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Verken Fugl  
eller Fisk

Affektive sceniske platåer for små barn

Fugler, fisker og mennesker er arter som rommer et stort 
mangfold, og der kategoriene vi forholder oss til er hierarkisk 
bygget inn i vår kultur, med mennesket på toppen. Voksne 
mennesker står over barn, barn står over dyr. Forbindelsen 
mellom barn og dyr er ganske sterk på en positiv måte; barn 
er affektivt orientert mot dyr (ømhet, redsel, nysgjerrighet, 
glede), noe som peker mot det ikkeverbale språket.

Verken Fugl eller Fisk av Teater Fot er et kunstnerisk fors
kningsprosjekt der vi arbeidet med å utvikle det affektive 
språket, vri og mikse på hierarkiene og kategoriene, leke i 
mellomrommene og utforske ukjente overgangsarter mel
lom mennesker, dyr, materialer og musikk.

Tittelen Verken fugl eller fisk er et uttrykk som kan ha 
en negativ klang, en udefinerbar smak, noe midt imel
lom kjente størrelser, kanskje til og med noe abnormt, 
et misfoster, en hybrid eller et genmanipulert vesen som 
ikke  lever opp, en bastard som kanskje blir et monster? 
Sam tidig kan uttrykket beskrive erfaringen av det ukjente, 
overraskende eller sensasjonelle, og åpne et rom for 
 undring. Kan monsteret bli en venn?

Tusen Platåer
Scenografien er inspirert av det filosofiske verket Tusen 
Platåer (Deleuze & Guattari, 2005), på en veldig konkret 
måte: Scenen består av et liggende kvadrat; lag på lag, 

flak på flak. Himmel og hav. Flakene ligger lagvis oppå 
hverandre, og hvert flak har sin egen materielle kvalitet. 
Flakene eller platåene bestiges, utforskes, en lyd stiger opp, 
det danses og tråkkes. Noen møtes der ute på flaket. Latter 
og sang. Deretter løftes hele grunnen opp, blir et øyeblikk 
en svevende himmel før det spilles ut, løftes av, foldes 
sammen, rulles, brettes, krølles til et reir. Et gammelt flak 
forvandles til en romlig skulptur på utsiden av kvadratet.

Hvert platå består av et bestemt materiale: ull, silke, bom
ull, plast, papir, gress, blonder, refleksvester, tykt og tynt, 
gammelt og nytt. Platåene er verdener vi kan bevege oss i, 
og som virker på bestemte måter gjennom affektive impul
ser; en sterk orange farge kan for eksempel fremkalle mye 
bevegelse, rytme og sang. En bølgende blå silke skaper 
melankoli og lengsel.

Aktørene
Hvert hjørne av denne firkantede og bevegelige lagkake
verdenen betjenes av en perkusjonist, en eller to sangere 
og skuespillere: 4 aktører på scenen. Samspillet bygger på 
våken tilstedeværelse. I samspillet og mellomrommet mel
lom fugl og fisk, mellom hummer og kanari, er det vikti
gere å ha nærvær enn noter og partitur.

Musikerne dannet det metodiske springbrettet i form 
av inngående kjennskap til skapende improvisasjon og 
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samspill. Trommeslageren Tor Haugerud har vært en fast 
samarbeidspartner i Teater Fot siden starten, her i samspill 
med sangerne Siri Gjære og Rohey Taalah, som har kom
ponert tema til hvert flak. I samspillet med skuespillerne 
Siri Schnell Juvik, Ibrahim Fazlic og Gunhild Hjertaas har 
musikalske improvisasjonsprinsipper smittet over på det 
fysiske og teatrale arbeidet. Skuespillerne har utforsket 
samspillet sammen med materialer, kostymer og objekter, 
for eksempel to små fjernstyrte roboter som ble medaktører 
på scenen.

