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Uansett hva vi velger å fokusere på i hver
utgave av DRAMA viser det seg fort at alle
temaer lett kan handle om alt. Så også dette
temanummeret om kjønn. Som forsideillustrasjonen skal gjenspeile, har kjønn kunnet
gjenfinnes i - og gitt opphav til – et stort og
fruktbart mangfold av forestillinger innen
kunst, men arbeid med kjønssidentitet har
også innebåret mørkere sider.
Denne gangen mente vi det var unaturlig
ikke å fokusere på to hovedretninger hva gjelder kjønn og dramaarbeid. Den ene retningen måtte omhandle kjønnsrepresentasjon
og diskriminering i drama- og teaterfeltet.
Den andre var det naturlig at måtte ta for seg
det mer generelle kjønn som rolle (som jo også
er et uhyre bredt tema) med problemstillingen «Hvordan kan ulike oppfatninger av hva
bestemte kjønn kan og hva kjønn kan være
ha og få noe å si for praktisk dramaarbeid?».
Artiklene i dette nummeret handler om én
eller begge disse perspektivene samtidig.

Medredaktør Rikke Gürgens Gjærum skriver om hvordan språket vi bruker og fordommene vi har om kjønn får stor betydning for
prestasjoner og valg både i hverdagslivet og i
arbeidslivet. Her har hun forfattet et manifest
med ti punkter for hvordan man kan motivere kvinner i akademia og blant annet hindre
at toppstillingene i hovedsak går til menn.

være mer super enn man
vanligvis føler seg

Skuespiller og førstelektor i drama Ingrid
Vollan er en av forfatterne bak artikkelen
«Levd skuespillerliv og rolletildeling». I intervjuet med henne på side 30 viser hun hvordan
kvinnelige skuespillere tradisjonelt har vært
nederst i hierarkiet ved norske institusjonsteatre. «Men heldigvis ser vi en dreining mot
at de blir stadig sterkere premissleverandører,
også kunstnerisk,» sier hun.

Dette medfører at man tester ut grenser man
ellers ikke ville ha våget å teste ut,» hevder
Remi Johansen Hovda som har skrevet en
mastergrad om drag.

I forskningsartikkelen «Kjønn som væren»
presenterer Venke Aure og Rikke Gürgens
Gjærum kunstproduksjoner som søker å utvide mulighetsrommet innen kunsten som
har vært bygd på konvensjonelle oppfatninger av kjønn og hvordan iscenesatte kunstuttrykk kan «bidra til dypere og mer åpen
forståelse av kjønnet eksistens.»
Drama og teater er den perfekte plattform til
å undersøke et mangefasettert syn på kjønn,
skriver Salka Gudmundsdóttir i sin artikkel
om forestillingen som vant talentkonkurransen Skrekkur i Reykjavik: Dearest Girls
var en slående feministisk forestilling om
de motstridende kjønnsidealene unge jenter
bombarderes med.
Vi har også flere artikler om Drag-kunst og
Crossdressing i dette temanummeret. Slikt
arbeid med kjønnsroller kan ifølge skribentene oppleves sterkt frigjørende, både personlig og kunstnerisk:
«Transformasjonen Dragartister gjennomgår
gjør at man tillater seg å vare mer super enn
man vanligvis føler seg eller tillater seg å være.

“
Man tillater seg å
ˮ

Ida Løken Valkeapää har elsket crossdressing siden hun fikk prøve det første gang på
teaterhøgskolen i Finland. Nå brenner hun
for å dele opplevelsen med andre, og holder
jevnlig kurs i teknikken. Hun synes crossdressing bør være en del av alle dramapedagogiske utdanninger: «Crossdressing går
rett til kjernen: Hvem er man? Hvem fremstår man som? Og hvem vil man fremstå
som? Det er et praktisk verktøy og en fantastisk inngang til å diskutere identitet og
makt. En bevisstgjøring av å være den som
ser og den som blir sett på.»
Kanskje er det viktigste når man arbeider
med kjønnstematikk i en dramapedagogisk
eller scenekunstnerisk sammenheng å synliggjøre forskjellige kjønnsidentiteter, også de
såkalt «skeive», både på scenen, i det private
og i klasserommet. Drama og teaters mulighet for å kroppsliggjøre problemstillingene
kan være med både på å løfte utfordringer
ved forskjellige «kjønnshverdager» og bidra
til å normalisere identitetsuttrykk som har
blitt sett på som unormale. Og ikke minst
kan lek og utforsking av kjønnsroller ha et
enormt frigjørende potensiale.

MEDLEM AV NORSK TIDSKRIFTFORENING
OG FAGPRESSEN
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DT P LEDER

Har lobbyvirksomheten og
aksjonen «Det spiller en rolle»
spilt noen rolle?

ÅSHILD VETHAL
STYRELEDER I DRAMA- OG
TEATERPEDAGOGENE
TELEFON: +47 22 45 34 01
EMAIL: ashild.vethal@hioa.no

Regjeringen har høye ambisjoner for Norge
som kunnskapsnasjon. Kunnskap og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å
finne løsningene på dagens og fremtidens
samfunnsutfordringer. Fremtiden for kunnskapsnasjonen Norge skapes i barnehagene
og i grunnopplæringen.
Sitatet som innleder Stortingsmelding nr. 28
er vårt mantra - og vil fortsette å være det
frem til valget 11. september 2017. DTP’ere
over hele landet må fortsette å synliggjøre
hva vi står for i media, påvirke politikere og
frem-snakke dramafaget overfor skolefolk.
Vi har erfart at etter gode oppslag i media
er det lett å få politikere i tale. Vi må bli representert i flest mulig av læreplangruppene
for grunnskolefag når disse etableres i vårsemesteret. Vi må sørge for å ha en stemme
inn når de nye 5-årige lærerutdanningene
etableres i 2017. Drama- og teaterfaget må
denne gangen bli et obligatorisk emne for
alle lærerstudenter. Metoderikdommen i faget må komme alle til del.
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I løpet av august og september har DTP
hatt møter med representanter fra de fleste
politiske partiene på Stortinget. Målet med
samtalene har vært å få politikerne til å forstå at drama må bli eget fag med 2 timer i
uken i grunnskolen. Et billigere alternativ
kan være at kunstfagene rullerer gjennom
grunnskolen slik at alle elever på visse klassetrinn møter drama- og teaterfaget. I tillegg
har DTP frontet at drama må benyttes som
tverrfaglig læringsstrategi på tvers av alle fag
i grunnskolen på grunn av fagets metoderikdom. Fag- og timefordeling i dagens skole er
ikke tilpasset den virkeligheten vi lever i, og
metodefriheten til lærerne har ofte fått uheldige konsekvenser.
Alle møtene på Stortinget har vært hyggelige, og politikerne har i stor grad vært enige
i vårt syn på læring. Man har vært imøtekommende og velvillige lyttende i nærmere
en time. DTP har formidlet aktuelt materiale
både i papirform og digitalt, - det være seg
filmsnutter og powerpointer. Vi har overlevert lærerplanen vår, avisartikler og forskningsrapporter, og vi har gjort dem oppmerksomme på dokumentarer som ligger
ute på nettet, - eksempelvis filmen «Fra barn
til borger», - en film som har sjokkert mange.
Uten noen erfaring med lobbyvirksomhet
har DTP klart seg relativt bra. Vi har lært at
det er klokt å vite mest mulig om politikeren
i forkant samt om dennes forhold til utdanning og skole. I lobbyvirksomhet handler
det ikke bare om å overbevise, men om å gi
politikeren flest mulig argumenter til de politiske diskusjonene. Argumentene må være
lettfattelige og må gjentas. Videre er det klokt
å henvise til målformuleringer i læreplanverket, og DTP har lært at medias makt over
politikerne er svært stor. I etterkant fikk læreplangruppa og styret i DTP et lobbykurs på
et fagpolitisk planleggingsmøte. Rådgiveren
fra kommunikasjonsfirmaet ble engasjert

på nytt den 14.november for å oppsummere
hvilken virkning våre tiltak har hatt. Konklusjonen var klar: «Aksjonene har spilt en
rolle!» Særlig var han imponert over stuntet
den 27. september der ca.70 dramapedagoger
overtok undervisningen på skoler rundt om
i landet. Det ble god pressedekning av aksjonen i lokalaviser, i hovedstadsaviser og i
NRK. Samtidig ble en ny rapport om dramaog teaterfaget i norsk grunnskole lansert.
Under debatten på Stortinget rundt
St.meld.28 var en representant fra DTP tilstede og twitret kontinuerlig til politikerne,
og til hennes store forundring svarte de
øyeblikkelig på innspillene. Det sies at en
kommende presidenten vant valget i USA på
grunn av hans aktivitet på Twitter. Vi kan
med andre ord ikke lenger undervurdere betydningen av å bruke sosiale medier.
Et spennende tiltak etter aksjonen skal iverksettes i Harstad kommune. Ordføreren vil
starte et pilotprosjekt der det undervises i
drama på alle skoler i kommunen. Institutt
for estetiske fag på HiOA er i ferd med å lage
et studietilbud på 15 stp. som skal tilbys som
samlingsbasert etterutdanning for lærerne i
Harstad. Piloten bør kunne kopieres andre
steder i landet. Avslutningsvis oppfordrer vi
derfor våre medlemmer om å ta kontakt med
ordførere for å få i gang lignende prosjekter.
Lykke til med mange nye aksjoner som «vil
spille en rolle»!

Drama- og teaterpedagogene (DTP) er en interesse- og
medlemsorganisasjon som arbeider fagpolitisk for å fremme
drama og teater som fag og læringsform. Organisasjonen jobber
også for utvikling innen fagfeltet.
Drama- og teaterpedagogene er ett av tre
medlemslag i sammenslutningen Fellesrådet
for kunstfagene i skolen (FKS). FKS er en rådgivende
og pådrivende instans overfor myndigheter, både faglig
og fagpolitisk.
DTP har rundt 1300 medlemmer i Norge og Norden;
enkeltmedlemmer, skoler (grunnskoler, kulturskoler,
videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler og
universiteter), barnehager, teatergrupper, produsenter,
teatre og museer.
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
DTP utgir årlig tre nummer av DRAMA – et fagtidsskrift
for dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og
stimulering av praksis og forskning. DRAMA er godkjent
som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Medlemsinfo
Kurs
Kursprogram finner du på
www.dramaogteater.no

Scenekort
DTP formidler scenekort (rabattkort) fra Norsk
Teater- og Orkesterforening (NTO) til medlemmer
som har minst 30 studiepoeng drama/
teater og arbeider med drama/teater.
Kontingent
Ordinære medlemmer 420.Studenter/pensjonister 290.Høgskoler og universiteter, teatre, videregående skoler,
grunnskoler, barnehager og kulturskoler: 550.Medlemmer utenfor Norge kr 390.Se www.dramaogteater.no for nyheter, kurs,
stillingsannonser, tips til praksis, med mer.

Abonnement er inkludert i medlemskontingenten.
DTP selger også enkeltnumre og klassesett av tidsskriftet.

Kontakt DTP
Daglig leder i DTP :
Kari Strand (jobber i 50%-stilling)
Mail: kari.strand@dramaogteater.no
Tlf: + 47 978 99 515
Medlemsservice:
Camilla Wang Norum (på kontoret tirsdager
og annenhver torsdag eller fredag)
Mail: medlem@dramaogteater.no
Tlf: +47 922 24 803
Ansvarlig redaktør for tidsskriftet DRAMA:
Hedda Fredly (jobber i 50%-stilling)
Mail: hedda.fredly@dramaogteater.no
Tlf: +47 976 66 361

NESTE
DRAMA

N O 1 | 2017: KONFLIKT / DISSENS

N O1 | 2017 KOMMER UT I MAI

N O2 | 2017: DRAMA OG FILM

REDAKSJONELL DEADLINE: 01. 03. 2017

N O3 | 2017: DR AMA FAG E T I NORDEN

ANNONSEMATERIELL:

N O 1 | 2018: IMPROVISASJON

KONTAKT REDAKTØREN.

Har du ideer eller innspill til tidsskriftet,
eller har du lyst til å skrive selv? Ta kontakt
med redaktør Hedda Fredly på hedda.
fredly@dramaogteater.no eller med et
redaksjonsmedlem (se kontaktinfo på side 2)
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RIKKE GÜRGENS GJÆRUM.
PROFESSOR I DRAMA OG TEATER VED HIOA & UIT.
MEDREDAKTØR FOR TEMANUMMERET

SHOULD I STAY
SHOULD I GO?

