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Kapittel 5

Nærværets betydning
i barneteater for de minste
Lise Hovik

«Se hvilke dejlige dansesko!» sagde soldaten, «sid fast, når I danser!» og
så slog han med hånden på sålerne […] og Karen kunne ikke lade være,
hun måtte gøre nogle dansetrin, og da hun begyndte, blev benene ved at
danse, det var, lige som skoene havde fået magt over dem; hun dansede
omkring kirkehjørnet, hun kunne ikke lade være, kusken måtte løbe bag
efter og tage fat på hende, og han løf tede hende ind i vognen, men fød
derne blev ved at danse, så hun sparkede så gruelig den gode, gamle
frue. Endelig fik de skoene af, og benene kom til ro.
H.C. Andersen: De Røde Sko

Jenta i eventyret kunne ikke la være, hun måt te danse. I teaterforestillingen
De Røde Skoene, som er inspirert av eventyret (Teater Fot / Hovik 2008–
2010) (kapittelbildet), gjør danserne det samme, og da skjer det av og til at
små barn fra publikum også blir revet med i dansen; ut på scenen i vill fryd!
Da er det avgjørende at danserne kan improvisere, og at de har nær vær nok
til å inkludere barna i dansen, samtidig som de arbeider kunstnerisk med å
beholde forestillingens form. I det te arbeidet ut vikler utøverne ferdigheter
som er nødvendig i det levende møtet mellom barn og scenekunst.
I dette kapittelet undersøker jeg nær værets betydning i små barns møte
med scenekunst; teatrets nær vær, skuespillernes nær vær og barnas nær vær.
Barneteater for de aller minste (under tre år) har fra begynnelsen av år tusenskiftet blitt et kulturelt fenomen. Norge har vært et foregangsland i Norden
i forbindelse med satsningsområder på kunst for de minste gjennom Norsk
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kulturråd.1 Internasjonalt har fenomenet spredt seg raskt, og det har vært en
viss forskningsinteresse knyttet til feltet. Noe av grunnen til denne interessen kan være forbundet med et nytt syn på barn og barndom2 og en anerkjennelse av forbindelsen mellom lek og performance-teater (Guss 2000). Det er
enighet om at små barn kan verdsette kunst, og man har forsøkt å finne ut
hva slags kunst som engasjerer de små (Young 2009), og hva som kjennetegner kunst for de aller minste (Taube 2009). Scenekunstfeltet har ligget i teten av denne ut viklingen. Her kan mange kunstar ter forenes, og møtet med
det yngste publikummet har virket spennende og produktivt for kunstnerne.
Forskningsfeltet er ungt, og det har foreløpig konsentrert seg om barnas opplevelser (Hernes mfl. 2010, Os 2004), betydningen av det formidlende aspektet der «kommunikasjonen er kunsten» (Spord Borgen 2003),
men også en estetisk vektlegging der betydningen av visuelle, musikalske
og sanselige uttrykksformer er poengtert (Schneider 2009). «Seriøst og profesjonelt estetisk håndverk» (Hernes mfl. 2010:11) er blant de viktigste for utsetningene for å skape gode kunstmøter for de minste. Den mest ambisiøse
teaterforestillingen for de aller minste jeg kjenner til, er Suzanne Ostens
forestilling Babydrama (2008), der alle teatrets profesjoner og virkemidler ble tatt i bruk, inkludert verbalspråklig tekst i en utforskning av scenen
som en gestaltpsykologisk arena for sjelelig helbredelse også for de minste
(Bárány 2008, Osten 2009).
1

Gjennom prosjektene Klangfugl (Klangfugl 1998–2002) og EU-prosjektet Glitter
bird (Glitterbird 2003–2006) ble kunst for målgruppa 1–3 år utforsket av en rekke
kunstnere (Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010). Prosjektet Kunstløftet (Kunstløftet
2008–pågående) bidrar til en videre utvikling av disse erfaringene. Internasjonalt kan nevnes det italienske teatret La Baracca i Bologna (Baracca 2010), som
allerede i 1987 begynte et pågående prosjekt i samarbeid med barnehager om å
utvikle en egen teaterpoesi for barn fra 0–3 år. Theatre de la Guimbarde fra Belgia
er også en foregangsgruppe som har arbeidet for denne målgruppen siden 2000
(Guimbarde 2010). Organisasjonen Small Size (Small Size 2010) har utgitt bøker
om emnet (Belloli 2009, Small size 2009a, 2009b), og Wolfgang Schneider, leder
i ASSITEJ (Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse) i Tyskland har oppsummert noe av den europeiske utviklingen i boka Theatre for early
years (Schneider 2009). Babydrama (2006), en kunstnerisk, tekstbasert teaterproduksjon i full skala for de minste av Suzanne Osten (Bárány 2008, Osten 2009)
i Stockholm, har også gitt viktige forskningsbidrag. I Edinburgh har prosjektet
Starcatchers siden 2006 utviklet teaterproduksjoner og kunstnerisk forskning på
feltet (Starcatchers 2010). Teater Fot har med prosjektet De Røde Skoene ønsket å
bidra både kunstnerisk og teoretisk til det unge forskningsfeltet (Teater Fot 2010).
2 Formulert blant annet innenfor BIN-Norden (Børnekulturforskere i Norden), et
nordisk, tverrfaglig forskernettverk p.t. ledet av Beth Juncker (Juncker 2006).
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En annen viktig studie av den tyske forestillingen Holzklopfen (2008) av
Helios Theatre reflekterer over betydningen av teaterhendelsens innramming
og barneteatrets konvensjoner og uskrevne regler (Mohn og Wartemann
2009, Warteman 2009). 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. Teater for de minste er nytt og gammelt på samme tid. Scenekunstnere
konfronteres med teaterkunstens grunnpremisser; det fysiske og sanselige
nær været, i møte med en helt ny publikumsgruppe, og nye ideer om barn
og barndom. Det har vært gjort fenomenologiske og semiotiske analyser og
casestudier (Blixrud 2010, Fredly 2007, Hjelt 2008, Young 2004) av forestillinger for aldersgruppa 0–3 år samt en doktoravhandling der analysene er
basert på performativ teori (Böhnisch 2010). I sine undersøkelser og analyser
av feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere (ibid.) diskuterer Böhnisch
blant annet ko-presens (copresence hos Fischer-Lichte, 2008) som et sentralt
begrep. De nærgående analysene gir fruktbare tilnærminger til en dypere
forståelse av barneteater for de minste, også fordi de gir opptakten til en ny
performativ estetikk for barneteatret. Jeg ønsker i forlengelsen av denne forskningen og i lys av egen kunstnerisk praksis å gå videre med en fordypning i
improvisasjonsfeltet der jeg retter søkelyset mot øyeblikkets dramaturgi (Hovik
2007) og nær vær forstått som en estetisk dimensjon i teater for de minste.
Denne ar tikkelen vil derfor dreie seg rundt kjernebegrepet NÆRVÆR i
barneteatret. Jeg har valgt å bruke begrepet nær vær der man på engelsk ville
ha sagt presence. Erika Fischer-Lichte bruker begrepet copresence for å understreke betydningen av at teatrets nær vær er noe vi opplever sammen i et
fellesskap, i et felles rom (Fischer-Lichte 2008:38). Vi ville kanskje ha sagt
tilstedeværelse på norsk, men nær vær er et videre begrep enn tilstedeværelse, fordi det kan inneholde mer enn det å være fysisk til stede, noe Cormac
Power vektlegger i sin gjennomgang av teorier om presence in play (Power
2008). Man kan for eksempel føle et nær vær, selv om det ikke er faktisk eller fysisk. Begrepet nær vær berører derfor et felt i teater vitenskapen som kan
være vanskelig å bruke som utgangspunkt for beskrivelser eller analyser; det
kan synes abstrakt eller lett koples med noe mystisk eller metafysisk. I kjølvannet av poststrukturalismen og sosialkonstruktivismen har det derfor
vært lite vekt på nær vær som estetisk dimensjon i teatret, men begrepet er
ikke så uhåndgripelig som det kan virke. Kapittelet vil fokusere på tre ulike
former for nær vær som kan ha betydning i denne sammenhengen: å skape
nær vær, å ha nær vær og å være til stede (Power 2008). Jeg vil argumentere
for at disse formene for nær vær er særlig viktige dimensjoner i teater for de
aller minste, og i barneteater mer generelt.
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Som eksempelmateriale bruker jeg mitt eget forskningsprosjekt om interaktivt teater for de aller minste, De Røde Skoene (Hovik 2008–2013). Målet
med forestillingen og forskningsprosjektet De Røde Skoene har vært å møte
barna konkret og direkte gjennom å åpne scenerommet for aktiv deltakelse
under veis i forestillingen. I det kunstneriske arbeidet med dette har bevisstheten om og opplevelsen av nær vær vært en målestokk. Sammen med tre
dansere, en musiker og en koreograf har jeg laget et interaktivt installasjonsteater med dans, musikk, figurer og lek for de aller minste, der nær været
mellom barna og aktørene er satt i fokus. Forskningsprosjektet undersøker
samspillsituasjoner mellom barn og voksne utøvere, ut fra forestillingsnotater, forskningssamtaler, video og bilder.3 Mange barn har vist stor glede over
å kunne få delta aktivt i forestillingene, de utøvende kunstnerne opplever
samspillet med barna inspirerende, og jeg tror at en høyere bevissthet om
betydningen av nær vær og improvisasjon som estetisk dimensjonen i barneteater kan være bra også for pedagoger, studenter og teaterfolk.

