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Jeg skulle så gjerne ha startet denne historien med en
talende anekdote der min lille sønn Oliver (14 md.)
opplever sitt første teaterstykke - og enten sitter trollbundet gjennom hele stykket, eller kanskje vrir seg ut
av fanget mitt med et inderlig skrik av trass mot slike
kvelende voksne konvensjoner som å sitte rolig og være
stille mens andre får lov til å hoppe rundt og bråke,

skriver den amerikanske teaterkritikeren Rob Weinert-Kendt i artikkelen Baby Theatre Comes of Age
(Weinert-Kendt, 2010). Han fortsetter med å forklare leserne at babyteater faktisk finnes, men at denne
trenden akkurat så vidt har nådd Amerika sånn ca. 25
år etter at det hele startet i Europa, og at sønnen derfor
ennå ikke har fått sjansen til å oppleve dette.
Som en forklaring på hvorfor babyteater ikke har
slått gjennom i USA, svarer Collin Porter, kunstpedagogisk leder ved Playhouse Square i Cleveland, at det
henger sammen med det faktum at babyteater aldri kan
bli økonomisk lønnsomt, men er avhengig av støtte
(ibid). Denne artikkelen handler om babyteater som et
nytt felt i kulturen, politikken, kunsten og markedet.

Teater for de aller minste49
Det er ikke lenge siden «babyteater» var et ukjent ord,
og babykulturen må med rette kunne kalles ganske
ny i Norge. Rundt årtusenskiftet var tilbud om babysvømming, babyrytmikk og babysang sjeldne, i alle
fall utenfor de store byene, og langt mindre babyyoga,
babydans, babypoesi, babychill eller toddlersirkus. Babyteater eller «teater for de aller minste» har i Norge
kommet sammen med en mer målrettet kulturpolitisk satsing på feltet «kunst for de minste». Selv om
det finnes tidligere eksempler fra Danmark, England,
Frankrike og Italia, har Norge vært et foregangsland
i Norden med hensyn til målrettet kulturpolitikk.
Den nye babykunsten kan forstås på bakgrunn av bevegelser både i hjerneforskning, spedbarnspsykologi,
småbarnspedagogikk og barnehagepolitikk, men også
i estetisk teori og performance teater. I det følgende vil
jeg gi en fremstilling av feltet i Norge med utgangspunkt i barnekulturforskningen.

49 Artikkelen er basert på et kapittel i avhandlingen De Røde
Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om
teater for de aller minste av Lise Hovik, planlagt utgitt i 201314.
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Barnekulturforskningen
Det har i løpet av de siste 20 årene skjedd en ganske
radikal kulturell bevegelse i vår forståelse av barn og
barndom (BIN-Norden, 2013; Juncker, 2006; Mouritsen & Qvortrup, 2002; Selmer-Olsen, 2003). Barns
kulturelle og estetiske kompetanser løftes fram og knyttes til kultur og samfunnsliv særlig innen pedagogisk
forskning og kulturpolitikk. Også de aller minste
barnas kompetanser (i motsetning til deres uskyld og
sårbarhet) blir fremhevet (Løkken, 2004; Selmer-Olsen, 2002; Stern, 2003; Trevarthen, 1998). Alt det de
minste kan, deres humor, deres tumlelek, kroppslighet,
nysgjerrighet, musikalitet og samspill seg i mellom er
viktigere å bli oppmerksom på enn alt det som de ennå
ikke får til og må lære seg. I dette perspektivet får barns
lek en verdi i seg selv, og lekens forbindelse til kultur
og kunst forsterkes.
Phillippe Ariés, som skrev Barndommens historie
(Ariès, 1980), minner oss på at det ikke fantes noen
kollektiv oppfatning om at barn var noe vesensforskjellig fra voksne helt fram til 1700-tallet, og at vi dermed
har en lang historie der barn er fraværende, eller (hvis
de overlevde) til dels likestilt med voksne i det offentlige rom. Først med romantikken fikk barnet en egen
verdi, og da som en slags representant for det naturlige,
det fantasifulle, ville og ufordervede. Gjennom dette
perspektivet blir vi oppmerksomme på at barndommen er en konstruksjon; en bestemt måte å skille ut
og betrakte den tidlige perioden i livet på. Barndom
er historisk, sosialt og kulturelt bevegelig, ikke noe
evig uforanderlig. Et konstruktivistisk barndomssyn
vektlegger at det er våre begreper, kategoriseringer og
konvensjoner som former vårt syn på barn (ikke en
materiell eller biologisk verdi), og åpner dermed for
nye måter å betrakte barn og barndom på (Sagberg &
Steinsholt, 2003).

