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Kapittel 6

Grenser og terskler
i barneteater for de minste
Casestudie av en forestillingssituasjon i lys av Erika
FischerLichtes performative estetikk
Lise Hovik

Kapittelet undersøker hvordan små barns møte med teater set ter kulturelle
teaterkonvensjoner i spill. Hva skjer når grensene overskrides, og hvordan
oppleves dette for det øvrige publikum og aktørene? Metoden som her tas i
bruk, er videoanalyse og skriftlige refleksjoner over en teaterhendelse sett fra
ulike perspektiver. Til sammen danner dette en casestudie som tar sikte på
en såkalt tykk beskrivelse, der konklusjonen er fler tydig (Geertz 1991). Både
aktørene, barna og det voksne publikummet virker inn i teaterhendelsen.
Alle påvirker hverandre gjensidig, i et lyttende og oppmerksomt samspill
med hverandre. Alle improviserer, på ulike måter. Nødvendigheten av å ta i
bruk performativ estetikk (Fischer-Lichte 2008) i analyse av teater for de aller minste, blir begrunnet i ar tikkelen, som inngår i ph.d.-prosjektet De Røde
Skoene (Hovik 2008–2013).
En dag, under prø veperioden til forestillingen, noter te jeg følgende i min
regibok:
De er bitte små. De kommer snublende inn i rommet, innpakket i tykke boble
dresser og stive, vanntette støvler. Øynene skinner – av for ventning eller skrekk?
Noen skriker, snør ret renner, det gjør ingen ting – kanskje en voksen tryller frem
et lommetørkle mens den lille kroppen trekkes ut av hylsteret, kanskje ikke. De er
mange, noen blir stående der de blir satt ned, noen går over ende og blir sittende,
noen må hentes, plasseres på mattene rett foran scenen: Her skal vi sitte. Se!
Se på alle skoene som henger fra taket. Ser du at den skoen har øyne og munn?
Og den støvelen lyser fint og rødt!
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Tre unge skuespillere setter seg rett foran bar na og begynner å synge «tata,
tato, tati» i kor. Det blir helt stille blant bar na. På scenen vif ter de med tær ne,
de ruller seg rundt på teppet, de lager rare lyder og trekker usynlige tråder ut
av teppet, de får teppet til å rape! De bitte små kroppene sitter fortsatt stille på
matten, store øyne, åpne munner, noen kaster blikk bak seg på de voksne: Kan
jeg være trygg? Noen av de voksne smiler fascinert og oppmuntrende til de små.
Plutselig stiger tempoet, musikeren løper av sted med trommestikkene i raske
virvler, skuespiller ne begynner å løpe fra vegg til vegg – løpeleken! En liten kropp
reiser seg fra matten og begynner ivrig å hoppe og le høyt. Det tar ikke lang tid
før flere slutter seg til. En våger seg helt ut på scenegulvet, bort til trommene, kof
fer ten, skoen som kikker på ham. Skuespiller ne begynner å danse. Noen små
krabber inn og ut mellom beina på danser ne. De vil være med.1

I forestillingen De Røde Skoene, som er skapt med særlig tanke på ettåringene, får barna lov til å bevege seg inn i scenerommet og delta på den måten de
selv ønsker i løpet av forestillingen (Teater Fot / Hovik 2008–10).2 De voksne
blir informert om dette før forestillingen starter. Forestillingen er formet som
et fast forløp av innøvde scener, men hver scene har rom for improvisasjon.
Improvisasjonsmetoder i den skapende prosessen er blitt videreutviklet inn
i møtet med barna på scenen. Forestillingen blir ofte preget av enkelte barns
aktive deltakelse og deres inngripen i rommets installasjon av røde sko, deres
bevegelser og respons på lyder, musikk, dans og sceniske handlinger. Her oppstår ofte hendelser og møter omkring sanselige opplevelser og erfaringer som
ikke er planlagt. Disse hendelsene og møtene mellom voksne og barn i det
kunstneriske rommet påvirker både de som spiller, og de som ser på, og man
kan fornemme en positiv spenning omkring det uforutsigbare og åpne i forestillingssituasjonen. Forestillingen er både et forskningsprosjekt og et kunstnerisk produkt. Den er skapt ut fra ideer og spørsmål om de minste barnas
rolle som publikum, deres behov eller ønsker om å delta, å være med og å møte
kunsten på en kroppslig måte. Denne åpne måten å møte barnepublikummet
på er foreløpig ikke helt vanlig, selv om vi har hatt en oppblomstring av teater
for denne målgruppa, både i Norge og internasjonalt i løpet av de siste ti årene.3
1 Egne notater fra forestillingsprosessen februar 2008.
2 De Røde Skoene (premiere i Trondheim 8.3.2008), et interaktivt installasjonsteater
med dans, sang, musikk, figurer og lek for de aller minste, er inspirert av H. C.
Andersens eventyr og regissert av Lise Hovik i samarbeid med koreograf Tone Pernille Østern, musiker/komponist Tor Haugerud og danser/skuespiller Line Strøm,
Hilde Bjerkeskaug og Terese Vangstad. En fyldigere beskrivelse av prosjektet finnes i referanseartiklene (Hovik 2008, 2009) og på nettstedet www.teaterfot.no.
3 Se innledningen til kapittel 5: «Nærværets betydning i barneteater for de minste».
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I prosjektet Klangfugl – kunst for de minste beskrives de minste barnas forhold
til teaterforestillinger blant annet i lys av deres forhold til fiksjonskontrakten,
det vil si i hvilken grad de inviteres inn i det fiktive univers. Her konkluderer
Ellen Os med at «barns bidrag synes i stor grad å være i overensstemmelse
med invitasjonene kunstnerne sender ut. Inviteres barn til deltakelse og aktivitet, deltar gjerne mange barn. Inviteres de ikke til deltakelse og aktivitet,
inntar de fleste tilskuerrollen» (Os 2004:73). Hun beskriver videre ulike måter barn har forholdt seg til det å overskride grensen mellom scene og sal på:
De fleste holder seg på «sin» side, noen prøver ut grensene, og noen krysser
grensen (ibid.:75). I prosjektet Starcatchers4 peker forskeren Susan Young på
forholdet mellom to hovedtyper engasjement fra barnas side, absorbed eller
interactive engagement (Young 2009). I den første gruppa blir barna absorbert, eller det vi gjerne kaller trollbundet (Bárány 2008:60), av det som skjer
på scenen. Det interaktive engasjementet er motsatt, preget av mye kommuniserende aktivitet, bevegelse og lyd. Hedda Fredly analyserer de minste
barnas reseptivitet i spenningsfeltet mellom «usikkerhet og dansetrang»
(Fredly 2007).
Alle disse begrepene og kategoriene stemmer godt overens med barnas
ulike former for deltakelse i De Røde Skoene, men ved å fokusere spesielt
på hva som skjer idet barna overskrider teaterkulturens grenser, ser vi også
komplekse samspillsituasjoner og konturene av en ny estetikk i barneteatret.
I sitt forskningsprosjekt om teater for svært unge tilskuere viser Siemke
Böhnish hvordan barna i sitt møte med teater er med på å skape den teatrale hendelsen gjennom markante former for henvendthet eller bortvendthet
(Böhnisch 2010:169). De minste barna er et ikke-diskret publikum, idet
de selv velger å rette sin oppmerksomhet – eller ikke – mot de sceniske
handlingene. De bidrar gjerne både kollektivt og individuelt med hørbare
eller synlige innspill i snever eller vid forstand (ibid.:223). Böhnisch tar utgangspunkt i Erika Fischer-Lichtes performative estetikk i sine analyser,
noe som hjelper henne å se hvordan barna og aktørene gjensidig påvirker
hverandre, og hvordan aktørenes utfordringer brukes produktivt i teaterforestillingene.
I spennet mellom barnas trollbundne engasjement og deres aktive innspill i teatrets estetiske univers finnes det mange nyanser, og teatrets konvensjoner må kontinuerlig reforhandles i møtet mellom scenekunsten og
de minste barna. Geesche Warteman, som har forsket på teater for de minste i Tyskland, skriver: «… during the performance, the general rules of
4 Et kunstprosjekt rettet mot de minste barna initiert av North Edinburgh Arts
Centre, Skottland i 2006 (se Young 2009).
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interaction are negotiated once again, corresponding to the actual situation
and actual needs» (Warteman 2009:58). I hennes eksempelmateriale finnes det konflikter mellom regissør og skuespiller om grad av interaktivitet,
som peker på at de uskrevne reglene for interaksjon i barneteatret må reforhandles ut fra ulike behov i den enkelte forestilling. En mer generell reforhandling av teatrets regler og konvensjoner i møte med småbarnspublikum
kunne også være en fruktbar vei å gå. De Røde Skoene representerer et konkret kunstnerisk forsøk på å innføre nye regler og dermed også en ny estetikk i teater for de minste.