Bilder av nærvær – en metode?
Jeg har valgt å bruke bildeeksempler for å illustrere situasjoner der barnets
nær vær på scenen blir betydningsfullt og virker inn på publikums og aktørenes opplevelse av hendelsen. Bildene er tatt under forestillinger, fra et
voksent publikumsperspektiv. Ofte har jeg fotografert fra bakerste rad, der
jeg som obser verende regissør og forsker følger med på det som skjer, eller
fra sidelinjen, der jeg så diskret som mulig forsøker å fange inn spennende
øyeblikk. Bildene er tatt uten blits, og uten at verken barna eller skuespillerne
lar seg merke av det. Fotograferingen griper derfor ikke inn i hendelsene. 4
Bildene gir på denne måten et slags betraktende distansert blikk utenfra, et
helt annet perspektiv enn utøvernes eller barnets, som er tett på og ofte deltakende i scenens hendelser. Kameraets distanser te blikk er allikevel ikke noe
objektivt øye, men må forstås ut fra mine interesser som en obser verende
forsker som forsøker å fange opp det jeg oppfatter som betydningsfulle øyeblikk i hendelsen.

3

I forskningsmaterialet som danner basis for denne artikkelen, finnes ca. 700 bilder, nærmere 50 små filmklipp og fire filmede fullversjoner av forestillingen, tre
av disse er redigert som split-screen mellom det som skjer blant publikum og det
som skjer på scenen.
4 Det kan ha skjedd at barn oppdager at de blir fotografert, men jeg har ikke betraktet denne oppmerksomheten som betydningsfull i sammenhengen.
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Å bruke bilder som forskningsmateriale kan sies å være en vitenskapelig metode. I etnografisk forskning har fotografiet spilt en viktig rolle, og
det finnes metoder der bilder eller video danner det empiriske materialet i
forskningen, for eksempel i det som kalles kamera- eller video-etnografisk
metode (Mohn 2006). I denne metoden reflekteres det over fotografens rolle
og hans eller hennes deltakelse i situasjonen, og hvordan man kan oppnå
kunnskap gjennom denne bevisstheten. Fordi min rolle som fotograferende forsker ikke har hatt det te etnografiske forskningsfokuset, har jeg valgt
å ikke problematisere min rolle som dokumentarist. I etnografien finnes
det også metoder som baserer seg på en multisensorisk tilnærming (Pink
2009), noe som støtter mer opp omkring den kunstneriske, praksisbaser te
forskningen jeg har brukt som eksempelmateriale her.
Jeg har i ar tikkelen valgt å bruke bilder fra forestillingene som støtte
for min egen hukommelse og opplevelse av sitasjonene der ulike former for
nær vær kom til ut trykk. Bildene som er tatt med her, er også tenkt som en
støtte til leserens opplevelse av situasjonene som beskrives. Denne måten å
bruke bilder på henger sammen med et ønske om å gi innblikk i en kunstnerisk praksis og en mer konkret forestilling om hva slags situasjoner som
kan oppstå i denne forestillingen. Jeg velger å la være å gi titler til bildene,
for å unngå å styre den visuelle opplevelsen for mye.

Figur 5.1
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Figur 5.2

Figur 5.3
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Disse bildene er tatt under en forestilling for de minste på DNS i Bergen5, og
serien (figur 5.1, 5.2, 5.3) viser et møte mellom ei lita jente og danserne i forestillingen fra hun viser interesse for danseskoene og til hun velger å prøve dem
selv. Det som skjer her i det sceniske forløpet, er at danseren/skuespilleren
nettopp har oppdaget et par røde, prikkete sko som det kom spennende lyder
fra (lydene ble laget av en annen skuespiller). Hun har lyttet inn i dem med
undring, beveget på dem og deretter tatt dem på seg. I det øyeblikket hun får
på seg den ene skoen, begynner skoen å leve sitt eget liv gjennom lyder og
rytmer. Skoen drar henne med seg i en leken og hoppende dans. Hun tar på
seg begge skoene, og dermed utspilles det en scene der lydene (som skapes av
musikeren i hjørnet av scenen, i øyeblikkets samspill med danseren), skoene
og bevegelsene til sammen danner en improvisert dans som uttrykker forundring, overraskelse, glede og skrekkblandet fryd. Danseren og musikeren
har utviklet et samspill som bygger på gjensidige impulser og overraskende
påfunn. Så skjer det noe som ofte skjer i denne forestillingen: Et barn kommer
opp på scenen. Den lille toåringen går ut på scenegulvet og peker på skoene
(figur 5.1). Kanskje hun tror at det er skoene som vil danse? Eller kanskje hun
allerede har lyst til å prøve dem (figur 5.2)? Det at et barn griper inn i forestillingen på en så konkret måte, får konsekvenser for danserne. De åpner opp
og gir rom for barnas innspill, og av og til må de danse en helt annen dans.
Jeg skal nærme meg spørsmålene om nær vær i barneteatret fra to sider.
Beskrivelsene av nær vær er på den ene siden knyttet til egne kunstneriske
erfaringer som regissør i barneteater, og på den andre siden til teorier om
nær vær i teatret. Rollen som regissør likner på rollen som eksperimenterende forsker. Som regissør formulerer jeg ideer om det som skal skje på scenen,
men slike hendelser som bildene over viser, er ikke for utsigbare, og scenen
kan dermed likne på et forskningseksperiment, der utfallet kan gi ny kunnskap og nye spørsmål (O’Toole 2006:25).
Som regissør forsker jeg også på de ulike måtene barna deltar i forestillingen
på. Fordi barna er i alderen ett–tre år, snakker vi først og fremst om kroppslige
og lydlige former for interaksjon, toddlernes sanselige uttrykksformer (Løkken
2004). Som regissør bruker jeg disse kroppslige og lydlige uttrykksformene
som inspirasjon til bevegelser, lyder og handlingstema. Barnas uttrykksformer kan derfor gjenfinnes i koreografien og de sceniske handlingene og utgjør
forestillingens særegne språk eller estetiske form. Forestillingens estetikk er
bygget på improvisert samspill både utøverne seg imellom og mellom utøverne og barnepublikummet. Den tilstedeværelsen i øyeblikket som improvisa5