Ifølge FNs barnekonvensjon fra 1989 har alle barn
rett til medvirkning i alle saker som angår dem selv.
Med den internasjonale oppslutningen om denne konvensjonen ble det markert et tydelig skift i samfunnet
fra et syn på barn som objekt for voksnes beslutninger,
til å betrakte barn som subjekter med egne tanker, følelser, meninger – og prinsipiell rett til å uttrykke disse.
Barn tilkjennes her de samme rettigheter som voksne,
og de har krav på å bli hørt, i tråd med deres alder og
evne til å uttrykke seg. Fordi barns egne uttrykksformer
kommer til syne gjennom lek, bevegelse, dans, ord,
bilder, sang, musikk og dramatisk handling, mener
Beth Juncker at barns kultur er estetisk på en helt
grunnleggende måte (Juncker, 2006). Sammen med
den medierevolusjonen barn i dag deltar i, blir våre
(kanskje romantiske) forestillinger om barn, barndom
og barnekultur utfordret, men den nye barndomsforståelsen har også banet vei for nye kulturelle uttrykksformer i samspillet mellom barn og voksne.
I Norge og Skandinavia finnes en høy bevissthet
om barns rettigheter og deres naturlige medvirkning
på områder som familie, barnehage og skole. Men vi
må også være bevisst om at det vi voksne betrakter
som medbestemmelse og medvirkning fra barns side
som regel er strengt definert og begrenset av voksne.
Maktrelasjonen mellom barn og voksne er ikke på noen
måte utvisket selv om demokratiseringsprosessen er i
gang. Når det gjelder å gi stemme til de aller minste,
de som ennå ikke kan uttale seg verbalt om saker som
angår dem selv, er det enda lettere å tale på deres vegne,
og anta mange ting vi strengt tatt ikke har spurt dem
om. Sjansen for at vi gjør vårt eget voksne perspektiv
gjeldende, er påtrengende.
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Et nytt publikum
Barneteater kan forstås på flere måter; 1) barn skaper
og spiller teater selv (lek), 2) barn spiller teater i stykker skrevet og iscenesatt av voksne (amatørteater) og
3) barn er tilskuere til teater som er skapt og spilles
av voksne (profesjonelt teater) (Hagnell, 1983). Den
første er knyttet til barns egen lek og barnekultur, den
andre til en dramapedagogisk kultur, og den tredje til
en profesjonskultur. Barneteaterprofesjonen har i ulike
kontekster blitt betraktet både som underholdning,
pedagogikk og kunst (Helander, 1998). Vi kan dermed
skille mellom teater av, med og for barn, noe som synliggjør forholdet mellom det å være tilskuer eller deltaker i en teaterhendelse, og som skiller barnekultur fra
voksen profesjonell kultur. I betegnelsen «teater for de
aller minste» ligger premisset for den siste kategorien
(3), og dermed er også maktrelasjonen i forholdet uttalt
og tydelig.
I teater for barn er relasjonen mellom voksne og barn
synlig asymmetrisk strukturert (Warteman, 2009a). Det
er de voksne som skaper, setter premissene og utøver
teaterkunsten, mens barnas rolle som regel er å ta i
mot det de får servert, og helst på en stillferdig og rolig
måte. Barnas medvirkning som publikum begrenses,
som regel til en stille kontemplativ kunstbetraktning
i tråd med en klassisk resepsjonsestetikk. Barna skal
gjerne oppdras til å bli kompetente kulturkonsumenter,
og de må lære seg teatrets konvensjoner. Fra 1960- og
1970-tallet ble denne barneteatertradisjonen utfordret
av pedagogiske og politiske perspektiver der aktiviserende og dialogiske teaterformer ble utviklet (Hagnell, 1983; Reistad, 1986; Way, 1981), en frigjøring
fra kvelende voksenkonvensjoner og undertrykkende
tilskuerkultur.
I dag er de pedagogiske perspektivene forlatt til fordel
for en estetisk diskurs om performativ og postdramatisk