OR

Om kjønnsstereotyper i hverdagen, i akademia og i dramafeltet.
TEKST: RIKKE GÜRGENS GJÆRUM

Kvinners stilling i Norge er sterk, er vi blitt
fortalt. Vi som er vokst opp med 68-ere som
foreldre er fostret opp med tanken om at
menn og kvinner er likeverdige og at de dermed skal være likestilte. For oss er det blitt en
selvfølge. Vi er vokst opp i brune, oransje og
grønne barneklær. Vi hadde lilla vegger på
barneværelset og brune stuetak, satt i barnevogn i demonstrasjonstog, hadde restegarnsgenser og sleng i buksa. Rosa og lysblått hørte
ikke til vår verden. Vi tok det som en selvfølge at biler og dukker var leketøy for alle.
Men det var da. Vi var resultater av den
andre feminismebølgen og trodde at bølgen
hadde oversvømt siste rest av fordommer.
Vi trodde ikke på våre mødre når de sa til
oss i ungdomstiden: «Ikke slapp av – vær
på vakt – for kampen er ikke over!» Men
vi vokste opp, vi også. I dag er vi mødrene.
Og barneklærne er igjen blitt rosa og lyseblå. Husmødrene fra femtitallet er erstattet
av bloggende cupcake-bakende unge som
hevder at de selv velger å være hjemme med
barna – for mannen, som jobber.1 Hvor pensjonspoengene blir av eller hvilken trygghet
de har i tilfelle dødsfall eller skilsmisse bekymrer dem ikke. De er ennå unge. Men, de
vokser vel opp en gang de også.
Utfordringer i samtiden. Ethvert menneske
og enhver epoke har sine utfordringer. I dag

står vi ovenfor utfordringer vi ikke egentlig tror på. For kvinners stilling i Norge og
i vesten er ikke så sterk som vi liker å tro.
Dette på tross av svangerskapspermisjonsrettigheter, barnehageplasser og krav om
kvinnerepresentasjon i styrer. For under
overflaten ulmer det. Vi ser konturer av et
kvinnesyn og en hegemonisk retorikk som
tyder på at jenter blir betraktet som svakere
og mindre maktfulle enn gutter.2 Begrepene
«jentearmhevinger» og «guttearmhevinger»
blir brukt i kroppsøvingstimene på norske
skoler. Og når vi vet at språket konstituerer
tanken, burde språkbruken vi omgir oss
med bekymre oss.
Språket som brukes om kvinner i offentligheten kan stadig overraske oss. Et eksempel
er språket som ble brukt i den amerikanske
valgkampen når en kvinne stod i fare for å bli
president i USA for første gang. Valgkampen
viste tydelig at valget i ikke bare var et valg
mellom Clinton og Trump, men også et valg
hvor kvinnesyn ble satt i fokus og hvor kvinners rettigheter stod på agendaen. Sentralt
i valgkampen stod uttalelser som kritiserer
Trump for hvordan han både har pratet om
og behandlet kvinner tidligere. Han har også
rettet kvinneundertrykkende kommentarer
mot Clinton, som at hun må stå ansvarlig for
sin manns handlinger da han var president.
På mange måter har forholdet mellom menn

og kvinner preget valgkampen, og kvinneargumentet er flittig brukt.3
Nyere forskning presentert på den europeiske konferansen «Gender & equlity in
higher education and research» i Paris i
september viser at språket vi bruker og de
uuttalte fordommene vi har, får stor betydning for prestasjoner og valg både i hverdagslivet og i arbeidslivet.4 På konferansen
ble kjønnsaspektet analysert og diskutert ut
fra premisset om at kjønnsbalanse er viktig
for utviklingen av et demokratisk og rettferdig moderne samfunn. Helt fersk forskning
presentert fra Sveits, Nederland, Canada,
Frankrike, USA, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Taiwan, Tsjekkia, Spania og
Belgia peker i samme retning. Forskere på
tvers av fagdisipliner dokumenterer hvordan
kvinner diskrimineres i kunsten og akademia, både i høyere utdanning og i forskning.
Ved opprykk, i forskningsfinansiering, intervjusituasjoner, lønnsforhandlinger og
i ansettelsesprosesser rapporteres det om
systemisk undertrykkende prosesser basert
på iboende tradisjonelle kjønnsstereotyper
og ubevisste fordommer. For eksempel får
færre kvinner enn menn fast jobb 30 måneder etter mastereksamen, de får oftere deltidsjobber og de avlønnes dårligere. Norges
Forskningsråds BALANSE-program deltok
på kjønnsforskningskonferansen med pro-

1: Hanna Haavind (UiT/UiO) som nylig har blitt tildelt St. Olavs Orden argumenterer i samme retning. http://kjonnsforskning.no/nb/2016/01/psykologen-med-kjonnsbrillene
2: Kvalbein & Lorentsen (red) (2008): http://www.kulturradet.no/documents/10157/f7b9da90-88fa-4568-b5e5-bcf9d01d590a
3: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usas-presidentvalg-2016/trumps-verste-fornaermelser/a/23505687/ | 4: https://9euconfgender.sciencesconf.org/program
6
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«SAKSEGRAF»: Kvinner og menn på ulike nivå i karrierestigen ved universiteter og høgskoler i Norge i 2011
(NIFU/DBH, Vabø et al. 2012:44).

sjekter fra hele Norge, her var kunstfagene
også representert. Konferansen viste at kun
30% av forskerne i verden er kvinner. Loreal
presenterte «Women in science mafifesto»
som del av konferansens samarbeid med
nærings- og øvrig samfunnsliv:
WOMEN IN SCIENCE MAFIFESTO:

1. Encourage girls to explore scientific
career paths.
2. Break down the barriers that prevent
women scientists from pursuing long term
careers in research.
3. Prioritise women's access to senior positions and leadership positions in the sciences.
4. Celebrate with the general public
the contribution that women scientists make
to scientific progress and to society.
5. Ensure gender equality through participation and leadership in symposiums and
scientific commissions such as conferences,
committees and board meetings.
6. Promote mentoring and networking for
young scientists to enable them to plan and
develop careers that meet their expectations.
Kjønnsstereotyper kommer i veien. Jeg
vil trekke frem én særlig interessant og ny
psykologistudie som viser hvordan kjønnsstereotyper styrer tankene og selvtilliten vår.
Studien er basert på et utvalg europeisk ungdom som skulle løse logikk- og matematikkutfordringer. Studien viser at matteoppgaver
løses ulikt av jenter og gutter når testakerne
før testen får beskjed om at forskerne faktisk forventer å finne kjønnsforskjeller. Da
presterer jentene langt svakere enn guttene.
Forskerne finner derimot at jentene løser de

HASHTAG : Kampanjen #likeAGirl problematiserer
hvordan vi assosierer uttrykket «som en jente» med
negative kvaliteter.

samme logiske utfordringene mye bedre enn
guttene når geometrioppgavene defineres eksplisitt som tegneoppgaver og ikke som matteoppgaver. Forskningen viser dermed at våre
forventninger i stor grad preger prestasjonen.
Det forteller oss at vi som pedagoger kan bidra til å skape mer kjønnsbalanse i utdanningen dersom vi blir våre fordommer bevisst,
og dermed kritisk vurderer egne utsagn og
forventinger til elevene eller studentene, uansett om vi jobber i barnehage, grunnskole,
videregående skole eller høyere utdanning.

stitusjon og forskerne ved den europeiske
konferansen «Gender & equality in higher
education and research» anbefaler oss å
endre bestående praksis og systemisk diskriminering: «We must fix the system – not
fix the women». For systemene består jo av
mennesker.6

Forskning fra NIFU viser at selv om 60 % av
bachelorstudentene ved norske høgskoler og
universiteter er jenter, er kun 20 % av professorene kvinner. Statistikken viser at den
store kjønnsubalansen setter inn allerede på
phd-nivå, slik grafen over viser. I kunstfagene ser vi de samme tendensene.5

1. Motivere og mentorere kvinner til
å søke midler og prosjekter.
2. Oppmuntre kvinner til å satse på en
faglig karriere - ikke velge mellom familie
eller karriere.
3. Fremsnakke dyktige kvinner og da bevisst
bruke begreper som eksellent, anerkjent,
selvstendig, kreativ og innovativ.7
4. Bygge mot i unge kvinner til å heve røsten.
5. Bidra til å skape inkluderende nettverk og
bygge ned barrierer som hindrer kvinner.8
6. Fokusere på prosjektet og ikke søkeren
når vi vurderer, men prioritere kvinner
i seniorposisjoner.
7. Kritisk betrakte egne fordommer
og tørre å forandre oss.
8. Innrømme at vi alle er «biast».9
9. Arbeide for kjønnsbalanse i alle samfunnsarenaer og fremsnakke det underrepresenterte kjønnet.
10. «You can’t just add women and stir»,
du må bli med på endringen selv.10
11. Støtte #Heforshe FN-kampanjen.11 ◆

I drama- og teaterfagene er det langt flere
kvinner enn 60 % som søker opptak, som
gjennomfører bachelor- og masterstudier og
som tar doktorgrad. På toppstilliungsnivå
er det likevel langt flere menn enn kvinner
når man ser feltet under ett, altså ser på hele
spekteret fra dramapedagogikk og anvendt
teater til teatervitenskap og skuespillerkunst
eller regi. Denne prosessen omtales som «the
leaky pipeline» der kvinner i stor grad dropper ut av akademia etter mastereksamen.
Et blikk fremover: mange muligheter.
Hvordan kan vi sammen og enkeltvis gjøre
noe for å bedre situasjonen? Den franske
kunnskapsministeren Najat Vallaud-Belkacem, Universitet i Sorbonne som vertsin-

Jeg, som kvinnelig professor, barn av 68generasjonen og del av den tredje feministbølgen, har tro på fremtiden, og tenker at vi
simpelthen kan løse dette sammen ved å:

5: http://kunstfak.no/wp-content/uploads/2016/09/Kj%C3%B8nn-og-musikk-oppdatert-statistikk.pdf | 6: Anthony Giddens Theory of structuration: http://www.theory.org.uk
/giddens2.htm | 7: Se mer om framsnakking på sosiale medier: http://www.aftenposten.no/norge/--Menn-har-noe-a-lare-av-kvinner-pa-sosiale-medier-93538b.html
8: Solidaritetskonsept versus konkurranseinstinkt | 9: Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i
alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utfordring i all forskning. 10: Hermenn, 2016.
11 : Se Emma Thompson: https://www.youtube.com/watch?v=Q0Dg226G2Z8
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REMI JOHANSEN HOVDA
MASTER I DRAMA- OG TEATERKOMMUNIKASJON VED HIOA.
UTØVENDE DRAGARTIST I GRUPPEN PRINCESSILICIOUS, OG
JOBBER SOM FRILANS DRAMA- OG TEATERPEDAGOG.

MANNEN SOM
ELSKET ONNAGATA
Drag kan få en til å føle seg som en større, sterkere og kulere versjon av
seg selv. I Mannen som elsket Onnagata tas kunstarten lenger så også
det sårbare får komme til syne.
TEKST: REMI JOHANSEN HOVDA

Mannen som elsket Onnagata er andre episode i FortellerDrag-serien Stories from a
Geisha. FortellerDrag er en form der Dragsjangeren kombineres med muntlig fortellerkunst. I denne artikkelen ønsker jeg å se
på hva Drag-uttrykket gjør med aktøren,
ved å drøfte fenomenet «Drag» i forhold til
«kjønn». Som grunnlag for denne drøftingen
har jeg foretatt en publikumsundersøkelse
med informant Dominique, og i tillegg danner en samtale mellom Dragartistene i Draggruppen Princessilicious Cassie Bradshaw
(Jens Martin Hartvedt Arvesen), Kokiri (Katinka Steensgaard), og undertegnede Nabi
Yeon Geisha et empirisk underlag.
Hvilken bås? Å være seg selv og å følge normen kan møte på mange utfordringer selv for
en Drag Queen.
Abu Dhabi International Airport krydde av
mennesker som ventet på boarding. Alle var
av ulike etnisiteter, med ulike reisemål. Solen
hadde nettopp stått opp. Og jeg hadde sittet
på et fly i 14 timer fra Sydney. Dette var kun
en mellomlanding, nå gjenstod siste strekning. Hjem. Jeg hadde kledd meg i komfortable klær. En blå bomullsbukse med snøre i
livet. En fargerik men behagelig t-skjorte. Og
pent over skuldrene en blå jakke. Håret hadde
jeg satt opp med bobby pins.

8
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Jeg skulle bare på do. Og som en mann med
et litt androgynt kjønnsuttrykk, gikk jeg på
herretoalettet. Naturligvis. Jeg skulle vaske
hendene da en fremmed mann så strengt på
meg og spurte om jeg hadde gått feil. Før jeg
fikk forklart meg hadde en av flyplassens vakter kommet inn. En høy og muskuløs mann
i ført grønn uniform, og med et skytevåpen
hvilende i hendene: «Get out!»
Hvorfor skal det være sånn at noe så banalt
som å gå på do skal bli komplisert? I en nylig utgitt artikkel kunne vi lese om et nytt
lovgivningsforslag som omhandler grunnskolen og videregående skoler i Dakota, der
det forfektes at transstudenter kan nektes å
bruke de toalettene og garderobene de føler
korresponderer med det kjønnet de identifiserer seg som (Lopez, 2016). De ville da bli
tvunget til å anvende toalettrom de ikke føler
seg hjemme eller komfortable i. Selv har jeg
gang på gang opplevd at menn snur i døra
når de ser meg fordi de må sjekke om de har
gått inn på riktig toalett.

SammenDRAG:
Mannen som elsket Onnagata
Andre episode av det
kunstneriske utviklingsprosjektet
Stories from a Geisha.
Handler om kjønn og utforsker
aktørenes holdninger til Drag.
Kjerneproblematikken i
episoden er at det anvendes et
sosialkonstruktivistisk perspektiv
der kjønn betraktes konstruksjon.
Se hele showet på:
https://vimeo.com
/album/3628571.
Katinka Steensgaard,
Jens Martin Hartvedt Arvesen
og Remi Johansen Hovda
har drevet drag-gruppen
Princessilicious siden 2013.

Do er do, tenker jeg.
Før jeg går videre er det viktig å påpeke at
Drag og trans har mange likhetsrett, men
ikke bør forveksles. Trans handler om identitet og Drag handler om et scenisk uttrykk.