Rommet, materialiteten, musikken og kroppene er like
verdige aktører i denne forestillingen. Alle er aktører, både 
utøverne på scenen og publikum som sitter rundt, men 
også sceneinstallasjonene, rommets lys og skygger og ikke 
minst lyden i rommet, må betraktes som aktører iseg
selv. Det handler ikke lenger så mye om sosial og musisk 
interaksjon (selv om dette er et grunnlag), men om intra-
aksjoner (Barad, 2003; Taguchi, 2012) mellom hendelsens 
aktører, forstått som ikkemenneskelige materialiteter og 
virkningen av det vi vanligvis ser på som redskaper for 
interaksjon; scenerommets, tingenes og ikke minst musik
kens virkninger eller affekter.

Betydningen av affekt
Inspirert av filosofiske ideer om betydningen av affekt, 
berører forestillingsarbeidet selve kunstens virkning og 
skapende prosesser. Filosofien skaper begreper, vitenska
pen anvender dem, mens kunsten skaper affekter, hevder 
Deleuze og Guattari (1991).

Om all kunst må man si: Kunstneren er en som frem-
viser affekter, finner opp affekter, en skaper av affekter, 
i forbindelse med de begreper eller visjoner han gir oss. 
Det er ikke kun i sitt verk han skaper dem, han gir oss 
dem og lar oss bli til sammen med dem, han trekker oss 
inn i komposisjonen (Deleuze & Guattari, 1991).

Affekter er en betegnelse på det å bli berørt eller beveget, 
og affektene virker direkte på oss uavhengig av fornuften. 
Ifølge Brian Massumis fortolkning av Deleuze og Guattari 
er affekter allikevel ikke det samme som følelser eller emo
sjoner, men heller intensiteter som berører oss, uavhengig 
av vår bevissthet, gjerne overraskende eller forbløffende 
(Massumi, 1995).

Affekt virker direkte og kroppslig. I musikkens affektlære 
fra 1600tallet var enkelte akkorder farlige, andre beroli
gende eller opphissende. I filosofen Baruch Spinozas etikk 
spiller affektene en sentral rolle i menneskelivet (Spinoza, 
2009). I teaterhistoriens rollefag fra samme tidsepoke, 
barokken, finner vi en parallell knyttet til hvordan de ulike 
følelsesaffektene skulle uttrykkes med kropp, gester og 
ansiktsmimikk; sinne, frykt, sorg og glede, men også mer 
komplekse affekter som for eksempel avsky, hovmod eller 
nytelse (Hovik, 2014a, 2014b).

Det er en spennende sammenheng mellom filosofiens 
affektive intensiteter, affektlæren i musikken, i skuespil
lerkunsten og små barns kroppslige følelsesuttrykk og 
kommunikasjonsformer. Når et lite barn skriker i frustra
sjon eller sinne, bruker det kroppen, stemmen og ansikts
uttrykk for å gjøre seg forstått. Det er ikke til å ta feil av, 
det er et universelt språk, og det vekker nøyaktig de følel
sene det er ment å berøre. Når skuespilleren uttrykker de 
samme følelsene (raseri, latter, gråt), settes affektene i spill. 
Prosjektet Verken Fugl eller Fisk har undersøkt hvordan 
vi som kunstnere kan bearbeide disse uttrykksformene i 
møte med hverandre og mellom kunstartene. Hvordan ar
beide med affekter helt konkret i samspillet mellom kunst
artene teater/figurteater/materialiteter/dans/musikk?

Rasabox
Arbeidet startet i musikken. Musikerne hadde med seg 
musikalske ideer og små komposisjoner som vi øvde inn 
sammen. Deretter fikk musikken spille seg ut i møte med 
ulike materialer i mer abstrakte former og bevegelser. Ut 
fra dette jobbet vi fram figurer, monstre og fantasidyr som 
vi matet med bestemte følelser; først og fremst grunnaffek
tene glede, frykt og sorg.