estetikk,50 med referanser til den kunstneriske avantgardens overskridelse av grensen mellom scene og sal.
I avantgardens poetikk er idealet aktiv deltakelse i et
levende møte mellom tilskuere og aktører (Böhnisch,
2011, s. 10). Som et alternativ til disse motsetningene
utvikler Siemke Böhnisch tanken om en tredje poetikk i
teater for de minste, som verken avviser asymmetrien og
konvensjonene eller en performativ estetikk, men som i
stedet interesserer seg for hvordan en forestilling for de
minste kan bevege seg mellom åpninger og lukninger
av det sceniske univers (ibid s. 16). Böhnisch peker også
på framveksten av babyteater i Europa som preget av
ulike ideologier; i Tyskland begrunnes babyteater med
utviklingspsykologiske og nevrologiske argumenter, i
Frankrike framheves psykoanalytiske teorier (ibid s. 9),
mens det i England og Skottland vektlegges sosiale og
helsemessige forbedringer. I Norge har demokratiske
rettigheter vært en viktig kulturpolitisk drivkraft, støttet
opp av arbeidet for å implementere en ny barndomsforståelse (Selmer-Olsen, 2006).
I et demokrati skal alle stemmer bli hørt, og barn har
i følge FNs barnekonvensjon rett til kunst og kultur.
Norsk Kulturråd har med bakgrunn i dette initiert en
rekke tiltak, blant annet rettet mot de aller minste. Gjennom prosjektene Klangfugl (Klangfugl, 1998-2002) og
EU-prosjektet Glitterbird (Glitterbird, 2003-2006) ble
kunst for målgruppa ett til tre år utforsket av en rekke
kunstnere (Hernes, Os, & Selmer-Olsen, 2010). Prosjektet Kunstløftet (Kunstløftet, 2008- pågående) videreutvikler blant annet disse erfaringene og deltar dermed
i et større sosialdemokratisk kunstprosjekt.
En annen viktig politisk drivkraft i Norge er barne
hagepolitikken. Full barnehagedekning fra barnet fyller
ett år ble en valgkampsak i de rødgrønnes regjeringssamarbeid i 2005, og sammen med barnehageplass
50 Se kapittel 4.
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fikk også ettåringene oppmerksomhet i pedagogikk,
førskolelærerutdanning og samfunnsliv. Tre av fire
norske ettåringer er i dag i barnehage, og tilbringer
størsteparten av sin våkne tid der (Utdanningsdirektoratet, 2012, s. 9). En pågående norsk mediedebatt
omkring ettåringer i barnehage, der forskere hevder at
de minste opplever stress i barnehagen (Drugli, 2010;
Lyngmo, 2013; Olsø, 04.07.2011; Tveitereid, 2008),
har foreløpig konkludert med en forskningsrapport fra
Folkehelseinstituttet om at de ikke har vondt av det,
og at foreldrene kan levere dem med god samvittighet
(Aftenposten, 2011; Yttervik, Johansen, & Aanstad,
2012). I alle fall har forskning omkring de små barnas
sosiale kompetanser avdekket at de fleste små barn ikke
bare liker å omgås hverandre i barnehagen, men at de
også utvikler egne kulturelle uttrykksformer (Løkken,
2004). Deres rettigheter med hensyn til kunst og kultur
er dermed satt på demokratiets dagsorden. Men hva
skal babyer egentlig med kunst og hvordan skal kunstnere møte dette nye publikummet?
Det er lett å ironisere over babykulturen som trenger seg inn på alle samfunnets områder, i et lite land
med for mye oljepenger. Barnevogner som fortrenger
voksne kafégjester og velkledde små teaterbabyer som
myldrer og boltrer seg i spesialtilpassede kulturtilbud,
kan nok virke både provoserende og jålete. Trenger babyene virkelig dette? Det kan synes som en unødvendig
luksus, men vi kan snu perspektivet på hodet: Trenger
vi virkelig kunst?
Ivar Selmer-Olsen skriver i sin artikkel Om det
unyttiges nødvendighet (Selmer-Olsen, 2004) at man
skal være på vakt mot å gjøre en rettighet og kulturell
rikdom til livsnødvendigheter, men at den unyttige,
mangetydige kunstens kropp, følelser og former faktisk
er helt nødvendig både for barn og voksne. Kunstens
mange språk kan kommunisere på tvers av politiske

