldater, 
en feltpræst og en læge plads omkring bordet, en 
kvinde og fi re mænd. De skifter kanal mellem 
livsstilsprogrammer og TV-avis. Så bryder en 
af dem tavsheden, skrider ud af rummet, man 
hører ham smadre noget udenfor. Stemningen 
er dårlig.

De fem fortæller på skift, hvordan de har 
svært ved at falde ind i en dansk hverdag som 
denne: en føler ikke, han overhovedet kan dele 
sine oplevelser med nogen, en kan ikke samle 
tankerne, en oplever rummet snævre sig ind og 
luften blive tykkere og tykkere. Deres historier 
er forskellige, men alle er de præget. Kristoff er 
har gennemlevet at en nær kammerat skød sig 
selv efter at være vendt hjem — ingen havde 
set det komme. John er feltpræst og tager sig 
af traumatiserede soldater, som fx den unge fyr, 
der hver nat havde mareridt og så billedet af et 
rødt rum efter at have nedskudt en lille gruppe 
talebanere, som sigtede mod nogle børn. Bjarkes 
nervesystem fungerer ikke længere normalt, han 
er medtaget af post traumatisk stress syndrom 
efter at have oplevet sin nærmeste kammerat 
få sprængt benene i trevler af en bombe. Han 
har taget orlov fra medicinstudiet, nu på tredje 
år. Peter har været i militæret i 40 år og har 
etableret familie og parforhold fi re gange. Ved 
hvert nye forhold gentager samme mønster 
sig: Han møder en kvinde, fl ytter sammen 
med hende, tager på mission, vender hjem, 
gribes af rastløshed, fl ytter for sig selv. Men 
han kan ikke være alene, så han fi nder en ny 
kæreste, gifter sig, tager ud, kommer hjem, 
bliver skilt osv. Sine børn har han ikke kontakt 
med mere. Kirsten repeterer også et mønster, 
hun er som læge rejst ud i krigsramte områder 
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igen og igen, trods det at hendes tre børn ikke 
var særlig gamle, da det hele begyndte, og selv 
om hun efter nogle af de hårdeste episoder 
derude kom til at lide af PTSD. Hendes børn 
forholder sig i dag ironisk til deres mors tid 
som udsendt og afviser kategorisk Røde Kors, 
når nødhjælpsorganisationen banker på døren: 
«Nej, vi giver ikke noget, for vi har givet vores 
mor.»

Nøgne beretninger
Det er mennesker som er blevet afhængige af at stå 
i et minefelt, hele tiden tæt på dødens intet. På en 
måde er de helte, men primært er de mennesker, 
som har lidt fysiske tab og tabt mental sundhed. 
Fragmenter af erindringer fortæller utilsløret 
om krigens helvede. Som de personer, de er, 
bidrager hver af dem med deres partikulære 
stemme til et kor. I den tidligere Romeo og 
Julie lever (2014) på borgerscenen i Aalborg, 
brugte man Shakespeare til at rammesætte 
ålborgensiske borgeres kærlighedsfortællinger. 
Her har man ikke behov for en sådan framing. 
Man overvejer ikke hvorvidt det er fi ktion eller 
ej men begriber, at sådan har dét menneske og 
dét menneske erfaret verden, og på den måde 
bidrager beretningerne hver for sig til den fælles 
viden om krigens helvede.

De forskellige historier fl ettes sammen 
fortløbende, mens stuen både er det samlende 
kaff ebord med TV-avisens nyheder fra verden 
og en kampplads. Aktørerne marcherer, kaster 
sig på gulvet og søger ly under sofabordet eller 
bag en stol. Fortællingerne springer fra Cypern 
til Afghanistan til Bosnien og videre igen og 
man fastholdes i en åndeløs spænding, som er 
på højde med diverse action- og krigsfi lm. For 
opmærksomheden bliver hele tiden opretholdt 
af teatrets nærvær, og vi trækkes ind i aktørernes 
smertefulde indre erindringsliv. De mennesker 
som træder frem her, er fælles om at de plejer 
at handle sig ud af krisetilstande, og det er et 
gennemgående tema, at ingen af dem normalt 
er så gode til at tale, som til at handle. Det gør 
dem til kompetente aktører i katastrofefeltet, 

hvor de handler for en sag eller for at bistå andre, 
men de føler sig inkompetente i bearbejdningen 
af deres egne traumer. Og man fornemmer, at 
de ikke før har fortalt om deres oplevelser i så 
klar og utilsløret en form. På den måde danner 
forestillingen en anden virkelighed. Det er 
styrken.

Lag på lag af umulig hjemkomst
Vel er krigsveteranernes historier overvældende, 
men vi kunne formodentlig have hørt de 
samme beretninger i diverse TV-dokumentarer. 
Det, at de giver os adgang til deres indre tvivl 
og angst og dog fortæller hvordan de igen og 
igen drages mod missionen, skaber et paradoks 
som teatret er i stand til at mediere. Der 
sker noget på scenen, en proces er i gang for 
aktørerne, som kæmper med at fi nde mening 
i det hjemlige, men hver især undersøger de 
også deres egen sønderfl ængede identitet – og 
man håber uvilkårligt, at også deres familier og 
venner får dette at se, møder deres blik mens 
de med krop, lyde, stemme og teatrale eff ekter 
taler om det, de ikke kan tale om. Montagen 
er elementært spændende, fordi der skabes 
suspence og tilfældige men virkningsfulde 
overgange mellem aktørernes beretninger, 
som egentlig ikke har noget med hinanden at 
gøre. Der springes i tid og mellem forskellige 
lokationer, som forbindes med enkle greb, og 
på den måde tales der ikke kun om den enkelte 
aktørs personlige krigsoplevelse. Krigen ses 
også i makroperspektiv når dens lyde væves 
sammen med lyden af danskheden «der er et 
yndigt land» og nytårstalen. Gentagelser gør 
samtidig fremstillingen teatral og scenisk. Fx 
ifører de andre aktører Peter en ny jakke for 
hver gang han er på mission og en skjorte, 
hver gang han fi nder en ny hustru. Langsomt 
svulmer han op med 8-10 jakker lag på lag, som 
en konkret påmindelse om tiden, der er gået, 
og gentagelsen af de mange vendepunkter, han 
har været ude for. Han ender som nævnt alene 
efter hver mission, og i forestillingen ladt alene 
tilbage i sofaen, hvor de andre forlader ham, 
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mens han sidder forstummet ved kaff ebordet 
under et stort landsskabsbillede.

Vi taler om dét
Forestillingens montage af udtalelser, lyde, 
rytmer og bevægelser i den lille stue skildrer 
disse menneskers individuelle erfaring. Deres 
oplevelser kan ikke fortælles udtømmende, og 
alt er angiveligt ikke sagt, men forestillingen 
lader en virkelighed trænge igennem, som det 
bliver muligt at dele, uden at der postuleres 
en enighed: Teatret kan ikke løse disse 
menneskers krise, og der er ingen forsoning 
med krigsmaskinen. Bjarke kan stadig ikke 
sove, John deklamerer, at enhver der kommer 
i berøring med krig, aldrig kommer fri af den 
igen. Kirsten er gået på pension, og selv om 
det er hende, der siger, at krig avler krig, siger 
hun også, at hun nok ville tage imod tilbuddet, 
hvis hun blev opfordret til at rejse ud igen. For 
Peter har livet i krigszonen haft store personlige 
omkostninger, dog har det været det værd, 
mener han – pigerne i Afghanistan går i skole 
nu. Men Kristoff er er blevet i tvivl om det nu 
også var det hele værd - en tvivl som det er svært 
at lade være med at dele.

Der fi ndes ingen konklusion. Forestillingens 
eneste postulat er, at det er nødvendigt at tale 
om krigen, og at bruge de små fortællinger i et 
større perspektiv —  at se det mangehovedede 
monster i øjnene. Forestillingen konkretiserer 
denne mulighed og gør teatret til medie for 
denne samtale. 

I føling, Det Kgl. Teater 2014.
I Føling er en krigsballet som monterer 
hårdtslående dokumentarisme med ballet. 
Forestillingen er udviklet i samarbejde med 
Corpusballetten, instruktør og dramatiker 
Christian Lollike og tre danske krigsveteraner: 
Henrik Møller Morgen, Jesper Nøddelund og 
Martin Aaholm. De fortæller deres personlige 
historier fra Afghanistan i en dramaturgisk 
stram form som fl etter historierne og militærets 
disciplinerede kropssprog med balletten.

To af soldaterne har fået skudt lemmerne i 
stykker i kamp mens den tredje er invalideret 
af de mentale eftervirkninger af krigen. Helt 
nøgternt beretter soldaterne om krigen og om 
deres fald. Den PTSD-ramte Jesper indvier i, 
hvordan hans krops forhøjede forsvarsberedskab 
har ødelagt hans liv, sådan helt og aldeles, efter 
han er vendt hjem. De to andre viser deres 
traumer ved at tage proteserne af benene, alt 
imens balletdanserne danser med dem og 
hvirvler dem nænsomt og udfordrende rundt, 
selv iført overdimensionerede proteser. At 
bringe soldater og balletdansere sammen er et 
enkelt æstetisk og højst virkningsfuldt greb, 
da brudfl aden mellem materialer, bevægelser 
og kroppe står skarpt og medvirker til at skabe 
en sansemæssig intensitet. Soldaterne er som 
fremmedelementer kurateret sammen med 
dansen, eller de sidder og står med front mod 
publikum og fortæller lige ud af posen om 
deres lidelser, så der kun er en hårfi n grænse 
mellem kunst og virkelighed. Der er også skabt 
en særlig eff ekt ved hjælp af tre skærme, hvorpå 
der projiceres video og tekst, og Der vises fx et 
dokumentarisk klip af en soldat, der falder i 
slagmarken, og denne sekvens danses der over 
i et partitur, hvor danserne falder igen og igen 
i samme position, hvilket videofi lmes ovenfra, 
så det dokumentariske spejles i dansen og 
billedernes abstraktion.

Return of the real
Forestillingen fortæller gennem sit hjemme-ude-
hjem-struktur om, hvordan krigsveteranernes 
defekte kroppe ikke engang har symbolværdi 
længere. Deres historier er for skræmmende og 
kroppene for groteske til at de kan fungere som 
helte. De er ubærlige for kulturen, og derfor 
har hjemkomsten været et radikalt nederlag, 
både for dem og deres nærmeste. Vi hører at 
Martins kæreste ikke kunne holde ud at se ham 
i den sørgelige forfatning efter han havde mistet 
begge ben, og hun tog sig sammen til at forlade 
ham. Jesper magtede ikke at fungere som far, 
husbond, menneske og en tid boede han ved 
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Bagsvær sø, hvor han gik i opløsning som natur 
i forrådnelse. Vi hører, hvordan veteranerne fi k 
medaljen overrakt, ikke ved en højtidelighed 
men smidt ind gennem brevsprækken. Disse 
fortællinger om soldater der vender hjem 
og udstødes, får en særlig twist ved at blive 
sammenstillet med balletten. Her i dansens 
sprog er veteranerne en af kulturens rester, som 
vi ikke kan begribe med sproget, og som derfor 
ikke kan repræsenteres. De er det reelle, med et 
begreb fra Lacan. Som det reelle er veteranerne 
det traume, vi ikke kan skille os af med, og deres 
kroppe vender tilbage som krigens uafviselige 
dokument. Gennem dansen sker der også en 
slags heling af traumet i forestillingens mest 
betagende øjeblikke, hvor et par af de spinkle 
kvindelige danserne berører soldaterne blidt, 
bevæger deres arme og benstumper og løfter 
dem varsomt op på ryggen, hvor de danser 
videre med dem. 

De defekte kroppe har en enorm tyngde 
sammenlignet med de spændstige lette 
ballerinaer, men dansere og soldater spejler 
også hinanden: ”En soldat der ikke kommer i 
krig er ligesom en danser der ikke kommer på 
scenen”, siger en af de medvirkende soldater 
under forestillingen, og værket insisterer på 
den måde på, at balletdansere og soldater er 
gjort af samme stof. Dette underbygges også i 
programmet til forestillingen, hvor aktørerne 
refl ekterer over sammenhængen mellem 
professionel krigsførelse og performance: ”Jeg er 
ikke nervøs. Når jeg går ind på scenen, går jeg 
i samme battlemode, som hvis jeg skulle afsikre 
et hus. Når jeg går ind og performer, glemmer 
jeg alt. Så er jeg der kun for at gøre det, man skal 
gøre” (Martin, krigsveteran. Fra programtekst, 
I føling).

Danserne og soldaterne fremstilles altså som 
fælles om at være disciplinerede, dedikerede 
og med en høj grad af kropsbeherskelse. For 
soldaternes vedkommende gør dette dem i 
stand til at udføre en mission, som rækker ud 

over dem selv. Deres kroppe er rede til at reagere 
og behøver ikke at beslutte sig – omvendt 
reagerer kroppen, fordi den er besluttet. 
Gennem sammenstillingen af soldater og 
dansere kan aktørerne altså få nye blikke på 
deres egen situation, og i eksemplet her bidrager 
programteksten til forestillingens spændstige 
og samtidig uhyggelige sammenligning. 
Forestillingens måde at refl ektere soldater 
og dansere i hinanden på, peger videre på 
det faktum, at også den perfekte krop en dag 
bliver deform og ubrugelig. Men dansens sprog 
genskaber krigsveteranernes tabte identitet 
fra ødelagt og ekskluderet til noget, som kan 
vises frem og repræsenteres i sin egen skønhed. 
De integreres i dansens form og bliver belyst 
gennem bevægelserne på en ny og betagende 
måde. De indhylles i forestillingens fremstilling 
af ballettens himmelske verden, befolket 
med jomfruer med blå kropsslør, og i den 
futuristiske stilart, hvor dansere springer i vejret 
for vejsidebomber, og hvor faldne dansere rejser 
sig igen og igen. Det er på den måde gennem 
dansens formsprog, vi som tilskuere kan møde 
det uafviselige, det reelle, som er det, de deforme 
kroppe er. 

At komme i føling 
Titlen, I føling, peger på hvordan forestillingens 
virkning udspringer af den måde, dans og 
dokumentarisme, kunst og virkelighed er 
monteret. ’I føling’ er i militærsprog udtryk for 
soldatens føling med fj enden og princippet om 
at komme ’den anden’ så nær, at hans bevægelser 
kan iagttages. Men en kunstoplevelse kan også 
være i føling med værket, og titlen sammenkæder 
den sensitivitet for fj enden, soldater som disse 
har opøvet og aldrig slipper helt af med, med 
forestillingens æstetiske hensigt om en særlig 
nærværende oplevelsesmåde. Den sensitive 
iagttagelse opnås ved at lade tilskuerne se 
aktørernes fordobling som både imaginær 
realitet og en helt uomgængelig virkelighed. 
Forestillingens proces kan dermed ikke undgå 
at blive transparent, og man tænker: hjælper 
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det soldaterne i deres liv at deltage i denne 
forestilling? Ændrer det balletdansernes lukkede 
verden? 

Krig uden ende
At krig avler krig i en endeløs cyklus er et både 
implicit og eksplicit tema i forestillingen. Som 
en af aktørerne formulerer det: ”Nutidens krige 
har ingen begyndelse og intet afgørende slag, der 
markerer et slutpunkt. Hvornår slutter krigen 
mod terror fx? … Jeg kom hjem fra Afghanistan 
januar 2004. Selvom det er 10 år siden, er jeg 
aldrig vendt helt hjem” (Jesper, krigsveteran).

Soldaterne vil altid have krigen i kroppen, 
dag ud og dag ind. I kraft af deres handicaps og 
mentale følger er krigens aftryk uudsletteligt, og 
sporene kan hverken arbejdes væk eller skylles 
ud med tårer. Som krigere er de konkret defekte. 
Og på et andet niveau peger forestillingen på 
den permanente krig, da en af danserne som 
forestillingens meta-stemme fortæller om 
forventningerne til ’krig uden tårer’, hvor droner 
og genteknologisk krigsførelse skal vedligeholde 
krigsindustrien, uden at der sker tab af soldater. 
Det dramaturgiske niveau der beskriver krig som 
en uendelighed uden tabt mandskab minder 
os, ligesom de dokumentariske fi lmoptagelser 
fra slagmarkerne derude, om, at mens vi med 
gråd i halsen tager del i nationalscenens civile 
aff ektfællesskab omkring de lidende soldater, 
brager krigsmaskinen videre i Afghanistan, Irak, 
Kosovo, Syrien. Forestillingen ser derfor også 
med et kritisk blik på os tilskuere og smider 
det dilemma, vi har inde på livet som borgere 
i en krigsførende nation, tilbage i hovedet på 
os. Med dokumentationen af krigens brutalitet 
helt inde på livet kan man vanskeligt undgå at 
forkaste den krig, soldaterne er repræsentanter 
for. Sådan spørger forestillingen os, om det er 
muligt at kaste vrag på krig uden at forkaste 
dens aktører? Og om man kan forholde sig 
kritisk til den virkelighed, man selv er del af og 
medskyldig i?

Hvorfor virkelighedsteater?
Som vi har argumenteret for her, står 
virkelighedsteaters fokus på nuet, det autentiske 
og begivenheden ikke alene. I de to valgte 
eksempler på virkelighedsteater er potentialet, 
at teatret udforsker krigen ikke bare ved at 
konsolidere den almene viden – som fx at være 
for eller imod dansk militærindsats - men ved at 
overskride og destabilisere måden, vi iagttager 
krigens virkelighed på. Her spiller teatret som 
iagttagelsesramme en betydningsfuld rolle.

De forestillinger, vi har behandlet her, lader 
en bestemt gruppe menneskers personlige 
stemme blive hørt. Kroppe og fortællinger er 
taget direkte ud af en tabuiseret virkelighed, 
og realitetseff ekten bringer tilskuerne nærmere 
den virkelighed, forestillingen tematiserer. 
Mødet med krigsveteranerne vækker aff ekt og 
medfølelse, og i øjeblikke kommer man som 
tilskuer de krigshærgede kroppe og fortællinger 
helt nær og betros en særlig intim relation 
som vidne til beretninger, aktørerne har haft 
svært ved at udtrykke og fi nde modtagere til 
udenfor teaterrammen. Denne måde at bringe 
virkelighed ind i teatret på skaber bevidsthed 
om egen tilstedeværelse som tilskuer, som 
medvidende og medansvarlig. 

Begge forestillinger understreger aktørernes 
eksklusion fra hverdagens fællesskaber, og i 
kontrast til dette bliver scenen et sted at blive 
mødt og et sted at fortælle fra. Teatret bliver 
til i dette rum mellem aktørernes beretninger 
og tilskuernes aff ektfællesskab, hvor aktørerne 
bliver set i den forfatning, de nu engang er i. 
Samtidig bliver teatrets rammer og værdier 
udfordret af dette greb. På det Kgl. Teater må 
Corpusballetten bogstavelig talt bygge bro 
til en virkelighed, som ligger langt fra teatrets 
beskyttende mure, og aktørernes kroppe 
fremstiller andre værdier, end man er vant 
til. På Ålborg Teater har man skabt en særlig 
borgerscene, som ligeledes installerer andre 
æstetiske værdier end institutionen og dens 
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publikum normalt møder i teatret. 
Man kunne med rette forudse, at de nævnte 

forestillinger om krig primært ville komme til 
at fungere som en hyldest til virkelighedens 
nationale krigshelte. Men det er en langt mere 
kompleks funktion, forestillingerne får, og 
vi mener, det er vigtigt at se dem både som 
krigskritiske refl eksioner, som aff ektskabende 
begivenheder og ikke mindst, som en del 
af teaterinstitutionens selvrefl eksion. Det 
er netop en pointe, at forestillingerne som 
virkelighedsteater genforhandler vante idéer om 
skuespilkunst og skønhed, samtidig med at der 
skabes et blik på det, vi kalder virkelighed – som 
nu blikket på krigens magtstrukturer. Dermed 
kan forestillingerne her tale om krigen med en 
kritisk stemme og få tilskueren til at refl ektere 
over sit forhold til krig, samtidig med, at de 
personer, der har deltaget i krigen og bidraget 
til at opretholde den, omfavnes af det kulturelle 
fællesskab, forestillingen etablerer (Se Solveig 
Gade: ”Soldaten og nationen” ). 

Virkelighedsteaters udfordring er at fi nde 
en form, hvor aktørers små fortællinger 
- hvad enten de er traumatiske eller små 
hverdagsfortællinger - henvender sig til enhver 
tilskuer til forestillingen. Da virkelighedsteater 
netop undersøger spændingsfeltet mellem 
det personlige udtryk og den kunstneriske 
form, er det et helt basalt træk at dets aktører 
optræder som sig selv, bruger deres egne navne 
og giver tilskueren indblik i deres tanker og 
erfaringer. Eftersom virkelighedsteater skaber 
en karakteristisk interesseforskydning fra fi ktive 
roller mod aktører som konkrete personer, bliver 
dets performative potentiale også forstærket, og 
man må antage, at tilskuerens sansningen af 
teatersituationens her og nu derved intensiveres. 
På den måde kan virkelighedsteater generere en 
atmosfærisk æstetik, hvor kommunikationen 
om et følsomt emne som Danmarks forhold til 
international krigsførelse, i høj grad appellerer 
til tilskuerens kropsligt-sensoriske perception 
og kropslige empati.

Spændingen mellem aktørernes små singulære 
fortællinger og den globale verdens masterfor-
tælling fi nder vi trukket skarpt op i forestillin-
ger som Hjemvendt og I føling. I kraft af disse 
forestillingers virkeligheds-teatrale greb udfor-
skes konsekvenserne af en umulig krigspolitik 
gennem en variation af stemmer, samtidig med 
at den enkelte tilskuer perciperer både sin egen 
og de andres kropslige og sanselige reaktioner, 
og på den måde gennem spejlinger i fællesska-
bet konfronteres med sin egen relation til krig.

Ida Krøgholt og Erik Exe Christoffersen 
Lektorer ved Institut for Kommunikation 
og Kultur, Dramaturgi, Aarhus Universitet.

Hjemvendt 
Instruktør: Petrea Søe. 
Dramaturgi: Jens Christian Lauenstein Led 
Medvirkende: Peter Hørlyck, Kirsten Hegndal 
Bennike, Kristoff er G. Terkelsen, John 
Melchiorsen og Bjarke Schrøder Andersen. 
Ålborg Teater, Juni 2015

I Føling 
Instruktør: Christian Lollike. 
Koreografi : Tim Makiatis og Ester Lee 
Wilkinson 
Koncept og tekst er udviklet i samarbejde med 
Christian Lollike og tre medvirkende danske 
krigsveteraner, Henrik Møller Morgen, Jesper 
Nøddelund og Martin Aaholm. 

Samproduktion mellem Det Kongelige 
Teater Corpus) og Teatret Sort/Hvid Opført i 
København, Aarhus og Esbjerg 2014 og 2015.  
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Dette essay forholder sig til den form for virke-
lighedsteater 1, der arbejder med aktører i stedet 
for professionelle skuespillere.  Ambitionen er, at 
belyse nogle af de udfordringer, der kan opstå i 
produktionsprocessen, samt pege på, hvilke po-
tentialer jeg ser som resultat af inddragelsen af 
aktører som et realitetsfragment. Jeg har derfor fo-
kus på autenticitet som begreb i borgerscenefore-
stillinger, og de problemer, der kan opstå, når den 
svigter. Jeg mener det er relevant, at vi forholder 
os konkret til, hvad der er på spil, når borgere og 
deres erfaringer indtager scenen. Jeg håber nemlig 
ikke, at denne form for teater kun er en døgnfl ue 
på den danske teaterscene, selvom der bestemt er 
nogle udfordringer. 

Borgersceneteater
Peter er soldat, og har været inden for militæret i 
41 år. Han har været på mission 7 gange, til bl.a. 
Cypern, Bosnien og Afghanistan. I hans tid, som 
soldat har det ikke været muligt for ham, at tale 
med sine nærmeste om det, han har oplevet på 
missioner. Der er, som han siger indledningsvis 
i forestillingen; svært at tale om noget, der er så 
voldsomt. Peter har nogle ekstraordinære erfarin-
ger, som har haft store konsekvenser for hans liv.

Peter var en af de medvirkende krigsveteraner i 
Hjemvendt, som spillede på Borgerscenen på Aal-
borg Teater i forsommeren 2015. Borgerscenen 
holder til på teatrets mindste scene og har i sæson 

1)  Det er problematisk at benytte sig af begrebet 
virkelighedsteater, idet man kunne antage, at 
der dermed sættes et skel mellem teater, som 
er virkeligt, og teater, som ikke er. Hvilket ikke 
giver mening, da al teater dybest set er virkeligt. 
Grunden, til at jeg alligevel benytter mig af 
begrebet, som overordnet genrebetegnelse, 
er for at accentuere en insisteren på et særligt 
forhold til virkeligheden i kraft af inddragelsen 
af realitetsfragmenter (aktører).

13/14 og 14/15 produceret to forestillinger per 
sæson, efterfølgende er det blevet en per sæson. 
Disse er kunstnerisk professionelle opsætninger, 
men i stedet for professionelle skuespillere er der 
aktører på scenen – aktører, som Peter. Aktørerne 
stiller deres egne fortællinger og historier til rå-
dighed, og træder frem som sig selv i kraft af de-
res egenskaber, om det er biografi sk, fysisk eller 
mentalt. 

Når aktører inddrages, får iscenesættelsen mu-
lighed for at komme helt tæt på disse menneskers 
individuelle sandheder om sig selv, samtidig med 
at den valgte tematik skaber en fælles fortælling. 
Det er altså aktørernes erfaringer, som bliver bæ-
rende elementer i forestillingerne. Fælles for fore-
stillingerne er desuden en interesse for at danne 
grupper af aktører på tværs af grupperinger i sam-
fundet. Aktører, som på trods af forskellige erfa-
ringer, alle har noget til fælles – nemlig en relation 
til det valgte tema. De pågældende personers liv 
giver stof til forestillingen, og den skabes typisk 
gennem en devisingproces bestående af bl.a. in-
terviews og improvisationer. 

Borgerscenen på Aalborg Teater arbejder ud fra 
følgende to dogmer: Vi lyver aldrig, og borgerne 
fungerer altid som sig selv - aldrig som skuespille-
re. Ideen er altså, at aktørerne aldrig skal lade som 
om, de er noget andet, end det de er. De sand-
heder, som præsenteres på scenen, er aktørernes 
subjektive opfattelser. Der er her tale om en form 
for teater, der ikke kun baserer sig på virkelighe-
den, men inkorporer virkeligheden gennem brug 
af realitetsfragmenter, hvor realitet og iscenesæt-
telse, kunst og liv går i dialog med hinanden. Der 
er stadig tale om en iscenesættelse - en konstrueret 
virkelighed. Om det er på scenen i teatret eller i 
det forvandlede byrum, gribes der ind i realiteten, 
og det er ikke længere som altid – der må nødven-
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digvis være tale om en eller anden form for trans-
formation, som bliver til i løbet af den kreative 
proces. Den helt grundlæggende interesse går altså 
på at transformere mødet med de pågældende ak-
tørers erfaringer til kunst.

(Re)-præsentation og sandhed
„Samtidens dokumentarteater består i, at det re-
fl ekterer sin egen virkelighed, sine egne fordrin-
ger, betingelser og muligheder. Og netop gennem 
denne selvrefl eksion, bliver scenen til et virkelig-
hedslaboratorium, i hvilket sociale fantasier gen-
nem specifi kke æstetiske greb kommer til deres 
ret.” (Tobler 2014: 147 min egen oversættelse)

I artiklen Kontingente Evidenzen – über Mög-
lichkeiten dokumentarischen Th eaters i Dokument, 
Fälschung, Wirklichkeit (2014) fremanalyserer 
Andreas Tobler en forskydning i anvendelsen af 
»virkelighed« inden for teatret. Tobler påpeger, at 
der ses forskellige bekræftelsesstrategier (Beglau-
bigungsstrategien), som på scenen rejser forskel-
lige krav til sandhed. I samtidens dokumentariske 
teater startende med bl.a. Rimini Protokoll ind-
drages i stedet for dokumenter subjekters egne 
erfaringer, hvormed subjektet selv, med sin krop 
og gestik står som garant for sandheden: ”De stil-
ler sig frem med deres borgerlige navn, siger ”jeg” 
og påviser dermed, at de er vidner i egne sager. 
Med subjektivitet og gennem kohærens vinder 
deres fortællinger troværdighed“ (Tobler 2014: 
152 egen oversættelse). Når realitetsfragmentet 
iscenesættes og bliver en del af en montage, bliver 
dets realitetsstatus bragt i spil, tvivlen indfi nder 
sig, og der bliver ifølge Tobler tale om en selvde-
konstruktion. Denne selvdekonstruktion bliver 
problematisk, når der insisteres på, at der fi ndes 
en sandhed, som kan (re)-præsenteres på scenen. 
Tobler beskriver, at der i samtidens dokumentari-
ske teater er en tendens til at bryde med tidligere 
tiders objektivitetskrav, selvom det heller ikke her 
er muligt at omgå et krav om sandhed, men der 
er tale om en forskydning i forvaltningen heraf. I 
kraft af produktioner hvor aktører rekonstruerer 
deres egne livsfortællinger og forholder sig selv-
refl eksivt til deres virkelighed, sker der et skifte. 

Sandhedskravet løftes for betragteren til et anden 
ordens perspektiv. ”Det (samtidens dokumentari-
ske teater red.) viser også, hvordan virkeligheder 
(vil kunne) konstrueres, som da (vil kunne) anses 
som sande ” (Tobler 2014: 158 min oversættelse). 
Selve kontingensen gøres synlig. Dette muliggør, 
at publikum kan gøre sig kontingenserfaringer, 
samtidig med at en total dekonstruktion undgås. 
Udsagnenes forbindelse til sandhed postuleres 
ikke som værende en evigt gældende sandhed, 
men virkelighed og sandhed fremstilles som kon-
struktioner. Heri ligger et af borgersceneteaterets 
betydningsfulde potentialer. Derimod kan det for 
borgersceneteater være problematisk urefl ekteret 
at insistere på aktørernes autenticitet, og dermed 
ønske at overbevise publikum om at dette er en 
mere rigtig og autentisk udlægning af virkelighe-
den end andre former for teater. Dogmer som ”vi 
lyver aldrig”, og ”borgerne fungerer altid som sig 
selv”, er med til at sætte et klart skel til fx ama-
tørteater, men insisterer derved også på en auten-
ticitet, som kan blive problematisk, hvis det står 
urefl ekteret hen i iscenesættelsen. 

En anden udfordring for arbejdet med aktører 
er, at borgersceneteater er underlagt teaterinstitu-
tionens rammer, traditioner og måder at tænke 
teater og produktion af teater på. På landsdelssce-
nerne er der en ret solid tradition for mimetiske 
instruktionsgreb. Men aktørernes styrke er ikke 
mimetisk skuespil, og de skal ikke sætte sig ind i 
en andens perspektiv og spille en rolle troværdigt. 
På den måde er det vigtigt, at virkelighedsteater 
ikke kun erstatter skuespilleren med aktører og så 
ellers fortsætter med at producere teater som altid. 
Virkelighedsteater er en genre for sig, hvor udfor-
dringen bliver at opfi nde måder at iscenesætte ak-
tører og autenticitet.

Realitetsfragment og autenticitet
Ved at anvende aktører som et realitetsfragment 
ved vi på realplan, at disse aktører er hentet fra 
virkeligheden uden for den fi ktive ramme og reelt 
set kunne være en af os. Derved bliver autentisk 
et oplagt begreb til at beskrive borgersceneteater 
med. I Det autentiske – Fortællinger om nutidens 
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kunstbegreb  (2012) skriver Jørgen  Dehs, at det 
autentiske ikke bør forstås som et superlativ til at 
bedømme kunsten med, men en måde hvorpå vi 
forstår den. ”Vi bruger begrebet (red. autenticitet) 
som betegnelse for det, der forekommer os ikke at 
udgive sig for noget, ikke at stille sig an, men træ-
de frem som det, der er”. (Dehs 2012: 14). Hertil 
har det siden romantikken været et kriterium, at 
der ikke  synes at være en menneskelig intention 
bag. Borgersceneteater er et møde, i hvilket virke-
lighed og fi ktion, realitetsfragment og iscenesæt-
telse går i dialog med hinanden. Der er altså tale 
om en iscenesættelse, og dermed en menneskelig 
intention, hvorfor man kan spørge, om man over-
hovedet kan benytte begrebet autentisk i denne 
kontekst. Vi bevæger os dermed over i en æste-
tisk forståelse af autenticitet, som Dehs beskriver 
som: ”Æstetisk behøver autenticitet ikke at betyde 
meget andet end tilstrækkelig autentisk - nemlig 
tilstrækkelig til at fremstå autentisk og ad den vej 
kvalifi cere sig i forhold til vores virkelighedsfors
tåelse”(Dehs  2012: 16). Autenticitet er her ikke 
længere par tout sammenfaldende med noget op-
rindeligt eller ægte og dermed at være  autentisk. 
Autenticitet begrebsliggør altså i følge Dehs det 
at  fremstå  autentisk.  Dehs  beskriver endvidere 
med afsæt i Niklas  Luhmann det, han kalder 
for det heteronomt autentiske, dvs. at indtrykket 
af autenticitet angår det inddragedes realitetssta-
tus. På den baggrund kan man udlede at aktører-
ne, som realitetsfragmenter i en borgerscenefore-
stilling bliver forbundet med vores forestilling om 
et stykke virkelighed, der er selvstændigt, selvbe-
roende og selvgyldigt (Dehs 2012: 25), og det har 
hermed en klar realitetsstatus. Denne klare reali-
tetsstatus gør en forskel og vækker en autenticitet-
seff ekt. Iscenesættelsen producerer ”fejl”, tøven og 
afbrydelser for at vække autenticitetseff ekten for 
derved at tildele fragmenterne, dvs. borgerne, en 
klar status som realitet og lade dem virke, som den 
andethed de er i teatret. Man ledes da til at opfatte 
Peter som Peter samt se, at der er tale om levet liv 
med virkelige konsekvenser, og det selvom aktø-
ren er iscenesat. 

Der benyttes forskellige måder at arbejde med 

fragmentet på i borgerscene- og virkelighedstea-
ter-iscenesættelser. Der kan være forskel på hvor 
tydeligt aktører er kurateret, hvorfor autenticitet 
fremstår på forskellige måder. Da virkelighedstea-
ter på den ene side vil, at realitetsfragmentet skal 
være sig selv, altså være autentisk, og samtidig være 
teater, hvorfor der bliver tale om at fremstå auten-
tisk. Der opleves derfor en særlig svingning mel-
lem teatermediet og fragmentet, hvor  teatralite-
ten træder stærkere frem i kraft af den andethed, 
som realitetsfragmentet er i teatret, og som nævnt 
ovenfor bliver man nødt til at tage det alvorligt, 
idet aktørerne står som garant for levede liv med 
virkelige konsekvenser. Det bevirker, at publikum 
kan identifi cere sig, og man kan hævde, at 
publikum reagerer på realitetsfragmentet, som om 
det er autentisk. Dette kan man sige, at der er en 
god teatral økonomi i. Man skal ikke igennem en 
lang karakteropbygning eller nødvendigvis have 
gang i den store teatermaskine, for at få forestillin-
gen til at virke. Teatrets funktion er her primært 
at rammesætte tilskuerens blikke på aktørerne og 
undersøge de potentielle fortællinger. Det betyder 
omvendt, at med relativt få eller simple virkemid-
ler skabes en forbindelse til virkeligheden, og det-
te muliggør et spring fra potentialitet til realitet. 
Man kan se det som, at der for tilskueren åbnes et 
mulighedsrum, der tillader forandringsskabende 
drømme, hvormed der ses et potentiale, til at vir-
kelighedsteater kan skabe social og politisk foran-
dring ved at tilbyde sit publikum lighed, frihed og 
mulighed for kontingenserfaringer.

Produktionsstrategier
Borgerscenens forestillinger har typisk en 5-7 
medvirkende aktører, og på den måde danner 
hver forestilling en gruppe på tværs af gruppe-
ringer i samfundet, der har et til fælles, nemlig 
en relation til det valgte tema. I forbindelse med 
borgerscenens forestilling, Hjemvendt, var der fem 
aktører med hver deres erfaring med krig; en nød-
hjælpsarbejder, en feltpræst og tre soldater. 

På scenen fremsættes forskellige erfaringer, der 
ikke nødvendigvis er eller skal komme i overens-
stemmelse med hinanden. Det interessante er 
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forskellene og de potentielle konfl ikter, der kan 
ligge mellem de forskellige aktører, men også mel-
lem aktørernes udsagn og publikums iagttagelser 
heraf. Derved kan borgersceneteater være et mø-
dested på tværs af smag, holdninger og meninger. 
Et fællesskab 2, der ikke er elitært eller eksklude-
rende og dermed kun for de stærke. Et sted, hvor 
individets selvforståelse reelt udfordres – både ak-
tørernes og publikums. 

Fortællinger som grundsten
Inddragelsen af aktører i Borgerscenens produk-
tioner har indtil nu bevirket, at fortællinger har 
været en af grundstenene, man bygger forestil-
lingen på. En produktionsproces starter typisk 
med et eller fl ere interviews med de medvirkende 
aktører, hvor man i dialog med den pågældende 
aktør fi nder ind til kernen i deres fortælling. Der-
for foretages der typisk løbende omskrivninger 
gennem hele prøveforløbet. I forbindelse med 
produktionen af aktørernes tekst til scenen er jeg 
igennem mine observationer blevet opmærksom 
på, at instruktørens rolle både består i at vurdere 
og selektere, men også at korrigere i teksten. Der 
bliver i høj grad foretaget et dramaturgisk arbejde, 
hvor aktørernes ord bliver sat i relation til hinan-
den for at skabe sammenhænge, fl ow og fremdrift. 
Men det er tale om en væsentlig balancegang mel-
lem aktørernes egen fortælling, fortællemåde og et 
kunstnerisk formsprog. Ved gentagende rettelser 
opstår der en risiko for, at teksten ikke længere 
er aktørens egen, og dermed kan den blive dem 
fremmed, hvilket kan resultere i, at den følelses-
mæssige forbindelse til oplevelsen forsvinder, og 
dermed at oplevelsen af autenticitet forsvinder 
for publikum. At forblive tæt ved aktørens for-
muleringer bidrager til en troværdighed, som har 
positiv indvirkning på oplevelsen af autenticitet. 
Eksempler er fx at erstatte overordnede beskrivel-
ser med beskrivelser af konkrete oplevelser, som så 
ikke skrives ordret ud i det endelige manuskript, 
hvilket giver aktøren mulighed for at beskrive op-
levelsen på ny hver gang og dermed mindskes ri-

2)  Jf. Zygmunt Bauman, Fællesskab 2007 
(2001).

sikoen for, at de ’spiller’ deres tekst. Samtidig øges 
risikoen for ’fejl’, for tøven, for upræcise formu-
leringer, hvorved netop sprækker mellem iscene-
sættelse og det autentiske træder frem. Tendensen 
er altså, at der arbejdes på, at aktørernes tekster 
i den endelige forestilling ikke virker for præcise 
og korrekte. I kraft af at disse ’fejl’ står i kontrast 
til formen og den illusion, som teater ofte sigter 
mod, producerer fejlene en troværdighed og en 
oplevelse af autenticitet.

Få ordene til at leve
En af de udfordringer denne form for teater 
kæmper med hver eneste gang er, hvordan man 
får forestillingen til at leve på scenen, så det ikke 
bare bliver et PowerPoint-foredrag. Som pointe-
ret arbejder Borgerscenen ud fra at aktørerne ikke 
skal spille, samtidig er det umuligt bare at være 
sig selv. Så spørgsmålet er, hvad aktørerne skal 
gøre på scenen? Her ses en tendens til iscenesæt-
telser som griber tilbage til hverdagshandlinger, 
som aktørerne i forvejen er fortrolige med, som 
i Livet med døden, hvor aktørerne blive iscenesat 
omkring et middagsbord, eller i Hjemvendt, hvor 
krigens beretninger indtager en ganske almindelig 
dagligstue. Egentlig eksisterer der ingen grænser 
for den fysiske iscenesættelse, men iscenesættelses-
grebenes muligheder bevæger sig på en knivsæg, 
fordi det igen er væsentligt for denne genre at 
sikre forbindelsen til aktørens liv og erfaringer. 
Balancen er helt afgørende for, om et iscenesæt-
telsesgreb fremstår autentisk eller kunstigt. Aktø-
rerne kan ikke skjule, hvis et iscenesættelsesgreb 
ikke har noget med dem at gøre, men (heldigvis) 
heller ikke, når det har noget med dem at gøre 3. 
Når Peter sidder helt alene på scenen i en læder-
sofa og fortæller om, hvordan han efter 6 måneder 
i Bosnien kom hjem og kun kunne holde til at 
spille computerspil eller se fj ernsyn, underbygger 
billedet på scenen den isolation, han oplevede. 
Han har det dårligt og familien forstår ham ikke - 
med den konsekvens, at han bliver skilt. 

3)  Jf. Die Bürgerbühne – beschribung eines 
Modells af Miriam Tscholl i Die Bürgerbühne 
– das Dresdner Modell (2014)
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Der ligger en udfordring i at tage imod aktø-
rernes virkelighed, og derefter transformere dette 
til noget, der i sidste ende kan fungere for eller 
med et publikum, uden at aktørernes forbindelse 
til deres virkeligheder mistes. Det ses som en til-
bagevendende udfordring, at instruktører ikke 
altid formår at rammesætte aktøren, men i stedet 
fristes til at præge aktøren. Der er i arbejdet med 
at omsætte fortællingerne til scenen tale om en 
svær balancegangen mellem kunstnerisk autono-
mi og aktørernes suverænitet og autonomi. Med 
valg, der går ud over forbindelsen til aktørernes 
liv, ændres aktørernes rolle fra realitetsfragment 
til skuespiller, en opgave som aktøren umiddel-
bart ikke formår at løfte, eller der opstår en risiko 
for at manipulere eller udstille aktørerne. Et helt 
grundlæggende spørgsmål til borgersceneteaters 
produktionsprocesser bliver da, hvem eller hvad 
der skal tages hensyn til. På den ene side har vi 
kunsten, som fordrer at et materiale ordnes med 
et bestemt formgreb, og på den anden side aktø-
rerne, hvis status hænger sammen med autentici-
tetseff ekten, som på mange måder er hvad disse 
forestillinger lever og ånder for, men som opnås 
gennem en sensibilitet over for aktørernes liv og 
erfaringer, jf. tidligere omtalte balance. Der bliver 
derved tale om en balancegang mellem at inter-
venere og potentialisere, mellem en demokratisk 
proces og en æstetisk proces, mellem at ramme-
sætte de mennesker, der nu engang er materiale 
for forestillingen, og at præge dem.

Devising som strategi
Kendetegnende for devising er at skabe en fore-
stilling uden et på forhånd givet tekstforlæg, hvor 
processen i stedet inkorporerer og går i dialog med 
de involveredes perspektiver og input, typisk gen-
nem kollaborativ skabelse. En proces, der ifølge 
Alice Oddey i Devising Th eatre (1994, er ken-
detegnet ved et fokus på udvælgelsesprocessen, 
som kræver innovation, opfi ndsomhed, fantasi 
og risikovillighed. Endvidere fremhæves impro-
visation, intuition og spontanitet som væsentlig 
for fremgangsmåden. I kraft af at jeg ser en fæl-
les grundlæggende interesse i borgersceneteater 

for at involvere aktører og bygge en forestilling på 
deres erfaringer, giver det god mening at benytte 
devising, for det potentiale, som kan forløses gen-
nem devising, bliver forestillinger der kan blande 
personlige og æstetiske udsagn, og det ofte uden 
at værkets eget synspunkt helt kan lade sig be-
stemme. 

”… devising as a collaborative process of performan-
ce-making, potentially enables the production of a 
diff erent kind of performance structure that in some 
senses refl ects its collaborative creative process – typi-
cally compartmented or fragmented, with multiple 
layers and narratives” (Heddon og Milling 2006: 
221).

Som gennemgående kendetegn ved de borger-
sceneproduktionen jeg har fulgt, genereredes 
materialet til forestillingerne (udover førnævnte 
interviews) gennem improvisationer, der tog ud-
gangspunkt i aktørernes levede liv og hverdag, og 
når det lykkedes at involvere aktørerne, var det 
gennem en åbenhed og en villighed til at eksperi-
mentere fra begge parter. Endvidere ses en tilgang 
præget af dialog, som søger at give plads til aktø-
rerne og deres inputs. Idet der er en interesse for at 
transformere mødet med de pågældende aktørers 
erfaringer til kunst og ikke gengive dem én til én, 
søges der samtidig at få skabt et rum, hvor grænser 
kan afprøves. 

Instruktørens rolle
I forbindelse med mit arbejde med virkeligheds-
teater ser jeg, at instruktørens primære opgave 
består i at vælge ud og transformere materialet 
til en forestilling. De er blikket udefra, som hjæl-
per aktører med at fremstille sig selv i et medie, 
teatret, som de typisk ikke har erfaring med. De 
er søgende og spørgende, og går efter at skabe et 
rum for den kreative proces, der bygger på tillid 
og ærlighed, og hvor de kan nærme sig aktøren 
og dennes erfaringer gennem empati og omsorg. 
De instruktører, jeg har kendskab til, indtager ofte 
en dobbeltrolle som facilitator af en demokratisk, 
proces, hvor han/hun møder aktørerne i øjenhøj-
de med respekt, inddrager dem i processen og er 
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åben for og lytte til, hvad de har at sige gennem en 
dialogbaseret og spørgende tilgang. Samtidig er en 
instruktør kunstner med ansvaret for at transfor-
mere materialet til at værk for et publikum, hvor 
han/hun sorterer, organiserer fokus og lader de 
forskellige aktørers perspektiver møde hinanden 
i en montage. Dette kompositoriske arbejde kan 
bestå i fx at vælge ud, at lægge noget til, trække 
noget fra eller at kombinere 4, hvor udfordrin-
gen ligger i et spil mellem åbninger og lukninger 
i en konstant forhandling mellem kunstnerisk 
frihed og aktørernes suverænitet. I arbejdet med 
realitetsfragmenter fordres en sensibilitet over for, 
hvornår man som instruktør skal være åben og 
tilbageholdende, for at give aktørerne plads, og 
hvornår og i hvilken grad instruktøren kan have 
en strukturende og styrende tilgang. Som en pro-
ces skrider frem og en instruktørs anelse om det 
endelige resultat står klarere, er det nødvendigt i 
højere grad at styre processen ovenfra og begyn-
de at præge. Risikoen er her at der insisteres på 
bestemte udlægninger af aktørernes fortællinger, 
og at der interveneres i dem ud fra et ønske om 
at dramatisere eller dokumentere sammenhænge. 
Instruktørens rolle kan ændre sig fra at være facili-
tator af en devising til instruktion uden hensynta-
gen til den oprindelige intention om medskabelse. 
I et sådan skifte som godt kan forekomme – også 
som et uerkendt dilemma - risikerer ideen om, at 
aktørerne står som realitetsfragmenter at blive for-
styrret, og derved kan muligheden for at lade dem 
virke som den andethed de er i teatret også forryk-
kes. Dette er for mig at se problematisk, da det at 
realitetsfragmentet har en klar realitetsstatus har 
den eff ekt for oplevelsen af denne form for teater, 
at virkeligheden trænger sig på og peger på levede 
liv med virkelige konsekvenser. Jeg mener altså, at 
det er vigtigt at prioritere realitetsfragmentet og 
synliggøre det af hensyn til virkelighedsteatrets 
særlige funktion.

4)  Se Geographies of Requiredness: Notes on 
the Dramaturg in Collaborative Devising* 
i Contemporary Theatre Review, Vol. 20(2) 
Willams 2010: 199

At udfordre individets selvforståelse
Borgersceneteater gør det muligt at møde forskel-
le i et dissensus-fællesskab. Et fællesskab, der lige-
som det æstetiske fælleskab jf Zygmunt Bauman i 
Fællesskab (2001) er kendetegnet ved et knage-fæl-
lesskab, et uforpligtende fællesskab, som ikke går 
udover retten til forskellighed. Ordet dissensus er 
lånt fra Rancières  essaysamling Dissensus: on Po-
litics  and  Aesthetics  (2010), i hvilken politik og 
æstetik karakteriseres som former for  dissensus: 
”artworks  can  produce  eff ects  of  dissensus  pre-
cisely  because  they  neither  give  les-
sons  nor have  any  destination.”  (Rancie-
re  2010:140).  Ideen om  dissensus-fællesskabet 
hænger tæt sammen med, hvad denne genre 
kan, nemlig at nuancere et tema  gennem 
de medvirkendes forskellige oplevelser eller 
synspunkter. Om det er på scenen, eller det er i 
det forvandlede byrum, så sammensættes et fæl-
lesskab, der går på tværs af forskelle; høj som lav, 
stærk som svag. Ved at lade aktører indtage rol-
len som ekspert på eget levet liv, opnår individet 
(det være sig både aktør og publikum) en social 
anerkendelse og beroligelse (jf. Bauman). Og ved 
at iscenesætte individuelle perspektiver på et gi-
vent tema på tværs af samfundsgrupper, gives 
der et mangfoldigt perspektiv bestående af indi-
viduelle sandheder, hvorved forestillingerne kan 
formå at konstituere et dissensus-fællesskab hvor 
situationer/scener er mulighedsrum, i hvilke man 
kan gøre sig erfaringer, og hvor man kan møde 
et udsagn, som står suverænt, men som samtidig 
ikke homogeniseres eller hævdes gyldigt for alle. 
Herved frigøres tilskuerne (jf. Ranciere) til at lin-
ke det de ved, med det de ikke ved og dermed kan 
denne form for teater potentielt set åbne for social 
forandring. I mødet med erfaringer og synspunk-
ter på vores fælles verden gives mulighed for at 
refl ektere over andres smag, men samtidig invol-
veres publikum i refl eksionerne over fx det at bo i 
Aalborg Øst eller være i krig og vende hjem igen. 
Derigennem bliver publikum mere modtagelige 
for at anerkende forskelle, og fortællingerne kan 
bruges som grundlag for at kunne orientere sig 
og handle i en virkelighed, som er fl uktuerende 
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og kompleks. Gennem associationer og spaltnin-
ger anerkendes den distance, som er indskrevet i 
værket og som sætter alle tilskuere lige for at for-
tolke på sin måde. Med andre ord er der ikke én 
fælles meningshorisont men fl ere mulige, og det 
er, hvad dissensus er ude efter. Ved at være inte-
resseret i noget, som er dissent, kan en adskillelse 
i smagsfællesskaber imødegås. Derved kan teatret 
fungere som mødested, hvor fællesskabet, om end 
forstillet eller midlertidigt, ikke er elitært eller 
ekskluderende – et disensus-fælleskab. Heri ses en 
potententiel publikumsudvikling.
Dissensus-fælleskabet hænger for mig tæt sam-
men med tendensen i samtidens dokumentariske 
teater:  arbejdet med at bryde med tidligere tiders 
objektivitetskrav og derved undgå at insistere på, 
at der fi ndes en sandhed, som kan (re)-præsen-
teres på scenen. Ved fx at gøre brug af en selvre-
fl eksiv tilgang, hvor iscenesættelsen refl ekterer sin 
egen virkelighed, betingelser og muligheder, kan 
borgersceneteater løfte det potentiale, jeg allerede 
har beskrevet. Forestillingerne kan åbne et mulig-
hedsrum for publikum, der udfordrer individets 
selvforståelse og tillader forandringsskabende 
drømme mod social og politisk forandring. Idet 
der er tale om ikke-professionelle skuespillere, er 
forbindelserne til aktørens liv og erfaringer af-
gørende for, om et iscenesættelsesgreb fremstår 
autentisk eller kunstigt. Ideelt set mindskes sprin-
get fra potentialitet til realitet. Vi mærker foran-
dringens nødvendighed.

For at vende tilbage til Peter, har det for ham 
været en kæmpe oplevelse at være med i en bor-
gerteaterforestilling, men udover det har det også 
været ren terapi. Hvis man snakker med Peter om 
hans medvirken, er man ikke i tvivl. Det at være 
med i Hjemvendt var ensbetydende med endelig 
at få fortalt, hvad det vil sige for ham at være på 
mission, hvad hans arbejde har betydet for ham 
og hvilke konsekvenser, det har haft. En fortælling 
som både er vigtig for ham at få fortalt og højst 
oplysende for samfundet at høre.

Tine Voss Ilum 
Cand. mag. i dramaturgi (2015) og skrev 
speciale om virkelighedsteater, samtidig ar-
bejdede hun som koordinator for Borgersce-
nen ved Aalborg Teater. Senest har hun væ-
ret ansat på projektet ”Kunsten at lytte” ved 
Carte Blanche, hvor hun bl.a. arbejdede med 
borgerinddragelse. 
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Essay

Krig i Hørve (2013)



Du skulle have været der er undertitlen på 
forestillingen om krigen, hvor vi ikke var der. 
Det referer måske til et af de centale ikoner fra 
2. Verdenskrig. ”Kilroy was here” fænomenet 
stammer fra amerikanske udstationerede 
soldater under 2. Verdenskrig. Frasen blev 
skrevet på væggen for at vise, at soldaterne havde 
været der, og det udviklede sig efterhånden til 
en sport at få placeret Kilroy-udsagnet på de 
mest umulige steder o ver hele verden. På den 
måde udviklede der sig en kollektiv bevægelse 
som dokumenterede krigens subjekter. 

Krig (Du skulle ha’ været der) (2013) er en 
vandreforestilling af den tyske instruktør Lukas 
Matthaei og dramaturg Miriam Frandsen, 
produceret i et samarbejde mellem Odsherred 
Kulturfestival, Viborg Festuge og Waves Festival 
og opført i Hørve, Viborg og Vordingborg. 
Forestillingen er et forsøg på at undersøge 
spændingen mellem den fj erne krig og det 
nære lokalmiljø og bygger på  interviews med 
krigens førstehå ndsvidner, en pressefotograf, 
en soldat som har været udstationeret i 
Afghanistan og en feltpræst, som ligeledes 
har været i Afghanistan. Lydsporet med disse 
afspilles i byernes forskellige rum og med 
borgere som frivillige aktører, og derfor varieres 
forestillingens koncept i forhold til stederne, de 
lokale medvirkende og de mediale muligheder. 

I forestillingen høres lydsporet enten som 
skrattende radiotransmission eller gennem 
højtalere på vandringen gennem den 
iscenesatte by. Mens forestillingerne varierer 
efter det lokale sted for iscenesættelsen, er det 
dokumentariske interviewmateriale ens i de 
forskellige versioner. Interviewene er personlige 
beretninger, som giver krigsfortællingerne et 
ansigt og et subjekt, hvilket kan ses som et 

modsvar til de udviskninger og anonymiseringer 
af krigen, der ellers er en tendens i dag, hvor 
dronefl y erstatter konventionelle våben. De 
tre interviewede fortæller om krigen som en 
gennemgribende tragisk aff ære, om deres 
egne traumer og dilemmaer og om løsninger 
på dilemmaer, som når fotografen beretter, 
hvordan han skruede musikken i sin bil op på 
højeste volumen for at overdøve en massakre, 
som foregik lige udenfor. Som tilskuer må 
man prise sig lykkelig, hvis man ikke ”har 
været der”. Men stemmerne og de subjektive 
fortællinger fra krigens virkelighed virker også 
dragende, leveret af helte, der sætter eget liv på 
spil for at yde hjælp til andre. Titlen Krig (Du 
skulle ha’ været der) kan læses i det spændingsfelt 
- det er en kritik af krigen men også af os, der 
ikke har engageret os og ”været der,” og på den 
måde udstilles det umulige i at skabe forståelse 
mellem alle ’os’ udenfor og ’dem’ indenfor 
krigszonen (Se Rosendal Nielsen: ”Analyse af 
Krig (Du skulle ha været der) i Viborg. I Kunsten 
ude på kanten, Peripeti særnummer 2016). 
Interviewene præsenterer på lignende måde 
en række etiske dilemmaer eller paradokser, 
som er forbundet med krigen som fænomen. 
Feltpræsten beskriver paradokset mellem det 
kristne menneskesyn, som han repræsenterer, 
og pligten til at slå ihjel. Pressefotografen taler 
om det etiske paradoks der ligger i ”jagten” 
på det gode krigsbillede, som af gode grunde 
helst skal være dramatisk. Soldaten berører 
det paradoks, at han egentlig har respekt for 
fj enden, såfremt han er en god soldat. 

Tilskuernes lytning styres primært af 
krigsfortællingernes komposition, mens blikket 
bliver ført af den performative vandring 
gennem den iscenesatte by, hvor man møder 

Performancevandringer i en krigszone
Om iscenesættelse af tilskueren til Krig (Du skulle have været der) i Hørve og 
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små optrin, omringes af iscenesættelsen og 
fanges af tilfældige bybilleder og lokaliteter. 
Kontrasten og interaktionen mellem byen og 
krigsfortællingerne er her bærende dramaturgisk 
princip. Undertiden bliver konkrete handlinger 
baggrund for radiomontagen, og samtidig 
bliver det, man lytter til, levende, som foregik 
det her og nu i denne by. En borger i det fj erne 
er måske ham, som synker sammen skudt som 
fj ende. På den måde forsøger forestillingen at 
ramme det rå og uvilkårlige ved virkeligheden.

Montagen betyder, at man som tilskuer både 
ledes og kontinuerligt må overveje, hvorvidt 
det, man perciperer, er en del af kompositionen 
eller ej. Bevæger denne fl yver sig tilfældigvis hen 
over os, eller er den iscenesat? Kombinationen 
af komposition og tilfældighed gør, at 
tilskuerens oplevelse af tegnspillet kan få en 
særlig intensitet. Måske bringer det trods alt en 
forståelse for krigen nærmere, idet usikkerhed 
og agtsomhed i forhold til hvem og hvad 
omgivelserne står for, og hvordan vi skal reagere 
på det, der foregår omkring os, skærpes af de 
tildelte tilskuerpositioner, hvilket givet også er 
tilfældet, når man er i krigszonen. 

Krig i Hørve
I Hørve begynder krigen på  P-pladsen foran 
Netto. På  medbragte transistorradioer stiller 
tilskuerne ind på  en særlig krigskanal, og 
forestillingen er i gang. Gennem radioen 
instrueres man i, hvordan man forholder 
sig i krigszonen: følg trop, hold sammen... 
Så  drøner en traktor forbi, fra dens ladvogn 
blafrer et banner med på skriften: ”Velkommen 
fremmede”. Traktoren vender og stopper ud 
for tilskuerne ved Netto. På  bannerets anden 
side stå r der: ”Krigen er lige begyndt”. Det 
er os, turister og lokale i shorts og sandaler, 
der er troppet op i Hørve en sommeraften, 
som banneret henvender sig til, og vi smiler 
forventningsfuldt. Efter det ironiske anslag 
fører borgerne tilskuerfl okken ind i en noget 
mere dyster stemning i byens idrætshal. På  
gulvet er der madrasser, tøj i bunker, liggestole 

og andet: en fl ygtningelejr. 
Siddende på gulvet hører man 

pressefotografen fortælle om konsekvenserne af 
livet i krigszonen i forhold til hans familieliv og 
mentale tilstand i det hele taget. Oplevelserne 
har mildt sagt traumatiseret ham. Imens 
spiller børnene fodbold og forstyrrer med råb 
de vanskelige situationer, som krigsfotografen 
beretter om: Skal han tage billeder af døende 
børn, børnelig eller børn som grinende 
følger efter ham, og som tilsyneladende har 
overskud til at ville lade sig fotografere? I den 
sidste del af den 10 minutter lange tale bliver 
det mørkt, lysets slukkes, men børnene har 
lommelygter. Da lyset tændes igen, er børnene 
bevæbnet med forskellige legetøjsvåben. Og de 
begynder at genne os ud af salen med aggressive 
kommandoer: Ud, hurtigt, let røven, osv., 
mens de vifter med våbnene som var de små 
børnesoldater. Uden for hallen ankommer en 
brandbil med blå blink, og børnene kravler 
ind i førerhuset og køres væk, mens de griner 
og truer med våbnene. Tilskuerfl okken føres 
videre gennem nabolaget og passerer haver, 
hvor der trænes nødhjælp og kampteknik. 
Mens man lytter til soldatens fortællinger om 
en konkret krigssituation, føres man ud på en 
mark med græssende køer og videre op på en 
høj, hvorfra der er smuk udsigt over byen og 
omkringliggende marker. Krigsberetningerne 
fortsætter, mens man i det fj erne pludselig 
ser en gruppe motorcyklister komme forbi på 
vejen, mens de gasser op. Ligeledes i det fj erne 
ses en gruppe ældre som leger ”krig”, alt imens 
man hører hvordan soldaten sejrsstolt fortæller 
om at ligge en hel dag på lur efter ”mål”, om, 
hvordan han og en kammerat lykkedes med at 
nedskyde fj enden, og om, hvor godt en kold 
cola kan smage efter en lang dag i marken. 

Tilskuerne bevæger sig videre og kommer 
forbi en gade, hvor der ligger store bunker 
”forladt” tøj. På vandringen opdager man 
beboere, som iført gasmasker luger haven 
eller læser avis. På vejen kommer et ”militær” 
orkester i grønne uniformer og hvide bukser 
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med både børn og voksne. De er hverken særlig 
velspillende eller gode til at gå i takt, men 
uniformerne et absolut nystrøgne og de går op 
i deres optræden med fuld koncentration. De 
ledsager tilskuerne gennem haver og stier frem til 
et af byens værtshuse. Her sidder allerede lokale 
borgere, og man kan sætte sig blandt dem og 
købe en øl fra baren, der for øvrigt er udformet 
som et alter, mens feltpræsten fortæller om de 
traumer og psykiske mén krigen påfører hans 
”menighed”. Han beretter også om sin egen 
oplevelse af at se de døde soldater blive fragtet 
ind i lejren. Forestillingen slutter med, at nogle 
af de lokale stille synger ”Danmark nu blunder” 
og langsomt bidrager fl ere og fl ere, således at 
forestillingen slutter som en fællessang.

Krig i Viborg
I Viborg er rækkefølgen i krigsfortællingerne 
en anden: man hører først feltpræsten, 
så pressefotografen og endelig soldaten. 
Forestillingen begynder i munter toneart 
udenfor den gamle byrådssal, hvor en højtaler 
spiller Kim Larsen og Gnags, men den joviale 
stemning forstyrres af en lille fl yvemaskine, 
der svæver hen over bygningen, mens der 
råbes i megafon: ”Borgere i Viborg. Krigen er 
begyndt!” Tilskuerne går op ad trapperne og 
ind i byrådssalen, hvor møbler ligger væltet og 
luften er tyk af røg. I et hjørne blinker en lampe, 
vinduerne er åbne og røgen siver ud. Tilskuerne 
fordeler sig i rummet og lytter til feltpræsten, 
som i højtalere fortæller om sin opgave med 
at tale til soldaternes menneskelighed og 
næstekærlighed, når de er i jubelrus over deres 
succes med at nedlægge fj enden. Fortællingen 
tager en drejning, da han taler om det 
grusomme syn af dræbte soldater, som er en 
logisk følge af krigen og en del af feltpræstens 
virkelighed. Imens dukker 5-10 unge mænd op 
en efter en og begynder langsomt at stille stole 
og borde på plads. Nogle kommer fra andre 
rum, andre har tilsyneladende sovet under 
stole, puder og borde. Rundt om på gulvet 
ligger efterladt tøj, som de langsomt tager på 

og bliver til uniformerede spejdere. Rummet 
bliver langsomt omdannet og fremstår som et 
midlertidigt kirkerum med lys på bordet og 
altertavle. 

Efter seancen i salen føres tilskuerne ud 
gennem byen og når til en smal gammel 
bygade med ældre ejendomme. Flokken går 
ned gennem gaden og bliver undervejs tiltalt af 
borgere som diskret, men bestemt siger: ”kom 
med her du, du, og også dig - kom”. Eller ”Følg 
med her!” Og i små grupper trækkes tilskuerne 
ind i private huse og lejligheder. Som tilskuer 
får man mulighed for at fornemme hvordan det 
er at være en fl ygtning, som gemmes bort og 
skjules, fx af et ældre ægtepar, som fører tre af 
os tilskuere ind i en opgang og op på 2.sal og 
ind i en lejlighed, hvor vi bliver placeret i stuen 
omkring et bord. Fjernsynet er tændt med 
fl immer på skærmen. Her går næste fortælling 
i gang. Mens man hører pressefotografen, får 
man lejlighed til at se sig om i stuen. Der er 
pænt og ordentligt med billeder af børn og 
børnebørn på væggen. Værtsparret siger ikke 
noget og peger blot på nogle stole, hvor vi kan 
sætte os. Imens begynder de at pakke deres 
kuff erter. Kvinden trækker gardinerne for, 
udenfor er det blevet mørkt. Da fortællingen 
er slut, får vi kort og præcis besked på at 
forlade stedet, og vi går med ægteparret, som 
medbringer kuff ert og tasker, ned af trappen. 
Flokken samles igen og skal vente i en mørk 
port i tavshed. 4-5 guides kontrollerer at alle 
er med. Vi står måske fem minutter, guiderne 
virker urolige, hvilket breder sig til tilskuerne. 
Man hører lyde i mørket, én kommer løbende, 
og vi får at vide, at vi skal følge med ind i en 
mørk baggård, gennem fl ere porte og trapper 
ud på en oplyst gade, hvor vi igen gennes ind 
i mørket bag et hus. Herfra går det videre 
gennem en kirkegård. Her i mørket dukker 
der væsner op i regnslag og med pandelamper, 
der er forskellige lyde af musik, råb og løbende 
skridt i gruset. Hvor mange der egentlig er, kan 
man ikke få overblik over, heller ikke om det 
er venner eller fj ender – eller blot spøgelser. 
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Indtrykket er mest forvirring, uhygge og en 
følelse af at være desorienteret. Vi kommer 
igen ud på en vej og modtages af en stor mand. 
”Vagt” står der på ryggen af ham, og han leder 
os til en parkeringsplads, hvor vi mødes af 
en fl ok på 10-15 motorcyklister, som gasser 
maskinerne op, alle klædt i sort og med visiret 
på hjelmen slået ned. Endelig ankommer vi til 
stadion, føres ind og står pludselig på en mægtig 
fodboldbane. Vi gennes ind på midten af banen 
mens vi i radioerne hører soldaten fortælle. 
Det hvide neonlys på fodboldbanen tændes. 
Stadion er tomt og føles kæmpestort, som vi 
står der ”fanget” i spotten og får lejlighed til at 
associere til krigens iscenesatte henrettelser på  
stadions i Chile, Nordkorea eller Afghanistan. - 
Hvem ville være tilskuere, hvis vi var fanget, og 
om lidt skulle skydes ned som underholdning 
for folket? 

Vi føres op på tilskuerpladserne. Her sidder 
vi nu og iagttager et tomt stadion med plads 
til måske 10.000, mens vi bare er omkring 80 
tilskuere. Lyden ændrer sig til et helt andet 
og gennemtrængende format, idet soldatens 
stemme pludselig sendes ud gennem stadions 
lydanlæg. Den store grønne plæne er stadig 
oplyst, der går en enkelt due rundt og græsser. 
Vi hører soldatens fortælling om, hvordan 
det lykkes ham at skyde en fj ende ned på 
1264 meters afstand, og mens fortællingen 
gjalder ud over plænen, løber en trup på 
15-20 cheerleaders i uniformer med fj er og 
forskellige rekvisitter ind på den fj erne ende 
af plænen, så langt væk at deres optræden kun 
er synlig, når de er synkrone i deres dans eller 
laver akrobatiske opstillinger. De løber ud med 
fodboldklubbens fl ag efter sig. Lyset slukkes 
og tekster med citater fra krigsfortællingerne 
ruller hen ad reklamebanden. Mens man læser 
citaterne, lyder en kraftig larm fra motorcykler, 
som drøner rundt i tilskuertunnellen og gasser 
brutalt op. Det lyder øresønderrivende, og 
støjen afl øses en kraftig rockmusik. Idet vi går 
ud i stadioncaféen, passerer vi et rockband. 
Baren er åben, og rundt om den holder 

motorcykler parkeret og motorcyklister med 
deres piger i sorte læderjakker og veste med 
rygmærket ”Tigerne” hænger ud og drikker 
øl. Bandet spiller Heavy Metal: We are Dying, 
og forestillingens vandring ender her i et 
uhyggeligt mørke, hvor man langsomt kan tage 
tilbage til dagligdagen ved at sive ind i baren 
eller ud i natten.

Tilskuerforholdet
Ved åbningen af forestillingen i Hørve 
proklamerede instruktør Lukas Matthaei, at 
”ingen ved helt, hvad der vil ske, og hvem der 
deltager.” Det viste sig at være en betydningsfuld 
formulering, som pegede på performativiteten i 
Krig (Du skulle ha været der), for ganske vist var 
man ikke i tvivl om, at man skulle være tilskuer 
til en iscenesat komposition, men samtidig 
åbnede Matthaeis formulering blikket for de 
detaljer og begivenheder på vandringen, som 
måtte falde udenfor instruktørens iscenesættelse. 
Med sit greb skaber forestillingen en særlig 
kommunikativ form. På  den ene side er man 
tilskuer til en situation, der er rammesat med en 
teatral kontrakt, og man er dermed modtager af 
en afsenders intention, og vil forstå  situationen 
gennem nogle fortolkningsantagelser. På  den 
anden side er man som tilskuer placeret i en 
intimitet, som aftvinger en at forholde sig til 
den performative virkelighed: man er deltager.

Da vi var tilskuere i Viborgversionen, oplevede 
vi under besøget i det ældre ægtepars lejlighed, 
hvordan denne dobbelte tilskuerposition fi k 
konsekvenser for forestillingens performative 
niveau. Mens pressefotografen bragte krigen 
ind i lejligheden og fortalte om nogle af de 
personlige omkostninger, det har haft at 
være helt tæt på og dog altid udenfor krigen, 
pakkede beboerne i lejligheden som tidligere 
beskrevet deres kuff erter. Samtidig med 
at disse to montagedele spillede sammen, 
involverede situationen os tilskuere, som sad 
sammen omkring et bord og iagttog og lyttede. 
Én var tydeligt meget berørt, snøftende og 
med tårer som løb ned af kinderne, hvilket 
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uundgåeligt gled ind i iscenesættelsen, og 
dette skabte sandsynligvis en lille konfl ikt i 
tilskuerne: er vores reaktioner et brud med 
forestillingens komposition, eller er det en del 
af kompositionen og dermed en bekræftelse 
af den? Placeret omkring spisebordet hos 
værtinden var det svært at være helt upåvirkede 
af de andre tilskueres reaktioner, hvilket i denne 
situation trak de spændinger, forestilling havde 
iscenesat os i, yderligere op. Vi havde strejfet 
krigens brutalitet, men med det lokale sted 
som virkelighedsmarkør: vi er ikke dé r, men 
lige her, siddende om et spisebord i en fredelig 
provins, uden at kunne handle i forhold til 
krigens grusomhed. Vi var fælles om dette, 
men oplevede det nok forskelligt: man kan 
græde over krigen eller være kynisk, og netop 
fordi vi som tilskuere var placeret så  tæt på  
hinanden, stod paradokserne i den virkelighed, 
vi sammen er nedfældet i, skarpt. - Skal vi 
indleve os i krigen eller fortrænge den? - Hvem 
er det synd for? - Hvordan skal vi forholde os til 
det faktum, at vi ikke kan gøre noget? 

Krig i to versioner
Hvad har processen omkring Krig (Du skulle 
have været der) betydet for de medvirkende 
borgere og deres byer? Det er vanskeligt at 
afgøre, men det er en del af værkets kvalitet, at 
det ikke stopper ved tilskuerens oplevelse men 
også sætter sig spor i de respektive byer og hos 
deres borgere. Selv om konceptet sikrer en vis 
ensartethed, er der dog meget der tyder på, at 
værket tager forskellige retninger alt efter, om 
det er en lille globaliseringstruet by, som Hørve, 
der er sted for iscenesættelse, eller en større 
handels- og kulturby som Viborg.

Forestillingen i Hørve kan ses som en 
del af den byfornyelsesplan, som blev sat i 
gang i 2011, og som man søger støtte til fra 
kommunen og staten. Dette er yderligere et led 
i lokaldemokratiforsøget, som Hørve deltager 
i som en globaliseringsramt landsby. Byen er 
præget af en vis stagnation, som formodentlig 
kræver en form for nytænkning i forhold 

til, hvad byen er, hvilke attraktioner den har 
eller kan udvikle, og hvad den kan udvikle 
sig til. Den måde at skabe teater på forbinder 
således teatermediet med det konkrete byliv, 
de igangværende aktiviteter og dermed 
byens identitet, selvfølelse og de generelle 
udkantsbetingelser. Teatret bliver en handlende 
faktor i den forstand, at både deltagerne og 
tilskuerne intervenerer i byrummet.