Metode
Jeg vil i denne ar tikkelen se nærmere på en bestemt hendelse, en case, som
oppstod spontant under en forestilling med De Røde Skoene, der et barn løper
inn og deltar i dansen på scenen.
Som forsker forsøker jeg å stille meg litt ved siden av min rolle som regissør. Som ansvarlig for idé, scenografi og regi har jeg i utgangspunktet et
innsideperspektiv, men det te innebærer også at jeg har full tilgang til forestillingens regi- og idémessige fundament: Hva som er planlagt, hva vi åpner
for, og eventuelt hva som ikke er ønskede inngrep i forestillingen. Våre innebygde dramaturgiske regler kan formuleres på følgende måte:
Vi ønsker ikke å kontrollere bar nas innspill. Aktørene skal ha en åpen, venn
lig og aksepterende holdning til alt bar na måtte finne på å gjøre på scenen,
improvisere rundt det bar na gjør, og bruke impulsene videre i spillet. De skal
ikke ta veldig direkte éntilénkontakt med barn på scenen, men fortsette fore
stillingens forløp hvis ikke det er nødvendig å gjøre noe annet. Hvis bar na er
interessert i å leke med andre ting eller på andre måter enn det som lig ger i det
sceniske forløpet, er det helt i orden. Forestillingens form er fast komponert, men
det er rom for improvisasjon i alle ledd.5

Vissheten om at vi løper en risiko ved å åpne scenerommet for barna, har
vært til stede under hele prosessen og ligger i forestillingens konsept. Min
kunstneriske forskningsprosess handlet om å finne ut om dette var mulig
innenfor kunstens profesjonelle rammer, og hvordan det virket inn på skuespillerne og på barna. Min egen for ventning til prosjektet var følgelig at det
muligens ikke ville være vellykket. Jeg konstruer te på denne måten muligheten for et sammenbrudd (Alvesson og Kärreman 2005:127). Det te er en
5
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vitenskapelig tilnærming som anerkjenner at det empiriske materialet også
er en konstruksjon, og at man gjennom en kritisk dialog med empirien kan
oppnå ny kunnskap. Hendelsen synliggjør denne sårbarheten, men gir samtidig et interessant utgangspunkt for analysen.
Ved hjelp av videoanalyse har jeg i ettertid forsøkt å betrakte hendelsen fra utsiden. Kameraøyet kan betraktes som både mer detaljert, mer komplett og mer
presist enn det menneskelige øyet (Knoblauch, Schnettler, Raab og Soeffner
2009). Teknisk sett er det mulig å observere mer i et videoklipp, som kan spilles av så mange ganger man ønsker, enn øyeblikkets opplevelse, som passerer
i tid. Allikevel er det ved å tolke det man ser, at observasjonene får mening.
Komplekse situasjoner kan fanges opp av et videokamera, og det er mulig å
undersøke saken fra flere sider i ettertid. Bina Elisabeth Mohn mener at den
video-etnografiske metoden mer enn noen annen kvalitativ metode åpner for
forskerens nærvær og medvirkende refleksjoner (Mohn 2006:173). I valg av
kameravinkler, utsnitt, tidsavgrensninger og klipp ligger kilden til en mengde
kunnskap. I dialog med andre betraktere kan ny kunnskap utvikles i arbeidet
med videomaterialet.
Jeg har i denne analysen arbeidet med en fenomenologisk beskrivelse
av det som hender i videoklippet. Videoklippet er valgt fordi det synliggjør
både det spontane og det overraskende uventede i møtet mellom barnet og
danserne. Jeg var selv vitne til hendelsen og fanget øyeblikket ved hjelp av et
lite, håndholdt kamera.6 Under veis i filmingen oppstod enda en ufor utsett
hendelse: En voksen reiser seg og henter det dansende barnet ut fra scenen.
Dette inngrepet gir anledning til refleksjon rundt et viktig aspekt, nemlig de
voksne publikummernes rolle og innvirkning på hendelsen.
For å styrke validiteten har jeg bedt om hjelp til å se andre perspektiver enn
mitt eget både fra innsiden og utsiden. Jeg har valgt å betrakte hendelsen som
en samarbeidende casestudie,7 nettopp for å kunne belyse saken fra mange
sider. Ved å vise videoklippet til aktuelle personer og be om respons har jeg
samlet innspill og tolkninger fra tre ulike perspektiv, i tillegg til mitt eget: danserne (som var deltakende i hendelsen), koreografen (som var deltakende i produksjonen), en dramapedagog og en førskolelærer som også er foreldre (som
ikke var deltakende i produksjonen eller vitner til hendelsen, men som hadde
6 Bildekvaliteten er ikke så god, men nok til å oppfatte hendelsen. Samtidig er det
så lite detaljert at de tilfeldige medvirkendes identitet anses som tilstrekkelig
skjult.
7 Tradisjonell forskningsobjektivitet finnes ikke som ideal innenfor samarbeidende
casestudier (collaborative participatory action research). Forskerrollen er både deltakende og observerende og inngår gjerne i et felles utviklingsprosjekt. (Hannula,
Suoranta, Vadén, Griffiths og Köhli 2005:89)
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sett forestillingen). Teateranalysen vil derfor utvides i retning av pedagogiske
betraktninger, noe jeg anser som verdifullt i barneteatersammenheng.
Hendelsen star ter i det øyeblikket et lite barn har entret scenen, og slutter der barnet blir hentet tilbake til sin publikumsplass. Fokus for analysen
vil være hva som skjer, hvordan scenerommet transformeres, hvordan det
ufor utsette håndteres, hvordan konvensjoner og grenser utfordres, og til sist
hvordan den klassiske estetikkens grenser ut viskes.
Ved å gjøre en slik analyse søker jeg en begrepsliggjøring av den nesten
språkløse, musikalske og danseriske verden som forestillingen presenterer,
samtidig som jeg søker å kaste lys over kulturelle konvensjoner rundt barneteater som kunst. Som teoretisk analyseredskap bruker jeg Erika FischerLichtes performative estetikk. Jeg gir først en oversikt over hennes begrepsverden, for så å bruke disse begrepene i møte med videomaterialet og de
ulike perspektivene jeg har innhentet. Til slutt diskuterer jeg nødvendigheten av performativ estetikk i analyse av barneteater.