systemer, maktforhold og konvensjoner, og ikke minst
på tvers av aldersgrupper. Hvorfor skulle voksne ha
større behov for eller krav på kunstneriske opplevelser
og erfaringer enn barna? Og hvorfor skulle større barn
trenge det mer enn mindre barn?
Utenfor vårt eget land, finnes det noen tidlige eksempler på babyteater, men ikke mange. Den britiske
gruppa Oily Cart i London startet allerede i 1981 et
arbeid med teater for de aller minste, og har utviklet avanserte interaktive forestillinger for små barn i
over 30 år. Et annet tidlig eksempel er det italienske
barneteatret La Baracca i Bologna som i 1987 startet
et pågående prosjekt i samarbeid med barnehager om
å utvikle en egen teaterpoesi for barn fra 0–3 år. Det
europeiske nettverket Small Size51 og den internasjonale
barneteaterorganisasjonen ASSITEJ 52 har interessert seg
for fenomenet. Small Size, som har 12 medlemsland i
Europa, kan melde at det i perioden 2005–2011 ble
produsert ca 40 forestillinger for aldersgruppen 0–3 år
(Sacchetti, 2012). I Siemke Böhnisch sitt forskningsprosjekt om «feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere» refereres det til 60 ulike produksjoner fra 10 ulike
land i perioden 2002–2010. Av disse var 16 produsert
i Norge (Böhnisch, 2010, s. 62). I tillegg kommer et
ukjent antall frittstående produksjoner, og en markant
økning de siste tre årene.53 Tallene kan allikevel gi en
indikasjon på omfanget i Europa og Norge totalt sett.54
51 European Network for the Diffusion of Performing Arts for
Early Childhood
52 Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la
Jeunesse
53 Basert på googlesøk på theatre for babies.
54 Ifølge Scenekunstbruket, som formidler forestillinger til Den
Kulturelle Skolesekken (lenke) er det pr 7.3.13 totalt 262
tilgjengelige produksjoner. Kun 8 av disse er rettet mot aldersgruppen null til tre år (49 for aldersgruppen tre til seks
år), og kun 3 av disse er fortsatt på repertoaret. www.scenekunstbruk.no
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Det er ingen tvil om at feltet har vokst kraftig de
siste årene, og mange har lett etter kjennetegn og særtrekk ved teater for de aller minste. Argentinske Evelyn
Goldfinger mener det har oppstått en helt ny kunstform som kommer publikum i møte på nye måter
(Goldfinger, 2010).

En ny kunstform
Det er i hovedsak små friteatergrupper og frittstående
kunstnere i prosjektbaserte tverrkunstneriske samarbeid
som skaper kunst for de minste, og scenekunstfeltet har
ligget i teten av denne utviklingen. I scenekunsten kan
mange kunstarter forenes, og møtet med det yngste
publikummet har virket spennende og produktivt for
kunstnerne. I møtet med en helt ny publikumsgruppe forenes utforskende eksperimentelt teater med teaterkunstens grunnprinsipper; det fysiske og sanselige
nærværet. Publikum kommer i fokus, og de små barnas
åpne, utforskende holdning stimulerer til nytenkning.
Kunst for de minste har vært uoppdaget land, og for
mange kunstnere har dette åpnet for nye tilnærmingsmåter, et mer visuelt og fysisk språk og et publikum
som i liten grad dømmer ut fra konvensjonelle kriterier
(Bedard, 2012; Hernes, et al., 2010).
Faith Guss trekker i sin avhandling om barns «playdrama» forbindelseslinjer mellom lek og nyere former for
performance-teater og anerkjenner dermed barns skapende kulturestetiske kompetanse (Guss, 2000). Denne
kompetansen åpner for en ny type kommunikasjon,
langt vekk fra det pedagogiske og instrumentelle. Kunst
for de minste har dermed gitt kunstnerne nye muligheter til å arbeide i det postdramatiske grenselandet
mellom performance, installasjon og relasjonell kunst55,
55 Relasjonell kunst er ifølge Nicolas Bourriaud (2007) kunst
som tar sfæren av menneskelig samhandling og dens sosiale