I Hørve får tilskuerne tildelt positionen 
som fremmede, der iagttager de lokales 
mærkværdigheder. Forestillingen er mere 
stilfærdigt iscenesat end Viborgversionen, 
og på vandringen gennem byen får man 
både mulighed for at forundres over stedets 
hverdagslige iscenesættelse, som fx at et skib 
befi nder sig midt i en gårdsplads, og over 
teatralt iscenesatte steder og handlinger, som 
borgere der bærer gasmasker og voksne, der 
leger krig. 

I Viborg gør andre forhold sig gældende. 
Byen er centrum for en række politiske 
og administrative instanser i regionen, og 
borgerne er vant til at se teater og til at møde 
kulturbegivenheder i gaderne. Viborgversionen 
er mere aggressiv i sit udtryk med det 
krigshærgede rådhus, fl ugten over kirkegården 
i mørket, opholdet på det store stadion, de 
sortklædte motorcyklister med nedslået visir og 
det hårdtslående heavy metal-bands aggressivt 
’støjende’ lyd. 

Ser vi igen på Hørveversionen, fremkalder 
iscenesættelsen en forfaldsagtig stemning, som 
fanger noget karakteristisk ved netop denne 
lille by. Det er på sin vis globaliseringens tragik, 
som rammer Hørve, og forestillingen spejler 
her andre udkantssteder, der også er truet af 
svindende befolkning. Den afsluttende scene i 
ølstuen er melankolsk og besynger en svunden 
tid og et truet fællesskab, men med en forsonende 
udgang som lægger op til, at tilskuere og 
borgere kan mødes i sangen og snakke sammen 
over en øl. På den måde satser forestillingen på 
at etablere et reelt møde. Mens radiomontagens 
grundudsagn er, at ’vi’, tilskuerne, aldrig vil 
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kunne forstå krigens rædsler uden at have været 
der, etableres der altså også en åbning mod et 
reelt mellemmenneskeligt møde, og dermed et 
håb om kontakt og forståelse i Hørve.

Til forskel fra Hørveversionen ville 
forestillingen i Viborg kunne foregå i en hvilken 
som helst by, og de fi ktionsskabende greb 
kunne transporteres til andre steder og rum. 
Tilskueren konfronteres med mere inciterende 
og uhyggelige billeder og krigslignende 
stemninger og isoleres som udenforstående 
i den dystre afslutningsscene i stadionbaren. 
Viborgversionen efterlader derfor tilskueren 
uden nogen særlig forhåbning om at kunne 
møde og forstå ’dem’, og versionen forstærker 
dermed den håbløshed, radiomontagen 
udtrykker. 

Trods disse forskelle er det begge versioners 
ærinde at trænge gennem det vante blik og 
påkalde byens, borgernes, krigens virkelighed. 
Det sker ved at virkeligheden beskrives på en 
anden måde, ved at tilsætte byen en anden 
fortælling, nemlig fortællingen om krig, og ved 
at organisere krigsfortællingen i den ramme, 
som den pågældende by kan tilbyde. 

At tage hånd om deltagerne 
Interview med Sanna Albjørk 

Af Ida Krøgholt og Erik Exe Christoff ersen.

Sanna Albjørk fungerede som assistent 
for den tyske instruktør, Lukas Matthaei, 
under arbejdet med Krig (Du skulle have 
været der). Vi var interesserede i at få hende 
til at fortælle om erfaringerne fra processen 
omkring opbygningen af dette værk, der 
langt fra var foregået som en traditionel 
teaterindstuderingsproces med læseprøve, 
udvikling af arrangement, fi gurarbejde, 
generalprøve etc. Sannes job som assistent 

bestod bl.a. i at opsøge borgerne og engagere 
dem som deltagere, fi nde en rute for vandringen 
og fi nde velegnede rum i byen, at konkretisere 
deltagelsen for borgerne og at afprøve og 
afvikle forløbet. Instruktionsprocessen blev på 
den måde en blanding af teaterspecifi kke og 
sociale møder, hvor kommunikationen om, 
hvad projektet konkret skulle dreje sig om, blev 
en væsentlig faktor. Vi var interesserede i at få 
mere at vide om, hvordan man iscenesætter en 
by, hvilke motiver borgerne kan have haft for at 
deltage, og hvad de fi k igen for deres indsats. Vi 
talte med Sanne Albjørk efter forestillingernes 
afvikling i efteråret 2013. 

Hvordan griber man sådan et teaterprojekt an, 
hvor man skal have nogle mennesker, som ikke 
nødvendigvis er specielt interesserede i kunst og 
ikke har nogen form for teateruddannelse til at 
bidrage til produktionen af et kunstværk?

Min opgave var bl.a. at fi nde borgere, som ville 
deltage i projektet, og min erfaring fra den 
proces er, at det er vigtigt, at man er der. Det 
hjælper ikke kun at tage kontakt i telefon, man 
må  tage direkte kontakt der, hvor folk er, og 
vise en investering, også ved at investere tid. 
Odsherred Teater, som stod for forestillingen 
i Hørve, havde taget kontakt til mange 
borgere, inden vi kom. Og der havde været et 
informationsmøde i byen omkring en måned 
inden, hvor der kom otte, hvoraf de fi re ville 
være med. Noget lignende gjorde sig gældende 
i Viborg. Så man er nødt til at gå  ud personligt 
og kontakte folk og gøre opgaven konkret. Det, 
at man står der, og skaber en relation ved at 
møde frem og vise sin interesse, er afgørende, 
og det er virkelig overraskende, hvad folk så vil 
være med til. 

Kunne man risikere at blive afvist? 

Det var vi nervøse for. Da vi kom til Hørve, var 
der som sagt næsten ingen frivillige, kun fi re, og 
vi havde brug for omkring 50. Scenografen og 
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jeg tog sammen ud for at engagere borgere og 
fi nde rum til forestillingen. I Hørve gik vi rundt 
og kom lidt tilfældigt til at gå ind på  kroen ad 
bagvejen. Det var et sjovt sted. Der sad nogen 
stykker i baren som spurgte, om vi ville købe 
fi sk, de har et lille fi skeudsalg og troede, det 
var det, vi var kommet for. Kromutter blev 
sur over, at vi bare kom ind uden at ville købe 
noget. Hun følte sig måske lidt overbegloet, 
med rette. På  det tidspunkt kunne vi godt se, 
det ville blive et stort arbejde at skabe kontakt. 
Vi ville gerne bruge baren i forestillingen, så  
vi tog derhen igen bare for at spille billard, så 
de lokale kunne se os lidt an og lære os lidt at 
kende. Vi var dårlige til billard, og de lokale var 
klart på  hjemmebane. Vi spurgte, om vi kunne 
bruge stedet tre aftener og fortalte, at der nok 
kom omkring 50 tilskuere, og at vi gerne ville 
bruge deres lydanlæg. Det havde de ikke noget 
imod. ”Det kan vi godt fi nde ud af.” De spurgte 
faktisk ikke ind til, hvad det egentlig gik ud på . 
Det samme gjaldt MC- klubben. Vi tog derud, 
fordi de var umulige at komme i kontakt med, 
og den første gang var der bare to derude, fordi 
de andre var til festival. Men de var rigtig søde, 
og det skabte en kontakt, som vi kunne arbejde 
videre med. Det var tre uger før premieren. Så  
fi k vi nogle telefonnumre af dem. Så  det var 
rigtig godt, vi bare kom og hang ud. Faktisk 
var der nogle af dem, som havde været udsendt 
som soldater, men de spurgte slet ikke ind til 
forestillingen, og hvad vi ville fortælle om krig.
 
Oplevede du at borgerne blev mere interesserede i 
løbet af processen - spurgte de mere ind på et senere 
tidspunkt? 

Ikke indholdsmæssigt. Det var ikke temaet, 
de snakkede om, men om alt muligt andet, 
der havde betydning for dem. De havde en 
fornemmelse af, at de bidrog til noget, men 
temaet ’krig’ blev der ikke spurgt ind til. Vi 
fortalte, at det handlede om, hvordan man 
integrere krigserfaringer i dagligdagen og i det 
lokale. Det vigtigste for dem var tilsyneladende 

bare, at de bidrog til begivenheden i deres by. 

Så du fortæller at der var en interesse i at være med 
blandt borgerne, når bare I fi k personlig kontakt 
med dem. Hvad tror du, de fi k ud af at være med?

Det er selvfølgelig ikke helt til at vide, men jeg 
kan give et eksempel. I forestillingen skulle ti-
tolv mennesker hejse fl ag i deres haver, mens 
tilskuerne sad på højen i Hørve og så ud over 
haverne i byen. Vi havde ringet på  døren til 
alle, der havde fl agstang, det var et stort arbejde 
at koordinere og forklare på  hvilket tidspunkt 
fl agene skulle hejses, og vi skulle ud med fl ag 
og forklare igen, hvad de konkret skulle gøre. 
I den udveksling opstod der et socialt samspil, 
som gjorde dem nysgerrige. Vi blev egentlig 
overraskede over, at folk ville være med, og 
at de fi k så  meget ud af det. Der var en, som 
skrev til os, da de afl everede fl aget, ”Dejligt at 
være med, tak for det”. De skulle bare hejse et 
fl ag tre aftener. Med de følte, at de var med til 
noget større. Også dem der bar masker, det var 
mærkeligt at spørge folk, om de ville stille sig 
ud og vande blomster med maske på  og måske 
sætte et fl ag i vinduet. Det var svært at forklare 
den større sammenhæng, som de var en brik i. 
Og det var jo bare en lille ting, men en form for 
begivenhed i deres eget lokale miljø. I Hørve 
var det markant, at borgerne sagde ja til nogle 
ret konkrete ting så  som fl aghejsning, men de 
var ikke interesserede i at mødes for at lave 
teater. Det var nok for abstrakt og noget, de 
ikke kunne identifi cere sig med. 

Har der ikke også været en gevinst den anden vej 
rundt? – Blev forestillingen ikke også præget af de 
respektive borgere?

Jo, fx har spejderne i Viborg et interesse-
fællesskab, som vi måtte forsøge at udnytte. 
Lukas (instruktøren) er meget legende i sin 
tilgang. Hvordan kan vi bruge noget, som er 
sjovt for jer? Hvordan kan vi lege med det? 
Fx havde marchorkesteret i Odsherred et 
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yndlingsnummer, Let me intertain you, som 
vi selvfølgelig greb og bad dem bruge. Det var 
deres kendingsmelodi, som de kunne byde 
på . Folk vil gerne lege, hvis man beder dem 
være med, og selvom det er lidt skørt, er min 
erfaring, at de er med på  den. 

Teaterprøven må være en særlig udfordring i et 
borgerafhængigt projekt som dette. Hvordan og 
hvor meget blev der ’prøvet’ inden premieren? 

Meget lidt i Hørve. Der var ikke noget egentlig 
prøve andet end generalprøven. Vi havde 
enkelte prøver med folk, som skulle bære maske 
eller lave noget helt bestemt. Vi prøvede sang og 
øvede enkelte handlinger, og ellers forklarede 
vi, hvad de skulle. Det er lidt ligesom et 
orkester, hvor hvert instrument har sit partitur 
og spiller på forskellige tidspunkter. Det var 
ikke muligt at prøve samtidig med alle, men 
partituret gjorde det muligt at køre igennem. 
Børnene prøvede vi også med, vi havde fundet 
de medvirkende børn via nogen, som kendte 
nogen, og den afrikanske familie, som havde 
mange børn, mødte vi tilfældigt. Vi var ved at 
undersøge, om vi kunne gå  gennem deres have, 
men det kunne vi ikke, og så  spurgte vi lidt for 
sjov, om de ville være med. Det var der tre, som 
ville. Det var spændende. De var fl yttet hertil 
for nylig, og en af aftenerne var deres far med i 
stedet for et ældre barn. 

Hvordan oplevede du forskellen på at engagere 
borgere i den lille by Hørve overfor den større 
provinsby, Viborg? 

På nogle måder var oplevelsen ret ens. På 
informationsmødet i Viborg kom der kun to 
ældre damer og tre skolelærere, som lavede revy 
sammen. En af dem var med i bandet, som 
spillede i forestillingen. Igen var problemet, 
at selve kontakten til deltagerne skulle skabes, 
og det var et meget underbemandet projekt. 
Heldigvis har Viborg fl ere kulturskoler og –
projekter, vi kunne henvende os til, og der var 

en dramaskole, som gerne ville være med. De 
25-30 børn syntes det var sjovt at lave alt muligt. 
De var trænede og helt parate. I gaden, som vi 
brugte, gik vi simpelthen ind til alle beboere og 
spurgte, om de ville være med, og rigtig mange 
var med på  den, de fangede den hurtigt og var 
friske på  den. Det var lettere, nok fordi de har 
en lidt anden kulturel tilgang end i Hørve. Men 
igen uden at de var særligt spørgende i forhold 
til, hvad det egentlig gik ud på . 

Hvor mange havde I kontakt med? 

Der var tolv-fj orten private hjem med i 
forestillingen, hvor der kunne være fi re-fem 
tilskuere i hver. Det var ikke altid, at de samme 
borgere kunne hver aften, så vi skiftede lidt 
ud, det var vi åbne for. Her øvede vi med dem 
hver især, så de fx vidste, hvordan de skulle 
tage fat i tilskuerne uden at sige for meget. Så 
forsøgte vi at uddelegere ansvar til de forskellige 
medvirkende grupper, MC’erne, spejderne, 
orkestret, så de selv sørgede for at planlægge fra 
aften til aften, hvem der var med. Nogle kunne 
måske kun to gange, andre tre, og måske var 
der fl ere med nogle aftener end andre. MC’erne 
formede sig selv. Det var deres eget ansvar, efter 
hvad de kunne, og hvem der nu havde lyst og 
fandt det sjovt at være med. 

Hvordan formede produktionsprocessen sig – i 
hvilken rækkefølge udviklede I produktionens 
enkelte dele?

Vi tog rundt til alle byerne for at fi nde steder 
nogle måneder, inden vi gik i gang med 
produktionerne. Det gik ret hurtigt i Viborg, 
hvor vi måtte afgrænse os mere end i Hørve. I 
Viborg valgte vi som noget af det første Stadion. 
Der skulle vi bare ind. Og de var å bne overfor 
det, det var helt overvældende, for det er ellers 
altid svært at fi nde ud af, hvor man må  og kan 
være. Bandet fi k et omklædningsrum, og vi kunne 
bruge græsplænen og lys- og lydanlægget, og fi k 
tilladelse til at motorcyklerne kunne køre rundt. 
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Det lyder som om, frivillighed fi k en anden 
karakter i Viborg. Krævede det lige så meget 
benarbejde? 

Vi var meget heldige med spejderne, som var 
helt med på den, ligesom MC-klubben. Vi tog 
ud til begge gruppers klubaften og prøvede med 
dem. De fortalte videre til andre, at det var sjovt 
at være med. Det er rigtig vigtigt og heldigt at de 
sikrede, at der kom fl ere med. Samtidig var det 
ret stressende, fordi det tager tid at få  borgernes 
endelige tilsagn om at være med, og man ved 
ikke, hvor mange man får med. Princippet er, 
at man må have en åbenhed for, hvad borgerne 
skal, og hvad der kan opstå med de mennesker, 
man har engageret. Fx blev det en eff ekt, at der 
blev ved med at komme spejdere ind. Spejderne 
blev fl ere og fl ere. De dukker op her og der i 
byrådssalen, og det skaber en lidt komisk eff ekt, 
som man selvfølgelig skal have øje for. 

Egnsteatrene i de pågældende byer er jo 
arrangører af forestillingen. Hvor meget præger de 
produktionen og forestillingens æstetik, og hvordan 
spiller de med og forhandler? 

Teatrene i byerne har ikke blandet sig æstetisk. 
I Viborg var Th orkild Andreasen fra Carte 
Blanche dog meget insisterede på, at vi skulle 
bruge lokale borgere, og frivillighedsaspektet 
betød meget for ham. Han pressede os og havde 
klart forventninger til, at vi fi k deltagere med, 
men han hjalp os også en del med at henvise 
til folk, ligesom Astrid fra festivalen gjorde. De 
kendte jo området og kunne foreslå, at vi fx 
skulle prøve fl yveklubben, som vi ringede til, 
og de var helt med, og vi var oppe at fl yve med 
dem. Vildt! Og på den måde fi k vi skabt et rum 
i luften i Viborg.

Interviewmaterialet med de tre vidner fra 
krigszonen er jo forestillingens tekst. Hvordan blev 
den del af materialet skabt? 

I starten samarbejdede vi meget, instruktør, 

dramaturg, assistenten og scenografen om 
interviewene. Vi talte med mange, både soldater, 
fl ygtninge og andre, og det har taget lang tid, 
fordi man er nødt til at involvere sig også 
emotionelt, og man må investere tid og energi 
i de folk, man taler med, også selvom man ikke 
ved, om man kan bruge materialet. Vi optog fx 
et interview med en iraker, som var rigtig fi n, 
og vi ville gerne have haft en lokal krigsramts 
stemme med for at høre, hvordan det opleves, 
når der er krig i dit eget land. Men det var for 
svært at forstå, når publikum skulle høre det på  
radio. Danskerne var ’lettere’ at interviewe og 
få  til at dele deres historier, fordi krigen er et 
valg for dem, en profession, og ikke som for 
fl ygtningene en tragisk livsomstændighed. 

Interviewene var de samme, men 
forestillingerne i de tre byer vidt forskellige 
alt afhængigt af, hvilke rum vi kunne bruge, 
og hvilke mennesker der var med. I Hørve 
præsenterede Lukas byen som totaliscenesat, 
og sagde at vi ikke rigtigt vidste, hvad der ville 
komme til at ske, og at man skulle indstille 
sig på, at det virkelig var et mærkeligt sted, 
hvor man var fremmed og iagttager af byen 
og dens beboere. Vi ændrede rækkefølgen på  
teksterne med udgangspunkt i rummene. I 
Viborg fungerede det bedst at begynde med 
Rådhussalen, hvor der er vielser hver dag. Det 
passede med feltpræsten, som taler om, at en 
kirke kan etableres hvor som helst. I de private 
hjem var det oplagt at placere pressefotografen, 
som taler om at etablere sig hjemligt og om 
forholdet mellem ude og hjemme. På den 
måde bringes krigserfaringerne ind i det 
konkrete private hjem. Stadion er jo fl ere gange 
benyttet som et sted, hvor fanger interneres 
eller henrettes. Det passede fi nt med soldaten 
og hans historie om snigskytter, og vi var 
interesseret i at slutte med bandets rå lyd. På  
den måde blev det en helt anden forestilling.

 
Hvor ligger den største udfordring for produktionen 
af denne form for virkelighedsteater? 
Noget, der skal understreges, er den grad 
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af investering, som er nødvendig i den her 
slags projekter. Her var vi undertiden noget 
i konfl ikt med hinanden. Jeg mener, det er 
nødvendigt at tage hånd om deltagerne, det 
skal være en slags omsorgsarbejde, hvilket ikke 
er noget stort eller festligt, men bare det at man 
har tid til at høre, hvordan det er gået. Der skal 
være en kontakt både før og efter forestillingen, 
som tilkendegiver, at I er her for os, og vi er her 
for jer. Deltagerne er på  en måde gæster, som 
er inviteret med, og som ovenikøbet gerne vil 
komme og give en masse. Det skal man have 
overskud til at tage imod. Men det er svært, 
når tingene bliver holdt åbne næsten helt op til 
premieren, og der fx kommer børn med, som 
ikke har prøvet det, dagen før forestillingen. 
Det kræver et personligt overskud og en god 
produktionsledelse at kunne tage sig af og 
snakke med de medvirkende ud over det 
rent praktiske, men jeg mener, det er en etisk 
forpligtigelse, når man bruger deres historier 
og deres engagement. Den her form for 
teater kræver helt generelt en stor investering 
af produktionsholdet, hvilket er meget 
undervurderet. Egnsteatrene har måske tænkt, 
at de købte en produktion, men der var ikke tale 
om en færdig produktion. Det hele skal skabes, 
og vi har måttet arbejde meget mere, end der 
var løn til – nogle af os uden løn. Forestillingen 
kunne ikke realiseres uden borgerne i byen, 
men heller ikke uden professionelle frivillige, 
der lægger en masse arbejde i det. Det er fi nt 
at lave et indsatsområde kulturelt, i dette 
tilfælde at ville involvere lokale borgere i et 
teaterprojekt. Men der følger ikke nok penge 
med til at et kulturprojekt som dette kan lykkes, 
og økonomi og underbemanding var derfor en 
af de største udfordringer. Måske tænker man 
fejlagtigt om en indsats som denne, at det er en 
let måde at skabe et kulturfællesskab i en by på.

Ida Krøgholt og Erik Exe 
Christoffersen
Lektorer ved Institut for Kommunikation 
og Kultur, Dramaturgi, Aarhus Universitet.

Krig (Du skulle have været der) af den tyske 
instruktør Lukas Matthaei, instruktørassistent 
Sanna Albjørk og dramaturg Miriam Frandsen, 
produceret i et samarbejde mellem Odsherred 
Kulturfestival, Viborg Festuge og Waves Festival 
og opført i Hørve, Viborg og Vordingborg 
2013. 

Video fra de to forestillinger:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=vTQ6WId9d1s
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=k2sfl a0zAHc
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Love Theatre (2015)
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Fix & Foxy (Jeppe Kristensen og Tue Biering) 
har lavet en række forestillinger, som på forskel-
lige måde gentænker teatermediet ved at benyt-
te ikke-professionelle aktører og ved at inddrage 
tilskuerne i forestillingen både som deltagende 
og som tilskuere. Tilskuerne får en dobbeltrolle 
som medspiller og som iagttager til et spil, som 
er rammesat af en given kontekst: en fi lm, tv-
serie eller et hverdags-ritual. Det skaber en ræk-
ke forskellige typer af virkelighedsrelationer i 
og med, at forestillingerne både skaber en form 
for performativ virkelighed og samtidig skaber 
en teatral fi ktion. Tilskuerne bevidner både fi k-
tionen og tilblivelsen af denne. Det skaber en 
subjektiveret metafi ktionel optik. Fix og Foxy 
har stået for  en del forestillinger og nogle af 
dem er følgende:

Pretty Woman a/s 2008 var en remediering af 
Hollywoodfi lmen Pretty Woman. Til hver fore-
stilling blev der købt en gadeprostitueret til 
at spille Julia Roberts rolle, mens den profes-
sionelle skuespiller Anders Mossling spillede 
Richard Geres rolle. Forestillingen skabte en 
produktiv tvivl om forholdet mellem fi ktion 
og virkelighed og det planlagt iscenesatte eller 
tilfældige.

Dollars (fo) 2009 blev indspillet som remake 
af 7 episoder af tv-serien Dollars på Færøerne på 
14 dage - 7 forskellige steder i landet.

Friends 2010. Her medvirkede en gruppe 
asylansøgere fra asyllejre omkring København 
i rollerne som tv-seriens seks venner.

Guldfeber 2010 havde en spastisk, ordblind, 
muslimsk andengenerationsindvandrer i hoved-
rollen som vagabonden i Klondykes bjerge, der 
mod alle odds ender med guldet og pigen.

Parsifal 2011 var en rejseopera. En perfor-
mance, der bragte operapublikummet ud til 

hjem og bygninger i Brøndby Strand. 
Viljens Triumf 2012. Filmen om Nazisternes 

kongres i Nürnberg 1934 blev genindspillet 
med publikum i rollerne som det tyske folk.

Et dukkehjem 2014. Ibsens drama opføres i 
private hjem med de private beboere. Værterne 
som var ikke informeret om, at de også skulle 
medvirke i stykket som Nora og Helmer. De 
blev guided af tre skuespillere, som spillede 
Rank, Krogstad og fru Linde, og fi k udvalgte 
replikker samtidig med at der blev indfl ettet 
elementer fra deres private liv. 

Ungdom 2015 blev opført på Teater Repu-
blique som havde skabt en kunstig strand med 
90 ton sand, en teltlejr med 35 farvestrålende 
festivaltelte og en badesø med 15.000 liter 
vand. Performerne er ca. 30 unge ikke-profes-
sionelle, som mødtes med tilskuerne i en form 
for ungdomsritual. 

Love Th eatre 2015 foregik i et hotelværelse 
med plads til 10 tilskuere. Scenerummet var 
bygget til formålet og fuldt møbleret med en 
stor dobbeltseng, med spejl i loftet, sofa, kø-
leskab og med jacuzzi i det ene hjørne. Her 
tog Ping Pong fra Th ailand, prostitueret, i be-
gyndelsen af fyrrerne, høfl igt og venligt imod, 
klædt i almindeligt vestligt tøj. 

Det store ædegilde 2015. En gruppe 
kontanthjælpsmodtagere afprøver og  kom-
menterer overklasselivet som det skildres i fi l-
men La grande Bouff e af Marco Ferreri.

Velkommen til Twin Peaks 2016. Forestillin-
gen, som var inspireret af det sære univers i Da-
vid Lynch´s TV-serie fra 1990 og blev opført i 
Odsherred med lokale som medvirkende.  I 8 
biler kørte lokale borgere publikum rundt på 
egnen for at møde kvinden hvis søn har siddet 
i fængsel for drab, kvinden som fortæller om 
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den store kærlighed og grækeren på camping-
pladsen etc. 

Lampedusa Cruises  (2016) var en sejltur i 
Københavns havn om bord på Alhadj Djuma, 
en 11 meter lang og 3.80 meter bred træbåd. I 
2013 forlod den Egypten med kurs mod den 
italienske ø Lampedusa med 282 passagerer 
ombord, hovedsageligt fra Etiopien og Eritrea. 
På turen i København var med mad, musik og 
havbadning og samtidig fl ygtninges beretninger 
fra overfarten. Stykkets centrale modsætning er 
altså kontrasten mellem en festlig havnecruise 
og erfaringerne fra fl ygtningeruten mod Italien. 

Jeg skal beskrive fi re Fix og Foxy fore-stillinger 
som hver især benytter en form for drama-
turgiske model i form af en grundmodstilling. 
Pretty Woman A/S og Viljens Triumf 
konfronterer begge et fi lmisk forlæg med 
opførelsens performativitet. Love Th eatre og 
Ungdom benytter en slags hverdagsritual som 
forlæg og konfronterer dette med opførelsens 
konkrethed. 

Den dramaturgiske model har som funktion 
at synliggøre virkelighedens kontingens. Det 
vil sige at virkeligheden består af mange mulige 
perspektiver med hver deres forskellighed, 
udsyn og begrænsning og som tilskuerne kan 
vælge imellem eller springe imellem.

Mellem fi lm og teater 
Pretty Woman A/S, 2008 blev opført i containere 
på Halmtorvet i København, som et remake af 
fi lmen Pretty Woman med Richard Gere og 
Julia Roberts. Stykket fulgte manuskriptet, 
men rollen som prostitueret blev spillet af en 
gadeprostitueret, som blev engageret før hver 
forestilling på gaden og iscenesat gennem en 
øresnegl i forhold til replikker og bevægelser. 
Den prostituerede blev betalt svarende til 
”gadeprisen” og den risiko, som lå i at man ikke 
vidste hvem der skulle medvirke var altså en del 
af konceptet og en dynamisk autenticitetseff ekt. 

Tilskuerne så ind på scenen gennem en 
ramme med glas. Denne blev videofi lmet, og 

vist på tv-skærme foran tilskuerne. Stykket var 
således både video og teater og en version af 
den originale fi lm. Forestillingen var betinget 
af en række tilfældigheder og muligheder: 
Den aktuelle medvirkendes ”kvaliteter”, 
interaktionen mellem tilskuernes forhåndsoptik 
og den faktiske begivenhed. Pretty Woman A/S 
skabte en særlig version af samspillet mellem 
forestillingen og det omkringliggende miljø 
og ikke mindst den kulturelle off entlighed, 
hvor forestillingen skabte betydelig debat. 
Nogle politikere kaldte forestillingen ”social 
pornografi ” og kritiserede, at Kunstrådet havde 
støttet forestillingen med 987.500. Kunstrådets 
Scenekunstudvalg forsvarede forestillingen som 
et spændende eksperiment, der ”bevæger sig 
udenfor det etablerede teaters rammer og møder 
kvinderne i deres eget miljø” (www. kunst.dk/
kunstraadet/). Anmelderen Per Th eil påpegede 
behovet for en modreaktion til virkelighedsteatret 
og forsvarede den professionelle skuespiller og 
teatret som noget kunstigt og ikke-virkeligt 
(Politiken 30. 10. 2008). De prostituerede var 
i virkeligheden ukendte svenske skuespillere, 
hævdede Lars Wredstrøm i dagbladet Børsen 
(3. 11. 2008). Dramatikeren Christian 
Lollike fremhævede at ”medieomtalen er en 
del af værket ligesom processen” (Politiken 8. 
11. 2008). Instruktørerne fastholdt, at den 
pågældende svensker, som spillede rollen til 
premieren, faktisk var prostitueret, men havde 
spillet rollen før (Tue Biering i Politiken 8. 11. 
2008). 

Forestillingen havde fl ere dramaturgiske lag: 
Fiktionslaget blev genskabt via en iscenesættelse, 
som via trådløse øremikrofoner adskilte person 
og rolle. Derved skabtes en slags forsinkelse 
af replikken og en kunstighed mellem plot og 
iscenesættelse. Tilskueren glemmer ikke – i 
modsætning til den originale fi lm – at der er 
tale om en iscenesættelse, som skabes her og 
nu. Dette tydeliggøres yderligere, idet fi ktionen 
præsenteres og kommenteres. Der er visse 
udeladelser i forhold til fi lmen og konkrete 
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ændringer, så som at hovedpersonen er på cykel 
og ikke i bil.  Det reale plan er betinget af de 
faktiske aktører, som fra tid til anden peger 
på deres manglende skuespillererfaring eller 
måske overbevisende fremtræden. Det peger 
på opførelsen som en kulturel og kunstnerisk 
praksis: Hvad betyder det fx at prostituerede 
pludselig spiller teater? Er det ikke hvad de altid 
gør når de er på arbejde? Endelig er teatrets rum 
og placering i et bestemt miljø en afgørende 
rammesætning for forestillingen. 

Forestillingen var hverken en romantisering 
af de prostituerede eller en dannelses- eller 
frigørelses-proces for de deltagende eller for 
tilskuerne. Originalens modstilling mellem den 
prostituerede og den samfundsmæssige magt 
(styret af penge), som er inautentisk, ufølsom 
og kropsforskrækket, blev genskabt, men var 
ufærdig i sin åbenhed. Aktørens realitet adskilte 
sig fra det etablerede rollebillede (Julia Roberts), 
og den potentielle risiko for afbrydelsen 
blev en del af iscenesættelsen. Pretty Woman 
A/S befandt sig mellem ironi og patos, reel 
prostitution og teater, skuespiller og rolle. Det 
betød. at forestillingen rummede forskellige 
iagttagelsesmåder. Denne iscenesættelsesstrategi  
etablerer et metafi ktionelt spil, med spor 
af processen og de vanskeligheder denne 
måtte rumme. Forestillingens performative 
risikomoment var afgørende i ”remedieringen” 
af den prostitueredes optræden som teater. 

Viljens Triumf
Viljens Triumf 2012 genskabte Leni Riefenstahls 
fi lm fra 1935 Triumph des Willens. Med 
publikum som deltagende videofi lmes scenerne 
en efter en og vises løbende for tilskuerne. De 
ser sig selv som iscenesat og scene for scene 
projiceret op på en storskærm.

Triumph des Willens blev lavet på opfordring 
fra Adolf Hitler om nazipartiets fem dage lange 
kongres i Nürnberg i 1934. Det er en sort-hvid 
propagandafi lm, som kun til en vis grad er 
dokumentarisk. Den begynder med, at man ser 

en fl yvemaskine på himlen og følger den hen 
over skyerne ind over byen. Det er som at se 
frelseren, der kommer til jorden, og således følger 
vi ham i en monumental iscenesættelse. Filmen 
viser ”folkets” indkvartering i telte, forberedelse 
til indvielsen, renselsen, legen, livet omkring 
lejrbålet og masseopstillingen. Med religiøse 
undertoner drages tilskuerne ind i en form 
for transformation, som ender med den totale 
overgivelse til Førerens vilje og triumf. Filmen 
er gennemført pompøs og dyrker forholdet 
mellem Føreren og masserne og massernes 
storslåedes disciplin og evne til formation. 
Masserne er som et æstetisk sanseligt subjekt 
og dog en anonym masse. Filmen er original i 
forhold til brug af kameravinkler, klipning og 
iscenesættelse gennem lyssætning og en grafi sk 
brug af rum og menneskemasserne.

Remake
Der er træbænke til tilskuerne, og i den ene 
ende er der bygget en miniature modelby, en 
lille teltlejr og andre kulisser, som videofi lmes. 
Publikum spiller rollen som ”folket” i fi lmen, 
og en skuespiller (Anders Mossling) fremstiller 
fi lmens centrale fi gur: Adolf Hitler. Det er også 
ham, der er en slags instruktør og fortæller, og 
som venligt beder publikum om at medvirke 
til genindspilningen af denne efter hans udsagn 
fantastiske fi lm. Han dirigerer publikum 
rundt i rummet, så de kan optages med 
video. Tilskuerne har således i en vis forstand 
en dobbelt optik. De er dels tilskuere til en 
fi lm, hvor de selv er statister og ”spiller” de 
700.000 nazister, som var samlet til kongres, 
og samtidig er de tilskuere til Anders Mosslings 
solooptræden som Hitler. 

Forestillingen indleder med, at Anders Mossling 
bekender, at han ikke er nazist, men at fi lmen 
er smuk og fascinerende bort set fra, at der også 
er enkelte dårlige scener. Han glæder sig til lave 
denne genindspilning, og bekymrer sig på intet 
tidspunkt om fi lmens tegn og betydninger. 
Mossling er klædt i brun kedeldragt og får 
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tilskuerne til at medvirke: vi skal vinke til ham 
som Hitler, når han stiger ud af Flyet. Vi skal 
gå ned på knæ og vinke og smile. Senere er vi 
i lejren, hvor vi vasker os, leger, spiser suppe 
og vasker op. Vi bærer spader og faner og 
deltager i ceremonier. Og vi lærer at marchere 
i gummistøvler og udføre den nazistiske hilsen. 

Det er en kreativ udfordring at ville 
genindspille denne fi lm i et teaterrum, hvor 
publikum på omkring 50 skal spille 700.000 
nazister. Hvordan får man tilskuerne til at fl ytte 
sig rundt i rummet, så fi lmen kan optages scene 
for scene? Kamerapositioner er stramt fastlagt 
og tilskuerne beordres venligt men bestemt 
fra den ene side af rummet til den anden og 
udfører enkle handlinger. ”Det er ikke farligt, I 
skal ikke spille, blot gøre sådan og sådan!” siger 
Mossling, men der opstår et misforhold mellem 
det, der sker i rummet, og det redigerede 
materiale man ser på skærmen.

Undervejs opstår der en næsten munter 
stemning blandt publikum i kraft af 
fællesskabet og opgaven. Der er nogle, som 
nægter at medvirke, og det er helt i orden siger 
skuespilleren. Der er ingen tvang og de sætter 
sig lidt ud til siden. De fl este vil gerne lave 
fi lm og medvirke, men vil vi medvirke i denne 
fi lm? Det er forestillingens provokatoriske 
pointe. Bliver vi manipuleret til at medvirke 
i noget, man ikke bør være med i? Er det 
tabubelagt at mene, at nazismen udviklede 
visse fascinationsformer? Kan og skal vi som 
tilskuere tage afstand fra projektet? Kan man 
stole på den mand, der spiller Hitler? Tilskuerne 
er statister i forhold til fi lmen men vel også i 
fi lmens fi ktionsunivers. Tvetydigheden ligger 
og lurer. Tilskuerne oplever sig selv i rummet 
og samtidig som medieret i denne kontekst. Er 
man gidsel i et projekt?

Det interaktive
Mossling henvender sig til og interagerer med 
publikum. Publikum interagerer med hinanden 
i rummet, hvor de fi lmes og redigeres ind i en 
fi lmens kontekst. Der er en interaktion mellem 

den oprindelige fi lm, som vi enten kender eller 
forestiller os og genindspilningen, som af gode 
grunde kun kan være en fattig rekonstruktion, 
som dog alligevel forbavser ved at ligne. 
Endelig er der en interaktion mellem rummet 
og den fi lmiske fl ade. Forestillingen opstår i 
disse interaktioner og tilskuerens sansemæssige 
og intellektuelle perception af den nazistiske 
kulturarv. 

Forestillingens virkning ligger i dette rum 
mellem fi lm og teater. Det vil sige mellem den 
kreative genindspilning i det konkrete rum 
med publikum som statister og fi lmen med 
dens æstetiske og politiske kontekst. I dette 
mellemrum bliver tilskuerne spaltet mellem 
at være deltagende og betragtende. Det er en 
modstilling mellem det personlige og rollen, 
hvor nogle vil opleve det positivt og spændende 
at være sammen om en fi lmoptagelse, andre vil 
måske opleve, at iscenesættelses-grebet i forhold 
til rollen er så stramt, at det grænser til uetisk 
manipulation. Under alle omstændigheder 
er der tale om et kreativt kunstlaboratorium, 
hvor præcision i optagelserne og redigeringen 
skabte et aff ektivt fællesskab med nazismens 
masseoptrin. 

Tilskuerne er i rollen som statister, hvor den 
”personlige krop” medieres ved at videooptages. 
Videogreb skaber en vis paradoksalitet i værket, 
i og med dette tydeligt er medieret som teater 
som en aff ekt-konstruktion. Det bliver en 
retorisk fi gur, som skaber distinktionen mellem 
det personlige og rollen som en konstruktion. 
Viljens Triumf skaber en dobbelthed. Der er 
både tale om teatrets nærhedseff ekt, idet man 
glemmer mediet og samtidig synliggøres mediet 
som konstrueret igennem en række optagelses- 
og klippeteknikker.

Deltagelse og tilskuerforhold
Tilskuerne blev som nævnt inviteret til at 
deltage i en produktion, som var meget stramt 
tilrettelagt. De får klare instruktioner, og 
kameraholdet ved hele tiden præcist hvor og 
hvordan der skal fi lmes, hvert enkelt skud er 
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fastlagt med hensyn til kamerapositioner og 
-vinkel, beskæring, afstand, format, belysning, 
forhold mellem forgrund og baggrund etc. 
Den instruktion er normalt skjult i det færdige 
resultat, men her er indstuderingen imidlertid 
synlig, og tilskuerne ser de tricks og eff ekter, 
som skaber det fi lmiske resultat. Samtidig er 
tilskuerne ”inde” i teatrets forestillingsrum, 
hvor de ikke skal ”spille”, men hvor optagelsen 
udnytter deres autenticitet. Filmen udnytter 
publikums lyst til at være med i en fi lm. I kraft 
af produktionens velforberedthed ser man 
resultatet næsten samtidig med at der optages, 
og nogle gange forskydes visningen. Tilskuerne 
synes det er sjovt at se sig selv i en fi lm, og 
reagerer umiddelbart med et smil, retter ryggen 
og bliver en anelse teatrale. Denne umiddelbare 
reaktion etablerer en feedbacksløjfe mellem 
tilskuerne og optagelsen af tilskueren. 

Dette produktionsæstetiske greb skabte 
værkets særlige udsigelse som en relation 
mellem fi lm og teater. Tilskuerforholdet 
var ikke udenfor værket, men en del af og i 
værket. Det var tydeligt og eksplicit udnyttet 
– med en ganske minimal forskydelse i tid fra 
optagelsen til tilskueren så sig selv på skærmen. 
Deltagelsen var en eff ekt i værkets udsigelse, 
hvor både skuespilleren og kamerafolkene var 
”stemmer” i instruktionen, som udnyttede 
denne uforudsigelighed i forhold til om 
publikum vil spille med, udføre partiturer eller 
smile hvis de ser sig selv. 

Mellem ritual og teater
Love theater. I do everything to make you happy 
(2015) foregik i et ”hotelværelse” med plads 
til 10 tilskuere. Scenerummet var bygget til 
formålet og fuldt møbleret som et rigtig pænt 
hotel med en stor dobbeltseng, med spejl 
i loftet, sofa, køleskab og med jacuzzi i det 
ene hjørne. Her tog Ping Pong fra Th ailand, 
i begyndelsen af fyrrerne, høfl igt og venligt 
imod, klædt i almindeligt vestligt tøj. 

Hun sætter sig på sengen og gennemspiller 
en række scenarier med tilskuerne en ad 

gangen. Med et bestemt kropssprog får hun 
den udvalgte tilskuer til at sætte sig på sengen. 
Det er ikke noget med at melde sig. Hun 
bestemmer og angiver, hvem man er. ”Nu 
er du fra Tyskland og en fyr med skæg og en 
stor mave. Vi sidder på den brede seng på mit 
hotelværelse. Så tager jeg et bad” siger hun, og 
tager håndklædet omkring sig, stiger op i badet 
og kommer tilbage til sengen. ”Jeg giver dig 
et kondom på, og så har vi sex”. Hun sætter 
sig oven på mig og udfører nogle rytmiske 
bevægelser. Derefter går hun i bad igen. Så skal 
der betales. Pungen ligger på bordet viser hun. 
Hun er sig selv og giver tilskueren replikker, 
som man gentager med en delvis indlevelse 
og en demonstrativ udførelse. Vi går i bad, 
og hun gør ”sit job” og går igen i bad med et 
hvidt håndklæde om sig. I pungen på bordet 
fi nder man de 200 euro, som hun tager imod 
og gemmer i sin taske, stiller sig ved døren og 
siger farvel. Man sætter sig igen, og en ny rolle 
etableres: en kvinde som har mistet sin mand, 
en fyr der kan blive ved og ved, en som bare vil 
snakke. Da vi alle har været gæster i hotellet, 
som diskret ændrer sig ved hjælp af lyset, har vi 
også været tilskuere til et både fremmedartet og 
genkendeligt rollespil.

Ping Pong er født i 1971 og hedder Th anta 
Laovilawanyakul. Hun er alenemor til to 
voksne døtre på 26 og 21 år. Hun har tidligere 
arbejdet som blandt andet receptionist i et 
forsikringsselskab og i et bilfi rma. Hun bor i 
den thailandske by Chiang Mai, hvor hun 
arbejder på en af sine venners beer bar. Her 
passer hun baren og møder sine kunder. Hun 
betegner sig selv som en ”professionel giver 
af kærlighed og omsorg”. Hun har været med 
til at udvælge stykkets episoder med fokus på 
omsorgsarbejdet, selvom man forstår at det 
også kan være trættende med kunder, der kan 
blive ved i en uendelighed. Men også skønt med 
en kunde, som tilfredsstiller hende. Og nogle 
kunder vil bare holdes om og græde ud. Det 
handler om møder mellem mennesker, selvom 
der også handles: noget for noget. Hun er, hvad 
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hun siger, hun er, og alligevel spiller vi teater. 
Det skaber en gennemgående dobbelthed, hvor 
Ping Pong både er og ikke er sig selv. På samme 
både bliver tilskuerne fordoblet.

En ung kvindelig tilskuer bliver fx også en 
ældre professor med briller. De går i bad med 
tøjet på og gør det med to-tre rytmiske gesti. 
Pludselige springes der i tid, og de gør det 
igen. Alt er indstuderet og rekvisitter ligger, 
hvor de skal, også da hun siger, at en kunde 
har lyst til at spille guitar, ja så ligger guitaren 
der under sengen. Autenticitet er en eff ekt af, 
at det tilsyneladende er på hendes præmisser. 
Det som måske ikke er helt klart er, om hun 
er en ”heldig” performer og dygtig til at spotte 
”farlige” kunder. Hun er selvstændig. Men 
hvor mange er det i prostitutionsmiljøet. Hvor 
mange er ikke afhængige af en bister alfons, af 
stoff er mv.?

Disse stramt koreograferede rammer 
skaber et rum for tilskuerens indlevelse og 
refl eksion. Blot opstillingen med de 10 
klapstole langs rummets væg er i sig selv 
ganske komisk i forhold til det, der skal ske. 
Forestillingen har ikke en oplysningsmission 
men retter sig mod tilskuerens reaktion og 
den kommunikationshandling, som foregår i 
teaterrummet. 

Hjemmeteater
(Skrevet sammen med Laura Louise Schultz 
til Peripeti.dk)

Fix og Foxys Et dukkehjem var baseret på tekst 
af Henrik Ibsen (1879). Den blev opført i pri-
vate hjem med almindelige mennesker i hoved-
rollerne som Helmer og Nora – og uden nogen 
instruktion eller forberedelse. Iscenesættelsen 
blev skabt løbende af de tre skuespillere med 
et manuskript i hånden, mens de spillede dra-
maets øvrige roller. Skuespillerne kendte ikke 
parret eller lejligheden på forhånd. De reage-
rede ud fra Stanislavskijs ”magiske hvis”: hvad 
nu hvis de givne omstændigheder var sådan, at 
du var kommet til at underskrive et dokument 

i din afdøde fars navn, og sandheden så kom 
for en dag. Hvad ville der så ske lige her og nu? 
Ville din mand forstå dig og tilgive dig? Eller 
ville han være totalt uforstående?

Denne aften foregår det på Store Møllevej 
på Amager. Vi fi nder med lidt besvær frem til 
adressen, som er et ret nyt boligkompleks. En 
uniformeret kvinde med Det Kongelige Teaters 
logo krydser os af, og snart er vi forsamlet 30-
40 tilskuere. Så kommer skuespillerne Troels 
Th orsen, Th omas Hwan og Kitt Maiken 
Mortensen. De præsenterer sig, giver hånd til 
tilskuerne og introducerer aftenens begivenhed. 
Vi skal se Et dukkehjem opført i virkelige 
rammer, og to personer, Ulla og Klaus, har 
indvilliget i, at det kan foregå i deres hjem. 
De har også sagt ja til at spille hovedrollerne, 
men har ingen information eller instruktion 
modtaget, andet end at de bare skal være 
hjemme og villige til at gå ind i spillet. Vi ringer 
på og går indenfor, og alle er spændt på at se 
lejligheden.

Et moderne hjem på Amager
I den pænt store moderne lejlighed med store 
vinduer og god udsigt, kunst på væggene, fl otte 
modedesignede lamper og møbler og to altaner, 
sætter vi os i hjørnesofaen, på gulvet og hvor 
der nu er plads. Ægteparret sidder også i sofaen 
og skuespillerne udfritter dem. Han er bank-
mand og arbejder med såkaldt risikovurdering, 
og hun er kreativ designer med eget tøjfi rma. 
Det passer som bekendt fi nt med Helmer og 
Nora. Hun har en lille forkærlighed for cho-
kolade og søde sager, som hun fi nder frem. Til 
forskel fra Helmer og Nora har de ingen børn.

Skuespillerne begynder at ridse historien i Et 
dukkehjem op. I det følgende spiller de Krogstad, 
Rank og fru Linde, samtidig med at de løbende 
referer handlingen og iscenesætter ægteparret, 
som gentager enkelte replikker og handlinger. 
Ind i mellem spilles der musik, og enkelte 
særlige handlinger spilles i slowmotion. Andre 
handlinger udspiller sig mellem tilskuerne, 
som fl yttes rundt undervejs. Løbende afbrydes 
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spillet dog, og der spørges til parrets privatliv 
for at antyde visse ligheder og forskelle til 
Helmer og Nora. På samme måde skabes der 
også en vis dobbelthed mellem skuespillerne og 
deres roller. Specielt indrømmer skuespilleren 
Th omas Hwan, som spiller Dr. Rank, at han 
synes Ulla er rigtig sød, og at de har en god 
kontakt. Han nyder at spille sammen med 
hende og glæder sig til scenen, hvor hun blotter 
sig for ham. Kitt Maiken Mortensen beder ham 
om at tone sin iver noget ned og ikke overspille 
rollen som Rank, der er hemmeligt forelsket i 
Nora og bedste ven med Helmer. 

De to hovedroller indlever sig i dukkehjemmet 
ud fra en personlig tilgang. De professionelle 
skuespillere improviserer, instruerer, 
ommøblerer og fører parret og tilskuerne rundt 
i fi ktionen, parrets selvfortælling og lejlighedens 
realrum. 

Forestillingen glider hele tiden mellem 
fi ktionen og den reale situation, ligesom vi 
som tilskuere er ”fl uer på væggen” men også 
drages ind i fi ktionen: fx skal vi gemme os i 
slutningen af 1. akt, hvor Nora leger skjul med 
børnene. Det virker ganske komisk, når 40 
voksne mennesker forsøger at gemme sig bag 
puder, under en stol eller bag et gardin eller 
en sofa. Og senere i begyndelse af 3. akt er vi 
til fest sammen med Nora og Helmer. Det er 
maskeballet, hvor alle danser, drikker øl og leger 
futtog ned ad trappen og bliver fulde. Tilbage i 
dukkehjemmet kommer vi til opgøret.

Forestillingen har godt fat i den tematiske 
dobbelthed som fi ndes i Ibsens drama. 
Et dukkehjem benytter en gennemgående 
maskemetaforik. Nora, Helmer og Rank spiller 
teater med hinanden, de har ”masker” på og er 
snart ansvarsfulde voksne og snart legende børn. 
Maskepiet skjuler nogle afgørende forskelle og 
konfl ikter mellem de to og husvennen Rank. 
De dyrker en form for teater, hvor de skjuler 
stort og småt for hinanden, men lever så at sige 
lykkeligt med det, indtil først Rank afslører 
overfor Nora, at han er forelsket i hende, og 
Krogstad senere truer med at afsløre Noras 

falske underskrift. Det vil så igen medføre, at 
Helmer forstår, at hun gjorde det for at skaff e 
penge, så de kunne rejse til de varme lande, 
for at han kunne redde livet på grund af en 
sygdom, han ikke måtte vide om. Krogstad 
og fru Linde beslutter sig for, at fortiden ikke 
længere kan forties. Konfl ikten bryder ud og 
Helmer afviser Nora, selvom han senere siger, 
han tilgiver hende og er villig til at lade ”teatret” 
forsætte. Men det viser sig, at de ikke forstår 
ikke hinanden og er fremmede for hinanden. 
Stykket ender som bekendt med, at Nora 
vælger at forlade ”teatret” for at undersøge og 
konfrontere sig med virkeligheden. Og hun 
smækker provokerende med døren.

Ulla og Klaus, som har været sammen i 18 år 
og som er glade for deres nye hjem og lykkelige 
for forholdet og papegøjen som larmer i 
baggrunden, konfronteres med den situation, 
at det måske kunne ramle sammen, ligesom det 
sker for Nora og Helmer. Kunne de forestille 
sig en afsløring af en hemmelighed, som ville 
få de konsekvenser? Det mest interessante er 
nok selve spørgsmålet, som naturligvis ikke 
besvares, men det er tydeligt, at det skaber en 
form for overvejelse og refl eksion for de to og 
for tilskuerne. Det er nok det mest centrale 
ved denne eksperimentelle forestilling, som 
kun opføres denne ene aften – de andre aftener 
spiller den med andre par i andre hjem. Kunne 
katastrofen indtræff e?

Forestillingens risikofelt
Skuespillerne  balancerer behændigt og næn-
somt den intime situation uden at udstille 
parret på nogen ubehagelig måde. Det væsent-
ligste sker på en måde i de ikke-realiserede mu-
lighedsrum, der åbner sig – selve det at sætte 
Ibsens dukkehjem op imod et helt almindeligt 
par i vores skilsmisseramte samtid, hvor vi sta-
tistisk set ved, at forhold ganske hurtigt revner. 
Hvad støder vi da imod af uovervindelige kon-
fl ikter i dagens parforhold, lyder det underlig-
gende spørgsmål, som til gengæld ikke kan be-
svares i denne forestilling. For det er klart, at 
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intimiteten rummer både styrker og svagheder: 
vi skal helt ind i hjemmet, dukkehjemmet, men 
så må skuespillerne til gengæld også bevare en 
respektfuldhed over for de mennesker, som stil-
ler sig selv og deres hjem til rådighed. Dermed 
bliver analysen naturligvis ikke så nådesløs, 
som den kunne være blevet i et rent fi ktions-
rum. Men hvad der tabes i radikalitet vindes 
måske i nærhed. Og slutscenen bliver faktisk 
både rørende og dramatisk, når den bliver spil-
let af et par, der på ingen måde ønsker at ende 
der, hvor Nora og Helmer ender. Spændingen 
forbliver så at sige på et dobbelt plan. Hvordan 
går det Helmer og Nora? Går hun virkelig? Og 
hvordan går det Ulla og Klaus i den her meget 
teatrale ramme?

Forestillingen skaber et fælles æstetisk 
refl eksionsrum. Det er et anderledes fællesskab 
end i det klassiske teater, hvor der er en 
adskillelse mellem scenen og tilskuerrummet. 
Tilskuerne befi nder sig i og er en del af 
scenen og teatrets ramme, tilskuerne drages 
momentvis ind i fi ktionsrummet men er ellers 
udenfor, som iagttagere til hovedpersonernes 
indlevelse og skuespillernes instruktion. På 
en måde er der tale om en demonstration af, 
hvordan fi ktionens katastrofe kan udveksle 
med den såkaldte virkelighed. Forestillingens 
risikofelt er naturligvis, hvordan parret vil 
reagere: hvad hvis de har hemmeligheder 
for hinanden, som afsløres overfor os. Hvad 
hvis Nora-fremstilleren rent faktisk skred fra 
manden? Den dramatiske konfl ikt spejles i 
det aktuelle par således af forskelle og ligheder 
bliver forestillingens spændingsfelt.

Mellem fi ktion og virkelighed
Efter forestillingen er vi i en overgang: forestil-
lingen er slut, og vi er nu ikke længere tilskuere 
og snakker om opførelsen med andre tilskuere. 
Vi er jo heller ikke bare gæster, for vi kender 
ikke beboerne. Vi er mellem teatret og det pri-
vate. 

Klaus viser sin tamme papegøje, som han 
holder som en lille lærkefugl i hånden, og som 

er glad for at blive aet. En af skuespillerne 
fortæller, at det er tredje sted de spiller, og at de 
har mødt meget forskellige par: et ældre par, et 
ungt par og Klaus og Ulla som midt i mellem. 
De havde aldrig været her før, og deres opgave 
var naturligvis at bruge rummet så godt som 
muligt. Det er meget specielt for dem, fordi de 
både spiller og instruerer og fl ytter rundt på 
rummet. Kitt Maiken Mortensen synes, det er 
spændende og har aldrig prøvet noget lignende. 
Selve den dramatiske struktur er fastlagt, men 
der stor forskel på, hvordan interaktionen 
mellem dem og personerne og personerne-
i-roller, tilskuerne og rummet foregår. En 
tilskuer bemærker, at det fx var fantastisk at 
høre papegøjen i buret skræppe op på det helt 
rigtige tidspunkt, hvor Nora overvejer, om 
selvmordet er den eneste løsning. Ulla vidste 
ikke, at Helmer kaldte Nora lærkefuglen. 
Tilskuerne siver langsomt, mens Klaus og 
Ulla takker for besøget, og vi takker for deres 
opførelse. Deres hjem, indretningen, deres 
påklædning refl ekteres af Ibsens Et dukkehjem 
både som en identifi kation og distance. Fra 
første moment er de og tilskuerne iscenesat af 
situationen, og det er den iscenesættelse, som 
skaber risikomomentets autenticitetseff ekt og 
aff ekt.  

Ungdom 2015
Teater Republique har skabt en kunstig strand 
med 90 ton sand, en teltlejr med 35 farvestrå-
lende festivaltelte og en badesø med 15.000 
liter vand. Performerne er ca. 30 unge ikke-
professionelle, som mødes med tilskuerne i en 
form for ungdomsritual. Mødet foregår i små 
telte, hvor et par tilskuere indgår i en dialog 
med en ung, i lidt større grupperinger omkring 
et lejrbål eller som en samlet fest. Forestillingen 
er både en installation, en interaktiv udveksling 
og en rituel dans.

Ved ankomsten klæder man om. I foyeren 
hænger shorts og sommerkjoler som publikum 
kan iføre sig. Teatret har lovet, at der er 
sommervarmt i salen. Det skaber en særlig lidt 
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karnevalsagtig stemning, at tilskuerne står der 
i sommertøj og bare tæer, som var vi på vej 
til et badeland. Det skaber både et fællesskab 
og en transformation til en rolle. Man lukkes 
langsomt ind i rummet. Der er en lille sø, man 
kan gå igennem eller passere via en bro. Nogle 
i korte bukser vader bare igennem vandet, som 
går til knæene. Teatrets gulv er fyldt med sand, 
og der er en større teltlejr, træer og udkigstårne. 
I midten af rummet er der en åben plads, hvor 
tilskuerne placerer sig lettere desorienteret, fordi 
der er tåget, halvmørkt, og det er vanskeligt at 
se, hvem der er hvem. Her står man så og er 
lidt usikker, indtil der i mit tilfælde pludselig 
kommer en ung pige på omkring 17, tager 
mig i hånden og spørger, om jeg vil med ind i 
hendes telt. I sig selv lidt af en overskridelse at 
blive inviteret ind i en ung piges telt udstyret 
med diverse tæpper, billeder, dyr og bøger. 

Ungdom er autofi ktion, og de unge fortæller 
om sig selv og det er det, man reagerer på. 
Det er et møde men dog stramt iscenesat. 
Hvad de deltagende skuespillere fi nder på er 
ikke nødvendigvis sandhed, men det virker 
sådan i mødet, som fungerer troværdigt. 
Selvfortællingen er monteret ind i en 
teaterramme: Republique er en anerkendt 
teaterbygning, overraskende fyldt med sand og 
en masse telte. I denne ramme er autofi ktionen 
på grænsen mellem fi ktion og virkelighed og 
forholdet mellem det unikke eller partikulære 
og det universelle.

De unge fortæller om deres eget liv hver især 
til et par tilskuere. Det er en stramt iscenesat 
forestilling, som sikrer, at det ikke udvikler 
sig til hyggesnak, men bliver en udveksling på 
baggrund af en truende fremtid. 

Ungdom kommer i sin form til at pege på 
et af de afgørende ungdomsproblemer i dag: 
mangel på fællesskaber overbelaster det enkelte 
subjekt, som presses til at dyrke individuel 
succes, selvkontrol og originalitet. Det skaber 
angst for at miste kontrol og for at fejle. 
Ungdom er en fremstilling af fællesskabets 
muligheder og umulighed. Selve opførelsen 

bliver en slags udveksling mellem rollen og det 
personlige. Den personlige identitet er på ingen 
måde skjult, og træder frem i sin u-perfekthed, 
sårbarhed og menneskelighed. 

Aktørerne er bragt i intim nærkontakt 
med deres tilskuer, hvilket skaber en ganske 
særlig udfordring. Det usædvanlige er selve 
udvekslingen, kontakten og mødet uden at 
de spiller på de sædvanlige ungdomsklicheer. 
Så de unge fremstår, som sårbare, uskyldige, 
transparente. Er det, hvad de er? Eller er det 
min projektion af min egen ungdom?

På besøg i teltlejeren
Hun har allerede en gæst, og hun spørger os, 
hvad vi kan lide og ikke lide. Jeg siger fx, at jeg 
godt kan lide at ryge inden jeg går i seng, og det 
viser sig, at det kan hun også. Der lyder pludse-
lig en høj faretruende lyd, og der er et lysglimt, 
som var det torden. Hun skifter emne og læser 
op fra forskellige dagbøger ved lyset fra en lom-
melygte: det første kys var ikke så sjovt, heller 
ikke det første knald, hun læser om engang, da 
hun var gal på sin mor. Igen lyd og lysglimt som 
afbryder scenen, og hun skifter emne.

I den ”sorte” bog fremgår det, at hun har haft 
anoreksi og været ned på 36 kilo. Hun viser os 
dagbogen, hvor det fremgår, hvordan hun tæller 
kalorier, og hvor meget hun må spise. Vi spørger 
hende om detaljer, men afbrydes igen af lyden 
og lysglimtet. Hun beder os om at børste sine 
tænder og derefter digte en historie om en lille 
elefant. Hun viser breve og tegninger ophængt 
i loftet, fortæller om depression og indlæggelse. 
Jeg ser, at hun har sår på arme og ben, og hun 
fortæller, at hun har skåret sig. Hun viser os 
billedet af mormors kat og af hendes far, som 
hun ikke har set, men som hun nok vil opsøge 
en dag. Hun ved han bor i Svendborg. Billedet 
er revet over men klistret sammen igen.

Efter ca. 20 minutter, hvor vi også har ligget 
ned og holdt hinanden i hånden, går vi til et 
lidt større telt, hvor vi mødes med to veninder, 
som hver især også har to tilskuer-gæster med 
sig. Vi snakker om at være fuld til fest, om 
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at være på rejse, intimbarbering og hvilket 
tøj de skal vælge til festen. Min ven smider 
blusen og tager på mit forslag en hvid t-shirt 
på. Vi går videre til fest, og pludselig er der 
fuld gang i den. Alle danser med alle, og der 
danses runddans og futtog. Jeg får en kæmpe 
kaninmaske på og ser derfor ingenting, men jeg 
bliver ført med og guidet af min unge ven. Hun 
foreslår, vi sætter os ved søen med fødderne i 
vandet og snakker videre om fremtiden. Hun 
vil gerne til Afrika, og jeg fortæller om min 
oplevelse af det, for mig, skræmmende land. 
Vi går videre til et lejrbål. Det er ved at være 
nat, og jeg tages i hånden af en ny ung. Vi 
ligger i en stor bunke og bliver strøget over 
håret og ser på månen. Derefter bliver jeg 
inviteret ind i et nyt telt. Denne gang er lyden 
og lysglimtet længere og mere skræmmende. 
Varsler det en naturkatastrofe, et jordskælv eller 
en skræmmende fremtid? Den unge er bange 
og bekymret, fortæller hun. Hvordan skal man 
kunne sætte børn i verden, når der er så mange 
bekymringer? Jeg fortæller om mine børn og 
de problemer og bekymringer, som ikke bliver 
mindre med årene. Hun tager mig i hånden, 
og vi lægger os udenfor på et tæppe og ser op 
på stjernerne, taler ublufærdigt om drømme og 
om fremtiden.

Det er morgen, og solen står op. Det er et 
fantastisk syn, da hele den ene bagvæg bliver 
til 100 sole. Morgentågen ligger i rummet, og 
langsomt kommer vi op at stå, og den unge peger 
på udgangen, som tilskuerne siver ned mod. Da 
vi forlader rummet, står de unge tilbage i sandet 
som efterladte. Jeg får lyst til at løbe hen til min 
første ven og give en knuser. Men jeg nøjes med 
at vinke, og hun vinker diskret tilbage. Er hun 
i en anden verden? Ved udgangen vender jeg 
mig atter og ser de unge stå stille tilbage som 
statuer. Der er ingen applaus og ingen bukker 
eller markerer, at forestillingen er slut.

Fiktion og ritual
Det hele har haft karakter af en form for ritual, 
en fi ktion og en realitet. De unge er troværdige 

og virkelige: de er sig selv, men de er også ”for-
talte”. Min unge ven læste op af forskellige tek-
ster, som hun formodentlig selv havde skrevet, 
viste billeder, tøj og bamser, og er på den måde 
en fortæller af sin forhistorie. Samtidig er hun 
her også her og nu: Hun holdt mig i hånden 
med en fast og bestemt hånd, det var i sig selv 
grænseoverskridende, men hendes autoritet 
skaber tillid, og man overgav sig fuldstændigt 
til hendes fortælling og konkrete handlingsfor-
slag.

Mødet og samværet er stramt iscenesat og 
komprimeret. Vi følger en aften og nat til solen 
står op. Tiden er inddelt i sekvenser, hvor det 
truende vender tilbage og varsler fremtidens 
katastrofer og i sidste ende døden. Især 
udgangen giver mig associationer til de unge 
som fi ktioner, som allerede har indoptaget både 
fortiden og fremtiden i dette melankolske nu, 
som vi allerede er på vej til at miste.

Lejren har iscenesættelsens afgrænsede 
karakter. På den måde adskiller det sig 
helt afgørende fra mange af de mediale 
iscenesættelser, som ungdommen tilbydes i 
de sociale og off entlige medier: fra facebook 
til reality-tv-shows. Det hænger sammen med 
forholdet mellem den optrædende ungdom og 
tilskuerne. De unge er handlende subjekter, de 
tager ledelse, ansvar og styrer myndigt og roligt 
de for manges vedkommende ældre tilskuere, 
som kunne være deres forældre. Hvordan det 
fungerer for unge og yngre tilskuere er ganske 
vanskeligt for mig at sige.

Der var for mig en oplevelse af anderledeshed, 
at blive ført af den unge uden diskussion. 
Forestillingen iscenesætter på den måde 
kommunikationen mellem de voksne og 
de unge som en form for ”karnevalistisk” 
omvending. Den unge er autoriteten, og vi 
følger med som ”uvidende”. Teltlejren er 
et grænseland og en passage eller overgang 
mellem barndom og voksenliv, hvor processen 
og mulighederne er åbne. Det er grænseløst 
som en spejling og gensidig refl eksion mellem 
tilskueren og den unge. Ungdomsrummet er 
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et særligt felt, hvor man hverken er det ene 
eller det andet, men i en form for overgang 
og opløsning (beruselse, jf. blå mandag): en 
transformationsproces, hvor vi (både dem og 
os) kan afprøve en række forskellige identiteter, 
og dermed ser vi gensidigt hinanden med den 
andens blik.

Identitet og identifi kation
Som tilskuer var jeg ”ung” og ”ikke ung”. Jeg 
kunne identifi cere mig med den unge, jeg hav-
de lyst til at feste og give den gas, men samti-
dig var jeg også i rollen som voksen og ældre. 
Skulle jeg forklare hende, hvad jeg mener, hun 
skal gøre, og hjælpe hende med de problemer 
hun havde? Skulle jeg spørge hende til råds i 
forhold til mine vanskeligheder med mine 
børn? Kunne hun forklare mig, hvem jeg er i 
hendes optik? Hvem er læren, og hvem er ele-
ven? Pointen i denne form er, mener jeg, at 
vi begge i en vis forstand er det, som Jacques 
Rancière kalder den uvidende lærer (Forlaget 
Philosophia 2007). Det vigtigste bliver næsten, 
hvad hendes hænder fortæller mig. En tryghed, 
tillid, en uvished og det nødvendige og alligevel 
triste farvel. Det var teater, og vi må tilbage til 
vores virkelighed. Der er tale om en gensidig 
udveksling.

17-årige Astrid Haugensen og Jonas Slotorub 
på 19 er begge gymnasieelever og medvirkende. 
De ved at forestillingen skal være så autentisk 
som muligt, og at det er deres helt private 
tanker og erfaringer, de hver aften skal dele med 
publikum:

”Vi har også haft prøvepublikum på et par gan-
ge, og jeg føler, at jeg får et helt særligt forhold 
til den person, jeg har haft med inde i mit telt, 
netop fordi jeg har givet så meget af mig selv – og 
fordi de har givet så meget tilbage. Faktisk har jeg 
tænkt på vedkommende længe efter og forestillet 
mig, hvordan det ville være at møde den person 
ude i det virkelige liv. (…) For os er det jo en sær-
lig mulighed at tale med et menneske, som måske 
er mere erfaren og kan give nogle råd, men som 
man ikke kender og formentlig aldrig kommer til 

at se igen. Det kan sætte nogle nye tanker i gang 
– og den 60-årige kommer forhåbentlig ud efter 
forestillingen med en oplevelse af selv at have væ-
ret ung igen.” Citeret efter Trine Munk-Petersen 
Berlingske 29.1. 2015. http://www.b.dk/kultur/
ungdommen-den-fantastiske-og-frygtelige#!

Ungdom er både er både et realt og fi ktionelt 
møde. Det skaber en frihed og en potentialitet 
men også en tabsfornemmelse, fordi vi aldrig 
skal ses igen. De unge fortæller om dem selv 
med egne ord – til fremmede, som de ikke nød-
vendigvis har tillid til. At det lader sig gøre hæn-
ger formodentlig sammen med den sikkerhed, 
der er indarbejdet i dramaturgien. Desuden er 
der etableret en særlig gruppekultur forskellig 
fra hvad unge ellers deltager i fx som facebooks 
virtuelle fællesskab. Gruppen mødes udenfor 
teatret og har indført nye fællesskabssymboler.

Ungdom kan ses i lyset af de etablerede 
teatres forsøg på i disse år at sammentænke 
kunstproduktion, brugerorienterede strategier 
og pædagogiske udviklingsarbejder (fx under 
teatersammenslutningen Th eatron). 

Teaterinstitutionernes opgave som 
dannelsesinstitution, der ikke bare skal 
producere teater, leder til eksperimenter 
med nye publikumsformer, deltagelseskultur 
og nye måder at konsumere teater på. 
Der udvikles relationer, hvor deltagelse og 
oplevelse indgår som strategisk mål. I relation 
til den pædagogiske verden er forestillingen 
interessant, idet den afprøver et samarbejde 
mellem kunstproduktion og fællesskaber. 

Der er et ansvar både overfor de unge og 
for tilskuerens væren i dette fællesskab. Det 
kan beskrives med Rancières begreb den ”Den 
frigjorte tilskuer”: 

”Vi har brug for et teater uden tilskuere, hvor 
de tilstedeværende lærer i stedet for at blive for-
ført af billeder, hvor de bliver til aktive deltage-
re i stedet for at være passive beskuere”. K&K · 
Kultur&Klasse · 118 · 201

Rancière etablerer en analogi til den pædago-
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giske relation, hvor han mener lærerens rolle er 
at ophæve afstanden mellem sin egen viden og 
elevens ikke-videnhed. 

”I den pædagogiske logik er den uvidende 
ikke bare ham, der endnu ikke ved det, læreren 
ved. Det er ham, der er uvidende om, hvad han 
ikke ved, og hvordan han kan komme til at vide 
det. Læreren er på sin side ikke alene ham, der 
besidder den viden, om hvilken den uvidende 
er uvidende. Det er også ham, der ved, hvordan 
man gør den til et vidensobjekt, hvornår og 
ifølge hvilken fremgangsmåde.” Ibid.

Tilskueren er ikke blot uvidende i 
betydningen af, at han mangler fortællinger. 
Han kan inspireres til at formulere og udvikle 
sine egne eventyr og han kan sætte ord på 
egne erfaringer. Det svarer til, at Ungdom 
ikke er oplysende og giver en bestemt viden, 
men etablerer en relation, hvor tilskueren 
aktiverer sin egen handlekraft og sammensætter 
fortællinger i ord, billeder eller bevægelser.

Hvordan virkelighedsteater?
De fl este af Fix & Foxy forestillinger 

omhandler ikke virkeligheden, selvom fl ere 
udspilles i virkelighedens så som på Halmtorvet, 
Odsherred, Færøerne. Den centrale virkelighed 
er imidlertid selve opførelsens realitet. Fix & 
Foxy fremhæver og udpeger denne virkelighed 
via ikke-professionelle aktører. De er ofte i 
rolle og sat ind i en fi ktionsramme, men deres 
personlighed, kropslighed, sårbarhed skinne 
igennem og griber tilskueren fordi de opfører 
en ofte velkendt fi ktion på en anderledes måde. 
Derved får vi i særlig grad udpeget et vilkår. 
Virkeligheden er kun tilgængelig gennem en 
iagttagelseshandling. Vi ser ikke hvad som helst, 
men netop ´en virkelighed i denne optik. Det 
betyder af Fix & Foxy i særlig grad synliggør 
en anden konstruktion end den vi vanligvis 
benytter i iagttagelsen af virkeligheden. 

Det er således ikke ”almindelige mennesker” 
som spiller deres egen historie. De er hverken 
vidner, dokumenter, eller hverdagseksperter 
som hos Rimini Protokoll. De er snarere 
aktører som refl ekterer teatersituationen og 

tilskuerforholdet. Fix og Foxy er hverken 
dokumentarisme eller fi ktionsteater, men en 
forstyrrende hybrid, som i kraft af en interferens 
mellem opførelsen og forlæget (en fi lm, et 
drama, et hverdagsritual) aktiverer tilskuernes 
refl eksion: det kan være på et etisk plan eller 
det kan være på et æstetisk plan. Spørgsmålet 
for tilskuerne er om dette er kunst, hvorfor, for 
hvem, hvordan og i hvilken optik? 