De Røde Skoene (Teater Fot / Hovik 2008–10), Den Nationale Scene i Bergen, Lille
Scene 21.9.–3.10.2009.
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sjonskunsten krever, har vært en helt avgjørende dimensjon i arbeidet med
forestillingen. Hver gang forestillingen vises for et publikum, oppstår det nye
og uventede situasjoner, unike hendelser som krever skuespillernes fulle oppmerksomhet. Denne tilstedeværelsen i øyeblikket kaller jeg her nær vær.
Nærvær som en estetisk dimensjon i teatret er noe helt annet enn mer tradisjonelle estetiske kategorier som for eksempel språk, fortelling, visuelle virkemidler, musikk, symbolikk, og så videre. Det er nærliggende å beskrive nærvær
som en kroppslig og sanselig opplevelse og dermed knyttet til det faktiske samværet mellom menneskene i teatersalen. Men sanselige opplevelser av nærvær
er komplekse og kan forstås på mange ulike måter, både sosialt og estetisk.
Det er viktig å merke seg at nær vær er et dynamisk begrep, og opplevelsen av nær vær er forbundet med den skapende og medskapende prosessen.
Power skiller som nevnt mellom ulike aspekt: å skape nær vær, å ha nær vær,
og å være fysisk til stede (Power 2008:12). For å gi et eksempel knyttet til
bildeserien (figur 5.1, 5.2, 5.3) kan vi si at danserne skaper et fiktivt nær vær
ved å danse med de små barneskoene slik at det ser ut som om skoene danser
på egen hånd, de har nær vær i kraft av sitt danseriske uttrykk, og de er til stede rent kroppslig og sosialt sammen med barna. Disse formene for nær vær
utgjør den teoretiske rammen i dette kapittelet, men kan også brukes som
innfallsvinkler til det å improvisere i barneteatret.

Teater som hendelse
Et viktig premiss for denne undersøkelsen er at jeg tar utgangspunkt i en
performativ forståelse av teater som en hendelse, og ikke som et kunst verk
eller objekt. En hendelse er betinget av alle som er til stede, og tilskuerne
betraktes dermed som medvirkende og som en del av hendelsen (FischerLichte 2008, Sauter 2008, Schechner 2002). Hendelsen inngår også i en
større kontekst som vil være med på å prege det som skjer: Hvilket teater vi
snakker om, hvordan rommet er organisert, hvem som går i teatret, sammen med hvem, hvordan publikum blir møtt, hva som blir sagt, hvilken
publikumskontrakt som inngås, og så videre.6
6 Hendelsen i bildeserien foregår på et institusjonsteater i Bergen, der forestillingen ble spilt over en periode på to uker, med to eller tre forestillinger per dag
om formiddagen. Forestillingen henvendte seg til barnehagenes småbarnsavdelinger (0–3 år), så publikum bestod av barn og personale fra barnehager i byen
og omkringliggende områder som ble busset eller kjørt inn til sentrum. Det var
tre–fire ansatte som kom sammen med opptil tolv barn per barnehage. Den aktuelle forestillingen gikk kl. 11 om formiddagen og hadde ca. 30 barn og 30 voksne
til stede. En del av de voksne var førskolelærerstudenter.
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Det vil også være viktig å betrakte forberedelsesarbeidet som en del av hendelsen. For barna begynner det kanskje allerede når barnehagepersonalet forteller at de skal ut og se på teater. Kanskje får de vite at forestillingen heter
De Røde Skoene, noe som kan sette i gang assosiasjoner og fantasibilder. Når
barna ankommer foajeen på DNS, møter de røde sko som henger og dingler i
taket, på veggen eller i dørhåndtaket. De røde skoene viser vei inn til scenen, de
kan følge dem innover i korridoren mot scenerommet. Scenen er en blackbox,
og scenografien består av grå matter, tepper og røde sko som er installert i rommet. Noen av disse har også installert lys eller lyd eller er mer fantasifulle versjoner av sko som antar skikkelser med øyne, tenner eller hår (figur 5.4 og 5.5).
Hendelsen kan for barna inneholde alt fra bussturen og samværet med en god
lekekamerat til møtet med det fremmede rommet, teaterlyset, teatermørket,
skuespillerne og disse rare skofigurene som både lever og synger.

Figur 5.4

Figur 5.5

Jeg må presisere teatrets hendelseskarakter fordi denne måten å betrakte
teater på ikke alltid har vært en selvfølge i kunst teori og teater vitenskap. Det
er først i de senere år at dette er blitt en mer allmenn betraktningsmåte.7
7 Denne mer kontekstuelle forståelsen av teater henger sammen med the perfor
mative turn, en kulturell vending som har påvirket flere fagområder innenfor
humanistiske fag. Enkelt sagt kan denne vendingen forstås som en vending vekk
fra en kunstforståelse der kunst betraktes som objekt, og mot en mer dynamisk
prosess der publikum også er medvirkende og betydningsskapende.
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Barneteatrets hendelseskarakter forsterkes av at barn i mindre grad kjenner
de kulturelle konvensjonene som er knyttet til det å gå i teater, og dermed
ikke skiller så skarpt mellom hva som er kunst i seg selv (hvis det finnes), og
alt det andre som hører sammen med kunstopplevelsen. Nær vær i teatret blir
viktig fordi nær vær er en viktig dimensjon i barns liv.