og det har oppstått et mangfold av uttrykksformer.
Samtidig er det rom for et nytt blikk på tradisjonsuttrykk og mer rituelle teaterformer. Et inntrykk fra
Glitterbirds avslutningsfestival i 2006, der forestillinger
fra alle de seks europeiske deltakerlandene deltok, var
at det fantes nasjonale forskjeller som sannsynligvis
gjenspeilet kulturelle forskjeller i tilnærmingen mellom
kunstnerne og barna. Spennet gikk fra mer pedagogisk
fargede overtydeligheter via folkloristiske og rituelle
former og over til mer utforskende visuelt, fysisk eller
eksperimentelt samtidsteater og danseteater.
En ny kunstpraksis i kryssfeltet mellom ulike kunstarter og sjangerblandinger kan være vanskelig å definere, men de fleste scenekunstuttrykkene som skapes for
de aller minste kan betegnes som teater, dans, konsert,
performance eller installasjon, ofte i kombinasjon. Jeg
velger derfor å definere teater for de minste som en
hybrid performance-form bygget på installasjonen,
konserten og dansens elementer, og som ofte utfordrer
kunstartenes skillelinjer i kraft av å være multisensoriske eller publikumsinvolverende.
Hernes et. al som også stiller spørsmålet om kunst
for de minste er blitt en egen sjanger, hevder at det
i så fall vil være en viktig oppgave å definere denne
sjangerens kvalitetskriterier (Hernes, et al., 2010, s.
133). Disse kriteriene må nødvendigvis gå på tvers av
sjangerkonvensjoner, og omfatte det sosiale og relasjonelle i større grad. Hvordan henvender kunsten seg til
barna? Tar den for eksempel hensyn til barnas størrelse,
kroppslighet, sanselighet, gjenkjennelse, fantasi eller
humor? Fordi teater for de aller minste vil krysse over
både kunstarter, sjangre og metoder blir spørsmålet om
kvalitetskriterier heller et spørsmål om å finne analysammenheng som teoretisk horisont, heller enn å bekrefte
et symbolsk autonomt og privat rom Bourriaud, N. (2007).
Relasjonell estetikk. Oslo: Pax.
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seredskaper for å vurdere den enkelte teaterhendelsen
i sin spesifikke kontekst.

Et nytt forskningsfelt.
Det har særlig fra 2008 blitt publisert mer forskningslitteratur knyttet til feltet. Her er det enighet om at
små barn kan verdsette kunst, og man har forsøkt å
finne ut hva slags kunst som engasjerer de små barna.
Det har foreløpig vært rettet fokus mot barnas opplevelser, betydningen av det formidlende aspektet der
«kommunikasjonen er kunsten» men også en estetisk
vektlegging der betydningen av visuelle, musikalske
og sanselige uttrykksformer er poengtert. Seriøst og
profesjonelt estetisk håndverk er blant de viktigste forutsetningene for å skape gode kunstmøter for de minste
(Hernes et al., 2010; Os, 2004; Spord Borgen, 2003).
I Suzanne Ostens forestilling Babydrama (2008),
ble alle teatrets profesjoner og virkemidler tatt i bruk,
og det ble forsket på teater som en gestaltpsykologisk
arena for sjelelig helbredelse også for de minste (Bárány,
2008; Osten, 2009). I Edinburgh har prosjektet Starcatchers siden 2006 utviklet teaterproduksjoner samt
kunstnerisk og pedagogisk forskning på feltet med
fokus på de sosiale og helsemessige perspektivene. Forskere har kartlagt og kategorisert barnas ulike typer engasjement i forestillingen i spennet mellom «absorbed
engagement» og «experimental engagement» (Dunlope,
2011; Knight, 2011; Starcatchers, 2010; Young, 2009).
Dette tilsvarer forholdet mellom barnas stille lyttende
oppmerksomhet på den ene siden og deres ønske om
å engasjere seg aktivt med hele kroppen og alle sansene
i kunstopplevelsen på den andre siden av skalaen.
En annen viktig studie i dette feltet er den tyske
forestillingen Holzklopfen (2008) av Helios Theatre,
som reflekterer over betydningen av teaterhendelsens