Som noget gennemgående er der i 
forestillingerne en meget venlig atmosfære 
mellem aktører og tilskuere og det skaber 
primært en undrende aff ekt. Det vil sige 
der er ikke tale om meget emotionelle eller 
følsomme forestillinger. Der er en vis distance 
som dog ikke er en ironisk distance. Det er 
aff ekternes indbyggede distance, som ligesom 
i Brechts episke teater vækker til refl eksion – 
ikke nødvendigvis blot intellektuel refl eksion 
ofte også som kinæstetisk empatisk refl eksion. 
Det vil sige en refl eksion som er baseret på 
tilskuerens kropslige deltagelse som samtidig 
iagttages at tilskueren udefra i en tilskueroptik.

Prostituerede, unge, en thai-kvinde, 
publikum der bliver indført i teatermediet med 
henblik på en forstyrrelse eller underliggørelse. 
Samtidig skabes en stærk empati og en aff ektiv 
relation, idet tilskueren så at sige lever sig ind 
i en andens vilkår. Empati åbner for en social 
sansning af noget andet end det som det vi 
allerede ved og som forstyrrer hierarkier og 
mønstre. Det afgørende er at de andre ikke er 
de stakkels andre som legitimere tilskuernes 
magt og position.  Empati er en adgang til 
forståelsen af en anden kultur, I visse situationer 
kan empati stivne til fordomme, og det er det 
Fix og Foxy vil forhindre ved at producerer 
ambiguitet og uafgørlighed mellem forskellige 
koder og virkelighedsiagttagelser.

Forestillingerne har en række forskellige 
dramaturgier:

Den oprindelige forlæg som remedieres eller 
genopføres.

Tilskuernes deltagelse som roller/statister og 
som tilskuere-gruppe til i forestillingen
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Produktionsteamets handlinger i form af 
teknik, rollespil, instruktion af tilskuerne.

Interaktionen mellem tilskuerne, 
produktionsteamet og forlægget.

Forestillingens virkning opstår i samspillet 
mellem disse forskellige niveauer, hvor nogle 
tilskuere går meget ind og deltager aktivt, mens 
andre er lidt mere passive og få bliver rene 
iagttagere. 

Interview med Instruktør 
og dramaturg Jeppe 
Kristensen omkring 
Ungdom
Af Erik Exe Christoff ersen og Ida Krøgholt

Hvordan spiller Fix og Foxys visioner om kunst-
nerisk udvikling sammen med idéerne om publi-
kumsdeltagelse? Hvordan har I valgt de medvir-
kende? 

Audition var et afgørende øjeblik i forhold til 
vores erkendelse af, hvad det var for en forestil-
ling vi lavede. Vi ville lave noget, som kunne 
være interessant for et større teater, og vi havde 
snakket med Republique og havde mulighed 
for et stort rum, som kunne bruges til noget 
storslået, store billeder og vi havde også en 
drøm om noget interaktivt teater. 

Hvad skulle vi gå efter og lægge mærke til? 
Castingen bestod af øvelser, som vi havde 
arbejdet med før. De skulle fortælle historier 
til hinanden to og to med få overskrifter. Det 
skulle være morsomt, trist eller fx beskrive en 
forandring. Og så bad vi dem fortælle de her 
historier på en linje, ikke deres egne, men dem 
de havde hørt, som om det var deres egne. Det 
blev myldrende fantastisk, hvad der kom ud 
af det. Det gik op for os, at det ikke ville give 
mening for os at vælge ud, hvem der skulle være 
med. Det ville blive helt skævt.

Hvordan havde I fået kontakt med dem som var 

kommet?

Det var med annoncer i avisen. Vi besluttede 
at sige, at alle der havde lyst kunne være med 
og det var ikke os, der skulle bestemme. Det 
blev noget gennemgående. Arbejdet bestod i 
at lave et rum, som var interessant for dem at 
være i. Et prøverum der gjorde, at de havde lyst 
til at komme og blive gode venner og fortælle 
historier, at lede efter noget de kunne være til-
fredse med og som vi samtidig kunne se på som 
tilskuere. 
Det var ikke et bestemt problem eller tema?

Nej overhovedet ikke. Det normale hierarki 
blev vendt på hovedet: vi har overskudsbørn og 
arbejderbørn og det var ret tydeligt, at de som 
følte, at de normalt kunne klare alting, de havde 
en udfordring med forestillingen, for de havde 
ikke så meget at fortælle, og det var nemmere 
for dem som havde haft diverse problemer.

Hvordan foregik processen? Er det den enkelte som 
selv vælger ud? Hvor meget gør I ud af fortællin-
gerne?

Meget lidt. Den var en lang proces fra septem-
ber til februar med enkelte dage og weekender. 
Det meste handlede om i fællesskab at fi nde ud 
af, hvad det var for en forestilling og så to uger 
til at lave den. Noget der fyldte meget, var det 
der med, at der er en der tager dig i hånden og 
fører dig. 

Er det noget I har trænet? At de fortæller og tager 
imod tilskueren og guider dem? 

Hos os er det typisk, at vi ikke iscenesætter gen-
nem at øve, men vi udvikler det, ved at man 
forstår, hvorfor man gør det. Vores prøver be-
stod i lang tid i, at vi mødte op og vi sad i en 
rundkreds og man fortalte, hvad man havde 
lavet siden sidst.  Det tager lang tid. En time. 
Og så sagde vi: Nu deler vi op i to hold. Det 
ene hold har premiere på forestillingen om fem 
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minutter og det andet hold er tilskuere, og vi 
gik udenfor og når de så var klar kom vi ind og 
så en forestilling som var deres improvisation. 
Sådan arbejdede vi i månedsvis, hvor vi så ting 
og snakkede. Noget er kommet med i forestil-
lingen. Fx den store krammescene på gulvet. Vi 
laver lys til den, men det er deres bud. Vi havde 
en fornemmelse af, at det ville være umuligt at 
time forestillingen: vi kunne ikke lære dem stik-
ord, så vi lavede mange øvelser. 50 mennesker 
går rundt, og skal stå stille på samme tid, og går 
rundt igen samtidig. Øvelser hvor de lå på et 
tæppe. Hvor der ikke skete noget, og hvis der 
skete noget skulle man tage det ind i en egen 
stemning. Der opstod et univers af impulser.

Hvad med tematikker? Jeg oplevede en snak om 
intimbarbering, som var spændende at deltage i 
sammen med de unge for en fra min generation. 
Andre temaer var mindre berørende. Hvor stramt 
struktureret er det?

Det ved jeg knapt nok, jeg har jo ikke været 
inde i det hele. Vi spurgte også til casting, hvil-
ke scener skal der være med i en forestilling om 
ungdom. Og vi tog imod forslag. Vi havde selv-
følgelig også ideer. Men ikke nogle som var vig-
tigere. Vi blev ved med at spørge: Hvad synes 
I der skal være med? Temaer, som de foreslog, 
var først: Vi har travlt, Facebook, lektier. Ting 
som fylder, men som måske ikke var det, som 
stod tilbage. Det var mere: Hvordan får man en 
kæreste? Hvordan drikker man sig fuld? 

De var 50, som aldrig havde mødt hinanden. 
Og man kunne ikke springe et skridt over og gå 
lige til ”nu giver jeg mig selv helt”. Men vi kom 
derhen, hvor de fortalte vilde historier. Vi havde 
indtil to uger før premieren en forestilling, der 
bestod i, at vi lukkede publikum ind i et rum og 
så improviserede de i to timer. De var på teltlejr 
og vi havde lyd og lys, som lagde stemninger, som 
de skulle reagere på. Der er den her stresslyd, der 
er romantisk sekvens, men de måtte ikke gøre det, 
de lavede forrige gang. Der var reglen at de skulle 
møde nye mennesker. Og sådan så det ud indtil 

kort tid før premieren. Vi havde prøvepublikum 
og det var interessant, men også vanskeligt for lige 
pludselig var der en masse mennesker i rummet, 
som drev lidt rundt og ikke vidste, hvor de hørte 
hjemme. Det skiftede vi ud og tog fat på noget fra 
begyndelsen af processen. Men der var kommet 
en masse situationer og samværsformer, som vi 
kunne tage med. Men vi skabte ret hurtigt en stram 
struktur. I første del snakker de alle om sig selv og 
om barndomsminder, som de begraver og de taler 
om førstegangsminder. Fx det første kys. Anden 
del er forberedelse til fest. Her får man tilskuerne 
til at fortælle, hvad de har prøvet af udskejelser. Så 
er der festen, som er en fælles improvisation, som 
er helt fastlagt, så de ved hvad de skal. Her kan de 
skifte tilskuer, hvis de har behov for det. Der er så 
en kaosscene, som ender i en klump af mennesker. 
Derefter er der en nattescene med angst, frygt, 
drømme og så kommer solopgang, som er ordløs og 
som ender ud i afsked. Rummet er opdelt. Der er et 
telt, hvor man taler om krop og et kældertelt nede i 
jorden: kulkælderen, hvor det handler om tristhed 
og angst. Ved søen snakkes der følelser. Hytten i 
træet har temaet det anderledes. I tisseteltet tales 
der om det at score. Rummene skaber struktur og 
de unge kunne trække tilskuerne med ind disse 
rum. Der er også et område, hvor man kan komme 
af med en tilskuer, som det ikke fungerer med. Der 
var to tilskuere til hver spiller som regel og hvis 
man havde to skulle man fortsætte med to. Nogle 
forestillinger var man med tre. Man havde ansvar 
for et bestemt antal hele vejen igennem, selvom de 
kunne udskiftes.

Har den enkelte et arsenal af historier som kan bruges. 
Hvordan vedligeholdes energien? Skal de veksle mel-
lem forskellige fortællinger? 

Jeg aner det ikke. Det svinger fra, at nogle er nede 
på jorden og andre, som er mere teatrale. 

Hvordan fungerer lyden?
Lyd markerer skift i dramaturgi, som spillerne 

kan reagere på, den er en særlig ”ulmen”. Bortset fra 
festen er det lydfl ader, der er lyd med fugle, lyden 
af nat og lyde, som sætter stemningen og følger et 
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døgn som baggrundsmusik. De responderer på det 
til improvisation. Det forhindrede dagligdagssnak, 
at der var tegn til en ny scene. De brugte lyden 
til at skifte scene. Vi prøvede uden lyd. Men vi 
opdagede, at mange tilskuere bare ville snakke om 
sig selv og kunne bruge tiden på det. Det kunne 
være hyggeligt, men det var synd at de gik glip af 
fl ere møder. Hvis forestillingen blev for meget på 
tilskuernes præmisser, var det lidt uinteressant. 
Lyden var en form for dramaturgisk rensning 

Hvordan har I tænkt tilskuerne? Jeg oplevede nogle 
vanskelige situationer. Fx var min unge helt fortviv-
let, han havde brugt narko og var bange for ikke at 
kunne klare sig. Hvad skulle jeg gøre? Den anden 
tilskuer prøvede at gå i dialog, mens jeg lyttede. Jeg 
kunne ikke lade som om jeg var terapeut. Det var en 
fordel, at man fornemmede, at de havde styr på det. 
Jeg mistede min unge efter festforberedelsen og jeg ven-
tede. Hvad skal jeg nu? Men så kom der en og tog vare 
på mig. Det var trygt.

Mange prøver drejede sig om, hvad man gør med 
de tilskuere, som ikke accepterer fi ktionen. Nogle 
tilskuere kunne måske spørge: Hvor mange kilo 
sand er der? Kender I hinanden? Det blev uinte-
ressant. Så de unge havde et nødmanus, de kunne 
trække frem, hvis de fi k en snaksaglig tilskuer som 
spurgte: Er det spændende at være med? Det skulle 
de ikke svare på. 

Der er en fase, hvor man tester kontrakten. Vi sad 
alene i teltet i lang tid og det var en sart situation. 
Men var han instrueret i, at der skulle være en ro og 
lade spændingen brede sig?

Det var et praktisk problem at få alle ind. Der kun-
ne gå 10 minutter. Så nogle havde lange pinlige 
pauser, men det gav en interessant spænding og det 
gav mening.

Hvordan med interaktionen? Er der eksempler på at 
deltagerne er brudt ud af eller har overskredet fi ktio-
nen, hvor det er blevet problematisk?

Det var nok først og fremmest svært for tilskuere. 
Hvad skulle man stille op med det, at en taler om 
sin depression? Jo mere formgivet det var, jo lettere 
var det. Jeg har ikke oplevet, at spillerne har talt 
over sig. Det var så vigtigt, at de selv havde valgt 
det. 

Her var det de unge, der tog ansvar, men hvordan 
foregriber man denne udveksling? 

Vi ville gerne genskabe nogle af de minder, man 
har, hvor der virkelig skete noget fantastisk klokken 
fi re om natten. Det skete kun denne ene gange og 
var fantastisk. Teltene, vandet, de bare tær i sand, 
lyden og lyset var det, som skulle få tilskuerne der-
hen i en fart. Det tror jeg skete en del gange, men 
afhængig af forholdet mellem spiller og tilskuer.

Jeg ved ikke om tilskuere er gået ud, men nogle 
satte sig ud til siden og så på. Der var faktisk nogle 
unge, som blev kærester under forestillingen. Der 
har været ekstremt intime situationer. 

Ida Krøgholt og Erik Exe Christoffersen 
Lektorer ved Institut for Kommunikation 
og Kultur, Dramaturgi, Aarhus Universitet.
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Carte Blanche har igennem to år været værter 
for borgere. Fra 2015 til 2017 inviterede Carte 
Blanche løbende ind til workshops og projekter 
under overskriften Kunsten at lytte, som tog afsæt 
i en sensorisk og legende tilgang til mødet mellem 
rum og mennesker ud fra at ønske om at udfordre 
den måde vi skaber og deler kultur på. Projektet 
kulminerede i juni 2017 i et pop-up kulturhus, 
som opstod midt i Viborg centrum i det gamle 
rådhus. Det blev en smeltedigel af kulturelle 
møder. Udover at Carte Blanche selv skabte 
fi re værker til stedet kunne lokale, kulturelle 
idémagere bidrage med egne projekter og dele 
deres idéer og oplevelser med hinanden og pop-
up kulturhusets gæster. Man kunne opleve alt fra 
labyrintforestilling, Virtual Reality, koncert, til 
litterær middag, kunstneriske værksteder, tango 
og brætspilscafé.

Dette essay anskuer borgerinddragelse som en 
form for værtskab og som en bevidst kunstnerisk 
strategi. Konkret tager analyserne afsæt i projektets 
tilgang til borgerinddragelse og undersøger, 
hvordan værtskabet omformer det kulturhus, vi 
alle kender til, til et kunstnerisk værk, der popper 
op, rammesætter og ændrer publikums blik og 
møde med kulturelle aktiviteter og hinanden. 
Centralt for den kunstneriske strategi står et 
værdibåret fællesskab, en stærk parallelitet og 
deltagelse. Jeg var selv ansat som projektleder 
og har i mit arbejde haft særligt fokus på 
borgerinddragelse. Mit ønske er at bringe min 
egen erfaring og forundring i spil, og derigennem 
pege på de potentialer, jeg ser som resultat af 
inddragelsen af borgere i kunstneriske projekter. 

Kunsten at lytte – det er her samtalen 
starter
Kunsten at lytte var et projekt med mange 

forgreninger, som det kan ses af illustrationen på 
forrige side. Der er tale om et udviklingsprojekt, 
hvor borgerinddragelsen er en fortløbende 
samtale med workshopdeltagerne, ligesom den 
proces, der gik forud for Pop-up kulturhus, har 
betydning. Som en del af Kunsten at lyttes ene 
hovedspor Netværk faciliterede Carte Blanche 
seks workshops, med fokus på at inddrage 
kulturelle ildsjæle, kulturformidlere, lærere, 
arkitekter... Carte Blanches overordnede ønske 
med disse workshops var at udforske og udvikle 
kvaliteten i den måde mennesker mødes og går 
i dialog på, at inspirere på tværs af faggrupper 
ved at introducere værktøjer og processer 
fra det sensoriske og poetiske teater særligt, 
og med fokus på de kvaliteter som legen og 
samtalen tilbyder. Der blev arbejdet med temaer 
som: hvordan skabes levende byrum, brug af 
lugtesansen og oplevelser i poetiske læringsrum. 
Alle seks workshops var åbne invitationer, hvor 
vi forsøgte, at nå så bredt ud som muligt. Havde 
man først deltaget i en workshop, blev man 
automatisk en del af netværket og blev inviteret 
til kommende workshops, med det resultat, at 
der til hver workshop både var gengangere og 
nye deltagere, samt mange forskellige fagligheder 
i spil. 

Der er tale om et outreach-projekt, hvor 
teatret Carte Blanche åbner sig mod andre 
fagligheder for på den ene side at skabe og være 
vært for et kulturelt netværk for at videregive 
poetiske og æstetiske værktøjer, som kan bruges 
i deltagernes egen arbejdspraksis. På den anden 
side for selv at blive udfordret af borgere, der ikke 
nødvendigvis er et teatervant publikum, og som 
ikke allerede kender teatrets sprog. Tanken var, 
at der ud af netværket ville opstå nye projekter, 
tiltag og ideer initieret af workshopdeltagerne. 

 Værtskab som kunstnerisk strategi
Af Tine Voss Ilum
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Disse ville udgøre en afslutning på projektet i 
form af en fuldmåneevent under Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017. Det var ved 
projektets start et bevidst valg ikke at vide, 
hvor det skulle ende om to år. Projektet skulle 
have lov til udvikle sig i takt med afholdelsen 
af workshops – først ud fra en anelse om et 
epicenter i et tomt butikslokale, og sidenhen ud 
fra ideen om et pop-up kulturhus. En idé, der 
langsomt voksede i volumen, i ambitioner og 
i antal underprojekter og som betød, at Carte 
Blanche fi k en rolle som vært ikke kun for 
borgere som workshopdeltagere, (hvor teatrets 
kunstneriske leder Sara Topsøe-Jensen fungerede 
som facilitator), men også vært for aktører i pop-
up kulturhuset. En ny og endnu ikke afprøvet 
værtskabsrolle, der bestod i både at holde og 
udvikle et fællesskab, initiere og invitere til 
del- og underprojekter og endelig værtsrollen 
under selve afviklingen. Det hele var lokaliseret 
i det gamle rådhus, og aktiviteter og rum var 
iscenesat således at publikums adfærd ændredes, 
og der blev givet plads til fordybelse, samtaler 
og møder med noget, man som deltager ikke 
allerede kendte. Som del af iscenesættelsen blev 
den enkelte gæst budt velkommen af en vært og 
inviteret til at gå på opdagelse i programmet og 
det gamle rådhus’ mange rum. 

Borgerinddragelse på fl ere planer
Borgerinddragelse i dette projekt blev hurtig 
et spørgsmål om, ikke at nå den menige 
borger direkte, men at arbejde med en 
netværksstruktur, der ”kan forbinde alle de 
satellitter, som render rundt og forsøger at skabe 
et rum selv og sammen skabe et større rum. Hvis 
vi kan det, så er der fl ere døre ind til projektet 
for almindelige borgere” (Sara Topsøe). Man 
skal se det som borgerinddragelse på fl ere planer, 
der spreder sig som ringe i vandet, hvor hvert 
plan står et skridt nærmere det næste forstået på 
den måde, at det ene plan inddrager eller er i 
umiddelbar interaktion med det næste plan. 
Carte Blanche er epicentret, der i sin egenskab 
af vært har mulighed for at række ud til borgerne 

på forskellige planer, og borgerne nås på den 
måde på forskellig vis. Det første plan, tættest 
på epicentret, var workshopsdeltagere. Dette 
er borgere, der blev inddraget i kraft af deres 
egenskab som medarbejder - om de arbejder 
med kultur, arkitektur, formidling eller social og 
sundhed. Denne gruppe blev inddraget gennem 
workshops og andre arrangementer som en del af 
Netværk og var en måde at nå lokale institutioner 
gennem individer og kulturelle ildsjæle. Det 
næste plan, aktører, var borgere, som var 
arrangører af aktiviteter. Ordet aktør kommer 
af det latinske ord actor, som meget passende 
betyder ’den handlende’. Typisk personer og 
ildsjæle fra forenings- og frivillighedskulturen 
lokalt i Viborg. Disse blev primært engageret 
gennem personlige invitationer af Carte Blanche 
eller af andre aktører. Det yderste plan er 
publikum, og altså borgere, der gæstede pop-up 
kulturhuset. Man kan inkludere publikum som 
en del af borgerinddragelsen, da grundtanken 
var at alle aktiviteter i Pop-up Kulturhuset i et 
eller andet omfang var deltagerorienteret. Særligt 
Arkivet – et levende interaktivt museum skabt af 
Carte Blanche, var en måde at forsætte samtalen 
fra Kunsten at lytte med publikum.

Allerede i forbindelse med afholdelsen af de 
første workshops stod det klart, at den måde 
hvorpå Carte Blanche ønskede at undersøge og 
skabe kultur på kræver en gensidig nysgerrighed 
og interesse - at du som menneske frivilligt siger 
ja. Her koster det ikke noget at deltage udover 
lysten til at investere sig selv som m-enneske i 
samtalen. Dette engagement får man ikke, hvis 
en anden fx en leder siger ja på ens vegne. Valget 
betød, at vi i arbejdet måtte acceptere, at der var 
grænser for, hvem vi kunne nå, idet et værdisæt 
og en tilgang til mennesker blev styrende for 
hvem, der faktisk kunne sige ja. At projektet 
skal vække interesse kan virke som en lille og 
ganske menneskelig ting at forlange, men det 
opleves i praksis som en adgangskonstruktion 
og en selektion, der modarbejder ideen om 
at nå nye publikumsgrupper. For kan man 
forlange af nogen, for hvem det sensoriske og 
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poetiske teater er fuldstændig ukendt landskab 
at være nysgerrige på, hvad vi gerne vil tilbyde 
dem? Ikke alle kan gå med på idéen om, at en 
vandring med bind for øjnene gennem byen kan 
ændre noget i deres arbejdspraksis for eksempel. 

Med ideen om et pop-up kulturhus sker 
der et skifte, som åbner projektet for helt nye 
borgere og tilbyder aktører en autonomi, 
som muliggør at vidt forskellige aktører kan 
udfolde sig. Dette gav mulighed for at fl ere af 
workshopdeltagerne fra Kunsten at lytte gik fra en 
mere modtagerorienteret inddragelse til også at 
blive aktører, der bidrager og handler. Præmissen 
var, at aktørerne skulle være selvkørende. De 
skulle havde lyst til at dele netop det de brænder 
for og lade nysgerrighed være drivkraften i 
mødet med hinanden. Den generelle udfordring 
er, at selvom man forsøger i invitationer over 
telefon eller mail at udtrykke, hvad projektets 
ramme og idé er, synes gentagende og fysiske 
møder at blive en forudsætning for at projektet 
kan lykkes (i hvert fald på en kunstnerisk 
tilfredsstillende måde). Formodentlig fordi 
man taler ind i en tankegang, der allerede er 
gearet til at tænke afviklingen af aktiviteter 
og kulturhus som organisatorisk ramme. 
Frivillighedskulturen kan ses som en strategisk 
dimension ved fællesskabet, som handler om 
nytte- og udbyttevurdering på grund af egen 
interesse (Jørgensen 2009:12). Et mind-sæt, der 
stortrives i dag i en individualistisk tidsalder, og 
det er bl.a. den motivationstænkning der søges 
transcenderet af Carte Blanches kunstneriske 
strategi og troen på det kollektive fællesskab. 
Du deltager ikke fordi, der er et økonomisk 
incitament, ønsket er at du deltager fordi du har 
lyst til dele. Og i kraft heraf muligheden for en 
oplevelse af fællesskab. Du oplever en intensitet 
og alle de følelse der er forbundet med at dele, 
som fx glæden ved generøsitet.

Værdier som fundament
Carte Blanche er først og fremmest et teater og 
en kunstinstitution, og har friheden til at vælge 
at insistere på et helt bestemt udgangspunkt for 

samtalen. I sin rolle som vært for borgere kan 
teatret sprede sin tilgang til menneskelige møder, 
som hele tiden sætter nysgerrighed, generøsitet 
og fordybelse forrest. I kraft af dette kan man 
tale om en kreativ strategi for borgerinddragelse. 
Der er tale om et bagvedliggende værdihierarki, 
der er med til defi nere det rum og den ramme, 
man som borger træder ind i. Men dermed 
ekskluderes de borgere, som ikke er interesserede 
i det. Samtidig forsøger man hele tiden at 
invitere til en samtale, en udveksling hvor man 
faktisk lytter til den anden – at arbejde med 
en rummelighed med plads til alle, hvilket 
altså i praksis bliver reduceret til dem, som 
allerede deler Carte Blanches værdier. Jeg kan 
selv godt forundres over hvad værdihierarkiet 
egentlig er hos Carte Blanche: det er universelle 
menneskelige værdier som nysgerrighed, 
skønhed, ro, og fordybelse. Og det er dette 
at rejse fælles spørgsmål, som er drivkraft, i 
en tro på, at vi sammen kan forandre verden. 
Værdihierarkiet er det som er med til givet 
projektet retning og som former et fællesskab. 
Der er tale om et værdisæt i overensstemmelse 
med det kunstsyn, teatret Carte Blanche bygger 
på. Projektet og dets deltager præges af disse 
værdier idet projektet udvikles og bindes sammen 
af Sara Topsøe-Jensen, der er kunstnerisk leder 
af Carte Blanche, og som bevidst lader sin 
kunstneriske smag komme til udtryk i sit møde 
med mennesker. Samtidig er der ikke tale om et 
værdisæt, der er nedskrevet og fungerer som et 
regelsæt. Værdisættet som dannede fundamentet 
for pop-up kulturhuset blev altså ikke formuleret 
på forhånd som et manifest men blev derimod 
skabt sammen med aktørerne, som en del af den 
samtale, der gik forud for selve afviklingen af 
Pop-up kulturhus. Til det sidste fællesmøde blev 
det i fællesskab italesat hvilke værdier, vi mødes 
om. Her blev nævnt gensidig nysgerrighed, 
generøsitet, fællesskab - på tværs af forskellighed 
og faglighed, dele sin viden, spørgelyst, tillid 
og ærlighed, dele det uperfekte og glæde. Det 
er ikke nogen tilfældighed, at aktørerne nævner 
netop disse værdier. Fordi de er blevet præget 
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gennem den samtale, som startede for fl ere af 
aktørernes vedkommende to år forinden, og 
som er gået igen i invitationer, i workshops, i 
fællesmøder. Hvad der ser ud som buttom-up 
er faktisk top-down, men skabt på kollektiv og 
organisk vis. Borgerinddragelsen  arbejder her 
med en intenderet åbenhed – styret af værdier, 
som bliver fællesværdier og et fælles grundlag, 
et arbejde som tager tid, men som også bliver 
et mere bæredygtigt arbejde, med et potentiale 
til faktisk at sætte gang i en ny kultur. Ønsket 
er at skabe et værdibåret fællesskab, som her er 
forstået som en oplevelse af sammenhæng i ens 
liv og følelsen af, at det man gør er meningsfuldt. 

Ifølge Zygmunt Bauman i Fælleskab 2007 
(2001) er det ikke længere naturligt for 
mennesket at identifi cere sig med et stabilt 
fællesskab. I dag er fællesskabet frembragt på 
kunstig vis gennem udvælgelse, adskillelse og 
udelukkelse. Så selvom Pop—up kulturhuset 
markerer at være for alle, forbliver fællesskabet 
måske en utopi? 

Carte Blanche forsøger at arbejde med en 
tilgang og projektramme, der gør de inddragede 
borgere til en handlende del af fællesskabet, på en 
måde der understøtter borgerens engagement og 
giver medejerskab. Heri ligger en stor udfordring 
for projektet og borgerinddragelse som sådan. 
Groft sagt kan man hævde, at såfremt man 
ønsker at bygge et borgerinddragende projekt på 
et fælles værdisæt, så kan man enten kun lege 
med dem, som allerede deler samme perspektiv 
på verden, eller man kan sande, at det tager tid 
og kræver menneskelige møder og samtaler – og 
at man selv her ikke nødvendigvis lykkes, fordi 
vi ikke for enhver pris skal tage del i samme 
fællesskaber. Det hænger sammen med, at den 
gensidige forståelse er uudsigelig, uendelig og 
ubegribelig … En sand overensstemmelse kan 
ikke frembringes på kunstig vis.” (Baumann: 
17). 

Stærk parallelitet
Men giver det alligevel mening at tale om det 
fælles som en styrke ved Pop-up Kulturhuset? 

Det mener jeg. Den ekskluderende eff ekt 
af fællesskabet søges hele tiden udvidet og 
mangfoldiggjort i kraft af en intention om at 
skabe et rum, hvor alle er velkomne, og hvor der 
er mange døre ind. En rummelighed som af en af 
aktørerne beskrives som; ”…at blive set og mødt 
som det menneske man er. Vi var mange vidt 
forskellige personligheder, men der var plads til 
os alle. Der var en rummelighed som jeg i hvert 
fald savner nogle gange”. Denne rummelighed 
og åbning af fællesskabets grænser, blev i 
forbindelse med pop-up kulturhuset forstærket 
ved at arbejde ud fra en tanke om parallelitet 
og uden at borgerne skal ind i kunsten og op 
på scenen, som vi fx ser i borgersceneteater. 
Begrebet parallelitet er inspireret af den svenske 
teaterinstruktør Frida Karolina Röhl, der i 
forbindelse med et seminar om åben scene 
udtalte: ”Det er vigtigt at tænke i parallelitet. Et 
dynamisk kulturliv består af meget forskellige 
parallelkræfter. Det konservative og det 
alternative teater har brug for hinanden.”. Valget 
om at arbejde ud fra en parallelitet kom ud fra et 
ønske om mangfoldighed i projektet, hvormed 
kultur og kunst, elitær og folkelig kunne 
sameksistere og inspirere på tværs og netop ud 
fra en tanke om at forskelligheden har brug for 
hinanden, og at man ved at være samlet under 
samme tag kunne opnå en synergi-eff ekt. Pop-
up kulturhuset var ”Det levende hus, som vi 
skaber sammen. Her mødes vi på kryds og tværs 
og opdager, at andre laver noget vi ikke anede at 
vi kunne lide.” Det er den overordnede ramme 
inden for hvilken den enkelte aktør har frihed til 
at agere selvstændigt. En ramme, der ikke ulig 
en montagedramaturgi på den ene side samler 
fortællingerne og på den anden side distribuerer 
dem. Den stærke parallelitet gør det svært at tale 
om et konsensusfælleskab, der bliver derimod 
tale om et dissensus-fællesskab, hvor man ikke 
nødvendigvis skal være i overensstemmelse eller 
af samme mening. Et dissensus-fællesskab, der 
besidder de samme kendetegn som det æstetiske 
fælleskab, der af Zygmunt Bauman beskrives som 
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et knage-fællesskab 1, et uforpligtende fællesskab; 
”Det (æstiske fællesskabt red.) må være og 
forblive fl eksibelt, kun bestå »indtil videre« og 
»så længe det er tilfredsstillende«” (Fælleskab s. 
67) og går ikke udover retten til forskellighed. 
Ved at være interesseret i noget, som er dissent 
undgås en adskillelse i smagsfællesskaber, og 
lader forskellige måder at være i og forstå verden 
på komme til udtryk. 

Dissensus-fællesskabets potentiale
Værdigrundlaget er altså med til skabe en stærk 
fællesskabsfølelse, mens den stærke parallelitet 
er med til sikrer mangfoldigheden. Det bliver 
to lige dyrebare værktøjer for Carte Blanche. På 
en og samme tid er de hinandens forudsætning 
og hinandens hindring. Pop-up Kulturhusets 
udfordring var derfor at fi nde en balance, der 
muliggjorde at fl est mulige borger fi k mulighed 
for at blive en del af samtalen.

I drømmen om det sted vi gerne ville skabe 
blev det afgørende for projektets overlevelse 
og succes, at det ikke kun var Carte Blanche, 
der var engageret i at skabe huset, men at dets 
grundidé blev delt af andre aktører. Carte 
Blanche er en lille organisation og var derfor i 
dette enorme projekt afhængigt af engagerede 
aktører, som ikke kun bidrog ind i en ramme 
sat af Carte Blanche, men faktisk følte og tog et 
medejerskab, som de ønskede at videreformidle 
til såvel andre medarrangører, som i mødet 
med publikum. Om der tale om aktører eller 
publikum, så var ønsket at gøre dem til en 
handlende del af fællesskabet, så vi sammen 
kunne skabe en kultur udelukkende bestående 
af nysgerrige, engagerede borgere – en utopi. I 
praksis viste det sig, at alle ikke behøvede at være 
inddraget i samme grad. Indenfor selve rammen 
var der tale om forskellige grader af deltagelse 
og engagement for såvel aktører som publikum. 
Der var fl ere aktører, som ikke havde forstået 
grundideen, eller som man havde indtryk af ikke 

1) Ibid.: 73

have opfattet værdisættet. Jeg vil betegne dem 
som inddragede borgere, der ikke var en del af 
fællesskabet skabt i og omkring huset. Aktører 
som kom afviklede deres arrangement og tog 
afsted. Disse aktører havde typisk ikke deltaget 
i nogle de indledende fællesmøder, eller de var 
aktører, som vi ikke havde haft mulighed for 
at mødes med ansigt til ansigt, hvorfor deres 
tilhørsforhold var meget kortvarigt, grænsende 
til ikke-eksisterende. Dette var med til at 
vanskeliggøre konstituering af fælles værdier og 
dermed en risiko for at projektet ikke lykkes – 
at man ikke får skabt et anderledes kulturhus. 
Men værdisættet og fællesskabet bestod på 
trods og kunne rumme disse forskellige grader 
af involvering. Der var jo en frihed for den 
enkelte til selv at afgøre sin nærhed – sin grad 
af deltagelse. 

Deltagelse som gennemgående greb
Carte Blanche arbejder med deltagelse som 
en grundlæggende æstetisk præmis, både når 
teatret producerer forestillinger eller skaber 
interventioner i byens rum. Den præmis gør at  
deltagerorienterede aktiviteter foregår i en tilpas 
løs en ramme, så den enkelte aktørs fornemmelse 
af frihed forbliver intakt og tillader, at aktører 
gør netop det, de er gode til og brænder for. 
Samtidig er det en præmis at det kulturhus, 
vi kender, transformeres til et kunstnerisk 
værk. Præmissen bliver et kunstnerisk greb, 
der muliggør at Carte Blanche om end løst 
kan inficere alle aktører med sin æstetik. Når 
fægteklubben inviterer til En Garde, så var det 
ikke en klassisk opvisning i fægtetalent – men en 
åben træning og en invitation til alle til at prøve 
den hvide dragt og svinge lansen mod hinanden. 

Deltagelsen som et grundvilkår er et udtryk 
for en tilgang til scenekunst, der ikke ønsker at 
underlægge sig hvad man groft kan kalde teatrets 
anklage mod sig selv som værende en scene for 
illusion og passivitet. Jaques Rancière omtaler 
dette som tilskuerparadokset. Det at være 
tilskuer anklages ofte for at være af det onde, 
og teatret ses i spændingen mellem passiv/aktiv, 
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at se/at vide, og at betragte /at handle. Rancière 
problematiserer denne antagelse om tilskuerens 
passivitet, som er del af spændingen og peger på, 
at vi har brug for et teater, hvor; 

“… those in attendance learn form as opposed 
to being seduced by images; where they become 
active participants as opposed to passive voyeurs” 
(Rancière 2009: 4). Ifølge Rancière ses to meget 
forskellige hovedformuleringer af dette; den 
brechtianske verfremdungseff ekt  og Artauds 
grusomhedens teater. Begge greb forsøger at opløse 
en passiv tilskuerposition og frisætte tilskueren 
ud fra ideen om at nærme sig virkeligheden som 
handlende del af fælleskabet. Enten som refl ekteret, 
distanceret undersøgelse eller som nærværende, 
energisk deltagelse: ”Th eatre is an assembly in which 
ordinary people become aware of their situation 
and discuss their interests, says Brecht following 
Piscator. It is, claims Artaud, the purifying ritual 
in which a community is put in possession of its 
own energies” (Ibid.: 6). Det er mellem disse to 
poler, moderne forsøg på at reformere teatret har 
bevæget sig, hvis ikke det har forsøgt at kombinere 
deres principper 2.

Deltagelsen som et grundvilkår i forbindelse 
med Pop-up kulturhus kommer ud af et ønske 
om at borgerne, som indgår i projektet, stiller 
sig spørgende overfor for den kultur som 
eksister og begynder at drømme om hvordan en 
ny kultur kunne se ud. Deltagelsen er med til 
udviske grænsen mellem hvem, der er aktør og 
hvem, der er publikum, den reducerer distancen 
mellem performer og tilskuer og ophæver skellet 
mellem scene og sal ved at involvere tilskueren 
fysisk. Som gæst kunne man ikke undgå at møde 
Carte Blanches æstetik. Små porcelænsfi gurer 
og friske bøgegrene tilsat skovens lyde side om 
side med huset marmorgulv og belyste klassiske 
græske skulpturer mødte publikum og aktører 
ved indgangen. En andethed, der blev brugt 
til at få gæsten til at se på sin egen virkelighed 

2) Rancière 2009:5

med et mere poetisk blik. Performere i hvidt 
fungerede som poetiske forstyrrelser. Kristofer 
Karup performede i byens rum enten som Pop-
up mand eller hvid kanin, og han brugte fysik 
dans til at intervenere og få folk i tale. Selv 
beskriver han det sådan: 

”Selve dansen og koreografi en er sekundær – den er 
én måde at gøre det på. Det handlede om at være 
tilstede og gøre det, jeg kan, hvilket er fysisk dans og 
at møde folk i øjenhøjde. At møde alle mulige slags 
mennesker i Viborg. Og snakke om ”hvorfor er vi 
her, hvad gør vi og hvad er meningen med livet” 
- og den slags eksistentielle spørgsmål” (interview 
med Kristofer Karup).

Den kunstneriske rammesætning bliver 
altså afgørende for at nye møder sker, og at 
publikum har muligheden for at forandre deres 
perspektiv – se sig selv som menneske i et større 
perspektiv, der rækker udover ligusterhækken. 
Iscenesættelsen af huset gjorde ikke brug af store 
teatrale greb, men handlede om at blive mødt 
som menneske. Dette gjorde noget ved byen. 
Det gjorde noget ved kulturhusets gæster.

Forandringsskabende drømme
Det er et vilkår for teatret i dag, at det skal 
legitimere sin berettigelse. Teatrene kommer 
ikke uden om det borgerinddragende, men man 
vil nødigt, at kulturhusaktiviteter skal erstatte 
en kunstproduktion. Tendensen er at man 
oplever at kunsten kommer til at stå i anden 
række i sådanne projekter. Men hvad om man 
faktisk anskuer et Pop-up Kulturhus som et 
kunstnerisk værk med samme legitimitet som 
andre produktioner? Teatrene kan producere 
borgersceneforestilling, crowd source-forestilling 
eller et pop-up kulturhus, som ikke kun er 
sociale projekter, men som arbejder med en klar 
kunstnerisk strategi. En strategi, der tillader en 
høj grad af risikovillighed, det tør give plads 
til aktørerne og deres inputs, og som skaber 
rum, der bygger på tillid og nysgerrighed, som 
potentielt set kan gøre aktørerne til handlende 
del af fællesskabet. I dette projekt var der 
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ikke samme nærhed til borgerne, som man fx 
ser det med borgersceneteater. Ingen aktører 
fungerer som performere, til gengæld står de 
side og om side med kunsten og bliver i kraft af 
Carte Blanches værtskab infi ceret med teatrets 
æstetik og værdier. Om det er den ene eller den 
anden form for borgerinddragende scenekunst 
så kræver dette, en anden måde at producere 
på, med andre principper at styre efter i såvel 
produktion som værk. Dermed åbnes for 
et mindre elitært teatersyn. Og ja, dette er 
enormt ressourcekrævende. Til gengæld kan 
scenekunsten og kunsten som vært for borgere 
tilbyde et fællesskab, der giver mulighed for 
at møde det mangfoldige, forskelligheden og 
udvide ens perspektiv på verden. Alle involverede 
tilbydes et billede af en polycentrisk verden, der 
imødekommer, at virkeligheden opfattes som 
fl uktuerende, relativ og kompleks. Inddragelse 
af over 76 aktører var med til at gøre Pop-up 
kulturhus til et folkeligt projekt, der med sin 
dominoeff ekt og mange døre gav Carte Blanche 
en langt større publikumberøringsfl ade, hvilket 
også er en tendens der kan ses i ”Borgerscene-
eff ekten”. På Aalborg Teater viser en 
publikumsundersøgelse, at 44 % af billetkøberne 
til Borgerscenens forestillinger ikke tidligere har 
købt billetter på Aalborg Teater. Men jeg ser ikke 
kun et kvantitativt argumentationsgrundlag. 
Jeg tillader mig at hylde dissensus-fælleskabets 
potentiale, idet jeg ser kunsten i en privilegeret 
relation til utopien om medborgerskab gennem 
en fællesfølelse, der griber ind i og forstyrrer den 
enkelte. I kraft af iscenesættelsesgreb og brug 
af teatrale virkemidler transformeres hverdag 
til værk, strukturer forandres, og der åbnes op 
for at arbejde med utopien og det at drømme 
takket være kunstens og værkets midlertidige 
karakter. ”For at forandre noget, må man kunne 
se den bedre verden for sig, og man må kunne 
mærke forandringens nødvendighed. Man må i 
en vis forstand kunne drømme” (Led 2014: 20). 
Kunsten kan skabe et mulighedsrum, som kan 
skabe samfundsforandring. Aktualiseringer og 
potentiale synliggøres. 

Ønsket om forandring var meget udtalt 
i forbindelse med Pop-up Kulturhuset og 
projektets grundlæggende spørgsmål lød: 
hvordan skaber vi en ny kultur? Og det ikke kun 
inden for rammen af projektet, men i livet som 
sådan, for hvordan forholder vi os til verden på en 
bæredygtig måde? ved at lade kunsten blomstre 
i individet, i byen, og på de statslige budgetter. 
Paradokset er, at begivenheden forsvinder mens 
eff ekten, der rækker ud over selve begivenheden, 
umiddelbart ikke kan ses eller måles. Men en 
begivenhed fungerer også som erindring og 
tillader den oplevede andethed at leve videre 
som en perceptorisk måde at være i verden 
på. Kunsten har et ansvar. Borgerinddragende 
scenekunst er en måde at frisætte, engagere og 
forandre menneskelige møder - at sætte fl ere 
aftryk, også selvom en virkning ikke er synlig 
(endnu) – og det er godt nok.

Tine Voss Ilum
Cand. mag. i dramaturgi (2015) og skrev 
speciale om virkelighedsteater, samtidig 
arbejdede hun som koordinator for 
Borgerscenen ved Aalborg Teater. Senest 
har hun været ansat på projektet ”Kunsten 
at lytte” ved Carte Blanche, hvor hun bl.a. 
arbejdede med borgerinddragelse. 
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Landskabet som iscenesætter

Essay

A WAY, Mols (2016)

Secret Hotel & Uta Plate i samarbejde med Århus Teater



Undertitlen ”Landscape Dialogues” 
undersøger Secret Hotel i disse år krydsfeltet 
mellem deltagerinddragende scenekunst 
og  relationel kunst, bæredygtige tilgange,   
landskaber og interdisciplinære samarbejder. 
Vandringsforestillingen A WAY blev skabt 
som en del af denne fortløbende undersøgelse 
i et samarbejde med  den tyske instruktør og 
teaterpædagog Uta Plate. 

A WAY var en fortælling om liv – de veje vi 
vælger, eller forlader. Tilskuerne mødte unge 
og ældre fra Eritrea, Mols, Syrien og Aarhus. 
Brudstykker af deres fortællinger fl ettede sig ind 
og ud af hinanden, mens de vandrede gennem 
foråret i Mols Bjerge, i et landskab hvor tingene 
ikke altid er, det de ser ud til. De medvirkende 
var ældre borgere fra Mols og Helgenæs, tre 
unge fl ygtninge fra Eritrea og en fl ygtning fra 
Syrien – en professionel skuespiller, medlemmer 
fra den dansk-palæstinensiske dansegruppe 
Jaff ra fra Gellerup, og musik- og teaterelever 
fra den lokale Femmøller Efterskole, samt en 
professionel performer, Kristofer Krarup. Et 
aldersspænd fra 14 til 82 under prøverne, i det 
endelig værk 14-68.

A WAY
De fysiske rammer i A WAY blev oplevet i 
nævnte rækkefølge: Bustur Aarhus-Mols – 
prolog med performeren ombord.  En gåtur fra 
bus til spilleområde (gennem et landområde, 
vi havde lov at passere), ledt af performeren. 
Other Land – forestillingens centrale forløb 
og scener (i et landområde, som jeg ejer), 
her optrådte de ikke-professionelle aktører.
Exit fra Other Land, og ophold i et stort telt 
– epilog (i landsbyen Bogens, ved gården), 
performeren og fi re af aktørerne. Applaus, 

efterfulgt af suppe, begge udenfor teltet. 
Bustur retur – ro, ikke iscenesat, kun publikum.
 
Overordnet var vores intention at skabe 
en professionel kunstnerisk ramme for 
kulturudveksling i bred forstand – hvor 
deltagerne mødtes på tværs af generationer, på 
tværs af land og by, og på tværs af forskellige 
befolkningsgrupper i landet, herunder personer 
med fl erkulturel baggrund. Vi ønskede også 
at nå nye publikumsgrupper. Sidst, men ikke 
mindst, vidste vi at for nogle – optrædende 
såvel som tilskuerne – ville lokaliteten, de 
idylliske Mols Bjerge, kunne opleves som et 
fremmed og ukendt miljø. Vores ønske var at 
løfte lokalitet & landskab frem fra en position 
som baggrund og rekreativ kulisse, til i stedet 
at være aktiv medspiller. Med dette ønskede vi 
at landskabet kunne generobre en rolle som et 
vigtigt, integreret element i menneskets liv: En 
livsverden, hvis eksistens vi alle er afhængige 
af, om end den kan opleves meget fj ern fra et 
gennemsnitligt byliv på asfalt.

I forhold til rekruttering af optrædende til 
arbejdet havde Uta et credo: Verden er ikke 
ensfarvet. Det har den sådan set aldrig været, 
men det er på tide at kunst, rodfæstet i Vesten, 
tager et større ansvar på sig om den aktuelle 
virkelighed, og derigennem giver fl ere tavse 
grupper mulighed for at have en stemme. Vort 
mål var, parallelt med at skabe et professionelt 
værk, at udvikle empowerment af for deltagerne 
gennem øget sensitivitet overfor landskab/
natur. 

Landskabet som iscenesætter
Vandringsforestillingen A WAY, Mols, 2016.

Af Christine Fentz
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Stedet gennem interaktion og genstande
Det lykkedes os at rekruttere en meget heterogen 
gruppe af optrædende. De optrædende 
deltagere havde yderst forskellige baggrunde, 
kulturelt og æstetisk, såvel som forskellige 
erfaringer med landskab/naturlige omgivelser. 
At arbejde autobiografi sk med sammensatte 
grupper er en af Uta Plates kernekompetencer, 
og dette var en vigtig sammenhængskraft for 
produktionen. Som udgangspunkt ønskede 
vi, at lokaliteten skulle indgå i meget konkrete 
interaktioner, også i fortællingerne. Men det 
blandede cast medførte også, at vi kun kunne 
få prøvetid med de forskellige grupperinger 
på forskellige tidspunkter. Dermed fi k vi kun 
ganske få fællesprøver, hvor en fælles forståelse 
for interaktion mellem landskab og fortællinger 
kunne udvikles. Landskabets sanselige 
tilstedeværelse blev derfor ikke nødvendigvis 
dybt integreret i alle personlige beretninger og 
scener, men var derimod stærkt tilstede i værkets 
æstetiske interaktion med selve lokaliteten: 
Det scenografi ske koncept – ved Betina 
Birkjær – bestod i at bruge grene, kviste, 
fyrrekviste og mos sammen med hvide snore 
og beviklinger i mange forskellige tykkelser 
og placeringer. Performerne bar enten 
hvide eller grønlige toppe, og brungrønlige 
bukser eller nederdele. På samme tid ’live art 
uniformskjorte’ og det genkendeligt nutidstøj, 
og med en forbindelse til landskabet gennem 
bukser/nederdel i de lokale farvenuancer.
Dobbeltheden: delvist menneskelig, delvist 
landskab, blev også skabt gennem genstande og 
særlige kostumer: Et bord til forestillingen var 
delvis levende med mos og grene, som groede 
ud af ben og bordplade. En jordemoder, Ane, 
som siddende i et birketræ fortalte om fødslens 
sanselighed og kulturhistoriske hemmeligheder, 
havde birkeris som en del af sit kostume. De to 
”Stick Dear Women”-fi gurer, Ida og Camilla, 
havde kæmpegevirer lavet af ahorngrene, 
stikkende op fra kostumets ryg, så disse tronede 
over deres hoveder, uden at tynge dem. I 
hænderne havde de to lange, tynde kæppe, 

som de kunne pege med og trak efter sig. ”Th e 
Stick King”, Esben, havde kraftigere grene som 
forben, der forlængede hans menneskearme – og 
hovedet skjult under en konisk pilekurv – mens 
han trak en kappe af friske fyrrekviste bag sig. 
Tilskuer-gæsterne fi k allerede under busturen 
en af fi re genstande udleveret, hvor forklaringen 
først senere blev afsløret: Fyrrekvist, lille pind, 
kogle eller mos. Denne genstand grupperede 
senere hen de fyrre tilskuere ud til fi re scener, 
som max 10 gæster kunne opleve ad gangen

Den libyske ørken på en Molboskrænt
Overordnet arbejdede vi med en poetisk brug 
af dokumentarisk materiale: Den syriske 
skuespiller Wael Binsham fortalte om hans 
nyligste og vigtigste rejse: Flugten fra Aleppo i 
Syrien, via Tyrkiet, Libyen, Italien og nordpå til 
Hamlets by Helsingør. Pga. emnets aktualitet 
fi k hans autobiografi ske forløb af en helt 
anden karakter end de andre optrædendes. 
Det virkelighedsnære i hans beretning gav 
ekstra troværdighed til de følgende scener med 
andre optrædende. Han var den blandt de 
optrædende, der kunne løfte en længere scene, 
derfor fi k han ekstra tyngde – i et samspil med 
en af efterskoleeleverne, som løbende oversatte 
essensens af hans sætninger fra arabisk til 
dansk. Tilskuerne var blevet bedt om at sætte 
sig på en stor mængde fyrretriller (stykker af 
træstammer), uden at vide hvilken retning de 
skulle kigge i. En del så ud over Ebeltoft Vig. 
Wael begyndte sin scene på skrænten nær dem, 
, mens han løb ned mellem træerne. Ida, den 
danske elev, stod på den anden side af publikum 
foran en lille pilehytte og oversatte for ham. Der 
hvor vegetationen var slidt væk af de græssende 
hestes sandbade, fortalte han om at køre gennem 
den libyske ørken. Da Wael var kommet tættere 
på os, begyndte Jafra-danserne at dukke op 
bag træerne. De dansede Dabketrin, men i 
slowmotion, ned ad skrænten, som spøgelser 
fra krigsdræbte mænd i det land Wael havde 
forladt. Wael kravlede under det hegn, der delte 
den meget store fold lige midt over; og kom 
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dermed tæt på publikum i det han kundgjorde 
at han nu endelig var nær Afrikas nordkyst. 
Han gik rundt omkring publikum, så de 
så ham og vigen i ét vue, mens han fortalte 
om at blive fordelt på skibet. Han fortalte at 
kaptajnen ikke var sømand, at afrikanerne 
var stuvet sammen i lastrummet, og nemt 
kunne dø dernede. Imens sad vi som 1. klasses 
turister på soldækket. Bådfl ygtningene så først 
delfi ner, og endelig redningsbåde (”på” Ebeltoft 
Vig), og til slut sprang Wael lykkelig over en 
afgrænsning af fyrregrene omkring den lille 
pilehytte, og endte glad ”i Danmark” ved siden 
af Ida. Afgræsningen var lavet før A WAY for at 
forhindre hestene i at gnubbe hytten i stykker. 
Men vi kunne se, at den på helt absurd trist 
facon understregede det lille, grænsebevidste 
DK. Fra hytten begyndte Wael, syngende en 
vemodig syrisk sang, at lede tilskuerne mod 
det hegn, hvor han var kommet fra. Her stod 
nu Dabkedanserne og fungerede som absurd 
inkonsekvente grænsevagter, og udspurgte 
enkelte af gæsterne uden synlig logik. Efter en 
stund med dette sagde den ældste af danserne, 
Ammar ”Det er ok”: Hans underordnede, Saleh 
og Saleh åbnede leddet, og vi kunne alle gå ind 
–  igennem den libyske ørken, eller henover en 
skrænt på Mols, mod den næste scene.

Samtaler med træer
I arbejdsprocessen blev forskelle i de 
optrædendes verdenssyn tydeligt: Deltagernes 
evne til at relatere umiddelbart til træerne. At 
møde et træ er en af fl ere centrale elementer 
i vores metodik. Der er ingen forkert måde 
at udføre opgaven på (andet måske end at 
begynde at fælde træet…), og det er en af 
fl ere perspektivændrende øvelser, som vi har 
erfaring for kan være lidt skræmmende for 
nogle personer. De ældre danske optrædende 
kunne godt inviteres til at have en for dem 
meningsfuld udveksling, dialog eller samvær 
med et træ. Men de tre unge fra Eritrea, der 
vitterligt ingen problemer havde med at tale 
med et træ. De havde alle tre en langvarig 

dialog med det træ, de hver havde valgt: 
Hensynsfuldt spørgende om tilladelse til at 
kravle op, small-talkende om den skygge træet 
gav, eller om hvordan træet havde det i dag. 
Den kulturelle baggrund de kom fra – bl.a. 
med hyrde- og landbrugsarbejde – var åbenbart 
adgangskort til helt naturligt, ukrukket og uden 
selvbevidst distancering at interagere med en 
anden art. At de alle tre er mere eller mindre aktivt 
kristne var ingen hindring for at operere med 
en defacto animistisk relation til en anden art. 

Da iscenesættelsen af A WAY skete ud fra hvad 
hver enkelt bragte med sig af kundskaber, var 
det i en senere scene klart, at Lukas fra Danmark 
skulle hoppe på en lille trampolin, og Awet fra 
Eritrea skulle fi npudse en træstamme med en 
skarp håndøkse. Disse to eksempler på forskelle 
i ”den socialt beskrivende krop” var måske 
endnu mere tydelige, end i relationen til træer 
(eller, kunne man argumentere, fremhævet 
gennem iscenesættelsen). Melanie Hinz skriver 
i sin artikel ”Den ikke-professionelle skuespiller 
som dokument?”: 

”I vores reception af dokumentariske værker er 
vi konstant beskæftiget med trosspørgsmålet: Er 
det sandt? [Den ikke professionelle medvirkende] 
bliver gennem sin tilstedeværelse til vidne – til en 
bekræftelse af sig selv og sin egen, sociale bliven 
til. I modsætning til skuespilleren, hvis krop og 
stemme har fået en professionel uddannelse, og 
som overskrider sin egen identitet, når han eller 
hun spiller en fi gur, bliver den ikke-professionelle 
medvirkende udstillet som en socialt beskrivende 
krop (habitus).” Melanie Hinz, Peripeti, 21-
2014 s. 55

Hvor Awets kropslige kundskab var 
brugsorienteret og dermed også forbundet 
til overlevelse, var Lukas i stedet (mekanisk) 
opslugt af en aktivitet, der handlede 
om både morskab, tidsfordriv og den 
evigt fritidstrænende europæiske krop.
Disse to enkeltstående handlinger fungerede 
som installationer, man passerede forbi. De 
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fremstod som relaterede bl.a. i kraft af deres 
placering og ikke mindst den rytmiske monotoni 
i handlingerne – men på samme tid med stor 
kontrast, som beskrevet ovenfor. I den scene, 
hvor den ubesværede træsamtale fi k plads, var 
det i stedet de tre fra Eritrea, der satte standarden 
for hvad der var muligt i den pågældende scene:
Selvbiografi sk materiale kan i mine øjne kun 
udfoldes til scenisk brug, hvis der er enighed 
om og fælles forståelse for hvad der foregår. 
Begrænsningen i tolkningsniveauet gjorde, at 
det var svært at forvandle materialet fra de tre 
fra Eritrea til selvstændigt scenisk materiale. 
Risikoen, når et for tilskuerne ukendt sprog er i 
spil, er at materialet bliver eksotisk udstillende, 
uden at den uerfarne optrædende nødvendigvis 
selv kan ændre det asymmetriske forhold 
mellem sin fremtoning og de iagttagende. 
Derfor blev deres materiale i iscenesættelsen 
brugt som en slags statisthandling, sammen 
med førnævnte danske Lukas, før en ældre 
optrædende, Henrik, havde både en monolog 
og direkte dialog med gæsterne. Lukas’ samtale 
med sit træ kunne vi alle forstå – Awet, Ruesom 
og Samiel talte på Tigrinya – men via Lukas fi k 
vi også en idé om at det var dialoger, og hvad 
samtalerne gik ud på. Tilsammen fi k disse fi re 
’trætalere’ løftet sanseligheden og et strejf af 
noget magisk kom til stede.

Kuraterende bakker
Lokaliteten styrede placeringen og delvis 
rækkefølgen af de enkelte scener i værket: 
De mest interessante og brugbare steder, 
hvor en scene med plads til 40 gæster kunne 
udspille sig, måtte besøges i den rækkefølge 
som en fornuftig zig-zagvandring ned ad 
de visse steder stejle bakker gjorde mulig. 
Der var også helt pragmatiske valg: En ældre 
optrædende, Anni, havde brækket hoften i 
efteråret, og kæmpede sig stædigt hen til vore 
prøver. Hun skulle selvfølgelig levere sin bid 
af sin livshistorie langt nede ad vandringens 
nedadgående rute, sådan at hun ikke skulle gå 
langt op, hver gang vi gik op til spillepladserne 

i bakkerne. Men Anni var til gengæld den af 
de danske optrædende, der havde det tætteste 
forhold til naturen; til de træer, hun nærmest 
havde boet i som barn. Hendes selvbiografi ske 
tekst om relationen til træerne og naturen, med 
en nærmest mytisk tone, blev vævet sammen 
med en meget prosaisk gennemgang af hendes 
curriculum udi benbrud, akkompagneret 
af, at hun knækkede halvstore kviste for 
hvert beskrevet brud. I hendes træ ophængte 
scenografen en slags xylofon af grene og kæppe, 
let dinglende i vinden. Den hænger der endnu. 
Disse grene, slidt glatte af vejr & vind, var som 
en synlig manifestation af de brudte knogler, 
som Anni berettede om. Placeringen på ruten 
af hendes fortælling passede måske ikke med 
enkelte aspekter i forløbet, men på andre 
niveauer blev det rigtigt fi nt, at en af de sidste 
scener i ’Other Land’ var en ældre kvindes 
stærke og skæbneaccepterende tilbageblik på 
modgang på hendes livsvej. Epilogen foregik 
i det store telt, hvor busguiden Kristofer 
improviserede over gæsternes papirlapper 
med deres ønskede sidste ord på dødslejet. 
Den fysiske og geografi ske vandring nedad fi k 
hermed også en fi nale relateret til menneskets 
dødelighed, såvel som til alle de associationer, 
der er at fi nde, når mennesker er samlet rundt 
om ilden.

Uforudsigeligt levende rammer
Hvorfor er teatret begyndt at bevæge sig udenfor 
dets blackbox? Og med det tilskuerinddragende 
som gennemgående credo i mere eller 
mindre vellykkede koncepter og udførelser?
Det er i en relativ kort periode, at man i den 
vestlige verden har haft teatret placeret inde i 
specialbyggede huse. Her kan man fj erne alle 
ukontrollerbare og forstyrrende elementer, så 
den kunstnerisk udførte virkelighedsillusion 
får fuld opmærksomhed. Måske er det ikke 
længere muligt at fortælle historier udelukkende 
i en black-box-baseret genskabelse af 
virkeligheden. Der er for mange virkeligheder 
og separate virkelighedsforhandlinger og 
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andre fortællestrategier er nødvendige. 
Konkrete, fysiske rammer med ukontrollerbare 
virkelighedselementer inviteres med i 
skabelsesprocessen som aktive medspillere: 
Eksempelvis havde vi enkelte unikke 
optrædener af de græssende heste. Den fysiske 
og sociale virkelighed kan nok indrammes 
og dermed iscenesættes – men den kan ikke 
instrueres på samme måde som de professionelt 
uddannede skuespillere og performere kan. 
Den stedsspecifi kke scenekunst har tråde 
til live art, performance art og dermed 
også til rituelle og kultiske handlinger.

Med de forudsætninger vi havde – den 
begrænsede fælles prøvetid, sproglige 
udfordringer, mv. – udgjorde lokaliteten, 
landskabet, nogen gange hovedrollen, andre 
gange fungerede bakkerne mere som en æstetisk 
ramme. En gennemgående tråd i ”Landscape 
Dialogues” er, hvordan landskabet kan få en 
rolle i det kunstneriske arbejde. Med landskab 
forstår jeg både den konkrete lokalitet, såvel som 
de forskellige andre arter, der bebor og udgør 
landskabet. Hvordan kan de e inspirere det 
kunstneriske og fi losofi ske arbejde, samt indgå 
som aktivt skabende deltagere i kunstværker og 
i den daglige den livsverden, vi er afhængige 
af? Dette har vi undersøgt interdisciplinært 
i forskelligartede produktioner og i diverse 
kompetenceudviklende forløb siden 2014. 
Samarbejdet med UDFLUGTEN var en god 
mulighed for at se hvad en for os endnu ukendt 
produktionskonstellation kunne give. En 
mærkbar eff ekt var at komme i kontakt med et 
markant større muligt publikum end hvad vort 
vanlige pressearbejde magter. 

A WAY, Mols, 2016.

Secret Hotel og Uta Plate i 
coproduktion med Aarhus Teaters 
UDFLUGTEN 

På Secret Hotels hjemmeside kan man under 
Produktioner fi nde dokumentationsvideoen 
for A WAY, og interview med fl ere af værkets 
nøglepersoner. http://www.secrethotel.dk/
produktioner/a-way/

Christine Fentz 
Forestillingsdramaturg og kunstnerisk 
leder af Secret Hotel.
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En etisk autenticitet?
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Det såkaldte virkelighedsteater kan med dets brug af hverdagseksperter og dokumentariske 
elementer ses som udtryk for en hunger efter autenticitet. Men autenticitet er som begreb 
paradoksalt: “Authenticity is a popular thing to stage, which is a paradox since authenticity is also 
seen as the unstageable, the untouched and the real (thing).” 1 I dette citat fremhæver Anne-Britt 
Gran to pointer: 1) Autenticitet behøver hverken at have med sandhed eller ægthed at gøre, da 
det autentiske kan være iscenesat fra start til slut. 2) Det peger indirekte på, at det urørte og ikke-
iscenesatte associeres med det spontane og uforudsete, og derfor er autenticitet snarere forbundet 
med et brud – det uventede. Et brud kan skabe et umiddelbart udtryk ved at demaskere sædvanlige 
fi ltre, og det kan derfor virke ægte. Yderligere redefi nerer denne forståelse autenticitet fra at være en 
stabil værdi, der kan besiddes, til en relationel proces, der kan skabes. 

Min hypotese er derfor, at (spontane) brud, og derigennem autenticitet, sagtens kan iscenesættes, 
og at der savnes en funktionel forståelse af autenticitet, ikke mindst i en teatersammenhæng. Derfor 
vil jeg gennem en analyse af Anika Barkans karakter i forestillingen Heidi – en rejse til helvede 
med Simon Spies undersøge, hvornår autenticitet opleves virkelig og ægte, samt hvordan autenticitet 
perciperes og internaliseres. 2 Her står Anika Barkan nemlig på scenen både som skuespiller og som 
søster til den afdøde Heidi, der var piccoline for Simon Spies. 

Det betyder, at Barkan i udgangspunktet har en privat relation til historien og karaktererne, og 
denne dobbelte investering som privatperson og som skuespiller i en teatral iscenesættelse sætter 
en række af vores forestillinger om autenticitet og ægthed i spil: Vi antager, at Barkan har en 
virkelig, følelsesmæssig relation til Heidi, men samtidig udfordres denne antagelse også af det 
iscenesatte spil. Spørgsmålet melder sig, om det er den private relation eller iscenesættelsens greb, 
der producerer de stærkeste autenticitetseff ekter.

Autenticitet er aff ektivt baseret i sin udførelse, som Britta Timm Knudsen og Anne Marit Waade 
fremhæver: “Performative authenticity is related to the place and the location in a corporeal and 
aff ective way.” 3 Og netop fordi autenticitet både generelt i virkelighedsteatret og i den konkrete 
forestilling kobles til en iscenesættelse af virkelige begivenheder, steder og kroppe, rejses en række 
etiske spørgsmål om omgangen med det historisk-biografi ske materiale. Et grundlæggende spørgsmål 
bliver dermed, i hvilken udstrækning det virkelige materiale manipuleres i iscenesættelsen for at 
fremstå mere autentisk. Og omvendt, i hvilken udstrækning den virkelige relation giver autenticitet 
til den iscenesatte repræsentation. Det er denne grundlæggende forbindelse mellem etik og 
autenticitet, jeg forsøger at belyse kritisk gennem en diskussion af etikken i Barkans selvinvestering 
i rollen som hverdagsekspert. Samtidig ligger heri også en revurdering af etik ud fra sociolog Ole 
Bjergs defi nition af etik som et polyperspektivisk blik – noget som umiddelbart står i modsætning 

1) Gran: “Staging Places as Brands: Visiting Illusions, Images and Imaginations” in Timm Knudsen og 
Waade: Re-investing authenticity, 22.
2) Forestillingen er opført efter idé af CoreAct, Anika Barkan og Helene Kvint, dramatiker: Gritt Uldall-
Jessen, iscenesættelse: Line Paulsen. Forestillingen havde urpremiere på Teater GROB i 2014.
3) Timm Knudsen og Waade: Re-investing authenticity, 13.
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til essentialistiske koblinger af autenticitet og sandhed. Hos Bjerg er etik snarere en måde at åbne 
sig for omverdenen på ved at acceptere omverdenens mangfoldige rum af muligheder. Med en 
performativ autenticitetsforståelse kan en række af de etiske dilemmaer i virkelighedsteatret og 
andre relationelle kunstformer kvalifi ceres og nuanceres.

Performet autenticitet i teatrets ramme
Som antydet vil jeg udfordre defi nitionen af autenticitet som det oprindelige, sande eller ægte. 
Etymologisk kan man ikke frasige sig denne kobling: “Truth, material existence and originality 
seem to be inherent qualities when it comes to an essentialist understanding of the concept of 
authenticity. But, because of this rather heavy etymological baggage, one can fi nd it very diffi  cult to 
stick to the concept.” 4 Selvom en essentialistisk idé om autenticitet fungerer teoretisk, er den langt 
mere problematisk i praksis. Derfor har mange teoretikere søgt at komme væk fra denne defi nition, 
blandt andet grundet dens begrænsende eff ekt i det utopiske løfte om ’det sande og oprindelige’. 
Blandt andre protesterede sociologen Ning Wang ifølge Timm Knudsen og Waade mod denne 
opfattelse af autenticitet. I stedet opfandt han begrebet eksistentiel autenticitet, som fokuserer på 
personlig investering. Dermed bliver autenticitet både noget relativt, da autenticitet udelukkende 
afhænger af, hvad modtageren vurderer, og det går fra at være en ydre, objektfokuseret værdi til at 
vedrøre det indre personlige liv.

Med Wangs subjektorienterede defi nition for øje ser jeg her autenticitet som en relationel proces, 
der opstår som eff ekt af et møde. Dermed lægger jeg mig op ad Britta Timm Knudsen og Anne Marit 
Waades defi nition af autenticitet, som fokuserer på dens transformative kvalitet. Transformationen 
ligger i dens foranderlige natur, da steder, personer etc. kan autentifi ceres. Men en autentifi cering 
kræver et møde, som skaber en følelse af autenticitet hos modtageren. Britta Timm Knudsen og 
Anne Marit Waade kalder dette performativ autenticitet.  5Dermed er autenticiteten ikke fokuseret 
på objekter, men lægger sig i mellemrummet: “Th e power to create presence and intensity is not 
entirely related to subjects or objects but also has to do with what happens in between these two 
instances.” 6 Det er denne form for autenticitet, jeg baserer min model på i næste afsnit.

I forlængelse af dette vil jeg understrege, at teatret grundet sin fi ktive ramme ikke kan præsentere 
noget autentisk i den etymologiske forståelse af autenticitet. I stedet kan det repræsentere noget, 
som føles autentisk for beskueren. Det er grundlæggende, at rammen er med til at forme, hvad der 
forstås som autentisk. Rammen trækker grænsen, som bruddet lægger sig opad. Så hvad der føles 
autentisk i teatrets ramme, kan føles opsat og spillet uden for teatrets ramme. Derfor kan man 
ikke tale om en objektiv autenticitet i teatret, man kan kun henvise til en – for modtageren – følt 
autenticitet. Dette betyder også, at når jeg i senere afsnit skriver om illusion kontra virkelighed, 
så vil det kun være ’virkelighed’ i den form, som teatret kan skabe – dermed en iscenesættelse, der 
ligner og skaber virkelighed.

Autenticitetsmodel: autenticitetens funktionalitet og effekt
Gennem en undersøgelse af autenticitet har jeg udledt en tese om, hvordan autenticitet produceres, 
for at give et bud på en receptionsmodel. 7 Modellen arbejder med autenticitet som en eff ekt, der 

4) Ibid., 8.
5) Ibid., 12.
6) id., 13.
7) En længere redegørelse for modellen samt de undersøgelser, den baseres på, kan læses in Bertelsen: Auten-
ticitetsstrategier på scenen.
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kan opstå i kraft af et brud på modtagerens forventningshorisont ved at udfordre vante rammer og 
konventioner for kommunikationen. I analysen af Heidi vil jeg bruge modellen som et værktøj til 
at beskrive, hvorfor autenticiteten opstår i udvalgte situationer. 

Modellen antager, at komponenterne for at skabe autenticitet består af en kommunikation gennem 
rammer og konventioner, som omgiver modtagerens iagttagelsesposition. I kommunikationen skal 
der ske et brud i enten rammer, konventioner eller iagttagelsesposition, før en autenticitetseff ekt 
opstår. Inden jeg forklarer modellen funktionelt, vil jeg redegøre for dens komponenter.

Kommunikationen omfatter alle former for henvendelse til en modtager fra en afsender. Det kan 
være alt fra tale til påklædning eller gestikulationer. Dermed kunne man vælge at bruge modellen 
på en hel karakter i en teaterforestilling eller blot på ét ord. 

Rammerne vedrører alt fysisk omkring modtageren, altså rummet. Dermed også alt, hvad de 
fysiske omgivelser beretter. Rammerne er med til at afgrænse, hvilke systemer kommunikationen 
kan indskrive sig i, og dermed hvilke konventioner der indgår i det system. 

Konventionerne lægger sig som en art underkategori til rammerne. Men de er særligt 
specifi cerede, fordi de yderligere inkluderer det diskursive: de (u)skrevne regler og normer. Men 
selvom konventionerne er bundet til rammerne, er det iagttagelsespositionen, der afgør, hvilke 
konventioner der skal gøre sig gældende, fordi det ultimativt er modtageren, der både vælger 
og må underlægge sig en iagttagelsesposition. Man kan sige, at rammen giver et vilkårligt antal 
mulige konventioner, men det er iagttagelsespositionen, som bestemmer, præcis hvilke der gør sig 
gældende i kommunikationen.
Rammerne og konventionerne forbindes altså med alt, hvad der ligger uden for modtageren, både 
fysisk og diskursivt. Iagttagelsespositionen derimod forbindes med modtagerens individuelle liv – 
den metafysiske eller indre position. Den vil derfor altid være individuel, idet hver modtager vil 

Figur 1: Auten  citetsmodel
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have sin unikke positionering eller livserfaring og dermed oplevelse af det iagttagede. 
Modellens funktion er udelukkende at identifi cere – for at kunne undersøge – autenticitetens 

opståen i en vilkårlig kommunikation. Den tager udgangspunkt i receptionen, hvorfor det er 
modtageren af kommunikationen, som driver bevægelsen i modellens cirkel. 