Performativ estetikk
Erika Fischer-Lichtes per for mative estetikk (Fischer-Lichte 2008) er tett knyttet til teatrets hendelseskarakter og til opplevelsen av et her og nå som gjelder
både aktører og publikum. Et sentralt begrep hos henne er copresence, som
viser til det at vi er til stede sammen, og hvordan denne situasjonen utgjør
teatrets særegne estetikk. Performativ estetikk må forstås i lys av klassisk estetikk, der verket kan betraktes uavhengig av publikums tilstedeværelse og
fungere som et autonomt kunst verk. Fischer-Lichte stiller seg dermed i en
avantgardistisk tradisjon, der det kroppslige nær været og forholdet mellom
skuespillere og publikum spiller en rolle (ibid.:32).
I boka The transfor mative power of per for mance. A new aesthetics (FischerLichte 2008) formuleres et paradigmeskifte, ikke bare i teater vitenskapen,
men i samtidens forståelse av kunst. Hun beskriver dette som en per for ma
tiv vending fra en kunstforståelse der kunstobjektet står i sentrum for en
semiotisk for tolkningstradisjon som baserer seg på tegn og betydning, til
en performativ kunstforståelse der det ikke er verket, men hendelsen og det
performative som er gjenstand for en undersøkelse. Ikke bare teatret, men
alle kunstar ter, må betraktes som performative og relasjonelle. Kunst er hendelser som må oppleves og vurderes i lys av sin kunstneriske kontekst og i
samspill med sitt publikum og sine omgivelser (ibid.:18–20).
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Kroppslig nærvær og felles rom
Når Fischer-Lichte skriver om det kroppslige felles nær været som finnes i teatret mellom aktører og tilskuere, skriver hun seg tilbake til Max
Herrmann, som tidlig i 1920-årene etabler te teater vitenskapen som eget fag
i opposisjon til dramastudiets forankring i litteratur vitenskapen i Tyskland.
Herrmanns definisjon av teatrets egenart er basert på materielt kroppslig
nær vær mellom aktører og publikum, og ikke på litterære forelegg. Fischer-Lichtes europeiske forankring skiller seg derfor noe fra den amerikanske
performativitetstradisjonen (Per for mance Studies), som ikke springer ut fra
teater vitenskap, men fra språk vitenskapelige teorier om språkets handlende
og utøvende karakter (Austin 1962) og fra sosiale og antropologiske tradisjoner (Fischer-Lichte 2008:29, Schechner 2002:1–20).
Tilskuernes kroppslige nær vær har også en teaterhistorie. Fra slutten av
1700-tallet kan man lese at publikums deltakelse i teaterhendelsen var så uttalt og sterk at man innfør te lover og tiltak for å forhindre publikumsytringene
i størst mulig grad. Det fantes lover og straffer mot upassende oppførsel og
mot å spise og drikke, å komme for sent og å snakke i teatret. Med gasslyset
og senere elektrisk lys kunne man et ter hvert mørklegge salen og dermed
effektivt hindre at tilskuerne så hverandre. Man ville tvinge oppmerksomheten inn mot det opplyste sceneområdet, men alle disse tiltakene til tross,
responder te tilskuerne (Fischer-Lichte 2008:38).
Både den kunstneriske avantgarden rundt 1900–1920, men særlig neoavantgardismen på 1960- og 1970-tallet eksperimenter te med publikumsdeltakelse, og det finnes utallige og varier te eksempler på hvordan dette forholdet mellom scene og sal utforskes i postmodernistiske teaterforestillinger
og i performance art. Fischer-Lichte mener det er svært vanskelig å betrakte
disse eksperimentene vitenskapelig: Hvert eneste eksempel er unikt og forskjellig fra de andre eksemplene (ibid.:40). Det som gjør dette til et vanskelig
felt å studere, er det faktum at tilskuere ikke bare er vitner til det som skjer,
de er selv med på å skape situasjonen. Dette gjensidig skapende og ufor utsigbare møtet som oppstår mellom aktører og tilskuere, kaller Fischer-Lichte
the feedbackloop, eller responssløyfen. Hun betrakter denne prosessen som
et estetisk selvrefererende system og analyserer det i tre ulike «kroppslige»
kategorier: rollebytte, fellesskap og ulike former for gjensidig visuell, taktil
eller fysisk berøring og kontakt. Responssløyfen oppstår i forholdet mellom
aktører og publikum og berører motsetningsforhold som nærhet/avstand,
privat/offentlig og virkelighet/fiksjon (ibid.:38–39).
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Rollebytte
Fischer-Lichte argumenterer for en transformasjon av subjekt–objekt-relasjonen idet forestillingens rammer åpner, lokker eller tvinger publikum inn
i en subjektrelasjon til aktørene. Tilskuerrollen blir en aktørrolle idet noen
fra publikum griper inn i scenens handlinger (Fischer-Lichte 2008:11–23).
Fischer-Lichte mener at et slikt rollebytte redefinerer forholdet mellom subjekt og objekt i kunsten. Verket transformerer og er ikke lenger et objekt
som kan tolkes fra et betraktende perspektiv. Betrakteren er samtidig en deltaker som konfronteres med sin tilstedeværelse og sin mulige innvirkning
på hendelsen. På denne måten svinger oppmerksomheten mellom objektet
og subjektet, og det blir uklart eller vanskelig å skille dem fra hverandre
(Fischer-Lichte 2008:40–50). På samme måte veves også det materielle og
kroppslige sammen med tegnet og betydningen på en slik måte at vi som
tilskuere ikke lenger betrakter og tolker det som skjer, men heller er farer noe
som i kraft av deltakelsen endrer eller transformerer oss. Vi blir med-subjekter i hendelsen. Fordi hendelsesforløpet i møtet mellom aktører og tilskuere
ikke kan bestemmes på forhånd, innebærer responssløyfens estetikk alltid
en mulig transformasjon av rolle, erfaring og betydning.