innramming og barneteatrets konvensjoner og uskrevne
regler. Små barn som ikke kjenner teatrets konvensjoner vil nødvendigvis ha andre tilganger til kunsten
enn voksne er vant til, og nettopp dette stimulerer
til en nytenkning og revitalisering av teatrets estetikk
(Mohn & Wartemann, 2009; Warteman, 2009b). Det
har vært gjennomført fenomenologiske og semiotiske
analyser og casestudier av småbarnsforestillinger (Blixrud, 2010; Fredly, 2007; Hjelt, 2008), og skrevet en
doktoravhandling (Böhnisch, 2010). Böhnischs bruk
av performativitetsteori knytter feltet til samtidsteater
og samtidskunst, og skaper dermed en teoretisk arena
for utforskningen av forholdet og samspillet mellom
barnepublikummet, voksenpublikummet og scenekunstnerne. Hun synliggjør i sin avhandling hvordan
kunstnerne utvikler strategier i kommunikasjonen med
barna, som både rommer risikovillighet og behov for
styring (Böhnisch, 2010, s.300).

Et nytt marked
Mer mektig enn kunstnere og pedagogers overherredømme over barna er allikevel markedsøkonomiens
makt over de kulturelle uttrykksformene vi omgir oss
med til daglig. Varemarkedet for babyer er for lenge
siden åpnet i form av søte designklær og alt slags leketøy og utstyr en småbarnsforelder kan drømme om.
I reklamen møter vi vareprodukter preget av søthet,
kjønnsstereotypier og skjønnhetsidealer spesialtilpasset
den hvite, velstående middelklassens barn.
I den globale kulturindustrien er det allikevel ikke
lenger materielle varer som selges og kjøpes, men i
større grad kommunikasjonen av varene, det vil si varemerke, identitet eller opplevelse. I kunstmarkedet
tilsvarer dette verdien av kunstneren, den kunstneriske
prosessen og relasjonen som oppstår i møte med pub-
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likum. Den kunstneriske kommunikasjonen er blitt
viktigere enn det materielle kunstverket (Klein, 2010;
Lash & Lury, 2007; Lazzarato, 1997).
Når kunstnere inviterer barn inn i kunstprosessen
eller aktiviserer dem i selve kunstverket, oppstår et
møte mellom barn og kunstnere som gjerne kan sies
å motsette seg markedsøkonomisk uttelling. I stedet
for å være en omsettelig vare i markedet, virker den
interaktive kunsten demokratiserende ved å sette samværet og hendelsene i sentrum (Bourriaud, 2007). En
slik interaktiv og relasjonell kunst forsøker å motsette
seg det økonomiske systemet kunstverk er vevet inn,
men glir samtidig inn i et tvetydig forhold til opplevelsesøkonomien. Opplevelsesøkonomien er styrt
av markedskrefter som søker økonomisk profitt, og
i denne sammenvevingen av opplevelse, medvirkning
og interaktiv kunst kan det oppstå uklare forbindelser.
I kritikken av Nicolas Bourriauds ideer om den relasjonelle kunstens politiske dimensjoner kommer dette
dilemmaet tydelig fram. Claire Bishop mener at ulike
former for åpne, relasjonelle prosessorienterte kunstverk springer ut fra en misforstått lesning av ideen om
«det åpne kunstverk» (Bishop, 2004; Eco, 1962)56. Et
åpent kunstverk er ikke nødvendigvis åpent i konkret
forstand, men det er åpent for alle mulige tolkninger
(det finnes ikke en autorisert riktig tolkning). Kunstnere som produserer åpne, flytende og ustabile kunstverk
og åpner seg mot det sosiale liv, tømmer ut både estetikk, politikk og kunstkritikk i samme slengen, mener
Bishop. I stedet for å tilby alternative verdener glir de
relasjonelle kunstverkene inn i markedet med en uklar
identitet, av og til markedsført som fritidsaktivitet eller
underholdning i en markedsstyrt opplevelsesøkonomi. Hennes eksempel på dette er publikumsvennlige
56 Ideen om «åpne verk» er utviklet innen litteraturteori av blant
andre Umberto Eco.