Legen med illusionen i Heidi – dialektik og brud i forestillingens form 
Heidi – en rejse til helvede med Simon Spies fortæller historien om Anika Barkans afdøde søster, 
Heidi. Hun blev ansat hos Simon Spies som piccoline og senere morgenbolledame, men ender 
med at blive stiknarkoman og dø af aids som 25-årig. Ledet af Barkan undersøger forestillingen ved 
hjælp af både fi ktion og dokumenter, hvordan Heidis liv kunne ende så tragisk. 

Forestillingen Heidi anvender aktivt dialektikken mellem illusion og virkelighed, både i 
form og karakterer. Til at se nærmere på dialektikken i formen anvender jeg Willmar Sauters 
teatralitetsskala 8. Den ene ende kaldes extrateatral og refererer til virkeligheden, den anden 
kaldes intrateatral og refererer til teatret. Denne skala understreger, at det extrateatrale blot er 
konnotationer til virkeligheden. Det er derfor ikke virkeligheden, men det nærmeste som teatret 
kommer på at repræsentere virkeligheden på scenen. Heidi svinger mellem disse to yderligheder, 
intra- og extrateatral, og jeg vil i det følgende undersøge, hvordan det påvirker autenticiteten.

I de intrateatrale scener i Heidi opereres inden for teatralitetens klassiske rammer. Historien 
fortælles gennem en dramatisk rekonstruktion med tydeligt spillede roller. Historien udviser 
her en klar dramaturgisk udvikling. Scenerne fremstår som fi ktion, da de udspiller sig mellem 
Spies og Heidi eller Heidi og moderen – alle situationer som ikke har nogen vidner. I forhold 
til autenticitetsmodellen opleves ingen brud i det intrateatrale, da både teatrets rammer og 
konventioner i forhold til iagttagelsespositionen opretholdes. Det intrateatrales funktion er at 
fremme forestillingens tema symbolsk. Derved anvendes det intrateatrale til at skabe en særlig 
fremstilling, hvor forestillingens moralske blik på historien cementeres, og der lægges ikke skjul på, 
at det kan være misvisende. Det er kun i det intrateatrale, at rollerne lyver over for sig selv. Som 
når moderen vil fortælle sin version af alkoholmisbruget, eller når Heidi insisterer på, at festen kan 
blive ved, men falder om. Selvbedraget bliver næsten det intrateatrales ledemotiv og lægger over 
det intrateatrale en fornemmelse af løgnagtighed og dermed relativisme – ikke blot historisk, men 
også psykologisk, i karaktererne. 

Det extrateatrale fremføres hovedsageligt af Anika Barkan som hverdagsekspert. Teatrale 
virkemidler  – lys, lyd etc. – bruges ikke, hvilket gør fremstilingen nøgtern og skaber referencer 
til virkeligheden ved at fraskrive sig teatrets dramatik. Gennem sin personlige tilknytning til 
forestillingen bliver Barkan en fysisk repræsentation af og påmindelse om virkeligheden på scenen. 
Yderligere udspiller forestillingen sig hovedsageligt i det intrateatrale, hvorfor de extrateatrale scener 
står som brud på formen, og man bliver særlig opmærksom på det pludselige fravær af fi ktion og 
dramatik, som ellers er konventionen i den teatrale ramme. Ved at bryde det intrateatrale skaber 
det extrateatrale en autenticitetseff ekt, som understøtter Barkans og derved historiens autenticitet.

Dialektik og brud i forestillingens karakterer
Dialektikken i karaktererne kan beskrives med Anne-Britt Grans defi nitioner af teatralitet i forhold 
til subjektet: mig, ikke-mig og ikke-ikke-mig. Mig’et er det utopiske nulpunkt, som lægger sig helt 
uden for enhver teatralitet og er en praktisk umulighed. Ikke-mig’et er en klar rolle, der ikke skjuler 

8) Sauters model beskrevet in Canton: Biographical theatre, 44-46.
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sin egen fi ktion, men tværtimod peger på den, og derigennem demonstrerer en gennemsigtighed 
i forhold til sin egen ’falskhed’. Ikke-ikke-mig’et er en selvrefl eksiv rolle og er det “tilsynelatende 
autentiske,” da den altid søger at skjule sin iscenesættelse 9. Den kan derfor for modtageren 
virke ægte og autentisk, men vil altid være en selviscenesættelse. Det er ikke-ikke-mig’et, som er 
dominerende i subjektdrevet dokumentarteater. Denne teatralitet vil føles autentisk for beskueren, 
men afsenderen er bevidst om sin iscenesættelse. I Heidi skifter karaktererne mellem ikke-mig og 
ikke-ikke-mig, hvilket gør, at skuespillerne kan spille deres rolle, ikke-mig, eller stå på scenen som 
en sceneversion af sig selv, ikke-ikke-mig.

Gennem forestillingens leg eller vekslen mellem virkelighedsreferencer og fi ktion skabes 
en accentuerende eff ekt: Det fi ktive virker mere iscenesat, når det er sat op imod det 
virkelighedsrefererende, og omvendt virker det virkelighedsrefererende mere virkeligt, når det er 
sat op imod det fi ktive. Dette leder tilbage til det altafgørende element for, om noget kan vurderes 
som autentisk: rammesætning og konventioner. Som Jean Baudrillard også understreger i artiklen 
“Simulacra and Simulations,” er tegnene de samme, uanset om der begås et fi ktivt eller et rigtigt 
røveri, men receptionen af oplevelsen afhænger udelukkende af rammesætningen: Hvorvidt 
gidslerne ved røveriet ved, om det er virkelig virkelighed eller simuleret fi ktion. 10 Det er derfor 
essentielt i analysen, om skuespillerne agerer som ikke-mig eller ikke-ikke-mig, og om scenen 
udspiller sig på det extra- eller intrateatrale plan, for at kunne bedømme, om autenticitet kan opstå.

Barkans selvinvestering
Barkans selvinvesterende rolle er ikke blot et dramatisk greb, men er den drivende og determinerede 
kraft – udadtil – i forestillingen. Det er hun både i form af et personligt ærinde, men yderligere, fordi 
hun låner sin identitet til forestillingen gennem sit ikke-ikke-mig. Ved at veksle mellem at spille en 
iscenesat version af sig selv og at spille en rolle demonstrerer hun Nikolaus Müller-Schölls pointe 
om, at virkelighedsteatrets særkende er den komplekse leg med opbygning og dekonstruktion af 
illusion. 11 Udfordringen af illusionen bliver tydelig, idet Barkan står på scenen som sig selv med 
en klar personlig agenda for historien, men det bliver også tydeligt, at man ikke overværer hendes 
inderste private selv – hendes mig. Vi inkluderes i en privatsfære, men indblikket er gennemført 
iscenesat. Det private islæt er tydeligt, da Barkan viser familiebilleder, som er nøje udvalgte billeder 
og dermed skal fortælle en særlig historie. Medieringen bliver endeligt cementeret, da Barkan til slut 
viser et foto af Heidi, efter at hun er blevet morgenbolledame, med tyk makeup i en hvid kjole, for 
dernæst at vise et børnebillede, hvor hun har klædt sig ud som hvid brud. Præcis den refl eksion, 
der ligger i medieringen, skaber en distance, som forsikrer om, at man ikke er med inderst inde 
hos Barkan, men at man er en del af et subtilt spil mellem privat og off entligt – mellem virkelighed 
og illusion – som skal fortælle historien om en uskyldig pige, der blev udnyttet af en ældre mand. 
I autenticitetsmodellen kan det udledes, at billederne er typiske hjemmeoptagne billeder af en 
almindelig familie fra diverse højtider, men Barkan underbygger billederne med sørgelige historier 
om, hvad der egentlig foregik bag facaden. Kommunikationen fra Barkan er rolig og saglig, og 
billederne levendegør den skjulte tragedie. Dette er derfor et brud på rammen – det teatrale – som 
ellers er styret af fi ktiv dramatik og emotionelle udbrud. Konventionen er, at publikum ser på roller, 
ikke på virkelige personer, så for iagttagelsespositionen kan det føles som et brud på både ramme og 
konventioner. Bruddet er dog ikke så stort, at det skaber anarki, men er heller ikke så lille, at det 

9) Gran: Vår teatrale tid, 56.
10) Baudrillard: Selected Writings, 180-181.
11) Müller-Schöll: ”Dis-believe”, 104-105, 108.



105

En etisk autenticitet?

ikke mærkes. Derfor opleves Barkan – om end medieret – som autentisk, på grund af bruddet på 
rammesætningen og dens konventioner.

Gennem forestillingen forlader Barkan stort set ikke scenen – uanset hvad der udspiller sig, 
observerer hun fra scenekanten eller deltager aktivt. Nutiden, repræsenteret af Barkan, presses 
på den måde ind i historien eller fi ktionen, og hendes blotte tilstedeværelse er med til at sætte 
spørgsmålstegn ved fortiden. Det bliver en kompleks udfordring af både illusion og virkelighed – 
fortid og nutid – som bliver særlig synlig, da Heidi udfylder en jobansøgning for at blive ansat hos 
Spies. Om denne sekvens er fi ktiv eller et konkret minde fra Barkans barndom, vides ikke, men 
vigtigst er det, at Barkan er med i scenen, ikke i ikke-mig-rolle, men som ikke-ikke-mig. Heidi 
lægger sig på sengen, og Barkan sætter sig ved siden af og giver jobansøgning samt kuglepen til 
Heidi. Dernæst tager Barkan en mikrofon frem, som Heidi skal tale ind i – dog lader Heidi til at 
være ’alene’, da hun ikke forholder sig til Barkan. Gennem ansøgningens spørgsmål bliver Heidi 
konfronteret med sin fars selvmord og et seksuelt overgreb i sit praktikforløb. Dermed ændrer 
mikrofonen, ansøgningen og Barkans tilstedeværelse karakter til at blive elementer, der udstiller 
og konfronterer Heidi med de minder, hun ihærdigt søger at fortrænge. Her ekspliciteres Barkans 
ikke-ikke-mig som en aktiv katalysator for, hvordan historien og karaktererne skal fremstilles – 
med en klar agenda. Barkans tilstedeværelse virker derfor som et stille billede på nutidens dom. 

Dermed bliver Barkans dramaturgiske funktion både at afsløre rollernes selvbedrag og 
fortrængning samt at drive fortællingen. Eksempelvis er det Barkan, der tager imod publikum og 
trækker fortæppet til side, som starter forestillingen, men det er også hende, der påpeger Heidis 
blødende knæ – den første revne i facaden – og vender tilbage til det fl ere gange, selvom Heidi 
prøver at skifte emne og komme væk. Barkans drivende funktion virker dog fl ere steder som en 
magtkamp mellem den repræsenterede virkelighed og fi ktionen. Som nævnt afbryder moderen 
Barkan for at fortælle sin version om sit alkoholmisbrug, Heidi river sig løs fra Barkans greb, da hun 
prøver at spørge ind til det blødende knæ, og Barkan er tvunget til at stå stille på sidelinjen og blot 
være tilskuer til sin søsters forfald. Det stopper dog ikke Barkan i at forsøge at tage magten igen, 
hvilket symbolsk kan pege på problematikken, der opstår, når nutiden forsøger at revidere fortiden, 
og når det intra- og extrateatrale sammenblandes. 

Eksempelvis iscenesætter Barkan på det extrateatrale plan, som ikke-ikke-mig, et talkshow med 
sig selv som vært og introducerer aftenens gæst, Simon Spies. Men Olaf Højgaard kommer i stedet 
på scenen som ikke-ikke-mig og gør oprør mod kostumet, en penisdragt, og den unuancerede 
udlægning af Spies, hvilket Barkan er uforstående over for. Højgaard opgiver kampen med: “Det er 
op til dig” 12 og kommer ind igen – nu som ikke-mig-karakter, dvs. i rolle som Spies – til interviewet. 
Dermed er det en extrateatral scene, som skal udspilles mellem en ikke-mig-karakter og en ikke-
ikke-mig-karakter. Det varer dog ikke længe, før rollen Spies ikke gider mere og forlader interviewet 
for at kysse en pige blandt publikum. Men magtkampen når sit klimaks, da han kommer tilbage 
på scenen og tager på Barkans bryster og derefter hendes skridt. Fortidens overgreb på nutiden eller 
det intrateatrales overgreb på det extrateatrale. På karakterniveau bliver det et spørgsmål om, hvad 
Barkan kan og ikke kan styre eller iscenesætte i forestillingen. 

I de intrateatrale scener er Barkans funktion og rolle tvetydig. Hun er med til at bakke op om 
historien, som når hun deltager i en festsekvens, hvor hun drikker og lader sig tage på af Spies med 
et stort smil på læben. Men hun er også med til at stoppe handlingen i det intrateatrale, som når hun 
afbryder Ekstra Bladets interview af Heidi. Dermed er det ikke klart, om Barkan fortæller en historie, 

12) Ibid., 00:49:20.
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eller om historien udspiller sig selv afbrudt af Barkan. I forhold til sin rolle som hverdagsekspert 
virker hun derfor ukontrolleret og inkongruent, og det er snarere emotioner, der driver hende, 
end rationel objektivitet i forhold til historien. Dette betyder dog ikke, at autenticiteten udebliver. 
Den kan tværtimod ses som styrket, hvis iagttageren sympatiserer med Barkans tab af sin søster. 
En smerte, man ville kunne forvente var så stor og i dette tilfælde uafklaret, at hendes desperation 
og klapjagt på Spies bliver retfærdiggjort. Ikke i forhold til sandheden, men i forhold til sympatien 
for Barkan som person. Barkans kontroltab giver hende som karakter autenticitet, fordi hun 
i den teatrale iscenesatte ramme virker ikke-iscenesat og derfor skaber det brud, som giver en 
autenticitetseff ekt. Her skal det dog fremhæves, at alle hendes ’ukontrollerede’ udbrud selvfølgelig 
er præcis lige så iscenesatte som alt andet på scenen, men fordi de bryder med den teatrale ramme, 
og publikum kender til hendes personlige ærinde, vil de virke som ikke-iscenesatte og ’ægte’ 
følelsesudbrud. En metode, der fremmer autenticitetseff ekten i den teatrale ramme. Derfor er det 
sandsynligt, at samme ageren uden for teatret havde virket omvendt – iscenesat og falsk. 

Etik som polyperspektivisk blik
For at diskutere etikken i Barkans selvinvesterende rolle anvender jeg Ole Bjergs defi nition af 
etik. Han tager udgangspunkt i, at mennesket fundamentalt søger en orden i verden grundet dets 
erfaringsbaserede læring og hukommelse. Iagttagelse består derfor i at klassifi cere erfaringer for at 
kunne indpasse dem i et mønster. Som nye erfaringer kommer til, vil mønsterets kompleksitet øges. 
Men hvis iagttagelsen ikke kan klassifi ceres – hvis den simultant lægger sig i mange grupperinger 
– vil iagttageren opleve en ambivalens i forhold til at skulle lagre denne nye viden. Den instinktive 
klassifi kation udfordres, hvilket fører til ”en følelse af ubeslutsomhed, uafgørlighed og således tab 
af kontrol.” 13 Bjerg vurderer, at samtiden er så kompleks, at enten-eller-klassifi ceringer er umulige. 
Dermed tvinges iagttageren til enten at beslutte sig for, demonstrativt, at se erfaring gennem ét 
selvvalgt system med vished om, at det ikke er den eneste mulighed og måske ikke den mest 
rigtige, eller at acceptere iagttagelsespluraliteten og derved lade ”iagttagelsen oscillere med en 
frekvens, der gør det umuligt at fi ksere entydigt.” 14 Det er her, etikken kommer ind, da Bjerg 
betegner det oscillerende blik som etisk handlen. Derfor er etik ikke en absolut størrelse, men 
forankret i udførelsen og kun empirisk synlig. Etisk handlen kan derfor kun forekomme ved at 
tage grundløsheden på sig og acceptere situationens ”enten-eller-eller-eller-etc.” 15 Etik har dog ikke 
nogen relation til moral, da moral her forstås som et system for sig selv, hvor etik snarere forstås 
som en optik. Derfor ville den ideelle moral, fi losofi sk set, kunne udrydde etikken, fordi etikken 
fordrer en grundløshed, som et ideelt system ville udrydde. Etik refererer derfor til, hvordan man 
forholder sig til omverdenen. 

Det etiskes modsætning er det a-etiske. En a-etiker vælger aktivt at forkaste iagttagelsespluraliteten 
og handler udelukkende gennem ét system – ét iagttagelsespunkt. En a-etisk handling giver derfor 
efter for angsten for grundløsheden. Men ved at fornægte omverdenens kompleksitet samt etikkens 
grundløshed vil a-etikeren altid opleve, at ”Resten af verden trænger sig så at sige på.” 16 Den ro, 
man skulle tro, der fi ndes i at begrænse eller kompleksitetsreducere sin virkelighed, er dermed 
uholdbar, fordi den forstyrres af omgivelserne. Konsekvensen af den a-etiske tilværelse er, at man 
må isolere sig fra omverdenen og alle andre systemer for at kunne opretholde sit eget. 

13)  Bjerg: Etik uden moral, 125.
14) Ibid., 124-126.
15) Ibid., 216.
16) Ibid., 254.
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Opsummerende beskriver Bjerg altså etik som en integration og balancering af mange forskellige 
systemer. A-etikeren handler efter en absolutisme og ensidighed ved kun at betragte spørgsmål 
gennem ét eller meget få systemer. Etikeren åbner derimod iagttagelsen op ved at lade det betragtede 
blive testet og udfordret gennem mange forskellige systemer. ”Det etiske kan på mange måder 
sammenlignes med angsten, idet begge begreber handler om, hvordan selvet konfronteres med sig 
selv som et mangfoldigt rum af muligheder.” 17 Den etiske position er derfor en sårbar position, da 
den fordrer accepten af en ukontrollabel og foranderlig omverden.

Etikken i Heidi
Det etiske dilemma i Heidi synliggøres fra begyndelsen. Barkan introducerer sin rolle i forhold til 
historien med: ”Forestillingen her, det er en virkelig fortælling. Det er en personlig historie fra mit 
liv.” 18 Forestillingen vil gengive en virkelig hændelse, men grundet fortællerens tab af sin søster 
er det samtidig en personlig og sårbar historie, hvilket selvsagt farver udlægningen. Det er den 
klare reference til virkelige hændelser samt fortællerens farvede udlægning, som giver forestillingen 
etiske udfordringer. At det er en farvet udlægning, bliver endnu mere sandsynligt, da Barkan kun 
var syv år på det givne tidspunkt, og historien genfortælles derfor blandt andet gennem et barns 
minder. Den nære personlige relation til historien kan medføre en a-etisk tilgang gennem blindhed 
over for iagttagelsespluraliteten og gøre den ”möglichkeitsblind”. 19 Forestillingen formår dog at 
indføre en mere etisk tilgang til materialet ved at veksle mellem de to planer: det extra- og det 
intrateatrale. Dramaturgisk er sidstnævnte plan en kronologisk – klart medieret – rekonstruktion 
af begivenheden. Men det tilbyder kun én vinkel på historien med en tydelig agenda, og det er 
umuligt at skille virkelighed fra fi ktion, hvilket der heller ikke lægges skjul på. Det extrateatrale 
plan repræsenterer forestillingens samtid, og her iagttages historien gennem fl ere optikker, hvilket 
fostrer en mere etisk tilgang. Det er derfor på dette plan, at Olaf Højgaard som ikke-ikke-mig gør 
oprør mod fortolkningen og fremstillingen af Spies, eller Barkan sætter spørgsmålstegn ved sine 
egne motiver og holdninger. De to planer i forestillingen kan derfor ses som en dialektisk bevægelse 
mellem det a-etiske intrateatrale og det etiske extrateatrale. 

Som nævnt i forestillingsanalysen bliver dialektikken mellem det etiske og a-etiske særligt 
kompliceret, når Barkan som ikke-ikke-mig går ind i historien på det intrateatrale plan. Eksempelvis 
da Barkan konfronterer Spies med et skolebillede af den historiske Heidi og pointerer, at Heidi var 
et barn. Virkeligheden, her repræsenteret af Barkan samt billedet af den historiske Heidi, stiller 
spørgsmål, som besvares af en selvskabt fi ktion – Spies’ rolle. Fortiden udfordres af nutiden. Men 
fortiden er selvskabt – en iscenesat fortid – fordi Spies’ rolle besvarer spørgsmålene, men der er 
intet åbenlyst belæg for hans svar. Der kunne være inddraget historiske optagelser af interviews 
med lignende spørgsmål til Spies, men når underbyggende fakta eller dokumenter udebliver, er det 
svært at se svarene som andet end fi ktion. Altså forbliver gengivelsen af historien ensidig – a-etisk. 
Dermed bliver det snarere Barkans personlige forsøg på at udfordre sin egen fortid. Denne scene 
er symptomatisk, da der på det intrateatrale plan aldrig henvises til kilder – iagttagelsespluraliteten 
ignoreres – og iscenesættelsen er overtydelig, hvorfor udlægningen virker a-etisk. Det er kun på det 
extrateatrale plan, at kilder få gange fremhæves og researchen synliggøres. Blandt andet gennem 
Barkans familiebilleder eller billederne og videoklippene fra Spies’ bryllup. Førstnævnte er et af 
de punkter i forestillingen, hvor iscenesættelsen er nemmest at gennemskue og dermed fremviser 

17) Ibid., 217.
18) Heidi – en rejse til helvede med Simon Spies, 00:07:20.
19) Bjerg: Etik uden moral, 217.
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en etisk tilgang til historien: Det historiske materiale, i form af billeder, er udgangspunktet for, 
hvad Barkan fortæller om. På billederne er det tydeligt at se Heidis transformation fra et uskyldigt 
barn til den unge kvinde med tyk makeup og festkjole på, som var ansat hos Spies. Subjektets 
begrænsede iagttagelsespunkt inddrages som et vilkår, og sat i relation til de historiske billeder – 
altså i subjektets møde med dokumentet – giver det beskueren mulighed for at danne sine egne 
konklusioner.

I begyndelsen af forestillingen er opdelingen af Barkans karakter klar. På det extrateatrale plan 
refl ekterer Barkan over sin egen tilgang til historien på etisk vis, mens det kun er hendes rolle som 
syvårige Anika, der er mere monoperspektivisk og a-etisk. Men denne opdeling opløses i løbet af 
forestillingen og forsvinder helt i Barkans sidste anklage mod Spies, hvor hun giver Spies skylden 
for Heidis aids og påstår, at han er faderen til hendes barn. I scenen bliver det hurtigt tydeligt, at 
Højgaard står på scenen som ikke-ikke-mig, men Barkan angriber ham, som om han er i rollen, 
Spies, på det intrateatrale plan. Hun begynder at slå Højgaard, som reagerer med smerteudbrud. 
For første gang vendes rammerne, så Barkan står alene i det intrateatrale, mens de andre er trådt 
ud af deres roller og står som ikke-ikke-mig i det extrateatrale. Barkans slag kammer over, mens 
anklagerne mod Spies bliver mere emotionelle og a-etiske: ”Det var dig, der slog min søster ihjel!” 20 
En anden skuespiller prøver forgæves at gribe ind, men Barkan slår Højgaard, indtil hun ikke 
orker mere. Højgaard, som ikke-ikke-mig, melder sig ud og gør oprør mod forestillingen. Han 
genindfører en form for etik ved at påtale forestillingens overkarikerede portrættering af Spies, 
Heidis eget ansvar for sit liv samt Barkans ukontrollerede følelsesudbrud. Den a-etiske tilgang, som 
Barkan udviser ved at gøre sig blind over for alle andre faktorer end sin sorg over sin søsters død, 
bliver altså påtalt på det extrateatrale plan af Højgaard som en momentvis åbning for grundløsheden 
og dermed det etiske. 

Hvis vi ser med et mere overordnet blik på Barkan som karakter, er hendes rammer tydelige: 
Hun vil i en teaterforestilling undersøge, hvorfor hendes søster måtte lide en så grusom skæbne, 
som hun ser Spies som katalysator for. Dette selvfølgelig hjulpet på scenen af både dramaturg, 
scenograf og instruktør. Men Barkans personlige relation som søster er genkendelig, og man forstår 
derfor hendes indignation. Så selvom hun generelt set har en mere a-etisk tilgang til historien, er 
man som publikum bekendt med årsagerne hertil: “Jeg har længe tænkt mig at lave en forestilling 
om min søster, jeg ville gerne fi nde ud af, hvad der egentlig skete med hende.” 21 I forhold til 
autenticitetsmodellen kan man derfor sige, at rammerne og konventionerne for forestillingens 
afsæt bliver opfyldt og endda er tematisk demonstreret samt udtalt fra start. Men når Barkans 
ikke-ikke-mig mister besindelsen, eksemplifi ceret med hendes fysiske angreb på Højgaard og de 
uunderbyggede beskyldninger mod Spies, sker der et brud både på konventionerne, fordi hun 
burde være i det extrateatrale – det virkelighedsnære, hvor man ikke pludselig overfalder hinanden 
– og for iagttagelsespositionen, fordi kommunikationen – de falske beskyldninger – strider imod 
modtagerens viden om historien. Derfor virker hendes ukontrollerede inderlighed autentisk, selvom 
hendes beskyldninger faktuelt er usande og tilgangen a-etisk. Modsat ville det være uautentisk 
ikke at reagere emotionelt på tabet af sin søster. Man kan sige, at den autenticitet, der ligger i 
hendes personlige opgør med Spies og søsterens skæbne, overskygger forestillingens mere generelle 
budskab og får forestillingen og Barkan selv til at fremstå a-etiske. Heidi er derfor med til at påpege, 
at en historie, groft sagt, kan være a-etisk eller usand (uunderbyggede postulater), men autentisk 

20) Ibid., 01:35:15.
21) Ibid., 00:07:15.
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(Barkans søgen efter svar).
Der er altså en risiko for, at hverdagseksperter fremstår a-etiske og dermed unuancerede på grund 

af deres manglende distance til den virkelige hændelse. Man kan sige, at den manglende distance 
problematiserer etikken, præcis fordi den etiske position er sårbar og kræver grundløsheden. Men 
vendt på hovedet kan hverdagseksperter acceptere indfi ltringen i illusionen og dermed frasige sig 
en objektiv sandhed:

Precisely because we are already entangled in illusions, and more precisely, because we are all 
entangled in illusions in diff erent ways, we will never be able to completely eliminate them. (…) 
What remains is a knowledge of the simultaneous inevitability and eternity of the disassembly of 
illusion in (dis-)believing play around it. 22

Müller-Schöll-citatet peger på, at accepten af illusionen skaber mulighed for at gå dybere ind 
i arbejdet med den – i forhold til hverdagseksperter: dybere ind i arbejdet med det subjektive. 
Etikken kan i stedet tænkes ind i formen, som det også skete momentvis i Heidi: i legen med 
opbygningen og afviklingen af illusionen, for på den måde at åbne op for en gennemsigtighed og 
iagttagelsespluralitet. 23 Hverdagseksperter er på den måde en vending væk fra at rekonstruere hele 
historiske begivenheder, men mod at præsentere subjektive erfaringer af historiske begivenheder – 
og så til gengæld lade disse støde imod andre erfaringer eller fremstillinger. Hverdagseksperter som 
koncept både omfavner og udfordrer illusionen ved at acceptere kun at give én udlægning eller ét 
perspektiv, men alligevel referere direkte til en mere omfattende og kompleks virkelighed. Den 
subjektive investering skaber i sin natur en kompleksitetsreducerende eff ekt gennem sit singulære 
fokus og er samtidig autenticitetsfremmende ved at stille arkivet direkte på scenen. Men i selve 
brudfl aderne mellem den autentiske subjektive investering og de mangfoldige mulighedsrum 
kommer det etiske til syne. 

Afrunding
I Heidi viser Barkan, at ved at låne sin personlige relation til forestillingens historie, bliver 
autenticitetseff ektens potentiale større. Ved at veksle mellem iagttagelsesperspektiver – og deri 
inkludere en iagttagelsespluralitet – skaber forestillingen mulighed for en etisk tilgang til materialet. 
En strategi som er nødvendig, når hverdagseksperten er så nær begivenheden, der skal genfortælles.

Koblet med etikken synes autenticitet at ligge nærmest det a-etiske, idet autenticitet hos 
hverdagseksperter opstår ud af et aff ektivt, monoperspektivisk blik.  Som det også kom frem i 
Heidi, behøver etik ikke at udelukke autenticitet eller omvendt, men det er en risiko, hvis ikke 
omgangen med materialet overvejes grundigt. Som erfaret i Heidi kan etik skabes ved at lade de 
a-etiske, men autentiske, erfaringer sammenstilles med andre erfaringer for derigennem at skabe en 
mere kompleks polyperspektivisk fremstilling.

Denne funktionelle forståelse af autenticitet håber jeg kan være med til at nuancere forestillingen 
om autenticitet både i teatret og i samfundet. 

22) Müller-Schöll: Monsters of Reality, 114.
23) Ibid., 99.
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Hva skjer når publikum blir aktører og det 
profesjonelle leddet har usynliggjort seg selv i 
forestillingssituasjonen? I dette essayet vil jeg 
diskutere forholdet mellom autentisitet og 
iscenesettelse i Rimini Protokolls Home Visit 
Europe.

De siste årene har Home Visit Europe (2015–) 
turnert i private hjem rundt om i Europa. 
Mine observasjoner ble gjort som spilleder på 
17 visninger under Festspillene i B ergen i 2015. 
Produksjonen består av et spill med deltakende 
tilskuere, noe som gjorde at hver visning opp-
levdes som unik. Men i etterkant var de likevel 
påfallende like ved sammenligning, noe som 
vakte spørsmålet om settingen gjorde at det op-
psto en overdreven følelse av autentisitet. Der-
for vil jeg undersøke hvordan forestillingsram-
mene gir rom for virkelighetsnære situasjonene.

Regikollektivet Rimini Protokoll er kjent for å bruke 
’hverdagseksperter’ i sitt arbeid, ikke-profesjonelle 
aktører som deler kunnskap om noe de kan eller er. 
De arbeider med å utforske  hvordan virkeligheten 
kan formidles og endres i kraft av å bli vist som tea-
ter: «Th e struggle between theatre and reality is an 
essential part of the work.» (Helgard Haug i Le Roy, 
2012, s. 155)

Home Visit Europe er en av deres mange pro-
duksjoner som havner i grenseland mellom fi ksjon 
og virkelighet. I en tidligere utgave av Peripeti har 
dramaturg Lærke Mejlgaard skrevet om hvordan 
den interaktive tilnærmingen i Home Visit Europe 
kan ses som et nytt ståsted for politisk teater, og 
om hva som skjer med tilskuerposisjonen i en 
forestilling der publikum blir både tilskuer og ak-
tør (Mejlgaard, 2016). Jeg vil ta et steg tilbake å 
se på hvordan en slik rolleoverskridelse påvirker 
publikums opplevelse av autentisitet. 

Virkelighet i teatrale rammer
Elementet av virkelighet står sentralt når en vel-
ger å sette ikke-profesjonelle aktører på scenen, 
enten det er snakk om dokumentarisk teater, 
borgerteater eller Rimini Protokolls bruk av 
hverdagseksperter. Rimini Protokoll setter disse 
vanlige menneskene og deres kunnskap i en 
scenisk, dramaturgisk eller teatral kontekst, slik 
at det blir noe mer enn nettopp hverdag: pro-
duksjoner som kan gi et nytt perspektiv på vår 
virkelighet. I Home Visit Europe blir publikum 
selv hverdagsekspertene, iscenesatt og ’framet’ 
ved hjelp av en nøye planlagt spillstruktur. Til-
skuerne og det private hjemmet de befi nner 
seg i, blir slik representanter for det autentiske, 
mens de profesjonelle rammene skaper et dra-
maturgisk fastlagt forløp. 

Når jeg her snakker om framing, eller ulike 
rammer, er det en relativ løs begrepsbruk jeg 
benytter meg av med utgangspunkt i sosialan-
tropologen Gregory Batesons teorier om at vi 
som mennesker trenger å skape mentale, me-
takommunikative rammer for å forstå ulike 
situasjoner, for eksempel lek. Som rammen 
rundt et maleri, legges premissene for hva vi 
skal fokusere på og hvordan (Bateson, 2008). 
En slik bruk av begrepet ’frame’ har siden blitt 
videreutviklet av blant andre Erving Goff man 
(Goff man,1986).

Det å bruke ulike typer teatral framing for å 
endre premissene for hvordan vi opplever det 
virkelige liv og egen hverdag, er noe av det jeg 
ser som mest sentralt i arbeidet til Rimini Pro-
tokoll. De setter hverdagseksperten på scenen i 
et tradisjonelt teater som i produksjonen 100% 
City (2008–), gjør om byen til en scene ved å 
skape et mobilt publikumsamfi  i en ombygget 
lastebil som i Cargo Sofi a–X (2006–2008) eller 
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rammer inn en situasjon gjennom å behandle 
den som en forestilling. Et godt eksempel på 
det siste er produksjonen Anual Shareholders 
Meeting (2009), da Rimini Protokoll kjøpte 
opp aksjer for å kunne selge publikumsplasser 
til den årlige hovedforsamlingen til bilprodu-
senten Daimler AG. Her ble forestillingen en 
’found performance’, en faktisk hendelse ram-
met inn som teater (Le Roy, 2012, s. 156).

Autentisitet er et begrep som brukes vidt in-
nenfor scenekunsten, særlig i forbindelse med 
ikke-profesjonelle aktører og teatral bruk av 
dokumentarisk materiale. I denne sammen-
hengen ser jeg på autentisitet som handlinger 
og situasjoner som er relativt ubearbeidet og 
upåvirket av fi ksjon og den teatrale rammen de 
er satt inn i.

Rimini Protokoll bruker alltid virkelighet 
som en viktig ingrediens i sitt arbeid, men ma-
terialet er bearbeidet eller framet i en teatral 
situasjon. I den grad handlingen på scenen op-
ptrer som autentisk er det derfor viktig å ha i 
mente at det er en dramaturgisk konstruksjon, 
sceneproduksjonene er alltid en form for 
’scripted reality’ (ibid., s. 155). 

Først strukturen, deretter hverdags-
eksperten
I Home Visit Europe inviteres 15 publikummere 
til en forstilling i et privat hjem. Samlet rundt 
et bord med et europakart på duken, blir de 
selv deltakere ’i spillet om Europa’. Hovedak-
tøren for kvelden er en liten maskin som leder 
publikum gjennom spillets fem nivåer. De mø-
ter ingen aktører – profesjonelle eller hverdags-
eksperter – ut over en spilleder med assistent. 
Disse ønsker velkommen og hjelper til under 
avviklingen av spillet, som består av en rekke 
spørsmål og oppgaver som kommer ut av ma-
skinen på små lapper som leses opp av delta-
kerne. Spillet – eller handlingen – utvikler seg 
fra å stille spørsmål om deltagerne til å bli en 
aktiv konkurranse mellom forskjellige lag, der 
vinnerne til slutt får det største stykket av en 
kake som har blitt satt i ovnen i løpet av spil-

lets gang.
Rimini Protokoll har skapt fl ere produksjo-

ner som legger til rette for interaktivitet. Som 
spilleren i et videospill må tilskueren gjøre noe 
aktivt for å komme videre i forestillingen, enten 
de blir bedt om å åpne en skuff  i Call Cutta 
in a Box (2008–2012), eller de må bevege seg 
til stadig nye steder, som i Remote X (2013–). 
I Home Visit Europe er det interaktive spillele-
mentet tatt enda et hakk lenger: din deltakelse 
er ikke bare et premiss for at du selv skal kom-
me videre i forestillingen, det er også helt nød-
vendig for at de andre tilskuerne skal oppleve 
noe – nødvendig for selve spillets framgang. De 
som er til stede, må utføre oppgaver og ta valg 
for å komme videre, men strukturen sørger for 
at spillerne alltid når neste nivå – uavhengig av 
hva de svarer underveis. 

Denne dramaturgiske rammen gir en følelse 
av makt og ansvar, hvor alle er med på å påvirke 
spillets innhold og utfall. Når Rimini Protokoll 
i tillegg har valgt å legge forstillingen til en mel-
lommenneskelig setting i et privat hjem, er også 
dette med på å skape samhold og nærhet til tea-
terhendelsen. Som deltaker vil man at de som 
har funnet frem til akkurat denne visningen, 
skal få en fi n opplevelse. Publikum kommer in-
nenfor rammen av spillet, noe som er med på å 
bryte ned skillet mellom fi ksjon og virkelighet, 
mellom autentisitet og representasjon. 

Både de stedsspesifi kke rammene, den dra-
maturgiske strukturen og tilskuerens rolle er 
altså med på å viske ut skillet mellom teater-
hendelse og virkelighet, og legger opp til et vir-
kelighetsnært møte mellom mennesker. Tilsku-
erne er heller ikke klar over hva som skal skje, 
noe som ytterligere er med på å øke inntrykket 
av at det som oppstår er autentisk.

Der vi i Rimini Protokolls produksjoner ofte 
møter hverdagseksperter som har blitt satt inn 
i og bearbeidet i en teatral kontekst, er det i 
Home Visit Europe nærmest omvendt. Først 
kommer den nøye konstruerte rammen på 
plass, deretter tilføres hverdagsekspertene. Det 
å ta i bruk ikke-profesjonelle aktører på scenen, 
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som er der i kraft av seg selv, kan være ømfi ntlig 
og vanskelig å balansere opp mot en teatral og 
dramaturgisk ramme. Ved å hente inn det ikke-
profesjonelle leddet til slutt, jobber Rimini Pro-
tokoll seg rundt dette problemet. Instruksjonen 
er spontan og foregår via selve spillet med hjelp 
fra spilleder, ingen av deltakernes reaksjoner og 
prestasjoner er innøvde. Her er det ingen forbe-
redt hverdagsekspert, som en lastebilsjåfør som 
forteller sin innøvde tekst (Cargo Sofi a–X) eller 
en samtalepartner på et callsenter som kjenner 
alle premissene (Call Cutta in a Box). Vi vet at 
det vi hører er uforberedt.

Spillstrukturen låser valgmulighetene
I Bergen ble Home Visit Europe vist som en del 
av Festspillene, som vanligvis viser relativt tra-
disjonelle teater- og danseforestillinger. Disse 
rammene gjorde at både de som meldte seg 
som vertskap, og de som kjøpte billett, i all ho-
vedsak ikke kjente til Rimini Protokoll fra før. 
Mange publikummere hadde ikke et forhold til 
begrepet hverdagsekspert og visste heller ikke at 
dette var rollen de selv skulle innta. På et vis 
økte dette momentet av manglende erfaring 
autentisiteten i situasjonen, gjennom at publi-
kum i fellesskap og uten fordommer utforsket 
sitt første møte med interaktivt teater. 

Med helt nye tilskuer-aktører og spillerom 
hver kveld, ble hver teaterhendelse unik både 
med tanke på stemning, tempo og informasjon. 
Ved første øyekast ser det altså ut til at Rimini 
Protokoll med Home Visit Europe la til rette for 
en mer genuin autentisitet i publikums møte 
med spillet, enn i andre produksjoner som tar i 
bruk ikke-profesjonelle aktører. 

Men under Home Visit Europe i Bergen vi-
ste det seg også helt klart tydelige mønster som 
gikk igjen. Både varighet, type svar, strategier og 
allianser gjentok seg. Uansett hvor mange ulike 
historier som ble delt, utspilte hver forestilling 
seg i det store og det hele likt. Den stramme 
dramaturgiske rammen gjorde at ulike svar og 
valg som ble tatt, ikke fi kk konsekvenser for 
etterfølgende nivåer og oppgaver. Dermed var 

det ikke vanskelig for et trenet øye – enten det 
er innenfor scenekunst eller spillstrukturer – å 
se at den enkeltes valg ikke egentlig er avgjø-
rende for det videre spillet. Dette påpekte også 
Mejlgaard i sin omtale av produksjonen:  «(…) 
det er kun de valg, der underordner seg spillets 
regler, der har en reell betydning» (Mejlgaard, 
2016).

Her blir det tydelig at produksjonen likevel 
beveger seg inn på en utfordring som kan være 
til stede også i lignende typer teater som tar i 
bruk ikke-profesjonelle aktører: Det autentiske 
får veldig lite plass til å utfolde seg innenfor den 
dramaturgiske rammen, men ligger i blindgate-
ne, avstikkerne hvor vi får lov til å høre de ekte 
historiene. Her trer personligheter frem i korte 
eller lange svar, og for en liten stund kjenner 
alle på et menneskelig fellesskap som er unikt. 

Dette var et av de feltene hvor jeg som spille-
der virkelig kunne observere ulikheter mellom 
visningene, ikke minst blant publikum internt. 
Noen tilskuere uttrykte misnøye når de måtte 
videre i spillet: kravet om at en måtte fullføre 
og komme seg gjennom alle fem nivåene, gav 
lite rom for å dvele eller å ta spillet i en bestemt 
retning når publikum ønsket det.

Denne grunnleggende mangelen på kontroll 
var et sentralt dramaturgisk virkemiddel, fordi 
denne formen på fl ere måter gjenspeilet fore-
stillingens tematikk. Hvordan kan vi som en-
keltborgere påvirke og spille en rolle i det store 
samfunnsmaskineriet som er Europa? Uansett 
hvor mye man samhandlet, konspirerte eller 
var gavmild, påvirket ikke dette spillets gang og 
utvikling. 

Spillet som fasilitator for møter 
Når en går inn i Home Visit Europe, ser en altså 
at opplevelsen ikke er helt entydig. Nærværet, 
opplevelsen av delaktighet og muligheten (og 
ikke minst ansvaret) for å drive spillet videre 
gjør opplevelsen autentisk for tilskueren. Sam-
tidig gjør de dramaturgiske rammene at hver 
forestilling i stor grad blir lik. 

På den ene siden kan en si at selv om det er en 
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uklar tilskuer/aktør-funksjon og de ikke jobber 
med et innøvd materiale, møter de strenge ram-
mer og nesten et manus som følges, med liten 
påvirkningskraft. Det at det profesjonelle led-
det i stor grad er skjult i den ferdige visningen, 
kan gi tilskuerne en falsk følelse av autentisitet. 

På den andre siden er det mulig å argumen-
tere for at situasjonen er mer virkelighetsnær 
enn i tradisjonelle teaterrom og produksjoner 
med mindre direkte interaktivitet. Publikum 
får en mer konkret og fremtredende opplevelse 
av det unike – spesielt om man legger vekt på 
møtet mellom menneskene som deltar og de 
øyeblikkene som oppstår i situasjonen rundt, i 
det deltakerne gir av seg selv i oppgavesvarene. 
Rammene i Home Visit Europe blir slik en fa-
silitator for det autentiske møtet, og aller best 
fungerte det de gangene tilskuerne gikk inn på 
spillets premisser. Da benyttet de strukturen og 
situasjonen til å dele av seg selv gjennom histo-
rier og handlinger. De tilskuerne som strittet i 
mot strukturen og søkte de nære møtene i selve 
spillet, virket på sin side å oppleve en begrens-
ning i hvor autentiske de kunne opptre i møte 
med forestillingen. 

Begrensningen til tross, det er nettopp den 
klare spillstrukturen som gjør både teaterop-
plevelsen og det autentiske møtet mulig, og 
sørger for at alle tilskuere får en lik opplevelse. 
Produksjonen er da heller ikke skapt som en 
enkeltstående begivenhet, men en produksjon 
presentert over hele Europa. Home Visit Euro-
pe er et eksempel på hvordan Rimini Protokoll 
bruker autentisitet i arbeidet med å åpne blik-
ket vårt for stadig nye måter å se verden på.

Ragnhild Gjefsen: 
Stipendiat i Teatervitenskap ved Uni-
versitetet i Bergen. Ph.d.-prosjektet skal 
kartlegge og analysere norsk scenespråk i 
forrige århundre. Gjefsen var BIT Teater-
garasjens prosjektleder for visningene av 
Home Visit Europe i Bergen i 2015.
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I juni 2016 spillede forestillingen 
Borgerdokumentet – et levende arkiv ved Aarhus 
Teaters Borgerscene i forbindelse med ’Festival 
på borgerscenen’. Det hele varede i alt seks 
timer, og publikum kunne komme og gå, som 
de ville. I alt medvirkede 30 borgere fordelt 
ud over fem forskellige instruktører. Selv var 
jeg assistent for den ene af instruktørerne, og 
alle observationer i dette essay udspringer af 
mit arbejde med forestillingen, instruktøren 
og borgerne deri. 

Borgerdokumentet havde en meget 
bred rammesætning, da borgeren ikke 
skulle medbringe en historie inden for et 
specifi ceret emne. Det skulle ikke handle om 
skolekammerater eller forholdet til en far. I 
stedet lød tilbuddet på at alle, uanset om de 
havde et kedeligt eller spændende liv, kunne 
gå til audition. Alt, hvad Borgerscenen bad 
borgerne om, var at berette om et selvvalgt 
emne, med afsæt i eget liv. 

Følgende essay undersøger, hvilken proces 
borgerne og instruktøren gennemgik i 
prøverummet. Hvad fi k man som borger ud 
af at iscenesætte sig selv foran et publikum? 
Kan den bearbejdede virkelighed, efter at 
være blevet påført et teatralt lag stadig fremstå 
autentisk og hvor meget af borgerens egentlige 
jeg og afsæt, er der tilbage efter bearbejdelsen 
i prøverummet?

En rituel dramaturgi
Borgerdokumentet bestod af 30 meget 
forskellige mennesker med fortællinger, der 
henvendte sig direkte til publikum. Nogle hed 
det samme. Nogle fortalte historier i samme 
kategori – f.eks. kærlighedshistorier – men 
alle fortællingerne var personlige historier fra 

borgernes liv. Hver især havde de medbragt 
et dokument, som de ved slutningen af 
fortællingen skulle indlevere ved et arkiv, 
der var iscenesat i scenografi en i form af 
et skrivebord og arkivskabe. Eksempelvis 
arkiverede borgeren, der fortalte om sin 
ordblindhed, sin ordbog, mens borgeren, 
der fortalte om sin opvækst på forskellige 
børnehjem, arkiverede en træhest, han havde 
fundet i sit gamle barndomshjem. Således 
indeholdt arkivet ved forestillingens slutning 
de genstande, som borgernes fortællinger tog 
afsæt i. 

Alle borgere deltog først i en audition for der 
at arbejde med deres materiale fordelt på seks 
forskellige instruktører. Til sidst optrådte de 
med deres fortælling til den nævnte festival. 
Denne proces er sammenlignelig med 
overgangsritualets dramaturgi, som består af 
de tre faser: adskillelsesfasen, tærskelfasen 
og integrationsfasen (Van Gennep 1999:9). 
Anden fase kaldes også liminalfasen (ibid.:12), 
og der vil her blive gjort brug af denne 
betegnelse. I den første fase bliver den 
deltagende, her kaldet ’den liminale persona’ 
(Turner 1967:95), separeret fra omverdenen, 
og dermed adskilt fra sin status og sociale 
situation. Dernæst går han/hun ind i selve 
overgangsfasen, den liminale fase, for til slut 
igen at indtræde i samfundet i den sidste 
fase, integrationsfasen, men på et nyt niveau 
(Van Gennep 1999:9). I slutfasen er borgeren 
gentænkt og besidder en ny status.

Ved audition og accept af deres deltagelse blev 
de valgte borgere “adskilt” fra deres normale 
status, og ført ind i prøverummet, hvor de blev 
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indsat i en liminal tilstand. Ifølge teoretikeren 
Victor Turner bliver den liminale persona 
– hovedrollen i liminalfasen – strukturelt 
“usynlig”, da denne er ekskluderet fra det vante 
(Turner 1967:95). Den, der begiver sig ind i 
den liminale fase, er påvirkelig, fordi han/hun 
ingen status har i den liminale fase – man er 
betwixt and between (Van Gennep 1999:17). 
Man er fanget mellem to stadier, og dermed 
hverken det ene eller det andet (Turner 
1967:95). Turner påpegede vigtigheden i 
denne fase pga. den transformation, den 
medfører. (ibid.:16). I prøverummet blev 
borgerens fortælling bearbejdet i samarbejde 
mellem instruktør og borger med det for øje, 
at den til slut at skulle udgøre en del af det 
resultat, forestillingen, der skulle præsenteres 
i integrationsfasen – borgerfestivallen. Det 
var ligeledes i prøverummet, at borgernes 
fortællinger blev tillagt et teatralt lag. 

Borgerens transformation - to iscene-
sættelseslag 
Transformationen af borgerens fortælling var 
et resultat af både instruktørens og borgerens 
arbejde. Dog var det borgerens fortælling, 
og ikke instruktørens, som skulle fremføres, 
og derfor måtte instruktøren i prøverummet 
instruere på baggrund af borgerens ønsker. 
Instruktøren var loyal over for borgernes 
fortælling og tog afsæt i, hvad borgeren kom 
med. Der blev kun udviklet i samarbejde med 
borgeren selv. Dette skete ved, at instruktøren 
indtog en spørgende, dramaturg-inspireret 
rolle og gjorde borgeren til med-iscenesætter, 
ved at stille gode spørgsmål. Svarene herpå 
kunne være med til at generere materiale til 
fortællingen. 

Man kan anskue instruktøren ved 
Borgerdokumentet som en coach. I artiklen 
’Ledelse i autenticitetens tidsalder’ af Iben 
Krogsdal, nævnes det ”at den gode leder 
fremmer sine medarbejderers individuelle 
selvudlevelse i arbejdslivet” (Krogsdal 
2009:18), og at der her bl.a. kan være tale 

om coaching- baseret ledelse, der betyder 
”fremelskelse af den enkeltes selvansvarlighed 
og selvmotivation ud fra den enkeltes 
egne inderste ønsker” (ibid.:18). Dette er 
sammenligneligt med instruktørens rolle. 
I stedet for at føre klassisk topstyring, hvor 
skuespilleren modtager direkte instruktion 
fra instruktøren, opfordrede instruktøren 
borgeren til selv at generere idéer, på baggrund 
af det gode spørgsmål, ligesom coachen der 
hjælper med at fi nde frem til, hvad den enkelte 
egentlig ønsker at udtrykke. Instruktøren var 
dog også nødt til at sige til, hvis borgerens 
fortælling bevægede sig i en retning, som 
gjorde narrativet uklart. 

I bogen Det Autentiske af Jørgen Dehs 
beskrives en model for ’det æstetiske 
forundringsværk’ (Dehs 2012:42). 

Modellen opstiller rækkefølgen for, 
hvordan publikumskontakten transformeres 
fra forundring til nysgerrighed til egentlig 
opmærksomhed: 

’[F]orundring, ’nysgerrighed, ’opmærksomhed’ 
præ-senterer den æstetiske opmærksomheds 
opståen, det vil sige den begivenhed, at den 
vækkes og stimuleres af noget, der er nærværende 
for vores sanser” (ibid.:43).

Instruktøren bliver ifølge ovenstående model 
nødt til at sørge for, at borgernes fortællinger 
vækker forundring i publikum, der kan føre til 
opmærksomhed. Den hårfi ne grænse mellem 
at instruere og lade borgeren komme til bliver 
præsenteret i form af den coachende karakter, 
instruktøren påtager sig. Dog ligger der i 
denne handling et første iscenesættelseslag.

Det andet iscenesættelseslag ligger 
i borgerens egen korrigering af sin 
rollepræsentation. Jeg vil her komme med 
eksempel fra prøveforløbet. Efter aftale er 
borgeren anonym, og går her under navnet 
Xander. Han fortalte om løbetræning og 
sit udstyr, og om hvordan han forberedte 
sig til Copenhagen Marathon, som han 
gennemførte. Til slut donerede han sin 
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medalje til arkivet. 
Det interessante ved Xander var, at han, 

samtidig med han fortalte om udstyret og 
løberuter, også lagde en ironisk distance 
til rollen som løber ind i fortællingen. Det 
blev hurtigt slået fast, at der i vores samfund 
fi ndes en fordom om løbere – specifi kt dem, 
der går rigtig meget op i det. Lad os kalde 
dem præmieløberne. Xander introducerede 
sig selv som præmieløber og sagde, at han 
ikke helt ville identifi cere sig med den rolle, 
men at han nok bevægede sig inden for 
denne kategori. Et eksempel er, at han bl.a. 
præsenterede sin løbebeklædning med, at han 
bar ”en hue der ligner en badehætte” og “et 
åndssvagt løbebælte”. Han var ikke decideret 
pinligt berørt over sin rolle, men igennem 
præsentationen af den skabte han alligevel 
en distance til den givne fordom over for 
præmieløbere. Den komiske distance er et 
klassisk træk, når man vil tage afstand fra en 
given rolle (Goff man 1969:67). Her formåede 
han at præsentere sig, som han gerne ville 
overfor publikum.

Man kan se Xanders præsentation af sig 
selv i relation til autenticitetens tidsalder jf. 
Iben Krogsdal (Krogsdal 2009:17). I korte 
træk handler autenticitetens tidsalder ”om 
selvrealisering som menneskeligt behov og 
ideal”  Autenticitet betyder, på græsk, at 
man er tro mod virkeligheden, at man er 
oprigtig, og som en reaktion på en verden, der 
før har været præget af autoriteter og givne 
betydningshorisonter (ibid.:17), træder denne 
trang til det autentiske til i et samfund – her 
antageligt Vesten – hvor mennesket nu ikke 
længere skal lade sig diktere af forudindtagede 
holdninger, men i stedet realisere sig selv. 
Denne teori er baseret på Charles Taylors 
teorier omkring en autenticitetens etik. Taylor 
tilgår sin teori ved netop at tage udgangspunkt 
i senmodernitetens opgør med den givne 
plads og rolle (Taylor 2008:62) for at gøre 
plads til ”jeg-generationen” (ibid.:63). Denne 
generation, her antaget: vores generation, 

lægger op til en selvrealiserings individualisme. 
Om denne siger Taylor: 

”Alle og enhver har ret til at udfolde sin egen 
livsform, grundlagt på, hvad man selv fi nder 
virkelig vigtigt eller værdifuldt. Man skal være 
ærlig over for sig selv og efterstræbe sin egen 
selvrealisering. Det er i sidste ende éns egen 
opgave at bestemme, hvad denne måtte bestå 
i. Ingen andre kan eller bør forsøge at diktere 
én dens indhold” (ibid.:70)

Ved at udtrykke sig ekspressivt igennem 
teatret og spille det jeg, han gerne vil stå ved, 
transformeres Xanders historie og præsenteres 
ved en overvejet rolle, der både er skabt af 
borgeren og instruktøren – med accept fra 
borgerens side. Resultatet er det jeg, Xander 
vil opfattes som, og dermed et autentisk jeg. 

At spille sig selv
Der opstår nu et spørgsmål: kan et jeg være 
autentisk, når det er iscenesat? Endda påført 
to iscenesættelseslag? Når fortællingen ved 
iscenesættelse påføres et lag af teatralitet, 
både ved borgerens og instruktørens hånd 
og denne skabt-for-at-blive-set-hed (Kjølner 
2011:31), er der så stadig tale om, hvad man 
kan kalde virkelighed? Hverdagseksperter 
(Hinz 2014:51) blev i Borgerdokumentet vist 
på scenen for at fortælle om deres specialer: 
deres eget liv. Ved en sådan information bliver 
det eksplicit udsagt, at det er virkelighed, 
der fremføres på scenen, og dermed kan det 
antages, at man som publikum også accepterer 
de præsenterede jeg-roller på scenen som 
virkelige. 

En kendt teaterformel går på, at A spiller 
B imens C ser på, (Eric Bentley 1968:134). 
Men i dette tilfælde kan man snarere tale 
om, at A spiller ‘A’ imens C ser på’. Altså at 
borgeren, her A, netop spiller den version af 
‘A’, som denne ønsker at fremstå som. Denne 
reformulering af det grundfundament, der 
skal til, for at forestillingen kan eksistere, 
afspejler den rytme, der kan ses i udviklingen 
hos bl.a. Xander. Det jeg, borgeren udspiller 



 [ Essay ]

120

på scenen, kan siges at være det jeg, borgeren 
ønsker at stå ved. Som tidligere nævnt tager 
Xander afstand til en vis karaktertype, som 
han ikke ønsker at identifi cere sig med. 
Ved at give sin egen forklaring af sit jeg på 
scenen, foran et publikum der accepterer 
dette som virkelighed, kalibrerer borgeren 
her sin personlighed og forståelse hos andre 
mennesker med sine egne forventninger 
og ønsker. Denne kalibrering stemmer 
overens med mentaliteten i tanken om en 
autenticitetens tidsalder. Som citeret ovenfor, 
så har ethvert individ ret til at udfolde netop 
den levemåde, som han/hun fi nder virkelig, 
vigtig eller værdifuld. I og med at det, der 
foregik på Borgerscenen, er kategoriseret som 
virkelighedsteater og dermed blev accepteret 
som en virkelighed af publikum, kan der 
argumenteres for at Borgerscenen, netop er 
en platform for selvrealisering. Et sted hvor 
man kunne blive renset for den diktering, 
omverdenen kan tillægge det enkelte 
menneske. 

Det kan diskuteres, hvorvidt denne nye 
status har hhv. liminal eller liminoid karakter 
– altså hvorvidt den er eksisterende også efter 
forestillingens afslutning og kan inkorporeres 
i den virkelighed, borgerne kommer fra, 
hvor de allerede er accepteret som værende 
et jeg. Men i øjeblikket mellem publikum 
og borger er det jeg, de præsenterer, en 
virkelighed, og kan, om ikke andet, være en 
rejse hen imod at stå ved et sandt selv og gøre 
op med fordomme og fordømmelser om en 
personlighed, borgeren måske ikke vil stå ved. 
Igennem Borgerdokumentet kunne borgerne – 
efter ovenstående teori – manifestere sig selv 
efter eget ønske

Et moderne ritual
Xander er medtaget som grundeksempel for 
borgerne. Han præsenterer en aarhusiansk 
borger, der kommer med et formål om at 
formidle sig selv på en specifi k måde, som 
udarbejdes ham og instruktøren imellem. 

Dette var tilfældet for alle borgerne. Hver 
især havde de en idé, om hvordan de gerne 
ville formidle sig selv foran et publikum, og 
hvilken historie de ville bruge til at forme eget 
udtryk. Et ønske, instruktøren forholdte sig 
til i prøverummet. 

Med udgangspunkt i denne transformation 
kan man måske kalde forestillingen for et 
moderne ritual i autenticitetens tidsalder? 

Det moderne ritual kan bindes op på 
bl.a. dramaturgien i Borgerdokumentet med 
fokus på den liminale fase, der forekom i 
prøverummet, men ligeledes kan man tale 
om Richard Schechners ikke-ikke-mig-teori. 
Schechner har formuleret begreberne: Mig 
– ikke-mig – ikke-ikke-mig (Schechner 
1987:63). I 1988 opførte Odin Teatret 
forestillingen Talabot (Hastrup 2012:233), 
en iscenesættelse af antropologen Kirsten 
Hastrups livshistorie (ibid.:234). Det var ikke 
Hastrup selv, der spillede rollen som Kirsten 
(ibid.:234), men hun kunne udefra overvære 
en transformation af hendes selv. Da Hastrup 
første gang så skuespilleren i rollen som 
Kirsten på scenen, var denne repræsentation 
af Kirsten gået fra en selvforståelse af mig til 
ikke-mig. Alligevel formåede skuespillerne i 
fællesskab at præsentere essensen af Kirsten: 
”Gennem ikke-migs selektive fi ktion kom 
min virkelighed i fokus” (ibid.:244). Men 
endnu en transformation forekommer, 
da Hastrup i selskab med publikum på 
premiereaftenen overværer forestillingen: 
”Tilstedeværelsen af andre tilskuere medførte 
en forbløff ende nyorientering af mit eget syn 
på Kirsten på scenen: Hun var ikke længere 
ikke-mig, men var blevet til ikke-ikke-mig. I 
publikums øjne var distancen slettet; Kirsten 
var truende tæt på mig” (ibid.:245). Publikum 
kender ikke til den transformation, rollen 
Kirsten er gennemgået og forbinder derfor 
denne præsentation af Kirsten som Hastrup 
selv, på trods af skuespilleren, der spiller 
rollen. Denne iscenesættelse adskiller sig fra 
Borgerdokumentet, men den præsenterede 
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oplevelse afspejler i resultatet. Ved publikums 
tilstedeværelse bliver A’s præsentation af ’A’ til 
den virkelige A, da publikum accepterer denne 
præsentation af A som borgerens egentlige 
selv. Heri kan den rituelle dramaturgi også 
afspejles, og dermed er det moderne ritual 
fuldendt. Borgeren gik med et uautentisk 
jeg ind i den liminale fase, hvor jagten på det 
autentiske jeg foregik, som muligvis ikke er det 
samme jeg, borgeren efter egen mening besad. 
Men når iscenesatte jeg blev præsenteret på 
scenen til forestillingen, tog tilskuerne det for 
den rene vare. Rollen blev dermed accepteret 
som autentisk. Det var ikke-ikke-borgeren. 
Dermed havde borgeren opnået det autentiske 
jeg, de ønskede, og ligeledes en accept heraf.

Et spørgsmål om autenticitet
Ordet autenticitet, der som nævnt betyder 
at være tro mod virkeligheden, handler 
om adgangen til det sande, noget vi kan 
antage for at være ’den rene vare’ (Dehs 
2012:14). Når borgerne i Borgerdokumentet 
gik på scenen for at spille sig selv, forventede 
publikum derfor også at blive lukket ind i en 
autentisk virkelighed. Men hvor langt væk var 
resultatet af borgernes fortællinger egentlig fra 
virkeligheden, efter de blev tillagt et dobbelt 
iscenesættelseslag? 

I Det Autentiske behandler Jørgen Dehs 
autenticitet som begreb, og hvordan man kan 
anerkende dens tilstedeværelse. Noget, vi altid 
vil være tilbøjelige til at opfatte som naturligt, 
og dermed som autentisk, er det ”værende, 
der ikke kan lyve eller forstille sig, og som 
er uden bagtanker og intriger, og simpelthen 
er, hvad det er” (ibid.:7). Det der ikke er 
menneskeskabt. Samtidig skriver Dehs, at 
vi ingensteds møder fænomener, der ikke er 
menneskeligt konstruerede (ibid.:9). Men i 
kunstens verden, kan man tale om en æstetisk 
autenticitet (ibid.:16) og kunst som noget 
naturligt og autentisk. Kunst kan besidde 
en virkelighedskarakter på trods af den 
egentlige konstruerede virkelighed (ibid.:9). 

Kunsten kan fremstå både konstrueret, hvor 
virkelighedsniveauet da vil være lavt, og 
omvendt naturligt, hvor virkelighedsniveauet 
vil være højt.

I middelalderen brugte man det latinske 
begreb authenticum for den ”håndskriftlige 
original”, og begrebet exemplarium for den 
”afskrevne kopi” (ibid.:22). Dehs skriver, at der 
tænkes i samme baner, når en fi lm er baseret 
på virkelige hændelser. Filmen i egen forstand 
er ikke autentisk, men er sammenfattet 
på baggrund af autentiske hændelser, her 
antaget uden for kunstens verden. Dermed 
placeres fi lmen i almen forståelse ikke inden 
for fi ktionsgenren (ibid.:22). Samme form 
gør sig gældende ved Borgerdokumentet. 
Fortællingerne iscenesættes på teatret og 
tillægges teatrale iscenesættelseslag i form 
af instruktørens instruktioner og ansvar og 
borgerens egne ønsker om rolle og givent 
indtryk. Ved at oplyse publikum om dette 
afsæt i autenticitet, ved at reklamere med, 
at borgerne spiller sig selv, antager publikum 
dette for sandhed.  Iscenesættelsen bliver 
en gentagelse af de vigtigste elementer i 
fortællingen, der konkretiserer plottets kerne 
for publikum. For at publikum skal forstå 
og blive underholdt, redigeres fortællingen 
således, at den i sin gentagelse af virkeligheden 
kun gentager, hvad der er vigtigt, og hvad der 
er interessant. Det tilføjede er derfor ikke 
opfundne detaljer, men en konkretisering 
og eksplicitering af det allerede givne, for at 
fortællingen kan fremstå skarp. Der er derfor 
ikke tale om en afstandtagen til den autentiske 
historie, men en skærpelse af det, der ikke vil 
vække publikums opmærksomhed.

Det, at borgeren står ved det jeg, der 
præsenteres på scenen, er med til at understrege 
deres accept af, at det er det jeg, de ønsker 
publikum – og de selv – skal se som det 
virkelige. Den virkelige og sande borger. Der 
er ifølge tanken om den æstetiske autenticitet 
her tale om et meget højt virkelighedsniveau, 
der også er med til at validere ægtheden i 
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fortællingerne på trods af iscenesættelse. 
Resultaterne af det, jeg her vil kalde det 

moderne autenticitets-ritual, er ikke synligt 
for publikum. Samtidigt er borgerne ej heller 
en kopi af sig selv, men et resultat af den 
udvikling, den liminale transformationsfase, 
de har gennemgået. I publikums samhørighed 
forsvinder den tvivl, som et værk kan sætte i 
tilskueren. Forestillingen ’Borgerdokumentet’ 
skabte en ny virkelighed. De nye sande 
borgere.

Barbara Rousset Thomsen 
BA i Dramaturgi, med tilvalg i 
Antropologi. Ovenstående er første 
publicerede essay, skrevet med 
udgangspunkt i hendes bachelorprojekt. 
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 I september 2014 blev jeg udvalgt til at 
medvirke som aktør i Borgerscenen på 
Aarhus Teaters opsætning af Processen – frit 
efter Franz Kafkas roman af samme navn. 
Som dramaturgistuderende og borger 
medvirkede jeg, og brugte min viden og 
personlige oplevelser til at iscenesætte mig 
selv sammen med ni andre borgere fra 
Aarhus ud fra spørgsmålet: Hvem ligner 
hovedpersonen Josef K mest? Processen blev en 
forestilling, der forenede de medvirkendes 
egne historier med iscenesættelser, der 
byggede på romanen og inviterede 
publikum i samtale med de medvirkende. 
Disse forskellige elementer skabte fl ere 
brud i forestillingens dramaturgi.

Arbejdsprocessen
Før prøvestart gjorde instruktøren det 
klart for de medvirkende, at hun ikke ville 
skrive et manuskript til forestillingen, men 
at det var noget der skulle udarbejdes i 
samarbejde mellem de medvirkende og 
instruktøren. Da der opstod forvirring 
omkring, hvordan gruppen skulle arbejde 
hen mod en færdig forestilling, nævnte 
instruktøren begrebet devising, dog uden 
at gå for meget i detaljer, måske for ikke at 
forvirre de ikke-teatervante medvirkende 
for meget. Hun forklarede dog, at denne 
arbejdsform var meget åben i forhold til en 
klassisk teaterproces. Devising kan forstås 
som at udtænke eller opfi nde noget nyt 
med noget kendt som reference (Kjølner 
2009). I dette tilfælde var referencen 
romanen Processen af Franz Kafka. Typisk 
for devising var hierarkiet løst, så der var 
en stor del af prøvetiden åbent for, at de 

medvirkende kunne byde ind. På den 
måde blev følelsen af at skabe sin egen 
rolle og historie på scenen forstærket for 
den enkelte. Havde instruktøren været 
mere autoritær fra starten, kunne der 
have været en risiko for, at hun ville miste 
nogle af de medvirkendes engagement, da 
de medvirkende ikke kun medvirkede på 
grund af specielle kompetencer, men fordi 
de havde noget personligt på hjerte.

Arbejdsprocessens opbygning på Bor-
gerscenen mindede på fl ere måder også 
om viewpointarbejdsmetoden (Kobberna-
gel 2009), som kan beskrives som en slags 
fysisk brainstorm ud fra ni kategorier og 
spilleregler, og hvor arbejdet fordeles over 
forskellige faser. Den kinæstetiske respons 
er den mest grundlæggende viewpoint, og 
er med til at skabe et sammenspil mellem 
de medvirkende, og er knyttet til den fy-
siske væren og bevægelse på scenen. Dette 
handlede altså om, hvordan aktørerne 
reagerede på hinandens fysiske impulser. 
Den kinæstetiske respons blev oftest brugt 
som opvarmning for at gruppen nemmere 
kunne lære at reagere på hinanden og med 
hinanden. Et eksempel på dette var en 
tømmerfl ådeøvelse, hvor de medvirkende 
skulle bevæge sig som en enhed og stoppe 
på samme tid og gå på samme tid. Der 
måtte ikke være en leder, og det skulle være 
som om hele gruppen bevægede sig af sig 
selv. Den kinæstetiske respons var ganske 
grundlæggende for os, for at kunne lære at 
reagere på hinanden og være til stede i fore-
stillingen. Vi blev ekstra opmærksomme på 
hinanden og på rummet. Da vi mødte hin-
anden før den egentlige prøvestart, skulle 
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vi ligeledes lære, hvordan vi kunne stå på 
en scene og samtidig være så meget som 
muligt os selv. Når man skal stå på en sce-
ne, kan man som medvirkende godt føle, at 
man skal præstere. Derfor lavede instruk-
tøren to øvelser med os, hvor det handlede 
om at være til stede på scenen, men uden at 
skulle vise noget frem eller forsøge at frem-
kalde en egentlig reaktion hos tilskueren. I 
den første øvelse satte instruktøren et stop-
ur på to minutter, og bad os gå op én for 
én med et afslappet blik rettet mod tilsku-
erne, som her var instruktøren og de andre 
medvirkende. I den anden øvelse skulle vi 
ligeledes stå enkeltvis på gulvet, men her 
handlede det om, uden at forsøge at un-
derholde, at fortælle, hvordan man havde 
det på gulvet. Igen tog øvelsen to minut-
ter. Jeg kunne fx stå på gulvet og sige, at 
jeg var nervøs over at stå der, og at jeg ikke 
kunne lide at skulle se folk i øjnene, men 
det behøvede heller ikke at handle om fø-
lelsen omkring øvelsen. Man kunne også 
fortælle, at man kunne mærke, at man var 
træt, tør i munden, havde ondt i benet og 
så videre. Begge øvelser var med til at styr-
ke det kinæstetiske. Vi lærte noget af at se 
hinanden stå på gulvet, det styrkede vores 
tilstedeværelse på scenen og samtidig fj er-
nede det et fokus fra det at skulle præstere. 
I disse øvelser handlede det om at være 
fuldstændig tro mod sig selv, og ligesom i 
de andre kinæstetiske øvelser om at følge de 
impulser, som man fi k, mens øvelsen stod 
på. Således kom vi ind til en af essenserne 
ved borgersceneteater; at det netop handler 
om at se almindelige mennesker være al-
mindelige og sig selv på scenen.

Den tredelte dramaturgi
Det kinæstetiske, som vi arbejdede 
med, sætter Eugenio Barba (Barba 
2010) i forbindelse med den organiske 
dramaturgi, som han forbinder med 
skuespillerens individuelle arbejde. Den 

organiske dramaturgi er en selvstændig 
logik, som hverken hænger sammen 
med instruktørens eller dramatikerens/
forfatterens intentioner, men handler 
om, at den medvirkende skaber sine egen 
logik ud fra sin biografi , personlige behov, 
tekst, karakterer samt sit forhold til de 
andre aktører, og de opgaver de får tildelt. 
Barba ser ikke skuespillerens arbejde som 
en fortolkning af en karakter eller tekst, 
men som en primær komposition med en 
værdi i sig selv. Den organiske dramaturgi 
er med til at holde forestillingens øvrige 
elementer sammen og give liv til den 
sceniske tilstedeværelse. Netop fordi 
skuespillerenes arbejde ikke er afhængig 
af en fælles fortolkning, er Odin Teatrets 
skuespillere kreativt uafhængige. På samme 
måde var de medvirkende i Processen i en 
stor del af arbejdsprocessen frie til at have 
deres egen tolkning af deres personlige 
rolle i forestillingen samt af romanen, og 
instruktøren på Processen var langt hen af 
vejen uvidende i forhold til den færdige 
forestillings udtryk.

Som en del af Barbas tredeling af 
dramaturgi, kalder han den evokative 
dramaturgi for tilskuerens dramaturgi, da 
det evokative sker ved tilskuerens oplevelse 
af aktørens kinæstetiske væren på scenen, 
mens den organiske dramaturgi skaber 
følelser hos tilskueren, og den narrative 
dramaturgi fremkalder tanker, spørgsmål 
og evalueringer. Båndet mellem aktørens 
bevægelser og tilskueren kalder Barba for 
kinæstetisk empati. For Barba er der altså 
en sammensætning mellem følelsen og 
tanken mellem den organiske og narrative 
dramaturgi. Tilskuernes dramaturgi kaldes 
også de forandrende tilstandes dramaturgi. 
Dette er en ”rystelse” af tilskueren ved en 
form for uorden eller spring forestillingen 
tager, som fremkalder en anden følelses- 
eller bevidsthedsmæssig tilstand hos 
tilskueren. Barba mener, at denne 
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dramaturgi både er rettet mod tilskuerne 
og de medvirkende, da forestillingen her 
er blevet uafhængig og har fået sit eget 
sprog, som de medvirkende og publikum 
skal tyde sammen. Dette sker gentagende 
gange i brudene i fortællingerne i Processen. 
Idet der sker et brud, bliver tilskueren 
opmærksom på sig selv i teatret.