GEISHA I SIN NELLOKBLOMST-KIMONO: Transformasjonen Dragartister gjennomgår berører aktøren ikke bare som aktør, men også som
menneske og person, skriver Remi Johansen Hovda (Foto: Karina Rønning)

D R A M A N R . 0 3 _ 2 016
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“
Å bli sett på som en normbryter, å føle seg
ekstraordinær, og inspirere andre til å ville bli bedre.
Det er dette Drag skal handle om.

ˮ

HELHETLIG: Fargene hvitt og rødt, samt materialene gullkjetting og blonder, var sentrale for å skape kostymer som var individuelle, men likevel i samme univers.
(Foto: Karina Rønning)

Nellikblomsten. Jeg ønsket å skape en
FortellerDrag-forestilling som tok opp kjønn
som noe mer nyansert enn det dikotome synet på det, som mann og kvinne. Mannen
som elsket Onnagata bygger på eventyret
Nellikblomsten fra Brødrene Grimms samlede verker. I denne fortellingen blir vi kjent
med en prins som har nådegaven å kunne
ønske seg hva som helst bare ved å tenke på
det. I originaleventyret møter han en kvinne
han forelsker seg i, og som han gjør om til en
nellikblomst for å ta med til sin familie.
I vår versjon valgte vi en strategi der det ble
trukket paralleller mellom Nellikblomsten
og kjønnstematikk. Videre valgte vi å presentere kvinnerollen som en onnagata. En
onnagata er en mann som gjør kvinneroller
i det japanske kabukiteateret. Hensikten var
å problematisere nettopp kjønnsstereotyper
og -roller: Hva kan skjer når prinsen for vite
at Onnagata egentlig er en mann?
Forestillingens versjon leker også med en generaliserende tanke om at folk flest ville ha
valgt å passe inn i et konvensjonelt levesett.
At de ville jugd om seg selv i stedet for å ta et
ærlig valg når det gjelder en kjønnsidentitet
som ikke passer inn i samfunnets etablerte
norm. Prinsen velger å ønske Onnagata om
til en ekte kvinne tross hennes vilje.
I forestillingen ble linken mellom Onnagatakarakteren i fortellingen og Draguttrykket til
fortelleren tydeliggjort for å understreke relevansen eventyrets tematikk har med virkeligheten. Det fortelleren hadde på seg av kostyme hadde Onnagata også på seg i fortellingen.

BLIR IKKE AKSEPTERT: «Da prinsen skulle forvandle nellikblomsten tilbake til Onnagata hvisket han et ønske for seg selv. Et ønske om at Onnagata skulle bli en
ekte kvinne. Og rett foran øynene til Kongen og Dronningen omskapte blomsten seg til Prinsens store kjærlighet, som en kvinne med langt sort hår, hvit hud og røde
lepper. Og de kunne leve lykkelig alle sine dager, bortsett fra Onnagata som nå levde med en hemmelighet.» (Utdrag fra fortellingen) (Foto: Karina Rønning)
10
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A unified picture of woman. Drag har i
noen sammenhenger blitt betraktet som en
fremstillingsform som understreker kjønns-

konvensjoner. Judith Butler hevder at de primære kvinnelige kjønnsidentiteter ofte blir
parodiert gjennom «female impersonation»
og Drag (Butler, 1999, s. 174). Feministisk teori
har til dels løftet frem kritiske perspektiv på
Drag, fordi den forstår kunstformen som en
degradering av kvinner og opprettholdelse
av stereotypiske kjønnsroller fra et heteroseksuelt perspektiv: «/…/ Drag Creates a
unified picture of “woman”» (Butler, 1999,
s. 174 - 175).
Det kritiske poenget er at Drag Queens etterligner den feminine kvinnen og ikke rettferdiggjør hele aspektet av hva som kan karakterisere kvinner. Samtidig, fra en Drag Queens
perspektiv hevder jeg at det handler mer om
en hyllest til det feminine og en utforskning
av sider ved seg selv som man ellers ikke våger å vise frem i det offentlige rom.
Det kan være utfordrende å bli tatt på alvor når Dragartisten overskrider etablerte
kjønnsnormer og ofte knyttes til parodi,
skriver Schacht & Underwood i undersøkelsen The Drag Queen Anthology: The absolutely fabulous but flawlessly customary world
of female impersonators (2009, s. xv). Dominique, en av publikummerne under Mannen som elsket Onnagata, sammenligner
kjønnsoverskridelser som gjøres i Drag med
normer mannlige dansere møter i balletten:
De fra Trockadero. De synes jeg er sinnsykt
morsomme. Men jeg husker at jeg så denne
versjonen de har gjort av svanens død. Hvor
du har han ene som kommer inn. Og han
hadde på seg denne her store tutuen der det
falt masse fjær av den hele tiden. Også gjør
han en tullete versjon av svanens død. Også
synes jeg den er veldig morsom. Men etter å
ha sett på den så har jeg sikkert gjort meg opp

en tanke om at, tenk hvis han hele livet har
drømt om å gjøre svanens død. Og gjøre den,
som han synes er den vakreste i hele verden.
Også gjør han den så bra … som han bare
kan. Teknisk dyktig. Veldig tydelig dramatisk
utvikling. Også sitter alle bare og ler. Og hvor
fryktelig jeg synes det er. Det er jo … når jeg
ser det tenker jeg dette her er ment som humor. Men tanke på at det ikke skulle være det,
men på grunn av den kroppen som han har, og
hvilken konflikt det har med det han har lyst
til å gjøre. Også sitter folk og ler.
Frigjort fra båsene. Samtidig kommenterer Drag-formen kjønnsnormene gjennom
å være i dialog og lek med Dragartistens
identifiserte kjønn og det kjønnet artisten
ønsker å vise. For å fremholde illusjonen
av det iscenesatte kjønnet, må Dragartisten
overbevise publikum om at det iscenesatte
er «sannheten». Likevel opplever publikum
glipper i denne sannheten.
Dominique: «Det jeg synes er morsomt med
Drag er når man holder på den kvinnekarakteren, eventuelt mannekarakteren. Men
fremdeles kommer sånne glipp innimellom
her og der.»
Gjennom å vise både det uekte og det ekte
reises spørsmål rundt kjønn fordi Drag bryter med forventinger som gjerne er knyttet til
kjønnet. I et øyeblikk er personen en henne
og i det andre er det en han. Drag bidrar til
normkritikk, bevisstgjøring rundt kjønnsroller samt påpeker mangfoldet i samfunnet.
Superpowers. Cassie B. og Kokiri i Princessilicious gikk begge inn for å skape et mer
androgynt uttrykk i Mannen som elsket
Onnagata enn det utpregede feminine og
kvinnelige uttrykket som er vanlig i DragD R A M A N R . 0 3 _ 2 016

11

T E M A : KJØN N

T E M A : KJØN N

“

Drag bidrar til normkritikk og bevisstgjøring rundt
kjønnsroller – og viser mangfoldet i samfunnet.

ˮ
forestillinger. Dette ble blant annet tydeliggjort gjennom at Kokiri var ikledd en kombinasjon av skjegg og fargerike løsvipper, og
Cassie shavet av seg håret, lot barten være
og hadde heftig øyeskygge. Denne bearbeidingen av et nytt look ble videre drøftet som
følgende samtale viser:
Geisha: Du følte deg som en kul …
Cassie: … versjon av meg selv.
Kokiri: Kulere!
Cassie: Jeg følte meg mer som en gudinne
på Mannen som elsket Onnagata. Jeg følte at
jeg var skikkelig kul, bare OH MY GOD this
feels so good liksom.
Geisha: Ja, og hva var det folk sa til deg da?
Cassie: De bare, «Oh my god, your makeup
is so good today». Og jeg bare «ja, jeg vet».
Vi ler litt.
Drag kan gi denne følelsen også. Å føle seg
som en større, sterkere og kulere versjon av
seg selv. Og det er etter min mening dette
Drag skal handle om: Å bli sett på som en
normbryter, å føle seg ekstraordinær, og inspirere andre til å ville bli bedre. Drag er iscenesettelse, men det er også en utforskning i
uttrykk. Drag er en karakter som er i dialog
med artistens indre drømmer og uttrykk.
Supermann er den referansen jeg bruker for
å si hva Drag gjør med meg som person. Med
briller er Clark Kent en helt vanlig mann,
men når brillene tas av er han Supermann.
På samme vis er det med Dragartisten og
hennes parykker, sminke og kostymer.
Transformasjonen Dragartister gjennomgår
gjør at man tillater seg å være mer super enn
man vanligvis føler eller tillater seg. Dette
medfører til at man tester ut grenser man
vanligvis ikke ville ha våget å teste ut.
12
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Dermed berører transformasjonen aktøren,
ikke bare som aktør men også som menneske og person. Dragartisten trenger ikke
å bry seg om forventningene som er til sin
egen kropp og kjønn. Det er en estetisk opplevelse å være i Drag, en sanselig erkjennelse
der helhetsopplevelsen ligger under terskelen av det logiske (Bale & Bø-Rygg, 2008,
s. 13). Gjennom Drag kan du sette ut i livet
dine villeste fantasier og leke med ulike uttrykk uten å være fastbundet av regler eller
logikk. Følgelig, når man går ut av Draguttrykket, sminken vaskes av og de glitrende
klærne gjemmes i skapet igjen, da har man
kanskje lært noe mer om seg selv. Fordi man
har våget et å tre utenfor båsen sin.
Det ekte og det uekte. I Mannen som elsket
Onnagata ønsket jeg å nærme meg det ekte
ved å gjøre et brudd med min egen illusjon
om at jeg var en kvinne. Jeg tok av meg kostymet foran publikum slik at de kunne se
min «ekte» kropp. Intensjonen var å vise
frem det sårbare og ekte ved Dragartisten,
noe som skulle støtte under det punktet i
fortellingen da Onnagata forstod det prinsen ikke hadde forstått om Onnagatas sanne
identitet. «Hun» var egentlig en mann.

LITTERATUR:
Bale, K., & Bø-Rygg, A. (2008).
Estetisk teori - en antologi.
Oslo: Universitetsforlaget.
Butler, J. (1999).
Gender trouble: Feminism and
the subversion of identity. New
York: Routledge.
Lopez, G. (2016, 17. Februar
2016). South Dakota may
becomethe first state to pass
an anti-transgender school
bathroom bill.
Retrieved from http://www.
vox.com/2016/2/17/11032100/
south-dakota-transgenderdiscrimination
Schacht, S. P., & Underwood, L.
(2009). The Drag Queen
Anthology: The absolutely
fabulous but flawlessly
customary world of female
impersonators.
New York: Routledge.

I dette skjæringspunktet, mellom det virkelige og illusjonen, mener jeg kjønn og Drag
berører hverandre. I Drag handler det om
hva artisten vil at publikum skal se, og
skjuler virkeligheten fra dem. Med begrepet kjønn oppfatter jeg hva verden velger å
se deg som, og at du slik glemmer hvem du
egentlig er. ◆

PRINSEN ERKJENNER ONNAGATAS SANNE IDENTITET: Kjønnsuttrykk er ikke alltid lett å definere som det ene eller det andre, og Onnagata-rollen
symboliserer mennesker med disse flytende uttrykkene, skriver Remi Johansen Hovda (Foto: Karina Rønning).
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KRISTINE MYHRE TUNHEIM.
LEDER FOR RIMFROST TEATERENSEMBLE.
UTDANNET SKUESPILLER VED TEATERHØGSKOLEN
I NORD-TRØNDELAG (HINT). JOBBER SOM
INSTRUKTØR, SKUESPILLER, PRODUSENT
OG MANUSFORFATTER.
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I hver utgave av DRAMA observerer en
dramapedagog en annen pedagogs
undervisningsopplegg, og intervjuer
hen om dette i etterkant.