Nærvær eller fravær?
Nær vær er et stort begrep og vanskelig å holde fast. Teksten du leser nå, er
skrevet før, og det samme kan vi si om bildet du ser rett ovenfor. Likevel har
både teksten og bildet et nær vær, i kraft av skrift tegn og farger på papiret,
men også i kraft av det de representerer. Bildets nær vær er et paradoks, fordi
det representerer et øyeblikk, et her og nå, som ikke lenger finnes. Vi ser bildet, men samtidig ser vi det ikke, vi ser inn i det. Vi ser kun det som bildet
representerer (Barthes 1980/2006:16). Det samme kan vi si om nær vær i
teatret. Alt som finnes i teatret, er fysisk til stede, men samtidig er det ofte
slik at både ting og mennesker representerer noe utenfor teatret (steder, figurer, historier) som ikke er til stede, altså er det et fiktivt nær vær.
Finnes da nær vær i det hele tatt som en estetisk dimensjon i teatret? Det te
er en av de mer grunnleggende diskusjonene i teaterteorien, og det finnes
både forkjempere og kritikere. Under modernismen var ideer om teatrets
opprinnelse, essens og nær vær viktig for teaterfolk som Antonin Artaud og
Jerzy Grotowski. Artaud ville kaste litteraturen ut av teatret for å gi publikum en sterkere følelse av de kroppslige, sanselige og fysiske dimensjonene
i teaterkunsten. Grotowski ut viklet på 1960-tallet noen av Artauds ideer videre og ville skjære teatret inn til beinet for å finne essensen. Kun det menneskelige møtet og tilstedeværelse gjennom den fysiske handling skulle stå
i sentrum for teatrets virksomhet. Begge disse teatermodernistene er blitt
møtt med motforestillinger, særlig fra teoretikere innen litteratur og filosofi
(for eksempel Derrida og Auslander). I filosofisk teori om nær vær knyttes
begrepet ofte til en form for autoritær fundamentalisme, sannhetssøken og
metafysikk som ikke lenger hører hjemme i dagens humanistiske vitenskap.
For å knytte dette til barneteater kan vi ta utgangspunkt i opplevelsen av
nær vær og fravær. Hvis vi opplever nær vær fra skuespillernes side, kan det
gjerne være fordi vi for venter fravær. Hvis vi for venter at teatret spiller sitt
innhold på scenen uten å henvende seg direkte til oss, blir en direkte henvendelse fra en skuespiller et tegn på nær vær. Det er ikke dermed sagt at
dette nær været er virkelig. Det kan godt være kun et tegn, et spill, en representasjon av nær vær, som Jacques Derrida beskriver i sitt essay om Artaud
(Derrida og Bass 1978:249). Det finnes mange eksempler fra barneteater
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der man har en idé om at ungene skal være med eller være interaktive, men
der henvendelsene fra scenen er regissert slik at skuespilleren kun hører det
rette svaret, eller rett ut ber om at barna skal rope noe bestemt. Disse liksommøtene med barna hører med i bildet av teatrets påståtte samspill med publikum og er en (ofte mislykket) måte å forsøke å skape nær vær på. Nær været
representeres, men finnes det virkelig der?
I denne diskusjonen finnes det motsetninger mellom teorier om nærvær
og teatrets kunstneriske arbeid med nærvær. I teatret arbeider man alltid med
tiden, rommet og det fysiske, kroppslige nærværet som sitt kunstneriske materiale. Disse dimensjonene er ikke abstrakte metafysiske størrelser for kunstnerne, men erfares konkret i arbeidet. I hvilken grad teatret er bevisst denne estetiske dimensjonen, er avgjørende for opplevelsen. Uansett kan ikke litteraturteori forklare fenomener som kropp og nærvær i teatret, og i denne avstanden
mellom teori og praksis er det mulig å lete etter nyanser, opplevelser og innsikt.

Ulike former for nærvær i teatret
De tre ulike formene for nær vær i teatret som vi finner hos Cormac Power:
making present, having presence og being present – nyanserer og ut vikler begrepet nær vær i dialog med blant andre Derridas tenkning og gir dermed et
fruktbart bidrag til en ny forståelse av nær værets betydning i teatret. Nær vær
kan ikke lenger av vises, men fremstår hos Power som en av teaterkunstens
viktigste kjernebegreper.
To appreciate the potential of such moments in the theatre is at once to
acknowledge the necessary suspicion with which traditional formulations
of presence are held, while valorizing theatre’s capacity for disclosing and
playing with the instabilities of presence through its various overlapping
modes of presence. (Power 2008:145)

I teatrets øyeblikkslek med ulike former for nær vær skapes et mye mer dynamisk og bevegelig konsept enn tidligere teorier henviser til. Nær vær finnes
ikke bare som en mystisk «aura» rundt skuespilleren, men gjennomstrømmer hele teatrets undersøkende og lekende virksomhet.
Powers inndeling i tre ulike former for nær vær kan godt ses i sammenheng med Erika Fischer-Lichtes gradering av nærværsbegrepet i weak, strong
og radical concept of presence (Fischer-Lichte 2008:93–101). Svakt nær vær
kjennetegnes av det faktiske, fysiske nær været mellom skuespillerens og tilskuerens fenomenologiske kropper, det at de faktisk befinner seg samtidig
i samme rom. Sterkt nær vær er avhengig av skuespillerens evne til å holde
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publikums oppmerksomhet og interesse, som for eksempel hos teaterfolk
som Grotowski, Chaikin og Barba, mens det radikale nær været visker ut avstanden mellom kropp og tanke, tilskuer og deltaker.
Through the performer’s presence, the spectator experiences the performer and himself as embodied mind in a constant process of becoming – he
perceives the circulating energy as a transformative and vital energy. I would
like to call this the radical concept of presence (FischerLichte 2008:99).

Fischer-Lichtes radikale nærværsbegrep overskrider grensen mellom kropp
og tanke og likner dermed på Cormac Powers første kategori; making
present, å skape nær vær. Hennes tilnærming til nær vær i teatret står i kritisk
dialog med de teknologiske medienes ulike måter å skape nær vær på. Hun
påpeker at tekniske og elektroniske medier aldri vil oppnå nær vær, kun illusjoner og inntrykk av nær vær: «… the presence effects created by technical
and electronic media actually depend on this very dichotomy [of mind and
body]. They create the impression of presentness without actually bringing
forth bodies or objects as present.» (Fischer-Lichte 2008:100)
Powers kategorier viser på sin side til ulike sider ved teater virksomheten; det å skape, spille og oppleve teater. Disse formene er mer eller mindre
fremtredende i ulike former for teater og relaterer også til noen viktige estetiske, teaterhistoriske og dramaturgiske kjernebegreper.
Tabell 5.1

Å SKAPE NÆRVÆR

100

Å HA NÆRVÆR

Å VÆRE TIL STEDE

Making present (Power)

Having presence

Being present

TEATRETS FIKSJON

SKUESPILLER

PUBLIKUM

Radical concept of
presence
Embodied mind
(Fischer-Lichte)

Strong concept of
presence
Actor’s ability

Weak concept of
presence
Being there

KROPPSLIGGJORT
IDÉ/FORESTILLING

AK TØRENS EVNE

HENDELSE/
OPPLEVELSE
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I tabell 5.1 har jeg foreslått en systematisering av Powers og Fischer-Lichtes
kategorier sammen med mer velkjente norske begreper, for å gi et mulig
oversiktsverktøy.8
Jeg vil i det følgende gå gjennom disse tre formene. For bedre å forstå
forholdet mellom nær vær og fravær vil jeg også trekke inn noen perspektiver fra forskningen omkring nærværsopplevelser i møte med de nye digitale
mediene. Det te feltet angår også små barn i stadig større grad, men jeg vil
ikke ta opp dette til nærmere diskusjon her.

Å skape nærvær
Både Powers og Fischer-Lichtes ulike former for nærvær kan være klargjørende innganger til å forstå nærværets ulike funksjoner i barneteatret. Power velger å definere nærvær fenomenologisk, som noe som oppstår i bevisstheten,
idet den retter sin oppmerksomhet mot et objekt: «The simultaneity between
consciousness and an object of attention.» (Power 2008:3) Teatret tilbyr jo nettopp dette samtidige møtet mellom bevisstheten og oppmerksomhet mot et objekt. Teater inviterer publikum inn i en skapende prosess der både skuespillere
og tilskuere må være med på å late som. Både å spille og å oppleve teater er
en skapende prosess som handler om å sammen skape det teatrale nærværet.
På teatret ser vi hva som faktisk skjer på scenen, samtidig som vi forestiller oss hva som skjer på scenen: På bildene (figur 5.6, 5.7, 5.8) ser vi et
par røde sko som danser i lufta. Det er skuespilleren i midten som trekker i
snora, som får dette til å skje. Barnet ser på skoene som danser, og undrer
seg kanskje over det som skjer. Hun kan snart oppdage hvordan dette henger
sammen, hvis hun følger snora med blikket (noe hun ikke ser ut til å gjøre
her). Danseren rekker skoen mot barnet for å gjøre henne oppmerksom på
at det kommer musikk fra skoen (figur 5.8).