Fellesskap
At teater er et sted for felles opplevelser, betyr ikke nødvendigvis at det alltid oppstår fellesskap i teatersalen. Fischer-Lichte mener at opplevelsen av
fellesskap kan oppstå og gå til grunne flere ganger innenfor én og samme
forestilling (Fischer-Lichte 2008:53). Disse kortlevde teatrale fellesskapene
mellom aktører og tilskuere er spesielt relevante for performativitetens estetikk fordi de tydeliggjør sammensmeltningen mellom det estetiske og det
sosiale. Selv om fellesskapet i teatret er bygd på estetiske prinsipper, opplever
deltakerne en sosial realitet. Kollektive erfaringer i teatret oppstår nettopp
idet responssløyfen aktiviseres og åpner opp for kollektive handlinger. Det
oppstår en fysisk mulighet for et fellesskap mellom to grupper som vanligvis
er ekskludert fra hverandre. Våre kulturelle og estetiske opplevelser av forholdet mellom nærhet/avstand, privat/offentlig og virkelighet/fiksjon kan bli
satt på prø ve i slike teatereksperimenter.
I oppløsningen av for ventninger til publikumsrollen og i reforhandlingen
om den estetiske distansens betydning skjer det samtidig en sammenveving
av estetiske, sosiale og politiske aspekt. Demokratiske verdier set tes opp mot
det borgerlige teatrets hierarki når tilskuerne betraktes som likeverdige deltakere i hendelsen. Det at teatret skaper et felles estetisk, sosialt og politisk
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rom, er et viktig performativt utgangspunkt. Siden begynnelsen av forrige
århundre har teaterteoriene knyt tet bånd til ritualer fra ulike kulturer og
sett på sammenhengen mellom ritualer og teater. Både teatret og ritualene inneholder estetiske strukturer som kan transformere kollektive forhold.
Schechner tok for eksempel i bruk antropologene Arnold van Genneps og
Victor Turners beskrivelser av overgangsriter og eksperimenter te med rituelle former i teatret utenfor tradisjonelle teaterbygninger, i tett samspill med
publikum (Gennep 1909/1999, Schechner 1988).
Noen estetiske strategier arbeider bevisst med å skape felles energier mellom aktører og publikum i en forestilling, for eksempel arbeid med store kor
i rytmisk bevegelse (ibid.:56). Fysisk utmattende sceniske handlinger kan
også påvirke publikum i en slik grad at det oppstår kollektive reaksjoner som
klapping, svinging eller annen form for ufor utsigbar deltakelse. Forestillingens innramming som teater eller som sosial hendelse kan være avgjørende
for hvordan responssløyfen aktiviseres og konfronterer tilskuere med seg
selv og sin eventuelle usikkerhet og tvil om hva som er for ventet av dem som
publikum.

Berøring
Det kroppslige nær været mellom aktører og tilskuere (copresence) gir også
muligheter for direkte fysisk kontakt, på tross av at det eksisterer en fundamental motsetning mellom det å se og det å røre i teatret. Teatret er et offentlig sted, og berøring hører vanligvis til den intime sfære. I tillegg har man
i teatret vært redd for at en for tett fysisk nærhet virker ødeleggende på den
illusjonsskapende effekten av kulisser, kostymer, masker og sminke.
Fischer-Lichte henter frem flere eksempler på hvordan teatret fra 1960og 1970-tallet utforsket berøringen som nok et virkemiddel i etableringen av
publikum som likeverdige med-subjekter (ibid.:60–67). Fra aktørenes side
var dette en måte å bevisst skape direkte møter med publikum på, men fra
tilskuernes side kunne dette bli ambivalente situasjoner der de opplevde seg
invadert, og der forholdet mellom det virkelige og det fiktive blandet seg
sammen (ibid.:63).
Andre eksempler viser situasjoner der berøring oppstår både mer naturlig og mer ufrivillig, for eksempel som et resultat av at det er fullt i salen og
folk presses sammen i iveren etter å se forestillingen. I Josef Beuys performance Celtic (Basel 1971) vasker kunstneren føttene til syv av tilskuerne.
Her kollapser motsetningen mellom privat og offentlig samtidig som den
ydmyke handlingen snur forholdet mellom kunstner og publikum på hodet.
Fischer-Lichte spør hva en slik forstyrrelse av en vanlig (men utdatert) opp-
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fatning av forholdet mellom offentlig og privat egentlig vil oppnå i dagens
performance-kunst (ibid.:65). Jeg forstår henne slik at hun mener teatret ikke
lenger vil vekke forargelse eller skandale når det utforsker denne relasjonen,
men at det i fortsettelsen vil være et kontinuerlig arbeid som er basert på det
hun kaller the transfor mative power of per for mance. Den liminale erfaringen
av både å være tilskuer og deltaker i en teatral hendelse er en av performativitetens viktigste kjennetegn (ibid.:74).
Fischer-Lichte skriver ikke om barneteater. Det er allikevel nærliggende
å ta i bruk hennes teori i refleksjonene over barnepublikummet. Små barn
som ikke kjenner de sosiale konvensjonene som er knyttet til det å gå i teater,
vil i utgangspunktet ikke skille så skarpt mellom kunsten og det sosiale, og
dermed antar jeg at også responssløyfen er lettere å obser vere i barneteatret.

Hendelsen
Jeg vil nå nærme meg teaterhendelsen i lys av Fischer-Lichtes teori, men først
en konkret innramming:
Videoklippet jeg skal analysere, varer i cirka ett minutt og viser en hendelse fra en scene som foregår omtrent 20 minutter ut i forestillingen. Hele
forestillingen varer i cirka 45–50 minutter, inkludert en avsluttende scene
der forestillingen glir over i en cirka ti minutters lekestund hvor både barna
og aktørene deltar. Vi er med andre ord midt inni forestillingen, der de sceniske handlingene har eskalert til et ganske høyt energinivå.
Videofilmen, som jeg selv tok opp med et lite håndholdt kamera fra bakerst i lokalet, danner utgangspunktet for beskrivelsene. Jeg gjorde ingen
feltnotater under eller etter hendelsen, men omstendighetene var godt kjent:
Lokalet er intimt, en festningskasematt på Kristiansten Festning i Trondheim, cirka 6 x 8 meter, med plass til rundt 50 tilskuere. Det var her vi produser te og spilte forestillingen i 2008, så lokalet var velkjent for aktørene. De
hadde utforsket dette rommet både fysisk og lydlig gjennom den seks uker
lange øvingsperioden og rundt 20 ordinære forestillinger når dette opptaket
gjøres. Opptaket er tatt under Olavsfestdagene 2008, der vi spilte tre forestillinger totalt. Det er tirsdag 29. juli, og klokken er 15.45, hvilket betyr at
publikum hovedsakelig består av foreldre og barn. Det er temmelig fullt i
lokalet, flere enn det egentlig er plass til. Barna er bedt om å sit te helt foran
på mattene som befinner seg kloss opptil spilleområdet, som er avgrenset av
et grått teppe.
Når opptaket star ter, er aktørene midt inne i «den ville dansen» – en scene der de røde skoene de har på seg, vil danse. Skoene, som her har fått sin
egen vilje gjennom musikkens insisterende og hissende rytmer, liksom drar
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aktørene med seg i en dans som er koreografert fra star ten, men som etter
ganske kort tid oppløser seg i en vill dans der skoene danser danserne i ville
hopp, sprett og sprang. Etter hvert klarer de å vri av seg skoene, men skoene
fortsetter sin ville dans i lufta, med danserne på slep.8
Jeg star tet opptaket fordi jeg plutselig så en liten gutt springe ut på sceneområdet. Han begynte å løpe rundt og rundt på gulvet sammen med danserne. Det vi ser på opptaket, er ryggen på noen tilskuere, to små barn står
oppreist rett foran scenen til venstre, fem aktører i bevegelse; en musiker på
siden bak til høyre, tre dansere og en liten gutt på cirka to år som springer
rundt i det ganske trange lokalet:
Musikken er full av energi. Rytmene løper av sted med driv og hopp og raske
riff. Gutten løper frydefullt rundt og rundt sammen med danser ne, først løper
han etter en av danser ne, så løper en av de andre danser ne etter ham. Alle dan
ser ne holder øye med gutten mens de hopper, spretter, vrir seg rundt og løper i
alle retninger. Gutten ser ut til å være mest oppmerksom på sin egen kropp, på
føttene sine og på sin egen løping, men av og til kaster han blikk på de andre,
som løper og hopper oppmerksomt rundt og i samspill med ham. En av danser
ne kaster seg ned på gulvet og spreller med beina i været som om skoene vil opp
i luf ta og løpe. Gutten stopper opp litt for å se hva som skjer. Danseren vrir av
seg den ene støvelen og henvender seg med den til gutten. Hun vrir av den andre
støvelen mens gutten står tett bak henne og ser på. De andre danser ne springer
fortsatt rundt med skoene i hendene, og plutselig detter gutten overende på tep
pet. Han reiser seg ivrig opp igjen.
Brått stopper musikken, og danser ne «fryser» med skoene i hendene. Dan
seren med støvlene holder øyekontakt med gutten. Det ser ut som han blir litt
sjenert av den plutselige stillheten og hennes oppmerksomhet, så han smiler og
snur seg rundt for å fortsette løpedansen, selv om musikken har stanset. Han
springer en runde mens vi hører humring og latter blant publikum. Han sprin
ger en runde til mens danser ne følger ham med blikket. De ser ut til å bli litt i
tvil om de skal følge guttens impuls eller holde fast ved å avslutte scenen, som
ellers vanlig vis går over i en liksomsamtale dem imellom. De fokuserer der for
delvis på gutten, som fortsetter sin løpedans, mens de selv samler sammen sine
røde sko og setter dem i en for masjon på gulvet.
Her ser vi at en voksen publikummer reiser seg, går inn på scenen, løf ter
gutten opp og bærer ham vekk fra scenen, bakover i lokalet.9