SANNHET ELLER
(BE)DRAG
– For meg handler crossdressing om å utvide sitt reportoar. Vi besitter alle et
enormt spekter av måter å fremstå på. Men i det daglige havner vi ofte i de samme
uttrykkene, og gir oss selv en trangere bås enn vi trenger, sier Ida Løken Valkeapää.
TEKST: KRISTINE MYHRE TUNHEIM

– Første gang jeg jobbet med crossdressing
var en aha-opplevelse. Jeg innså at jeg brukte
veldig få sider av meg selv. Det finnes jo så
mye annet inni her! Den opplevelsen vil jeg
gjerne gi til andre. Det handler om en stor
fornøyelsespark av identitet som alle har
inni seg som jeg ønsker at folk skal få mulighet til å besøke og forstå, sier Ida Løken
Valkeapää engasjert.
I januar 2015, rett etter nyttår, møtes seks
julemette kropper i en teatersal i Tromsø.
Alle har vi meldt oss på helgekurs i Crossdressing i regi av Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) med kursholderne Ida Løken Valkeapää og Lotten Roos. Begge med
bakgrunn i crossdressinggruppa Subfrau.
Det er stor variasjon i svarene når instruktørene spør om forventingene til kurset; alt
fra et ønske om å prøve noe nytt, til planer
om å bruke crossdressing i eget kunstnerisk
arbeid. Etter dette varmer vi opp for å forberede kroppen på det vi har foran oss.
– Det å spille et annet kjønn er et fysisk arbeid. En konkret fysisk metode. Utenfra og
inn, sier Løken Valkeapää.
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Når svettedråpene begynner å piple frem
setter vi igang med gåøvelser: «Gå etter
en av de andre i rommet og gå som denne
personen. Ta dens gange og kroppsspråk.
Gå som mamma og pappa. Hva gjør dette
med deg? Har du spenninger en annen plass
i kroppen? En annen kroppsdel som leder?
En annen rytme?»
Etter dette jobber vi med statuer. Vi går i par
og former kvinnelige og mannlige statuer.
Her skal vi ha fokus på stereotypien. Ut fra
disse posisjonene leker vi oss med hvordan vi
kan endre en gest eller kroppsdel og dermed
endre uttrykket. Vi diskuterer hva de ulike
gestene uttrykker og gestenes opprinnelse.
Så sendes vi ut i verden for å observere det
kjønnet vi skal forske i, og plukke ut tre til
fem konkrete handlinger. For eksempel
hvordan man går, sitter, betaler i butikken,
leser avisa osv. Handlingene tar man med tilbake og bygger en liten etyde av dem. Etter
hvert går vi i par, viser etyden, lærer den bort
til partneren og lærer partneren sin etyde.
Løken Valkeapää kommenterer: – Selv om
jeg tror at jeg gjør det nøytralt, så gjør jeg

IDA LØKEN VALKEAPÄÄ
Uteksaminert fra Teaterhögskolan i Helsingfors i Finland
i 2001. Samtidig startet hun
teatergruppa Subfrau med sine
kvinnelige medstudenter.
Subfrau begynte som en
dragking-gruppe, men ble etter
hvert en forskningsarena for
kjønnsroller på scenen.
Fra 2001 til 2011 produserte
gruppa syv forestillinger som
diskuterte kjønn, seksualitet
og makt. Parallelt med egen
kunstnerisk virksomhet holder
gruppas medlemmer kurs i
crossdressing i Norden.
Dette praksisintervjuet er
gjort med utgangspunkt i et
crossdressing-kurs Løken
Valkepää og Lotten Roos holdt for
Hålogaland Amatørteaterselskap
(HATS) i 9.-11. januar 2015
www.idaloken.no,
www.subfrau.net,
www.hats.no,
www.scenefolk.no

FINNER SIN «FORNØYELSESPARK AV IDENTITET»: I begynnelsen, når man utforsker sin crossdressing-identitet, er man ganske skjør.
Det er jo en helt nyfødt identitet, forteller instruktør Ida Løken Valkepää til deltakerne på crossdressingkurset til Hålogaland Amatørteaterselskap
(HATS) i januar 2015 (foto: Irene Nordhaug Hansen/HATS)
D R A M A N R . 0 3 _ 2 016
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“

Selv om jeg tror at jeg gjør det nøytralt,
så gjør jeg ikke det. Jeg er et produkt av fysikk, genetikk,
miljø, forbilder og hvem jeg har lyst til å være.

ˮ

ikke det. Jeg er et produkt av fysikk, genetikk, miljø, forbilder og hvem jeg har lyst til
å være.
Allerede etter dette sminker vi oss og kler på
oss klærne vi har valgt å ha med. Det oppleves
som tidlig i forløpet, men vi forstår fort hvorfor kursholderne har valgt å gjøre det slik.
Når metoden er utenfra og inn, så er det lite
som er så effektivt som å se seg selv i kjole eller
dress for å løfte frem kjønnsidentiteten man
skal inn i. Som en del av dette bygger vi naturligvis også ut kroppene våre med pupper og
penis. «Gå mye til speilet. Se på det nye mennesket» instruerer Løken Valkeapää og Roos.
I slutten av sminkinga får alle ti deltakerne
spørsmål vi må svare på om karakteren vår:
Navn, jobb, sivilstatus, musikk, hemmelighet osv. Etter dette prøver vi å finne fysikken til karakteren. Først alene, så i par hvor
man presenterer karakteren for den andre.
Partneren presenterer den andres karakter
for hele gruppa.
– Ved å presenteres for gruppa av en annen
blir man forsterket og bekreftet. I begynnelsen er man ganske skjør. Det er jo en helt
nyfødt identitet, så det handler om å få bekreftet den nye identiteten, forteller Løken
Valkeapää ivrig.
Under stemmeoppvarmingen snakker vi om
stemmekvalitet, før instruktørene avslører
noen snarveier til sin kvinnelige eller mannlige stemme. «De som skal spille kvinner
kan legge stemmen opp litt og legge luft på
stemmen slik at den oppleves som behagelig
for alle. Grunnkvaliteten for dragqueens er
«Hvordan kan jeg behage mine omgivelser?»
forteller Roos. Løken Valkeapää følger på:
«Dragkings kan legge stemmen ned. Mindre
luft og mer knirking, som noen kaller det.
Ikke gjør deg tilgjengelig for omverden. Legg
deg bakpå. Jo lenger bort man kan komme
fra seg sjøl i karakterarbeidet, desto større
utbytte har man av verkstedet.»
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Resten av verkstedet handler om å utdype
og nyansere karakterene. Vi lager disco, vi
venter på et legekontor og på bussen. Vi har
diskusjonsgrupper, holder foredrag og spiser
lunsj sammen. Alt gjøres med den nye identiteten vår.

Det er nesten to år siden dette kurset ble
gjennomført i Tromsø, men både jeg og andre deltagere husker fortsatt opplevelsen og
karakterene godt. Under intervjuet fikk jeg
anledning til å stille Løken Valkeapää noen
spørsmål jeg har vært nysgjerrig på lenge.

I begynnelsen er det klisjeene og det store
spillet som gjelder. Dette er en metode for å
gjøre ekstremrollearbeid. Ved å bruke klisjeene blir vi røsket bort fra oss selv og over i
noe annet. Som en grovskisse til å begynne
med, også fyller man den ut med skygger
og detaljer etterhvert. «Dette er selvfølgelig
ikke malen på hvordan kvinner og menn er.
Vi utgår fra noen stereotypier også forsker
vi oss mot en nyansert karakter», forklarer
Løken Valkeapää.

– Hva var din vei inn i crossdressing?
– Vi hadde dette som kurs i tre uker mot slutten av teaterhøgskolen. Jeg hadde ikke trodd
at det skulle bli så viktig for meg. Men det ga
tilgang til helt andre uttrykk som skuespiller.
De tre ukene var helt «Wow!». Det var akkurat som om man bare hadde spilt en viss type
roller, og så fikk man nå så mange verktøy til.
Helt konkrete verktøy som jeg har med meg
inn i alt rollearbeid jeg gjør.

Siste dag i kurset kommer den store ildprøven: Vi skal ut i verden som karakterene våre.
Vi står fri til å gjøre det vi vil, men må ha
minst ett møte med andre mennesker slik at
vi får kjenne på kroppen hvordan dette oppleves. Noen går på kafé, andre går i butikken,
kjøper en tyggis eller spør hva klokka er.
Det er overraskende skummelt, å skulle gå ut
i verden og påstå at man er en annen person.
Man er redd for å bli avslørt. Det oppleves
forbudt og uredelig. Som å bedra. «Å bedra
og Drag. Æ bare nevne det!», ler Løken Valkeapää hjertelig. Men det er også veldig spennende. Hvordan blir jeg behandlet? Hvordan
leser de meg? Jeg føler meg kastet inn i en veldig reell utforskning av kjønnsstereotypier.
Instruktørene gjennomfører alltid evaluering på slutten av hvert kurs for å kunne
snakke om hva man har vært gjennom i fellesskap og definere opplevelsen. Selv kjente
jeg på en enorm frihet etter denne helga.
Hvis jeg kan gå ut i verden og gjøre dette, så
har jeg mye større handlingsfrihet i hvem jeg
kan være. Jeg har brutt en barriere innenfor
veldig trygge rammer.

– Styrker eller svekker teateret kjønnsstereotypiene?
– Innenfor teater holder vi mye på med
symboler. Symbolspill. Da er det lett å gå til
klisjeer som bekrefter kjønnsstereotyper og
kjønnsstereotypiske maktstrukturer. Tilgang på flere verktøy kan gjøre at man bli
mer nyansert og mer bevisst i hva slags symbolbruk man setter opp på scenen.
– Teateret har jo som oppgave å øke menneskeforeståelsen. Vi lever i en tid der vi er definerte ut fra økonomi, både i media og politikk. Jeg tror teateret kan hjelpe oss å minne
oss på også de andre sidene ved mennesket,
slik at vi bedre kan forstå oss selv og andre.
Det er så mange måter å leve på. Det er så
mange grunner til at folk handler og sier
som de gjør. Vi skal jo eksistere sammen på
denne planeten, da er det en fordel å prøve å
forstå de andre.
– Trengs crossdressing i teateret?
– Ja. Men jeg er ikke tilhenger av å påtvinge
folk opplevelser de ikke har lyst på. Crossdressingkurs burde vært obligatorisk ved alle
skuespillerutdanninger. Og jeg skulle gjerne
hatt det på arbeidsplasser og skoler generelt.
For jeg tror at de som har gjennomført kurset

CROSSDRESSING GÅR TIL KJERNEN: Hvem er man? Hvem fremstår man som? Og hvem vil man fremstå som? Det er et praktisk verktøy og en
fantastisk inngang til å diskutere identitet og makt, sier Ida Løken Valkeapää (foto: Kristin Aafløy Opdan)

sitter med en verdifull erfaring av å ha gått
utenfor komfortsonen og prøvd å se verden
fra en annen vinkel. Alle scenekunstnere
burde i alle fall vært gjennom tre ukers kurs
i kjønnsforskning.
– Kan crossdressing være et pedagogisk verktøy?
– Ja, dette arbeidet bør være en del av
dramapedagogiske utdanninger. Selv har
jeg ikke så mye erfaring som pedagog, men
har jobbet en del med ungdom og identitet.
Og crossdressing går til kjernen av dette arbeidet: Hvem er man? Hvem fremstår man
som? Og hvem vil man fremstå som? Det er
et praktisk verktøy og en fantastisk inngang
til å diskutere identitet og makt. En bevisstgjøring av å være den som ser og den som blir
sett på. Hvem er det man prøver å imponere
i livet? Og på hvilken måte? Hva slags verden
har jeg rett til?
– Hvordan vi fremstår er en sum av mange
faktorer, blant annet hvilke uttrykk og sider
av oss som er blitt bekreftet og oppmuntret
av andre. Vi blir til gjennom andres øyne.

– Hvilke reaksjoner får du på denne type kurs?
– Det er mye motstand. Det er et kurs som
det fortsatt er lett å spøke med. Det er skummelt for mange tror jeg, og man forstår ikke
helt hva det er og hvorfor det er nødvendig.
Kurset lefler med noe som er litt forbudt og
litt ubehagelig. Det assosieres til seksuell
identitet og dermed de tabuene som ligger
rundt det.
– Hvilke diskusjoner og tema kommer opp fra
et sånt verksted?
– Jeg ser på dette kurset som et verksted i
et praktisk håndverk. Ikke egentlig en politisk arena, eller et personlig identitetsarbeid. Det er mange som tror at det er det.
Vårt kurs handler om skuespillerhåndverk
- diskusjoner rundt politikk og seksualitet,
kjønnsroller og maktstrukturer oppstår som
en konsekvens. De ligger innbakt i tematikken. Vårt mål er å lære bort et håndtverk og
så diskuterer vi de tingene som kommer opp
underveis. Aller best er det å diskutere i karakter. Hehe.

– Er ditt inntrykk at folk sultne på å utforske
kjønnsidentiteten sin?
– Mange synes det låter skummelt. Det er
som om folk er redde for å tukle med noe
i identiteten sin som skulle få permanente
konsekvenser i deres personlige liv. Folk
som er trygge i sin egen identitet, kan både
ha overskudd til å tenke at det er artig å utforske sine randsoner, men kan også være
komfortable som de er og ikke ha noe behov
for å finne noe annet. Om man er utrygg vil
man kanskje klamre seg til det lille man har.
Jeg tenker at innenfor minoriteter er det mer
polariserte kjønnsroller generelt. Når man
får trykk ovenfra fra majoriteten, fordeler
trykket seg nedover - og da har man ikke
rom til at det skal være elastiske strukturer.
– Crossdressing åpner noen dører i forhold
til det å være menneske. Det er en hyllest til
mennesket og en hyllest til deg selv. Jeg vil
oppfordre alle til å gi seg selv anledning til å
åpne rom som ikke har blitt åpnet før, nye sider som nå har muligheten til å bli bekreftet
av andre. Ja, det er vel det jeg vil si. ◆
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IDA LØKEN VALKEAPÄÄ.
FRILANS SKUESPILLER UTDANNET VED
TEATERHÖGSKOLAN I HELSINGFORS, SVENSKA
INSTITUTIONEN FÖR SKÅDESPELARKONST (1997-01).
HOLDER KURS I CROSSDRESSING OG VAR MED PÅ Å
STARTE DEN NORDISKE TEATERGRUPPEN SUBFRAU
I 2001. ALLE SUBFRAUS FORESTILLINGER HANDLER
OM Å DISKUTERE KJØNN OG MAKT.