8 Jeg velger i teksten å bruke de norske og engelske begrepene om hverandre for
å gjøre teksten mer fleksibel. Kategoriene gir en forenklet oversikt over mulige
sammenhenger mellom teoriene, men her er det grunnlag for diskusjon. Fischer-Lichtes radikale nærværsbegrep hører muligens ikke inn under Powers kategori making present, da hun legger kroppsliggjøring til grunn, noe Power ikke ser
som en nødvendighet. Han er i stedet opptatt av hvordan teatret leker med vår
opplevelse av nærvær, også gjennom bruk av ulike teknologiske medier.
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Figur 5.6

Figur 5.7

Figur 5.8

Denne samtidigheten av det faktiske (skuespilleren som trekker i snora, så
skoene beveger seg) og det vi forestiller oss (dansende sko), spillet rundt det
som både er og ikke er virkelig (musikken fra skoen), kan være nøkkelen til
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teatrets særegne form for nær vær, ifølge Power. Vi skaper og opplever en
dobbel virkelighet samtidig, og vi kan skape en lek som undersøker og stiller
spørsmål ved vår opplevelse av nær vær. Teatret verken er, har eller innehol
der nær vær i og for seg, men det leker med vår opplevelse av nær vær. Power
stiller seg her i en posisjon der han kan beholde et kritisk blikk på de tradisjonelle metafysiske forklaringene, samtidig som han gjeninnfører begrepet
nær vær som en viktig estetisk dimensjon i teatret (Power 2008:8).
I opplevelsen av teknologisk skapt nær vær finnes det grader. Graden av
nær vær knyttes til hvor godt eller mangelfullt den tekniske siden av representasjonen er ivaretatt. Opplevelsen av å være til stede, for eksempel i et dataspill, er maksimert når «a technology user’s perceptions fail to accurately
acknowledge any role of the technology in the experience« (International
Society for Presence Research 2000:5). Teknologien kan med andre ord stille
seg i veien for nærværsopplevelsen. Det te kan godt også gjelde i teatret. Både
i teateropplevelsen og i spillopplevelsen kan vi snakke om at vi blir forstyrret
i opplevelsen av nær vær ved tekniske vanskeligheter, det være seg dårlig diksjon, dårlig lys, amatørmessig overspill – eller et datavirus som for vrenger
den simuler te spillverdenen. Det er allikevel utrolig hvor mye forstyrrelser
vi tåler, hvis vi er tilstrekkelig involvert i det felles skapte nær været, i for tellingen som for telles, i handlingene som skal utføres, eller i forståelsen man
søker å oppnå. Det er fullt mulig å oppleve nær vær via skjermen og fysisk,
direkte nær vær er ikke nødvendig. Nær været trenger ikke å være virkelig,
og du må ikke være sammen med andre for å oppleve det. Barns dataspillfascinasjon kan bekrefte hvordan estetisk arbeid med å skape nær vær på
skjermen påvirker og utfordrer andre nærværsformer. Forskningen rundt
det å skape nærværsopplevelse gjennom teknologi synliggjør kompleksiteten
i våre sanselige erfaringer (Riva, Davide og IJsselsteijn 2003:185). Opplevelsen av nær vær gjennom datateknologi er et stort felt jeg ikke vil gå videre inn
på her, men det kan være et godt eksempel på en form for nær vær som er
«gjennomtrengt» av representasjon, i tråd med Derridas tenkning.
I Powers perspektiv tilsvarer disse gradene nær vær av første og andre
orden, forskjellen mellom being present og making present. I teatret står ikke
disse ulike formene i motsetning til hverandre, men de eksisterer samtidig
og i samspill med hverandre. Vi opplever både det som faktisk skjer på scenen, og forestiller oss hva som skjer på scenen, samtidig. Spillforskning viser
at vi muligens sanser nær vær på to parallelle plan i bevisstheten, den fysiske
og den imaginære virkeligheten. Om dette skjer parallelt og samtidig, om
det er en delt, vekslende eller sammensmeltet erfaring, kan være individuelt
(International Society for Presence Research 2000:10). Vi har vel alle opplevd
å «skru over» på en annen frekvens, når man for eksempel detter av, mister

Nær værets betydning i barneteater for de minste

Moeter i bevegelse.indb 103

103

2/21/2011 11:04:37 AM

interessen eller defokuserer på det imaginære planet i en teaterforestilling.
Plutselig oppdager man lys og scenetekniske innretninger i stedet for spillet
som foregår på scenen. Eller man kan ha en opplevelse av å gå helt og fullt
inn i det imaginære samtidig som bevisstheten om det fysiske nær været (i
teatersalen eller foran datamaskinen) støtter opp om å holde ut opplevelsen.
Denne doble fiksjonsbevisstheten kan i noen tilfeller være helt avgjørende for
opplevelsen av at det i det hele tatt er mulig å oppleve nær været av scenens
eller skjermens (kanskje grusomme) hendelser.
I barneteater for litt eldre barn finnes det ofte skumle karakterer, og noe
av grunnen til at disse ofte finnes – eventuelt på tross av pedagogiske advarsler – kan være en tro på at barn klarer å skape en estetisk distanse, og har forståelsen av det doble nær været. Problemer kan allikevel oppstå når de skumle karakterene blir for teknisk avanser te eller realistiske, og dermed ikke lett
kan skilles fra den fysisk nær værende virkelighet. Det er grunn til å anta at
små barn under tre år i mindre grad kan distansere seg ved hjelp av en slik
dobbel bevissthet, men også de har evnen til å forstå forskjellen mellom lek
og ikke-lek. Allerede like etter fødselen er spedbarnet i stand til å kommunisere gjennom handling og lekende etterlikning (Trevarthen 1998:30).
Barn bruker sin doble bevissthet og fantasi i leken når de skaper sine lekeverdener. Gregory Bateson mener at lek både hos dyr og hos barn grunnleggende handler om å ut vikle våre kommunikasjonsformer. De abstrakte
kommunikasjonsformene ut vikles gjennom å oppdage skillet mellom tegnet og dets betydning, mellom kar tet og terrenget. Leken er en form for
kommunikasjon som bygger på det paradokset at et tegn ikke henviser til
virkeligheten, men til en fantasi, en ikke-virkelig virkelighet der kar tet og
terrenget er adskilt, men også likestilt. Fantasien er for barnet en likeverdig virkelighet som virker samtidig med den faktiske virkeligheten (Bateson
2004:126). Det er derfor ikke å undres over at skremmende fiktive monstre
blir virkelige i barns fantasi. Teatret bygger på denne grunnleggende evnen
til å forestille seg at kar tet virkelig er terrenget. Barns lek kan ikke betraktes
som en mindre avansert form for kommunikasjon enn verbalspråket. Både
leken og teatret er forbundet gjennom denne opplevelsen av dobbel virkelighet og er dermed kommunikasjonsformer som fungerer på flere (av og til
kontrasterende) abstraksjonsnivå i vår bevissthet.
Å skape nær vær kan for barn være å leke at en sko er en bil (figur 5.9).
Skoen blir en bil og kan i neste øyeblikk igjen være en sko. Leken og teatret
har begge den fleksible funksjonen felles at mediet kan justeres i øyeblikket,
uten omveier. Teatrets nå og fantasiens eller dramaets nå skapes og erfares
samtidig i tid og rom, og gjør det ofte vanskelig å skille det som faktisk er til
stede, fra det imaginært nær værende. Dermed opphører det stabile referan-
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sepunktet, og det skapes et fly tende nær vær. Barn er allikevel ofte dyktige til
å håndtere dette fly tende nær været i leken når de beveger seg inn i og ut av
fantasiens verden uten å gjøre noe nummer ut av eventuelle forstyrrelser fra
det fysiske virkelighetsplanet (Hovik 2005:207).