8 Dette er et tema fra H.C. Andersens eventyr De Røde Skoene, der skoene får jenta
til å danse og tar fullstendig makten over henne.
9 Egen beskrivelse av hendelsen basert på det nevnte videoopptaket.
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Her slutter dette opptaket. I et annet opptak litt lenger ut i forestillingen ser
vi at gutten igjen er i full aksjon, men det er ikke avgjørende i denne sammenhengen.
Jeg velger å dele opp hendelsen i fire betydningsfulle moment:
1.
2.
3.
4.

Felles dans
Brudd/frysposisjon
Gut tens dans
Gut ten blir hentet ut

Disse momentene vil ikke bli behandlet uavhengig av hverandre, men utgjør
ulike transformasjoner innenfor samme hendelse. Hendelsen kommer her
til uttrykk gjennom fire ulike samspillsituasjoner innenfor 60 for tettede sekunder på scenen.

Responssløyfen og nærværet
Idet den lille gutten entrer scenen, aktiviseres og synliggjøres på en helt konkret måte responssløyfen som alltid oppstår i en unik teaterhendelse. Vanligvis er det i teatret snakk om en fornemmelse av publikums nær vær, dempede,
kanskje usynlige, implisitte former for respons, for eksempel uro, bevegelser eller konsentrert oppmerksomhet. I barneteater for de minste er det ofte
snakk om eksplisitt gråt, latter, snakk, utrop, speiling av bevegelser og lyder
og så videre, og ikke sjelden er små barn allerede før forestillingen starter, i
ferd med å utforske rommet, scenografien eller skoene. I dette videoklippet
ser vi responssløyfen spille seg ut helt eksplisitt, visuelt og fysisk i rommet.
Gutten springer inn, danserne inkluderer gutten, en av danserne springer
etter gutten, gutten stopper opp, møter skuespillerens blikk, og så videre.
Den performative estetikk inkluderer både publikum, det reelle rommet,
den reelle tiden og i tillegg de reelle kroppenes nær vær. Det te nær været (co
presence) er til stede og virker gjensidig i forholdet mellom publikum og aktører fra det øyeblikket de møtes i spillelokalet. Først idet gutten løper inn
i den sceniske dansen (moment 1), blir responssløyfen eksplisitt og synlig.
Han kroppsliggjør nær været i samspill med danserne idet han erobrer scenens rom og tid. Her oppstår samtidig et rollebytte der tilskueren blir deltaker og utøver. Publikum flytter oppmerksomheten fra danserne til gutten
og responderer på hans ivrige deltakelse i dansen. Gut tens gledesstrålende
uttrykk blir en del av det sceniske uttrykket.
Idet publikum oppfatter at skuespillerne faktisk verdsetter det som skjer,
og at det er rom for barnets medvirkning i forestillingen, kan det oppstå en
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opplevelse av fellesskap: Det er åpnet et rom for medvirkning og samspill.
Publikum og aktører deler det samme rommet og har et felles fokus som gir
muligheten for denne fellesskapsopplevelsen. Opplevelsen av fellesskap er
ikke varig, den oppstår i øyeblikk og kan så forsvinne, slik Fischer-Lichte beskriver. I disse øyeblikkene av fellesskap smelter det estetiske sammen med
det sosiale, og kunstens grenser ut viskes. Når gut ten danser sammen med
danserne, smelter de sammen til et samlet uttrykk. Koreografen beskriver
fellesskapet mellom dansere, musiker og publikum slik:
Jeg oppfatter musikeren og danserne som del av samme helhet. Musikeren
danser. Danserne er musikk. Ingen synlig eller usynlig grense mellom dem.
Jeg blir glad av å se hvordan de hører sammen. Jeg kan fornemme hvordan
de lytter til hverandre, hele tiden. […] Alt danserne og musikeren gjør, er
forkroppsligjort, de forstår motivasjonen med den form som er skapt, de
forstår retningen i forestillingen, de kan utfolde seg langs en dramaturgisk
linje og samtidig holde en helt åpen kommunikasjon med sitt publikum. Der
med blir publikum noe mer enn tilskuere. De blir berørt, fordi dansere og
musiker lar seg berøre av dem. (Østern 27.5.2010)