På Borgerscenen kan man tale om, at den 
kinæstetiske empati er, når tilskueren ople-
ver den almindelige borger på scenen. Det 
er en anden oplevelse end at se en skuespil-
ler fremstille en rolle. Man kan reagere ved 
at se noget særligt ved borgerens fysiske 
fremtræden. Er hun gammel eller ung? 
Trækker hun på sit ene ben? Disse fysiske 
udtryk kan vi også reagere på, når vi ser en 
skuespiller, men deri kan der også tillæg-
ges en intellektuel tolkning, da man som 
tilskuer ved, at vi ser på en skuespiller, i 
en indstuderet rolle. Selvfølgelig kan man 
stadig tolke på en borgersceneproduktion 
på samme måde, men jeg vil mene, at man 
vil opleve en langt større kinæstetisk em-
pati på Borgerscenen, da tilskueren først og 
fremmest ved, at det er en borger, som lige 
så godt kunne være tilskueren selv. Netop 
fordi den kinæstetiske empati er knyttet til 
den organiske dramaturgi, vil jeg mene, at 
den kinæstetiske empati er størst i de dele 
af forestillingen, hvor der er fokus på den 
medvirkendes personlige historie, og hvor 
tilskueren bliver inviteret op på scenen til 
de medvirkende. Her oplever tilskuerne de 
medvirkende i kontakt med deres eget ma-
teriale, og vil derfor læse den medvirkendes 
kropsprog og reaktioner med kinæstetisk 
empati.

Et nyt kunstbegreb
Værkets autoritet i teatret har for det 

klassiske teater været dramatikerens ma-
nuskript, men hvad er værkets samlende 
autoritet i Processen? Selvom et skrevet 
værk dannede rammen for forestillingen, 

havde det ikke den autoritet, som man ser i 
klassisk teater, hvor det replikbaserede ma-
nuskript ligger til grund for forestillingens 
gang. I stedet ser man en forestilling, hvor 
de, der havde autoriteten på Borgerscenen, 
var de medvirkende borgere. Man kan altså 
sige, at det vigtigste element, der defi nerer 
både Processen og borgerscene- produktio-
ner generelt, er det autentiske eller doku-
mentariske menneskes fortælling og med-
virken i værket.

Tine Byrdal Jørgensen (2016), der har 
fungeret som koordinator og dramapæ-
dagog på Borgerscenen på Aarhus Teater, 
skriver i artiklen Borgerscener og kunstkri-
tik om, hvordan borgerscenerne udfor-
drer kunstsystemet. Byrdal mener, at hvis 
borgerscenerne får fodfæste i det danske 
kulturlandskab, kan de udvide kunstens 
grænser og give en ny forståelse for, hvad 
teater kan være. Borgerproduktioner både 
forskyder forståelsen af teater og trækker 
tråde tilbage til en moderne kunstforstå-
else. Byrdals artikel åbner op for, at der bør 
etableres et nyt kunstbegreb, der anerken-
der borgersceneproduktioner som profes-
sionel kunst på trods af manglen på profes-
sionelle aktører på scenen. Hun trækker en 
linje tilbage til Marcel Duchamps udstille-
de pissoirkumme, som netop var et kunst-
værk, fordi det var udstillet af en kunstner 
på et museum, selvom det var en genstand, 
som var taget direkte fra ”den virkelige ver-
den”. På samme måde er de medvirkende, 
de almindelige borgere, taget væk fra de-
res hverdagsrammer og ind i en kunstne-
risk ramme og iscenesat af et professionelt 
kunstnerisk hold, hvor de fremstår som 
det, de er i deres hverdag. Forskellen er 
dog, at Duchamps kumme var et objekt, 
der kunne sættes uændret ind i den kunst-
neriske ramme, hvorimod de medvirkende 
borgere selv har en indfl ydelse på, hvor-
dan de vil fremstilles i den teatrale ramme, 
hvilket også kan være med til at udfordre 
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kunstbegrebet. Borgerscenen åbner op for 
et kunstnerisk samarbejde mellem profes-
sionelle og ikke-professionelle. Det er en 
genre, som med Tine Byrdals ord folder 
kunst og hverdagsrummet sammen og ud-
fordrer på avantgardistisk vis grænsen mel-
lem kunst og livsverden. Det er en form 
for kunst, der giver forskellige typer men-
nesker mulighed for at møde hinanden på 
tværs af forskellige segmenter.

Den franske fi losof Yves Michaud har 
karakteriseret moderniteten i tre utopier: 
Utopien om demokratisk medborgerskab, 
arbejdets utopi og kunstens utopi, som alle 
tre er relateret til hinanden. Utopien om 
demokratisk medborgerskab handler om 
frihed og lighed. Arbejdets utopi handler 
om social forandring og kunstens utopi 
drejer sig om kommunikation og fællesskab 
mellem mennesker. Forbindelsen mellem 
utopierne fører tilbage til Immanuel Kants 
idé om erkendelseskræfternes frie spil i den 
æstetiske tilstand. Det handler om, at man 
ved at kommunikere om den æstetiske er-
faring, rækker ud efter en subjektiv univer-
salitet, og derved deltager og bidrager til at 
skabe et intersubjektivt menneskeligt fæl-
lesskab. Når man  frigør sig fra personlige 
og sociale begrænsninger, kan kommu-
nikationen om det æstetiske civilisere og 
kvalifi cere alle slags mennesker til politisk 
frihed og lighed (Eriksson, 2014). Dette 
betyder altså, at kunsten kan være med til 
at skabe et fællesskab og en lighed mellem 
mennesker på tværs af segmenter. Borger-
scenen forsøger at skabe identifi kation og 
nærhed mellem publikum og de medvir-
kende med et kunstbegreb som sætter en 
ikke-scenevant på scenen, og derved møde 
publikum i øjenhøjde.
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 Likestilt dramaturgi – mot en heterogen estetisk 
modell
Wenche Larsen 

Gjennom de siste tiårs diskusjon om forholdet mellom dramatikk og teater, har jeg sett behov for en 
ny forståelse av dramaturgi basert på estetiske representasjonsformer. En slik forståelse synes å presse 
seg fram gjennom teatervitenskapens vektlegging av fysiske og visuelle virkemidler på bekostning av 
verbale, som har defi nert klassisk dramaturgi og fi lologiens klassiske teaterbegrep (som representasjon 
av et litterært drama). Klassisk dramaturgi har etter Aristoteles vært knytta til dramatikk som 
primært verbal diktekunst, mens visuelle virkemidler har vært knytta til den fysiske framføringa, 
som Aristoteles defi nerte som sekundær. Teatervitenskap har imidlertid forestillinga som sitt primære 
objekt, og utviklingen av «postdramatisk teater», visuell performance og tablåteater har vist at det 
klassiske virkemiddelhierarkiet ikke er styrende for teater som en selvstendig kunstform (scenekunst). 
Virkemidlene er «likestilte», som Hans-Th is Lehmann og Knut Ove Arntzen har påpekt. 

For å forstå forskjellen mellom verbale og visuelle estetiske prinsipper, har jeg tatt utgangspunkt 
i den klassiske paragon-debatten om kunstartenes særegenheter, og annen estetisk teori. I essayet 
«Laokoon, oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesi» (1776) skiller Gotthold Ephraim Lessing 
mellom billedkunst og diktekunst ut fra kunstartenes ulike forhold til tid og rom. Mens billedkunstens 
utfoldelsesmulighet og medium er bundet til romlig spatialitet, kan ordkunst utfolde seg i og over tid, 
og mens billedkunst oppleves simultant, i ett nå, oppleves litteratur suksessivt, i et forløp. 1 I analogi 
med dette skiller jeg mellom ‘visuell dramaturgi’, slik Knut Ove Arntzen og Hans-Th ies Lehmann 
forklarer det som  underlagt visuelle prinsipper som romlig, simultan organisering og allegoriske 
representasjonsformer, og klassisk handlingsdramaturgi, basert på Aristoteles’ handlingsbegrep mythos 
(fabel), som er formet i henhold til diktekunstens verbalspråklige prinsipper som suksessive forløp i 
og over tid. 

I tillegg har vi estetiske prinsipper basert på fysiske representasjonsformer, slik Erika Fischer-Lichte 
har beskrevet i sin performativitetsestetikk (2004/2008). I vårt perspektiv handler det ikke bare om 
bruken av fysiske representasjonsformer som kropper, masker, objekter, scenografi , lyd og lys som 
estetiske virkemidler, men estetiske prinsipper knytta til fysiske representasjonsformer som fungerer 
styrende i forhold til den dramaturgiske formen.

Handlingsbegrepet står sentralt i dramaturgi. Fagtermen ‘dramaturgi’ er utleda fra gresk drãn, 
som betyr handling, og ourgos, som stammer fra ergon, som betyr arbeid (Gladsø m.fl . 2010, s. 
16). ‘Dramaturgi’ betyr altså arbeid med handling. Det kan vise til dramatikerens, dramaturgens og 
regissørens arbeid med å forme en handling i tid og rom ved hjelp av estetiske virkemidler. For å 
utvikle en virkemiddelbasert dramaturgimodell, foreslår jeg altså en tredelt, heterogen modell basert 
på hhv verbale, visuelle og fysiske representasjonsformer og estetiske organiseringsprinsipper. Jeg 
skiller mellom ‘handling’ forma etter verbale prinsipper (som Aristoteles’ handlingsbegrep mythos), 
visuelle prinsipper (som i Arntzens og Lehmanns visuelle dramaturgi), og fysiske prinsipper (som 
Erika Fischer-Lichtes performativitetsbegrep). 

1)  Gjengitt etter Lotte Thrane i «Billedets tid», Thrane 1999, s. 57.
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Et verbalt handlingsbegrep  
I innledningen til Om tragedien bestemmer Aristoteles sitt emne som en undersøkelse av 
diktekunsten og dens forskjellige former (Aristoteles 2008, s. 25). Aristoteles er opptatt av tragedien 
som en verbal kunstform, og ikke som fysisk teater. Dette får konsekvenser for det handlingsbegrepet 
han legger til grunn for tragedien. Aristoteles defi nerer tragedien som en etterlikning (mimesis) av en 
seriøs og enhetlig, avslutta handling av et begrensa omfang i en dramatisk, og ikke fortellende, form 
(op.cit. s. 39).

I den norske Bokmålsordboka (Universitetsforlaget 1986) defi neres ’handling’ som en gjerning 
eller akt relatert til verbet ‘handle’ (av norrønt handla; håndtere, fra tysk Hand), som forstås som å 
«være virksom eller foreta seg noe». Et slikt utøvende handlingsbegrep bruker Aristoteles for å skille 
tragediens dramatiske modus fra eposets narrative, men det er ikke dette handlingsbegrepet som ligger 
til grunn for det dramaturgiske handlingsbegrepet mythos. Mythos viser nemlig til den dramaturgiske 
strukturen forstått som et handlingsforløp – sammenføyningen av handlingselementer i et enhetlig og 
helhetlig forløp. 

Aristoteles’ kunstbegrep mimesis forstås gjerne som etterlikning eller representasjon, og hensikten 
med tragediepoetikken er å behandle alle tragediens bestanddeler, samt måten tragedien etterlikner 
på, og etterlikningens gjenstand (op.cit. s. 40). Aristoteles nevner seks bestanddeler: «handlingsforløp, 
karakterer, språk, tanker, synsinntrykk og sangkomposisjon» (ibid.). Bestanddelene plasseres i et 
hierarki med handlingsforløpet øverst. Alle de andre bestanddelene er underlagt handlingsforløpet og 
vurderes ut fra sin funksjon i forhold til det:

Aller viktigst er sammenføyningen av handlingselementene. Tragedien er jo en etterlikning – ikke 
av mennesker, men av handlinger, det vil si: av liv. Det er jo ikke slik at aktørene i et drama handler 
for å fremstille karakterer. Nei, men gjennom handlingene som fremstilles kommer karakterene også 
til sin rett. Derfor kan vi si at det er handlingselementene og handlingsforløpet som er tragediens mål 
(op.cit. s. 41). 

Av alle tragediens bestanddeler er altså sammenføyningen av handlingselementer i et forløp det 
viktigste. I kapittel 7 spesifi seres dette som «en etterlikning av en fullendt og helhetlig handling av 
en viss størrelse», og «helhetlig» presiseres som «det som har begynnelse og midte og slutt» (op.cit. s. 
43). Tragediens dramaturgiske handlingsbegrep er med andre ord basert på diktekunstens suksessive 
struktur med begynnelse, midte og slutt. Dette er grunnstrukturen i de vestlige språkenes syntaktiske 
oppbygging, og det er grunnstrukturen i mytene, som tragediene bygger på. Myten er en episk sjanger, 
og Aristoteles uttrykker, i likhet med Platon, en forestilling om at tragedien er en videreutvikling av 
eposet. 2 Aristoteles bruker også begrepet mythos om ‘myte’ (Andersen op.cit. s. 15-16). 

Handlingsforløpet skal ifølge Aristoteles formes som en ‘knute’ og ‘løsning’. Elementene skal 
følge hverandre av nødvendighet eller sannsynlighet. Uorganiske, episodiske handlingselementer 
frarådes, og til forskjell fra eposet, bør tragediens forløp avgrenses i tid og helst holdes innenfor én 
solomdreining. Herav utvikles seinere den eff ektive, borgerlige handlingsdramaturgien, realismens og 
naturalismens krav til virkelighetstro framstilling, og tidsbegrensningen, som utvides til den klassiske 
enhetsdramaturgien.

I tillegg til det dramaturgiske handlingsbegrepet mythos, som karakteriseres som tragediens mål, 
grunnvoll og «så å si dens sjel» (op.cit. s. 42), opererer Aristoteles også med begrepet praxis. Dette 
begrepet synes å stå nærmere ordbokdefi nisjonen av handling, ettersom det i enkelte sammenhenger 
viser til «en handling noen gjør» (Andersen op.cit. s. 15-16). Denne betydningen av paraxis kan 

2)   Jf. Øivind Andersen op.cit. s. 124.
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forstås i overensstemmelse med tragediens dramatiske modus, som følger av at tragediens etterlikning 
«fremstilles av handlende aktører» (drontas), i motsetning til eposets etterlikning, som framstilles av 
en forteller (ibid.). 

Andre steder ser imidlertid praxis ut til å bety noe i retning av «hvordan det går med folk» (Andersen 
ibid), og denne betydningen peker snarere mot det dramaturgiske handlingsforløpet, nærmere bestemt 
omslaget, som er et viktig element i handlingsforløpet. Til tross for at Aristoteles defi nerer tragedien 
som en handlende, og ikke fortellende, modus, er det altså ikke praxis som utropes til det viktigste 
elementet i tragediens poetikk, men mythos, basert på mytens, eller fortellingens, struktur. 

Aristoteles (og normativ klassisk poetikk) vurderer alle tragediens øvrige elementer og virkemidler i 
henhold til dette ut fra sin funksjon i forhold til handlingsforløpet. På andreplass i hierarkiet kommer 
karakterene, på tredjeplass tanken (det å kunne si det en kan og bør si i sammenhengen), på fj erdeplass 
språket, og på femteplass sangkomposisjonen (op.cit. s. 42). Det visuelle rangerer nederst, ettersom 
synsinntrykket anses å tilhøre framføringa, og ikke diktekunsten, og bare i liten grad beror på kunst 
som skapelse (poíesis): 

Av de øvrige bestanddelene [i tillegg til handlingsforløp, karakterer, språk og tanker] er det 
sangkomposisjonen som har mest krydder i seg. Synsinntrykket påvirker oss nok sterkt, men det 
beror i liten grad på kunst, og faller slett ikke inn under diktekunsten: Tragediens virkning er jo der 
også uten at den blir oppført av skuespillere på festene. Det er ikke dikterens kunst, men snarere 
maskemakerens som betyr noe for å skape synsinntrykk (op. cit. s. 42).

Selv om han anser framføringa som sekundær og plasserer det visuelle nederst i virkemiddelhierarkiet, 
anerkjenner Aristoteles de visuelle virkemidlenes betydning for dikterens valg av metaforer, som anses 
som det viktigste språklige virkemidlet, og når det gjelder å se tingene for seg og leve seg inn i personene 
når en dikter (op.cit. s. 21-22). Aristoteles innrømmer også at synsinntrykk er noe av det som påvirker 
oss mest, men nettopp derfor advarer han mot for sterk og overdreven bruk av visuelle virkemidler (op.
cit. s. 42). Urimeligheter bør legges utenfor verket, og ettersom katarsiseff ekten forutsetter troverdighet 
og nødvendighet, blir det vi kan forstå som virkemidlenes realismeoverskridende potensial nedvurdert 
som eff ektmakeri forbeholdt komedien og underholdningsverdien. Aristoteles forstår altså tragedien 
primært som diktekunst, nærmere bestemt handlingsbasert dialog, der ‘handlingen’ er basert på 
verbalspråkets og mytens suksessive, verbale struktur med begynnelse, midt og slutt. Det visuelle 
knyttes først og fremst til framføringa og maskemakerens håndverk, som er sekundært i forhold til 
tragedien som diktekunst.

Et visuelt handlingsbegrep 
‘Visuell dramaturgi’ kjennetegnes ifølge Knut Ove Arntzen ved at handlingen er strukturert i henhold 
til visuelle prinsipper (Arntzen 2007, s. 110). Visuell dramaturgi vektlegger forestillingens handlings- 
og visningskarakter. Forestillingens «handlingskarakter» må imidlertid ikke forveksles med Aristoteles’ 
handlingsbegrep mythos, for snarere enn å representere et plott, forklarer Arntzen de sceniske 
«handlingene» som levende, konkretiserte metaforer eller mening som blir «virkeliggjort i bokstavelig 
forstand» som fysisk utfoldelse i tid og rom (jf. Arntzen 2006, s. 238 og 241). Det handlingsbegrepet 
som ligger til grunn for visuell dramaturgi, er altså knytta til levende bilder forstått som virkeliggjorte 
metaforer som utfolder seg i tid og rom. Visuell dramaturgi krever derfor i større grad det Arntzen 
kaller «blikkets interpretasjon av metaforiske og allegoriske bilder» (Arntzen 2007, s. 110).  Hans-
Th ies Lehmann er inne på noe av det samme når han kaller det postdramatiske teatret et scenisk dikt, 
der kroppen er en metafor som krever et «lesende blikk» (Lehmann 2007, s. 93). 

Arntzens handlingsbegrep er ikke basert på den dramaturgiske strukturen i litterære verk, men 
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teater forstått som en visuell kunstform. Arntzen utvikla begrepene visuell og likestilt dramaturgi 
på 1980- og 90-tallet for å beskrive utviklinga i det kunstnerstyrte prosjektteatret som utvikla seg 
i Skandinavia på den tida (se Arntzen 1990). I et intervju i Børneteateravisen nr. 39 i mars 1983 
(gjenopptrykt i Arntzen 2006) nevner Arntzen for første gang noen av hovedaspektene ved det han 
forstår som en ny, visuell dramaturgi. Han forklarer utviklinga på begynnelsen av 80-tallet som en 
forskyvning fra fysisk teater med tredimensjonale, romlige løsninger, til et todimensjonalt, stilisert 
tablåteater basert på opplevelsen av tidsforløp og bilder (Arntzen 2006, s. 241 og note 1, s. 236). Han 
nevner også en vending fra det fysiske, visuelle til «rene visuelle forløp» (ibid.), som seinere knyttes 
til «visuell dramaturgi» basert på billedvirkning, tablåeff ekt og postmodernismens «allegorisk eller 
metaforisk ny-mimetiske kunst» (Arntzen 1993).    

‘På 1960- og 70-tallet hadde performancekunst utvikla seg i forlengelse av bildekunstfeltets 
happenings, og Arntzen så også performance som en visuell kunstform, nærmere bestemt en levende 
kunstform basert på et visuelt handlingsbegrep: «en forestilling hvor handlingene ligger på det visuelle 
plan» (Arntzen 2006, s. 238). 

Gjennom denne utviklinga blei skillet mellom teater og bildekunst mer porøst, og de trekkene som 
Arntzen samla i begrepet ‘visuell dramaturgi’, videreutvikles av Hans-Th ies Lehmann (1999) i hans 
analyse av «det postdramatiske teateret». Fra 1960-tallet frigjorde teatret seg fra det litterære dramaet 
og den klassiske dramaturgien og virkemiddelhierarkiet. Lehmann beskriver det slik: 

Th e ’principles of narration and fi guration’ and the order of a ’fable’ (story) are disappearing in the 
contemporary ’no longer dramatic theatre text’. […] [T]his form is directed against the ‘depth’ of 
speaking fi gures, which would suggest a mimetic illusion (Lehmann 2007, s. 18). 3 

Den postdramatiske vendinga i scenekunsten med utvikling av visuell dramaturgi trakk veksler på de 
nye, teatraliserte kunstformene happening og performance. I en happening gjaldt det å unngå illustrerende 
handlingsforløp. Happeningen skapte «et brudd med den tradisjonelle handlingsopplevelse, og denne 
blir da også forløper for performance», skriver Arntzen (2006, s. 239). Arntzen knytter dette til 
Michael Kirbys begreper non-acting og «ikke-semiotisk» scenekunst. 4  

Happening og performance kan forstås som en blanding av teater og billedkunst, der 
performancekunsten utvikler happeningen i teatral retning. Til forskjell fra en happening, som primært 
handler om den fysiske utfoldelsen i rommet her og nå, refl ekterer nemlig en performance ifølge 
Arntzen.en større forståelse for forløpet som noe som strekker seg over tid og har en visuell og estetisk 
karakter. I tråd med denne utviklinga skilte det skandinaviske prosjektteatret seg fra mainstream-teatret 
ved at man ikke iscenesatte dramatiske verk med fi ktive karakterer og plott. I stedet utvikla gruppene 
kollektivt, evt. under ledelse av en auteur-instruktør, forestillingens eller prosjektets virkemidler med 
vekt på utforming av «romlighet, frontalitet, tekstualitet og visualitet» (Arntzen 1991a, s. 45). 

I og med denne utviklinga blei teatrets virkemidler likestilt (ibid.), og scenekunstnerne fi kk en 
ny dramaturgisk frihet. Begrepet «likestilt dramaturgi» betyr altså ikke minst at virkemidlene ikke 
er underordna et dramatisk plott eller en handlingsbærende, verbal meningsstruktur basert på 
«psykologisk-realistisk enhetsdramaturgi» (Arntzen 1990, s. 8). I motsetning til dette foreslår Arntzen 
at en performance kan forstås som «en samling bilder som det er opp til tilskueren å få mening i» (se 
Arntzen 2007, s. 236 og s. 135). 

Knut Ove Arntzen utvikla begrepne likestilt og visuell dramaturgi i dialog med Hans-Th ies 

3)  Lehmann siterer G. Poschmann 1997, s. 177 som svar på Peter Szondis påstand om det moderne 
dramaets krise. 

4)  Arntzen henviser til Michael Kirbys artikkel «Nonsemiotic Performance» i Modern Drama Vol. xxv 
nr. 1 1982.
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Lehmann, og i den engelske versjonen av Postdramatisches Th eater anvender Lehmann begrepet ‘visual 
dramaturgy’ med henvisning til Arntzens artikkel «A visual kind of dramaturgy. Project theatre in 
Scandinavia» (Lehmann 2007, s. 93 viser til Arntzen 1991). Lehmann forbinder visuell dramaturgi 
med den likestilte dramaturgiens parataktiske, de-hierarkiserte bruk av sceniske elementer frigjort 
fra diktekunsten. Begrepene ‘likestilt’ og ‘visuell dramaturgi’ brukes derfor til dels om hverandre. 
Likestilt dramaturgi indikerer altså at de sceniske virkemidlene er prinsipielt jevnbyrdige, frigjort fra 
det litterære dramaet og den klassiske dramaturgiens virkemiddelhierarki basert på dialog, fi ksjon og 
karakterer underordna en lineær plottstruktur.  

Visuell dramaturgi impliserer ikke bare en vektlegging av visuelle representasjonsformer og me-
dier, men også visuelle organiseringsprinsipper på et overordna, dramaturgisk plan. Arntzen pre-
siserer at visuell og likestilt dramaturgi ikke nødvendigvis utelukker bruk av plott, roller, fi ksjon 
eller realismekonvensjoner, men en litterær dramatisk tekst og det klassiske virkemiddelhierarkiet 
har ingen privilegert posisjon i forhold til den dramaturgiske organiseringa av virkemidler. Virke-
midlene tvinges ikke inn under en handlingsbærende funksjon i klassisk, dramatisk forstand, men 
får utfolde seg som autonome, sanselige tablåer. Likevel dreier det seg om «forskjellige dimensjoner 
og nivåer som blandes – fra det tekstuelle til det visuelle, fra det romlige til det frontale og fra 
ikke-representerende skuespill til representerende og fortolkende» (Arntzen 1993, s. 104). Også 
tekstlige og lydlige elementer inngår i visuell dramaturgi, men «det visuelle er styrende i forhold til 
fokusering gjennom det strukturelle» (Arntzen 2007, s. 110). 5 

Et fysisk handlingsbegrep                                                                                
Erika Fischer-Lichte utvikler et tredje, performativt handlingsbegrep, basert på fysiske 
representasjonsformer og teater som en levende kunstform. Dette handlingsbegrepet har forbindelse 
til avantgardistisk kunst og ritualer, og står nærmere ordbokdefi nisjonen av ‘handling’ enn Aristoteles’ 
og Arntzens handlingsbegreper. I Th e Transformative Power of Performance. A New Aesthetics (Ficher-
Lichte 2008, en lett omarbeida oversettelse av Ästhetik des Performativen, 2004) tar Fischer-Lichte 
utgangspunkt i det hun forstår som en performativ vending i kunstfeltet fra begynnelsen av 1960-tallet 
som har gjort skillet mellom kunstartene diff ust:

Overall, Western art experienced a ubiquitous performative turn in the early 60s, which not only 
made each art form more performative but also led to the creation of a new genre of art, so-called 
action and performance art. Th e boundaries between these diverse art forms became increasingly fl uid 
– more and more artists tended to create events instead of works of art, and it was striking how often 
these were realized as performances (Fischer-Lichte 2008, s. 18).

Begrepene ’performativ’ og ‘performativitet’ er knytta til det engelske «performance», utleda av 
verbet perform (av fransk parfournir; oppnå, ferdiggjøre). I kunstsammenheng viser verbet til utøvelsen 
av levende kunst (performing arts), mens substantivet viser til forestillingen eller framføringa. Verbet 
har imidlertid også en videre, kunstoverskridende betydning i retning av «carry out, accomplish, fulfi l» 
(Oxfordreference.com). I tråd med dette kan performance brukes i betydningene ’ytelse’, ’utførelse’, 
’prestasjon’ og ’prestasjonsevne’ med henblikk på sports- og yrkesprestasjoner eller ’funksjon’ med 
henblikk på maskiner.  Når Richard Schechner defi nerer teater som performance forstått som «showing 
doing» (1994b, s. 40-42) eller «twice behaved [restored] behaviour» (2008, s. 28), åpner han teatret 
for en kunstoverskridende forståelse i overensstemmelse med denne betydningen og avantgardens 

5)  Hans-Thies Lehmann understreker i likhet med Arntzen at visuell dramaturgi ikke betyr eksklusivt 
visuelt organisert dramaturgi, men en dramaturgi som ikke er underordna en litterær, dramatisk tekst 
og fritt kan utfolde sin egen, visuelle logikk (jf. Lehmann 2007, s. 93). 
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ambisjon om å oppheve skillet mellom kunst og liv, fri fra klassisk dramaturgi.
Helt siden 1920-tallet har fi losofer, sosiologer og antropologer brukt teater som modell for å forstå 

sosial samhandling. Teatret har gjennom denne begrepsutviklinga bidratt til humanvitenskapenes 
forståelse av menneskelig identitet, aktivitet og samhandling. På 70-tallet blei disse modellenes 
begreper henta tilbake til teatret og kulturfeltet gjennom de interdisiplinære fagene cultural studies og 
performance studies. Richard Schechner henta performancebegrepet fra Erving Goff mans sosiologiske 
forståelse av selvet i Th e Presentation of Self in Every Day Life fra 1959. Schechner plasserer seg også selv 
i en avantgarde-tradisjon (Schechner 1993, s. 185), og bruker performancebegrepet om alt fra skuespill 
og lek, til ritualer, krigsspill, TV, fi lm, musikk og dans, samt ‘sosiale dramaer’ eller performance i 
hverdagen (se Schechner 1994b, s. 40-42). Slik åpna Schechner samtidas forståelse av teater allerede på 
1960- og 70-tallet gjennom radikale teatereksperimenter, der også han tok utgangspunkt i happenings 
og performancekunst, foruten sosiologisk og antropologisk teori. 

Erika Fischer-Lichtes performativitetsbegrep er snevrere innretta mot performativ kunst enn 
Schechners performancebegrep. Likevel bygger Ficher-Lichte delvis på Schechner og samme teoretiske 
fundament. I likhet med den historiske avantgarden tok kunstnere under den performative vendinga 
utgangspunkt i den levende kunstens tvetydige status som fysisk/sosialt/imaginært og estetisk 
fenomen. Ut fra en slik forståelse av levende kunst som et heterogent fenomen, bruker også Fischer-
Lichte begreper fra kunsteksterne fagområder som antropologi, lingvistikk og biologi for å utvikle en 
spesifi kk estetikk for performativ kunst. 

Eksperimenter med relasjonen mellom scene og sal blei på 1960- og 70-tallet sentralt for den 
performative vendinga i kunsten. Disse eksperimentene førte ifølge Fischer-Lichte til en omsnuing eller 
oppløsning av en rekke dikotomier og hierarkier, som forholdet mellom betydning og materialitet og 
subjekt-objektforholdet mellom scene og sal. Fischer-Lichte etterlyser estetiske kriterier som kan gripe 
det grunnleggende aspektet ved denne kunsten, nemlig at kunstobjekter transformeres til levende 
«hendelser» (events, Fischer-Lichte 2008, s. 23). Hermeneutiske og semiotiske teorier griper ifølge 
Fischer-Lichte ikke dette grunnleggende aspektet ved forestillingen som en levende hendelse, fordi de 
reduserer alle aspekter ved verket til tegn. Istedenfor å se forestillingen som semiotisk/hermeneutisk 
representasjon av en foreliggende verbal mening knytta til et dramatisk handlingsforløp, forsøker 
Ficher-Lichte å forstå hvordan forestillingen frambringes og fungerer som en hendelse, og ettersom 
den performative kunsten deler sitt grunnleggende estetiske aspekt med teatret, utvikler Ficher-Lichte 
performativitetsestetikken med utgangspunkt i tysk teatervitenskaps etablering av et ikke-litterært 
teaterbegrep basert på forestillingen som en tvetydig, levende, sosial og estetisk hendelse som skapes i 
relasjonen mellom scene og sal (op.cit. s. 30). 

Som en tvetydig hendelse, skapes forestillingen ifølge Fischer-Lichte gjennom en «autopoietisk 
feedbacksløyfe» mellom scene og sal. Hendelsen viser altså ikke til en foreliggende meningsstruktur av 
handlingsforløp og fi gurer i et representerende drama, men fungerer gjennom feedbacksløyfa som en 
meningsskapende «tilsynekomst» (emergence) her og nå. 6 

Et sentralt poeng i Fischer-Lichtes performativitetsestetikk er at spillet på kroppenes og tingenes 

6)  Forestillingen som en skapende hendelse settes i gang og avsluttes av deltakernes handlinger som en 
gjensidig kjede av stimuli og respons (Fischer-Lichte op.cit. s. 39). Denne stimuli-respons-prosessen 
utlegges som en autopoietisk feedbacksløyfe (autopoietic feedback loop) – «et selvrefererende, auto-
poietisk system som muliggjør en fundamentalt åpen, uforutsigbar prosess» (ibid).  Begrepet feed-
back er kjent fra Ivan Pavlovs (1849-1936) stimulus-responseksperimenter, som blei grunnleggende 
for behavioristisk atferdspsykologi. Et «autopoietisk system» viser til en selvtilstrekkelig biotop. 
Fischer-Lichte låner begrepet fra de kognitive biologene Humberto Maturana og Fransisco Varela: 
Der Baum der Erkenntnis. Die Biologische Wende des mennschlichen Erkennens, 1987, jf. Fischer-
Lichte note 4 ibid. 
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sanselige, relasjonelle kvaliteter overskrider det verbale meningsnivået og åpner for en «re-fortryllende» 
opplevelse av å delta i en levende, omskapende metamorfose:

Th us the relationship between the material and semiotic status of objects in performance and their 
use in it has changed. Th e material status does not merge with the signifi er status; rather, the former 
severs itself from the latter to claim a life of its own. In eff ect, objects and actions are no longer 
dependent on the meanings attributed to them. As events that reveal these special characteristics, 
artistic performance opens up the possibility for all participants to experience a metamorphosis (op.
cit. s. 22-23).

Heller enn å vise til, eller representere en gitt mening defi nert av et dramatisk verk, er altså 
forestillingen som en levende, estetisk hendelse retta mot forvandling, og Fischer-Lichte utpeker derfor 
transformasjon som performativitetsestetikkens grunnleggende kategori. Performativitetsestetikken 
har da også på engelsk fått tittelen Th e Transformative Power of Performance. 

Erika Fischer-Lichte knytter performativitetsestetikkens transformerende kraft til den levende 
hendelsens oppløsning av dikotomier og forvandling av grenser til terskelfenomener:

Th e aesthetics of the performative focuses on art that crosses borders. […] In contrast to the 
dominant principle of division and partitioning, the aesthetics of the performative emphasizes on 
moments of transgression and transition. Th e border turns into a frontier and a threshold, which 
does not separate but connects. In the place of unbridgeable oppositions we fi nd gradual diff erences 
(Fischer-Lichte 2008, s. 205).

I motsetning til grenser, som skiller, er terskelens funksjon overskridelse og gjensidig utveksling. De 
grensene som forvandles gjennom performativitetsestetikken, er primært knytta til grenser mellom 
scene og sal, kunst og liv, subjekt og objekt, kropp og ånd, signifi kant og signifi kat. 

I sin introduksjon til performancebegrepet knytter Marvin Carlson (2007) performancetradisjonens 
vektlegging av transformasjon til Talcott Parsons Th e Structure of Social Action fra 1937, der sosial 
handling defi neres som sosiale aktørers (social actors) forsøk på å endre en situasjon gjennom handling 
(Carlson op.cit. s. 44). Videre fører Carlson denne tradisjonen i kunst og teater tilbake til den russiske 
dramatikeren, musikeren, komponisten, historikeren, arkeologen, biologen, fi losofen og psykologen 
Nikolai Evreinov (1879-1953). Evreinov knytta teatralitet til et grunnleggende transformasjonsinstinkt, 
som han mente ligger til grunn for både ritualets og estetikkens formende impuls (Carlson op.cit. s. 
35).  For å utdype forståelsen av forestillingen som en transformerende, levende, estetisk hendelse, 
viser da også Fischer-Lichte til teateravantgardens eksperimenter i kjølvannet av Artaud og de britiske 
antropologenes (ritualistenes) omsnuing av forholdet mellom ritual og myte fra slutten av 1800-tallet. 

I likhet med Richard Schechner utvikler Fischer-Lichte terskelbegrepet gjennom en analogi til 
liminalfasen i etnolog Arnold van Genneps ritualteori i Th e Rites of Passage fra 1909. I arkitektur 
viser ‘limen’ (fra latin limen; terskel) til overganger som forbinder ett sted med et annet. Van Gennep 
hevder at ritualer knytta til overgangserfaringer er lada med den høyeste grad av symbolsk mening 
(Fischer-Lichte 2008, s. 174). Slike overgangsritualer har en felles grunnstruktur som består av tre 
faser: atskillelsen, der deltakerne skilles fra sin dagligdagse sosiale sammenheng; liminalfasen, der 
deltakerne hensettes i en ekstraordinær tilstand og transformeres ved at de utsettes for nye, delvis 
rystende, opplevelser, og inkorporeringsfasen, der deltakerne gjen-innlemmes i samfunnet med sin 
nye, transformerte identitet og en ny status i kollektivet (op.cit. s. 175). En forutsetning for at en 
teaterforestilling eller performance kan fungere som en forvandlende terskelerfaring, er likeledes at det 
etableres en ekstraordinær (kunst)situasjon, og Fischer-Lichte approprierer Genneps liminalbegrep for 
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å forstå denne ekstraordinære situasjonen og de erfaringene som skapes gjennom den. 7 
Mens grenser inkluderer noe for å skille det fra noe annet, er terskelen et liminalt rom der alt er 

mulig. Gjennom eksempler fra tysk teater og performancekunst viser Ficher-Lichte hvordan slike 
terskelsituasjoner skapes gjennom eksperimentering med kroppslig nærvær og sameksistens (bodily 
co-presence). Spillet på forestillingens heterogenitet destabiliserer og oppløser binære opposisjoner, og 
i den liminale situasjonen, som favner fi ktive og reelle, estetiske, fysiske og sosiale aspekter, iverksettes 
transformasjon, som Fischer-Lichte ser som en grunnleggende estetisk kategori (op.cit. s. 163). 

For å skille performativitetsbegrepet fra performancebegrepet utleder Fischer-Lichte 
performativitetsbegrepet fra 1990-tallets appropriering av John Austins språkhandlingsbegrep a 
performative. Austins begrep er et lingvistisk nyord som overskrider semantikken idet det viser til en 
språkytring som ikke omtaler verden (som et konstativ), men handler i verden i betydningen forandrer 
den (Austin 2003, s. 93). Performativet utfører den handlingen det benevner. Et performativ 
er altså en verbal ytring som utfører en handling, og rituelle språkhandlinger som dåp, vielser og 
domsavsigelser er standardeksempler på performative utsagn. Performativitetsbegrepet er knytta til 
performancebegrepet gjennom en felles forbindelse til verbet perform, og Austin legger altså vekt på 
verbets forandrende handlingsaspekt knytta til ordbokdefi nisjonen av ‘handling’ gjennom verbet act 
og substantivet action. 

På 1990-tallet blei Austins performativitetsbegrep appropriert av andre fagdisipliner aktualisert 
av Jacques Derridas kritikk av Austin (1988). 8 I opposisjon til poststrukturalismens «alt er tekst»-
paradigme anvendte man i amerikanske cultural studies og cultural performance-studier Dwight 
Conquergoods (1991) forståelse av «culture as performance» med vekt på handlinger av levende 
kropper i tråd med performancekunstens perspektiv. Dette var nyttig for Fischer-Lichtes perspektiv, og 
det var også Judith Butlers performativitetsbegrep, knytta til kjønn forstått som konstruert gjennom 
repetisjon av stiliserte handlingsmønstre. 9  Fischer-Lichte viser til Butlers idé om kjønn som noe 
som skapes gjennom handling, og ikke som uttrykk for et gitt meningsinnhold, for å underbygge 
forståelsen av teater og levende kunst som en hendelse. I analogi med Butlers performativitetsbegrep 
utlegger hun teaterhendelsen som en handling der materialitet og mening ikke er gitt (av en etablert 
meningsstruktur i et dramatisk verk), men skapes gjennom den autopoietiske feedbacksløyfa. 10 

Basert på et performativt handlingsbegrep forstår altså Fischer-Lichte forestillingen som en skapende 
og transformerende hendelse. Det performative handlingsbegrepet knytter performativitetsestetikken 

7)  «The aesthetic experience enabled by performances can primarily be described as a liminal 
experience, capable of transforming the experiencing subject», op.cit. s. 174.

8)  Derrida kritiserte Austins avgrensning av performativitetsbegrepet mot «parasittisk» språkbruk 
som diktning/fi ksjon og ironi (se Austin 1979, s. 22 og 2003, s. 94-95). Derrida forsto dette som 
basert på en feilaktig oppfattelse av performativet som en «singulær hendelse», og argumenterte med 
at gjentakelse er et språklig grunnvilkår, ettersom at all språkbruk forutsetter gjenkjennelse basert 
på kodifi sering og formalisering. Samtidig er språklig mening basert på forskjell, ettersom ingen 
skrifttegn er identiske med noe utenfor seg selv. Derrida bruker begrepet ‘iterability’ (fra gr. iter; 
igjen, som antas stamme fra Sanskrit itara: annen) for å vise til den logikken som knytter gjentakelse 
til forskjell («alterity»), og som strukturerer skriftes grunnvilkår (se Derrida 1988, s. 1-23).

9)  «In this sense, gender is in no way a stable identity or locus of agency from which various speech 
acts proceed; rather it is … an identity instituted through a stylized repetition of acts» (Fischer-Lichte 
2008, s.  27 siterer Judith Butler i «Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phe-
nomenology and Feminist Theory», Sue-Ellen Case (red.): Performing Feminisms. Feminist Critical 
Theory and Theatre, Baltimore 1990, s. 270).

10)  Mening og materialitet «occurs as the result of the performative generation of corporeality, spatial-
ity, and tonality (Fischer-Lichte 2008, s. 163). Performativitetsbegrepet knytter slik an til Foucault 
og konstruktivismens perspektiv, som snur om på den klassiske måten å forstå det epistemologiske 
forholdet mellom årsak og virkning på (f.eks. i den fi lologiske tradisjonen, der teater blei oppfatta 
som sekundært i forhold til drama).
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til avantgardens handlingsbegrep, der kunst forstås som handling, aksjon, intervensjon, transformasjon, 
og ved å etablere transformasjon som performativitetsestetikkens grunnleggende kategori, knytter hun 
særlig an til det, som etter Christopher Innes (1981), gjerne kalles den rituelle teateravantgarden (bl.a. 
Artaud, Grotowski, Schechner). 

Med henvisning til Artaud hevder Fischer-Lichte at 1800-tallets «litterære, empatiske teater» på 
1900-tallet hadde mista sin transformerende kraft (metamorpohic powers), og for å gjenvinne denne 
kraften, måtte teatret bli rituelt. 11 Fischer-Lichte bruker, i overensstemmelse med den rituelle 
teatertradisjonen, ofte metamorfosefi guren for å vise til performativitetsestetikkens transformasjoner 
(se op.cit. s. 23, 194, 196 og 205), og hun legger vekt på det rituelle teatrets evne til å skape forvandling, 
re-fortrylle verden og transformere tilskuerne, framprovosert via en «krise» i rituell forstand gjennom 
den autopoietiske feedbacksløyfas «liminale» tilstand. Teatrets og kunstens søken etter forvandling 
(sosial transformasjon så vel som somatisk – fysiologisk og aff ektiv – metamorfose) knyttes også til den 
liminale erfaringa i massekulturelle opptrinn.

Fischer-Lichte utvikla ideen om forvandling som estetisk kategori på1990-tallet. I det samme 
tiåret utvikla Hans-Th ies Lehmann sin forståelse av det postdramatiske teatret, som forstås som 
«transformation at all levels» (Lehmann 2007, s. 77). Et plott kan ifølge Lehmann oppsummeres 
som en rekke forandringer fra begynnelse til slutt, men teater handler ifølge Lehmann ikke så mye 
om plott og meningsoverføring, som om den angstfylte lysten (pleasure / fear – Angstlust) ved spillet 
som metamorfose; for «under the conventional scheme of action there is the more general structure of 
transformation», og transformasjon er både angstvekkede og lystbetont (ibid.). 

Forut for Lehmann og Fischer-Lichte ligger Richard Schechners og Th e Performance Groups 
radikale teatereksperimenter på 1970-tallet (se Schechner 1994a). Også Schechner legger vekt på 
transformasjon som teatrets grunnvilkår: «Transformation, not confl ict is the root of theater, hevder 
han (Schechner 1993, s. 185), og også Schechner knytter transformasjonsfi guren til teatrets tvetydige, 
kroppslig-estetiske, dynamiske prosesser (se Schechner 1994a og 1993, s. 185).  

Med utgangspunkt i Erika Fischer-Lichtes performativitetsestetikk foreslår jeg å legge hennes 
performativitetsbegrep til grunn for et tredje handlingsbegrep, basert på estetiske prinsipper utleda 
av fysiske representasjonsformer og relasjoner, som teaterhendelsens tvetydige (kroppslig-estetiske), 
dynamiske prosesser med transformasjon som grunnleggende aspekt. 

En heterogen estetisk dramaturgimodell som analyseverktøy
Jeg har kommet fram til at dramaturgi handler om arbeid med handling gjennom estetiske virkemidler 
i tid og rom, og avhengig av hvilke estetiske organiseringsprinsipper som legges til grunn, kan vi skille 
mellom tre ulike handlingsbegreper basert på hhv verbale, visuelle og fysiske representasjonsformer. 
Denne modellen egner seg til å analysere scenetekster, performancekunst og forestillinger som 
heterogene, tverrestetiske kunstformer ut fra en idé om likestilt dramaturgi fri fra klassisk dramaturgi 
og virkemiddelhierarki. 

Selv om én estetisk representasjonsform og ett estetisk organiseringsprinsipp ofte vil dominere, må 
de tre handlingsbegrepene snarere ses som ulike dramaturgiske aspekter, enn gjensidig utelukkende 
former for dramaturgi. Hvilke estetiske prinsipper som er styrende for den enkelte forestilling, 
performance eller tekst, vil derfor være åpent for drøfting. 

Visuelle tablåer og performative grep som transformasjon, spill på teatrets hendelseskarakter, den 

11)  «For […] Artaud, theatre as an autonomous art form put forward by the literary, empathetic theatre 
of the nineteenth century ceased to be endowed with metamorphic powers. In order to regain those 
powers, theatre must become ritual» (op.cit. s. 194).
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fysiske, emosjonelle eller sosiale live-situasjonen og relasjonen mellom scene og sal, kan dessuten 
skrives inn i teksten, som i Cecilie Løveids skuespill. Løveids levende metaforer, tablåer og visuelle 
elementer som symboliserer transcendens og transformasjon, er hennes gave til teatret. Den 
dramaturgiske strukturen følger, som i Strindbergs drømmespill, metamorfosens struktur fra liv via 
krise til nytt liv. I skuespillet Balansedame (1984) gjennomgår den førstegangsfødende Susanne en 
krise, og det dødfødte barnet gjenoppstår som en vill fugl, som gjennom et lydbilde (fødselsskriket) 
transformeres til et nyfødt barn. Den dramaturgiske komposisjonen er delvis kronologisk strukturert 
som et overgangsritual fra graviditet via krise til nytt liv (som mor), men den lineære strukturen er 
satt inn i en ramme av to tablåer som er knytta sammen av et dramaturgisk element (glassmonteren 
som en metafor for handlingen). Rammen, gjentakelsene og symbolene forvandler handlingsforløpet 
til et bilde, og metamorfosen er også en visuell, symbolsk form, men den dynamiske strukturen 
som etterlikner biologiske prosesser fra liv via død til nytt liv, er styrt i henhold til det performative 
handlingsbegrepet som iverksettelse av transformasjon.  Løveids visuelle dramaturgi er med andre 
ord underlagt en performativ struktur som rommer lineære plottelementer, og den komplekse 
dramaturgien lar bildet leve og utfolde seg i og over tid – ikke bare som et begrensa, lineært plott, men 
også som en performativ handling –  en transformasjon underlagt metamorfosens struktur. 

Nordahl Griegs skuespill Vår ære og vår makt (1935) er også forma verbalt, men scenene er 
strukturert i henhold til Sergei Eisensteins (1898-1948) montasjeprinsipper, som kan forstås som 
en form for visuell dramaturgi, der simultane scenebilder sidestilles på mest mulig kontrastfull, og 
dermed virkningsfull, måte for å få fram den vesentlige konfl ikten som verket er basert på. I Griegs 
tilfelle var det klassemotsetningen mellom sjømennenes og redernes situasjon under den første 
verdenskrig som skulle framheves. Konfl ikten er uttrykt gjennom visuelt strukturerte scener som 
viser motsetningen mellom rikdom og fattigdom, luksus og nød, kynisk pengebegjær og solidaritet, 
liv og død. Motsetningene er uttrykt på mest mulig kontrastfull måte, som i sammenstillingen av 
scenene som viser redernes perverst dekadente punsjselskap og de torpederte sjømennenes forlis, som 
foregår på samme tid. Men montajseteknikken er underlagt et kronologisk handlingsforløp knytta 
til en historisk hendelse i revolusjonsåret 1917: et torpedoforlis, og en epilog som viser redernes og 
sjømennenes situasjon i stykkets nåtid, 1935, da arbeiderne for første gang i Norge grep makten etter 
en generalstreik, som varsles i stykkets sluttablå. Bortsett fra sluttablået er scenene hovedsakelig forma 
som dialogbaserte handlingsforløp, men med performative, revydramaturgiske innslag av musikk, 
sang og dans. Sluttablået er et symbolsk hyperikon som oppsummerer stykkets klassebudskap, men 
Grieg har også lagt inn et performativt innslag der han ironiserer over samtidas rike. I et mellomspill 
iscenesetter han nemlig en forestilt inngripen fra en distingvert herre i publikumslosjen, som hevder at 
nu er alt så meget bedre –  før sceneteppet går opp for epilogen, der vi ser de overlevende, nå husløse, 
sjømennene på hospits. Også Grieg blander altså visuelle, verbale og performative dramaturgiske 
elementer. 

I motsetning til Løveid og Grieg er Peter Handkes skuespill i større grad strukturert som av narrative 
monologer, som må forstås som hovedsakelig verbalt konstruert. Men monologene er ikke er underlagt 
en klassisk, konfl iktbasert handlingsstruktur. Denne formen må altså forstås som en undergruppe av 
verbalt strukturert dramaturgi. Heiner Müllers og Elfriede Jelineks postdramatiske «språkfl ater» kan 
ses som en tredje gruppe verbalt organisert dramaturgi, men Müllers Bildbeschreibung (1985) kan 
samtidig forstås som en dramatisert ekfrase. Stykket må derfor drøftes som en blandingsform. En 
hypotese om hvilke estetiske prinsipper som ligger til grunn for en forestilling eller et dramatisk verk, 
må slik nyanseres gjennom analyser av konkrete verk. Slike analyser vil vise nødvendigheten av en 
heterogen modell, som kan favne ulike organiseringsprinsipper ved ett og samme verk.
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En analyse vil med andre ord ikke alltid kunne fastslå at forestillingen eller teksten er basert på ett 
bestemt handlingsbegrep eller estetisk prinsipp. Analysen bør imidlertid avklare eller drøfte hvilke 
estetiske prinsipper som fungerer som overordna eller dominerende organiseringsprinsipp. Er tekstens 
eller forestillingens dramaturgiske komposisjon primært strukturert i henhold til verbale, visuelle eller 
fysiske organiseringsprinsipper? Og er de dramaturgiske elementene (handling, tid, rom og fi gurer) 
primært forma gjennom verbale, visuelle eller fysiske representasjonsformer og virkemidler i henhold 
til verbale, visuelle eller fysiske, performative prinsipper? Dessuten bør man refl ektere over hvilke 
dramaturgiske konsekvenser den dramaturgiske formen har. Hvilke konsekvenser har det med hensyn 
til de dramaturgiske elementenes betydning og funksjon? 

For å forstå hva som kjennetegner hhv verbale, visuelle og fysiske representasjonsformer og 
organiseringsprinsipper, må man bruke teori fra ulike estetisk fag. Ved å overføre de estetiske prinsippene 
til dramaturgiske organiseringsaspekter, vil man da fi nne at det klassiske handlingsbegrepet primært er 
knytta til verbale representasjonsformer og organisasjonsprinsipper som enhetlig, suksessiv linearitet 
og begrensa, kronologisk tid. Visuell dramaturgi er primært knytta til visuelle representasjonsformer og 
prinsipper, som romlig, simultan, parataktisk og syklisk organisering. Et performativt handlingsbegrep 
vil, i overensstemmelse med Fischer-Lichtes performativitetsestetikk, primært knyttes til fysiske 
representasjonsformer og grep som bidrar til å skape, ikke bare handlende dramatiske karakterer, men 
estetiske handlinger i tid og rom, der «handling» forstås som iverksettelse av transformasjon. 

Siden estetikk og dramaturgi er heterogene fenomener, vil vi fi nne at bruk av visuelle medier, 
virkemidler og organisasjonsprinsipper også vil inngå i verk dominert av klassiske og verbalt baserte 
dramaturgiske former – og omvendt. For å få grep om en forestillings eller teksts visuelle dramaturgi, 
kan vi undersøke hvordan bruken av visuelle virkemidler, hvordan de dramaturgiske elementene 
er strukturert som bilder gjennom visuelle, fysiske og verbale virkemidler, men også hvordan den 
sceniske handlingen som helhet er konstruert i henhold til visuelle prinsipper som simultanitet, 
sideordning (paratakse), romlig organisering og symbolske og metaforiske representasjonsformer. For 
å forstå hvordan visuell dramaturgi kan fungere performativt, kan vi undersøke hvordan de visuelle 
virkemidlene er innretta mot live-situasjonen og iverksettelse av transformasjon. 

En heterogen estetisk dramaturgimodell basert på verbale, visuelle og fysiske organiseringsprinsipper, 
kan være et arbeidsredskap for å skille mellom ulike dramaturgiske former og ulik bruk, forming og 
funksjon av virkemidler. Som et dramaturgisk begrep viser ikke performativitetsbegrepet først og 
fremst til enkeltstående representasjonsformer og virkemidler, men de styrende estetiske prinsippene 
på et overordna, strukturelt plan i en forestilling – eller en scenetekst, slik de er skrevet inn i teksten. 
En analyse av performative dramaturgiske aspekter vil analysere bruken av fysiske virkemidler, 
men også hvordan (de fysiske, visuelle og verbale) virkemidlene er forma og iverksatt i henhold til 
fysiske, performative prinsipper, for eksempel gjennom eksperimenter med teatersituasjonens live-
karakter, som tvetydigheten mellom rolle og skuespiller, stilisering av kropp i forhold til verbal/
auditiv og visuell stilisering, teatersituasjonen som en sosial hendelse og krysningen mellom fi ksjons 
og dokumentarelementer. Med utgangspunkt i Fischer-Lichtes performativitetsbegrep bør en særlig 
undersøke hvordan virkemidlene er innretta mot forvandling og transformasjon. 

Ved å spille på live-situasjonen og underlegge den klassiske og visuelle dramaturgien performative 
strukturer som metamorfoser, transcendenssymboler og oppstandelsestablåer, transformeres det 
klassiske handlingsforløpets begrensede, lineære tid, og den visuelle dramaturgiens utvidede, simultane 
og parataktiske tids-rom, til en syklisk all-tid. Handlingsforløpets begrensa, lineære tid transformeres 
altså til et utvida øyeblikk som rommer all tid. Slike transformasjoner av tid til rom kjennetegner, 
ifølge kunsthistoriker Nicolas Bourriaud (2007), mye relasjonell kunst etter 1990. 
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Det er viktig å huske at en forestillings eller sceneteksts komposisjon i henhold til verbale, visuelle eller 
fysisk-performative prinsipper ikke er gitt, og ikke kan forstås som gjensidig utelukkende kategorier. 
Det sentrale er selve analysen av den estetiske konstruksjonen av handlinga og de handlingsbærende 
elementene (rolle/fi gur, tid og rom) i henhold til estetiske prinsipper som vektes mot hverandre.  En 
dramatisk tekst eller forestilling kan slik gjøres til gjenstand for drøfting av hvorvidt handlingen kan 
forstås som hovedsakelig strukturert i henhold til verbale, visuelle eller fysiske, performative prinsipper, 
og dernest følger en drøfting av hvilke konsekvenser dette har for den aktuelle iscenesettelsen av 
handling, fi gurer, tid og rom. 

Wenche Larsen: 
Faglitterær forfatter og kritiker. Dr.art i litteraturvitenskap med avhandlingen Dramatiske 
forvandlinger. Bildet som teatralt virkemiddel i Cecilie Løveids skuespill Balansedame. Fødsel er 
musikk og Barock Friise eller Kjærligheten er en større labyrint. Har skrevet om norsk og nordisk 
dramatikk og samtidsteater, og har undervist i nordisk litteratur og dramatikk og estetikk, kunst 
og analyse ved universitet i Oslo, Bergen og Brno.
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Dokumentarteater, hyperteater og hverdags-
eksperter – i norsk politisk teater – 1930-2017
Af Anna Blekastad Watson

I denne artikkelen vil jeg undersøke bruken av ikke-profesjonelle aktører, relasjonell estetikk og 
hyperteater innen norsk politisk teater, med vekt på dokumentarisk teater i tre ulike tidsperioder: 
1930-tallet, 1970-tallet og 2010-tallet. 

Den engelske teaterviteren Derek Paget hevder i sin artikkel, ”Acts of Commitment: Activist 
Arts, the Rehearsed Reading, and Documentary Th eatre” (2010), at dokumentarteatret er ”part of a 
‘broken tradition’ of activism th at tends to (re-)surface in diffi  cult times.” (Paget, 2010) – Finnes de 
samme mekanismene av diskontinuitet innen det norske dokumentarteatret? De tre valgte periodene 
representerer tider med sosial og politisk uro, som har resultert i en utvikling av både radikale 
politiske bevegelser, og politisert kunst og teater, i Norge, så vel som i Europa. Jeg legger særlig vekt på 
følgende norske produksjoner: Gunvor Sartz og det Sociale Th eaters – §245 (1930), Nationaltheatrets 
Oppsøkende Teater – Pendlerne (1972), Svartkatten (1971) og Morten Traaviks – Århundrets rettsak 
(2017). De ulike periodene og produksjonene vil jeg se i lys av samtidige europeiske produksjoner og 
politisk-estetiske teorier, med særlig vekt på produksjoner og teorier av Erwin Piscator, Bertolt Brecht og 
Rimini Protokoll. I tillegg vil jeg benytte meg av litteratur som ser direkte på en deltakende og relasjonell 
kunst, blant annet av Jacques Ranciére og Nicolas Bourriaud.   

Hvordan defi nere dokumentarteater
Carol Martin skriver i artikkelen ”Bodies of Evidence” (2006) at dokumentarteatret til forskjell fra andre 
former for teater, særlig fi ksjonsteater, benytter seg av ”a specifi c body of archived material: interviews, 
documents, hearings, records, video, fi lm, photographs, etc.” (Martin, 2006:9) Janelle Reinelt tar opp 
Martins defi nisjoner i ”Th e Promise of Documentary” (2009), hun ser nærmere på balansegangen 
mellom det ’virkelige’ materialet, i form av dokumenter, lyd og videoopptak, og aktører på scenen som 
representerer seg selv, sammen med den kunstneriske fremstillingen og iscenesettelsen av det ’virkelige’ 
materialet i dokumentarteatret. Hun nevner at det mellom aktørene på scenen og tilskuerne dannes en 
slags ’virkelighets’-kontrakt. ”Spectators come to the theatrical event believing that certain aspects of the 
performance are directly linked to the reality they are trying to experience or understand. Th is does not 
mean they expect unmediated access to the truth in question, but that the documents have something 
signifi cant to off er” (Reinelt, 2009:9). Denne ’virkelighets’-kontrakten kan sies å stå i motsetning til 
fi ksjonskontrakten innenfor det som tradisjonelt benevnes som realistisk og naturalistisk teater. 

Utfra Reinelt sin teoretisering rundt dokumentarteater kan det virke som om det er et markant 
skille mellom dokumentarisk teater på den ene siden og fi ksjonsteater på den andre. Men et slikt 
skille mellom det dokumentariske og fi ksjonen i teatret overskrides, særlig av gruppeteatrene på 
1970-tallet, som tenderer til å behandle det dokumentariske stoff et de har samlet inn og sette det 
inn i en helhetlig fi ktiv fortelling (Hålogaland Teater, Det er her æ høre tel) eller i en rekke med min-
dre sketsjer (Nationaltheatrets  Oppsøkende Teater, Svartkatten og Pendlerne). Bruken av fi ksjon 
i eksempelvis Det er her æ høre tel, står i skarp kontrast til det dokumentarisk teater på 1920 og 
1930-tallet som i særlig grad benyttet seg av episk dramaturgi og fi ksjonsbrudd, mens Hålogaland 
Teater søkte å forene Brecht og episk dramaturgi med realisme og den aristoteliske dramaturgien 



144

Dokumentarteater

ved å benytte seg av en syntese mellom Brecht og Stanislavskji, også kjent som Penka-metoden. 
(Hagerup, 2015). Selv om gruppeteatret Nationaltheatrets Oppsøkende Teater ikke på samme 
måte som Hålogaland Teater søkte å spille i en realistisk spillestil, så hadde begge grupper til felles 
at de kun bestod av profesjonelle skuespillere, og at de omarbeidet det dokumentariske stoff et til 
innenfor et fi ktivt rammeverk. Det kan av den grunn se ut til at det politiske dokumentarteatret 
på 1970-tallet , særlig i Norge, bryter med den tidligere eksperimentelle estetikken som ble utvik-
let på 1920- og 30-tallet. Slike brudd kan ha sammenheng med den diskontinuiteten som Paget 
beskriver i sin artikkel ”Acts of Commitment…”. Jeg vil i fortsetningen se nærmere på hvordan en 
slik tradisjon i bruddstykker påvirker estetikken innen det politiske dokumentarteatret i de angitte 
periodene. 

Virkelighetsteater, ikke-profesjonelle aktører og hverdags-eksperter
I britisk kontekst betegnes nyere dokumentarteater som ”reality theatre”. I Norge benyttes gjerne 
”betegnelser som doku-drama, reality teater, eller virkelighetsbasert teater.” (Hyldig, 2015). Mens i 
Danmark, i følge Henriette Vedel, har betegnelsen ’virkelighetsteater’ – som er direkte oversatt fra det 
engelske begrepet – blitt en anerkjent sjangerbetegnelse for dokumentariske teaterpraksisene de siste 20 
årene. Men begrepet ’virkelighetsteater’ er ikke ensbetydende med dokumentarteater, men inkluderer 
det i høyeste grad. Vedel defi nerer ‘virkelighetsteatret’ som teater som ”er baseret på – konkrete, reelle 
begivenheder, aktuelle forhold i samfundet, (og/eller) konkrete, reelle personers historier.” Sammen med 
dette dokumentariske eller ”virkelige” materialet som ’virkelighetsteater’ er basert på, så tenderer også 
denne type teater til å ha en bestemt form og dramaturgi, hvor ”virkelige mennesker” blir benyttet på 
scenen. (Vedel, 2010:29) Mens fi ksjonsteatret søker å bruke profesjonelle skuespillere på scenen for å 
høyne kvaliteten på spillet, søker dokumentarteaterskapere å benytte seg av de ‘virkelige personene’ som 
deler av sine egne ’virkelige’ erfaringer på scenen. Når regissører velger å bruke ikke-profesjonelle aktører 
på scenen, i kraft av den autentisitet de representerer, blir sceneuttrykket nødvendigvis et annet, enn om 
en profesjonell skuespiller ”lever-seg-inn-i-rollen” til en ’virkelige’ person. 

De ikke-profesjonelle aktørene eller dokumentarteater-aktøren blir ofte benevnt som hverdags-
eksperter. Den tyske trioen Rimini Protokoll (Daniel Wetzel, Helgard Haug og Stefan Kaegi) beskriver 
hvordan de arbeider med ikke-profesjonelle skuespillere: “It’s about co-operating with the specialists 
[…] because we don’t expose people but delegate something to them that they are better at doing 
than we are.” (Haug in: McKechnie, 2010). Men Rimini Protokoll skiller mellom de ulike typer av 
ikke profesjonelle aktører på scenen, mellom “expert, person aff ected by the subject matter, witness, 
representative.” (Diederichsen in: Dreysse, 2008:159). Aktørene blir invitert inn i teaterprosjektet utfra 
ulike kriterier, enten på bakgrunn av deres personlige erfaringer og kunnskap, eller som vitner til en 
sentral hendelse, mens den siste kategorien (representatives) peker på personer som er invitert på scenen 
i kraft av deres rolle i samfunnet og/eller deres offi  sielle ekspert-status. Vi kan derfor skille mellom 
hverdags-eksperter og offi  sielle eksperter. I denne artikkelen vil jeg derfor skille mellom de ulike ikke-
profesjonelle aktørene på scenen, og mellom hverdags-eksperter og offi  sielle eksperter og representanter.  

En tradisjon i bruddstykker 
I følge Derek Paget, så oppstår politisk og sosialt engasjert teater i bølger, i tider med særlig stor sosial 
uro og ofte med støtte i politiske bevegelser. Paget nevner særlig tre separate bølger av dokumentarisk 
og politisk teater: 

1) Arbeiderteaterbevegelsen på 1930-tallet.
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2) De politiske gruppeteatrene som oppstod i kjølvannet av mai 1968-opprøret i Paris. 

3) De kunst-aktivistiske gruppene (artivism) som har oppstått på 2000-tallet etter invasjonen av Irak 
(2002) og fi nanskrisen (2007). 

Men de tre nevnte bølgene står i diskontinuitet til hverandre, og dette ser Paget som både en styrke og en 
svakhet ved det politiske og sosialt engasjerte teatret. ”Th e strength comes from documentary theatre’s 
repeated ability to reappear as new and excitingly diff erent; weakness follows from the way practitioners 
– especially young ones – are cut off  from their own history.” (Paget, 2010:173) Det som skjer når det 
politiske teatret oppstår i diskontinuitet er at utøverne alltid må tilegne seg teknikker og kunnskap som 
sjeldent blir overlevert direkte. Denne diskontinuiteten står i skarp kontrast til ”continuity of the tradition 
of stage naturalism that typifi es mainstream Western theatre. Modifying itself seemingly eff ortlessly, 
naturalism sails on through crisis after crisis.” (Paget, 2009:224) Ved å følge Pagets teorier omkring 
dokumentarteatret, er det tydelig at diskontinuiteten bidrar til at formen kan oppstå som ’ny’ hver gang, 
med ulike virkemidler og dramaturgi, men denne diskontinuiteten bidrar også til  at politisk teater og 
dokumentarteatret fremstår som en tradisjon i bruddstykker, i motsetning til ’mainstream Westeren 
theatre’, som gjør det vanskelig å se forbindelseslinjer mellom hver periode. Claire Bishop har utviklet 
en liknende teori i sin kritikk av Nicolas Bourriauds relasjonell estetikk, hvor hun ser både den politiske 
og relasjonelle kunsten som en gjentakende fenomen: ”In Western European perspective, the social 
turn in contemporary art can be contextualised by two previous historical moments, both synonymous 
with political upheaval and movements for social change: the historic avant-garde in Europe circa 1917, 
and the so called ’neo’ avant-garde leading to 1968.” (Claire Bishop, 2012:3) Mens Bourriaud hevder 
i sin bok Relasjonell estetikk (1998) at det på 1990-tallet er tale om et skifte bort fra kunstverket sett 
som et ”monumentalt” verk, og over til et relasjonelt verk. Og det er nettopp det at verkene fra 1990 
og 2000-tallet er blitt relasjonelle som skiller dem fra tidligere tiders politiske kunstbølger. Imidlertid 
påpeker Bishop en ’blindhet’ hos Nicolas Bourriaud. Ifølge Bishop er Bourriaud “at pains to distance 
contemporary work from that of previous generations.”(C. Bishop, 2004:54) Bishop fremholder at det 
ikke er snakk om at samtidskunsten er mer relasjonell eller sosial nå enn før, men at det snarere er tale om 
en ”social return” innen kunstpraksiser på 1990 og 2000-tallet. Hun viser nettopp til performancekunst 
og til politisk teater som eksempler på den immaterielle og relasjonelle kunsten. 

En liknende ’blindhet’ kan ses hos Knut Brynhildsvoll. Han viser til et brudd, eller skifte mellom 
1930-tallet og 1970-tallets dokumentariske teater. Brynhildsvoll skriver i boken Dokumentarteater, at 
det tidlige dokumentarteater var et politisk tendensiøst teater. ”De politisk-dokumentariske stykkene er 
stort sett tesestykker, dvs. de søker å bevise en påstand og belegge denne med beviskraftige dokumenter 
fra den historiske virkelighet.” (Brynhildsvoll, 1973:27) Men den virkeligheten som de tidlige 
dokumentariske stykkene gjengav var, i følge Brynhildsvoll: “et manipulert utsnitt av virkeligheten. […]
denne manipulerte virkelighets fremstillingen er i agitasjonens øyemed i tillegg tilsiktet.” (Brynhildsvoll, 
1973:27) Dette står i kontrast til dokumentardramaene på 1960 og 70-tallet, som Brynhildsvoll hevder 
har en utilsiktet tendens. 

Sammenlignet med […] Piscator og hans ensembles bevisst tendensiøse kombinasjon av autentiske og fritt 
oppfunne scener, gjør de moderne arvtagere seg større umak med å fj erne feilkilder i den historiske overleveringen, 
for på denne måten å nå fram til den usminkede virkelighet. Det nye dokumentarteater er sprunget ut av et sterkere behov for 
objektivitet enn sin forgjenger. (Brynhildsvoll, 1973:28)

Brynhildsvoll relaterte denne ulikheten mellom tilsiktet og utilsiktet tendens til tyske samtidige 
dramatikere av dokumentardrama, slik som Peter Weiss, og Heinar Kipphardt, og ikke direkte til de 
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norske gruppeteatrene som Nationaltheatrets Oppsøkende Teater og Hålogaland teater. Det er allikevel 
fl ere sammenfallende punkter i det som Brynhildsvoll kaller en utilsiktet politisk tendens, mellom de 
tyske dramatikerne og de norske gruppeteatrene. Det er tydelig at Brynhildsvoll søker å distansere 
dokumentarteatret og det politiske teatret i hans samtid fra det foregående politiske teatret, på samme 
måte som Bourriaud søkte å distansere relasjonell kunst fra foregående politiske kunstbevegelser. 

På lik måte som Bourriaud og Brynhildsvoll, viser den polske teaterviteren Anna R. Burzyńska 
til ideer om brudd eller snarere en progresjon i hennes påstand om at: ”Th e nineteenth century was 
a century of actors. Th e twentieth century was a century of directors. Th e twenty-fi rst century is a 
century of spectators.” (Burzyńska, 2016:9) som hun skriver i innledningen til boken “Joined Forces 
– Audience Participation in Th eatre”. Burzyńska viser blant annet til påvirkning fra Jaques Rancières 
tekst: Den emansiperte tilskuer (2009), og til ny teknologi som tillater større deltakelse, i samfunnet 
så vel som i teatret, som belegg for sine påstander. Ideen om en progresjon og tiltakende andel av 
publikumsdeltakelse i teatret blir imidlertid avkreftet av Clair Bishop. Hun viser til at publikumsdeltakelse 
og idealet om den aktive publikummer har vært en viktig komponent innen det politisk teater helt fra 
1920-tallet, særlig gjennom Walter Benjamins teorier. (Claire Bishop & Barthes, 2006:11) På mange 
måter bekrefter Burzyńska, Brynhildsvoll og Bourriaud, Bishop og Pagets påstander om at det politiske 
teatret og kunsten står i en tradisjon av diskontinuitet, hvor kunsten og teatret innenfor hver periode 
tilsynelatende må ”fi nne opp kruttet på nytt”. Jeg søker derfor å se hvordan de tre generasjonene av 
teaterkompani og regissører har benyttet seg av relasjonell estetikk og dokumentariske elementer, og 
hvordan diskontinuiteten mellom generasjonene slår ut i deres estetiske valg. 