Min favorittøvelse:

Å GÅ SOM EN ANNEN
ØVELSEN:

a) Hele gruppen går rundt i rommet, alle
hver for seg. Fyll rommet. Gå som deg selv,
i ditt mest behagelige tempo.
b) Finn en partner. Gjerne en som er ulik
deg, i kropp og type. Velg hvem som er A
og hvem som er B. A fortsetter å gå som
seg selv. B følger etter, og prøver å herme
den andres gangart. Finn rytmen. Hvilken
kroppsdel leder? Hvordan beveger A armene? Hvordan setter A ned foten? Hvordan
holder A hodet? Blikket? Har A noen spenninger? A kan gå, stoppe, finne en ny retning
og gå igjen. B kan gå til siden og observere
en stund. Når B føler at hen har fått gangen i
kroppen kan hen prikke A på skulderen, og
så kan A stille seg til siden og se på hvordan
B oppfatter hens gange. Øvelsen gjentas med
byttede roller. Når begge har prøvd å gå som
den andre kan man snakke kort om opplevelsen med hverandre.
c) Hele gruppen står spredd på gulvet. Lukk
øynene. Alle blir bedt om å se for seg moren
sin (eller en annen voksen kvinne man er
vokst opp med). Hvordan beveger hun seg/
beveget hun seg da du var liten? Når man
har et bilde av henne kan man åpne øynene
og begynne å gå som henne. Gå, stå, vent,
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ha dårlig tid, gå rolig - og til slutt hilse på de
andre i gruppen som sin mor. Avslutte med
å gå som seg selv. Gjenta øvelsen, med far i
steden for mor.
H VO R FO R J E G LI K E R D E N N E Ø V E L S E N :

Dette er ofte noe av det første vi gjør på gulvet i crossdressing-workshopene. En effektiv
øvelse for å kroppslig forstå at man ikke har
et nøytralt kroppsuttrykk som seg selv. Vi er
preget av våre forbilder, og av hvilke sider i
oss som er blitt bekreftet opp gjennom årene.
Det å gå som en annen kan dessuten være en
kroppslig erfaring av å oppleve verden fra et
annet ståsted.
ANEKDOTEN :

Jeg har ikke noen artig historie fra akkurat denne øvelsen, men første gang jeg selv
deltok i en crossdressing-workshop var på
teaterhøyskolen i Finland. I tre uker forsket
vi i et annet kjønn. Jentene i klassen ble
veiledet av dragking og performance-artist
Diane Torr, og utviklet hver vår mannlige
karakter. Bildet er av meg som mitt alter
ego Robin Eklund, kalt «Råttan».
Som en del av kurset skulle vi også ut i den
virkelige verden, som våre karakterer. Råttan og kompisen hans Micke tok T-banen

til sentrum. Inne i vognen kom det bort
en fyr og sa 3 cm fra ansiktet mitt noe jeg
trodde var «Ikke prøv deg. Jeg ser at du er
en jente som har kledd deg ut. Jeg tror ikke
på deg.» Råttan tygget på en fyrstikk, og
tenkte «Javel, kunne ikke bry meg mindre.»
Jeg leet ikke på en muskel, selv om jeg selvsagt syntes det hele var litt ubehagelig.
Det hører med til historien at jeg ikke var
så god i finsk, selv om jeg hadde bodd i Finland et par år. Utdannelsen var på svensk.
Da vi kom frem lurte Micke på om jeg
skjønte hva han hadde sagt. Jeg forklarte
min tolkning. Micke kunne avsløre at det
han egentlig sa var «Jeg skulle så gjerne ville
se det øyet ditt gult og blått.»
Crossdressing kan være provoserende for
noen. Det er en av grunnene til at det er
interessant å forske i. Det rører ved noe
grunnleggende som har med maktstrukturer å gjøre. Hvem som får ta hvor mye plass
i samfunnet. Maktstrukturer må utfordres,
det har alltid vært og er en av teatrets store
oppgaver. Og crossdressing har lange tradisjoner for dette. ◆

PROVOSERENDE? Ida Løken Valkepää som sitt alter ego Råttan
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A R T I K K E L E N er
vurdert og kvalitetssikret
av anonyme fagfeller
RIKKE GÜRGENS GJÆRUM. PROFESSOR VED HØGSKOLEN
I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) OG UNIVERSITETET I TROMSØ (UIT)
VENKE AURE. FØRSTEAMANUENSIS VED HØGSKOLEN I
OSLO OG AKERSHUS (HIOA).

KJØNN SOM VÆREN
Hvordan kan iscenesatte kunstuttrykk bidra til forståelse av kjønnet eksistens?

TEKST: : RIKKE GÜRGENS GJÆRUM & VENKE AURE.

Den som spør. Hensikten med dette essayet
er å anvende estetiske iscenesettelser for å
utdype forståelsen av kjønn som væren. Mer
konkret viser vi til historiske- og samtidskunsteksempler innen teater og visuell kunst
som kan bidra til å belyse tematikken. Men
det er nødvendig i all søken å først bestemme
det spørrende moment, altså å posisjonere
seg som den som undrer seg, et poeng filosofen Martin Heidegger utdyper:
Det å se på, forstå, begripe noe, velge,
ha tilgang til, er ulike måter å forholde
seg på som konstituerer det å spørre,
og disse måtene utgjør dermed selv
værensmodi hos et bestemt værende,
nemlig det værende som vi, altså de
som spør, i hvert enkelt tilfelle selv er
(Heidegger, 2007, s.36).
Vi skriver ut ifra denne undrende Heidegger-påvirkede posisjonen, og i tillegg inntar
vi en kvinnelig kunstforskerposisjon. Vårt
epistemologiske utgangspunkt er at: «Teori og kunnskapsproduksjon blir i større
og mindre grad preget av de erfaringer og
overbevisninger teoretikeren har, den er
med andre ord situert» (Pettersen, 2011, s.
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VENSTRE: “Portrait of Bia De' Medici”, ca.1542, av Agnolo Bronzino | HØYRE: Untitled (Medici Princess) av Joseph Cornell, ca.1948.
144). Vi vet at iscenesettelser er bærere av
mening. Innhold og form fremvises med
utgangspunkt i de erfaringer og verdier
den som skaper besitter, og samtidig skaper
betrakteren mening i møtet med kunsten
ut ifra sin forståelseshorisont. Kunstneren
produserer og betrakterne erfarer kunsten
med et blikk som er preget av tid, kultur og
rådende samfunnsforhold. Disse rammene
er konstituert av ulike verdier og holdninger, noe som blant annet fører til ulike
menneskesyn, syn på faglighet og kjønn
(Bjørgum, 2009, Haavind, 2000).
Som forskere bestreber vi oss på faglig å belyse disse ulike forståelsesformene. Og det
er nettopp denne eksplisitte og bevisste refleksjonen over ulike kunnskapsteoretiske
posisjoner som skiller den vitenskapelige
forståelsen fra den dagligdagse. Vi ønsker
med dette essayet å utfordre en tradisjonell
vitenskapelig formidlingsform via ord ved
å inkorporere visuelle og sceniske uttrykk
som meningsytringer. Vi vil derfor anvende eksempler på kvinneportretter forstått
som «iscenesatte representasjoner» (Butler, 1990) som tematiserer kjønn og væren
i ulike kunstarter, tidsepoker og samfunns-

forhold. En slikt tverrestetisk inngang til
vitenskapelig tenkning hjelper oss til å
bruke kunsten som erkjennelsesmedium i
en metaanalyse av «kjønn som væren».
Vi skal se på det sosiale kjønn, det vil si
hvordan sosiale strukturer og maktstrukturer har påvirket kvinner og menns ulike
mulighetsbetingelser for kunstproduksjon
og, etter vårt skjønn, også ulike betingelser for resepsjon av kunst. Vi vil presentere
kunstproduksjoner som søker å utvide det
mulighetsrommet innen kunsten som har
vært bygd på konvensjonelle oppfatninger
av kjønn.
Både produksjon og resepsjon av kunst
er preget av menneskers kulturbakgrunn,
sosiale forhold og kjønn. Disse forholdene
kaller Pierre Bourdieu (2002) kroppsliggjort sosialitet, eller habitus. Slik sett besitter vi alle habitusforankrede blikkretninger. Dette er blikkretninger som også
er ladet med kjønnede ønsker og forventninger. Dette innebærer at det vi kaller
estetisk verdi ikke er objektivt eller nøytralt, tvert imot er vurderingene basert på
kulturelle og sosiale premisser som også

er infiltrert av kjønnsmessige valg1 og preferanser (Haavind, 2000). Vi vil i essayet
vise visuelle og teatrale iscenesettelser som
kommuniserer det man kan kalle tradisjonell kjønnsmakt. Det vil henvises til
kjønnsmakt i kunsten som har endret seg
i samspill med samfunnsendringer forøvrig. Det gis eksempler på kunst som både
er rettet mot forandring og nytenkning og
kunst som fremstiller kvinnerollen basert
på en konvensjonell tenkning om kjønn
og væren. Vi ender opp med eksempler på
iscenesettelser som overskrider disse dikotomiene og peker frem mot en ny tid.
Fokuserende undring: kjønn & eksistens.
La oss først dvele ved kjønn som væren før
vi går videre og undersøker hvordan iscenesatte kunstuttrykk i vår samtid kan bidra
til forståelse av kjønnet eksistens. Vi vil lede
an til filosofisk undring over nettopp «væren» fordi det kan bidra til å få oss til å forstå kjønn på en nyansert måte. Det værende
eksisterer helt av seg selv, også uten at menneske besitter et begrep om værens mening.
Men hva er så væren? Væren kan forstås som
eksistens, og tolkes som det som manifeste-

rer seg, som det mulige og det nødvendige.
Et menneske eksiterer i verden, som seg selv.
Væren sett slik er helt likeverdig for alle
mennesker uavhengig av kjønn, legning eller
etnisitet. Descartes hevdet at mennesket beviser sin eksistens ved å si at: «Jeg tenker, altså er jeg til». Men vår eksistens handler også
om at vi oppfattes av en som erkjenner at
vi eksisterer, dermed kan ethvert menneske
gjennom sine livsvalg og levesett selv (med)
skape sitt jeg. Dette er Judith Butler (2002)
opptatt av når hun påpeker at mennesker
ikke simpelthen er mann eller kvinne, men
er mennesker med fritt valg til livsførsel og
legning. Hun betrakter kjønn performativt,
som en relasjon mellom sosialt konstruerte
subjekter i spesifikke kontekster. Vi skal nå
utforske kjønn som væren gjennom tre innganger: 1. Å se på kjønn som eksistens, altså
som det som manifesteres i verden, 2. Å betrakte kjønn som et mulighetsrom for mennesket og 3. Å betrakte kjønn som et utsyn
mot det nødvendige.
1.Kjønn som eksistens
Hva er så kjønn som eksistens? Det er mulig
å tenke et skille mellom sex (kropp) og gender (sosiokulturell kategori), men på norsk

bruker vi begrepet kjønn om begge disse
kategoriene. Vi kan forsøke å distingvere
mellom kjønnene, og forklare hva mann og
kvinne er, men denne distinksjonen handler
ofte om mer enn kropp, det handler også om
situasjon, kulturell tilhørighet og levd erfaring (Moi, 1998). Kjønn som eksistens kan
kanskje forstås som summen av det vi persiperer i møte med oss selv og andre, uten å ta
stilling til hva noe er (biologisk bestemt) eller
bør være (sosialt forventet).
For Simone de Beauvoir (2001) er menneskets levde erfaring uløselig forbundet med
frihetsrommet til å leve, derav det kjente sitatet «man fødes ikke til kvinne – man blir
det». I essayet «Et eget rom» belyser Virginia
Woolf (1929) nettopp grunnlaget for kvinnens frihet til å gripe egen eksistens. Hun
taler om et eget rom i betydningen tid, økonomi og rammer til selvstendig væren som
menneske. For Judith Butler blir menneskets
erfarte kjønnsidentitet etablert gjennom de
handlinger vi gjør (Butler, 2002). Butler utvikler dermed en performativ teori der kjønn
iscenesettes gjennom aktive handlinger som
tolkes av omgivelsene. Hun hevder videre at
mennesket konstant står i spillet mellom in-

1: Hanne Haavind retter oppmerksomhet mot tydelige og motstridende trender om hvordan kjønn alltid er til stede i dagens samfunn.
«På den ene siden er det et ønske om å utslette kjønn, erasing gender. På den andre siden er det et ønske om å fremheve og bekrefte kjønn,
reproducing eller til og med enforcing gender». http://kjonnsforskning.no/nb/2016/01/psykologen-med-kjonnsbrillene.

D R A M A N R . 0 3 _ 2 016

21

T E M A : KJØN N | FA G F E L L E V U R D E R T

T E M A : KJØN N | FA G F E L L E V U R D E R T

“
handler ikke om lukkede ordklasser alene,

Debatten om hen
men også om forståelsen av hva kjønn representerer i offentligheten
og hvilke muligheter vi ser for menneskets uttrykk for kjønn.