De dramaturgiske retningslinjene vi er blitt enige om at danserne skal holde
seg til, inneholder ikke fysisk berøring, selv om det te av og til allikevel kan
oppstå. Den lille gutten berører ikke noen av danserne direkte med kroppen
sin, men han er definitivt i berøring med forestillingen. Han gjør seg kjent
med teppegulvet som han løper (og detter) på, og han inspireres direkte av
dansernes bevegelser i rommet. Gut tens nær vær på scenen endrer dermed
hans tilskuerrolle fra å være et fysisk obser verende subjekt til å bli et handlende, medskapende subjekt som samtidig blir objekt for de betraktende
tilskuerne. Denne sammensmeltningen eller oppløsningen av subjekt–objekt-relasjonen kan oppfattes som en trussel mot det autonome kunst verket,
både fra kunstnernes og fra publikums side, men idet hendelsen suges opp
i forestillingens form, endres også kunstens funksjon.
I denne scenen oppstår et spontant, frivillig, improvisert samspill mellom gutten og danserne som også kan fungere som en liminal erfaring, en
overskridelse av grensen mellom det å være tilskuer eller deltaker. Gutten
blir kroppslig både tilskuer og deltaker i den teatrale hendelsen, noe som for
Fischer-Lichte er et viktig kjennetegn ved den performative estetikk. Hun
fremhever dette som en viktig dimensjon der også erkjennelsen av kunstens
forbindelse med både det sosiale, etiske og politiske kommer til syne.
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Kunst eller sosial hendelse?
Man kan godt spørre om det vi er vitne til, er en sosial hendelse som må betraktes som ikke tilhørende det kunstneriske uttrykket, eller om det kan forstås
innenfor et kunstbegrep. Både som forsker og som kunstner har jeg en særlig
interesse av å undersøke de grensene, skillelinjene og tersklene som skaper
friksjon og åpner for spørsmål om forholdet mellom kunst og ikke-kunst. Det
er mange måter å forstå dette på, som jeg ikke kan gå langt med her. Den enkleste grensen er den som institusjonene setter. Skillet mellom kunst og ikkekunst kan verken defineres i kraft av begreper om objektiv iscenesettelse (dette
er kunst fordi det foregår på en scene) eller subjektiv estetisk erfaring (dette
er kunst fordi jeg opplever det som kunst). Det er kun gjennom samfunnets
ideologi og institusjonalisering av den autonome kunsten at dette skillet kan
settes (dette er kunst fordi institusjonen anerkjenner det som kunst). Hendelsen som er beskrevet, vil derfor i kraft av å foregå innenfor rammene av en
offentlig finansiert og invitert teaterforestilling måtte betraktes som kunst.
En annen måte å forstå skillet mellom kunst og sosialt liv på er ikke knyttet til institusjonen, men til måten vi som publikum eller forskere betrakter
forestillingen på. Vi kan velge å forstå denne hendelsen som en rituell scene
der alle, også de små barna, i prinsippet deltar hele veien med ulike grader
av fysisk interaksjon i en felles verden som både er fiktiv og virkelig samtidig.
Eller vi kan betrakte hendelsen som et inngrep i teatrets estetiske funksjon,
et inngrep som omdefinerer teatrets funksjon fra kunst til sosial hendelse.
Vi kan med andre ord forstå det som skjer, med ulike briller: som en sosial
hendelse som ikke er planlagt inn i kunst verket, eller som en del av kunstverkets estetikk.
Selv om jeg finner skillelinjen mellom kunst og ikke-kunst interessant og
kunne tenke meg å drøfte dette spørsmålet nærmere, er Fischer-Lichte lite
opptatt av å opprettholde disse grensene. Hun betrakter disse skillelinjene
mer som terskler (thresholds) som kan overskrides, enn som grenseoppganger
som må voktes (Fischer-Lichte 2008:204). Fordi jeg tror dette er en produktiv
holdning, vil jeg bruke disse metaforene (grense og terskel) videre i analysen.
I hendelsens moment 1 kan situasjonen oppfattes som en helhet, der guttens dans glir inn og assimileres i kunst verkets estetikk. I moment 2 oppstår
det et brudd, en friksjon som synliggjør grensen mellom kunsten og den
sosiale virkeligheten: Skuespilleren retter sin oppmerksomhet mot gutten,
de ser på hverandre, og det oppstår et snev av usikkerhet omkring hva dette
innebærer. I moment 3 akselererer responssløyfen idet gutten springer videre, og publikums lat ter griper inn i hendelsen. I moment 4, hvor den voksne
omsorgspersonen griper inn, blir det tydelig at det eksisterer ulike tolkninger av situasjonen side om side.
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Innenfra og utenfra
Den voksnes valgsituasjon omkring det å hente barnet er et avgjørende moment. Selv om danserne inkluderer guttens innspill i sitt eget spill, griper
den voksne omsorgspersonen i salen antakelig inn fordi hun tror at grensene
mellom kunst og sosial hendelse bør voktes.
En av danserne skriver etter å ha sett videoklippet: «Gut ten på filmen er
aktiv og lever litt i sin egen verden, men er samtidig veldig til stede i situasjonen. Han ønsker å fortsette når musikken slutter, og begynner å springe
videre. For meg er det te et tegn på at han liker det, og at han vil ha mer. Det
virker som om mor er redd for at han forstyrrer, og velger å bry te inn. Det te
synes jeg er synd, det hadde vært morsomt å se hva som hadde skjedd videre,
dersom han hadde fått fritt spillerom.» (Vangstad 23.5.10)
Kunstnernes perspektiv; En åpning av grensene, en feiring av små barns
spontane adferd, og det vi fra innsiden opplever som en verdsetting av en
kroppslig estetisk impuls hos barnet, blir satt på prøve. En annen danser
kommenterer: «Vi ønsker at barna virkelig skal kunne gjøre det de føler for, og
oppleve forestillingen slik de måtte ønske. Vi ønsker ikke å lære opp barna til
en måte å forholde seg til denne (eller andre) forestillinger. Og det er trist når
foreldre ikke klarer å gi slipp på barna på denne måten.» (Bjerkeskaug 9.5.10)
Danseren uttrykker en skuffelse over omsorgspersonens begrensning av
barnet. Danserne har gjennom øvinger og forestillinger til stadighet blitt
minnet på å holde kontakt med publikum og være forberedt på at absolutt
alt kan skje. Teaterhendelsen på videoklippet er ikke er planlagt, men er allikevel tenkt inn som en mulighet i forestillingskonseptet. Konseptet er en
åpen dramaturgi der barnas innspill skal ha oppmerksomhet og kan påvirke
handlingsforløpet. Selv om det som skjer, er tenkt inn som en mulig (og ønsket) situasjon, er det åpenbart at situasjonen ikke er kontrollert og for utbestemt av regien eller utøverne. Det at omsorgspersonen griper inn i scenen,
er verken planlagt eller ønsket fra utøvernes side, men samtidig må også
denne hendelsen suges opp i forestillingens form. For danserne eksisterer
det en vedvarende balansegang mellom det å holde på den kunstneriske formen og å åpne opp for bar nas innspill: «Den balansen er aldri lett å finne og
endrer seg fra gang til gang. Noen ganger klarer vi å få innlemmet barnet
slik at alle (også barnets foreldre!) er komfor table med dette og lar det skje.
Men noen ganger klarer vi det ikke.» (Bjerkeskaug 9.5.10)
I videoklippet klarer danserne dette under den ville dansen, men i det
øyeblikket omsorgspersonen griper inn, har de ingen muligheter til å endre
situasjonen. Den lille gutten tar selv initiativ og utøver en eksplisitt rolle i
dansen. Fordi det er den ville dansen, er dette helt uproblematisk for aktørene. Her kan alt skje. Men så kommer øyeblikket der musikken bråstopper,
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og alle fryser. Alle unntatt den lille gutten. Hva gjør danserne nå? De velger
etter å ha avsluttet frysposisjonen å gå videre til neste scene med en åpenhet
overfor gut ten. De ønsker å kunne gå inn i et mulig samspill med ham, men
her kan det se ut som danserne et øyeblikk blir litt usikre. Dilemmaet og
utfordringen ligger i den plutselige åpningen for improvisasjon og den uforutsette reaksjonen (eller manglende reaksjonen) hos barnet. Det er mulig at
de alle faller litt ut av den fastlagte formen mens de lytter til hverandre og
til gutten. Det er svært krevende å improvisere nye hendelsesforløp i gruppe
uten å snakke sammen. De er henvist til en kroppslig kommunikasjon, og
det er her omsorgspersonen griper inn.
Grunnen til at dette skjer, er svært sammensatt. Fra scenen kan det være at
aktørenes kollektive oppmerksomhet glipper noen sekunder. De er i det Daniel
N. Stern kaller et nå-øyeblikk (present moment) «Det tar tid å fatte det som skjer
mens man iakttar noen som gjør eller sier noe» (Stern, Bielenberg og Roster
2007:65), og i disse sekundene oppstår det usikkerhet rundt situasjonen. For
omsorgspersonen kan det føles utrygt at det ikke lenger finnes faste konvensjoner. Kanskje hennes gutt har gått for langt, og hun må ta ansvar for at ikke alt
går i oppløsning? Det finnes en risiko for at det hele blir pinlig eller vanskelig
for skuespillerne eller for gutten og dermed for henne selv.
Siemke Böhnisch mener at en forutsetning for et vellykket samspill mellom
aktører og små barn idet responssløyfen aktiviseres, er at aktøren bruker strategier som legger til rette for og muliggjør kollektiv oppmerksomhet. Samspillet,
som bygger på både iscenesettelsesstrategier og ad hoc-strategier, foregår på et
meget detaljert nivå, fordi barnas innspill aldri kan forutsies eller planlegges
(Böhnisch 2006:186, 2010:109). At dette er en oppgave som krever aktører med
svært høy oppmerksomhet, nærvær og risikovilje, er åpenbart. Samtidig som
responssløyfen aktiviserer et kunstnerisk nærvær hos danserne, kan vi også ane
en pedagogisk oppmerksomhet i samspillet. Koreografen mener at det skjer et
brudd og en overgang fra et kunstnerisk til et pedagogisk øyeblikk, akkurat idet
dansen stopper opp, og gutten får direkte oppmerksomhet fra danserne:
Det er akkurat som det skjer noe her, noe som åpner opp for bruddet som
skal komme: at mammaen reiser seg og henter den dansende gutten. Hit
til har scenen vært et levende kunstverk. Tre dansere og en gutt fanget
av en rytme som forener dem. De hører sammen, gutten har en plass der.
Når stillheten oppstår, så får gutten en annen type oppmerksomhet fra
danserne. […] Gutten får en slags «pedagogisk voksenoppmerksomhet»
fra danserne, i stedet for å være en del av en dynamisk rytme, av et mobilt
kunstverk som utfolder seg på scenen. I dette øyeblikket ser mammaen sin
mulighet til å gå opp og hente gutten. (Østern 27.5.2010)
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Fischer-Lichtes teori går i retning av å inkludere det sosiale (og pedagogiske) i
den performative estetikk, samtidig som hun fokuserer og avgrenser hendelsen til det reelle, kroppslige, performative møtet som skjer mellom aktører og
publikum. Responssløyfen som oppstår når gutten løper inn for å delta i dansen, bruddet der skuespillerne viser barnet en annen type oppmerksomhet,
og øyeblikket der omsorgspersonen velger å gripe inn, er alt sammen uttrykk
for hvordan performativ estetikk her åpner for både sosiale og pedagogiske
betydninger. Disse bruddene eller friksjonene ødelegger ikke kunsten, men
må forstås som nødvendige og betydningsfulle dimensjoner i teatret.