Hyperteater og hybrid-teater
Benevnelsen hyper- er særlig blitt benyttet innenfor litteraturen, visuell kunst, foto og innenfor 
dataprogrammering, imens samme benevnelse i teateret er av nyere dato. Hypertekst, er et konsept 
innen semiotikk, hvor hyperteksten henspiller på en tidligere litterær tekst, slik som James Joyces 
Ulysses er regnet som hyperteksten til Homers Iliaden. (Genette, 1997) En annen hyper- defi nisjon er 
hyper-realismen som er en retning innen visuell kunst, som har blitt utviklet i forlengelse av pop-art 
og fotorealismen. Innen hyper-realisme søker kunstnere å gjenskape en fotolikhet innen skulptur og 
billedkunsten. (Roelstraete, 2010) Morten Traavik henter inspirasjon fra fl ere av hyper-benevnelsene når 
han skaper sin egen metode som han kaller hyperteater. På nettsiden traavik.info har Traavik publisert en 
tentativ defi nisjon av hva han selv betegner som hyperteater: 

Hyper as in the origianl Greek prefi x ”over-”, ”more than” or beyond, but still resting fi rmly on 
the notion and work methods of theatre, play and performance. […] As in the hypertext or HTML 
– any web article full of linked references or hyperlinks to other articles, websites, pictures etc – the 
hypertheatre takes place not primarily in front of paying audience in theatre black boxes or gallery 
white cubes. It might employ these spaces for part-documentation of the larger project, but the real and 
living hypertheatre performance takes place, in the all-encompassing reality outside and beyond these 
art(ifi cial) confi nes. (Traavik, 2017)

Traavik drar altså inspirasjon til sitt konsept av hyperteater fra dataprogrammering, og den greske 
originale betydningen av ordet hyper. Det som samtlige nevnte hyper-formene har til felles, er at de 
søker å henspille på noe utover seg selv, de viser til en annen ’virkelighet’ utover galleriets ’white cube’ 
eller teaterets ’black box’. Traavik ser på hyperteater som en metode som også innebefatter de off entlige 
diskusjonene som skjer i for- eller etterkant av teaterforestillingen, i media og i politiske fora. Traavik 
søker med sitt hyperteater å gjøre teatret om til en alternativ demokratisk arena. Regiassistent Ragnhild 
Freng Dale beskriver noe av ideene til Traavik i artikkelen ”Miljørettsak i isen” (2017), hvor et viktig 
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moment var valget av spilleplass for Århundrets rettsak (Kirkenes i Nord-Norge). Den teatrale rettsaken 
ble fl yttet nærmere de berørte partene av tematikken i stykket (oljeboring i Barentshavet).  Dale kaller 
denne strategien for ”fl ytting av makt”. (Dale, 2017a:32) En kan si at Traavik på denne måten søker å 
arrangere en større off entlig debatt gjennom provokasjonene hans performative verk skaper, og knytter 
dermed sin kunst direkte opp mot samfunnet og opp mot en samfunns-nytte slik som tidligere tiders 
avantgarde kunstbevegelser også har søkt å gjøre. (Claire Bishop, 2012) 

Dokumentarteatret i Norge på 1930-tallet
Knut Brynhildsvoll skriver at dokumentarteatret har ”sine umiddelbare røtter i 1920-årenes politiske 
teater.” (Brynhildsvoll, 1973:24-25) Han nevner særlig Erwin Piscator, og hans produksjon Trotz Alledem 
(Tross alt) (1925), som Piscator selv kalte et dokumentardrama. (Piscator, 1970) Til tross for dette, kan 
ikke Piscator sies å ha enerett på dokumentariske former i teatret på 1920-tallet. I Sovjetunionen hadde 
det vært en stor oppblomstring av politisk og agitatoriske teaterformer i etterkant av oktoberrevolusjonen 
i 1917. Både profesjonelle, men også arbeider-teatergrupper søkte å lage teater som kunne skape et nytt 
Sovjet. Ut av disse nye ”små” formene, kan særlig to sies å være dokumentariske: ”den levende avis” med 
sine sketsjer som både illustrerte, men også harselerte med nyhetene, sammen med ”rettsaksteatret” 
(agitsud) som både var basert på fi ktive men også reelle rettsaker. (Mally, 2000:48) Disse formene for 
politisk teater spredte seg til andre europeiske land og til USA. 

Flere norske teaterregissører og dramatikere ble inspirert av Piscators proletariske teater og det 
sovjetiske agitatoriske arbeiderteateret. Gunvor Sartz reiste ned til Tyskland og observerte Piscators 
teater på slutten av 1920-tallet. (Aanesen, 1983) Mens en hel delagasjon av norske kunstnere, 
dramatikere og skuespillere fi kk delta på den internasjonale arbeiderteater-olympiaden, som ble 
arrangerte av Meyerhold i 1933, og fi kk i den forbindelse se en rekke forestillinger, både av ama-
tørene som deltok i olympiaden, men også sovjetiske profesjonelle produksjoner, på de ulike scener 
i Moskva. (Dalgard, 1973) De ulike sovjetiske nyvinningene innen teatret inspirerte Nordahl Grieg 
og Hans Jacob Nilsen til å lage agiterende teater, ved hjelp av dokumentariske virkemidler ved Den 
Nationale Scene i Bergen. Vår ære og vår makt fra 1935, er et av de mest kjente oppsettingene. Mens 
Dalgard og Sartz iverksatte et apparat for en arbeiderteaterbevegelse i Norge. Gjennom Arbeidernes 
Opplysnings Forbund (AOF) ble det opprettet et stort antall lokale teatergrupper, som fremførte 
agitatoriske stykker, røde revyer og tale- og bevegelseskor i forbindelse med fagforeningsmøter, 
demonstrasjoner, streiker og valgmøter for Arbeiderpartiet. (Jensen, 2002) I følge Brynhildsvoll var 
det politiske teatret på 1920 og 30-tallet i stor grad et revolusjonært teater som ”gikk til angrep på 
et gammel, borgerlig samfunn, som ikke ville ta opp i seg visjonene om en ny, sosialistisk fremtid.” 
(Rühle i: Brynhildsvoll, 1973:158-159) Selv om både Dalgard og Sartz kan sies å ha revolusjonære 
intensjoner, og søkte å lage et agiterende og oppildnende teater sammen med amatørene i AOF, så 
hadde ikke lederne i Arbeiderpartiet, slik som Martin Tranmæl og Håkon Lie den samme intensjo-
nen. Arbeiderpartiet hadde brutt med den revolusjonære linjen i 1927, men de oppfordret allikevel 
AOF til å fortsette sitt arbeiderteater, da de anså det agitatoriske teatret som et godt valgkamp-
verktøy på 1930-tallet. (Dalgard, 1973)

Ikke-profesjonelle aktører i mellomkrigstidens dokumentarteater 
I relasjon til bruken av ikke-profesjonelle skuespillere på scenen, kan en se et markert skille på 
1930-tallet mellom teaterinstitusjonene, som utelukkende benyttet profesjonelle skuespillere, slik som 
i oppsettingen Vår ære og vår makt ved Den Nationale scene i Bergen, og Ernst Tollers Hoppla vi lever i 
Johanne Dybwads regi, på Nationaltheatret i 1928.



148

Dokumentarteater

Mens i de politiske og dokumentariske stykkene fremført utenfor institusjonene, slik som gjennom 
AOF, var det kun amatør-skuespillere som spilte. Et av de få unntakene var det frie kompaniet som 
Gunvor Sartz opprettet i 1929, Det Sociale Th eater. Teaterkompaniet bestod både av profesjonelle, 
arbeidsledige skuespillere og amatørspillere.

Da Gunvor Sartz, sammen med Det Social Th eater, satte opp § 245 i 1930, begynte forestillingen 
med at en lege foreleste om ”fosterfordrivelse”. Hadde § 245 blitt satt opp i dag, kunne vi ha kalt 
denne legen for en ”hverdags-ekspert” eller en ”offi  siell ekspert”. Den gang ble oppsettingen kalt for 
et dokumentarstykke og agitasjonsteater, mens vi i dag mest sannsynlig ville ha kalt samme forestilling 
for politisk teater og/eller et virkelighetsdrama og dokumentarteater. Forestillingen var en adaptasjon 
av Carl Credés § 218, som Sartz hadde sett oppført i Piscators iscenesettelse på Piscator-Bühne i 1929. 
Forestillingen hadde ”navn etter en paragraf i straff eloven som forbød leger å utføre svangerskapsavbrudd 
der det ikke forelå svært strenge medisinske kriterier.” (Gripsrud, 1977) Den tilsvarende norske loven 
hadde paragraf nummer 245, og av den grunn kalte Sartz stykket for § 245, når hun omsatte det 
til norsk. Skuespillet viste de alvorlige konsekvensene denne loven hadde på kvinners liv, særlig for 
arbeiderklassekvinnener. 

I følge Jostein Gripsrud i artikkelen ”Sartz og Piscator om abort i tivoli” (1977) var det knyt-
tet stor spenning til hvordan Det Sociale Teater ville utføre Piscators sceneeksperimenter. Særlig 
bruken av fi lm og bildeprojeksjoner var nytt innenfor teater i Norge. Sartz benyttet Nanna Brock 
sine opptak av de fattigslige arbeiderkvarterene i Oslo som bakteppe for skuespillet. I tillegg til fi lm 
og bildemateriale som ble projisert på scenen, så var også veggene i salen ”behengt med tegninger 
og plakater.” (Evensmo i Aanesen, 1983) Gripsrud skriver videre at Sartz, som Piscator, søkte å 
veksle mellom bruken av dokumentariske elementer, slik som ”orienterende fi lmstubber og læge-
foredrag”, mellom de enkelte teaterscenene. (Gripsrud, 1977:31) De dokumentariske elementene 
var ment å skulle rive i stykker fi ksjonen, og gjøre den til et eksempel på en virkelighet. Sigurd 
Evensmo hevder at Sartz og Det Sociale Th eater lyktes med dette i sin teateranmeldelse i Arbei-
derbladet. Han skriver at:” I de to timer som følger, slipper ikke skuespillet, som veksler mellom 
sal og scene, sitt publikum. To av tilskuerne har besvimt under skuespillet. Det var under scenen 
hvor konen ligger bak et forheng og forblør i et lite skittent rom. […] Dramaet om skuespillet om 
paragraf  245, er ikke endt. I teaterets foaje og på gaten fortsetter diskusjonen.” (Evensmo i Aane-
sen, 1983) Sartz kalte selv oppsettingen for et debattstykke. Til tross for Sartz egen merkelapp på 
stykket, fremkommer det ikke av det tilgjengelige materialet, om det ble arrangert en debatt som 
en del av forestillingen. Forestillingen benytte seg av den teknologien som var til tilgjengelig på 
1930-tallet, blant annet fi lm og bildeprojeksjon, og søkte med dette å bryte med fi ksjonsteatret. 
Også legeforedraget om fosterfordrivelse i starten av forestillingen bidro til å skape fi ksjonsbrudd. 
Men selv om Sartz benyttet både profesjonelle og amatører på scenen, så kan en ikke tale om en 
bruk av dokumentariske aktører på scenen, da skuespillerne på scenen, profesjonelle så vel som 
amatører, spilte roller i det fi ktive dramaet av Carl Credé. Derimot er det tydelig at regigrepet med 
å bruke en lege til å forelese om fosterfordrivelse er et bevisst valg for å forsøke å vise til reelle hen-
delser som ligger til grunn for fi ksjonen i § 245 . Det er mye som tyder på at den omtalte legen er 
det første eksempelet på bruk av offi  sielle eksperter i norsk dokumentarteater. 

§ 245 skapte store diskusjoner i ulike norske aviser. Det var et markant skille mellom de konser-
vative (særlig Aftenposten og Morgenbladet) og de sosialistiske avisene, slik som Arbeiderbladet. 
Teaterkritikere i de konservative avisene mente at teateret kun var politisk agiterende og dermed 
ikke kunst. Mens de sosialistiske avisene slik som Arbeidet, mente at forestillingen nådde frem til 
publikum med sitt budskap. Sartz var også bevisst på at forstillingen var et stykke agitasjonstea-
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ter. Hun forteller i et intervju fra 1983 at, ”politisk agitasjonsteater, det hadde vi jo ikke hatt her 
hjemme. Og hele forestilling var jo bygget på agitasjon, for å vise virkningen av abortloven, og 
urettferdigheten som ble resultatet av den. (Sartz i: Aanesen, 1983) Det er dermed tydelig at Sartz 
søkte å skape en off entlig debatt, gjennom § 245. Det som imidlertid gjør det vanskelig å sette mer-
kelappen hyperteater på produksjonen, er at Sartz ikke på samme måte som Traavik i Århundrets 
rettsak har søkt å inkludere den off entlige debatten som en del av det kunstneriske verket. § 245 
agiterer for å opphevde den strenge abortlovgivningen, men Sartz er ikke ute i off entligheten og 
kommenterer media-utspill, eller søker å inviterer media til å spille en aktiv rolle innenfor rammen 
av det kunstneriske verket. 

Dokumentarteatret i Norge på 1970-tallet
I motsetning til den positive holdningen til agitasjonsteater fra Arbeiderparti-ledelsen i mellomkrigstiden, 
hadde Arbeiderpartiet skiftet kurs i løpet av andre verdenskrig. I etterkrigstiden var det ”samarbeidslinjen” 
som gjaldt. Den politiske enigheten på storting mellom Arbeiderpartiet og de konservative partiene 
(slik som Høyre og Kristelig folkeparti) hadde en stor eff ekt på kulturpolitikken. Mens det før krigen 
hadde vært et større fokus på å skape en særegen arbeiderkultur, eksempelvis gjennom opprettelsen 
av Folketeatret, ble fokuset fl yttet i etterkrigstiden, hvor Arbeiderpartiregjeringen valgte å støtte ”det 
beste av den borgerlige kulturarven,” med særlig stor vekt på klassisk dramatikk. Det var altså lite som 
skilte Arbeiderpartiets kulturpolitikk fra Høyre sin. Den enste forskjellen bestod i Arbeiderpartiets 
søken om å gjøre den ’borgerlige kulturarv’ til allemannseie, gjennom å bevilge statsstøtte til de norske 
teaterinstitusjonene. (Frisvold, 1980:133) Det var først i etterkant av mai-opptøyene i Paris 1968, at en 
ny bølge av politisk teater utviklet seg. I Norge varte denne politiske bølgen til midten av 1980-tallet. Den 
norske dramatikeren Jens Bjørneboe, sammen med teatergrupper som Nationaltheatrets Oppsøkende 
Teater og Hålogaland Teater begynte å produserer dokumentariske drama tidlig på 1970-tallet, og da 
særlig etter inspirasjon fra den tyske ny-dokumentarismen, og dramatikere som Peter Weiss. (Arntzen, 
2011) 

Oppsøkende teater for ’folket’
I Norge hadde ungdomsopprøret på slutten av 1960-tallet sammenfalt med et distriktsopprør, som fi kk 
sitt store høydepunkt rundt folkeavstemningen om medlemskap i European Economic Community 
(EEC, i dag bedre kjent som EU) i 1972. I den forbindelse skaptes det en tverrpolitisk bevegelse imot 
medlemskap i EEC, som i høy grad dyrket en bygderomantisk estetikk. (Mork, 1998) Det at folket, 
som de politiske gruppeteatrene oppsøkte, var bygdefolk, påvirket også i stor grad den relasjonelle 
estetikken. Mens den politiske agitasjonen på 1920 og 30-tallet hadde fokusert på problemene til 
proletariatet i de større byene og tettstedene i Norge, så var folket på 1970-tallet ansett som småbønder, 
fi skere og bygnings- og industriarbeidere fra mindre tettsteder. (Hagerup, 2015) Det at de politiske 
gruppeteatrene slik som Nationaltheatrets Oppsøkende Teater (NOT) reiste rundt til mindre tettsteder 
i Norge, og ønsket å ta side med det publikummet de spilte for, fordret at gruppeteatret også tok på 
alvor og innlemmet utkant- og bygdekulturen i sine produksjoner. (Watson, 2017) NOT hadde som 
en del av prosessen med å skape sine dokumentarforestillinger reist ut og ”snakket med folk”, på skoler, 
arbeidsplasser, i brakkebyer og på lokale kneiper. (Eggen, 1987:7) Når de reiste på mindre plasser var 
det også lite med hotell, og skuespillerne ble derfor ofte innkvartert privat, det ble av den grunn også 
naturlig å spise hos vertskapet og delta på ’bygdefestene’ i bygda. På denne måten ble NOT godt kjent 
med dem som seinere skulle bli deres publikum, når de reiste rundt med sitt oppsøkende teater. En 
skuespiller som var engasjert i fl ere av de politiske gruppeteatrene på 1970- og 1980-tallet, var Helge 
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Jordal. Han spilte både for Nationaltheatrets Oppsøkende Teater og for Hålogaland Teater (HT). Jordal 
beskriver hvordan de oppsøkende teatrene utviklet egne metoder for å skape sitt røde folketeater, særlig 
ved HT:

Hver gang vi hadde de store turneene, så reiste vi gjerne med en oppsøkende barneforestilling og 
gjerne med underholdning for gamlehjem, også en hoved-forestillingen på alle de større stedene. Dit 
inviterte vi teaterkontaktene våre. Det var alltid stappa fult. Vi underholdt litt, også fortalte vi hva vi 
hadde problemer med, og etterpå kunne vi dra i gang en diskusjon om hva som var viktig å spille, 
akkurat da, i Nord Norge. Eller vi kunne vise noen scener så de kunne få kommentere, for at vi skulle 
få tilbakemeldinger på om de syntes dette var ”riktig”. Det ble diskusjon om hvordan den kunstneriske 
formen burde være, og selvfølgelig om innholdet. Så var det fest! (Jordal, 2014)

Jordals kommentarer viser til hvordan det oppsøkende teateret skapte en relasjonell ramme rundt 
forestillingene sine. Til forskjell fra dokumentar- og virkelighetsteater i dag, hvor den relasjonelle 
estetikken gjerne er innebakt innenfor rammen av selve forestillingen, så ble forestillingene på 
1970-tallet oftest vist som en egen separat del, med påfølgende diskusjon og bygdefest. 

Pendlerne 
I 1972 satte Nationaltheatrets Oppsøkende Teater (NOT) opp debattstykket Pendlerne. Stykket var 
basert på dokumentarisk materiale fra arbeidere, primært fra bygden Nord-Odalen i Hedmark fylke, 
som bodde og arbeidet på brakker i Oslo-området. Formen skuespillet tok var lik på 1920- og 30-tallets 
røde revyer, med ulike sanger/sketsjer som beskrev livet på ”brakka”, sammen med satiriske sketsjer som 
beskrev myndighetenes og industrieiernes stordrifts og sentraliserings-politikk, som førte til at så mange 
arbeidere måtte dra fra sine hjem, og arbeide i de større byene. (Kaldal, 1990) Til forskjell fra Det Sociale 
Th eaters oppsetting § 245, så var det ingen hverdags-eksperter med i Pendlerne, den var i helhet spilt 
av profesjonelle skuespillere og musikere fra Nationaltheatret. Selv om det ble benyttet ”eksperter” som 
en del av handlingen, var disse fi ktive eksperter, karakterer som NOT gjerne harselerte med, som var 
inspirert av samtidens politikere – og da i populismens ånd – for å vise at de var ’for folk fl est’ og ikke 
for byråkrater eller de sentrale styresmaktene. (Watson, 2017) 

Som nevnt forut, sto det dokumentariske teatret på 1970-tallet i kontrast til den første bølgen av 
politisk dokumentarteater på 1920- og 30-tallet, da den tenderte mot å sette det dokumentariske 
materialet inn i en fi ktiv ramme. I dette henseende er det tydelig at det her er tale om et brudd hel-
ler en videreføring av en politisk teatertradisjon, da de norske politiske gruppeteatrene på 1970-tal-
let, og da HT i særdeleshet, søkte seg bort fra Piscator og Brechts episke dramaturgi og bruk av 
fi ksjonsbrudd, og valgte heller benytte seg av sosialrealisme og Penka-metoden i deres bearbeidelse 
av det dokumentariske materialet. Selv om NOT ikke brøt med den episke dramaturgien i like 
stor grad som sine kolleger i HT, da de benyttet den røde revy-formen – som var direkte inspirert 
av Piscators politiske teater og de sovjetiske TRAM-gruppenes ’levende aviser’ – var det også hos 
NOT tale om å skape en lukket teatral hendelse på scenen, som kun ble brutt når skuespillerne og 
musikerne deltok som debattanter og ordstyrere i debattmøte som fulgte forestillingen. 

Det er nettopp igjennom NOTs bruk av debattmøter som virkemiddel at en kan se deres doku-
mentariske teater som relasjonelt. Deres forestillinger var bevisst lagt opp som debattstykker ”med 
open diskusjon med og mellom publikum som ei ”andre akt”.” (Eggen, 1987:8) Dramatikeren 
Arnljot Eggen beskriver den unike kontakten gruppeteatret fra Nationaltheatret fi kk med de pend-
lende arbeiderne, både i forprosessen, men også i forbindelse med visningen av Pendlerne: ”Premis-
sane gjekk også ut på at pendlarne, avgrensa til dei i bygg og anlegg, sjølve skulle komma til orde 
gjennom stykket. […] Vi drog sjølve ut i brakkeleirane i og omkring Oslo og til pendlarbygder, var 
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kjend med miljøet og møtte forteljarar som gav oss historier og språklege uttrykk til scenisk bruk.” 
(Eggen, 1987:7) Og debatten gikk varmt for seg på ”landsens lokale, bedriftskantiner, brakkebyar 
og der det elles var samla folk som kjende pendlartilværet på kroppen eller på annan måte var invol-
vert i problematikken.” (Eggen, 1987:8) Eggens refl eksjoner over prosessen med å skape Pendlerne 
sammenfaller her med Jordals erfaringer med teaterturneene med Hålogaland Teater. Medlem-
mene i gruppeteatret NOT hadde et direkte ønske om å nå ut til en annen del av befolkningen enn 
den som vanligvis frekventerte Nationaltheatret, ved å oppsøke dette publikumet direkte, og ta opp 
deres problemer. Skuespiller Kjell Kjær beskriver ideene bak det oppsøkende teater: ”som basis for å 
gjøre noe som kalles oppsøkende teater, eller besøksteater, er at alle teatersosiologiske undersøkelser 
viste det, en i grunnen hadde en sterk fornemmelse av, at teatret var forbeholdt utdannelses og øko-
nomisk sett, dem som tilhører, en privilegert overklasse i de store tettsteder, og ikke nådde utover 
den glassklokka som teatret er.” (Kjær i: Einarson, 1974) Den relasjonelle estetikken i Pendlerne 
kan altså ses på fl ere plan. Oppsettingen er ment å søke identifi kasjon med publikummet, gjennom 
å oppsøke, og ta opp problemstillinger som opptar målpublikumet. Publikum får komme til orde 
både i forprosessen, gjennom intervju som gruppeteatret foretok, og som en del av forestillingen, i 
forbindelse med debatten i ”andre akt”.

Forløperen til Pendlerne var Svartkatten (1971). Mens Svartkatten ikke var regnet av regissøren 
og aktørene selv å ha like god kunstnerisk kvalitet som Pendlerne, så førte forestillingen til stor op-
pslutning blant publikum, og til en opphetet off entlig debatt. Svartkatten var på samme måte som 
Pendlerne dokumentarteater i rød revy-format. Regissøren Janken Varden beskriver prosessen rundt 
Svartkatten slik: ”Mens vi satt der og teoretiserte og tenkte […] så ”eksploderte” Vestfossen og 
papir-og celluloseindustrien. Nedleggelser, oppsigelser. Midt foran øyene for oss. Vi sa: ”Yes! Dette 
må vi gripe fatt i!” (Varden, 2015:7) Dette falt imidlertid ikke i god jord med direktørene av fabrik-
kene, bank og næringslivstopper, eller med Arbeiderparti-regjeringen og fagforeningstoppene i LO. 
Allerede før forestillingen hadde premiert var det en større polemikk i fl ere aviser. (Andersen, 1971) 
Denne polemikken gjorde at den oppsøkende forestillingen som i utgangspunktet var myntet på 
arbeidsledige papirarbeidere fra bygdene rundt Drammensvassdraget, fi kk en nasjonal oppmerk-
somhet. Varden beskriver det slik, ”Jeg tror aldri jeg kommer til å glemme premieren på Vestfossen. 
[…] hele Oslo-pressen var jo der, så det var en sånn voldsom sensasjon.” (Varden, 2015:7)  På lik 
linje som med § 245, kan ikke Pendlerne eller Svartkatten kalles hyperteater, da de store debattene 
i media, særlig forut for Svartkatten, kom noe overraskende på gruppeteatret. (Varden, 2015:7) 
Dermed er det tydelig at mediedekningen av Svartkatten ikke var sett på som en del av det op-
psøkende teatrets dramaturgi. Allikevel vil en kunne se noen likhetspunkter mellom regigrepene i 
Århundrets rettsak og i Svartkatten og Pendlerne, i relasjon til at publikumsdeltakelse er sett som en 
del av forestillingens dramaturgi. Et annet element som sammenfaller mellom Varden og Traaviks 
regi er ideen om å oppsøke sitt publikum, eller ’fl yttingen av makt’, som Traavik kaller det. 

Dokumentarteatret i Norge på 2000-tallet 
Toril Goksøyr og Camilla Martens, Pia Maria Roll, Tore Vang Lid, og Morten Traavik, kam sies å 
være en del av en ny generasjonen av dokumentarteater-skapere i Norge, som oppstod på slutten av 
1990-tallet. På samme måte som inspirasjonen kom fra Tyskland til Norge på 1960-tallet, er også tyske 
dokumentarteaterskapere forutsetningen i dag. Slik som Rimini Protokoll, som har vært drivende både 
ved å utvikle nye dokumentariske former igjennom bruk av ny teknologi, men også med deres bruk av 
ulike former for publikumsdeltakelse i sine forestillinger. (Hyldig, 2015) Det samme gjør Morten Traavik 
i Århundrets rettssak (2017), som utspilte seg under Barents Spektakel, som er en årlig scenekunst 



152

Dokumentarteater

festival som fi nner sted i Kirkenes i februar måned. Den var utformet som en iscenesatt ’generalprøve’ 
på en kommende rettssak (november 2017) som er initiert av Natur og Ungdom og Greenpeace. De 
to miljøvernorganisasjonene har reist et miljøsøksmål mot den norske staten i forhold til deres vedtatte 
planer om å bore etter olje i Barentshavet. Til grunn for søksmålet legger organisasjonene grunnlovens 
”miljøparagraf”, som sier at: ”Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 
betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.” [mine uthevinger]. Videre står det eksplisitt at 
staten har ansvar for å gi borgerne: ”kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte 
og iverksatte inngrep i naturen”. (Greenpeace Norway, 2016) Da Morten Traavik iscenesatte denne 
rettssaken, ble representanter eller vitner fra begge sider invitert. For saksøkerne: miljøvernorganisasjoner, 
sameaktivister og biologer. Og for de saksøkte ble oljeministeren, statsministeren, og representanter for 
oljeindustrien invitert, men de takket alle nei. Som nevnt i dagsavisen, fi kk publikum rollen som jury, 
og på rettssakens siste dag stemte juryen om staten skulle få foreta den planlagte boringen etter olje i 
Barentshavet, eller ei. (Dale, 2017b) Det er altså tale om en relasjonell estetikk i Århundrets rettsak, 
hvor publikum har en avgjørende rolle i utfallet av forestillingen. I tillegg blir fi ksjon og virkelighet 
blandet sammen ved at forestillingen benytter seg i sin helhet av ulike eksperter og representanter. Det 
er rammeverket rundt som er teatralt, slik som amfi et og scenen som var bygget av is og lyssatt, og gav 
forestillingen en mer trolsk stemning, enn om den hadde vært satt opp i en ’black box’, eller i en ordinær 
rettsal. (Tode, 2017) 

Traavik nøyer imidlertid seg ikke bare med å sette opp Århundrets rettsak i et uvanlig scenerom, men 
søker også å sprenge teatersalens vegger ved å benytte seg av hyperteatret som metode. Denne metoden 
kommer særlig til syne i Traaviks mediestrategi. Redaktøren for Norsk Shakespeare og teatertidsskrift, 
Th erese Bjørneboe, beskriver Traaviks mediestrategi som en spenningsdramaturgi i hennes omtale av 
Århundrets rettsak, hvor den tredelte strukturen av forestillingen ”hvor første dag var satt av til aktor og 
vitnene hans, andre til forsvaret, og tredje til avstemmingen, eller dommen […] fi kk pressen til å følge 
forestillingen dag for dag – som en nyhetssak”. (Bjørneboe, 2017:37) Traavik får dermed media til å 
rapportere og kommentere teaterforestillingen som om det er noe som skjer i ’virkeligheten’.  Denne 
spenningsdramaturgien og blandingen mellom virkelighet og fi ksjon resulterte blant annet i at dommen 
som ble avsagt på den tredje dagen av publikum i rollens som jury, ble rapportert av journalister som 
om det var ’det nordnorske folks’ dom. ”74 av publikum på «Århundrets Rettssak» stemte for at det 
er imot grunnloven å bore mer i Barentshavet. […] – Det betyr at utvinningsplanene må stanses med 
umiddelbar virkning. Det er ingen mulighet for å anke dommen fra folkedomstolene videre, annet enn 
via folkets vilje, sa regissør Morten Traavik, og fi kk jublende applaus.” (Mækelæ, 2017) Ved å inkludere 
publikum som jury, så har Traavik latt de berørte få komme til orde. På denne måten søker Traavik å 
skape et politisk opposisjonelt rom, hvor publikum selv kan være med å påvirke staten og regjeringen, 
uten at Traavik selv har tatt stilling i saken. Det at forestillingen gir rom for meninger og handlinger 
som står i opposisjon til den offi  sielle norske oljepolitikken, gjør at forestillingen kan ses som en politisk 
opposisjonell oppsetting. Traavik har søkt å gjøre teatret om til agora, et demokratisk forum, og omgår 
på den måten å selv ta ’side i politikken’ selv om teatret han lager er høyst politisk. 

Konklusjon
I denne artikkelen har jeg søkt å svare på hvordan norsk politisk dokumentarteater i tre ulike perioder, 
1930, 1970 og 2000-tallet, forholder seg til fi ksjonsbrudd, relasjonelle virkemidler og hyperteater, samt 
politisk agitasjon på scenen. Under relasjonelle virkemidler har jeg særlig sett på bruken av dokumentar-
aktører, eller ulike eksperter og representanter på scenen. Jeg har også sett på i hvilken grad Gunvor Sartz, 



153

Anna Blekastad Watson

Nationaltheatrets Oppsøkende Teater og Morten Traavik har involvert publikum i sine produksjoner. 
Ved å se teatret i de tre periodene som en tradisjon i diskontinuitet, slik Paget og Bishop hevder, som 
en stadig tilbakevending av politisk og sosial kunst, er det mulig å se hvordan de nevnte regissører og 
teatergrupper bidrar til å skape et teater som tilsynelatende virker nytt, men som med nøyere ettersyn 
kan ses i sammenheng med teatret i de foregående politiske teaterbølgene. Slik fremtrer det et bilde av 
det politiske dokumentarteateret i Norge som både står i forhold og i kontrast til hverandre. 

Gunvor Sartz og det Sociale Th eater søkte å bryte med fi ksjonsteatret og den fi ktive fortellingen i 
§ 245, ved å benytte seg av eksperter (en leger som foreleser om fosterfordrivelse) og dokumentariske 
fi lmmateriale. Sartz kalte selv § 245 for et debattstykke. Forestillingen fi kk stor oppmerksomhet i mediene, 
og dette har bidratt til at forestillingen har sprengt seg ut av teatersalen og inn i samfunnsdebatten. 
Nationaltheatrets Oppsøkende Teater ville heller sette det ’virkelige’ materialet inn i en fi ktiv ramme. 
De benyttet seg av revyformatet. Mens det ligger en usikkerhet rundt de relasjonelle virkemidlene i § 
245, fremkommer det tydelig at NOT faktisk engasjerte sitt publikum i debatt, om enn ikke som en del 
av selve forestillingen, men adskilt som en ”andre akt”. Et annet element som gjør NOTs produksjoner 
relasjonelle, er at de er oppsøkende, at de reiser til små tettsteder, skoler og arbeidsplasser, og at  de baserer 
forestillingen på dokumentarisk materiale som er samlet inn via intervju. Morten Traavik involverer også 
publikum i Århundrets rettsak, da gjennom en tredje akt, hvor publikum får avgi sin dom i rollen som 
jury. Mens Sartz benyttet seg av fi ksjonsbrudd i § 245, og NOT omgjorde dokumentarisk materiale 
til sangnumre og sketsjer, så kan en si at Traavik lagde en virkelighets-kontrakt med sitt publikum. I 
Århundrets rettsak er et virkelig søksmål gitt en teatral ramme, ved hjelp av et amfi  og scenerom laget 
av is.  

Til felles har de nevnte teatergruppene og regissørene tatt opp dagsaktuell tematikk i sine 
teaterproduksjoner, og ved dette søket å nå ut til de berørte parter. Der forestillingene skiller seg 
fra hverandre, er i deres valg av ”virkelighets-dramaturgi”, i relasjon til publikumsdeltakelse og 
mediestrategi – om det anses som en integrert del av forestillingen, eller ei. Hvor Sartz ikke har søkt en aktiv 
publikumsdeltakelse, eller selv tar del i den off entlige debatten, har NOT inkludert publikumsdeltakelse 
i den påfølgende debatten. Imidlertid kom medias interesse for Svartkatten, som en overraskelse på 
gruppeteatret.  Til forskjell søker Traavik bevisst å inkludere både publikum og media i Århundrets rettsak, 
gjennom den dramaturgiske metoden som Traavik selv benevner som hyperteater. 

Samtlige produksjoner kan derimot ses som direkte politiske, da teatergruppene/regissørene har søkt å 
direkte påvirke samfunnsdebatten. Mens skuespillerne og regissører i Det Sociale Th eater og i NOT har 
tatt side i politikken, søker Traavik å la publikum selv få ta side, uten å vise til en klar tendens i Århundrets 
rettsak. Dette viser tydelig at dokumentarteatret i Norge på 1930, 1970 og 2000-tallet, er del av den samme 
(brutte) politiske teatertradisjon.   

Anna Blekastad Watson 
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(Glasgow), en praktisk teoretisk grad innen fagfeltet samtidsteater (Contemporary Th eatre Practice). 
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Af Erik Exe Christoff ersen og Ida Krøgholt

Brugen af ikke-professionelle kan ses som en form for selvkritik af teatret. Teatret bevæger sig ud af det 
etablerede teaterrum eller omvendt trækkes ikke-teatervante tilskuere ind i teatret. Det er en risiko som 
også knytter sig til de medvirkende som ikke har den professionelles sikkerhed og derfor på mange må-
der er udsat – selvfølgelig også i forhold til hvad der sker efter forestillingsperioden. 

Det følgende er gensyn med en række forestillinger, hvor vi peger på forskellige formater. De 
forskellige måder at inddrage aktørerne på, kan tilsammen vise en variation i feltet. Iscenesættelserne 
lader aktører indgå i en fremstilling af en by (100 procent København, 2013), i et tematisk fællesskab 
(Fædre, 2015), et drømmende fællesskab (All my dreams come true, 2013), et etnografi sk fællesskab 
(Kalaallit Aalborgimiitut, 2015), et asylpolitisk fællesskab (Uropa, 2016), et nationalt fællesskab (Th e 
Provocateur, 2015), et stedsspecifi kt fællesskab (Bâtiment, 2016), et genetisk fællesskab (46+1, 2017).

100 Procent København,

Rimini Protokoll, Det Kongelige Teater 2013 
Byen som fællesskab

Konceptet begyndte i Berlin i 2008, og siden har teaterkollektivet Rimini Protokoll iscenesat statistiske 
kædereaktioner i en række andre byer: Mannheim, Köln, Melbourne, Athen, Vancover, London, Zürich, 
Wien og endnu fl ere – og altså nu i København. 

Drejescenen bevæger sig langsomt, og en for en stiger de medvirkende op på den og præsenterer 
sig med navn, alder, en medbragt ting og en kommentar om ”likes” og ”dislikes”. Claus, som mener 
det kongelige teater burde drives på markedsvilkår, har taget en kasse med søm og skruer med, ”fordi 
man aldrig ved hvad der kan ske”. Amalie elsker at rejse og har dekoreret sig selv med breve fra folk, 
hun skriver med ude i verden. Pertunia viser publikum en skinnende gul kjole, som hun har fået af sin 
sydafrikanske mor. Og Sonja, der har været buschauff ør og hader frivillig tvang, stiller sin valgplakat 
fra Dansk Folkeparti til skue. Personerne, man her møder, er alle sammen københavnere, endda 100 
%. Det betyder ikke, at de har københavnske aner eller taler en københavnsk dialekt, men at de bor i 
København. Og da er man statistisk set københavner.  De er kommet med i forestillingen her, fordi de 
dækker seks statistiske kriterier, der afspejler Københavns demografi : køn, alder, geografi , familiestatus, 
etnisk oprindelse og socialøkonomisk stilling. Og hver af dem repræsenterer på den måde 5.622,53 af 
de 562.253 indbyggere i Københavns Kommune. 

23 % af Københavns befolkning er udlændinge, 54 % er født uden for København. En bys statistikker 
holder sammen på borgerne, de gør det muligt at skabe et overblik over byen. Ifølge sociologen Anthony 
Giddens, lever alle i det moderne omskiftelige samfund, som små sociologer. Vi bruger statistikkernes 
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oplysninger om ægteskab, skilsmisse, dødelighed osv. til at beregne og planlægge vores handlinger. 
Statistikker er altså ikke bare empiriske facts om det sociale liv, de er med til at skabe det sociale, og 
derfor er statistikken ifølge Giddens refl eksiv. 100 Procent København er fremstillet på baggrund af en 
lignende tanke og kombinerer det statistiske overblik med et komplekst socialt spil. 

Et participatorisk kunstværk
I virkeligheden er selve forestillingen kun en del af et participatorisk værk, som deltagerne har været 
aktører i over nogle måneder. Københavnerne i forestillingen er nemlig castet af hinanden i en lang 
kæde. Den eneste medvirkende, Rimini Protokoll selv har hyret, er statistikeren, Karl Axel, der har 
været ansat 40 år på Statistisk Kontor, og som endda har fået en medalje for tro tjeneste. Karl Axel har 
inviteret Villy med, Villy er pensionist og vil gerne have trafi kken ud af byen. Og Villy har inviteret Kaj, 
der har inviteret Dorthe, der har inviteret Louise, der har taget Hikmat med osv. Castingen startede i 
maj i år. Hver ny deltager fi k til opgave indenfor 24 timer at fi nde den næste ud fra princippet om, at 
vedkommende skulle matche en eller fl ere af de seks statistiske kategorier for befolkningen i Københavns 
Kommune. Og hver gang en ny deltager var blevet fundet, blev valgmulighederne for, hvem den næste 
kunne blive, forståeligt nok mindre. 

Programmet til denne forestilling har en særlig betydning. Forestillingens participatoriske stil er 
tydeligvis inspireret af principper fra de sociale medier, man får et helt katalog med facts om samtlige 
medvirkende ’venner’, der har deres egen profi l med foto og korte beskrivelser af personlige karakteristika. 
Også det statistiske princip bag castingen og forestillingen informerer programmet om. Bagefter kan 
man så løbe det igennem og tilegne sig fl ere facts om byen København og om forestillingens faktiske 
personer, som man er kommet nær.

På en sjov måde får forestillingen ved hjælp af personerne i den vist, hvordan den menneskelige faktor 
snyder kortlægningsprocessen. Mod enden af forestillingen svarer fl ere af de medvirkende bekræftende, 
da der spørges ”hvem har løjet i dag”, og sådan bliver statistikkens signifi kansniveau tematiseret. Det er 
en præmis for det hele, at der ikke er nogen troværdighedspræmis for virkelighedsfremstillingen i denne 
teatrale populationsundersøgelse. 

Mediering af de 100 borgere
Forestillingen præsenterer københavnerne både som unikke individer og som mere ensartet masse. Den 
korte og frontalt henvendte præsentation, de hver især bidrager med på drejescenen ved forestillingens 
begyndelse, har gjort dem til personer, man som publikum føler med og engageret holder øje med i det 
kommende. Men der er gjort lige så meget ud af at præsentere masseperspektivet. Det sker primært 
medieret, via et kamera der fi lmer drejescenen oppefra. Set fra oven projiceres deltagerne på en stor rund 
skærm, der hænger bag dem. Der indgår mange snedige koordineringer mellem deltagernes bevægen 
sig omkring på gulvet og fi lmatiseringen af samme. Fx grupperer de sig på gulvet i forhold til hvilken 
del af Københavns Kommune, de kommer fra. Og skærmbilledet supplerer med en grafi sk fi nesse, hvor 
man kan se kommunegrupperingerne gennem et transparent kort med afmærkede bydele. På skærmen 
synliggøres her detaljer, som kun kan ses i det vertikale perspektiv: hvem der kommer fra Østerbro, 
Nørrebro, Bispebjerg, Amager osv. 

At skildre deltagerne skiftevis som per-soner, der adskiller sig fra hinanden og som en anonymiseret 
fl ok, er et central greb i forestillingen. Skildringen udfoldes gennem en stribe af holdnings- og 
adfærdsmæssige stikprøver, som udspiller sig undervejs. En af forestillingens måder at etablere sådan et 
spil på, sker gennem en spørgeleg, som er struktureret efter principper, der gør det nemt og enkelt at 
gruppere og statistisk afl æse deltagernes svar, som i et spørgeskema. Der er som regel to valgmuligheder 
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a la ”jeg” og ”jeg ikke”, og deltagerne besvarer stikprøven ved at placere sig ud for deres foretrukne. De 
positionerer sig her holdningsmæssigt i forhold til emner som politik, religion, miljø. Men der tages også 
stikprøver af mere tilfældige forhold, fx ”hvem kom til København for at opfylde sin drøm?” ”hvem har 
grædt indenfor det sidste døgn?” eller ”hvem bor med sine forældre?”. 

Anerkendelsesteater
Det er en palet af mennesker: Som nu 20-årige iranske Husam, der har besluttet sig for at skifte en 
kriminel løbebane ud med skole og lektielæsning, og Kipanga fra Congo, der er fl ygtning, arbejdsløs 
og for hvem, København er verdens bedste by. Det gibber lidt i publikum, da 22 af de ellers muntre 
københavnere bekender at have lidt af en depression, og atter da 20 af dem markerer, at de har overvejet 
selvmord. De scener, hvor et enkelt individ er helt alene om en ytring, er også stærke fremstillinger. Som 
manden, der svarer bekræftende på udsagnet ”vi tror ikke vi vil være i live om tre år”. Eller kvinden 
der står alene i sin røde kjole på scenen som respons på ”vi voksede op uden en mor”. I den form for 
udskillelse af enkelte individer anes noget tragisk, men man må nøjes med anelsen, der gives ikke mere 
end disse stærkt visuelle statements. Ind imellem savnede man spørgsmål med et mere konfronterende 
touch. Men stemningen i salen var hjertelig og anerkendende, så hvorfor ødelægge den gode stemning, 
kan man spørge, er det ikke netop byens samhørighed på trods af forskellighederne, denne forestilling 
skal affi  rmere og fejre? 

Den personlige og varme relation, der blev etableret ved forestillingens begyndelse til hver enkelt 
medvirkende gjorde, at der blev meget kort vej til publikums empati. Alle synspunkter blev mødt med 
synlig anerkendelse. Der blev klappet og piftet, og både den unge fyr med skyderen og tilhængeren 
af Dansk Folkeparti kunne stå frit frem uden at skulle høre buh’en fra salen. Den anerkendende 
grundstemning bevirkede, at kulturelle, politiske eller religiøse forskelle blev sidestillet men ikke 
konfronteret med hinanden, og forestillingen kom ikke rigtig i kødet på de mere problematiske sider af 
det at leve side om side med vidt forskellige værdier. 

Mulighed for antagonisme?
En elegant og åbnende gestus var det, da publikum i en lille sekvens blev inviteret til, med håndsoprækning, 
at markere, om de følte sig repræsenteret. Det ledte over i en scene, hvor publikum fi k til opgave at 
rette spørgsmål til de medvirkende, der markerede ved at række en hånd i vejret. Mens første del af 
publikumsinvolveringen var et forfriskende aktiveringsgreb, var den efterfølgende spørgerunde under 
publikums ledelse ikke så vellykket. Interaktionen virkede lidt umotiveret, nærmest som et ideologisk 
dogme, der ved at give publikum det førende greb, gav dem indfl ydelse men desværre samtidig svækkede 
iscenesættelsen. Problemet var ikke, at publikum blev aktiveret, men at der ikke var nogen ramme for 
interaktionen. Det var egentlig fi nt at blive konfronteret med opgaven, man kunne næsten ikke undgå 
at komme til at overveje betydningen af spørgeretningen. Fx overvejede jeg, om man kunne spørge på 
en mere udfordrende og måske antagonistisk måde, end forestillingen hidtil havde gjort, men jeg kunne 
ikke komme på noget brugbart, for hvordan skulle spørgsmålet formuleres, og hvad ville konsekvensen 
blive? Enkelte forsøgte sig så halvhjertet med spørgsmål som ”hvem mener landbruget har betydning 
for København” og ”hvem prutter om natten”. I stedet for den lidt ørkesløse interaktion med salen, ville 
en dramaturgisk opstramning med indarbejdning af nogle mere præcise kontrapunktiske momenter 
formentlig have givet en modsat eff ekt og kunne have gjort kommunikationen af værdimæssige forskelle 
til et ’farligere’ og mere vedrørende emne. 

100 Procent København er baseret på et eminent koncept. Den statistiske kædereaktion overfører 
på en fi nurlig måde principper fra de digitale medier til analog form, og det er imponerende, at 
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Rimini Protokoll kan rammesætte dette kaos: de 100 medvirkendes spil, de statistiske skabeloner 
og interaktionerne så vel-timet og visuelt virkningsfuldt. De dramaturgiske svagheder, der samtidig 
viser sig, kan ses som et resultat af den anerkendende tilgang, som skinner igennem som princip bag 
produktionen. Et princip, der ser mennesker som ressourcer, og som derfor forholder sig undersøgende 
til ’den anden’ frem for at fokusere på de problematiske sider af det sociale fællesskab. Grundindstillingen 
er: ”jeg ved ikke, hvad du er for et system, og du kan ikke se ind i mig, så lad os undersøge hvad 
relationen mellem os kan udrette”.  Det er oplagt at et participatorisk kunstprojekt som 100 Procent 
København, der undersøger forholdet mellem teatret og det sociale, og som er betinget af aktørernes 
frivillige indsats, i en vis udstrækning betaler participation med anerkendelse. Men den anerkendende 
indstilling har også en pris, og spørgsmålet er, på hvilken måde forestillingen udfordrer ”massen i os”, 
som Peter Sloterdijk har efterlyst i sin kultursociologiske diagnose af massesamfundet (Masse og foragt, 
2002), hvor han forholder sig kritisk til massekulturens gensidige rygklapperi. Sloterdijks synspunkt er, 
at vi i det moderne massesamfund ikke kan fi nde ud af at give foragten en anstændig form, og derfor 
bliver den umulig at håndtere og et samfundsmæssigt tabu. I 100 Procent København er der en tendens, 
der peger i den retning, en tendens til at den anerkendende fremstilling af københavnerlivet lægger en 
dæmper på de mere beskidte og smertelige sider af samme. 

Fædre 

Aarhus Teater 2015
Et tematisk fællesskab 

Der ligger 5 tons sand på scenen. Der er en masse sandkorn svarende til sædceller i en enkelt sædudløsning, 
fortæller Patricia. Scenen er en sandkasse, som aktørerne søger og graver i, med publikum siddende tæt 
udenom i en halvcirkel. Patricia er forestillingens eneste kvindelige medvirkende, og hun opregner det 
detaljerede sædcelleregnskab, mens hun studerer sandbunken ved hjælp af lyset fra en lommelygte. 
Hun har selv søgt efter den mand, der for 27 år siden leverede en ladning sæd til hendes mor, hvoraf 
en skæbnefuld celle har skænket hende de mørke øjne og genetiske evner for musik. Men nu har hun 
opgivet at fi nde ham, den anonyme far, og selv om hun gerne ville kende sit genetiske ophav, gør det 
hendes verden lidt mere overskuelig at lade vær at lede mere. Patricia er én af de syv medvirkende, hun 
sørger for at forestillingen glider, hun giver tekniske cue’s, har overblik, og lægger stemme og rytme til.

Fædre lader de medvirkende fortæller om et vedkommende tema, hvis konfl iktpotentiale berører alle. 
Men som ’sig selv’ præsenteres de som singulære personer. Og det betyder at uanset hvor meget ’vi’ alle 
kan snakke med om fædre, kan vores oplevelser ikke beskrives med et fælles ’vi’, da erfaringerne er noget, 
vi gør alene. Hvert eneste blik forestillingen tilbyder forbliver på den måde personligt, uden at der søges 
efter en fælles abstraktion a la: sådan bør vi være fædre, eller sådan kan vi forestille os fædre må føle. 
Derfor fungerer forestillingen også godt som virkelighedsteater - det er virkelighed, der præsenteres på 
scenen med disse medvirkende borgere som materiale, og ’i virkeligheden’ fi ndes vi kun en og en.

Instruktør og dramaturg har vægtet de mere smertelige dele af far-forholdet. Dermed virker det 
også som om, de medvirkende satser noget med deres fortællinger, og at de er på opdagelse i deres 
egen forståelse af det, de beretter om – og måske får noget ud af at stå på scenen her og nu og dele 
deres erfaringer. Det er denne form for nærvær gennem autofi ktion, Borgerscenen i denne forestilling 
har udviklet et rigtig fi nt greb for. Fortællefragmenterne er bundet og monteret sammen på en højst 
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virkningsfuld måde, med en transparent dramaturgi, der løbende formidler et overblik og ved hjælp af 
vejskilte markerer den dramaturgiske retning. De musikalske indslag er ret afgørende og de medvirkende 
kan alle sammen spille musik. Det er sandsynligvis derfor, de ikke forsøger at ’spille skuespil’. Musikken 
skaber brud med de personlige fortællinger, og det virker forfriskende, at aktørerne spiller og synger 
sammen og laver rytmisk musik – stomp - ud af bevægelser med redskaber og skovle, når de graver i 
sandet.

Den gode familiefar, den fraværende far, stenaldermanden og fremtidens far
Blandt de syv medvirkende har tre selv erfaring med rollen som far - eller faropgaven, -gaven eller 
-udfordringen, alt efter hvordan man ser på det. Alle har medbragt fortællinger, som kalder på at blive 
fortalt, og som omhandler personlige, ofte smertefulde og pinlige men også forløsende erfaringer med 
deres fædre og i nogle tilfælde altså med eget faderskab. Og der er mange måder at have det med fædre 
på indenfor faderskabet, hører man. En far kan vise sig at være en helt anden end den, man troede. Selv 
den mest cool macho-far kan gå hen og blive blød og grådlabil. Og man kan godt savne sin far hver 
eneste dag, selv om han i sit fravær bare hælder mere og mere salt i afsavns-såret.

Forestillingen er dramaturgisk organiseret i fi re kategorier, som lapper ind over hinanden: den gode 
familiefar, den fraværende far, stenaldermanden og fremtidens far. Stenaldermanden bekymrer sig ikke 
om, hvilke børn der er hans, og hvem der er børnenes mor. Sæddonoren er sådan en stenaldermand. 
Den fraværende far fylder betegnende nok mest i forestillingen, det er den kategori, de fl este fortællinger 
berører, den, der er mest stof i og mest kvalfulde. Fremtidens far er også under kontinuerlig tematisering, 

 Fædre, Aarhus Teaer (2017)
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bl.a. diskuterer de medvirkende fl ere gange holdninger og grænser i forhold til naturlig befrugtning, 
fertilitetsbehandling og reagensglasbørn. De drøfter hvad genetisk relation egentlig betyder og 
diskuterer både deres egne og mere almene etiske grænser for, hvornår og hvordan der kan være grund 
til fertilitetsbehandling. Og de snakker om, hvilken far de gerne selv vil være, hvilket igen relaterer til 
deres egne erfaringer og sætter deres fertile baggrunde i spil.

Det at tage afsked med en far eller ændre de forestillinger man har om at være eller have en far 
tematiseres: Jeppe beskriver sit forsøg på at sige farvel til sin fars bastante normer og kritiske fordømmer-
refl eks, og barndomshjemmet sammenligner han dystert med en tomt, der ligger og stråler som efter en 
atomulykke. Samtidig er farens store legeme et potentiale, og hans fars krop har en tiltrækningskraft, 
som han refl ekterer over: ”At give min far et kram er som at holde om et træ i skoven. Man bliver ikke 
krammet igen, men man ved godt, det har en vitalitet. ”På den måde tegnes diskret og humoristisk 
en nuanceret fortælling om et faderopgør. At være far beskrives også som en grundmodel. Henrik er 
selv far, men i en ny farmodel – en ultra kompakt letvægtsmodel. Henrik er nemlig ikke så stor som 
de fl este andre fædre, da han har sygdommen knogleskørhed. Hans egne børn lider heldigvis ikke af 
det samme - men han tumler med oplevelsen af, at børnene er blevet belastet af andres blikke på deres 
lille far. Til syvende og sidst kan det nu ikke slå ham omkuld, siger han. At være far kan også ses som et 
kompetenceprofi leret job, og Lasse fortæller i munter stil om sin jobsamtale til projektstillingen, hvor 
han gjorde sit bedste for at overbevise sin kommende kollega om, at han kunne leve op til kravet om 
stabilitet og omstillingsparathed. Han fi k jobbet og opdagede, at han reelt havde signeret en 18-årig 
kontrakt, ja, nærmest havde fået fastansættelse.

Det sørgelige
Man bliver vidne til en tabubelagt og grum fortælling, som fortælles usminket af Nikolaj, forestillingens 
yngste medvirkende. Hans far lever ikke længere, han var fi losof og misbruger. Hver tredje uge drak 
faren sig fra sans og samling, og moren samlede ham op gang på gang. Moren valgte også selv at afruse 
faren og lænkede ham med håndjern til en radiator, som han blot rev ud af væggen. Man var i kaos 
næsten hver dag, så da forældrene overraskende fortalte, at der ventede en ny i familien, kunne drengen 
Nikolaj ikke rigtig følge deres forventningsglæde men blev meget bekymret. Og allerede mens moren 
lå på hospitalet med den nye lillesøster, måtte han som 8-årig passe hus og hjem, fordi faren fi k behov 
for at ’tage en tur’.

Flere fortællinger drejer sig om fædres svigt ved fravær og mangel på en kærlig relation, men den 
anden vej rundt er der også fortællinger der refl ekteret over sønners risiko for, intenderet eller ej, at svigte 
eller forsømme en far. Fortroligt fortæller Patricia, at hendes far først fortalte hende og hendes søster, at 
han ikke er biologisk far til dem, da de var 22. Afsløringen skabte en krise både hos faren og børnene. 
Hos børnene primært fordi forældrene havde hemmeligholdt dette faktum så grundfortællingen om far 
pludselig ikke stemte. Og hos faren fordi han var skrækslagen for børnenes reaktion og frygtede, de ville 
kappe forbindelsen til ham. Var deleordningen mellem forældrene efter de blev skilt så et stort bedrag, 
nu da den genetiske realitet var udslettet? Og skulle campingturene og alle isene spist sammen med far 
med et slag devalueres? Svaret lyder kærligt: ”nej, det er netop de ting vi har haft sammen, der gør, at han 
er vores far. ” Og i det lys er Patricias far så blevet en ny virkelig far. Et af de fi neste indslag i forestillingen 
foregår omkring hendes fortælling, da et mandekor uventet spankulerer ind på scenen imens de synger 
Nick Caves Into My Arms. De er alle sammen 50+ og de virker rørende, lidt skrøbelige som de står der 
og synger, mens Patricia smilende ser dem i øjnene en for en, i jagten på sin sædfar. Hun opgiver at fi nde 
ham, det kunne jo være dem alle, og antallet af potentielle sædfædre er alt for stort.

Borgerscenen arbejder med, hvordan det personlige gives kunstnerisk form og bliver et værk, der kan 



163

[Fællesskabsformater]

opleves af mange. De medvirkende optræder med deres egne navne, de er personer, som er nærværende 
til stede på scenen hver og én. Udfordringen er så at fi nde en form, som kan kommunikere det unikke 
ved disse mennesker og deres hverdagsfortællinger. Når instruktøren sætter de medvirkendes særegne 
fortællinger ind i en teaterramme, hvor meningen opstår gennem tilskuerens tilstedeværelse, skal det 
unikke fortælles som om, der er et fælles ’vi’, for på den måde får tilskueren mulighed for at genkende 
sig selv, samtidig med at det gøres tydeligt, at vi alle erfarer vores virkelighed unikt og hver for sig.

Iscenesættelse: Anne Zacho Søgaard. Medvirkende: Mikkel Drejer Bertelsen, Andy Villadsen, Jeppe 
Brøndum Hansen, Henrik Hjort, Lasse F. A. Nielsen, Patricia Møller Steff ensen og Nikolaj Boye 
Th omsen.

All my dreams come true

Aarhus Teater 2013
Et drømmende fællesskab 

To personer A og B kommer ind på scenen iført store ansigtsmasker. Rummet er stort og tomt bortset 
fra et skab (med reference til eventyret Narnia af C.S. Lewis) på midten og en pc i den ene side og 
en gammeldags pladespiller i den anden. Fra tid til anden går skuespillerne ind i skabet, her optages 
de af et videokamera og billedet projiceres op på bagvæggen. I baggrunden er der tomme stole og på 
gulvet papkasser med kostumer. Væggene er plastikbaner og rummet minder om et ufærdigt rum, hvor 
der stadig arbejdes. De to personer føler sig pinligt berørte, de er usikre og tilsyneladende blot kastet 
ind på scenen uden noget klart formål.  Deres kroppe udtrykker denne tilstand af rørende utryghed. 
De bekender begge, at de faktisk er deprimerede, den ene mere end den anden. De er også trætte af 
tomheden, kriser og mangel på fantasi, af sig selv og det, de alligevel ikke tror på: fremtiden. De bliver 
enige om, at de vil have eventyret tilbage i deres liv. 

De to personer forsøger at genskabe noget som de har mistet. Og hvad er det så, de eksperimenterer 
med? Jo de prøver at fi nde det. Det som de savner, det som kun synes at overleve i en udvandet form i 
mediernes Disneyland. Men kunne tale om et forsøg på genfortryllelse i forhold til det, som Max Weber 
allerede i 1913 kaldte det moderne livs af-fortryllelse. 

”Tænk hvis vi er dem som inderst inde ved, at vi har spillet fallit. At jorden, klimaet, krisen, 
overbefolkningen, forbruget, DET HELE, er ved at bukke under og det ikke nytter noget at skrige 
vækst. Tænk hvis vi er dem, som ved det. Tænk hvis vi er dem, der siger, vi vil ikke mere. Vi kan 
ikke mere. Vi vil have en anden fortælling, en anden historie – et eventyr vi kan tro på”. Citeret fra 
programmets manuskript. 

A (hun) går gennem skabet for at komme ud som Snehvide, og de spiller fragmenter af historien om 
den onde stedmor og de syv små dværge og den prins, som redder hende i slutningen. Men så bliver de 
uenige om konceptet, og han mener hun blot lider af en indbildt depression. B (han) begynder på sin 
yndlingsfi gur Aladdin, men heller ikke den historie får de spillet færdig, for A klarer ikke rollen som 
”nøgen” prinsesse Jasmin. Hun afbryder, fordi hun føler sig grim og med for stor en røv. Hun går frem 
til rampen og taler direkte til tilskuerne med en personlig ikke-teatral stemme:  

”Jeg beklager at jeg bare står her og hælder af, at det hele går i stå, men her før jeg kom begyndte 
min krop at ryste. Jeg forsøgte ringe til min far. Mine fi ngre kunne knap ramme tasterne og da jeg kom 



164

 [ Essay ]

igennem faldt ordene ud af munden og lå på gulvet og gispede. Jeg lagde på, kravlede ud på toilettet og 
kastede op. Jeg forsøger at få vejret. Indhalerende min egen galde”. (Manus)

Er det rollen eller er det skuespilleren som taler? Replikken siges, som delte hun (skuespillerne) en 
intim fortrolighed med tilskuerne. Det skaber en autenticitetseff ekt, som på forskellige måder uddybes 
i resten af forestillingen. De springer fra tid til anden ud af rollerne og henviser til Disney, som allerede 
har ”klaget over denne forestilling”. B henvender sig også direkte til tilskuerne. Han drømmer om at 
gøre oprør og skabe en revolution som det arabiske forår.  Han søger de store muligheder, men erkende 
at ”mulighedssansen” er kvalt. 

Forestillingen har ud over de to skuespillere også et kor af usædvanlige virkelige ”eventyrfi gurer”: to 
dværge, en spastiker, en overvægtig kvinde og en usædvanlig høj fyr på to meter og atten. Men kunne 
formodentlig have valgt skuespillere til at repræsentere sådanne typer med diverse sceniske trick, men 
det ville virke på en anden måde. Her er det sansningen af disse personer, som skaber en særlig virkning 
på grund af den kropslige forskellighed fra skuespillerne. De virker i kraft af deres kropslige format 
uanset hvad de gør. Og det er med til at spænde ben for den sceniske handling. Selvom de iscenesættes 
i en række roller med og uden masker og både synger og taler, er de først og fremmest autentiske. De 
er det de er som outcast, sjove, mærkværdige men også tragiske, fordi de aldrig bliver lige som os. Det 
kommer yderst klart og stærkt frem, da de som samlet gruppe går frem på scenen og taler højere og 
højere så de til sidst råber direkte til tilskuerne: ”DET er frihed. DET er rigdom. DET er skønhed. DET 
er beundring. DET er anerkendelse. DET er respekt.” (Manus)

Det er hvad også de drømmer om. Statisterne spiller en række forskellige roller som dådyr, dværge, 
Grethe der voldtages og Supermand som crowdsufer hen over publikum og de hjælper med at iscenesætte 
Snehvides kedsomhed efter ægteskabet, hvor prinsen har travlt med rigets regnskaber og magien fra 
skoven er forsvundet. Det hjælper ikke meget, at Snehvide får et barn, faktisk gør det blot det hele meget 
værre. Hun går hjemmefra, fester igennem, kommer hjem med tømmermænd, får besøg af lægen, men 
ingenting hjælper, for hun mangler det.

I en anden historie spiller B Joakim von And, som har alle muligheder, men ikke kan mærke sig 
selv. Han går til psykolog, men det hjælper ikke. Han tænker det er sex, han mangler, men selv ikke 
en ekstrem voldtægt af Supermand og Bambi hjælper på hans manglende selvfølelse. Spastikeren truer 
han til at fortælle en rørende historie om sine drømme, men heller ikke det kan han mærke. Han håner 
spastikeren for at være uden værdi og får en dværg til at skyde ham i tindingen. Endelig sker der noget på 
Aarhus Teatret, som han siger, og tilføjer at han vil kneppe den døde spastiker i skudhullet. Her kommer 
Snehvide tilbage som den franske revolutions frontfi gur med blottet bryst. Hun afbryder And med 
bukserne nede og truer ham med en pistol. Hun gentager: ”vi vil have et eventyr, vi kan tro på”. Men 
tror vi på hende? På hendes bluse står der skrevet ”Vi er dem”. Altså dem som ved at ”vi har spillet fallit”. 

Det er en tvetydig slutning for også den franske revolution mistede evnen til en anden fortælling 
og medfølelse. Men er der alligevel muligheder for en fremtid på bunden af depressionen. Forholdet 
mellem Snehvide og von And er i hvert fald fantasifuld i sin underlige overskridende karakter. Det 
moderne liv rummer muligheder for selvrealisering. Ingen er på forhånd principielt dømt ude, men der 
er tale om et pres og en betydelig konkurrence for at holde sig på sporet. Det perfekte liv kan let blive 
en overbelastning, som fører til depression og angst for at ”falde ud” af systemet. Og så er det vanskeligt 
at melde sig ind i ”kampen”, som A siger. Marginaliseringen, som allerede er et vilkår for de håbløst 
u-perfekte, truer også os som i udgangspunktet har muligheder for at begå os i livets talentshow. Hvad 
betyder det, når disse forskelligheder mødes i en kreativ proces. Kan forskelligheden befrugte hinanden 
og åbne for en genfortryllelse?
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Dramaturgien
Lollike afsøger det normale og det unormale i det senmoderne liv, som han også gjorde det i Det 
normale liv 2011 og Manifest 2083. En af de centrale forbandelser er refl eksiviteten og selviagttagelsen, 
som gør, at man hele tiden bliver selvvurderende og selvkritisk i forhold til alle mulige og umulige 
iagttagelsesmuligheder, koder og synsmåder for det ideale. Disney spærrer for virkeligheden ved så at sige 
at kontrollere vores evne til at opfi nde eventyr. 

Refl eksiviteten er et tema men den er også en form for dramaturgi, som Lollike udvikler. Fortællinger 
afbrydes og betragtes udefra. A og B betragter deres liv og skaber distance til dette liv ved at spille 
forskellige roller, som samtidig refl ekterer deres eget liv. På lignende måde skaber samspillet mellem 
dem og med tilskuerne konstant nye optikker og det samme gør videoprojektionerne og statisternes 
forskellige gestaltninger. Man kan sige at dramaturgien består i en række spring mellem forskellige 
tilskuerpositioner. På et tidspunkt åbner bagscenen sig og tilskuerne ser ind på Store Scene, hvor en 
skuespiller (Niels Ellegaard), som medvirker i Molières Den Gerrige, viser sig og vinker. Det er genialt, 
at man på den måde lader den gerrige og Joakim von And spejle hinanden og dermed skaber en form 
for konkret transparens på teatret. De to skuespillere bytter scene for et øjeblik, og dermed identitet og 
publikum.

Scenen ligner som nævnt en prøvesal, hvor man afprøver forskellige roller tilsat (tilsyneladende 
tilfældig) musik fra en pc, med eller uden mikrofon, med masker og med videooptagelser. Man 
eksperimenterer med hinanden, tilfældighederne og de givne materialer - både når skuespillerne går ind 
i et skab på scenen og spiller for videokameraet, eller når de går ud til publikum og spørger, om der ikke 
er en eller anden, som har en ekstra anti-depressiv pille. Lige som prøven altid er ufærdig og et udkast, 
er forestillingen ’ufærdig’. Den forhandles og diskuteres. Det giver forestillingen en improvisatorisk 
karakter og de ufærdige fi gurer bliver metaforer for et senmoderne menneske. Dette kan iagttages som en 
skuespiller der afprøver roller og mulige spil i livet som en form for prøve. Kan man huske sin replik?  Er 
den lavet om? Spiller vi måske i virkeligheden med i et andet stykke? Er I med på, at vi lige prøver denne 
handling af? Spiller vi deprimerede eller er vi deprimerede? 

Det gennemgående er  transparente teaterhandlinger: Skuespillerne tage maske på og af, tale 
i mikrofon, afbryde hinanden, fi lme sig selv, tale med publikum, sige replikker som del af den 
performative begivenhed.  Det forstærkes af, at vi både har professionelle skuespillere på scenen og 
personer, som ikke er skuespillere, men som er deres rolle. De forstyrrer på en måde hinanden, fordi de 
har forskellige koder, teknikker og dramaturgier. Er spastikeren rørende, fordi han faktisk er spastiker? 
Det virker latterfremkaldende når to dværge kommer ind på scenen og siger: ”Det er os der er dværgene”. 
Forestillingen dyrker disse glidninger mellem person og rolle som ufærdige udkast. Det skaber en appel 
til tilskuerne, som så at sige inddrages i eksperimentet. Forestillingen er under tilblivelse og der er tale 
om både ironi og patos i denne udveksling mellem skuespiller og rolle. Der er en tragik blandt statisterne 
på grund af deres anormale kroppe, men også skuespillerne er tragiske roller. Samtidig er der en overfl od 
af ironiske afbrydelser og referencer til, at det er ”spil”. 

Tekst og iscenesættelse: Christian Lollike. Medvirkende skuespillere: Marie Louise Wille og Morten 
Burian. Kor/statister: Carsten Mathiesen, Henriette Dienesen, Mikkel Lund, Kristian de Linde.
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Kalaallit Aalborgimiittut (Grønlænder i Aalborg)

Aalborg Teater 2015
Et etnografi sk fællesskab

Scenen i den lille teatersal er en glasmontre. Syv grønlænder-borgere er udstillet i montren på række med 
front mod tilskuerne. De er klædt i typiske grønlænderdragter med pelsbelagte hætter, huer, kamikker 
eller gummistøvler, sælskindsvanter og forskellige rekvisitter som harpuner, snesko, en rød fi skekasse, et 
tov. Som kulturhistoriske genfærd står de og betragter tilskuerne gennem glasset. Synkront begynder de 
at bevæge sig og lægger først redskaberne, derefter vanterne, så huerne, og langsomt smides “kostumet” 
for til slut at afsløre syv personer i almindelig dansk påklædning. Man hører aktørerne sige deres navn og 
alder bag glasset. Gennem deres tilhørsforhold til de to kulturer er de fælles om en eksistentiel spaltning. 
De befi nder sig mellem grønlænderen og danskeren, og ingen af rollerne er helt deres egen. Her i teatret 
indgår de samtidig i en teatral spaltning mellem den person, de hver især er, og den rolle, de påtager sig 
som repræsentanter for grønlandske borgere i Ålborg og Danmark. Forestillingen benytter elegant den 
teatrale spaltning i det videre forløb, hvor de syv medvirkende fremstilles enkeltvis med en monologisk 
fortælling og et scenisk billede. 

Ud af montren
Glasmontren åbnes og de syv medvirkende træder ud af den museale ramme og beretter med en direkte 
henvendelse om en personlig identitet, som ellers forekommer usynlig, når der tales om grønlændere 
som enten etnografi ka eller alkoholiserede stakler. De syv personlige fortællinger drejer sig netop om at 
være i et mellemrum: hverken eller og både og.

Der er den unge kvinde, Inaluk, som er kommet til Ålborg med kæresten, der skal studere, mens hun 
forgæves forsøger at fi nde et job indenfor modebranchen. Hun har søgt over hundred jobs og fået afslag 
på afslag. Samtlige ansøgninger projiceres op på bagvæggen, og hun står i billedet og taler som med 
projektionen i ansigtet. Hun vil gerne hjem, og vil samtidig blive her hos kæresten og barnet.

Sociologen Maliina holder foredrag på amerikansk om den grønlandske brain-drain – hjernefl ugt, 
som hun mener er forårsaget af de mange grønlandske skolereformer, der har ødelagt den grønlandske 
folkeskole. Paradoksalt nok, for der investeres markant fl ere midler i uddannelse på Grønland, hvor 
uddannelsessystemet udgør 15 % af bruttonationalproduktet mens det til sammenligning udgør 8 % 
i Danmark. Maliina er selv et udtryk for hjernefl ugten men har dog til hensigt at vende tilbage  til 
Grønland. Skolelæreren Lotte, halv dansker og halv grønlænder, fortæller om, hvordan hun ankom til 
Grønland i helikopter. Hun står på scenen under en larmende propel og beretter om mødet med de 
grønlandske børn. Bag hende står de øvrige i rollerne som børn, der stirrer på hende som en fremmed. 
Efter nogle år gav hun op på grund af de sociale problemer og er vendt tilbage til Danmark. Marie 
er også lærer og underviser tilskuerne i grønlandsk sprog. Hun hører os én for én i vores viden om 
folkevandringerne og andre aspekter af grønlandsk kulturhistorie. Man får ny viden og genopfrisket 
basale oplysninger om inuitterne, som også kaldes Th ulefolket, og som er de mest overlevelsesdygtige 
og grundstammen i den grønlandske befolkning. Marie har undervist i 30 år i den grønlandske skole og 
har nu som pensionist valgt at forlade Grønland for at være tæt på børnebørnene, der er født i Danmark. 
Agathe viser sin fascination af afrikansk dans, og demonstrer dermed hvordan hun er globaliseret. Terkel 
dyrkede taekwondo på Grønland, men efter han kom til Ålborg for fem år siden har han været isoleret 
og uden lyst til at fortsætte sin sport, da han føler sig udstillet som fremmed. Mens han demonstrerer 
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sine færdigheder, fortæller han, at han har det bedst, når han ikke bliver set, og derfor hverken har lyst 
til at deltage i danske klubber eller sidde med de andre grønlændere på bænken, så han er basalt ensom. 
Anna var servitrice på et værtshus, hvor hun mødte sin mand. Senere fi k hun konfl ikter med manden og 
blev skilt, og det førte langsomt men sikkert til, at hun som sin far blev alkoholiker. Hun står på scenen 
med en pose tomme fl asker, som de andre befrier hende for.

Efter monologerne inviterer aktørerne tilskuerne til kaff emik på scenen. Man er gæster omkring et 
rigt kagebord, og masser af kaff e bliver sat til livs, mens der bliver talt og udvekslet erfaringer. Aktørerne 
er generøse værter, og da alle er forsynet, stemmer de i sang, hvorefter forestillingen går videre. I den 
sidste scene er aktørerne atter bag glasmontren, som fyldes med røg mens vinden suser. Røgen er som 
en snestorm, den lægger sig langsomt, og aktørerne dukker frem i lyset og ser ud på tilskuerne. Er det 
grønlændere, som ser ud mod os, adskilt af kulturens glasrude? Er det de grønlandske ånder som svæver 
mellem levende og døde?