Figur 5.9

Å ha nærvær
Det blir ofte snakket om at en skuespiller eller danser har et særlig nær vær,
en tilstedeværelse i rommet, en energi eller aura som vi ikke helt kan definere. Dette udefiner te karismatiske blir dermed en slags mystisk størrelse som
nok er med på å gi skuespiller yrket en viss status, men som bedre kan forklares som en viktig del av skuespillerens særlige kunnskapsfelt. Det finnes
ulike måter å forstå skuespillerens nær vær på i teaterteoriene. Regissøren i
Odin Teatret, Eugenio Barba, som har vært opptatt av skuespillerens nær vær
både i praksis og i teori, skiller mellom skuespillerens ekspressive og preekspressive nivå. Han mener at det finnes en energi i skuespillerens kropp
allerede før det uttrykkes noe bestemt (ekspressivt). Nær været finnes som en
slags oppsamlet energi i det pre-ekspressive og kan fornemmes av tilskuerne
før det faktisk skjer betydningsskapende handlinger på scenen. Skuespillere
har eller bærer dermed en form for nær vær som en slags kraft eller energi
som de utstråler, og som de siden kan sende ut gjennom ekspressive handlinger, og gjennom dette påvirke og berøre publikum (Barba 1985:13).
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En litt annen måte å beskrive skuespillerens nær vær på finner vi hos
den amerikanske regissøren Joseph Chaikin. Her er nær værets aura knyttet
til det mer konkrete, kroppslige, faktiske nær været skuespillere imellom.
Chaikin flyt tet søkelyset vekk fra karakterspill og mot skuespillerens fysiske
nær vær. I Chaikins The Open Theatre undersøkte gruppa teatersituasjonen
gjennom arbeid med oppmerksomhet. Nær vær for Chaikin handler om den
kollektivt skapende prosessen og å være oppmerksom på et vidt spekter av
samtidige fenomener i rommet. Skuespillerne må ut vikle en høy grad av
oppmerksomhet mot hverandre og mot publikum: «an existential momentto-moment awareness of a shared situation between actors and audience»
(Power 2008:80). For Chaikin og The Open Theatre ble nær vær et sentralt
begrep i arbeidet med å skape et levende sceneuttrykk. I forestillingen Viet
Rock (1966), som var en antikrigsforestilling, går alle skuespillerne til slutt
opp blant publikum og berører deres hender, hode, ansikt og hår i en felles celebration of presence (Shank 1982:39). For Chaikin var nær været og det
umiddelbare, eksistensielle møtet mellom skuespillere og publikum teatrets
særlige mulighet i de nye medienes tid.
I Fischer-Lichtes performative estetikk finner vi som nevnt en sterk vektlegging av det kroppslige og en av visning av teknologisk skapt nær vær. Når
en skuespiller skaper nær vær, transformeres tanken til et kroppslig uttrykk,
og skuespilleren skaper dermed en kroppsliggjort tanke (embodied mind).
I Fischer-Lichtes perspektiv er skuespilleren den som representerer og ar tikulerer vår sivilisasjons høye ønske om å overskride og transformere dualismen mellom kropp og tanke (Fischer-Lichte 2008:99).
I alt kunstnerisk improvisasjonsarbeid med teater, dans og musikk er det
lyttende og oppmerksomme nær været en helt avgjørende dimensjon. Disse
kroppslige kunstformene bygger på handlende nær vær i rommet i direkte samspill med andre kropper. Fordi danserens og skuespillerens kropper
«bebor rommet» (Merleau-Ponty 1945/1994:93) i høy grad, vil de også merke
publikums tilstedeværelse på en kroppslig måte. Små barn kommuniserer i
likhet med skuespillere, dansere og musikere gjennom kropp og bevegelse,
stemme og lyd. I improvisasjonskunsten og i øyeblikkets dramaturgi (Hovik
2007) finnes mange av de samme kvalitetene og konvensjonene som i barns
lek. Det er derfor mulig å betrakte kunstnerisk improvisasjon som et felles
estetisk språk barn og kunstnere imellom.
Improviserende kunstnere må lære seg å håndtere en viss grad av risiko idet
de hengir seg til leken og øyeblikket. Små barn tar på sin side den nærværende
intersubjektive verden for gitt og er det Maurice Merleau-Ponty kaller sosialt in
kontinente. Med dette mener han at de ikke holder tilbake sin lyst og evne til å
kommunisere med hverandre og med verden. Småbarnas spontane åpenhet er
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et uttrykk for hvordan kroppen deres på en helt grunnleggende måte er forbundet med deres livsverden. Fordi kroppen ikke er adskilt fra rommet, møter små
barn verden og scenekunsten på en kroppslig måte, med åpne sanser (Haugen,
Röthle og Løkken 2005:36). Mange av dem vil, i likhet med scenekunstnerne,
uttrykke et ønske om å «bebo» scenerommet med hele kroppen.
I det følgende vil jeg trekke frem noen erfaringer fra arbeidet med De Røde
Skoene der scenekunstnernes nær vær møter barnepublikummets nær vær.
Vissheten om småbarnas spontane og inkontinente kroppslige ut trykksformer var fra star ten et viktig premiss i prosjektet. Utfordringen vi ga oss
selv, var å innlemme barnas kroppslige uttrykk i det sceniske uttrykket. For
å få til dette brukte vi først og fremst improvisasjon som arbeidsmetode. Vi
kombiner te ulike øvelser fra dans, teater og musikkimprovisasjon med fokusert oppmerksomhet på hverandres kroppslige impulser. Vi jobbet med
umiddelbar reaksjon på bevegelses- og lydimpulser, speiling og koring av
bevegelser og sang, improvisasjoner der rom, lyd og bevegelse ble utforsket,
og ikke minst lek med skoene og med hverandre. En rekke muligheter og
ideer ble utforsket med et åpent utgangspunkt: Hva skjer hvis vi gjør slik
eller sånn? Hvordan kan vi både skape en fast form og holde dramaturgien
åpen for improvisasjon og innspill fra barna?
For å teste valgene våre inviter te vi målgruppa for forestillingen, ettåringene, på besøk i øvingsrommet et ter en ukes arbeid, og vi inviter te nye barn
hver uke frem til forestillingen var ferdig ut viklet. Deretter hadde vi ti forestillinger med invitert publikum for å justere samspillet med barna og for å
finne ut hvor mye fysisk interaksjon med barna som var mulig å takle uten å
miste grepet på forestillingen. Selv om forestillingen i denne perioden fikk
en fast rekkefølge av scener, koreografer te danser og en klar og ganske detaljert regi, var det åpne samspillet med barna hele tiden i søkelyset. Skuespillerne og musikeren ut viklet på denne måten gradvis sitt eget nær vær i
møte med barna.9 Publikumsmøtene ga oss viktige innspill, og vi opplevde
barnas nær vær som en inspirasjon i arbeidet. Vi opplevde at barn rundt ett
år er kroppslige på en selvfølgelig og (i teatersammenheng) naturlig måte.
De snakker med kroppen og beveger seg åpent, med mindre selvbevissthet
jo yngre de er. Ettåringer som beveger seg på scenen av egen fri vilje, har i
kraft av å bebo scenerommet med den største selvfølge, et sterkere kroppslig
nær vær enn det voksne publikummet. Med dette mener jeg at de uttrykker
seg uforbeholdent med hele kroppen, mens voksnes (og eldre barns) selvbevissthet kan uttrykke en slags splittelse mellom kropp og tanke, et ut trykk
9 I etterkant av den utforskende prosjektfasen har forestillingen blitt vist nærmere
100 ganger, på teatre og festivaler i inn- og utland (Teater Fot 2010).
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som avslører at de er oppmerksomme på og begrenser sin egen kropp og
tilstedeværelse.
I tråd med Power er det mulig å si at de små barna både skaper nær vær,
har nær vær og er til stede gjennom sin kroppslighet og lekende tilnærming
til scenens handlinger. I likhet med skuespillerne har de en åpenhet og en
evne til å speile andres kropper som samstemmer med skuespillernes nærvær. Slik kan det oppstå et felles uttrykk der barn og skuespillere kommuniserer tilsynelatende likeverdig seg imellom. Jeg sier tilsynelatende, fordi
skuespillerne har en bevissthet om sitt ut trykk og har øvd inn mye av bevegelsesreper toaret. Forestillingens bruk av skuespillernærvær henter imidler tid inspirasjon fra ettåringenes væremåte og har dermed hatt kunstnerisk
nytte og glede av barnas kroppslige nær vær, både fra de som sit ter i salen, og
de som beveger seg på scenegulvet.