Terskler og dilemmaer
Det er ingen tvil om at denne grenseutviskende estetiske praksisen vi har
åpnet for i forestillingen, skaper noen dilemmaer for både aktørene og tilskuerne. For pedagoger, foreldre og omsorgspersoner som bringer små barn
med i teatret, kan det oppstå usikkerhet og tvil om spillereglene, selv om
det blir informert om dette på forhånd. Publikum kommer alltid med noen
for ventninger om hva teater er, og kulturelle konvensjoner skiftes ikke nødvendigvis ut med et par informative setninger.10 Samtidig finnes det etiske
spilleregler som går ut over de estetiske. I videoklippet kan vi godt forestille
oss å være i den voksne omsorgspersonens sted: Jeg har sittet og betraktet
mitt barn innta hovedrollen i et skuespill hvor jeg ikke er kjent med verken
innhold eller form. Hvis jeg har oppfattet instruksen om å la barnet få bevege seg fritt i rommet, føler jeg meg usikker på regelens rekkevidde. Hvor
går grensene? Vil skuespillerne takle det? Vil publikum le av mitt barn?
Hvordan vil barnet føle det? Er det jeg som skal sette grensen?
Omsorgspersonens dilemma står mellom hvor vidt barnet vil ødelegge
forestillingen, og hvor vidt hun selv vil ødelegge forestillingen ved å gripe
inn. Hun kommer her i klemme mellom etiske og estetiske spilleregler, men
velger i første runde å gripe inn ved selv å entre scenen for å avbry te gut tens
aktivitet. De etiske spørsmålene som oppstår i denne teaterhendelsen, vil for
Fischer-Lichte være konsekvensen av en performativ estetikk, der grensene
mellom det etiske og det estetiske ikke får hvile i fred, slik den klassiske estetikk beskytter kunsten mot andre livsområder.
10 En annen casestudie av deltakende teater for barn under to år laget av Oily Cart
(UK) og analysert av Susan Young ved University of Exeter i Storbritannia peker
også på foreldrenes ulike forventninger og kulturelle konvensjoner, og hvordan
dette av og til fører til ubehag for foreldrene eller krevende situasjoner for aktørene
(Young 2004:18).
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The aesthetic fuses with the nonaesthetic, blurring the boundaries
between the two. The autonomy of art itself becomes the object of self
reflection in per formance as the opposition between art and reality and
between the aesthetic and the nonaesthetic collapses. The very collapse
of these oppositions, their fusion, is to be understood as a performative
reflection on and radical questioning of the autonomy of art. (Fischer
Lichte 2008:172)

At kunstens autonomi kollapser i den performative estetikk, kan være et
interessant kunst teoretisk perspektiv, men det er nok ganske få publikummere som bringer slike refleksjoner med seg inn i teatersalen. Allikevel vil
de erfare en kunstform der grensene mellom scene og sal ikke er faste, men
fly tende og i stadig bevegelse. Noen vil oppleve dette som spennende, andre
som utrygt. I denne risikosonen har vi ønsket å arbeide, men det er ikke sikkert at opplevelsen er god for alle.
Det er vanskelig å påstå noe om de andre voksne publikummernes opplevelse av situasjonen, bortsett fra den humrende kollektive latteren som sprer
seg idet gutten blir oppmerksom på at skuespilleren ser på ham, og likevel fortsetter løpedansen. Latteren kan tyde på at de voksne verdsetter barnets impulsive medvirkning, og at opplevelsen av øyeblikket er positivt ladet, men latteren
kan også uttrykke en form for usikkerhet, eller støtte til skuespilleren, som
nettopp har møtt sin nye medspiller, og ikke vet helt hvordan hun skal gå videre
i samspillet. Latter er ofte tvetydig. Voksne kan le av barn fordi de er søte eller
rare, eller fordi de ikke forstår opplagte ting. Den latteren vi er vitne til her, kan
gå på barnets bekostning, selv om han ikke later til å oppfatte det slik selv. Når
omsorgspersonen henter barnet, kan det være for å beskytte ham mot latteren.
To pedagoger foreslår i sine kommentarer til videoklippet at det er en befriende latter som utløser spenningen rundt møtet mellom barnet og skuespilleren: «Det utløses en avspenningslatter fra publikum, de har lov til å le i
og med at aktøren ler. Jeg tror publikum ler fordi det har oppstått en usikker
situasjon, altså en avspenningslatter. Det er skapt en for ventning hos barnet
om å danse og leke mer. Det at barnet vil danse mer, opplever publikum som
morsomt.» (Djupvik 6.6.2010) «Publikum kan være ner vøse for barnets rolle på scenen […] for at barnet kunne komme til å ødelegge eller forstyrre en
plan […] når de ser at skuespilleren takler det, så kan de le en befriende latter,
de slapper av.» (Kanstad 2.6.10)
Det oppstår en spenning idet kunsten møter den sosiale virkeligheten.
I dette øyeblikket, der ingen vet hva som vil skje, finnes en svært høy grad av
nærvær. Det er ingen tvil om at det kreves improvisasjonsevner og kunstnerisk
trygghet fra utøvernes side for å våge å leke seg på scenen i slike situasjoner.
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For utøvere som er godt trent i improvisasjon og samspill, kan slike situasjoner
oppleves spennende og kreative. Hvis usikkerheten blir for stor, kan situasjonen bli ukomfortabel for alle parter.11 I videoklippet eksisterer både vellykket
improvisert samspill og usikkerhet side om side. Det voksne publikummet
deltar i hendelsen ved å balansere usikkerheten med en humrende latter.