ˮ

dividets autonomi og de sosiale normene vi
omgir oss med. Dermed står menneske alltid
«in the risk of exclusion».
Butler reiser eksistensielle spørsmål som berører dette essayets omdreiningspunkt, altså
kjønn som væren. Hun spør: «Does female
constitute a «natural fact» or a cultural performance, or is «naturalness» constituted
trough discursively constrained performative act that produce the body through and
within the categories of sex?» (Butler, 2002,
s. xxviii). Det er nyttig å belyse kjønn som
eksistens gjennom Butlers påstand om at vår
kjønnsidentitet er å betrakte som «/…/ effects
of institutions, practices, discourses with
multiple and diffuse points of origin» (Butler,
2002, s. xxix). Butlers konklusjon er at vi bør
være oppmerksomme på fenomenene phallogocentrism (det maskulines hegemoni i samfunnets meningskonstruksjon) og obligatorisk heteroseksualitet (altså hetro-normen).
Normene vi omgir oss med er sterke og har
lange tradisjoner det er vanskelig å bryte.
Fortsatt omtales barn som han og hun, mens
det nøytrale hen ennå fremstår som nytt i
Norge. Men «det fins mange språk (som
finsk) som har kjønnsnøytrale pronomen i
stedet for ekvivalenter til han og hun, så det
er ikke språklig sett noe rart eller problematisk med hen» (Vidnes, 2015).2 Den pågående
debatten om hen handler ikke om lukkede
ordklasser alene, det handler også om vår
forståelse av hva kjønn representerer i offentligheten og hvilke muligheter vi ser for
menneskets uttrykk for kjønn. Butler (2002)
beskriver i verket Gender Trouble menneskets mulighet for kjønnsidentifikasjon som
dynamisk og tenker at kjønn er en flytende
variabel. Hun fremsnakker derfor subversive
handlinger som en frigjørende strategi for å
omvelte den bestående heteronormen.
ØVERST TIL VENSTRE: Stories from a Geisha av scenekunstkompaniet Princessilicious (foto: Nicolay Woldsdal og Rikke Gürgens Gjærum)
TIL HØYRE: Fra filmen Alt om min far (2002) av Even Benestad | UNDER: Jean-Leòn Gèrome: Phryne before the tribunal (1861).
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2. Kjønn som mulighetsrom
Hva mener vi så med kjønn som mulighetsrom? Et grunnleggende premiss innen feministisk filosofi er antagelsen om at mennesket
er situert (Pettersen, 2011) og rommet som
da skapes gir plass til et mangfold av kjønnsforståelser og opplevde kjønnsidentiteter. Et
eksempel for utforskning av kjønn som mulighetsrom er det kunstneriske utviklingsprosjektet «Stories form a Geisha» av Remi
Johansen Hovdas (2015) teaterkompani.
Hovda trer inn i fortellerkunsten og bruker
dragsjangeren for å formidle samfunnsaktuelle tema og skaper den nye sjangeren
«forteller-drag» ved bruk av det man kan
omtale som: «Et tredje kjønn. Gjennom å
være mann og kle seg opp som kvinne, kan
dragartister formidle et uttrykk som verken
er helt mann eller helt kvinne».3 I dette man
kan kalle Judith Butler-universet, utvikles
Ensemble Princessilicious av to menn og en
kvinne. Alle går inn i drag-queen-roller.
Katinka er en såkalt «faux queen», altså
en kvinne som kler seg i drag. Mange
lurer på hva det er hun egentlig holder
på med. Kan ei jente være dragartist?
«Jeg får ofte det spørsmålet. Folk bryr
seg veldig om dette med kjønn, og
den holdningen vil vi utfordre», sier
Katinka. «Å leke med kjønn er et av
målene til Princessilicious. Karakterene
de spiller, dansen, kostymene – drag er
et virkemiddel. Vi har alle kunstnerisk
utdanning. Drag er kunst for oss, en
måte å formidle på.» 4
Vi ser at for scenekunstensemblet representerer kjønn et mulighetsrom for å skape
debatt, utrykke meninger, fortelle historier
og engasjere publikum. Scenekunsten-som-

medium iscenesetter slik kjønn som går ut
over det sosiale og biologiske kjønnet:
Gjennom å leve oss inn i et annet fiktivt
univers utenfor strikte rutiner, stramme
normer og stive regler kan vi få en opplevelse av at Drag byr på en annen verden.
Gjennom troen på fiksjonen og frigjøringen kan publikum igjen få grep om eget
liv, slik de selv ønsker å leve. Og det er
dette «Stories from a Geisha»
skal handle om – Geisha minner oss på
hva livet har å tilby til det enkelte mennesket (Hovda, 2015, s.3).
Judith Butler trekker nettopp frem drag-prosjekter som dette når hun skriver om hvordan estetikken kan frigjøre oss fra fastlåste
kjønnskategorier: «/…/ performance destabilizes the very distinctions between the
natural and the artificial, depth and surface,
inner and outer through which discourse
about genders always operates»
(Butler, 2002, s. xxvii).
3. Kjønn som utsyn mot det nødvendige
Hvordan kan vi så forstå kjønn som utsyn
mot det nødvendige? Det «nødvendige» i
forståelsen av kjønn kan omhandle forplantning på den ene siden, og sosial omgang og
aksept i en kultur på den andre siden. Vi vet
at det å aksepteres som den man opplever
at man er, er et grunnleggende premiss for
et menneskets selvfølelse og trygghet. I filmen Alt om min far problematiserer Esben
(Esther Perelli) Benestad og Even Benestad
(2002) nettopp spillerommet mellom individets rett til å skape seg selv og omgivelsenes
behov for å forstå, kategorisere og akseptere
også de som går utover kjønnsnormen, der
man enten er mann eller kvinne, heterofil
eller homofil. Her ser vi hvordan Butlers

2: Vidnes, U. (2015): http://www.aftenposten.no/viten/Bor-vi-begynne-a-si-hen-i-tillegg-til-hun-og-han-ogsa-i-Norge-8033593.html
3+4: http://universitas.no/kultur/60002/studenter-na-til-drags | 5: http://www.nfi.no/english/34402/alt-om-min-far
D R A M A N R . 0 3 _ 2 016

23

T E M A : KJØN N | FA G F E L L E V U R D E R T

T E M A : KJØN N | FA G F E L L E V U R D E R T

“
Iscenesettelser kan formidle meninger som

går ut over det verbale, fordi det teatrale og visuelle taler
til oss gjennom flere sanser.

ˮ

(2004) tese om obligatorisk heteroseksualitet
kommer til syne som en del av samfunnets
opplevde kjønnsnorm.
Filmen viser vi at kjønn som utsyn mot det
nødvendige innebærer å se menneskets væren som likeverdig og akseptert i kjærlig omsorg på tross av at man ikke alltid er forunt å
forstå den andre til fulle:
Contrary to my father's idea that this
film will promote him as a colorful
and different person who uses all his
time and effort to combat the cultural
bureaucracy, I wish to make a deeply
personal portrait where the fatherson problem area is considerate, and
where the amount of harm one person’s
self-realization can have on others is
established.5
Kjønn som utsyn mot det nødvendige handler også om at menneskehetens videreføring
er avhengig av begge kjønn, deres gener og
kromosomer. Ergo fremstår biologisk kjønn
som nødvendig for å opprettholde menneskehetens eksistens. Men det fødes ikke kun
jenter eller gutter. For hvert år fødes 10-12
barn med uklar kjønnsidentitet (intersex) i
Norge, og for disse barna er det nødvendig
å skape en situasjon der deres væren aksepteres. Uten kjønnsidentitet er en borger
uhåndterlig juridisk og sosialt, ifølge Marit
Vaula Rasmussen (2008)6. For å få et personnummer og bli registrert som borger må du
enten være mann eller kvinne:
Medisinens og statens håndtering av
intersex viser at kjønn ikke er noe naturgitt som bare kan administreres, det
må også formes. Når kjønnet er uklart,
går staten inn og gjør en avgrensning
ved hjelp av medisinen.7

De fleste av disse barna blir operert til jenter,
fordi det er medisinsk enklere å konstruere
kvinnelige kjønnsorganer enn mannlige i
denne omformingsprosessen, der presset om
å passe inn i konvensjonelle kjønnskategorier visuelt og estetisk er et førende premiss.
Historikk. Tradisjoner, normer og vante
tankemønstre styrer våre hverdagsliv. Vi
bygger samfunnet på kunnskap men også
ofte på uartikulerte holdninger og unnlatelseshandlinger som forsterker bestående
praksis fremfor å kritisk betrakte hverdagens
kjønnede mønster. Allerede på 1500-tallet postulerte Francis Bacon (1561-1626) at
Kunnskap er makt. Og Bacon, som pioner
for empirisk vitenskapelig metode, er ett
eksempel på hvordan menn historisk har
inntatt posisjoner som fikk forrang til å definere hvilken kunnskap og hvilket kunstsyn
som skulle vedtas og gis status, - av den enkle grunn at kvinner ikke hadde mulighet å
delta som samfunnsdebattanter. Det er dette
Butler (2002) omtaler som phallogocentrism.
Innen disse rammevilkårene trer det frem
eksempler på hvordan det mannlige blikket
inntar utvalgte posisjoner når det gjelder
kjønn og væren, i tråd med endring i tid og
sosialøkonomiske forhold.
En illustrasjon på dette er de to bildene slik
de på hver sin distinkte måte iscenesetter
representasjoner av kjønnet eksistens. Maleriet med tittelen Bia di Cosimo dè Medici
utført av hoffmaleren Agnolo Bronzino på
1500-tallet, forestiller den 5-årige Bia, en av
døtrene i den mektige Medici-slekten i Firenze. Bia fremstilles som den «lille voksne»,
i tråd med datidens barndomsideal. Mentalt,
men også fysisk ble barn sett som «uferdige
voksne» som skulle sosialiseres inn i voksenrollen. Bildet viser også til en fysisk, kjønnet
forståelse av barndom, der bruken av korsett
på små jenter var ett av sosialiseringsgrepe-

ne, selv om legestanden advarte mot skadene
det gjorde på skjelett og lunger. Bildet vi har
brukt som kontrast til denne iscenesettelsen
av kjønn er fra en serie der Joseph Cornell
på midten av 1900-tallet anvender Bronzinos motiv, blant annet i denne treboksskulpturen der det historiske bildet settes i spill
med referanser som åpner for betrakterens
meningsskaping. Slik vi ser iscenesettelsen
problematiseres det opprinnelige portrettet
med sin henvisning til en totale mangel på
mulighet til å utforske barndommens jenterolle, ved at Cornell nærmest plasserer Bia
bak lås og slå, med bastede hender som ikke
kan røre ved de små lekaktige objektene som
er satt inn i boksen.
Siden antikken var portrettets funksjon å
gjengi mennesket. En kan si at portrettkunsten fra starten hadde en avbildende, eller
mimetisk funksjon, der ønsket var å bevare
og levendegjøre et menneske og implisitt da
også kjønnsrollene. For studerer vi den mimetiske portrett-tradisjonen ser vi tydelig at
ulike verdihierarkier og kjønnsrollemønster
rammer inn de portretterte som kjønnet
væren. Jean-Léon Gérome malte bildet av
Phryne foran domstolen i 1861. Bildet baserer
seg på historien om kurtisanen Phryne som i
antikkens Athen ble stilt for domstolen fordi
hun hadde badet naken i en elv der tilreisende
pilgrimer kunne få et blikk av henne. Da bildet ble stilt ut i London i 1866 høstet det stor
beundring for den feilfrie håndverksmessige
fremstillingen. Den nøyaktige gjengivelsen
og den vakre, klassiske nakne skjønnheten
høstet også bifall. For oss forteller vel bildet
mest om hvordan kvinners handlingsrom
som kjønn ble satt i scene som innskrenket, i tillegg til å bli krenkende fremstilt.
Men fremstillingen av Phryne, som fordømt
og avkledd måtte underkaste seg dommernes blikk, satte i gang en diskusjon. En dis-

«Et dukkehjem». Lars Nordrum som Helmer og Liv Dommersnes som
Nora 15. august 1957. (Foto: Sturla Sturlasson, Nasjonalbiblioteket.)
kusjon der mennenes lystne blikk var det
som skapte forargelse. For på denne tiden i
England var 1600-tallsfilosofen John Locks
tanker satt i omløp. Han mente at kvinnens
rolle ikke skulle være underordnet mannen,
verken ut i fra en gudgitt eller naturlig samfunnsordning. Og han hevdet videre at patriarkatet som var basert på mannens herredømme var en menneskestyrt iscenesettelse
som burde opphøre som konstruksjon. Selv
om slike tanker som Lock fremførte eksisterte, representerte de opposisjonen og ikke
mainstream, eller det filosofen Karen Warren (1989) kaller «malestream», i sitt eget
århundre. Det var det tradisjonelle mannssamfunnets normer og verdier som var ledende innen både samfunnets syn på kunst
og fremstilling av kjønnsroller innen hele
kunstfeltet og alle kunstartene. Dette viser
at den forventede kvinnerollen som dreide
seg om å vise omsorg og ta ansvar for barna,
mannen og husholdningen ble understøttet, blant annet gjennom filosofers ideer og
kunstneres fremstillinger (Warren, 1989).

Scene from a medieval play in 1460, of the martyrdom of St. Apollonia.
From Bapst, Essai sur l'Histoire du Théâtre (1893).

Denne tankegangen ble i sterk grad fremholdt av filosofen Jean-Jacques Rousseau.
I sin oppdragelsesroman Julie fra 1761
argumenterte han for at kvinnen var av
en annen medfødt natur enn mannen, og
derfor var det maktpåliggende å oppdra til
kvinnens feminine trekk som var renhet og
ynde. Sofie i Rosseaus roman ble opplært til
å gå bedårende, neie yndig og synge inntagende. Denne oppdragelsen sosialiserte
jenter til undergivne kvinner som skulle
stå til personlig forføyning for menn, slik
vi kjenner det igjen fra Ibsens Et dukkehjem
der Helmer behandler Nora som sin eiendel: «Så, så, så. Vær min egen lille lerkefugl,
sånn som du pleier».
Filosofen Immanuel Kant bygde videre på
Rousseaus tanker idet han hevdet at mannen
primært var et fornuftsvesen, mens kvinnen
var behersket av sine følelser. Han beskrev
kvinnens forstand som skjønn og mannens forstand som dyp. Disse holdningene
skapte dilemmaer for kvinner som ønsket

et liv utenfor hjemmet. Flere kvinnelige romanforfattere som Amalie Skram skriver på
1800- og 1900-tallet om hvordan de holdes
fast i en kvinnerolle som ikke tillater at de er
skapende kunstnere. Et slikt valg ble sett på
som et brudd med en forventet kvinnerolle.
Også disse dilemmaene avspeiles i iscenesettelser av kvinners væren innen kunstfeltet.
Kvinner hadde ikke adgang som studenter
innen kunstakademiene i Europa før på slutten av 1800-tallet. Fra akademienes oppstart
ble heller ikke kvinnene brukt som modeller. Da kvinnene fikk innpass som modeller
i akademiene var studiet av mannskroppens
anatomi etablert. Mannlige aktmodeller ble
valgt ut i fra god fysikk og muskulatur. Og
det er først på 1900-tallet med den gryende
modernismen, at akademistudentene fikk
tegne etter modeller som bryter med den
unge, mannlige atletiske idealkroppen. Deres inntreden som modeller ble sett på med
en blanding av nysgjerrighet og mistenksomhet, noe som ble forsterket av at mange
var prostituerte.