Forestillingen viser de medvirkende som fanget i roller og repræsentationer, de ikke kan slippe for, 
hvad enten det er som dansk eller grønlandsk borger. De er hjemløse genfærd i mellemrummet mellem 
to kulturer, hvilket giver dem et grundlæggende usikkert livsvilkår. Det vilkår deler de ikke blot med 
hinanden og andre grønlændere men med mange i vores globaliserede verden, hvor fl ytninger, fl ugt, 
deportation og identitetstab er hverdagskost. De er fanget i den kulturelle overgang, og selvom de 
afprøver forskellige roller som sociolog, taekwondokæmper, arbejdsløs, skolelærer eller afrikansk danser, 
bliver de aldrig identiske med deres roller. Det er det tragiske moment i forestillingen.

Det kunstneriske fællesskab
Netop ved at vise de medvirkende som unikke personer med en historie forsøger forestillingen at skabe 
en ny ramme, som også tilskuerne bliver inddraget i. Gennem rammen henvender forestillingen sig 
til tilskuerne som skolebørn, som elever til foredrag, som gæster til kaff emik etc., og på den måde får 
tilskuerne aldrig lov til at hvile i en fast rolle.

Forestillingen minder os om undertrykkelse og kolonisering af fremmede kulturer, som systematisk 
udryddes og samtidig romantiseres som museale objekter. Nok så vigtigt skaber forestillingen et æstetisk 
fællesskab. Aktørerne tilbyder deres personlige historier, og i kraft af den måde, forestillingen lader 
person og rolle veksle på, bliver de anerkendt og genkendelige som levende kunstneriske udtryk. Deres 
livshistoriske usikkerheder bliver almene: en allegori på modernitetens vilkårlighed.

Medvirkende: Inaluk, Anna, Marie, Lotte, Agathe, Terkild og Mailina. Instruktør: Nicolei Faber. 
Dramaturg: Jens Christian Lauenstein Led. Scenograf: Christian Albrechtsen. Lysdesigner: Mathias 
Hersland. Lyddesigner: Aske Bergenhammer Hoeg. Instruktørassistent: Anne Basse

Uropa – en asylballet

Aarhus teater 2016 
Et asylpolitisk fællesskab 

En gruppe asylansøgere indgår i en udveksling med danserne fra Corpus. Forestillingen handler om 
asylansøgernes situation, liv og fremtid. Men også og måske især om vores, tilskuernes, oplevelse af en 
næsten uløselig fl ygtningeproblematik. Vi befi nder os i en tid, som på mange forskellige niveauer er 
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præget af og udfordret af de mange fl ygtninge og asylansøgere. Krisen virker som en forarmelse både for 
fl ygtningene og modtagerlandene. Det er virkelighed, men langt de fl este af os tilskuere møder den kun 
gennem mediernes fremstilling. Denne medialisering skaber en form for følelseskult gennem ikoniske 
billeder, som af den druknede dreng (Aylan Kurdi) på Tyrkiets kyst, der ”rystede verden”. 

I den situation synes teatret at kunne tilbyde et møde med nærhed, realitet, aff ekt og empati. Selv om 
det med hjælp fra Dansk Røde Kors er lykkedes at fi nde asylansøgere, der gerne ville deltage i projektet, 
har det været usikkert, om de medvirkende aktører stadig ville være i landet, når forestillingen skulle 
på scenen, og den præmis, at produktionsteamet aldrig helt vidste, hvem der var med, har tydeligvis 
præget produktionen. Da vi så forestillingen på Århus Teater d. 2. februar, indledte Christian Lollike 
begivenheden med at indvie publikum i præmissen. Han indstillede os på, at der siden premieren få 
dage forinden var lavet markante ændringer i forestillingen. Han fortalte også, at en af aktørerne var 
blevet sendt ud af landet under prøverne i efteråret, mens to andre var gået under jorden efter at have 
fået afslag på asyl, så dem ville vi ikke kunne se. En var blevet sendt til Frankrig, men ville deltage på 
skypevideo. 

Teatermøde mellem fi ktion og realitet
Uropa består af mange forskellige medier: tekst, dans, scenografi , lys, billeder, iscenesættelse og 
koreografi . Disse er til stede samtidig men i en orden som betyder, at noget træder frem for andet og 
aktiverer forskellige sanser som udveksles med hinanden. Men Uropa er først og fremmest et møde - den 
sociale dimension i teatret står stærkt i denne forestilling. 

Midt i forestillingen inviteres en række tilskuere op og sidder blandt de medvirkende ved et langbord, 
som var det Den sidste nadver. Tilskuerne bliver budt på noget af spise fra forskellige steder i verden, og 
de får mulighed for at stille spørgsmål: Hvorfor er I kommet til Danmark? Det er et næsten umuligt 
møde på den store scene som befi nder sig mellem den teatrale fi ktion og den sociale realitet, som begge 
er i spil i situationen. 

De professionelle medvirkende i forestillingen er balletdansere fra Den Kongelige Ballets Corpus 
Ensemble. Det virker vitaliserende på den tragiske grundstemning når danserne omsætter asylansøgernes 
fortællinger om livstruende begivenheder, som de har været udsat for på grund af krig eller forbudt 
sexualitet, i dans. De springer højt eller danser med en plastikpose over hovedet og kæmper for at trække 
vejret, og man fornemmer de brutale overgreb, disse mennesker har været udsat for, som fx den unge 
fyr, Samson, fra Eritrea, der var udsat for lignende kvælningsforsøg, før det lykkedes ham at fl ygte fra de 
menneskesmuglere, der havde holdt ham i fangenskab.

Mødet balancerer mellem det virkelige og det fi ktive og har karakter af at være et grænseland, hvor 
asylansøgernes realitet kommer meget tæt på. Vi stilles som tilskuere til ansvar og kan samtidig med en 
vis distance iagttage, at det er det, der sker. Helt konkret beder forestillingen os overveje absurde kriterier 
og krav i forhold til, hvem der skal blive og hvem der skal ekskluderes: ”Jeg har lært at tælle til 10 på 
dansk”, ”jeg lover at jeg vil integrere mig”, ”jeg elsker Danmark på grund af cyklerne, friheden, stilheden 
og at her ikke er særligt mærkeligt,” de råber alle: ”Tag mig!”

At blive set
Indimellem præsenter en fortællerstemme de basale spørgsmål. Hvorfor her? Hvor mange har vi plads 
til? Dette grundlæggende problem tematiserer forestillingen uden at postulere et entydigt svar. Men 
vi ser disse mennesker som det, de er: unikke personer som bærer på ufattelige lidelseshistorier, der til 
forveksling ligner fi ktion. 

Forholdet mellem fi ktion og virkelighed væves også ved hjælp af den enkle scenografi . Bagvæggen 
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fungerer som videoskærm, og i en af de sidste scener afspilles en fi lm af havet med enorme bølger, der 
skyller ind over scenen. Måske er det havet, asylansøgerne har passeret. Uropa-utopia fremstår i en 
afsluttende scene hvor danserne og asylansøgerne danser sammen i rokokokustumer. Her tilspidses lyd 
og bevægelser i en hektisk dans, som vælter alle omkuld mens civilisationen formodes at gå under som 
en synkende skude, hvorefter scenen opløses i røg. 

Forestillingen er hele tiden båret af livemusik, som leveres af en medvirkende musiker. I 
undergangsscenen bliver musikken rockagtigt, stærkere og højere og understreger det dionysiske vanvid 
mod et rytmisk klimax og et chockerende black out. 

Risikoteater
På Århus teater rejste tilskuerne sig som en fælles krop og leverede en rytmisk applaus, som antagelig 
både var rettet mod forestillingen, de medvirkende og håbet om noget andet. De medvirkende fi k 
blomster som de efterfølgende kastede ud til tilskuerne, i en tavs gensidig erklæring om, at der er en 
række spørgsmål hverken de eller vi kan svare på. Uropa er præget af den usikkerhed og risiko som knytter 
sig til forestillingen. Hvad skal vi stille op med den virkelighed, som vores aktuelle situation stiller os i 
sammen. Under alle omstændigheder er det bekræftende at se teatret, der synliggør asylansøgernes usikre 
deltagelse, og som peger på tilskuernes deltagelse i et asylpolitisk fællesskab. 

Medvirkende: Nayzar Hla Tin, 24 år, fra Burma. Ankomst: 20141. Samson Semere, 24 år, fra Eritrea.  
Ankomst: 2014: Salam Susu, 32 fra Syrien.  Ankomst 2015: Elian Yaakob Dawood, 40 år fra Syrien.  
Ankomst 2015: Muhammad Ali Ishaq, 45, fra Pakistan.  Ankomst 2013. Nakimuli Jesca Brenda, 26 år 
fra Uganda. Ankomst: 2014. 
Koncept Corpus og Sort/Hvid. Instruktør Christian Lollike Koreografi  Esther Lee Wilkinson og Tim 
Matiakis 

The provocateur 

Aarhus Festuge, 2015 
Et nationalt fællesskab 

Provokatøren er kommet til Aarhus Festuge og sidder i sit bur på Bispetorvet. Man kunne både opleve 
en mandlig og kvindelig provokatør, begge indvandrere fra Mellemøsten. Hun er lyshåret, sminket hvid 
i ansigtet som en klov, i velsiddende sort jakkesæt og hvid skjorte. Hun sidder på sin pind og er udstillet 
som et dyr i bur. ”Tror du jeg er en abe” råber hun, da en fyr kaster en bold efter hende. ”Så skulle du 
hellere kaste en banan til mig”. Provokatøren sidder der og råber til de forbipasserende, og dem som har 
stillet sig op. For 20 kr. kan man få lov til at kaste en bold efter en hvid knap, og hvis man rammer falder 
hun ned i skumgummipuder. 

Hun snakker konstant og skiftevis håner hun dem, som rammer forbi, og opfordrer nye til at prøve 
lykken. Hun når også at fortælle, at hun selv som syvårig kom til Danmark som fl ygtning, at hun boede 
på et asylcenter og så børneudsendelsen ”Kaj og Andrea”. Hun når at synge kendingssangen, før der igen 
er en som skyder efter hende. Hun udfritter tilskuerne: “Hvordan har I det? Er I lykkelige? Hvad med 
alle fl ygtningene hvad vil I gøre med dem?” Hvem skal pengene gå til spørger hun? ”De arbejdsløse eller 
fl ygtninge?” 
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En tørklædeklædt kvinde nærmer sig. ”Du får et gratis kast! Hvor er du fra! Hvad hedder du?” ”Fra 
Irak” fortæller pigen og rammer ved siden af. ”Men du er smuk” siger provokatøren. En fyr bliver hånet 
for sine tynde arme. En anden bliver udspurgt: ”Har du ikke råd? Har du børn, som skal fodres?” Han 
skyder fl ere gange. Endelig lykkes det ham at skyde hende ned, og han triumferer. Men hun er grov og 
afviser ham som en kedelig fyr.

Provokatøren henvender sig skiftevis til den enkelte og til publikum og hun får os til at klappe af den 
iranske pige, som modigt stiller sig frem. På den måde skifter kommunikationen fra at være fokuseret 
på provokatøren til at være fokuseret på den enkelte tilskuer, som stiller sig til skue og som enten løfter 
armene i jubel, fordi der er ramt plet, eller forlader scenen skamfuldt. Den enkelte tilskuer må stoppe op 
i forhold til sin byvandring og beslutte sig for at se og høre på. Og så må man tage stilling til om man 
vil kaste en par bolde med chance for at ramme plet men også med den lille indbyggede risiko for at 
blive til grin. Provokatøren er ubarmhjertig i sin hån, men også inkluderende især overfor kvinder, som 
opfordres til at kaste. Og i visse tilfælde gratis.

Den mandlige provokatørklovn håner i fl æng aarhusianere, som bør lære at tale dansk og som ikke har 
set en neger i deres kvarter. Han er også træt af dem, som går med tørklæde for ansigtet men her kommer 
”hans kone” ind i buret sortklædt og med tildækket ansigt. Han tilbyder, at man kan få hende til at 
smide tørklædet, hvis hun bliver skudt ned. Hvor mange har ikke drømt om at se, hvad der skjuler sig 
bag hovedbeklædningen på en kvindelig muhammedaner? Der bliver skudt lystigt, men ingen rammer. 
Prisen går op og han tilbyder nu, at hun smider alt tøjet, hvis der rammes plet. Det ender med at hun 
falder og smider jakke, skjorte og tørklædet.

Scenen giver mindelser om forskellige udstillinger lige fra middelalderens gabestok til abeburet. 
Tilskuerens rolle som den der kaster kender vi også fra tivoli og markedspladsen. Men tilskuer- og 
publikumsdialogen har en ny kontekst. Provokatøren genopliver narren som både udfordrer, improviserer 
og lader sig ydmyge af publikum. Dialogen er dog vanskelig af rent tekniske årsager. Det er lidt svært at 
høre tilskuerne, som ikke er vant til at tale i en megafon, og interaktionen egner sig ikke til andet end 
meget enkelte bemærkninger.

Provokatøren udfordrer den almindelige ”selvfede” festugedeltagelse, med henvisningen til fl ygtninge. 
Scenen får vist noget om det ubehag, der også ligger i fællesskabet: frygten for at stille sig til skue, men 
også teatrets mulighed for at tage del i det off entlige liv ved at skabe en risikofyldt, kreativ og interaktiv 
situation som både samler og adskiller publikum. Her er det op til den enkelte at vælge sin tilskuerrolle.

Koncept og instruktion Christian Lollike. Co-production Festspillene i Bergen (NO), Dramaten in 
Stockholm (SE), Aarhus Festuge (DK), Staatsschauspiel Dresden (DE), and Sort/Hvid (DK)

Bâtiment. Et spejlbillede i byen 

Aarhus Festuge 2016 
Et stedsspecifi kt fællesskab 

Bâtiment, som betyder bygning på fransk, var én stor scenisk illusion og en yderst bogstavelig fortolkning 
af årets festugetema, Upside Down. Den bestod af en bygningsfacade med vinduer og døre, som lå på 
Bispetorvets brosten og kunne ses i et kæmpe spejl, der ’rejste’ bygningen op. Gennem spejlet kom 
facaden til at fremstå som en normal bygning i rette proportioner, og når der blev lukket deltagere ind 
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på scenen, kunne de bevæge sig rundt på facaden så det så ud som om, fysikkens love var ophævet. Det 
var den argentinske kunstner Leandro Erlich, som havde skabt denne ”bygning” til Aarhus Festuge. 
Den kunne både betragtes tæt på og på afstand, og man kunne betragte deltagernes leg med illusion og 
tyngdekraft. Det var sensorisk underholdende og samtidig et læringsrum for deltagelse i en fremmed 
kontekst.

Scenen havde et regelsæt:
• Der var kun plads til et begrænset antal ad gangen
• Adgang til var efter først til mølle-princippet
• Genstande af glas samt alkohol var ikke tilladt
• Der var ikke adgang for dyr med undtagelse af førerhunde

Deltagerne kravlede lodret på muren, sad i vindueskarmen eller hang i tagrenden. Særligt mærkeligt 
var det når en deltager sprang ud af billedet og nærmest ”fl øj” væk. Det var tydeligt at nogle, mens de 
ventede i køen, forberedte sig og indtog en aftalt position, og fl ere deltagere indledte et samarbejde 
omkring forskellige tableauer og bevægelser: en gruppe børn stod på skuldrene af hinanden, et barn og 
en voksen samarbejdede om at fremstille en ”ulykke”, hvor den voksne er ved at falde ned og holdes oppe 
af barnet. Værket involverer koblinger mellem kroppens bevægelsessans, den visuelle sans, tyngdekraften 
og evnen til at se det hele udefra i spejbilledet. 

Hjernen er i konstant udveksling med sanserne og både foregriber, fortolker og lagrer i form af 
virkelighedserfaring. Det gælder både de ydre sanser som syn, hørelse, smag, berøring og indre sanser som 
proprioception, dvs. det at ”mærke os selv” eller blive bevæget. Fremstillingen af visuelle umuligheder 
og ophævelsen af tyngdekraften bryder perceptionens vaner. Scenen udfordrede hjernens forståelse af 
forholdet mellem positioner, kraft og retning i rummet. Det store spejl virkede som en ”fi lm” hvor 
de medvirkende mistede balance og faldt, samtidig med, at det, der foregik, udspilles for øjnene af 
én. Scenens afgørende pointe var at afsløre, at vi ikke sanser virkeligheden, men at sansningen er en 
konstruktion, hjernen skaber. 

46+1

Aalborg Teater, 2017 
Et genetisk fællesskab

Rummet er hvidt. Langs tre vægge står hvidmalede podier, som publikum bænkes på, og scenen er 
en ligeså hvid lille forhøjning, der løfter Christian, Hanne, Janne, Jill, Jonas, Lotte, Peter, Sune og 
Martin ud i rummet, når de ikke sidder på stole langs endevæggen. Sådan tager teatret sig her ud som 
modernistisk udstillingsrum, en ’hvid kube’, som giver indtryk af at være en neutral ramme for det 
autonome kunstværk. Men ’den hvide kube’ er ikke det, man normalt forbinder med borgerscene, 
og sådan skaber rummet kontrastfyldte forventninger. Instruktøren, Martin Ringmose, og nogle af 
aktørerne er i foyeren. Vi ventede i gemytlig stemning på en af skuespillerne som var på toilettet. ”Vi 
lukker jer først ind, når hun er tilbage,” forklarede Martin, som både har instrueret forestillingen og 
spiller med i den. 3 min senere åndede vi lettet op, for nu var pigen parat, hun tog et headset på og 
guidede os. Vi var da spændte på, om det hele nu ville gå som planlagt. Under forestillingen forblev 
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spændingen intakt: man var lettet over at aktørerne klarede det, og samtidig spændte på, hvordan lige 
netop disse borgere ville matche det rene minimalistiske teaterrum.

Vi når dét, vi når
Aalborg Teater har i denne forestilling stillet scenen til rådighed for otte mennesker med downs syndrom. 
Martin Ringmoses rolle er bl.a. at præsentere og bearbejde forventningshorisonten. Da vi som publikum 
har sat os til rette langs væggen, byder han os velkommen og opstiller nogle præmisser for aftenen: ”I 
må meget gerne tage fotos med jeres telefoner. I må også gerne tage telefonen, hvis den ringer under 
forestillingen. Og I skal endelig spørge undervejs, hvis der er noget I gerne vil vide noget om. Hvis I kan 
se, nogen har brug for hjælp, så skal I ikke holde jer tilbage, I må gerne hjælpe. Og I siger bare til, hvis I 
selv har brug for hjælp”. Med andre ord: her er det tilladt at fejle: ”Vi spiller i præcis 5 kvarter, og når de 
er gået, slutter forestillingen. Så håber vi, vi har fået det hele med, men det er ikke sikkert - vi ser hvad 
vi når, for nogle af aktørerne skal jo med den sidste rutebil hjem.”

Med den introduktion breder der sig en munter stemning, et par kvinder springer straks op og retter 
på et scenetæppe, der driller, for nu hvor ingen kan forvente en perfekt iscenesættelse af ophøjede 
skuespillere, kan man lige så godt gå lidt til hånde. Sammen med Martin præsenterer aktørerne 
forskellige numre, fra practical jokes til dans, sang og oplæsning af dagbog. Man bruger hashtags til at 
markere dramaturgien. Disse projiceres for hver sekvens hen over det hvide scenegulv og kategoriserer 
de emner, forestillingen kommer omkring: # 1 Tegning, # 2 Montre, # 3 Dans osv. og på den måde 
bliver dramaturgien oplyst. Flere af de medvirkende danser fi nt, en artikulerer ikke så klart men er rigtig 
god til at beatboxe, en pige skriver dagbog og læser højt af den. Parallelt med talentpræsentationerne, 
nedbryder mange af numrene samtidig hele talentidéen og bliver i stedet negationer af situationer, ofte 
med instruktøren som den, der obstrueres. Det er tilfældet i # 5 Tape, hvor Martin tiltales med et ”sit”, 
mens pigen med headset vikler hans ansigt ind i tape til han er fuldstændig maskeret og blændet. # 6 er 
det store æggekastningsnummer, hvor vigtigheden af at koge æg skal demonstreres, og da æggekasteren 
skal levendegøre dette, kommer han ironisk nok i fl ere omgange til at fejle ved at smadre et ukogt 
æg på gulvet, så forestillingslederen Pia må tilkaldes og fejer op. I sig selv er nummeret ikke særlig 
imponerende, men udførelsen er sjov: en af de medvirkende har rollen som videnskabelig ekspert udi 
æggekogning, og mens hans assistenter demonstrerer forskellen på rå og kogte ægs tilstand, leverer han 
en speak hen over nummeret på sort italiensk, mens Martin simultantolker. I # 8 Tale interviewes de 
medvirkende på skift. De sidder på stole langs endevæggen og besvarer systematisk Martins spørgsmål, 
fortæller hvor de bor, hvem de bor sammen med, hvem deres familie består af, og hvad de godt kan lide. 
Hanne er glad for at bo i Ranum. Hun er gift og bor sammen med Sune, som også elsker sin by: ”Jeg 
er virkelig stolt, nu har jeg været i Ranum i 18 år.” Imens Martin interviewer, roder Lotte ham kærligt 
i håret. ”Kom nu videre,” lyder det fra én af de andre, og så kommer turen til Lotte, som kan lide alle 
folk, ”både mandfolk og damer. Og dig, Martin.” Peter har under interviewet sniksnakket og raget rundt 
med sin sidemand, Kristian. Peter kan sit efternavn, han præsenterer sig som Peter Kjær, men han er lidt 
usikker på sin alder: ”3 år?” De andre vil hjælpe ham: ”23?” Nej, det er 30, som er det rigtige. ”Er du 
glad for at være dig?” spørger Martin en af pigerne. ”Ja,” lyder svaret uden tøven og med et smil, man 
ikke sådan glemmer.

Efter næsten fem kvarter speedes der op, Martin fortæller, at vi ikke når alle scener i aften, vi 
springer frem til fi nalenummeret, hvor Jonas spiller musik med en boremaskine. Efter applausen vil 
de medvirkende gerne give autografer, hvilket skaber et nyt rum, hvor publikum får mulighed for at 
snakke, spørge og takke de medvirkende personligt.
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Det professionelle og ikke-professionelle i spil
46+1 løser det elementære paradoks, borgerscenerne befi nder sig i, nemlig hvordan teatret skal få 
æstetisk velfungerende forestillinger ud af arbejdet med helt almindelige-ualmindelige mennesker. Med 
borgerscenernes placering i spændingsfeltet mellem det professionelle og det ikke- professionelle, bliver 
bearbejdningen af teatrets, spillernes og publikums forventninger enormt vigtig, og det bliver vitalt at 
teatret og instruktør og dramaturg har en procedure eller modus for, hvordan dette kan gøres.

Vi kan forklare den måde, 46+1 håndterer borgerscenens paradoks, med Goldsmith-professoren, 
Irit Rogoff ’s begreb ’at kigge væk’  (Rogoff , I: “Looking away: Participations in Visual Culture” i Gavin 
Butt (edt.): New responses to Art and Performance. London: Blackwell Publishing 2005). Rogoff  bruger 
termen om en kulturel form, hun har iagttaget i museernes deltagelseskultur, hvor atmosfæren og 
kommunikationen omkring udstillingerne er mindst lige så vigtig for museumsoplevelsen som iagttagelse 
af kunstobjekterne. Begrebet ’looking away’ udspringer også af det faktum, at den traditionelle adskillelse 
mellem det at skabe kunst (praksis) og det at se kunst (publikum) ikke er så indlysende længere. Som 
kritikere, analytikere og tilskuere forventes vi traditionelt at undersøge, indleve os i og vurdere værket, 
mens det at ’kigge væk’ potentielt åbner mulighed at re-artikulere forholdet mellem skaber, objekt og 
tilskuer. At ’kigge væk’ ser Rogoff  ikke som en egentlig subversiv kunstiagttagelsesstrategi men som 
en alternativ vej til kulturel deltagelse. 46+1 appellerer ret konsekvent til at vi som publikum ’kigger 
væk.’ Den joviale stemning inden forestillingsstart, som Martin Ringmose bidrager til med afslappet 
tilstedeværelse og en enkelt bemærkning, der hjælper publikum til at møde hinanden i forestillingens 
ånd, mens vi venter på en af de medvirkende, er befriende. Velkomsten, hvor det gøres tydeligt, at vi 
som publikum gerne må være i kontakt med omverdenen og må spørge, hjælpe og assistere, er endnu 
et greb som aktiverer publikums ’kiggen væk’, og talentpræstationerne, der i mange tilfælde er ikke-
numre, bidrager på deres måde til det samme. Hvis vi kigger kritisk på objektet, kan dette sikkert 
opleves som mindre vellykket teater med medvirkende, der ind imellem helt glemmer, at de ’er på’. 
’Kigger vi væk’, får vi mulighed for at mærke det på samme tid kaotiske og vidunderlige i det lille 
ekstra kromosom. Samtidig er ’kiggen væk’ et udtryk for teatrets nye muligheder, hvor kvaliteten ikke 
kun ligger i skuespillerens professionalitet, men fx i det møde mellem mennesker, en instruktør, en 
dramaturg, en scenograf kan iscenesætte. Borgerscenen obstruerer vores normale forventninger til 
teatret som professionel kunstform, og sådan skaber det nye måder at være tilskuer på.

Instruktion Martin Ringmose. Scenografi  David Gehrt. Dramaturgi Kjersti Hustvedt og Jens Christian 
Lauenstein Led. På scenen er otte mennesker med Downs og skuespiller Martin Ringsmose.

Ida Krøgholt og Erik Exe Christoffersen 
Lektorer ved Institut for Kommunikation og Kultur, Dramaturgi, Aarhus Universitet.



The Soft  Animal of  Your Body 

Interview

Wunderland (2016)



In the stairway to a former school, a small 
crowd of strangers, friends and colleagues are 
gathering to participate in the last try-out in a 
row of artistic experiments. Th ey are received 
at the top of the stairs by a young woman 
and handed a white boiler suit. Th ey are 
asked if they are ‘mind’ or ‘body’ today, and 
they are then handed a very big, soft, white 
helmet with built-in headphones. Th ey are 
told to change into the white costume, and, 
afterwards, with a soft voice whispering in 
their ears, they are led into a dark room with 
only a few lights and scattered platforms. For 
the next hour, they will participate in a poetic 
game that will potentially focus and challenge 
their experience of their own body in relation 
to the collective body of the group. Maybe 
they will even genuinely encounter Th e Soft 
Animal of Our Body. 

The research project
Th e Aarhus-based performance group 
Wunderland, led and founded by Danish 
performance artist Mette Aakjær, has 
undertaken a new artistic voyage: a range of 
experiments/performances that aim to take 
a “radical physical and sensory audience 
participation into new fi elds” (Wunderland, 
2016). More specifi cally, Wunderland is 
exploring how to facilitate and transform 
the audience’s perception of their relation 
to their own body and their part in a larger 
body of participants through extraordinary 
physical and sensorial interaction in such 
mundane environments as a local sports 
hall. Four performers, a set designer, a text 
and interaction designer and a composer 
had prepared the diff erent experimental 

interaction frames that were tested during 
the research process. Th e performers steered 
the fl ow of the experiments by creating 
atmospheres, formulating tasks through the 
headphones, and inviting the audience to 
participate in physical games. Th e audience 
entered the experiments with a minimum of 
knowledge of what was going to take place, 
and without even knowing for sure which of 
the other participants were audience members 
or performers.

Th is text is based on a conversation 1 with 
Mette Aakjær after the preliminary artistic 
research and try-outs that took place at 
Brobjergskolen, Aarhus (DK), in two weeks 
in November 2016. I myself participated as a 
test audience and moderator of the audience 
talk for one of the try-outs (November 18), 
and the conversation unfolded both my own 
and Mette’s thoughts on the achievements 
and challenges of this fi rst part of the voyage. 
Th e aim of the conversation (and my role as a 
dramaturgical research partner) was to produce 
a refl ection on these research questions, and 
explicate and reassess the knowledge involved 
in, and produced through, the experiments.                    

Refl ection, absorption and control 
Th e research questions formulated by Mette 
emphasise the possibility of creating intimacy, 
authenticity and a feeling of community 
and presence in the dynamic between the 
participants. Recounting my experience of 
the try-out, I started the conversation by 
observing that, while all of these things were 

1)  The conversa  on was conducted in Danish 
and all quotes translated and validated for the 
purpose of this ar  cle.

The Soft Animal of Your Body 
Conversation with Mette Aakjær

By Th omas Rosendal Nielsen
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produced momentarily in my experience, I 
was not – for a number of reasons – absorbed 
as in a state of fl ow, but rather captivated by 
refl ections over the tensions between such 
aff ects and their opposites.  To explain, I felt 
between a feeling of community and a feeling 
of isolation, a feeling of being obliged to grab 
the freedom off ered to us in the introduction 
(“Th is is your game”) and the feeling of being 
led by someone else’s agenda; between a 
desire to fi nd my own place in the game and 
the easier surrender to following the stream. 
Th e experiences of such tensions are valuable 
in their own right, but perhaps not entirely 
in line with the expectations that are set up 
by research questions, such as: “How can 
a group, through physical, interactive and 
sensory experiences, be guided into their 
personal longings?” 

Mette: Th e goal is defi nitely that it is ‘Th e 
Soft Animal of the Body’ that is in charge, and 
that you forget yourself, that you go into your 
body and let yourself be led by your intuition 
and by whatever you impulsively desire to do. 
We absolutely did not reach that goal, and I 
think it has a lot to do with the rules: how 
do you make a frame that is clear enough to 
make you feel safe, but does not contain so 
many rules that it all becomes a question of 
doing it right or wrong? When given a rule, 
some participants feel the demand for even 
more rules, other participants fi nd the fi rst 
rule annoying. How do you balance that?  

Th omas: I think it is not only a question of the 
quantity of rules, but also about transparency. 
It is more diffi  cult to participate in a game 
where you have to discover the rules yourself. 
You have a feeling that there are rules that you 
do not yet know, but you might be expected 
to follow in order to be a good guest or a 
good audience – which I guess most people 
actually want to be. It is diffi  cult to encourage 
a mode of discovery of the game and a mode of 

absorption in the game at the same time.

Mette: I guess it has a lot to do with the 
initial framing. You somehow need to be told: 
what you hear is what there is. Th ere are rules, 
but they are incredibly simple.

Th omas: Th e fact that the performers were 
covert as performers also stimulated a lot of 
guessing: who are they, do they have a plan, 
and are they guiding me towards something 
specifi c? If they were visible as performers, I 
would be able to meet or reject their invitations 
without fi rst having to decide whether their 
action was an invitation or not. Th e suspicion 
of secrets in the framing – even if there are 
actually few or none – displaces my attention 
as a participant towards a more refl ected and 
self-conscious state of mind: ‘Th ey say it is 
my game, but I feel they are actually trying to 
take me somewhere’. With your agenda as it 
is stated in the project description, it may be 
more eff ective simply to state: there are rules 
and performers, you can follow them or not, 
it is up to you. It might also be more honest 
than the very open invitation: ‘it is your 
game’.

Mette: Yes, because somehow it is not, at 
least not totally, something that we have set 
up. Th is question of control and visibility is 
even more important than I initially expected. 
It aff ects everything. It is new to me to work 
with groups in this context, and I am very 
interested in how the performers can be a 
part of it and inspire and ‘infect’ the bodily 
presence of the audience participants through 
their professional training. I know many 
conventional ways of leading a group, but 
what I fi nd interesting here is the indirect 
physical communication. Th is is defi nitely a 
focus for further exploration.

Barriers and degrees of participation
Another central aim of the research was to 
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explore the possibility of creating a more 
inclusive frame of participation, a frame that 
does not alienate audience groups because of 
their age, social group or lack of experience 
with art and participatory performance in 
particular. Th is ambition comprises a major 
challenge, and no less so in a research project 
such as this, because the most easily available 
test audience is often people with some relation 
to the performers or prior interest in the type 
of experiment they are conducting. Th e day in 
which I moderated the audience talk, a major 
part of the test audience had earlier experience 
with participatory performance – either as 
participants, artists, researchers or teachers. 
On other days, the test audience were less 
familiar with this type of theatre (comprising, 
amongst others, game designers, software 
developers and musicians). Th e question of 
how a more socially heterogeneous audience 
group would contribute and adapt still needs 
to be investigated in future work. However, 
at the present stage, some observations were 
made on specifi c barriers to participation 
within the framing of the experiments, and 
the group did try out some strategies for 
allowing diff erent degrees of participation; 
from full immersion to retreat into a special 
‘escape room’. Th e obvious hypothesis is that 
the removal of barriers and the possibility 
of participating in diff erent ways and with 
diff erent levels of intensity (if not exactly 
on your own terms) would produce a more 
inclusive experience.
Mette: We want to reach places where some 
of the audience do not see this as art at all, 
but just as an experience. We want it to take 
place in sports halls. Regarding language, 
we have become very aware of the need to 
remove therapeutic and emotive phrasings, 
so we borrow some terms from sports and 
games. We are also working on the costume: 
can we make it look more like a sports outfi t, 
like a hockey uniform without exactly being 
a hockey uniform, and make it fi t better to 

the body? A lot of our participants found the 
costumes fascinating and funny. But one of 
our participants said very clearly: “When I got 
this suit on, it was just like: ‘Kill me now! Th is 
was the worst!’” You should not underestimate 
how big a thing it is for people to put on a 
costume. 

Th ere are enormous diff erences in what 
people are used to. Many preferences are very 
personal. One audience member who was very 
experienced in this kind of stuff  had a lot of 
need for rules. Some of the audience thought 
the initial ‘primordial soup’ sequence was 
very challenging, others that it was pleasant. I 
noticed many diff erences between social types 
and personalities. You need to think very 
broadly in order to be inclusive.  

Mette lists the barriers for participation that 
she observed during the experiments. Rules: 
too many or too few. Language: evokes 
prejudice and determines the experience – 
therefore creates a language that poetically 
opens up the mind instead of closing it off . 
Tempo: slow tempo was, at times, described as 
‘ritualistic’ in a negative way by the audience. 
Energy: fast transition to high-energy activity 
left some people behind. Lack of clarity: 
people were confused or became distanced 
when they had to spend energy fi guring out 
what was going on. Th e costume: some people 
felt embarrassed having to dress up in the 
strange white ‘boiler suit’ and helmet. Loss of 
control: some people feel anxiety when they 
are placed in an unfamiliar situation where 
they do not know the rules. Other barriers, 
such as the demand for certain intellectual or 
art historical prerequisites, were not observed. 
Moreover, the audience seemed surprisingly 
open to intimacy, even in situations that 
crossed conventional social boundaries:

Mette: Th e situation where people lay close 
to each other on the fl oor and looked into the 
others’ eyes is actually one of the things that 
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received the best feedback. People said that it 
was ‘transgressive’, but in a good way. 

In order to include and legitimise any 
possible feelings of discomfort among the 
audience, the artists had created a chamber, 
which any audience member could use as 
a retreat if they felt the need to withdraw 
from the game. Th is ‘escape mechanism’ was 
introduced very explicitly before the audience 
entered the room, and it had a double 
function of being both a safety measure and 
‘valve’ for any eventual feelings of entrapment 
in the game; you may commit more easily to 
participating in something you do not know, 
if you at least know that you have an easy way 
out. Th e room was only used once or twice 
during the experiments, and the question 
is whether this escape mechanism actually 
marks a possibility for participating on your 
own terms, or perhaps the opposite?

     
Th omas: Th e orange chamber works like a 
‘vent’ or safety device, but it also draws a very 
sharp line between taking part and opting 
out.

Mette: Yes, if you withdraw, it is from the 
entire game.

Th omas: Th at might even make it more 
diffi  cult to fi nd a small, individual distance 
to what is going on. Th e room off ers me a 
decision: there is something going on here that 
I do not like, but not to a degree that I want 
to retreat into that room and demonstrate my 
rejection. So, I might as well just play along.

Mette: I think we need to make it more 
obvious that you are allowed to say yes or no 
to all the small invitations, in every detail.     
 
Th us, the question of barriers of participation 
connects directly to the theme of control. 

Communitas and self-consciousness
A suggestion proposed in the project 
description that the newly formed group 
could “become a clan, a family” could perhaps 
be specifi ed by relating it to Victor Turner’s 
concept of communitas. Turner distinguishes 
between the type of community produced 
by social structure (such as family, market 
or political relations) on the one hand, 
and the more ephemeral, spontaneous, 
‘a-structural’ experience of communitas as 
“direct, immediate and total confrontation 
of identities” on the other. Mette infers that 
some kind of intimacy and group feeling 
was produced – with diff erent qualities and 
intensities – in the diff erent experiments, 
supported by the observation that the group 
of strangers were willing to share very personal 
considerations after a very short time of 
common action. I would suggest that the 
group feeling produced here is precisely that 
of communitas. Mette also adds a critical 
refl ection to the terms of this experience:

Mette: In order to build communities, it 
is important to feel safe and secure in the 
possibility of taking personal initiative. As it is 
now, it is a ‘dictatorship’ of a kind. You need to 
follow, but you also need to be able to initiate 
action. Now, we are closer to knowing what 
needs to be done in order to make greater 
freedom.

Th omas: Th e idea of community you are 
working with here is not founded on a 
common and external frame, like a language, 
work or life situation, political agenda or 
common purpose. You experiment with 
creating communities based on basic 
considerations about “who am I in these 
specifi c circumstances?” It is a community 
that emerges between two poles of experience: 
A self-conscious refl ection that might feel like 
agency, but also as isolation and loneliness, 
and a group-conscious refl ection that might 
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feel like group fl ow, but also as manipulation 
or submission of control. I think this basic 
experience of what it is like to be part 
of a group – even in its ambivalence – is 
important.          

Mette: In the fi rst test, which was more 
physical than the later ones, and in which 
people mostly followed the performers, a 
special kind of community emerged in the 
action: ‘Now, we are drumming on these 
horses and one of us is lying there and feeling 
the vibrations. We do not speak, we just do, 
and everybody takes turns in lying there’. It is 
a community of action. If we made it possible 
for other participants to take more initiative, 
more such communities of action could 
emerge.  

At this point, a distinction between 
community as action and community as 
experience manifests itself in the conversation, 
and though they are not opposites, the 
distinction points to a question of values. 
What kind of community are we idealising 
here? Th is is not so much a question of 
whether refl ection or action is the most 
important, but on which level unity should 
be achieved: collective unity of action or a 
collective unity of ‘state-of-mind’? Of both? 
Of none? Victor Turner makes another 
useful distinction between the concept of 
communitas, and the concept of communion 
(with reference to George Gurvitch, cf. 
Turner 1982, p. 45): “[communion is] when 
minds open out as widely as possible and the 
least accessible depths of the ‘I’ are integrated 
in this fusion (which presupposes states of 
collective ecstasy)”. Th e question is whether 
this artistic practice values the idea of ecstatic 
communion suggested by Gurvitch over the 
“confrontation of human identities” (p. 46) 
suggested by Turner. Th is choice perhaps 
specifi es what Mette envisions when she talks 
about “greater freedom” (above).

To be continued
So far, the research of Wunderland has 
managed to produce specifi c, practical 
answers to a number of the research questions 
outlined in the project description – in the 
form of the development of material, but also 
in the form of specifi c responses to questions 
of framing, technology, costumes, audience/
performer-ratio, etc. In order to achieve 
Wunderland’s artistic goal of taking “radical 
physical and sensory audience participation 
into new fi elds”, the question of how to make 
the control mechanisms transparent, inviting, 
and discrete has emerged as the most pertinent 
question for further research. Th is – I would 
add – might require some further refl ection 
on what kind of hopes and imaginations are 
embedded in such central and equivocal value 
markers as community and freedom.    
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Distance, nærvær, autenticitet og dosering

Interview

Den 4. morgen (2017)

Bora Bora



Samtaleinterview  mellem iscenesætter Jon R. 
Skulberg og dramaturg Astrid Hansen Holm om 
arbejdet med Den 4. morgen - en forestilling om 
skabelse og genskabelse, januar 2017, Bora Bora. 

I Den 4. morgen møder publikum tre personer i 
rollen som sig selv. Præsten Anne-Mette Gravgaard, 
der har mistet en arm  og et ben i en trafi kulykke, 
transkønnede Malene Andreasen og kunstner Finn 
Adrian Jorkjen. Performer Lisbeth Sonne Andersen 
gestalter Den Gådefulde. Forestillingens fortæller 
er et barn.  

AHH: Hvordan og hvor begyndte I arbejdet med 
Den 4. morgen?

JRS: Da jeg og Signe Klejs først mødtes og snakkede 
om, hvad der interesserede os, så var Signe meget 
interesseret i teorierne omkring jordens skabelse 
og de forskellige gasser og grundstoff er, der var 
begyndelsen på jorden. I længere tid havde jeg 
været interesseret i en præst, jeg havde mødt til et 
bryllup, og som havde mistet en arm og et ben i 
trafi kulykke for fl ere år siden, og som jeg havde 
lyst til at arbejde med. Så ud fra dette voksede 
projektet. Fra start vidste jeg, at jeg ville have både 
skolede og ikke-skolede performerkroppe med 
i produktionen, som et kunstgreb var det lige så 
vigtigt som temaet, så det har været med hele vejen.

AHH: Altså hendes genskabelse med nyt ben 
og manglende arm og hendes erhverv som præst 
havde med skabelsen at gøre, så på den måde var 
hun et koncept i sig selv? 

JRS: Ja, jeg er grundlæggende interesseret i kroppe, 
som er på scenen, ikke fordi de kan, men fordi 
de ikke kan, og jeg synes, at Anne-Mette gav os 
mulighed for at lave en forestilling med en stor 

eksistentiel refl eksion. De autentiske fi gurer er 
repræsentanter for temaet. Anne-Mette har efter 
sin ulykke været tvunget til en genskabelse og til at 
skabe et nyt liv uden ben og arm. Malene foretog 
en selvvalgt genskabelse ved at rejse til Th ailand 
for at lade sig operere, så hun kunne blive den 
kvinde, hun er, og Finn er en ung norsk kunstner, 
som både i alder og profession skaber og er i 
skabelse.  Autentiske fi gurer er for os ikke-skolede 
kroppe eller det, som man også referer til som 
hverdags-eksperter. Vi bruger den terminologi, 
fordi personerne både optræder som visuelle 
fi gurer i forestillingen og i kraft af sig selv og deres 
historier. 

AHH: Men hvorfor gå uden om fi ktionen? Man 
kunne jo godt have lavet teater, hvor en skuespiller 
har en kunstig arm og et ben og én der spiller 
transkønnet, og én, der spiler ung kunstner? Hvad 
er det, man får ud af at bruge autentiske fi gurer? 
Hvad er argumentet for det?
 
JRS: Jeg tror, at repræsentation kan blive 
forstyrrende i forsøget på at skabe kommunikation. 
Ved at invitere autentiske kroppe ind på scenen, 
åbner man jo for en særlig etik og spørgsmål. Men 
der er jo lige så mange etiske spørgsmål, som skal 
og bør stilles, når man bedriver en mere traditionel 
form for skuespil og repræsentation. 

AHH: Er det for dig et mere ærligt projekt at give 
ordet til de, som selv sidder med den egentlige 
problematik? 

JRS: Jeg er interesseret i virkelige liv, men 
ikke nødvendigvis i virkelighed. Det er også 
derfor vi laver scenekunst, ellers kunne vi 
lave dokumentarfi lm, det er noget med den 
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balancegang. Det er jo kunst, vi laver in the end. 
Men arbejdet med de autentiske fi gurer giver nogle 
særlige æstetiske og formmæssige kvaliteter. Det vil 
jeg være helt åben om. Som publikum bliver du 
konfronteret med et tema og med et liv på en helt 
anden måde end ved brug af repræsentation. Du 
bliver ansvarlig overfor de her personer, som står 
der som sig selv, i kraft af sig selv, og med sine liv, i 
modsætning til hvis du ser en skuespiller, som har 
taget noget på. Det ansvarliggør publikum, og jeg 
tror jo på teaterrummet som et muligt empatisk 
fi tnesscenter, og der tror jeg, at autenticiteten er en 
vigtig faktor.

AHH: Argumentet for at bruge de her kroppe - 
er det, at det er i det sceniske møde med den 
autentiske fi gur, at potentialet for empatien ligger?

JRS: Ja, man kan sige, at forestillingens 
ræsonnement  ligger i kroppene helt konkret. 
Vi arbejdede med det her kæmpestore abstrakte 
tema, skabelse og genskabelse, og i det blev de 
her tre kroppe en hyperfi ksering af genskabelse, 
og det, tror jeg, er den eneste måde kunstnerisk 
at manøvrere på, når man skal foretage et så 
stort tematisk ræsonnement, som omhandler 
skabelse og genskabelse. De tre kroppe reducerer 
kompleksiteten, samtidig med at de stiller rigtig 
mange nye spørgsmål. 

AHH:  Den måde, du iscenesatte dem på, 
understøtter vel det, du taler om her, for de er 
iscenesat sådan, at de det meste af tiden ser direkte 
ud på publikum? Var det afgørende at skabe det 
direkte møde med publikum, hvor empatien 
kunne opstå - en reel empati, fordi det er ægte 
mennesker? Det virker, som om empatien ikke er 
fl yttet ind i et fi ktionsrum, det er ikke indlevelsen 
med karaktererne, der skal lykkes, det er en faktisk 
empati med dit medmenneske i nuet på scenen.  Er 
det et relevant æstetisk argument for at arbejde 
med autentiske fi gurer i en sådan grundlæggende 
eksistentiel tematik?

JRS: Ja, jeg mener, at grunden til, at scenekunst 

er interessant og vigtig, og grunden til, at  jeg 
beskæftiger mig med den, er 1:1 skalaforholdet 
mellem publikum og kroppene på scenen. 
Scenekunsten agerer i den samme dimension, som 
når publikum står op af sengen om morgenen, det 
er det samme størrelsesforhold. Det vil romanen 
aldrig kunne og det vil videoværket aldrig kunne 
og heller ikke fi lmen. Der er en tredimensionalitet 
og en kropslighed, som er fuldstændig den samme, 
som den vi ellers lever vores liv i, og det potentiale er 
fantastisk. Det skal forvaltes med omhu, og her har 
autenticiteten et kæmpe potentiale. Iscenesættelsen 
fokuserer mødet, man skærper blikket. Det er en 
”i-syne-sættelse”, og det gør, at man på relativt 
kort tid kan komme tættere på hinanden. Vores 
overvejelser, om hvordan vi skulle dosere denne 
her autenticitet og dens potentiale, var også en 
stor del af det kompositoriske arbejde i forhold til 
tekst og i det hele taget. Hvordan doserer vi det her 
materiale i forhold til publikum? Vi ledte efter en 
balance mellem at give og ikke give for meget. Og 
de overvejelser rører både ved det æstetiske og det 
etiske aspekt i arbejdet med autentiske fi gurer. Vi 
havde en lang diskussion om, om de overhovedet 
måtte tale. Dels var der de æstetiske overvejelser: 
“Kan jeg holde det ud, at høre dem tale?” “Er 
det et udtryk, jeg vil have, er det et virkemiddel, 
jeg vil bruge?” Men det handlede også om det 
etiske aspekt, “kommer vi for tæt på, bliver det 
for meget?” “Bliver det en terapeutisk form?” det 
var vi også bange for. Det med at gå ”all the way” 
med folks liv og lægge det hele til skue, det vil 
jo altid virke, det er nærmest snyd. Vi ville ikke 
fl yde over i medlidenheden, men skabe mulighed 
for reel empati og respekt for de mennesker, der 
står på scenen, og det krævede at de beholdt deres 
autoritet, og det kunne de kun, når vi holdt igen på 
deres fortælling.

Set i forhold til publikums rolle som beskuer, 
så synes jeg, at det handler om at distingvere 
mellem det erotiske og det pornografi ske. Man 
har set eksempler på forestillinger, hvor det 
dokumentariske bliver pornografi , i det her tilfælde 
er forestillingen nok mere en erotisk gestus - ”at 
vise sin skulder”. Og man skal ikke undervurdere 
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kraften i det erotiske i modsætningen til det 
pornografi ske. I en virkemiddels-kultur som vores, 
der tror jeg mere på: Less is more. 

AHH: Og i de her overvejelser, der mødes den 
æstetiske og den etiske beslutning. Der er jo 
også hele voyeur-aspektet over at have ”rigtige” 
mennesker på scenen, i modsætning til når 
skuespillerne skjuler sig bag en karakter. Hvor er 
grænsen for voyeurismen, for man skal vel heller 
ikke holde sig for meget tilbage? I forhold til det 
med at udstille de autentiske fi gurer, havde du 
også nogle overvejelser i forhold til kostumering og 
beklædning, kan du forklare lidt mere om det?

  
JRS: Ja, altså en vigtig pointe er jo egentlig, 
at de tre autentiske fi gurer ikke kun er sig selv 
alligevel, de er også en del af en form i denne her 
komposition. Så jeg ville ikke have dem i deres eget 
tøj, det er for nemt. Det var noget med at fi nde den 
balance, mellem noget som er højt formaliseret, 
men som samtidig kan rumme det autentiske. 
Mads Dinesen, som var vores designer, arbejdede 
med beklædning af både de autentiske fi gurer, 
barnet og den gådefulde karakter. Han lavede en 
fortolkning af deres eget tøj, som alle performerne 
følte sig komfortable i. Der var undervejs en tæt 
dialog mellem kostumedesigner og performerne 
om udformningen af tøjet. 

AHH: Bliver de rent formmæssigt afsender af sig 
selv, i æstetiseret form? 

JRS: Ja, og det var også den måde, vi arbejdede 
med teksten på. De var med til at skabe deres 
egen tekst, og i det hele taget var de ret med-
skabende i forhold til, hvad de gerne selv ville 
byde ind med. Og vi stolede på, at de kom med 
de rigtige ord om sig selv. Vi justerede i teksten, 
men det var deres tekst, det kunne man også 
sige om arbejdet med beklædningen. Det var 
deres tøj, men teatraliseret. Det æstetiske valg, 
at de havde kostume på, det valg gjorde også, 
at de lå og vippede mellem distance og nærvær 
i sig selv. 

AHH: Kan du forklare lidt mere om, hvordan du 
udforskede distance og nærvær i de fi gurer? 

JRS: Jeg vil jo sige, at distance og nærvær er det 
virkemiddel, jeg arbejder med som instruktør. Det 
er de to parametre, jeg laver teater ud fra. I Den. 4. 
morgen er der et meget distanceret, men agerende 
barn, hun går, tegner, hælder fl øde i akvariet osv., 
men hun er nærmest slettet for psykologi, hun 
leverer en poesitekst fra en tom skal og bærer rollen 
som fortæller i gennem forestillingen. Måske var 
hun den, som var tættest på en form for teaterrolle, 
samtidig med at hun også meget tydeligt var et barn, 
som var redigeret. Så publikum reagerede ret stærkt 
på barnet, fordi det var så lidt barnligt i sit sprog 
og i sin ageren. Så havde vi en koreografi sk fi gur, 
Lisbeth Sonne Andersen, som var på forscenen i 
en lang sekvens, inden hun rykkede ind i billedet 
sammen med de andre. Det valg var også et rent 
rummeligt og kompositorisk valg. Jeg ville gerne 
have en fi gur, en betragter, som står med ryggen til 
i forgrunden af billedet. Det var noget, jeg gerne 
ville prøve at arbejde med. Den fi gur fi ndes gennem 
hele kunsthistorien, tydeligst i renæssancen, hvor 
fi guren bliver bærer af betragterens perspektiv. 
Og så tror jeg, at denne her teatrale fi gur gjorde 
distinktionen mellem de forskellige roller klare, 
således at Malene, Anne-Mette og Finn fremstår 
som noget helt andet, så man ikke bliver i tvivl. 
De autentiske fi gurer agerer meget lidt, de står i 
billedet, men hvordan gøre det samtidig med, der 
er en teatersituation i gang, at der er noget på spil? 
Hvordan være aktiv i en så passiv position? Det 
handler om nærvær, og det er meget svært at prøve 
sig frem til, for det handler om et møde mellem 
publikum og dem på scenen. Mødet og nærvær, 
som jeg holder mere af, fordi tidsligheden er til 
stede i de ord, er jo begreber, som er kommet ind i 
teatret via performancekunsten, som ikke arbejder 
med lange prøveforløb på samme måde. Vi brugte 
meget tid på at tale om det her potentielle nærvær, 
som reelt ikke opstod før premieren eller før prøver 
med publikum i salen.  

AHH: Det, jeg synes var interessant, var, at barnet, 
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de tre autentiske og den koreografi ske gådefulde 
fi gur, hver især både havde et nærvær og en distance 
i sig, men at de var forskellige fra hinanden. Barnet 
havde den fordel i sig selv, at lige meget, hvor 
meget hun var skrællet ned til at være ren form, 
så kan man alligevel ikke slette det barnlige, så de 
to kontraster stod og citerede mellem hinanden 
i den karakter. Lisbeth Sonne Andersen havde 
det sceniske nærvær, som den performer hun er, 
men rent kompositorisk og billedmæssigt var hun 
oftest rygvendt og på den måde fraværende, og de 
tre autentiske fi gurer, havde det empatiske møde 
med publikum, det absolutte nærvær, og så havde 
de en fysisk tilstedeværelse, som ikke i traditionel 
forstand er scenisk nærværende. Det bevæger sig på 
et helt andet parameter. Spørgsmålet er, om det er 
nærvær eller distance? 

JRS: Jeg tror ikke, at det er distance. Vi skabte et 
møde mellem de tre autentiske fi gurer og Lisbeths 
koreografi ske fi gur i et iscenesat epilepsianfald, 
hvor de tre autentiske fi gurer kommer hende til 
undsætning og hjælper hende op. Herefter går vi 
tilbage i noget mere distanceret billedkomposition. 
Der er en sådan hyperfi ktion til stede lige pludselig. 
Og på nul sekunder bliver det til amatørteater, 
hvilket er ret fascinerende. Det momentum, hvor 
der er mest muligt samspil mellem fi gurerne på 
scenen, bliver så det mest kunstige moment.

AHH: Det er et slip i repræsentation, et lynskift 
mellem fi ktionslag. 

JRS: Ja, man kan sige, at det er et meget eff ektivt 
greb, der viser os, hvad resten ikke er. Hvor man ellers 
bruger det at klippe virkeligheden ind på scenen, så 
klipper vi fi ktion ind her. Men det er også den her 
fi ktionaliserede situation ved epilepsianfaldet, som 
er en del af budskabet i forestillingen, nemlig at 
mennesker behøver mennesker. I forhold til både 
at have ”skolede kroppe” og ”ikke- skolede kroppe” 
på scenen, så synes jeg, at det var ret interessant 
at arbejde med nogle folk, som faktisk ikke kan 
levere i et prøverum. Det empatiske autentiske 
møde skete først mellem performer og publikum 

til premiere.  
Under prøven havde barnet været den drivende 

fortæller, men i mødet med publikum, så blev 
barnet en dramaturgisk håndbremse, som stoppede 
rummet. Undervejs, så var dette ”autentiske 
nærvær” svært at arbejde med som en spiller i 
prøverummet. På et tidspunkt spurgte jeg: “hvorfor 
har jeg valgt dem her? De kan da noget, de har da 
en speciel energi, når man møder dem ikke?” Jeg 
var aldrig i tvivl om værdien af dem, i forhold til 
mødet, at det møde ville fi nde sted. Det var jeg 
tryg ved, men det at skulle overbevise dem om, at 
det ville ske: At sige til dem, du står her, og du gør 
meget, meget lidt, at det har en kvalitet, det var 
krævende. Men de viste en stor tillid. 

AHH: Var du sikker på deres livserfaring, at 
de havde meget at komme med fi losofi sk, 
erfaringsmæssigt og tematisk? 

JRS: Ja absolut, man kan sige, at de blev med-
tænkende mere end medskabende, og det var 
også en måde at øge trygheden for dem, håber 
jeg. Når man får folk til at rive fl ere uger ud af 
deres normale liv, pakke kuff erten og komme 
ind på scenen, så må man tage dem rigtigt ind. 
Ikke kun ved deres tilstedeværelse, men også 
deres refl ektioner og spørgsmål, og at vi gjorde 
det, det tror jeg også kvalifi cerede forestillingen. 
Det handler også her om at anerkende folks 
sårbarhed. Når man står som instruktør, så er 
man også sårbar og frustreret, men det nytter 
ikke, at man lader det styre, og i hvert fald ikke 
hvis man ikke anerkender de andres sårbarhed. 
For det er svært at være menneske, og det ikke 
nemmere at være menneske i en situation, hvor 
man bliver iscenesat som sig selv. Vi udstiller jo 
folk i denne her forestilling, men jeg vil aldrig 
bede folk om at gøre noget, de ikke vil. Måske 
kan man i processen skubbe lidt til folk, men 
jeg vil aldrig bede dem om at gøre noget, de 
ikke vil. Det, vil jeg faktisk også sige, gælder 
professionelle. Det som er vigtigt i det her, det 
er at have styr på respekten. Det gælder i det 
hele taget, når man laver teater, men når man 
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får nogen udefra ind i den her vanvittige butik, 
vi kalder teater, så bliver det endnu mere klart, 
hvor stort et ansvar man har over for hinanden, 
når man er i det rum. Men jeg tænkte undervejs 
i processen, at vi havde lidt berøringsangst i 
forhold til, hvor langt vi kunne presse dem. 
Hvad vi kunne forlange.

 
AHH Havde du ikke lyst til at komme ud over en 
grænse som med en professionel. De var en stor del 
af materialet, og de kunne jo ikke alt muligt vildt, 
de kunne gå og stå. Er det et vilkår?  

JRS: Ja, valget af denne her type af cast konstituerer 
en metodik, og man må anerkende denne metodik, 
og så kan man tage valg inden for den. Og det 
arbejde kræver en særlig etik hele vejen igennem. 
Så er spørgsmålet igen, hvor konstruktivt eller 
frugtbart er det for den kunstneriske proces? Det 
kan man jo så diskutere, men da handler det om, 
hvad man vil med projektet, og jeg vil ville jo skabe 
det her mellemmenneskelige møde, og det, mener 
jeg, må refl ekteres i processen, hvis ikke man kan 
det, så har det ingen værdi overhovedet. 

AHH: Er udvælgelsen af de autentiske fi gurer en 
essentiel del af det kunstneriske arbejde? Er de 
blevet partnere i forestillingen? 

JRS: Ja, og da vi så gik i gang, så blev det ret 
tydeligt, at for at forstå en teaterproces, så må man 
have prøvet det før, måske endda nogle gange. Her 
arbejdede vi med nogen, som aldrig havde været i 
en teaterproces, og ting, man tager for givet, måtte 
sprogliggøres og forklares. 

AHH: Når man arbejder med teater, er der en 
stor rate af usikkerhed i lang tid. Det ved man 
som professionel. Det er den måde, man arbejder 
på, man prøver noget af. Men var du tvunget til 
undervejs at analysere, hvad det var, du lavede? 
Kunne det måske være sundt for alle teaterprocesser 
at bruge lidt mere energi på det?

JRS: Ja, men jeg følte også tit, at jeg blev stillet 

nogle spørgsmål, som jeg ikke ville svare på. Selvom 
jeg kendte svaret, så ville jeg ikke svare på det. For 
når jeg arbejder på scenegulvet, så arbejder jeg 
intuitivt indenfor en meget tydelig ramme, og det 
kan ikke nødvendigvis forklares. Jeg vil gerne se en 
bevægelse eller en komposition af performere for 
at se, hvordan det virker i billedet, og så kommer 
spørgsmålet, hvorfor, og så nogle gange svarer jeg, 
det er, fordi det ser rigtig godt ud, men det holder 
jo som regel ikke som overbevisning. Men da 
kom der en ekstra overbygning i samarbejdet med 
dramaturgen, som jeg lod besvare mange spørgsmål 
og fortolke frit, og så kunne jeg være intuitiv med 
god samvittighed. Det var sådan en dimension i 
instruktør/dramaturgsamarbejdet, som jeg ikke har 
oplevet tidligere, men som blev vigtig for arbejdet. 
De fi k en stor tillid til dramaturgen, og så kunne de 
rumme mig på en anden måde. 
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Et interview med Madame Nielsen



Betina (B): Det er nogle år siden, at Madam 
Nielsen trådte frem. Det er mit indtryk, at 
du har været rimeligt aktiv siden da, nærmest 
i konstant bevægelse. Så mit første spørgsmål 
er, hvilken betydning bevægelsen har for 
dig? Jeg tænker heller ikke at det her sted, en 
jernbanecafe, er helt tilfældigt?

Nielsen (MN): Nej. Nej. Det er det nemlig 
ikke. Bevægelsen vil jeg sige… To ting vil jeg 
bruge som eksempler. I 2010 da vi lukkede 
Das Beckwerk, eller ’11 var det måske. Das 
Beckwerk var jo en virksomhed, en legal 
virksomhed med bestyrelse og alting.  Og 
da vi lukkede den, så havde vi sammen med 
bestyrelsen besluttet, at jeg skulle have et 
års karantæne fra off entligheden. Vi havde 
afsluttet et livsværk, og et nyt skulle opstå. 
Så fra ’11 til ’12 der skulle jeg være væk fra 
off entligheden og ikke publicere noget heller. 
Erfaring fra det år blev senere materialiseret 
i en udstilling, der hed Afterlife. Men sagen 
var den, at der skete ingenting i det år. Jeg 
blev virkelig deprimeret. Fordi, der sker kun 
noget, når jeg er i bevægelse. F.eks. hvis jeg 
står og kigger – alle mine vandringstekster de 
opstår også i bevægelsen. Jeg tænker, når jeg 
bevæger mig. Eller hvis jeg er ”in the making”. 
Jeg er udpræget ikke noget... Jeg kan godt 
meditere, men så er jeg virkelig tom. Så sker 
der ingenting. Så mange af teksterne de er 
ligesom nærmest programmatiske, eller hvad 
skal man sige, selve det med vandringen og 
vandringen med fl ygtningestrømmen, det er 
den der… at bevægelsen, den er simpelthen 
en vigtig ting. Nu hedder det også Nielsen 
bevægelsen, det nye livsværk, der gradvis 

er opstået efter Das Beckwerk. Th e Nielsen 
Movement. 

B: Jeg tænker, at der må være nogle kontraster, 
når man som dig træder ind i sådan en bevægelse 
som fl ygtningestrømmen? Hvordan – hvis – 
påvirker det så fremadrettet de bevægelser, du 
har lavet?

MN: Det ved jeg ikke. Fordi nu var det 
ikke uvant. Vi var jo i Irak i 2004. I Iran, 
i Afghanistan. I revolutionen i Kairo. I 
Ukraine meget i 2014, så det var alle sammen 
forskellige former for undtagelsestilstand, 
hvor der er bevægelse i samfundet. Voldsom 
bevægelse. Og hvor jeg mødte mennesker 
alle steder, som i modsætning til mig 
var der i forvejen, og hvor det var deres 
historie, jeg trådte ind i. Så i forhold til 
fl ygtningestrømmen var det jo ikke første 
gang. Jeg trådte ikke ind i sådan et lukket 
artist rum. 

B:  Det, som er så anderledes ved fl ygtninge-
strømmen, er så den europæiske kontekst, du træder 
ind i. Det er et lidt mere velkendt territorium kan 
man sige. 

MN: Bortset fra Ukraine. Men ja, her der 
var det virkelig i vores egen verden. Det var 
ind i dit eget Europa. Og netop fordi jeg tog 
derned og gik den modsatte vej, fra Hellas op 
gennem Europa til Danmark... Det har jeg 
ikke tænkt over før, men: På den anden side 
kan man sige, at der måske ligefrem er tale 
om sådan en bringen Das Beckwerk hjem. 
I en vis forstand. Selvom jeg jo har lavet en 

Et interview med Madame Nielsen 
Et møde på en jernbanecafe midt på sjælland. En samtale om og med Madame 
Nielsen. Om bevægelse, identitet, utopi og erindring i værk og i krop.  

Af Betina Rex 
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masse ting herhjemme. Men det var at skabe 
en direkte fysisk forbindelse. At vandre med 
forbindelsen mellem den verden, jeg havde 
været ude i, og så den her kontekst, hvor jeg 
er mest kendt, eller hvor værkerne kommer 
frem. I Skandinavien. 

B: Så det er på en måde en vedblivende 
forbindelse imellem undtagelsestilstand og 
bevægelsen. Også forstået igennem alle de 
forskellige kasketter du har haft på.

MN: Nu er det jo ikke kasketter.

B: Nej, nej… Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal 
sige det

MN: Det er jo ikke roller. Det er bare mig. 
Madame Nielsen er jo netop heller ikke en, 
eller jo, jeg er en hun nu, men det er ikke en 
eller anden anden.

B: Nej, det er ikke noget du spiller. Det er det 
liv, du har nu. Det er måske den mest rigtige 
måde at sige det på. Men jeg kan huske, at 
du tidligere var meget optaget af det med 
undtagelsestilstanden, så jeg tænker, at den 
stadig ligger der…?

MN: Men det er jeg stadigvæk. For 
fl ygtningestrømmen var jo decideret 
en undtagelsestilstand, der som alle 
undtagelsestilstande bringer spørgsmål. 
Hvem er de, og hvad er det, der foregår? 
Og hvem er de, og hvem er vi, og hvem er 
europæerne? Og alle sådan nogle ting.

B: Du var lidt inde på det før med Das 
Beckwerk. At de tidligere ting på en måde altid 
ligger i bagagen?

MN: Ja selvom jeg på en måde lægger det bag 
mig, så er det ligesom…

B: Så er der et kropshylster, der er gået igennem 

det? 

MN: Ja. Og de erfaringer de vil følge med 
det. 

B: Og nu kan jeg så ikke lade være at tænke på, 
at jeg så, at du var i Auschwitz 1?

MN: Jeg var i Katowice, og så fandt jeg ud af, 
at Auschwitz lå tre dages vandring væk. Og 
så var det, jeg gik de tre dage fra Katowice 
til Auschwitz. Også fordi jeg har altid tænkt, 
at hvis jeg var i nærheden af Auschwitz, så 
ville jeg se det. Men jeg ville aldrig bare tage 
en bus derhen. Hvis jeg skal til Auschwitz, 
så må det koste mig et eller andet at komme 
derhen. Jeg kan ikke bare tage en bus derhen 
og så gå ind. Derfor så passede det mig. Det 
der med at skulle nå frem. Hele bevægelsen. 
Be-væ-gel-sen igen, hen imod et eller andet, 
den er vigtig. 
 
B: Lad os skifte lidt retning og tale lidt om det 
her med arkiv, erindring og hukommelse. Der 
skal mange begreber til at forsøge at indfange 
det, ”der var engang, og” hvor” er det så henne 
nu? Og det spiller jo på en eller anden måde 
stadig ind i det, du gør. Er det noget, du gør 
noget aktivt med? Har du et kæmpe arkiv over 
det, du har lavet? 

MN: Altså Das Beckwerk Museum på 
internettet er jo i og for sig det. Men jeg har 
ikke noget fysisk arkiv. Det er simpelthen, 
fordi jeg ikke er ligeså rig som Kiefer 2, 
fordi så ville jeg have det.   Så ville man 
kunne få nogen, der tog sig af hele det der. 
Materialerne fra alle soloforestillingerne er 
for eksempel blevet ødelagt, destrueret. Det 
var vi nødt til. Jeg har ikke nogen steder at 
have ting. Så det befi nder sig i værkerne. 

1)  I forbindelse med Salon Madame Nielsens 
Europaturné

2)  Kunstneren Anselm Kiefer
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De værker der stadigvæk fi ndes, som bøger 
og som videoer på nettet. Tiden og de 
nye medier – internettet, hjemmesider, 
Facebook osv. – producerer hele tiden de 
der arkivmuligheder. Så der fi ndes masser 
af materiale ude på internettet, som næsten, 
uden at man spørger det, laver et arkiv for 
én. Og selvom der er fl ere, der har skrevet om 
mig, også ph.d’er, så er jeg da udpræget den, 
der stadig ved mest om mit samlede værk. 
Men jeg kan ikke holde styr på det hele, jeg 
ville gerne…. Men sådan er det vel. Jeg tror, 
det også er et problem for de store kunstnere 
og forfattere. For man får jo ikke alle deres 
tanker, vel? Man er jo ikke sikker på, at man 
har fået alle de sedler, de har skrevet. Og det 
er også komisk nogen gange. Hvor holder det 
op?

B: Ja, der er jo altid noget, du ikke putter i 
arkivet. Plus hele måden, du systematiserer 
det på, har en kæmpe indfl ydelse på den 
tilgængelighed, der vil være for andre. Så på den 
måde bliver det jo et værk i sig selv.

MN: Og det er jo simpelthen noget med, 
at et arkiv jo er nødt til at tage form. Og 
tage form betyder jo netop en afgrænsning. 
Og man kan se, hvordan det går, f.eks. 
med Lenin. Når man arkiverer ham. Hans 
krop. For det første tænker jeg lige nu, at hele 
arkiveringen er en form for identitetspolitik.  
Der er noget, der er værket, og der er noget, 
der ikke er. Dem og os. Men derudover er 
det også – arkivet er et utopisk projekt! Det 
er dømt til hele tiden at mislykkes. Det kan 
aldrig lade sig gøre. 

B: Men så kan man så hævde, at det netop er 
derfor, man skal prøve?

MN: Ja. Så absolut. Det jeg i hvert tilfælde 
gør, det er, jeg forsøger hele tiden at 
formulere. Det er også derfor, jeg gør mig 
i så mange forskellige kunstarter, genrer og 

værensformer – at jeg aldrig har holdt mig 
til en eller anden bestemt kunstart eller 
genre ect. For jeg forsøger bare hele tiden at 
formulere det værende. Og det jeg gør. Og det 
jeg møder. Mødet med verden, og mit møde 
med materialet. Og mit eget potentiale. At 
udfolde og formulere det. Så meget af det 
værende og endnu ikke værende og det, der 
har været, som muligt. Men det er klart, der 
er ting, der går tabt. Masser af ting. 

B: Ja, man må jo have en tiltro til, at det er det 
væsentlige, der materialiserer sig. 

MN: Ja – eller bare, at det er væsentligt, det, 
der materialiserer sig. Men der er også det, at 
det, der materialiserer sig, er det eneste, der 
er.  Det er det eneste, der bliver værende. Der 
kommer til verden. 

B: Men hvad med utopien havde jeg nær sagt. 
Det utopiske?

MN: Det der ikke er? Det er hele tiden det, 
jeg forholder mig til og bevæger mig mod. 
Og aldrig når. Men det er også derfor, det er 
der. Fordi at det per defi nition ikke kan blive. 
For at have noget at bevæge sig imod.

B: Der er så også hele forståelsen af ordet utopi. 
At det er spændt ud mellem de betydninger, 
man tillægger u’et i forhold til ordets græske rød-
der 3. Om det forstås som eu ”det gode”, eller ou 
”ikke”. Så det er ligesom bevægelsen mellem ikke 
stedet og det gode sted. 

MN: Nå. Okay. Aha. Men det ligger tæt op 
og ned af hinanden. Det gode sted, og det 
sted, der ikke er. Der er begge to en slags – 
det gode, det er så også en idealforestilling.

B: Ja. Og man kan jo sige, at utopien også er en 

3)  ”Den vedblivende utopi” af Miguel Abensour 
i Kultur & Klasse 114 vol. 11, 2012, Århus 
Universitetsforlag.
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ret stærk drivkraft i det, du gør eller lever?

MN: Ja. Det er der hele tiden. Det er det, jeg 
bevæger mig mod. Det er det, jeg forsøger at 
formulere. Jeg forsøger hele tiden at formulere 
det værende selvfølgelig, men det forholder 
sig hele tiden til det mulige værende, som 
ikke er. Eller det u-mulige værende som ikke 
er. Men det er klart, at jeg formulerer mig 
hele tiden i det mulige, for det er hele tiden 
det forhåndenværende, jeg formulerer mig 
med, hvorfor det så heller aldrig er ”science 
fi ction”. Det er hele tiden formuleringen af 
noget værende op imod det utopiske. Det er 
interessant, når nu jeg har været en krop så 
længe. Og i værk så længe. I-værk-sætter. Så 
kan man se de ting, der bliver ved med at 
vende tilbage. Og de spørgsmål, der bliver 
ved med at dukke op. Så er der jo et forhold 
til det politiske, der har været i mange år. Og 
der er aldrig rigtig nogen, der har fundet ud 
af, hvordan det egentlig er. Og hvad man gør 
med det. Det er der. Og så det med erindring. 
Som jo er et arkiv. Det medfødte arkiv man 
har. 