Arbeidet med affekter utviklet vi med metoder hentet fra 
et gammelt indisk hellig skrift, Natyasastra fra omkring 
200 f.Kr. Her beskrives ni grunnleggende rasa (smak/
følelse) som danner grunnlaget for skuespillerkunsten. 
Disse kjenner vi igjen fra tradisjonelle indiske dansetea
terformer der følelser er kodet inn i et fysisk og mimisk 
uttrykk. På 1980tallet videreutviklet Richard Schechner 
sine rasaboxøvelser (Schechner, 2001), som vi har tatt 

i bruk under utviklingen av Verken Fugl eller Fisk. Disse 
øvelsene utgjør en slags vei inn i det affektive landskapet 
for skuespillere. De er utviklet for å kunne utforske af
fekter (ikke psykologiske følelser) i et kroppslig og lydlig 
avgrenset rom. Man tegner opp ni kvadrater med hvert 
sitt rasa på gulvet, som et slags bondesjakk. Hele gruppa 
gjør seg kjent med hver av dem, og setter ord og assosia
sjoner inn i boksene (love, sadness, anger, vigor, surprise, 
fear, disgust, humour, peace).1 Så begynner det kroppslige 
arbeidet, deretter, lyd og stemme, og til sist kan man jobbe 
med scenetekster. For oss ble den siste fasen erstattet med 
dyreimprovisasjoner.

Vi oppdaget gjennom øvelsene at affektene kan være både 
dypt følte og teatrale (affektert). Vi beveget oss fra det 
mer utvendig klisjeaktige uttrykket, gjennom gjentakelser 
over tid, inn mot mer subtile nyanser og uttrykk. Å spille 
ut affekter berører eller affekterer dem som spiller dem 
ut, og skaper følelser i kroppen. I dette spenningsfeltet 
mellom ytre og indre affekter forsøkte vi å komponere et 
scenespråk der affektene ble satt i spill med materialene og 
musikken.

Nærvær og affekt
I teater for små barn har man kanskje vært mer opptatt 
av det sanselige nærværet som en vesentlig dimensjon 
( Hovik, 2011b). De minste barna trenger å oppleve skue
spillernes nærvær, de trenger kontakt, trygghet og tilknyt
ning. De trenger også å få muligheten til å orientere seg 
romlig med kroppen, og de trenger å fanges inn av teater
lekens hendelser, både kroppslig og fiksjonelt.

Det har derfor ikke vært fokusert mye på betydningen av 
affekt, verken filosofisk, musikalsk eller teatralt, selv om af
fektene alltid er i spill blant de aller yngste. Kanskje er det 
slik fordi barnas affektive reaksjoner kan være utfordrende 
å jobbe med for utøverne? Man er redd for å utløse gråt, 
skrik, uro og frykt. Helst vil man jo kun ha latter, begeist
ring og applaus! Men hvordan kan disse to kunstneriske 
dimensjonene virke sammen? Nærvær er knyttet til stedet 
og kroppen. Affekter er mer knyttet til kunst, teater og 
følelser. Kan disse to møtes i en kunstnerisk form?

Vi kan ikke gi et entydig svar på dette, for vårt forsknings
prosjekt har stadig beveget seg videre, hele tiden ut av og 
inn i nye former og versjoner (Hovik, 2017−2019). Pro
sjektet blir aldri helt ferdig, men fortsetter å utvikle seg. 
Hver forestilling gir nye svar.

Teater Fot presenterte i 2018 (i coproduksjon med Teater
huset Avant Garden i Trondheim) en forestilling for barn 

fra 3−5 år, Begynnelser, og en for de aller minste, Baby 
Becomings (Teater Fot, 2019). Begge er fortsatt i bevegelse 
mot noe nytt. Men vi tar med oss det viktigste: små barn, 
store tanker, rare dyr, rytmer og stemmevibrasjoner, alt det 
som virker på hverandre i øyeblikket. Alt det som alltid er 
i tilblivelse og bevegelse mellom de tusen platåer.

NOTE
1. Oversatt av Schechner fra indisk: Sringara, karuna, raudra, 

vira, adbhuta, bhayanaka, bibhasta, hasya, shanta. http://rasa-
boxes.org/about/
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I samspillet og mellomrommet 
mellom fugl og fisk, mellom 
hummer og kanari, er det 
viktigere å ha nærvær enn noter 
og partitur.

Å spille ut affekter berører eller 
affekterer dem som spiller dem 
ut, og skaper følelser i kroppen.
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