6: http://forskning.no/medisin-kjonn-og-samfunn-seksualitet/2008/04/fodt-med-ubestemmelig-kjonn
7: http://kjonnsforskning.no/nb/2008/04/de-usynlige-barna
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“
Kvinner er ingen marginal sosial eller etnisk gruppe,
men halve verdens befolkning

ˮ

anvender dramatikeren historisk materiale
om barokkens Zille Gad, Maria Quisling og
Hildegard von Bingen for å iscenesette et
feministisk syn på levd liv, men av fiksjonens beskyttelse i dramatikkens tonespråk.
Løveid bryter tabuer og viser hvordan
kunsten utfordrer dokumentarsjangeren
med spor fra eventyrets univers. Kvinnene
hos Løveid er ikke bruksgjenstander, de er
derimot handlende subjekter. Løveid (1999)
bruker et sjangerbevisst formspråk og bryter med etablerte sjangerkonvensjoner og
kjønnsstereotyper.

It would be nice to do something important. Something political (Foto: Goksøyr/Martens)
Situasjonen var den samme i scenekunsten.
Å vise seg frem for penger ble for kvinnelige
skuespillere ansett som like stigmatiserende
som prostitusjon. Kvinnens rolle i teateret
har vært, og er ennå, relativt marginalisert.
Kirkens bannlysing av teaterkunsten allerede i romertiden ble begrunnet med forståelsen av at spill var ensbetydende med
falskhet. Først 900 e.Kr. ble teateret tatt inn
i varmen og brukt av de mannlige prestene
for å utvikle dialogisk sang og etter hvert
mysteriespill og pasjonsspill.
Kvinnenes entré på scenen har tradisjonelt
vært som et kjønnsobjekt for mannens blikk
(Hov, 1990, Crosshus, 2016). Men frem til
15-1600-tallet ble kvinnerollene primært
spilt av menn gjennom «cross-dressing».
Commedia dell'arte’s omreisende teater på
1600-tallet hadde faktisk kvinnelige aktører
siden kompaniene ofte reiste som hele familier. Men både før og etter kvinnens entré på
scenen er det primært menn som har dominert de vestlige teaterinstitusjonene, særlig
innen rollene som dramatikere, regissører,
teatersjefer og teateranmeldere: «Our stages
mainly reflect male experience/…/ theatre
offer far fewer opportunities for woman
than men» (Gardner, 2014:1). Deborah Deen
(2008) viser med studien Age, gender and
8:
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performer employment in Europe hvordan
kvinnenes stilling i scenekunsten er preget
av færre utviklingsmuligheter ved økt alder,
lavere lønn og en marginal posisjon i forhold
til mannen. Også nyere norsk forskning bekrefter disse funnene (Kleppe, Mangseth
og Røyseng, 2010, 2012, Gjærum, Vollan
og Bjerkestrand, 2015). En pågående britisk
studie av Dan Sage og Cathrine Rees (2016)
viser hvordan kreative næringer blir:
/…/ promoted and markeded as
socially progressive», selv om /…/
countless studies indicating that
women and others social groups are
freequently excluded from theese
industries, particulry in senior roles
(Sage & Rees, 2016).
Kvinner er ingen marginal sosial eller etnisk
gruppe, men halve verdens befolkning. De er
også i klart flertall blant det betalende publikum. Det er derfor et paradoks at flere kvinner enn menn er drama-/teaterstudenter,
mens flest roller tildeles menn (Sage & Rees,
2016). Menn får også større roller ved økt
alder, mens kvinner med økt alder og sceneerfaring får færre og mindre roller: «Alltid
færre, og det er enten ung jomfru, skjøge,
bestemor, amme. Den moderne kvinnen

mellom 35 og 65 finner du ikke så ofte»
(Gjærum, Vollan og Bjerkestrand, 2015, s.7).
Dagens situasjon i teateret er preget av at
«/…/ theatre education is feminised and
theatre work masculinised» og at «/…/men
still rise more quickly and more easily to senior roles»8 i arbeidslivet generelt. Dette til
tross for at:
Likhet har vært utgangspunktet for
den moralske, sosiale og politiske
orden som folk har kjempet og sloss
for gjennom hele den moderne tid.
Men enhver forestilling om likhet som
er forankret i forestillingen om et
autonomt, fritt og selvtilstrekkelig
individ, som kun omgår mennesker
som er situert på samme måte, har
vanskelig for å anerkjenne den avhengighet som har vært en del av kvinners
liv. Et likhetsbegrep der denne avhengigheten ikke anerkjennes, vil
effektivt ekskludere kvinner.
(Pettersen, 2011, s.140).
I samtidens kunstfelt iscenesettes stadig
mer sammensatte og ukonvensjonelle syn
på kjønn og væren, slik vi for eksempel
ser i dramaene Barock Friise, Maria Q og
Rhindøtrene av Cecilie Løveid (2007). Her

Endrede kunstneriske iscenesettelser har
sin parallell i nytenkning om kjønn innen
forskningslitteraturen. For eksempel gjelder
dette begrepet queer-theory som opprinnelig betydde «skjev» eller «underlig», som
ble anvendt negativt om mennesker med en
ikke-heteroseksuell identitet (Butler, 2002,
2004). I dagens forskningslitteratur signaliserer begrepet noe positivt ved at det postulerer en kritikk av den såkalte problemfrie
normaliteten, enten det gjelder kjønn, rase
eller kultur. På samme måte som homseog lesbebevegelsen har fylt innholdet i begrepene homofil og lesbisk med et positivt
betydningsinnhold, har queer-theory gjennomgått en transformasjon fra å være en
nedsettende kjønnsbetegnelse til å representere en filosofisk og samfunnsmessig
akseptert nytenkning.
Kvinnelige kunstnere som kategori. Linda Nochlin (1988) stilte kjernespørsmålet «Hvorfor har det ikke vært noen store
kvinnelig kunstnere?» i sitt kjente essay. I
dag 30 år senere henger spørsmålet fremdeles i luften innen alle kunstartene. Vi
ser begrepet «kvinnelige kunstnere» ofte
anvendt i offentligheten som en sub-kategori adskilt fra resten av kunstverdenen.
Samtidig vet vi at noe av det mest stigmatiserende en kvinnelig kunstner kan

oppleve nettopp er å bli kategorisert i som
«kvinnelig kunstner» (Forsgren, 2013):
Susanne Sundfør sa frå seg nominasjonen til beste kvinnelege artist til
Spelemannsprisen i 2010. Årsaka var at
Sundfør først og fremst såg på seg sjølv
som artist, ikkje kvinne (Øistad, 2012).

for vil det kvinner sier eller gjør ses i lys av
det faktum at hun er kvinne, enten kjønn er
relevant i konteksten eller ikke, og enten hun
vil det eller ikke. Denne situasjonen
som beskrives kan fremstå som en «deadend-situation», fordi veien ut av dilemmaet
tilsynelatende ser ut til å være stengt.

Sundførs reaksjon førte til at man avskaffet kategoriene «kvinnelig» eller «mannlig»
musiker for å understreke at kjønn ikke har
noe med musikkfaglig kvalitet å gjøre (Forsgren, 2013). Musikken ble per definisjon
av-kjønnet symbolsk sett gjennom Spellemannsprisen etter 2010. Men musikkfeltet
fremstår fremdeles som svært kjønnet og til
dels seksualisert gjennom musikkvideoer og
medias omtale og bilder.

Da er det viktig å minne om at vår oppfattelse av kjønn ikke er enten natur eller kultur,
men en syntese av de to. Syntesen kan derfor forstås som kontekstuelt og iscenesatt.
Alle iscenesettelser innebærer et snev at fiksjon - av det imaginære. «To imagine» betyr
«å se for seg», altså å forstille seg noe. Det
innebærer muligheten for å forestille seg annerledes, ifølge Aristoteles(1999). Mennesket har altså mulighet til sanselig klokskap,
det har evnen til å treffe gode beslutninger
basert på dets erfaring i verden i kombinasjon med dets evne til å forestille seg at verden kan bli eller fremtre annerledes. Det er
dette Aristoteles i den Nikomakiske Etikk
omtaler som kunnskapsformen phronesis.
Vi kan altså gjennom phronesis-begrepet
finne én vei ut av de Beauvoirs «dead-endsituation» - eller kvinnenes store dilemma.
Vi kan betrakte kjønn som et mulighetsrom
for utforskning og utfoldelse, som et frirom
til selv å definere hvem en ønsker å være,
slik Butler (2004) oppfordrer oss til. For
begrepene /…/ kvinnelig og mannlig rommer så mange kulturelle og konvensjonelle
«sannheter», og det er kun ved å utfordre
disse at vi kan komme nærmere en likestilling i kunsten. For å oppnå kjønnsbalanse
er det viktig at diskusjoner om kjønn ikke
kun blir en diskusjon om kvinners kunst,
men rommer hele diskusjonen om hvordan
vi forholder oss til kategoriene mannlig og
kvinnelig (Forsgren, 2013).

Ser vi på billedkunstfeltet er det urovekkende å se på tall fra Nasjonalmuseet i Norge
der bare 14 prosent av innkjøpte verker er
skapt av kvinnelige kunstnere, på Tate i
London er kvinneandelen 13 prosent og på
Pompidou-senteret i Paris ligger den på 17
prosent (Homlung, 2009). Ser vi mot teaterfeltet besitter menn både brorparten av
hovedrollene og de ledende posisjonene i
institusjonsteatrene (Gjærum, Vollan, Bjerkestrand, 2015). I teateret er det klassiske
repertoaret en stor utfordring da kvinnerollene er få og marginale og mannsrollene
står i fokus for intrigen som spilles. Likevel ser en stadig oftere ukonvensjonelle
valg som å la en kvinne spille Hamlet, slik
blant andre Teateret Vårt gjorde i 2014 med
Valborg Frøysnes i tittelrollen, og et større
fokus på mangfold, fargeblind- og kjønnsblind rollecasting.
Hvordan skal kvinnen komme ut av denne
outsider-posisjonen i kunsten? Det faktum
at en kunstutøver er kvinne danner den
bakgrunnen som enhver annen påstand trer
frem fra, hevdet de Beauvoir (2001), og der-

Så én måte å komme ut av kategoriseringen
«kvinnelig kunstner» er å betrakte kjønn
som et mulighetsrom og dvele ved kjønn som

http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/inspire-08/gender-inequality/
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«Balansedame», Den Nationale Scene 1986. Regi: Hilde Andersen, Scenograf: Inghild Karlsen

væren, fremfor å se på kjønn som en fastlåst
kategori. Kunsten som erkjennelsessfære
rommer muligheten nettopp til å overskride
normer, kategorier og klassifiseringer.
I billedkunstfeltet er den amerikanske gruppen Guerilla Girls interessante i denne forbindelse fordi de nettopp ønsker å påpeke
at kvinnelige kunstnere blir oversett. I New
York klistrer de opp plakater med konkrete
facts blandet med ironiske kommentarer der
de gjør oppmerksom på museenes skjeve
innkjøpspolitikk når det gjelder representasjonen av kjønn (se illustrasjonen neste side):
Guerilla Girls fremmer kjønn som et iscenesatt aktivistisk mulighetsrom med mål om å
fjerne barrierer som ofte reproduserer kulturelt aksepterte og begrensende rammer for
kjønn som væren. Illustrasjonen på plakaten
henviser til at Guerilla Girls bruker kunst
som aktivisme på kunstutstillinger iført nettingstrømper og gorillamasker for å sette i
gang diskusjoner – som de utfører, i Butlers
ånd, gjennom subversive aktive handlinger.
Kunstsyn. Filosofen Foucault hevder at
kroppen er formet av makten, fordi det synet
vi har på kropp er innpodet i oss gjennom
samfunnets sosialisering. Det finnes med
andre ord ingen nøytral kropp hinsides styring og forming. Svært mange av de kvinnelige samtids(performance)kunstnerne arbeider nettopp ut i fra dette utgangspunktet,
som for eksempel Kate Pendry 9, Martens &

Gøksøyr10 eller Sue Austin11. De ønsker å
bryte med det bestemte synet på kvinnekroppen som er innpodet i oss som et ideal.
De ønsker å få oss til å se at det tradisjonelle
synet på kjønn er innskrevet i et etablert betydningssystem som i stor grad er definert
av et penge- og et kjønnsmarked. De skaper
verk for å få retten til ikke å være bastet og
bundet, men til å definere sin egen kropp og
iscenesette sin egen identitet og forståelse av
verden (se bildet fra It would be nice to do
something important. Something political).
Foucault var ikke bare opptatt av kroppens
disiplinering. Hans arkeologiske genealogi
fremhever historie, kontekst, diskurser og
makt som grunnlag for forståelse av ulike
sosiale fenomen (Foucault, 1996, s.460).
Innen en slik diskurs innlemmes også
kunst som kunnskap, erkjennelse og refleksjonsarena. Følgelig er modernismens
autonome kunst erstattet med samtidens
mer mangfoldige og sammensatte syn på
kunst. Denne dreiningen i synet på kunst
fremholdt at kunstforståelsen ikke ligger
«realisert» i verket, men konstrueres i forhold til ulike kontekster og fortolkningspraksiser (Aure 2013: 12).
Filosofen Theodor Adorno (2003) peker på
fortolkningsrommet ved å hevde at ethvert
kunstnerisk fenomen viser utover seg selv
i kraft av det som det minner om, det som
det utgår fra, det som det vekker forventing
om. Ved at denne nye forståelsen av kunst