En grense å overskride
Til slutt vil jeg bringe inn en interessant kritikk av Fischer-Lichtes teorier
som berører forholdet mellom grenser og terskler i det dramaturgiske feltet.
Fischer-Lichtes estetikk er teatervitenskapelig og teoretisk anlagt, men
hun knytter performativiteten tett opp mot kunstnerisk praksis ved å vektlegge det performative møtet mellom publikum og scenens aktører. Hun
mener at den tradisjonelle inndelingen av teatrets estetiske analyseobjekter;
produksjonen, verket og resepsjonen, er så innvevd i hverandre at hele denne estetiske teorikonstruksjonen bør et terprø ves i lys av teaterpraksis. Som
estetisk teori er performativ estetikk svært godt egnet til å analysere teaterforestillingen som hendelse, men den har (selv om den er ganske ny) allerede
møtt motstand fra teoretisk hold.
Den danske dramaturgen Niels Lehmann har i sin artikkel «Forms of
presence: In defence of a constructivist approach to performativity» (Lehmann
2007) kritisert Fischer-Lichtes performative estetikk for å være for ontologisk
fundert i den kunstneriske avantgardens teoretiske idéverden. Denne definerer han ut fra noen særtrekk som er preget av: (1) opposisjon mot den klassiske
estetikk, (2) forkjærlighet for en åpen dramaturgi, (3) vektlegging av teatrets
flytende og midlertidige form, og (4) en underliggende demokratisk etikk.
Niels Lehmann mener at Fischer-Lichtes perspektiv er begrensende når
man skal gjøre forestillingsanalyser, idet hun innsnevrer forestillingens estetikk til nær været. Hun av viser dermed både den klassiske verkforståelsen
og meningsdimensjonen og påstår at objekt–subjekt-relasjonen har kollapset. Som et alternativ stiller Niels Lehmann sin egen konstruktivistiske tilnærming basert på systemteoretikeren Luhmanns tenkning, der virkelighetens ulike områder opptrer i lukkede selvrefererende systemer, og der den
klassiske estetikk kan eksistere side om side med en performativ estetikk.
I sin kritikk av Fischer-Lichtes estetikk påpeker Niels Lehmann at skillelinjer er en for utsetning for å oppnå innsikt, og han argumenterer for en
11 Hedda Fredly beskriver hvordan toddleres ambivalens kan oppstå i samspillet
mellom toddleren, andre barn og voksne, som et uttrykk for behovet for å skape
felles mening seg imellom (Fredly 2007:56).
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pluralisme i vår tilnærming til det performative. Det finnes ikke bare en
form for nær vær, men mange og ulike former. Det er mulig å beholde og
benytte en klassisk estetisk tilnærming til et verk uten dermed å forkaste en
performativ tilnærming. En innramming og dermed en avgrensning av hva
som skal analyseres, er nødvendig for å forstå hvordan disse grensene eventuelt bry tes eller utfordres.
Asking how a particular «work of art» constructs the invitation to an open
participation implies, of course, that the alleged mutual interaction is, in
fact, based on some kind of framing which has been determined in advan
ce and which puts certain restraints on the participation of the spectators.
(Lehmann 2007)

Både Fischer-Lichtes vektlegging av terskel-metaforen og Niels Lehmanns
vektlegging av skillelinjene og innrammingen er viktige for å forstå hva som
skjer i scenen med den dansende gutten. Slik jeg tolker det, har ikke gutten
en klar oppfatning av grensene mellom scenens aktiviteter og sin egen rolle
som tilskuer, grensene mellom det kunstneriske og det sosiale. Han vil være
med, og han blir en aktør og en danser fordi han opplever å bli invitert. Grensene er i utgangspunktet åpne gjennom den innrammingen forestillingen
har fått: Regelen om at det er lov til å bevege seg fritt i rommet, samt dansernes åpne holdning mot publikum.
Det er allikevel helt sikkert at det finnes en terskel å overskride i rommet,
og denne terskelen befinner seg både konkret i rommet, i forholdet mellom spilleområdet og publikumsområdet, i teaterkulturens scene og sal, og
i mer usynlige former som teatrets innarbeidede konvensjoner, publikums
oppdragelse eller dannelse og den klassiske estetikkens vektlegging av det
autonome kunst verk. Noen vil oppleve denne terskelen som en grense og et
forbud, mens andre opplever den som en invitasjon, en åpen dør. Det te gjelder både de voksne og barna. De fleste barna sitter på mattene og betrakter
det som skjer. For å bruke begreper fra innledningen til dette kapittelet kan
vi si at barna holder seg på sin side (Os) og er absorbert (Young), oppslukt
(Fredly) eller trollbundet (Barany). Noen, som i det eksemplet vi har sett på
her, krysser den usynlige grensen (Os), overskrider terskelen og gir utløp
for sin dansetrang (Fredly). Gutten blir en synlig bidragsyter (Böhnisch),
han griper gledesstrålende sin mulighet til frihet og interaktivt engasjement
(Young) gjennom sine direkte innspill (Blixrud) – så lenge det varer!
I denne diskusjonen blir terskelen selve stedet, et sted for forhandlinger,
spørsmål og transformasjon.
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Oppsummering
Ved å benytte Fischer-Lichtes performative estetikk i videoanalysen trer forestillingen om De Røde Skoene tydeligere frem som et sted for utforskning av
barneteatret som en kunstform der forholdet mellom aktører og publikum
og barnas medskapende funksjon spiller en avgjørende rolle. Den klassiske estetikken ville jeg ha kommet til kort med, selv om Niels Lehmanns
poeng kan være at det finnes andre dimensjoner i forestillingen, som det
ikke gis rom for innenfor den performative estetikk. Gjennom den klassiske
tilnærmingen ville forestillingens mening, dens bruk av roller, konflikter
og dramatisk spenning, kunne utdypes. Ved hjelp av semiotikken ville forestillingens univers av tegn; skoenes symbolske betydning, den røde fargen,
objekter, typer og figurer, kunne tolkes. Men mer enn alt det te har forestillingen søkt å ut vikle sitt forhold til publikum, og her har den performative
estetikk vært en døråpner. Gjennom innspillene jeg har fått til analysen av
videoklippet, har ulike sosiale og etiske perspektiver blitt tydelige, og det te
har vært svært verdifulle bidrag. Performativ estetikk åpner for nye sammenhenger og tolkningsmuligheter i arbeidet med teater for de minste.
Det som før var en grense, er nå blitt en terskel, og det er her de interessante samtalene kan star te.
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