B: Men hele det med at sige at nu er det det her 
liv, jeg har, som en afvisning af erindringen om 
det tidligere, der så samtidig giver det tidligere 
så meget plads... Man kan jo ikke sætte sig ned 
og slappe af, hvis man står og holder en dør, 
fordi der er nogen, der ikke må komme ind. Så 
det bliver på en eller anden måde hele tiden 
meget tydeligt det, der ”ikke er der”?

MN: Ja, præcis. Dengang, jeg erklærede 
Claus Beck-Nielsen død, opstod der en del 
forvirring, både omkring mig og i medierne 
og i mig selv: Var jeg virkelig død? Men så 
blev det ligesom for metafysisk. Og jeg måtte 
sige: Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Der er 
jo stadig en levende krop. Men hvad var det 
så, der var dødt? Det var identiteten, der var 
død. Det er det der med, vi kan ikke have 
nogen mystifystik. Jo altså, jeg kan godt 

sige, at jeg foretrækker, at man kalder mig 
Madame Nielsen og ikke noget andet. Men 
det kan ikke blive sådan, at vi begge to skal 
sidde og lade som om noget andet. 

B: Nej så bliver det lidt kejserens nye klæder 
med identitet.

MN: Ja, så bliver det bare fj ollet. Eller sådan, 
gud, det er en kunstner, så må vi hellere lade 
som om et eller andet.

B: Og det er så der, hvor kunstneridentiteten vel 
også bliver omklamrende? 

MN: Ja, det er også derfor, jeg meget tit siger, 
at jeg ikke betragter mig selv som forfatter 
eller kunstner, men når jeg skriver, så er jeg 
selvfølgelig forfatter. 

B: Men det er ikke sådan ”Det er det, jeg er!”? 

MN: Nej. Det ville være inkonsekvent. Nogle 
gange så gør jeg det med de udenlandske 
forlag. Så skriver de ”danske forfatter”, og 
det er jo også helt i orden. Fordi det er jo 
det, der hele tiden er en balance. Jeg vil jo 
kommunikere med mennesker, så derfor 
må man nogen gange præsentere tingene 
enkelt. Det går ikke at lægge sådan en stor 
infi ltration frem. Som mit værk jo også er. 

B: Og nu udtrykkes værket så igennem en 
kvinde. Men, at det skulle være en kvinde, og 
lige denne her kvinde…

MN: Denne her kvinde det er en, som var 
oplagt i mig. Også qua min alder nu. Men 
det er også noget, der langsomt og organisk 
er blevet til. Det var meget det der med, 
at det pludselig gik op for mig, at der ikke 
var nogen kvinder i Das Beckwerk. Det 
manglede der virkelig. Og så også det med 
at jeg bare tog noget kvindetøj på, og tænkte: 
gud, jeg ser meget bedre ud som kvinde end 
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som en begyndende midaldrende mand. Og 
så fordi jeg følte mig godt tilpas i det. 

B: Men hvilken respons har du fået på det? 

MN: Det er meget forskelligt. I Danmark 
er det efterhånden svært, fordi alle har en 
forudfattet mening om mig. Men i udlandet 
der er der sådan en utrolig begejstring. Også 
fordi noget af det jeg også oplevede, var en 
enorm lethed som kvinde. Jeg er enormt 
melankolsk, men jeg blev ligesom befriet 
for noget af melankolien, når jeg fi k noget 
læbestift på. Får lidt pang. Får lidt af min 
farmor. Som også var på travetur. 

B: Men det viser også, at der er nogle meget 
stereotype, eller måske ikke stereotype, men 
meget bestemte ting, vi tilskriver kønnene?

MN: Nja, men det var egentlig noget der 
bare viste sig.  Jeg blev fornøjet af at se mig 
selv med det der. Når jeg så mig selv med 
læbestift. Også når jeg går i nederdel. De der 
hurtige skridt jeg er nødt til at tage, fordi jeg 
ikke kan bevæge, eller ”skridte ud”. Så det er 
nogle små ting, der ligger der.

B: Næsten lidt en befrielse på en måde?

MN: Ja. Det er udpræget en befrielse. Men 
det er også…  Du har helt sikkert ret i, at det 
også har noget at gøre med min forestilling 
om, hvad det vil sige at være en kvinde. Jeg 
optrådte ude på Copenhagen Summer School 
med litteraturstuderende fra hele verden. Og 
det var vældig inspirerende. Og så var der en 
kinesisk studerende, der sendte mig et link til 
en eller anden transgender-stjerne i Kina. Og 
det gør folk tit, sender sådan nogle ting. Men 
det jeg er interesseret i, det er kvinder. Altså 
jeg er ikke specielt interesseret i transgender 
og crossgender. Das Beckwerk handlede jo 
om beyond identity. Altså det er jo det stik 
modsatte af identitespolitik. Det er jo det stik 

modsatte af det der med ”at komme hjem”. 
Eller at blive den, man egentlig er. Det har 
jeg aldrig været.

B: Men det er måske også netop det, der i al 
sin banalitet eller enkelhed er provokerende for 
nogen? Fordi hvis det handlede om en del af en 
feministisk bevægelse eller transgender opløs-
ning... Men måske netop fordi det ikke gør, så 
kunne jeg forestille mig, at det stadig kan pro-
vokere?

MN: Jamen det tror jeg også. Netop fordi, 
hvis det havde skrevet sig ind i det andet, 
så ville det have identifi ceret sig, og så ville 
alle vide, hvor de skulle lægge det. Men det 
er det her med, hvad betyder det her så? 
Hvad er det her for noget? Også fordi der 
er mange, der så straks vil tage mig, ligesom 
automatiseret tænker en eller anden form 
for feministisk projekt. Og det er det også, 
men det er ikke, ”det det er”. Selvom jeg 
selvfølgelig i de der saloner jeg har haft, som 
jeg har rejst rundt med, der har aftenens 
gæst – som altid er fra den by, jeg er på besøg 
i – ofte været en kvinde, og vi har talt om 
verdens kvindelige fremtid. Men det har også 
mere været kvindeligt defi neret som en eller 
anden energi, som ikke som sådan tilhører 
noget køn. 

B: Hele det her, jeg ved ikke, om man kan kalde 
det opgør med identiteten, men i hvert tilfælde 
opgør med identitet, det ligger vel også stadig 
som en grundbase?

MN: Ja. Det kan jeg mærke. Det er 
simpelthen sådan en rest, som jeg ikke rigtig 
kan slippe af med heller. Men som jeg også 
stadig synes er relevant. Jeg synes, at det er 
noget meget mærkeligt, at man skal slutte sig 
sammen i nogle grupper, som kæmper for 
denne gruppes rettigheder. 

B: Det er lidt i tråd med Elin Diamond, 
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den engelske teoretiker, der taler om ”Th e 
violization of we” 4. Hun griber fat i ”vi’et”, 
fordi man jo igennem det samtidig gør alle de 
andre til ”dem”, og hvor inkluderende er det i 
virkeligheden? 

MN: Det er jo netop en problematik i hele 
identitetspolitiken. Og den gælder jo alt. 
Også det med når jeg nu går ind i den der 
sorte kvinde 5, så går jeg jo ind i et mineret 
område. Af en eller anden grund må jeg 
gerne tage kvindetøj på, men jeg må jo ikke 
gøre mig sort. For de kan ikke vende tilbage, 
er der et eller andet, der hedder. Det kan 
kvinder og mænd jo heller ikke. Eller, det 
kan de jo så åbenbart. Ved operation. Jeg ved 
ikke hvorfor, men det er på en eller anden 
måde et forbudt område, og derfor må jeg jo 
selvfølgelig derind og se, hvad der sker.

B: Hvad for en vandring ville du skulle på for 
at nærme dig dem, de sorte kvinder? 

MN: Altså jeg laver det med Christian 
Lollike. Og vi snakkede meget om, at så ville 
jeg tage til Afrika og opsøge sorte kvinder for 
at spørge dem om, hvad jeg skulle gøre for 
at blive en sort kvinde. Så ville jeg følge alle 
deres devicer, og så ville jeg med dem rejse 
med et skib til USA og ankomme der, og som 
den sorte kvinde jeg var blevet undervejs gå 
ind i Black Lives Matter-bevægelsen. Men 
det er ligesom et helt livsprojekt. Og Lollike, 
han var sært uinteresseret. Han sagde næh, 
han ville hellere lave den forestilling der. Så 
lod jeg det bare falde, og så tænkte jeg, nå 
men okay, jeg er også med på at gøre noget 
andet end det, jeg ligesom af mig selv ville 
gøre.

4)  ”Th e violization of we” Politicizing 
identifi cation” i Critical theory and 
performance, Michigan University Press 

5)  Forestillingen White Nigger / Black Madonna 
spiller på Teater Sort/Hvid i april-maj 2018

B: Det er jo lidt interessant, for der er jo begyndt 
at opstå den slags bevægelser. Hvad nu hvis jeg 
identifi cerede mig enormt meget som en sort 
kvinde? Det må jeg så ikke, fordi det er ikke 
en del af min historie. Men hvad nu hvis jeg 
gør? Kan man sige, at man ved at tænke sådan 
vedbliver at tillægge det betydning, som vi siger, 
ikke betyder noget?

MN: Ja. Den form for identitetspolitisk 
polarisering er jo racisme. Der er nogen, der 
har ret til at bestemme, hvad andre må gøre 
i forhold til det. Så ejer man jo virkelig en 
identitet, hvis du begynder at bestemme, 
hvem der kan identifi cere sig med det. Så er 
der allerede næsten en stat, som siger: du kan 
ikke blive borger. Eller vi sidder nogen her 
i en jury, og siger, du kan ikke. Og det er 
vældig problematisk, synes jeg.

Betina Rex
Cand. Mag i dramaturgi ved Århus Uni-
versitet



TEATER
Rocky - Huset Teater
FRAGT - Aarhus Teater
Sex in Situ - Teater Nordkraft
Romeo og Julie lever! - Aalborg Teater
9220: Portræt af en bydel - Aalborg Teater

Anmeldelser

Rome og Julie lever! 

Aalborg Teater 



Et råt scenerum, en spand rød maling, en 
kødkrog med en død gris i. Virkemidlerne er 
få i Tue Bierings nyskrevne enmandsforestilling 
Rocky. Husets teaters scene fremstår som 
småsnavset sort boks, hvor Morten Burian er 
alene med få rekvisitter samt Bierings tekst og 
instruktion. Alene med sin fascination af Rocky 
– den oprindelige fi lm fra 1976 med Sylvester 
Stallone – om taberen der bliver en vinder til 
slut.

  Og så alligevel ikke. For faktisk er Burian 
så langt fra alene. Han har nemlig hele tiden 
publikum med sig. Det er imponerende, hvor 
medrivende hans indledende parafrase af Rocky-
fi lmen er – og hvor lynhurtigt han formår at 
etablere en stærk samhørighed mellem sig selv 
og os, der sidder i salen. Dels gennem hans 
smittende begejstring for Rocky, men endnu 
mere gennem den bekvemme afstand han 
omgående lægger mellem ’os’ og karakteren 
Rocky. Hans fascination – og vores med ham 
– lever netop af vores tydelige forskellighed fra 
Rocky. I forestillingens indledende udlægning 
er Rocky således historien om, hvordan taberen 
på samfundets bund, ham som ingen gider lytte 
til, fordi han er et stort dumt muskelbundt, der 
aldrig har åbnet en bog, ham som ingen regner 
med, fordi han har fejlet så mange gange, helt 
uventet får en chance mere og griber den, for 
endelig at besejre alle, der har undervurderet 
ham, leet ad ham og ydmyget ham. Os andre, 
derimod, os der sidder her og luner os sammen 
på et Københavnsk teater, vi er ikke som han. 
Vi har uddannelse og overskud. Vi vælter os i 
chancer – i muligheder – hver dag året rundt.

Jeg elsker Rocky
Som venstredrejet, veluddannet kunstnertype, 

så elsker vores fortæller Rocky, hepper på ham 
af hele sit hjerte: Den lille mand mod den store 
onde verden. Og han vil så gerne forstå Rocky. 
Rocky har ikke haft det nemt, det er klart han 
er blevet sådan. Men monologen afslører også, 
både gennem præcisionen i Bierings tekst og 
gennem Burians – på en gang charmerende 
og helt bevidst overdrevent selvforelskede – 
levering af den, den klamme nedladenhed, som 
ligger på lur i den venstreintellektuelles dyrkelse 
af taberen:

”Jeg har overskud til at mærke hvordan Rocky har 
det. Selvom jeg ikke er Rocky kan jeg leve mig ind 
i ham, i hans smerte, hans afmagt og jeg elsker at 
være der. Inde i Rocky. For når jeg er der, så bliver 
jeg fri for at være klogere end gennemsnittet, og når 
jeg ser verden ud gennem Rockys øjne er verden så 
simpel.”

Selvom denne selvafslørende gestus falder 
hurtigt, formår forestillingen alligevel at 
fastholde samhørigheden mellem performer og 
publikum. Vi er sammen om det.

Ret hurtigt spores teksten ind på forestillingens 
grundlæggende greb – som også er dens scoop 
– nemlig lighederne mellem på den ene side 
Rocky-fi guren: taberen ingen tager alvorligt, 
men som kommer igen, trods alt hvad de kloge 
siger. Og på den anden side: den for tiden 
gængse politiske forestilling om det ’almindelige 
menneske’, som med sin almindelige bekymring 
og sit almindelige mindreværd i årevis har været 
dømt ude af den politiske debat, for i disse år 
endelig at komme igen og hævne sig gennem 
sin tilslutning til højre-nationale strømninger. 
Således glider bokseren Rocky i forestillingens 
videre fortælling ind og ud af unavngivne, men 

Den venstredrejede teaterghettos auto-knock-out
ROCKY, Husets Teater

Af Solveig Daugaard
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genkendelige europæiske indvandringsfj endske 
bevægelser, fra voldelige miltser til lovlige, så 
godt som stuerene folkepartier. Alle er de holdt 
sammen af to ting. Dels af modviljen mod 
udefrakommende destruktive elementer såsom 
mennesker på fl ugt. Men, endnu stærkere, af 
foragten for den kulturelle elite, som er dem 
der tilslører tingenes rette sammenhæng og 
udskammer Rocky for hans holdninger og 
handlinger. Og som her er repræsenteret af 
Burian og alle os, der kigger på

Politisk væsentligt teater
Det er med til at gøre Rocky til politisk 
væsentligt teater, at den gennemskuer dette 
forhold. At ’udlændingene’ i denne forbindelse 
er et redskab i en strategisk magtkamp, hvor to 
samfundsgrupper, på den ene side ”os” og på den 
anden side ”Rocky”, som ikke i udgangspunktet 
har en økonomisk eller fordelingspolitisk 
interessekonfl ikt i Europas dagsaktuelle politiske 
landskab er spillet så hårdt ud mod hinanden, 
at det er svært at se hvor en opblødning 
skulle komme fra. At det også er svært at se, 
at det reelt skulle forholde sig sådan, at den 
venstreorienterede kreative klasse har magten 
i samfundet, er sagen uvedkommende. For 
forestillingens objekt er ikke en faktisk analyse 
af økonomisk og fysisk magt i samfundet, men 
en analyse af netop denne problematik. Af de 
værdipolitiske konsekvenser, det har, når den 
empatiske kunstner konfronteres med sin egen 
pittoreske taberfi gur, som pludselig mener 
noget ’forkert’. I stedet for at interessere sig for 
racismen og udlændingene, og så at sige dvæle 
ved ofrene, som mange andre kunstværker, der 
behandler samfundets højredrejning, har gjort 
det, så vælger Biering i Rocky at se den usårlige 
off ergørelse af taberens fi gur (det at ”Rocky er så 
god til at være menneske”, som Burian siger) som 
problemets kerne. Og netop dén fortælling har 
den venstreorienterede intellektuelle gentaget 
mere utrætteligt end nogen anden.

I revolutionære kredse i 70’erne var 
intellektualiseringen af arbejderen en fare, 

man talte meget om. Nu for tiden er den 
ubetinget et mål: vi vil have mere uddannelse, 
og mere kunst og kultur, og således danne 
alle mennesker til den ægte, gode empatiske 
indstilling. Romantiseringen af arbejderen, som 
nu er blevet til taberen Rocky, er stadig er en 
vigtig del af venstrefl øjens retoriske udstyr. Det 
er en del af det kultiverede teaterpublikums 
selvforståelse at vi kan identifi cere os med 
ham, forstå ham og ønske for ham, at han 
bliver løftet op til os, men samtidig er en 
snor blevet kappet. Den gammelmarxistiske 
beundring for arbejderklassen er borte, og 
det har haft den uheldige bivirkning at den 
kulturelle venstreorienterede klasse har stødt 
taberen fra sig. Alle dem som føler sig truede 
af globaliseringen, føler sig ikke taget alvorligt 
af venstrefl øjen, de ser kun et ønske om at 
forandre dem, ikke en lyst til at høre dem.

Som følge heraf interesserer heller ikke 
teaterstykket Rocky sig synderligt for at undersøge 
mindreværdsfølelsen, underlegenheden hos 
taberne. Rocky interesserer sig langt mere 
for os selv, de intellektuelle, og hvad der skal 
ske med os, efterhånden som hadet mod os 
intensiveres. Man kunne godt efterspørge 
at forestillingens tekst rakte mere ud ved at 
søge at fi nde ind til lignende følelser, sådan 
som f.eks. forfatteren Christina Hagen gjorde 
det, da hun i foråret udgav sit kontroversielle 
monster af en coff eetable-bog Jungle. At Biering 
i Burians inkarnation også undersøgte sin egen 
menneskelige frygt for at miste, ikke bare sine 
privilegier, men, som Rocky-fi guren, hele sit 
livsgrundlag. Trods sin nådesløse selvkritik, 
og trods den gradvise nedbrydning, der sker 
af Burians selvsikre fortællerfi gur, efterhånden 
som han konfronteres med taberens genkomst 
i højrenationale farver, så fraviger forestillingens 
tekst aldrig den fra første minut indstiftende 
opdeling i et dem (taberne) og et os (den passiv-
aggressive, selvgode kulturelite). Den klamrer 
sig snarere til den.
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Lyden fra kroppen i angst
Men hvis teksten bliver i dem-og-os-retorikken, 
sker der til gengæld noget andet og mere på 
det sceniske niveau. I Burians utroligt stærke 
kropslige spil undervejs, og i de fysiske og 
tekniske greb forestillingen benytter. Når 
Burian op imod forestillingens klimaks tager 
mikrofonen i munden, og nærmest sluger den, 
er det ikke en teknologisk knitrende, musikalsk 
leg, som når fx Laurie Anderson gør noget 
lignende. Det salen hører er de voldsomme 
gutturale lyde af kroppen indefra, når den er 
allermest gennemhaglet af panik, angst og 
vrede. Sådan lyder kroppen – vores krop – når 
den befi nder sig helt ude på kanten. Det samme 
er tilfældet da Burian i slutscenen selv hænger 
på kødkrogen, men voldsomst er virkningen 
faktisk tidligere i samme scene, hvor den evigt 
veltalende mand tager en død grisetunge i 
munden og således rent faktisk indtager den 
position, som var Rockys i åbningsscenen og 
som han hidtil udelukkende har koketteret med. 
Nemlig den ydmygede, umælende og afmægtige 
position, som ham der er ude af stand til at tale 
for sig, fordi han simpelthen ikke er i stand til at 
ytre en sammenhængende sætning.

Talen  fl yder først frit igen på Husets scene, 
da vi efter den dramatiske slutscene får lov at 
møde én af dem, der som Rocky rent faktisk 
føler sig set ned på og svinet til (”racist”) og 
desuden føler en påtalelig angst over for truslen 
fra den globaliserede virkelighed. Efter at have 
fejlet planmæssigt i sit kvalmt empatiske forsøg 
på at tale på vegne af taberen, og tydeligvis på 
forhånd at have opgivet at få taberen i tale som 
en del af forestillingens mulige publikum, lader 
Biering i stedet en højrefl øjspolitiker træde ind 
foran publikum. Da jeg så forestillingen var 
det den Københavnske kommunalpolitiker for 
Dansk Folkeparti, Cheanne Nielsen.

At få Rocky i tale
Det, der på sin vis må være en falliterklæring 
for det kritiske, eksperimenterende teater som 
kunstform, er at det ikke formår at få et bredere, 

ikke på forhånd politisk indforstået, publikum i 
tale, selvom det i egen selvforståelse interesserer 
sig indgående for dem – på grænsen til det 
dyrkende – og derfor er nødsaget til at hive dem 
ind på scenen, hvis det skal have dem inden for 
døren. Men i så fald er det en falliterklæring 
det deler, ikke bare med en række andre seriøse 
kunstformer, men med et helt politisk segment, 
som har sværere og sværere ved at få deres 
eget verdensbillede til at hænge sammen. Som 
der står i den generiske højreorienterede tale, 
Biering har skrevet i stykkets program, men 
som i den faktiske forestilling erstattes af den 
konkrete, fremmødte politikers egen:

”Sandheden er, at I ikke længere er den 
revolutionære kraft, der skaber de nye ideer. 
Den kulturelle venstrefl øj har ikke gjort andet 
at intensivere 60’ernes paroler; mere feminisme, 
mere multikulti, mere passiv aggressiv. I dag er 
det højrefl øjen, der driver den verdensforandrende 
anti-autoritære kulturrevolution, og den bliver 
betegnet som både punk og rock n’roll, mens en 
studentikos venstrefl øj grædende holder sig for 
ørerne i forvisning om egen godhed. Måske derfor 
er venstrefl øjen bange og så intolerant overfor 
andres synspunkter. For de har meget at miste.”

Derfor er stykkets mest voldsomme virkemiddel 
heller ikke den døde grisekrop, Burian i 
kødkrogen eller den afskårne grisetunge, som 
tager mælet fra den veltalende, men derimod 
Cheanne Nielsen, som træder ind på scenen 
efter Burians exit. For det første fordi hendes 
fysiske nervøsitet mærkes så tydeligt: Hendes 
hænder ryster, hendes stemmeføring er viljefast, 
men skrøbelig, og det skingre ligger lige under 
overfl aden. Salen er imod hende, og hun ved det 
godt. Hvis Burian aldrig var rigtig alene, selv da 
han hang i krogen, så er Cheanne det fra først 
til sidst. Men endnu mere på grund af det hun 
siger. Hendes tale holder måde med foragten for 
det publikum hun står overfor, og endda med 
forurettetheden over den politianmeldelse for 
racisme, hun har i bagagen og den foragt, der 
følger i kølvandet på sådan en. Men alligevel 
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er hendes holdninger så tilpas urimelige at 
jeg personligt slet ikke kunne sluge dem. Ikke 
engang som et udgangspunkt for debat. Hun 
blev fx ved med at vende tilbage til den harme, 
hun føler når solstrålehistorier om fl ygtninge og 
indvandrere, der f.eks. hækler, og har det rart med 
det, får lov at ”stjæle overskrifter” i medierne fra 
de mange historier, hvor medlemmer af samme 
gruppe er ansvarlige for kriminelle handlinger, 
der truer freden og sammenhængskraften i 
vores samfund. Hvornår en sådan historie sidst 
har været på forsiden i noget landsdækkende 
medie må få lov at blæse i vinden. Sådanne 
holdninger er åbenlyst med til at sprede had og 
mistro mellem befolkningsgrupper, uanset om 
de juridisk kan dømmes som racisme eller ej.

Teatret som venstreorienteret ekko-
kammer?
Alligevel bør det faktum, at jeg næsten ikke 
kan være inden i mig selv af indignation over 
al den uimodsagte dumhed, som jeg sidder der 
overfor, nok vække til eftertanke. Jeg kom til at 
tænke på Lars Noréns kriminelle nynazistiske 
medvirkende i skandaleforestillingen Sju:tre 
tilbage i 1999. For hvor stiller Bierings greb 
sig i forhold til Noréns medvirkende, som var 
castet som radikale elementer? De var erklærede 
nynazister, erklærede antidemokrater, erklærede 
tilhængere af vold frem for samtale. Noréns 
eksperiment med at give dem en stemme i 
teatret, endte som bekendt værst tænkeligt med, 
at de medvirkende benyttede deres ledsagede 
udgang til at stikke af, røve en bank og dræbe 
to politifolk. Her overfor står Cheanne Nielsen, 
som juridisk set er en legitim spiller i vores 
demokrati, som mange mennesker sympatiserer 
med, og en del kommer til at stemme på. 
Den simple slutsalut i hendes tale er, at vi skal 
respektere hende, fordi hun respekterer os. Hvor 
stiller det mig, at jeg har svært ved at efterkomme 
det ønske? Det er en voldsom teateroplevelse 
at sidde der, så tæt på og blive konfronteret 
med afstanden mellem teaterrummet og den 
verden Cheanne Nielsen repræsenterer. Uanset 

om Mungo Park havde Pia Kjærsgaards ord på 
scenen i forestillingen De stuerene sidste år, så 
er det stadig sådan at Tue Biering på forhånd 
kan kende sit publikum godt nok til, at han kan 
regne med deres (vores) relative veluddannethed 
og venstreorienterethed, og det falder da tilbage 
på teaterrummet som ghetto, at det er sådan.

Det Bierings forestilling viser os er måske, at 
de venstredrejede kunstnertypers ekkokammer 
næppe er værre og mere ”verdensfj ernt” end alle 
mulige andre gruppers ekkokamre, men det er 
alligevel farligere, både for os selv og samfundet, 
fordi den kulturelle kapital, den glans af noget 
attråværdigt og glamourøst, som knytter sig 
til dette segment, gør det let at iscenesætte os 
som elite, og sammen med vores egen arrogante 
analyse og klamme sentimentale dyrkelse af 
Rocky, er det dét, der gør at samfundets faktiske 
magtcentre, de økonomiske, har så let ved vende 
Rocky mod os.

Rocky
Husets Teater.  Tekst og instruktion: Tue 
Biering.  Scenografi : Peter Schultz.  Lyddesign: 
Ditlev Brinth
Lysdesign, afvikling: Mathilde Niemann 
Hüttel. Medvirkende: Morten Burian.
Øvrige medvirkende: Cheanne Nielsen og 
Kasper Frederik Mortensen

Solveig Daugaard
Ph. D-studerende i Litteratur, mediehistorie 
og informationskulturer ved universitet 
i Linköping, hvor hun forsker i Gertrude 
Steins tværæstetiske reception. Desuden 
er hun litteraturanmelder ved Dagbladet 
Information. 
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FRAGT på Aarhus Teater 
sidste del af teatrets ”Udfl ugt”-projekter

Af Janek Szatkowski

Når en af vore store teaterinstitutioner tager nye 
initiativer, er der altid grund til at være ekstra 
opmærksom. Med initiativet UDFLUGT har 
Aarhus Teater forsøgt at etablere en kontakt 
med sin omverden, ikke ved kun at spille for 
den, men i den. Det er det sidste af fem sådanne 
forsøg, der her skal anmeldes. Helheden bør 
rettelig anmeldes af nogen, der har set alle 
fem, hvad denne anmelder desværre ikke haft 
mulighed for.

FRAGT tager os med ind i et område af 
Aarhus havn, der normalt ikke er tilgængeligt 
for almenheden. Siden 2001 har havne af denne 
erhvervsmæssige karakter været underlagt 
særligt restriktive adgangsregler.

I et prisværdigt samarbejde med Aarhus Havn, 
er det lykkedes at få løst de – givetvis ikke enkle 
– problemer med adgang, logistik og tilladelser. 
Opgaven, som instruktør Anne Zacho Søgaard 
har stået overfor, er heller ikke enkel. Det har 
krævet en masse research og endnu fl ere valg. 
Nogle få af disse diskuterer jeg lidt senere.

Konceptet og et mageløst slutbillede
Projektet hviler på et grundlæggende koncept 
om at tilskuerne bliver fragtet rundt på en 
guidet bustur til seks positioner på havnen, 
der hver for sig byder på tableauer fra afrikansk 
dans og musik, over råbekor og fi lm, sejltur med 
den gamle slæbebåd Jakob, til et afsluttende 
pragtfuldt sluttableau. Konceptet holdes 
sammen af musikalske og tekstlige indslag, 
som relaterer til havnen. Havnen som et sted 
der ikke bare symboliserer, men ER den globale 
verdenshandels centrum. Der serveres en 
række markante oplysende tal: at hver anden 
ting i mit hjem på et tidspunkt har befundet 
sig på Århus Havn; 90 % af verdens samlede 

nonfood produktion er en tur i container; Mary 
Mærsk, der lå i havnen denne torsdag aften, kan 
laste 14.000 containere osv. Vi ser de enorme 
mængder shea bønner, som AAK laver om til 
alskens sager, bl.a. erstatning for kakaosmør, vi 
ser en katedral-høj væg af Mærsk Containere 
til lyden af de mange kraner og køretøjer, der 
håndterer de tonstunge kasser, som var det 
legoklodser. Vi ser på 9 skærme billeder af 
realtime aktiviteter på havnen inde i foyeren 
på det ny havnehus. På slæbebåden Jakob sejler 
vi forbi det enorme lastskib og fornemmer 
dimensionerne. De tre grupper af tilskuere, 
der har besøgt de seks lokationer i forskellig 
rækkefølge, samles til sidst til et fænomenalt 
slut-tableau: her lykkes det faktisk at iscenesætte 
havnen.

Et fremragende lysorgie oplyser en kran-
ballet-koreografi , samtidig med at lyden af 
et horn giver genklang i havnen. På Den 
lille oplyste båd Jakob, sidder tre musikere, 
der spiller aftenens absolutte musikalske 
højdepunkt, mens Jakob laver sin egen lille båd-
koreografi . Dette imponerende billede samler 
aftenens oplevelser i et kontemplativt levende 
billede. Sanseligt, mageløst og forløsende.

Forløsende, ikke mindst fordi der i dette 
levende billede bliver tale om at virkeligheden 
”forhøjes”. Kombinationen af lys, lyd, og 
bevægelser får lov til at tale sit eget sprog, 
men formet med en teatralsk bevidsthed. 
Den fænomenale afslutning sætter så også det 
foregående teatrale forløb i relief.

Problematisk publikumskontrakt
Denne tilskuer blev undervejs opmærksom på, 
hvordan den guidede tur FRAGT fl ere steder 
søgte at stemme tilskuerne med tekstbidder, 
musik og dans. På forskellige måder, men også 
med meget forskellige stemninger. Dristigt 
eksperiment fordi noget sådant kræver en masse 
valg og præcision. Den savnede jeg i fl ere af 
stationernes input, og ikke mindst i transporten 
mellem dem.  Hvis man vil stemme tilskueren 
må der mindre ord- og fakta-strøm, mindre 
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elektronisk, repetitiv musik til. Mindre tvivl 
om, hvilken rolle guiden egentlig spiller, fordi 
jeg som tilskuer er afhængig af de input jeg 
får derfra, for at fi nde ud min egen funktion. 
Når disse elementer vakler og forvirrer, bliver 
en oplevelse af at være på promotion rundtur 
i havnen alt for fremtrædende. En præcis 
fi ktionskontrakt blev aldrig indgået.   Fra en 
start præget af regn og gang frem og tilbage 
mellem bus og billetfoyer, med forskellige 
ukoordinerede informationer om hvad, der 
nu skulle ske, til man sad i bussen og med ét 
skulle lege mindfulness med lukkede øjne, var 
der simpelthen for langt. I guidens rolle var 
det aldrig helt klart, hvad vi skulle med den 
voldsomme mikstur af personlige oplysninger 
om fødested, turistguide jokes a la Th omas 
Eje, og en mageløse strøm af informationer, 
der iblandt var den rene turistinformation, 
iblandt små kritiske hip til globalisering, og så 
tilbagelænet nonchalance.

Når man som tilskuer deltager i sådanne 
teatrale forløb, må det være rimeligt at man 
som deltager får en klar forventning til a) om 
man skal deltage aktivt i selve forløbet, eller bare 
være en gående tilskuer; b) hvis man forventes 
at deltage, da om hvordan og hvornår. ” I 
skal bare spørge, tal med dem”, fi k vi at vide 
i forbindelse med nogle af stationerne, hvor 
der var fl ere medvirkende: dansere fra Burkino 
Fasso, og frivillige i Jakob slæbebåds venner. 
Men i den første situation, var danserne jo 
inden i deres egne fastlagte koreografi , og måtte 
derfor afbryde samtalen, når de skulle ”på”, og 
i den anden var de frivillige i meget forskellige 
grader af tilgængelighed. På slæbebåden stod jeg 
i stavnen og min samtale med en af de frivillige 
blev temmelig forstyrret af, at reallydene fra 
havn, trafi k, måger osv. skulle overdøves af 
elektroniske, samplede lyde fra en højtaler. 
Her var stemthed ikke muliggjort. På en af 
stationerne (havnens hovedkvarter) blev en fi n 
fi lm vist. Smukke billeder, der fortalte deres 
egen historie om shea nødder, der plukkes 
i Afrika, om offi  ceren på en Mærsks båd, om 

slagteriarbejderen der forarbejder de enorme 
mængder af svinekød Danmark eksporterer osv. 
Her var der i glimt rigtig fi ne redigeringer, hvor 
lydsiden af trækæppe der kværner i Afrika, blev 
lagt ind under transportbånd fra Fabrikken. 
Sådanne små elegante kommentarer, var der 
mange af. De blev til dels forstyrret af, at vi også 
her skulle have ord med ind over. Til tider med 
fornemmelse af geografi bog for 4.klasse.

Det er ikke nogen let genre at forholde sig til. 
FRAGT er ikke et helt vellykket eksempel. Men 
som sagt, var denne tilskuer parat til at tilgive 
alle de små irritationsmomenter undervejs, da 
sluttableauet foldede sig ud.

Teater kan noget, når det forsøger at forstærke 
sin omverden ved at tilføre den et æstetisk rum.

FRAGT. Aarhus Teater, 17.-27 august 2017.

Instruktion: Anne Zacho Søgaard; Scenografi : 
Sigurdur Óli Pálmason; Dramatiker: Peter-
Clement Woetmann; Koreograf: Pipaluk 
Supernova; Komponist: Andreas Bennetzen; 
Film: Troels Engelbrecht

Janek Szatkowski 
er lektor ved Institut for Kommunikation 
og Kultur, Dramaturg.



Sex er en del af vores sociale praksis og centralt 
for det, vi hver især er. Men bortset fra porno 
har vi ikke adgang til billeder om andres og vo-
res egen sex. Teater Nordkrafts forestilling Sex in 
situ vil gøre seksuelle billeder til noget, der kan 
deles, udveksles og tales om, og det har betydet 
visse overskridelser, som har fået indfl ydelse på 
forestillingen. Først og fremmest har det fået tea-
terchefen til at bruge sin kunstneriske frihed til 
at springe ud som performer i et sexscenarie, og 
i anmeldelsen her vil jeg tematisere denne hand-
lings konsekvenser for det værk, der skabes.

Jeg mødte op i Teater Nordkrafts foyer en af-
ten i september for at se Sex in situ. Den muntre 
stemning i foyeren viste, at det ikke var uden en 
vis spænding, man ventede på forestillingen med 
den påfaldende titel. Titlen alene gjorde, at jeg 
som et minimum forventede at få udvidet min 
comfort zone, og jeg forudså, at forestillingen 
rimeligvis ville overskride den. Med program-
met for forestillingen i hånden og et manifest, 
der proklamerer at ”sex as art is not a product,” 
fi k man hurtigt en fornemmelse af, at forestillin-
gens vinkel både ville være kunstkritisk og kul-
turkritisk. En formulering som ”… med få klik 
har vi adgang til alskens billeder af, hvordan sex 
ser ud” lægger tryk på den perverterede dyrkelse 
af det seksuelle i vores kultur. Og som modsats 
fortæller programmet, hvordan forestillingen 
lægger an til at ”nå ind til seksualitetens kerne”. 
Sådan blev linjerne mellem kunstkritik, kultur-
kritik og læren om den seksuelle lyst trukket op.

Hvordan konstruerer man sex in situ?
Sammen med performerne Martyna Miller og 
Olga Szymula har teaterchef Jakob Højgård 
skabt en forestilling, som ikke bare handler 
om sex, men som udøver sex som praksis; dog 

uden at performerne rent faktisk har sex med 
hinanden på scenen. Men man fornemmer, at 
de har noget ’kørende’ med hinanden. Det kan 
der være en pointe i, for forestillingen er ikke 
interesseret i at tale om sex i al almindelighed, 
men vil indføre tilskueren i det unikke i disse tre 
menneskers heteroseksuelle praksis, som de ge-
nerøst indvier os i og også deler med hinanden. 
Performerne er nøgne, og med lystigt blottede 
kroppe gengiver de i detaljer nogle af de erin-
dringer, de har om sex med en partner af modsat 
køn. Resultatet er, at de i lange passager simule-
rer på skift og parallelt på hver sin madras, hvor-
dan de gjorde, da de havde sex med en bestemt 
anden. Samtidig fortæller de gennem video – og 
ofte live – om brugen af de andre performere i 
det aktuelle eksperiment til at udfolde og afsøge 
deres egne grænser for, hvordan sex kan gøres, 
og i forlængelse heraf hvordan maksimal seksuel 
nydelse kan opnås. Ud over de levende præsen-
tationer, er det karakteristisk for fortællingens 
æstetik, at man har ladet liveoptagelser af per-
formerne og nogle af deres udvalgte elskere, som 
er fi lmet alene, montere sammen, så man får en 
oplevelse af at være vidne til erotiske udfoldelser 
og samlejer, når kroppene, bevægelserne, lydene 
og rytmerne sammenkobles på lærredet. I en 
scene ser man således Martynas konkrete simu-
leringer af sex på scenegulvet, alt imens en vide-
oprojektion på væggen viser hendes kæreste, der 
også er alene, performe sine erindringer om de-
res seksuelle samvær. På projiceringen monteres 
desuden en liveoptagelse af Martynas krop i be-
vægelse, der placeres sådan, at man ser dem have 
sex med hinanden. På den måde bliver forestil-
lingens teknik synlig, og man kan som tilskuer 
iagttage et samleje, som skabes i koblingen af det 
virtuelle og reelle. Denne transparente form var 

Sex in situ 
Af Ida Krøgholt
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medvirkende til, at jeg som tilskuer påfaldende 
hurtigt blev fortrolig med de faktisk udstillede 
kroppe, blottede organer og den libidinøse san-
selighed, de manifesterede, så det blev muligt at 
med-nyde især Martyna Millers demaskerende 
fortællinger og indtagende sensualitet.

Sex på den kunst- og kulturkritiske måde 
I programmet for Sex in situ præsenteres de tre 
medvirkende også som forestillingens skabere, 
og en egentlig instruktør får man ikke indtryk 
af, der har været. Dette indikerer fl ere forskellige 
ting. For det første at produktionen har villet 
eliminere nogle af de forskelle, der traditionelt 
eksisterer mellem instruktøren og skuespillerne, 
hvilket angiveligt er en del af eksperimentet og 
røber et ønske om, at det eksperimenterende 
fl ow mod ”seksualitetens kerne” skal forblive 
uforstyrret. Hvad eksperimentet i øvrigt er gået 
ud på, får man en fornemmelse af gennem en 
videoinstallation, der afspiller 11 små videoer, 
projiceret på en stor madras. Videoinstallatio-
nens materiale er iscenesat og optaget af og med 
performerne under processen og præsenteres 
med titler som Strap on, Party, First exercise, First 
memories, Masturbation, Props and costumes, Or-
gasm og First memory in text. Installationen lig-
ner rå porno, men ved nærmere eftersyn er bil-
lederne konstruerede, og de fi lmede samlejer er, 
i lighed med forestillingsæstetikken, skabt gen-
nem videomanipulation. Som tilskuer gør man 
ophold ved installationen på vej ind i teatersalen, 
og man bliver på den måde ført ind i forestil-
lingens atmosfære, men møder også allerede her 
dens montagegreb. Som sagt leder programmets 
MANIFESTO også tilskueren på vej. Her præ-
senteres erfaringerne fra eksperimentet, hvilket 
fungerer som ideologiske guidelines: Be generous, 
use your imagination, make sex possible instead of 
doable, stay sustainable, experiment, share, stay ho-
nest, enjoy being both: equal and unique. Instal-
lationen og manifestet bliver vigtige pejlepunkter 
for tilskueren; de markerer det hedonistiske pro-
jekts kunst- og kulturkritik, og på den måde får 
de betydning for værkets udsigelse.

Over tærsklen 
Som tilskuer tages man med på en rejse ind i 
gruppeeksperimentet, som har varet 1 ½ år, idet 
forestillingen er bygget op som en fortælling 
om gruppens proces mod den seksuelle nydel-
ses højder. Men forestillingen tager også implicit 
kritisk stilling til sit eget projekt, idet det skil-
dres, hvordan en del af den oprindelige gruppe 
falder fra (man møder dog nogle af de frafaldne 
på Skype under forestillingen). Der er en scene, 
som i særlig grad gjorde indtryk på mig; nemlig 
hvor performerne Jakob Højgård og Martyna 
Miller beretter om et af de første møder med de 
oprindeligt 8-9 deltagere, som var samlet for at 
udforske sexprojektets potentialer. Jakob, den 
kunstneriske leder, hvis værker normalt (jf. pro-
grammet) har ”en stærk længsel efter autentici-
tet,” indtog øjensynligt en central rolle, da han 
over for gruppen erklærede, at han havde lyst 
til at blive penetreret bagfra af én af de andre. 
Martyna meldte sig frivilligt, og man hører så, 
hvordan hun ved hjælp af en dildo forløste Jakob 
– underforstået hjalp ham til at nå den absolutte 
nydelses tinde. Begivenheden fortælles af Mar-
tyna og Jakob med en vis autenticitetseff ekt, idet 
den ene beretter til et live-kamera og dermed 
forstærker tilskuerens mulighed for at forestille 
sig hændelsen, mens den anden udfører seksu-
elle rytmebevægelser på madrassen. Kombina-
tionen af performernes konkrete tilstedeværelse, 
livekameraet og videoen gør, at fortællingen står 
stærkt og printer sig ind i tilskueren, samtidig 
med der sniger sig forskellige lag af meddelelser 
og perceptioner ind i kommunikationen.

Denne lille men centrale beretning fortæller 
om, hvordan jagten på det autentiske projekt 
for så vidt fejlede. Sexaktørerne Jakob og Mar-
tyna fortabte sig i penetrationen og fejrede på 
den måde det seksuelles grænseløshed, mens de 
andre fra gruppen – dem der iagttog som tilsku-
ere - oplevede overskridelsen som pinagtig. Fore-
stillingen peger på den måde på en slags analogi 
mellem eksperimentets tilskuer og teaterforestil-
lingens. I eksperimentet reagerede tilskuerne på 
overskridelsen ved at melde sig ud af projektet, 
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og derfor er der kun tre performere af de i alt ni 
på scenen i Sex in situ. Analogien blev ret kon-
kret ved, at fl ere tilskuere valgte at forlade Nord-
krafts teatersal under forestillingen. De, som 
udvandrede, har velsagtens ligesom tilskuerne til 
eksperimentet oplevet forestillingen som pinlig 
og måske ligefrem ekskluderende, og man kan 
med rette spørge, om værkets kontrakt med til-
skuerne alt i alt blev markeret tydeligt nok.

Med til Martynas del af fortællingen oven-
for hører også, at hun beskriver, hvordan hun 
oplevede at overskride Jakobs smertetærskel, da 
hun opfyldte hans seksuelle begær. Hun funde-
rer over, om hun gjorde ham godt eller ondt, 
og om hun mon gik for langt i forhold til hans 
smertegrænse: ”I know, there is a space of sha-
ring. Th e only question is about violence,” siger 
hun. Fortællingen som skildrer, hvordan pene-
trationen overskred det nydelsesfulde mod det 
voldsomme og smertelige, fremkalder et latent 
kulturkritisk budskab om, at vi som kultur må 
skille os af med bestemte dyder, hvis vi vil gøre 
os forhåbninger om at nærme os ”seksualitetens 
kerne”. På lignende måde er det svært at lave 
kunst, hvis man følger dydens smalle sti, indi-
kerer forestillingen. Den kunstkritik, som er la-
tent til stede i forestillingen, udtrykkes blandt 
andet gennem dildohistoriens overskridelse af de 
udenforstående deltageres tærskel. Overskridel-
sen var med til at reducere antallet af medvir-
kende, men det udløste samtidig fornemmelsen 
af ’sharing ’ blandt de tre, der valgte at blive for 
at fuldføre. Og netop ’sharing’ er vel betingelsen 
for, at gruppen har kunnet lave kunst sammen 
og formået at realisere teaterforestillingen kol-
lektivt uden instruktør.

Sex i teatret
Sex in situ præsenterer sex med et dobbeltblik 
og markerer, at forestillingen både består i re-
elle handlinger på stedet og er iscenesat teater. 
Dels konkretiseres det seksuelle af performere 
af kød og blod, så kun lidt overlades til fan-
tasien. Og dels har performerne masser af sex 
på scenen, men kun på et fi ktivt plan gennem 

videomontager. Som tilskuer inviteres man til 
at iagttage disse forskellige former for sex og fø-
res ind i seksualitetens komplekse rum. Præcis 
dét var medvirkende til, at forestillingen kunne 
fastholde min interesse som tilskuer. Og Jakobs 
replik: ”But you know, the three of us were not 
lovers during this project” var en afrunding, 
som velplaceret ekspliciterede den fi ktionskon-
trakt, der ikke tidligere havde stået helt klart.

Performerne var overbevisende i deres krops-
lighed og i måden, de høstede sanselige erfarin-
ger på. Det er interessant, at de alle tre er både 
teoretikere og praktikere. Jakob er udover at 
være teaterchef også fi losof, Martyna er både 
performer og ph.d kandidat ved Faculty of Inter-
media i Polen, og Olga er komponist og i gang 
med at læse en kandidatgrad i elektronisk musik. 
Med denne besætning får forestillingen antydet, 
at der kan være brug for fi losoff er og teoretikere, 
når sex skal praktiseres in situ. Og omvendt, selv 
om de kvindelige performere tydeligvis var mere 
trænede end Jakob Højgård, giver det mening, 
at han som teaterchef sætter sig selv i spil og 
springer ud sammen med performerne som sce-
nepraktiker. Teaterchefens egne overskridelser er 
netop medvirkende til at rejse den kunst- og kul-
turkritik, som forestillingen er lykkedes ganske 
godt med.

Sex in situ, Teater Nordkraft: 23. – 30. sep-
tember 2017
Skabere/medvirkende: Martyna Miller, Olga 
Szymula og Jakob Højgård Jørgensen.
Video: Martyna Miller og Turpin Napoleon 
Djurhuus. Instruktørassistent: Emma Kørnov 
Bonde.

Ida Krøgholt, 
Lektor i Dramaturgi, Institut for Kommu-
nikation og Kultur, Aarhus Universitet.

 



Det indbyrdes forhold mellem det autentiske og 
iscenesættelsen er på spil i virkelighedsteatret, og 
genren appellerer på mange måder gennem denne 
overlapning. Borgerscenens koncept lover både en 
anderledes dramaturgisk proces og et anderledes 
produkt, der orienterer sig mod en mere 
montagebaseret form, hvor adskillelige forskellige 
fortællinger skal væves sammen til et værk. Derfor 
er det naturligvis ikke helt ret at kalde borgernes 
fortællinger for helt almindelige. I det teatrale rums 
iscenesættelse ophøjes jo hverdagsfortællingen 
til en ekstraordinær fortælling om de helt store 
følelser på linje med dramaets formidling af de 
samme store transcendente følelser. På Aalborg 
Teaters borgerscene kunne man opleve man to 
forestillinger, der begge appellerede gennem 
en teatralitet, der på forskellig vis forhandlede 
forholdet mellem autenticitet og teatralitet. For 
at virkelighedsteatret skal kunne holde hvad det 
lover, må iscenesættelsen refl eksivt forholde sig 
til sin egen teatralitet for at kunne frembyde den 
ønskede autenticitetseff ekt. 

Det interessante i denne slags virkelighedsteater 
er, hvordan iscenesættelsen teatraliserer det 
autentiske råmateriale – her forstået som de 
fortællinger, de deltagende bidrager med – til 
forskel fra at dramatisere dem. Det udmønter 
sig i en montagedramaturgi, der på mange måde 
minder om teaterkoncertens. Råmaterialet får 
plads til at fungere autonomt, men i en mere eller 
mindre teatraliseret ramme.  

Den levede kærlighed – Autentiske 
kærlighedsfortællinger i et magisk rum
At sammenligne og undersøge forholdet mellem 
dramaets store følelser og de store følelser, der ud-
leves i det levede liv, synes at være borgerscenen 
ved Aalborg Teaters åbningsforestillings formål. 

Her sammenskrives de deltagende borgeres auten-
tiske fortællinger om kærlighed med kærligheds-
tragedien over dem alle; William Shakespeares Ro-
meo og Julie. Forestillingens placering mellem det 
fi ktive og det virkelige, det døde og det levende 
understreges tilmed i titlen: Romeo og Julie Lever! 

Aalborg Teaters anneksscene Transformator er 
en velvalgt placering til Borgerscenens forestilling. 
Det er en intim scene, der ikke lægger skjul på 
sin fortid som herskabslejlighed. Således udnytter 
forestillingen muligheden for at kunne spille uden 
mørklægning for oprullede vinduer, således at 
livet i lejlighederne på den anden side af gaden 
og støjen fra gaden indlemmes i denne ikke-
fi ktion. På den måde understreger forestillingen 
sin placering i mellemrummet mellem fi ktion 
og virkelighed på en meget simpel men begavet 
måde.

I den ene ende af den afl ange scene er et 
blomsterbed med lyserøde pelargonier. De samme 
lyserøde blomster går igen i tapetet, der dækker 
væggene. Op ad væggene breder sig planter, der 
forgrener sig helt op til loftet. I disse planter sidder 
små lyskæder. Fra loftet hænger lysekroner. Dette 
scenografi ske miljø bidrager med en teatralisering 
af rummet, hvorved der skabes en konvergens 
mellem den virkelighed, der tydeliggøres gennem 
vinduerne, og den fantasi, der fylder rummet. 
Ellers består scenografi en af tre fl ytbare hvide 
bænke. Den enkle scenografi  fremstiller rummet 
i et magisk lys samtidig med, at de autentiske 
fortællinger, der er forestillingens fokus, tildeles 
plads. 

De otte medvirkende borgere spiller ikke roller, 
men fortæller deres historier som privatpersoner. 
Her er jeg naturligvis klar over, at ingen kan stille 
sig på en scene uden at blive underkastet tilskuerens 
fortolkende og iscenesættende blik. Historierne er 

 Romeo og Julie Lever! og 9220: Portræt af en bydel
Om to forskellige borgerscene forestillinger på Aalborg Teater i to forskellige 
rammer

Johan Holm Mortensen
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da også tydeligvis lært udenad, og nogle gange går 
de medvirkende da også i stå og må hjælpes i gang 
af medspillerne. Men den udtalte teatrale form 
kan rumme denne skrøbelighed. De små udfald er 
med til at understrege forestillingens autenticitet, 
så ægte mennesker træder frem. 

Også i iscenesættelsens fremstilling af de 
medvirkende fi nder vi en påpegning af, at vi 
befi nder os i et mellemrum. De bærer alle små 
reminiscenser fra en fantastisk eventyrverden; 
englevinger, ridderrustningshandsker, katteører 
og – hale, etc. Der insisteres således på 
iscenesættelsen af det autentiske som råmateriale i 
dette virkelighedsteater. De autentiske fortællinger 
og personer genskrives som noget ekstraordinært 
eventyrligt, hvorved fi ktionens ekstraordinære lys 
belyser de autentiske fortællinger, som kan siges at 
blive enestående i deres autenticitet. Forestillingen 
er et ophøjet moment, vi som tilskuere bliver 
vidne til. 

Når virkeligheden overgår eventyret
Forestillingen igangsætter en undersøgelse af 
kærlighedens væsen og mange facetter. Gennem de 
otte fortællere belyses kærligheden fra fl ere vinkler. 
Vi møder således gennem to ægtepar kærligheden 
i form af et langt og lykkeligt – men ikke af den 
grund problemfrit – ægteskab. Vi møder også 
de to enlige kvinder. Den ene, Kirsten, aldrig 
har fundet den eneste ene, selvom der gennem 
årene har været fl ere stormfulde forelskelser og 
parforhold. Den anden, Yrsa, har haft et livslangt 
forhold til Frank, som hun både var gift med og 
skilt fra, men som hun til det sidste fastholdte som 
sin tætteste familie. Dette venskabets kærlighed 
repræsenteres også af de to unge, Søren og Louise, 
der har forsøgt som kærester, men nu fungerer 
som hinandens fortrolige og samboende venner. 
Ved at sætte de fem fortællinger i forbindelse 
med Shakespeares kærlighedstragedie, som 
præsenteres af de otte medvirkende ved at de læser 
passager af Romeo og Julie op fra en bog, påpeger 
forestillingen at den kærlighed der er på scenen, 
den autentiske kærlighed, er lige så stor som 
kærligheden i fi ktionen. De udvalgte passager fra 

tragedien fungerer som et indspil i den refl eksion 
over kærligheden, der allerede er i spil. Der er 
således udvalgt passager, hvor de to titelkarakterer 
i monolog refl ekterer over den kærlighed, den 
anden vækker i dem. Samme form som de 
autentiske fortællinger. Disse passager bliver en 
art rød tråd, der driver forestillingen fremad, 
idet tragediens dramatiske udvikling mærkes i 
passagerne. Således konstruerer forestillingen en 
udviklingsfortælling i den montagebaserede form. 
Forestillingen fungerer sådan vekslende mellem 
det stærkt iscenesatte og det autentiske. 

De autentiske fortællinger er klart adskilt fra 
hinanden, og de medvirkende bliver som sådan 
ikke del af hinandens fortællinger. Fortællingerne 
appellerer i kraft af fortællerens lune. De 
medvirkende appellerer i høj grad gennem den 
fraværende tekniske formåen, deres skrøbelighed 
og person. Herigennem fremstår de jo netop mere 
autentiske. Fortællesekvensernes skrøbelighed 
skaber en fascinerede situation, hvor man på den 
ene side betages af den fortællende og samtidig 
oplever en slags medfølelse og sammenhold 
med dem på scenen. Det minder om at være 
gæst til sølvbryllupsfest, hvor gommen i sin tale 
ser tilbage på de 25 år og bekræfter og erklærer 
sin sølvbrud sin kærlighed. Et ekstraordinært og 
ophøjet øjeblik, hvor der er rum for at sige, det 
man ikke siger i hverdagen. På en fi n måde bruger 
forestillingen denne autenticitet, der netop opstår 
ved de medvirkendes fraværende teknik. Desværre 
for forestillingen har denne autenticitet også en 
slagside. Det sker nemlig at den manglende teknik 
bevirker, at det fortalte ikke altid bliver formidlet 
på en tilpas forståelig måde.  

Man får øje på en dramaturgisk udfordring i 
udformningen af en konceptuel ramme, der skal 
kunne rumme det autentiske og afvekslende 
råmateriale i et tilstræbt fl adt hierarki, når noget 
materiale viser sig stærkere end andet. Det er 
tilbageblikket og refl eksionen over ikke bare 
kærligheden, men også over den forgangne tid, 
der appellerer. Derfor mister iscenesættelsen også 
fokus på de unges kærlighed, der naturligt ikke 
har den samme refl eksion og livshistorie som de 
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ældre. Og det bliver et problem i forestillingens 
umiddelbart fl ade hierarki, at nogle således 
fremhæves som hovedfortællere og andre 
reduceres til en art bi-fortællere. 

Mellem klassikeriscenesættelse og 
virkelighedsteater
Samtidig med at der her er tale om 
virkelighedsteater, er der også tale om en 
iscenesættelse af en klassisk tekst på ganske særlig 
måde. Shakespeares tekst bliver brugt som et slags 
baggrundstæppe, der forbinder de forskellige 
fortællinger, vi præsenteres for. Tragedien bruges 
som bekendt som en slags rød tråd, der markerer en 
udvikling i forestillingen. Ligesom forestillingen 
veksler mellem oplæsning og fortælling, veksles 
der også mellem fortællende sekvenser og 
tableausekvenser. Disse tableausekvenser refererer 
også til den klassiske tragedie. Således oplever man 
f.eks. kvinderne i de åbnede vinduers karme med 
ryggen til tilskueren, mens dele af balkonscenen 
læses op. Eller når de i takt går i procession 
med kårder i hånden som betegnelse for den 
skæbnesvangre duel mellem Romeo og Tybalt. 
Tableauet markerer både et omslag i klassikeren 
og i den autentiske fortælling om parret Anette 
og Flemming, der netop har fortalt om deres 
krise. I tableausekvenserne bliver iscenesættelsen 
langt mere mærkbar og autenticiteten svinder 
ind. De medvirkende bliver i nogle af disse 
sekvenser næsten en slags bevægelig scenografi . 
Denne ufrihed står i kontrast til den relativt store 
arrangementsmæssige frihed de medvirkende 
har i deres fortællesekvenser. Tableausekvenserne 
illustrerer momenter fra klassikeren. På den 
måde opleves iscenesættelsen som påtrængende 
og med den også forbindelsen til Shakespeares 
kærlighedstragedie. Montagedramaturgiens 
vekslen mellem det autentiske og fi ktionen 
fungerer overordnet som et godt sammenvævet 
parløb, men enkelte steder er tråden for tydelig, 
hvilket forstyrrer både formidlingen af Romeo og 
Julie og de autentiske fortællinger. Det autentiske 
kan ikke stå på egne ben, men behøver en grad af 
iscenesættelse. Dog kan man argumentere for, at 

forestillingens konstruktion her søger at støtte det 
autentiske råmateriale mere end nødvendigt.

Gennem fortællingerne og spejlingen af 
kærlighedstragedien formår Romeo og Julie Lever! 
at vise, at de følelser, kærlighedsfortællingerne 
fra det levede liv formidler, er lige så store som 
dramatikkens. Samtidig dementerer forestillingen 
ideen om, at kærligheden ikke kan have mange 
former. Således ligger den egentlige udfordring i 
nuanceringen af kærlighedstemaet. Forestillingen 
gør dette tema og herigennem Romeo og Julie 
vedrørende. Virkelighedsteatret fremvises som 
hverken politisk motiveret, provokerende eller 
grænsesøgende. Romeo og Julie Lever! bearbejder 
ikke et eksplicit samfundsproblem, hvor 
autenticiteten fungerer som mest eff ektive middel. 
Derimod fremvises det autentiske som rørende og 
potentielt dramatisk i sig selv. 

Aalborg Teater, Transformator. Instruktion og 
bearbejdelse: Minna Johansson. Scenografi : 
Johanne Eggert. Medvirkende: Anette Bagge, 
Flemming Bagge, Sally Pedersen, Ludvig Pe-
dersen, Yrsa Rold Sørensen, Kirsten Merrild, 
Louise Wheler, Søren Hagerup

Bydelen, fællesskabet og ghettoen.
9220: Portræt af en bydel er drevet af et ønske om at 
nuancere de udenforståendes blik på bydelen. Der 
er ikke et ønske om at tilbagevise kritikken, men 
snarere at afvise den stigmatiserende ghettoisering 
ved at fortælle om det fællesskab, der eksisterer 
blandt bydelens beboere.

Bag postnummeret 9220 gemmer sig bydelen 
Aalborg Øst. Aalborg Øst er mest kendt for 
at være et hårdt område, der huser mange 
kriminelle og socialt udsatte. Det er i hvert fald 
et billede mange udenforstående har af bydelen. 
For at bekæmpe kriminaliteten er store dele af 
området overvåget af overvågningskameraer. I 
forestillingens program forstår man desuden, at 
dele af bydelen tilmed er blevet kategoriseret som 
ghetto. 

Forestillingen er iscenesat med langt mere 
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konkret forankring i en (lokal) virkelighed og 
er påfaldende upoetisk. Rummet har scenograf 
Johanne Eggert sparsomt holdt i sort og hvidt 
med 5 hvide kasser med skærme og en hvid 
projiceringsbaggrund. Iscenesættelsen af de 
deltagende og deres beretninger er afdæmpet og 
upåfaldende. Iscenesættelsen leder tværtimod 
opmærksomheden i retning af en proces, og 
understreger lokalforankringen i en vekslen 
mellem beretninger i rummet og videooptagelser 
i lokalsamfundet. Lokalforankringen skaber et 
helt unikt fællesskab i teaterrummet, fordi de 
lokale genkender fællesskabet på scenen som 
deres eget. F.eks. når en deltagende siger; ”her 
ligger min Føtex” og en kvinde blandt publikum 
fnisende siger, at det nu også er hendes, for dér 
kommer hun hver dag. Man kan således sige, at 
forestillingen ønsker at invitere sin tilskuer ind i 
det fællesskab, der eksisterer i Aalborg Øst. 

Et portræt af en bydel
Forestillingen åbner med en videosekvens. 
Her iagttager vi Aalborg Øst gennem 
overvågningskameraerne, der dækker hele 
området. Med kameraet som et centralt motiv 
præsenterer iscenesættelsen en grundlæggende 
forskel mellem et blik på bydelen indefra 
– i fællesskabet 9220 – og blikket udefra. 
Overvågningen repræsenterer ganske konkret det 
kynisk granskende blik, bydelen er underlagt. Men 
der klippes, og vi befi nder os nu i kontrolrummet, 
hvor vagten begejstret fortæller om, hvordan 
kameraerne til 25.000 kr. stk. har gjort op med 
ballademagerne, der var der før i tiden. Han er 
begejstret, fordi det er godt for lokalfællesskabet. 
Blikket er ændret. Vi befi nder os nu i et folkeligt 
fællesskab, hvor vagten har en pinup-kalender på 
væggen, og konen ringer hjemmefra for at tjekke 
ind. 

Der klippes igen. Kameraføringen skifter 
til en rystet og håndholdt stil, og et ungt 
kvindeansigt stirrer urovækkende direkte ud 
på os. Det minder om et skræmmende bånd 
fra et gidseldrama. Dette er ikke en forestilling, 
det er et bydelsportræt, slår kvinden på billedet 

konfrontatorisk fast. På den måde formulerer 
forestillingen en autenticitetsstrategi. For 
selvfølgelig er det en forestilling. En vigtig 
iagttagelse ved virkelighedsteater, hvad end det er 
dokumentarisk drama, borgerscene eller en helt 
tredje form, er, at påberåbelsen af autenticitet 
er en del af den særlige iscenesættelsesstrategi, 
hvormed virkelighedsteatret positionerer sig 
selv i forhold til sit publikum. Forestillingen er 
altså hverken mere eller mindre autentisk end 
enhver anden iscenesættelse. Men påberåbelsen 
af autenticitet medierer tilskuerens blik, hvorved 
en tilsyneladende virkelighed kan frembydes uden 
ironi.

Den håndholdte videosekvens udvikler sig til 
en uformel præsentation af de fem deltagende 
borgere. De repræsenterer et bredt udsnit af 
beboere og en enkelt tidligere beboer i Aalborg 
Øst. Det uformelle går igen, da de fem træder 
ind på scenen – stadig fi lmende. Nu tændes 
lyset i salen og kameraet rettes mod publikum. 
En understregning af forestillingens nu og 
processuelle form, der spejler den sociale kritik, 
der kan siges at være en del af forestillingens 
politiske potentiale. Problemet, som det fremstår 
i forestillingen, er, at ganske få af de kritiske røster 
faktisk er del af det fællesskabet i 9220 eller har 
været i bydelen. For hvilke forudsætninger har 
man overhovedet for at forholde sig nuanceret til 
bydelen, hvis man ikke har kendskab til det lokale 
fællesskab? En kort rundspørge blandt publikum 
viser, at alle kender Aalborg Øst, men kun få bor 
eller har boet der, og endnu færre ville gå igennem 
bydelen alene om aftenen. En enkelt blandt 
publikum har – ligesom to af de deltagende – købt 
billige varer fra en garage i Aalborg Øst.  Bydelen 
bliver altså forbundet med frygt, selvom det er de 
færreste, der har engageret sig i bydelen. Denne 
pointe underbygges senere i en videosekvens, hvor 
folk i Aalborg interviewes om deres viden om 
Aalborg Øst. Det er fordommene forestillingen 
sigter efter.

Menneskeskæbner og fællesskab
Borgerscener, som vi har set det her i Danmark, 
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handler om mennesker, der fremstår som såkaldte 
ekspertvidner. Borgerscenen og bydelsportrættet 
er derfor en ideel platform til at formidle 
menneskene bag tallene og statistikkerne, der 
dømmer Aalborg Øst til at bære betegnelsen 
ghetto. Forestillingen vil gøre op med 
stigmatiseringen. Forestillingen kan ses som et 
renselsesprojekt. Kan forestillingen gennem den 
personlige indgang til livet i ”ghettoen” afklare 
om de virkelig er så slemme og om de fortjener 
deres dårlige ry?

Bydelsportrættet fortælles med en klar 
bevidsthed om, at Aalborg Øst er et hårdt 
og problemfyldt område. Det oplever man 
f.eks. når Jeanet fortæller, hvordan hun som 
højgravid kunne fejre 18års fødselsdag med 
at søge kontanthjælp. Hun fortæller om en 
barsk barndom med kriminelle, hashtåger 
og håndvåben i sokkeskuff erne. Pointen er 
naturligvis, at Jeanet ikke føler hun har lidt nogen 
overlast, men tværtimod har haft en barndom 
fyldt med kærlighed og engagement. Hun er 
nu i gang med en uddannelse, så hun kan blive 
socialrådgiver. Og her ligger en central pointe i 
forestillingens indignation over for de off entlige 
tiltag. Jeanet står for en udvikling, der udspringer 
inde fra fællesskabet. Modsat er udviklingen med 
overvågningskameraer og off entlig regulering 
udtryk for en udvikling uden for fællesskabet. 

Fællesskabet er også på spil, når varmemesteren 
Bjarne skærper en indre forskel i fællesskabet. 
Han fortæller, hvordan han gennem sit arbejde 
er kommet helt tæt på beboerne. Så tæt at han 
næsten har fungeret som socialhjælper i enkelte 
tilfælde. Men han irriteres samtidig over de 
beboere, der ikke respekterer ordensregler og som 
smider skrald på gaden. De personer engagerer sig 
netop ikke i det fællesskab, der skal holde bydelen 
sammen. På denne måde bruger iscenesættelsen 
fortællingerne til at etablere et indre blik på 
fællesskabet og på udviklingspotentialet i 
bydelen. Bydelen er således hele tiden i fokus. 
De deltagende borgere er kun enkelte nedslag 
i en helhed, der bl.a. kommer til udtryk i en 
sekvens, hvor Aalborg Øst præsenteres på et 

kort. I sekvensen forstår vi, at der tilsyneladende 
er en rigtig og forkert del af bydelen. Der er dog 
uenighed blandt de deltagende om hvilken del, 
der er rigtig og hvilken der er forkert. Det er en 
slags venskabelig uenighed, der skaber en bestemt 
måde at være sammen på og tale sammen på, som 
udenforstående ikke kan forstå. Det etablerer et 
kulturelt fællesskab på tværs af uenigheden.

Endelig møder vi pædagogen Lise, der har levet 
et omtumlet liv med store opture og nedture. Nu 
har hun fået stress og er på sygedagpenge. Hun 
er en del af statistikken, der tynger området. 
Med Lises fortælling slås forestillingen pointe 
endegyldigt fast. Hun er ikke bare statistik men 
menneske. Hun efterspørger netop det fællesskab, 
der kan yde hende hjælp. Boligforening har 
vedtaget at anvende kombineret udlejning for at 
tiltrække en anden type beboer og derved hindre 
yderligere ghettofi cering. Det betyder kort, at 
socialt udsatte som kontanthjælpsmodtagere, 
førtidspensionister mm. ikke vil få tilbudt bolig i 
området. Det medfører en fremmed regulering af 
hvem der kan deltage i fællesskabet, og hvem der 
ikke kan. Lise er en af disse socialt udsatte. Med 
især Lises fortælling og hendes oplæsning af brevet 
fra boligforeningen, der annoncerer beslutningen 
om kombineret udlejning, spiller forestillingen 
for alvor på patosstrengens følelsesmæssige appel. 
Der tegnes et billede af en kynisk omgang med 
området beboere sat overfor de menneskeskæbner, 
vi stifter bekendtskab med. Lises fortælling kobles 
med fortællingen om de socialt udsatte, og 
statistikken får en ansigt. 

Inde og ude af fællesskabet
Virkelighedsteatret forstået bredt som anvendelsen 
af virkelige elementer på scenen kan ses fra fl ere 
positioner. På den ene side kan forestillingen 
iagttages som et æstetisk produkt, en begivenhed 
der pågår for øjnene af os iscenesat af en 
instruktør. På den anden side kan man iagttage 
forestillingen som del af et socialt projekt, der 
gennem sin inddragelse af virkelighedselementer 
eller – fragmenter ønsker at have en virkning 
på vores virkelighedsperspektiv. På borgerscener 
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er denne sondring i særlig grad eksponeret. Her 
er forestillingens afsenderposition udspaltet 
mellem instruktøren/dramaturgen og de 
fortællende borgere. Derfor er iagttagelsen af en 
afsenderposition afgørende for, hvordan man kan 
modtage og røres af forestillingen.

Om 9220: Portræt af en bydel formår, at komme 
igennem med sit renselsesprojekt afhænger af, om 
man iagttager forestillingen indefra fællesskabet 
eller ej. Man kan også sige, at det handler 
om hvorvidt, forestillingen formår at skabe 
en overbevisende autenticitetsaff ekt. Th erese 
Wilsteds iscenesættelse virker meget påpasseligt 
afmålt, så deltagerne fremstår umedierede. Således 
oplever man ikke i samme grad sprækken mellem 
teater og virkelighed, som det f.eks. var tilfældet 
i borgerscenens første forestilling. Forestillingen 
arbejder ikke med eksplicitte æstetiske greb for 
at fremmane eff ekt. Den søger tværtimod, at 
komme til syne som objektiv dokumentarisk 
komposition. På en meget saglig måde uden 
overdrevet brug af sentimentalitet fordyber 
forestillingen perspektivet på statistikken. 
Renselsesprojektets retfærdiggøres i kraft af 
den selvrefl eksive iagttagelse af forestillingen 
som proces. Vi ser videosekvenser fra de første 
prøvedage, hvor deltagerne selv tager kontakt til 
beboere i Aalborg Øst, som de vil interviewe. 
Vi får det indtryk, at deltagerne selv står for at 
dokumentere deres samtaler med borgere på 
gaden og formulere deres interviews. 

Wilstedts iscenesættelse dvæler ikke ved det 
sentimentale potentiale i deltagernes fortællinger. 
Iscenesættelsen går en balancegang mellem 
den smalle personlige fortælling og det brede 
generelle bydelsportræt. Balancegangen kan også 
karakteriseres som en afvejning af det æstetiske 
produkt overfor den sociale proces. Betragtet 
udefra som et æstetisk produkt er borgerne som 
karakterer interessante og deres fortællinger er 
rørende dramatiske. Men deres renselsesprojekt 
bliver i denne kontekst naivt og svært at acceptere. 
Hvad er det for en kommunikation, vi skal 
acceptere, når karakteren siger, at hun har haft 
en god barndom med kærlighed og samtidig 

fortæller, at barndommen var præget af stoff er og 
våben i hjemmet? Vi bliver nødt til at acceptere en 
iagttagelsesposition, hvor menneskerne på scenen 
er i en undersøgelsesproces i fællesskab med os. Vi 
må engagere os i deres virkelighed som de oplever 
den.

9220: Portræt af en bydel er en interessant 
variation over virkelighedsteatret. Frem for at 
ophøje hverdagsfortællingen med teatraliseringen, 
underspilles de teatrale elementer i nogen grad 
– naturligvis ikke absolut. Det er vigtigt ikke 
at overse, at virkelighedsteatret også selv har en 
udsigelsesposition. Den upoetiske iscenesættelse 
og relationen mellem produkt og proces er 
strategisk fremskrevet for at give forestillingen 
autentisk appel. Borgerscenen her bruger sine 
borgere som mere end eksperter i deres eget liv, 
men som eksperter på forestillingens indhold. På 
den måde får sætningen ”skabt med og af byens 
borgere” langt mere betydning. Forestillingens 
autenticitetsstrategi skaber genkendelse og 
samhørighed mellem borgere på scenen og 
borgere i salen. På den måde bliver forestillingen 
en del af løsningen på det samfundsmæssige 
problem, den selv sætter op. Her i teaterrummet 
har de udenforstående mulighed for at gøre sig 
bekendt med det stigmatiserende område. 
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