Figur 5.10
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Figur 5.11

Figur 5.12

Å være til stede
Something that is «present» is supposed to be tangible for human hands,
which implies that, conversely, it can have an immediate impact on human
bodies. (Gumbrecht 2004:xiiv)

Bildeserien (figur 5.10, 5.11, 5.12) viser et kroppslig møte mellom barn og
skuespiller. Når barna kommer tett på handlingen som her, oppstår det et
levende og intenst nær vær som er taktilt, umiddelbart og gjensidig (Gum
brecht). Det å være til stede i teatret er knyttet til publikum og til tilskuerens
nær vær, de som faktisk er til stede der det skjer.10
Ved begynnelsen av forrige århundre, da filmen gjorde sitt inntog, ble
det rent kroppslige nær været et tema og en problemstilling i medieteoriene.
Det kroppslige nær været var jo ikke lenger nødvendig, fordi opplevelsen av
filmillusjonens nær vær var så sterk og erstattet det kroppslige nær været.

10 Cormac Power: Being present eller literal presence kan forstås som det å «fysisk
være til stede» og tilsvarer det Philip Auslander kaller liveness, eller levende nær
vær. Å være til stede tilsvarer også det medieteknologene kaller nærvær av første
orden, eller IRL (In Real Life).
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I dag, når stadig flere barn og voksne lever store deler av livet i vir tuelle verdener, er ikke dette en mindre aktuell problemstilling. Det levende,
kroppslige nær været er ingen selvfølge lenger, men tvert imot en dimensjon
som kanskje må påpekes og forsvares. Barneteater kan i denne sammenhengen fungere som et alternativ til dataskjermen.
I det følgende vil jeg presentere to motsatte holdninger til det levende,
kroppslige nær været. Philip Auslander peker i sin bok Liveness på at det levende nær været har smeltet sammen med teknologien på en slik måte at vi
opplever levende nær vær der det faktisk er teknologisk mediert, for eksempel
en direktesendt fotballkamp på storskjerm i en pub. Han stiller også spørsmål ved om dagens barn opplever en sceneversjon av en Disney-film som
mer levende enn originalfilmen på DVD (Auslander 2008:60). At det finnes
medieteknologi inkorporert i så å si alle teaterforestillinger som fremføres
(selvsagt i svært varierende grad, men svært sjelden helt uten), problematiserer ytterligere ideen om det levende nær været i teatret.11 Auslander mener at
opplevelsen av nær vær har erstattet det levende nær været.
På den andre siden finner vi tilhengerne av det levende kroppslige nærværet, som argumenterer med at det medier te, såkalt levende nær været slett
ikke er nær vær, men nettopp det motsatte. Medieteknologien forsøker å etterlikne det kroppslige nær været med alle midler, men uansett hvor levende
det oppleves, vil det aldri være det samme som det faktiske nær været, der
fysiske mennesker er nær værende til stede i det samme rommet (FischerLicte:67). Fischer-Lichtes definisjon av nær vær er i tråd med den teknologikritiske holdningen, og hun definerer nær vær som det kroppslige felles
nær været mellom skuespillere og publikum:
The bodily copresence of actors and spectators enables and constitutes
per formance. For a per formance to occur, actors and spectators must as
semble to interact in a specific place for a certain period of time. (Fischer
Lichte 2008:32)

Denne definisjonen utelukker medierte situasjoner, og derfor blir teknologisk
skapt nær vær noe helt annet enn teater (performance) i hennes perspektiv.
Opp mot disse motsatte posisjonene kan det være interessant å reflektere
over små barns forhold til teknologi, film og media. Det finnes eksempler på
barn som et ter å ha vært i teatret sier at det var en fin film, eller lurer på om
11 Denne kritikken av det levende nærværet i teatret velger å overse at det finnes ulike
former for nærvær. Auslander usynliggjør forskjellen mellom making present og
being present og forsvarer dermed medieteknologien som dominerer vår kultur.
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de har vært på kino. Deres mediereferanser finnes lenge før de setter sin fot
i teatret, og hvis nær været ikke er en viktig del av forestillingens estetikk, vil
de selvsagt, og med rette, lure på forskjellen. Små barns omgang med TV og
dataspill har de siste årene blitt så omfattende at deres opplevelse av vir tuelt
nær vær vil prege deres kunstopplevelser i større grad enn tidligere.12 Ikke
minst på grunn av det te blir spørsmålet om det faktiske, kroppslige nær været viktig i barneteatret. Et nær vær som er uløselig knyttet til publikum og
til det ufor utsigbare og tilfeldige som kan oppstå i den levende situasjonen.
Her vil jeg følge Powers og Fischer-Lichtes utdypende definisjon av det
kroppslige nær været for å nærme meg barns nær vær i teatret. Fischer-Lichte
introduserer begrepet feedback loop, eller responssløyfe, for å forklare hvordan publikum virker inn i forestillingssituasjonene, og hvordan dette igjen
gir aktørene nye og ufor utsette impulser til spillet. Denne måten å tenke
publikum inn i hendelsen på er ikke ny, men springer ut fra den kunstneriske avantgardens eksperimenter med å smelte sammen livet og kunsten.
Performance-kunstneren Allan Kaprow er et godt eksempel på en som på
1960-tallet formuler te et kunstsyn basert på den levende hendelsen. Hans
arbeid ut viklet seg under betegnelsen happening. Han trakk publikum inn
i kunsten på en kroppslig måte og lot tilfeldige uttrykk i møtet mellom tilskuere, objekter og aktører få spille en rolle. En happening het Fluids (1967)
og bestod av iskuber som publikum skulle smelte med sitt nær vær og sin
kroppsvarme. I denne hendelsen blir tilskuerne aktører, og kunsten veves
sammen med virkeligheten i et dynamisk og delvis ufor utsigbart ut trykk.
Happening er et presist uttrykk for at det som skjer, det skjer i øyeblikket og
kan ikke planlegges fullt ut. Det er selve nær været som settes i fokus for opplevelsen (Kaprow 2007).
Power forklarer hvordan ideen om nær vær fikk ulik betydning for modernistene og postmodernistene. Modernistene (for eksempel Grotowski)
søkte et ter et nær vær som kunne forklare følelsen av teatrets magiske aura,
det rituelle og den umiddelbare erfaringen av kunstens forbindelse med livet. Postmodernistene (for eksempel Kaprow) plasserer i stedet nær været
i det hverdagslige og sosiale, de trekker inn det tilfeldige, det ufor utsette
og det improviser te. Det ufor utsigbare nær været ble for postmodernistene
en kunstnerisk strategi som av viste teatrets representasjonsestetikk. Performance ut viklet seg som en tverrkunstnerisk plattform der nær været av virkelige (ikke representerende) handlinger står i fokus (Power 2008:113).