fasiliteter (bar eller leselounge) i gallerier presentert
som kunstinstallasjon. I slike tilfeller blir institusjonen
hovedaktøren, kuratoren blir kunstner og kunstneren
blir designer (Bishop, 2004, s. 52). En generell kritikk
av deltakerorientert kunst er hos Bishop begrunnet
med en skepsis til myten om den passive tilskuer og
den kunstneriske avantgardens ide om at deltakelse i
kunsten er veien til fellesskap og frigjøring (Bishop,
2012). Hennes kritikk av den relasjonelle kunsten
danner et kritisk motlys også til et fenomen som kunst
for de minste. Opplevelsesøkonomien som omgir dette
feltet er sterkt preget av markedskrefter som søker nye
forbrukergrupper og ser et potensial i kjøpesterke opplevelseshungrige småbarnsforeldre. Via sine omsorgspersoner kan små babyer lett bli både pyntegjenstander
og krevende forbrukere (Näslund & Hällström, 1998).
Relasjonell kunst for små barn kan snart bli et sted for
flytende utveksling av opplevelsesprodukter og kulturkonsum. Hvordan kan man skille mellom interaktiv
kunst for barn og en mer avansert form for fornøyelsespark eller lekelandsestetikk? I stedet for å tro på
relasjonell kunst som bra i og for seg, må vi spørre oss
hvordan kunsten faktisk inngår i og samspiller med
omgivelsene og samfunnet, og hvordan den fungerer
sosialt og politisk i hvert enkelt tilfelle (Bishop, 2012,
s. 284).
I økonomiske krisetider vil demokratiets idealer
settes på prøve. Vi er nødt til å spørre om babykunst
er en såpeboble som sprekker sammen med boligbobla, finansbobla og ikke minst den standhaftige
kunst-for-kunstens-egen-skyld-bobla. Kunstnerne er
på ingen måte fristilt i denne økonomien fordi babyteaterprosjekter er også et levebrød. Markedet legaliseres av statlige støtteordninger, men vil i likhet med
all annen kulturell virksomhet formes av økonomien.
I USA og Australia er babyteater-markedet akkurat
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åpnet (Chance, 2012; Weinert-Kendt, 2010), men
hvem setter premissene? Hvordan vil foreldre, kunstnere, forskere og markedskrefter forme babykunsten i
årene som kommer?

Kunst på små barns premisser.
Hvis babyteater og annen kunst rettet mot de aller
minste ikke skal bli et slags sukkerdryss over det voksne
kulturlivet, må det politisk og estetisk bevissthet til.
Kunstnere, støtteinstanser og kritikere må ta stilling
til om babykunsten faktisk søker å henvende seg til de
minste, og kommuniserer godt med dem, eller om den
blir et skalkeskjul for voksnes barndomskonstruksjoner
og deres egne behov.
Hvis babykulturen ikke bare henvender seg til de
voksnes behov for avlastning eller underholdning,
men med kunstnerisk kvalitet oppnår et uttrykk og
en kommunikasjonsform som kommer de minste barna
i møte, kan babyteatret være viktig i kunstfeltet ved å
bidra til

• bevissthet om små barns verdighet, deres rettigheter
og status som kompetente fullverdige individer i
samfunnet
• synliggjøring av de minste barnas egen kultur og
væremåte i den offentlige sfære
• bevissthet om voksnes ansvar i rollene som kunstner,
pedagog, tilrettelegger, formidler eller omsorgsperson
• å minne oss om betydningen av sanselig og kroppslig
nærværende kommunikasjon i kunstopplevelsen
Mitt siste poeng vil peke framover mot at kunst på
barns premisser krever former for medvirkning som utfordrer det autonome kunstbegrepet, bryter ned grensene til det pedagogiske feltet og åpner for tanken om at
barn selv kan få innta rollene som skapende kunstnere.
«Kunst med små barn» vil være det demokratiske svaret
på spørsmålet om babyteater er en demokratisk kunst.
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