12 Jeg har hørt om barn som forsøker å «skru av» en forestilling – eller spør etter
fjernkontrollen i teatret!
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Barns nærvær i teatret
Performance-estetikken har ikke noen lang tradisjon i barneteatret (Guss
2000, Hovik 2001), men det er interessant å se at det har skjedd viktige utviklinger i forbindelse med nettopp teater for de aller minste. Noe av grunnen kan være at dette feltet var så lite utforsket fra før, at det for mange
kunstnere ble en åpen arena for utforskning av nye kunstformer og etter
hvert også forholdet til barnepublikummet.13 Utenfor Europa har ikke teater
for de minste i særlig grad vært knyt tet til performance-estetikken, men den
argentinske forskeren Evelyn Goldfinger mener allikevel at det har oppstått
en ny form for teater som ikke har eksistert tidligere. Mye kan tyde på at det
er i ferd med å vokse frem noe nytt i møtet mellom scenekunsten og de minste barna (Goldfinger 2009). Et annet eksempel kan være forestillingen Peep
(2008) i Starcatcher-prosjektet, der møtet mellom de yngste publikummerne
og scenekunstnerne har resultert i et mer performance-inspirert kunstuttrykk i retning av installasjon og tverrkunstneriske uttrykksformer (Young
2009). Det te kan også være en naturlig konsekvens av erkjennelsen om at
de minste barna trenger å delta mer aktivt med kroppen sin i rommet, enn
det teater vanligvis gir rom for.
Barnas nær vær i teatret gir ikke bare en åpen arena for kunstnerisk utforskning, men de gir også i kraft av sitt nær vær en forsterket kunstopplevelse til det voksne teaterpublikummet som ledsager barna. De minste barnas
nær vær som publikum kan tilføre det voksne publikummet viktige opplevelsesdimensjoner. Barnas spontane reaksjoner fra salen hjelper de voksne til
å se med et intensivert blikk og åpnere sanser (Böhnisch 2009:172). Denne
effekten forsterkes når barna får lov til å bevege seg inn i scenebildet. Barnets nær vær på scenen skaper en dobbeleksponering for publikum. Samtidig som vi opplever forestillingens kunstneriske univers, ser vi barnet som
fysisk barn, dets kroppslige utforskning av situasjonen, og dets nysgjerrige
glede over å kunne delta på denne måten. Barnets nær vær utfordrer teatrets
tradisjonelle distanse mellom scene og sal og vår vante måte å oppleve kunstnerisk nær vær på.
Siemke Böhnisch har gjennom sin undersøkelse av «feedbacksløyfer
i teater for svært unge tilskuere» funnet ut at fysisk nær vær (kopresens) i
seg selv ikke er nok for at responssløyfen mellom aktører og publikum skal
fungere (Böhnisch 2010). Det fysiske nær været er kun en for utsetning som
13 Noen norske eksempler på kunstnere som har utviklet performance-forestillinger eller forestillinger med en klar referanse til performance-estetikk for de minste: Karstein Solli (Se min kjole, Readymade baby), Un-Magritt Nordseth (Ouijeeh),
Steffi Lund (Bussen), Maja Ratkje (Korall, koral), Jon Tombre (Ulv! Ulv!).
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muliggjør denne gjensidige påvikningen. Hun foreslår å innføre aktørenes
og tilskuernes gjensidige henvendthet som en vesentlig del av analysegrunnlaget. «Henvendthet er i motsetning til ko-presens knyttet til de involvertes handlinger og atferd» (ibid.:109). Når barna henvender seg mot scenens
handlinger, gir de forestillingen det Böhnisch kaller oppmerksomhetens lys
kaster (ibid.:177) og kan for eksempel bli musestille. Våre erfaringer fra De
Røde Skoene bekrefter at det ikke er barnas nær vær i seg selv, men deres
intense oppmerksomhet eller deres handlinger og adferd som i stor grad påvirker forestillingen. I tillegg har vi erfart at de voksnes rolle i situasjonene
som oppstår, ofte er avgjørende.14 Det som kan skje hvis barn som ønsker å
delta aktivt, blir forhindret, er at deres oppmerksomhet vendes vekk fra scenens handlinger og mot det som hindrer dem; foreldre eller omsorgspersoner. Da kan også uoppmerksomhetens tåke (ibid.:179) legge seg over samspillet
og forstyrre opplevelsen for alle. Motsatt kan voksne som engasjerer seg i
forestillingens univers, henlede barnas oppmerksomhet og «kaste lys» mot
scenens handlinger.
Fordi barna som er publikum til De Røde Skoene, gis en mulighet til å undersøke hendelsen med sine sanser og sin egen kropp på scenen, blir vi som
voksent publikum bevisst på barnas nær vær som publikum og deres måte å
respondere på. Det at barn er til stede i et rom, med sine kropper, sine lyder
og sine ofte ekspressive uttrykksformer, har ikke passet inn i den tradisjonelle teaterestetikken. Barnas kroppslige nær vær har blitt betraktet som et
problem og i beste fall en utfordring, fordi vi så lett forbinder dette kroppslige
nær været med uro og manglende konsentrasjon. Frykten for at barna kan
komme til å forstyrre teaterforestillingen, har ført til en disiplinering som
bedø ver den kunstneriske kommunikasjonen som potensielt er til stede.
Ett resultat fra forskningsprosjektet De Røde Skoene er at denne disiplineringen og distanseringen ikke nødvendigvis er god eller riktig for barna.
De fleste små barn trenger det konkrete, taktile og gjensidige nær været, de
trenger å plassere seg (eller bli plassert) i en posisjon der de kan være nær,
slik at opplevelsen kan bli en sanselig erfaring, og det er mange små barn
som ønsker å respondere med hele kroppen, eller bidra aktivt på scenen.
Små barns nær vær i teatret forsterker kunstnernes nær vær – dette er noe
av grunnen til at kunstnere finner det interessant å spille for de minste. Barna smitter utøverne med sitt sterke nær vær, og de ufor utsigbare øyeblikkene
der barna griper inn i de sceniske handlingene hjelper utøverne med å ut vik14 Se kapittelet «Grenser og terskler i barneteater for de minste». Her undersøker
jeg en bestemt teaterhendelse i lys av Erika Fischer-Lichtes teori og trekker inn
både utøvernes og andre voksnes perspektiver i analysen.
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le sitt eget sceniske nær vær. Teatret er et sted der responssløyfen er virksom,
og der det er mulig å skape betydningsfulle, sanselige og kroppslige opplevelser for små barn. Barneteater er et møtested mellom barn og voksne der
nær værets estetikk kan utforskes og verdsettes.

Figur 5.13
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