9: http://www.blackbox.no/tittel/the-agony-and-the-ecstacy-of-steve-jobs-av-mike-daisey/ | 10:
11: http://www.wearefreewheeling.org.uk/sue-austin-home
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Guerilla Girls-plakat (1985)

ikke tok hensyn til tidligere vedtatte kunstkonvensjoner, ble mangfold og det sjangeroverskridende ansett som en ressurs. Som en
følge vokste det frem mangefasetterte kunstpraksiser i et utvidet kunstfeltet, der kunst
ble forankret i samtidens virkelighetsfortellinger. Eksemplene på samtidskunst som vi
har presentert viser nettopp denne åpne og
kommunikative holdningen til livsspørsmål, i denne sammenhengen knyttet til
iscenesettelse av kjønn som væren.
Denne dreiningen fra kunst som «er», til
kunst som «gjør noe» innehar ofte et performativt aspekt som omhandler betrakternes
bearbeidende deltagelse i kunstbegivenheter
(Aure 2013: 17). Garnt Kestler kaller dette
den «performative turn» ved å anvende et
sitat fra Cheri Gaulke som beskriver situasjonen som en «…/ new aesthetic, informed
by the collective experience of the feminist educational process» (Kester, 2004, s.
24). Iscenesettelsene av kjønn som væren i
samtidsverkene som vi har presentert signaliserer en tilknytning til feminisme som
refleksjonsstrategi med en intensjon om å
erstatte dualismen mann-kvinne med et syn
på menneske og væren, uavhengig av konvensjonelle kjønnskategorier. Dette er verk
som fremviser ulike måter for hvordan «/…/
kunst kan bidra som estetiske mulighetsrom for refleksjon vedrørende eksistensielle
individ- og samfunnsspørsmål» (Aure &
Gjærum, 2015: 12)

Ende på reisen. Bilder, forestillinger og tekster er kulturelle ytringer som inngår i en
alltid tilstedeværende diskusjon om det å
ha og det å ta makt. Kunstverkene henvist
til i dette essayet må derfor forstås i en kontekst - i en sosial og kulturell sammenheng.
Det er i den sammenhengen iscenesettelsene
sier noe om det å ha makt til å påvirke eget
og andres blikk på verden. Iscenesettelser
kan formidle meninger som går ut over det
verbale fordi det teatrale og visuelle taler til
oss gjennom flere sanser. Dette essayet har
utforsket hvordan iscenesatte kunstuttrykk
kan bidra til dypere og mer åpen forståelse
av kjønnet eksistens. ◆
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STINE N. ELLINGGAARD, HØGSKOLELEKTOR I DRAMA- OG
TEATERKOMMUNIKASJON VED HIOA

Kvinnerolle på scenen:

FUNKSJON ELLER
KOMPLEKS KARAKTER?
Kvinnelige skuespillere har tradisjonelt vært nederst i hierarkiet ved norske
institusjonsteatre. – Heldigvis ser vi en dreining mot at de blir stadig sterkere
premissleverandører, også kunstnerisk, sier Ingrid Vollan, en av forfatterne
bak artikkelen Levd skuespillerliv og rolletildeling.
TEKST: STINE N. ELLINGGAARD

Hovedscenene her til lands og internasjonalt
har historisk sett vært dominert av menn.
Dramatikken har i stor grad vært skrevet
av menn. Hovedrollene har stort sett vært
skrevet for menn. Kvinnerollene har som
regel vært skrevet av menn. Regissøren har
ofte vært en mann. Hvilken innvirkning har
dette hatt på norsk skuespillerliv?
Skuespiller, regissør og førstelektor ved
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Ingrid Vollan har stor interesse for kvinnelige
skuespilleres mulighetsrom i Norge. Hun
var blant annet medforsker i studien Kvinner i norsk teater (KIT-studien 2013-2015)
som resulterte i forskningsartikkelen Levd
skuespillerliv og rolletildeling 1. I artikkelen
presenterer forfatterne funn fra hvordan
kvinnelige skuespillere opplever rolletildeling i norske institusjonsteatre. Samtidig har
Vollan som skuespiller opparbeidet et innsideperspektiv av erfaring og kunnskap omkring tematikken. Hun ble ferdig utdannet
ved Statens teaterskole i 1978, og har vært
ansatt ved flere institusjonsteatre, medvirket
i mange serier, produsert for TV og radio og
er i dag mye brukt som innleser av lydbøker.
1: http://www.artandresearch.info/
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TRAGISK HELT: De siste årene har Hamlet blitt spilt av kvinnelige skuespillere ved flere norske teatre. Her er det Marie Blokhus som gestalter den plagede danske prins.
(foto: Det Norske Teatret)

I dagens teater-Norge ser vi Hamlet bli spilt
av kvinner. På Det Norske Teatret spilles nå
Songfuglen hvor mannen er drevet på flukt.
Kjønn blir utforsket i nye kontekster - både
innenfor og utenfor institusjonsteatrene.
Det skaper ny forståelse av de gamle klassikerne. På Dramatikkfestivalen i 2015 var
9 av 10 dramatikere kvinner. Samtidig forholder vi oss fortsatt til historisk dramatikk
med hovedvekt av bærende mannsroller.
– Er det annerledes for den norske kvinnelige
skuespilleren nå i 2016 enn da du var nyutdannet i 1978?
– Kvinner har større råderett over eget arbeid enn de hadde i mine første år som skuespiller. Det har vært en veldig stor endring.
Tidligere fikk man jobb eller så fikk man
ikke jobb. Hvis man fikk fast ansettelse,
som veldig mange fikk, gikk man inn i en
institusjonsteaterkultur hvor hierarkiet var
veldig tydelig. Skuespilleren var underlagt
en instruktør og i noen sammenhenger eldre
mannlige skuespillere.
Vollan forteller hvordan de mannlige skuespillerne ofte tok mer plass og markerte seg

med større selvtillit enn deres kvinnelige
kollegaer. Hierarkiet fungerte slik at teatersjefen satt på toppen, og skuespilleren var
underlagt både instruktøren, scenografen
og kostymedesigner.
– Hvordan opplevde du dette?
– Det var jo vi som sto på scenen. Men de
som jobbet over, under og bak scenen hadde
i større grad bestemmende myndighet. Det
kunne noen ganger føles litt merkelig.
I dag er det derimot svært få faste skuespillerstillinger ved teatrene, forteller Vollan.
Og de som får tilbud om faste stillinger
ønsker gjerne ikke å være fast ansatt fordi
de får mange andre tilbud, både innenfor og utenfor teaterinstitusjonen. De kan
og vil bestemme selv. I dag ønsker mange
skuespillere, både mannlige og kvinnelige, i
større grad å definere sitt arbeid selv og skape egne prosjekter. Skuespillerutdanningen
er også mer rettet mot at skuespilleren anses
som skapende kunstner kontra utøvende, og
dermed mer selvbestemmende nå enn før.
– Hva betyr dette i praksis for skuespilleren?
HAR FØLT PROBLEMSTILLINGENE PÅ KROPPEN: Ingrid Vollan er skuespiller og teaterpedagog med lang erfaring både fra teaterscenen, film og TV-serier. Her
underviser hun studentene på filmproduksjonsemnet ved Høgskolen i Volda. (foto: Dag S. Roland)
D R A M A N R . 0 3 _ 2 016
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“
Mulighetsrommet er på mange måter større enn det var

for 40 år siden. Det forutsetter at de kvinnelige skuespillerne
ønsker å gripe mulighetene og selv tar føringen.

– Skuespilleren må være mer innstilt på å
initiere egne prosjekter. En skuespiller kan
ikke forvente, selv om man er utdannet ved
Teaterhøgskolen, å bli tilbudt fast stilling.
På institusjonsteatrene kan man bli tilbudt
stykke- eller årskontrakter.

også institusjonsteatrene åpner mer opp for.
Et annet vesentlig moment er at kvinnelige
skuespillere lenge har vært opptatte av er å
påpeke at den kvinnelige rollekarakteren
ofte fremstår som en funksjon i stedet for
en selvstendig kompleks karakter.

I dagens arbeidsmarked må skuespillere
fylle flere fagfunksjoner, man må skrive søknader, prosjektere, produsere og gjerne selge
sin egen forestilling. For dagens nyutdannede skuespillere oppleves dette naturlig.
– I vår undersøkelse problematiserer mange
kvinnelige skuespillere dette. En ung, nyutdannet skuespiller ønsker å arbeide mest
mulig, med varierte prosjekter, og jobber
gjerne på ulike teatre eller prosjekter på forskjellige steder i landet. Senere kommer en i
en livsfase hvor det er naturlig for mange å få
barn. Det økonomiske ansvaret og livssituasjonen for øvrig innebærer også at man blir
mindre mobil. Flere kvinnelige skuespillere
i KIT-undersøkelsen peker på at de taper på
dette området når de har vært noen år i yrket, fordi det er nødvendig for dem å søke
mer trygghet når de får omsorgsansvar.

I artikkelen «Levd skuespillerliv og rolletildeling» skriver forfatterne både om kvinnens
«erotiske funksjon» i teateret og kompleksiteten i at kvinner har kortere karriere enn menn
(alderisme). Vollan trekker i denne sammenheng en linje til Hollywood, hvor det for eksempel er veldig få kvinner igjen på Meryl
Streeps alder som fortsatt har mye å gjøre.
– Vi blunker jo ikke over det en gang. Det er
liksom bare sånn det er. Det er en selvfølge
at kvinner i mye større grad enn menn blir
definert ut fra utseende. Når du ikke lenger
er det mange menn definerer som seksuelt
attraktiv, så får kvinner i synkende grad
store teater- eller filmroller. Dette handler
altså om hvem som definerer.

– Innenfor den klassiske dramatikken er det
færre store kvinneroller enn mannsroller.
Dette har vel en betydning for den kvinnelige
skuespilleren?
– Ja, men samtidig skjer det spennende ting.
Et eksempel er jo Hamlet som nå har blitt spilt
av kvinner ved flere anledninger (ved blant
annet Teatret Vårt i Molde og Det Norske
Teatret i Oslo, red.anm). Det viser at det går
an å se mindre kjønnet på rollebesetning, også
i klassikerne. Men samtidig blir det litt feil å
«bytte kjønn» bare for å gjøre det, mener jeg.
Det må alltid være en kunstnerisk visjon bak.
Vollan viser til studien hvor mange konkluderer med at dagens kvinnelige skuespillere i
større grad må «ta skjeen i egen hånd» og initiere egne prosjekter på institusjonsteatrene.
– De bør ta ansvar for å bringe egne historier og livserfaringer til torgs. Dette ser vi
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Alderisme og den erotiske funksjonen
henger i så måte sammen. Ifølge KIT-studien
påpeker flere informanter at institusjonsteatrene henger etter samfunnsutviklingen for
øvrig. Som tidligere omtalt var institusjonsteatrene preget av menn i maktstillinger,
og mange informanter forteller at de har
opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet
i ulike arbeidssituasjoner. Vollan sier at
man kan anta at dagens unge kvinnelige i
skuespillere ikke lar seg og sin rollekarakter
definere som sexobjekter med mindre dette
åpenbart tilligger rollen.
– Våre informanter påpeker at det er vesentlig å problematisere disse fenomenene. Jeg
prøvde selv å ta standpunkt til det da jeg jobbet på scenen, men det var utrolig vanskelig.
Jeg har møtt mange skuespillere som sier det
var vanskelig å bite i seg å måtte opptre i et
sexy kostyme eller å tåle en seksuell dreining på en rolle eller scene - en dreining som
gjerne oppleves unaturlig for skuespilleren.
Ofte kan en erotisk situasjon oppstå hvor in-

struktøren ønsker at du skal gå lenger enn
du selv er komfortabel med.
– Det kan foregå situasjoner også utenfor
prøvesituasjoner, som i dag gjerne omtales
som seksuell trakassering. Ja, når du for
eksempel står i kantina, i et lettere påkledt
kostyme, kan det hende det kommer en liten kommentar om rompa di eller et klaps.
Dette må ikke nødvendigvis ha direkte
innvirkning på arbeidssituasjonen, men
det påvirker likevel ved at du blir gjort oppmerksom på at du blir betraktet som et interessant «objekt»; at du ses på som seksuelt
attraktiv. I jobbsammenheng kan det virke
forstyrrende på det ofte nære samarbeidet
mellom skuespillere og regissør. Som kjent:
skuespilleren er sitt eget instrument, og tar
i bruk stemme og kropp som nettopp det.
– Hvilke mulighetsrom mener du den kvinnelige skuespilleren har i dag, da?
– Angående det siste temaet må vi være
bevisste og gå inn i tematikken. Det er viktig å melde fra om man opplever noe som
uønsket seksuell oppmerksomhet i en prøvesituasjon. Jeg kan tenke tilbake på flere
situasjoner hvor jeg i større grad burde sagt
fra hva jeg syntes. I dag tror jeg det er større
rom for å være medskapende, melde hva du
vil og hva du står for. Helt fra det å be om
roller til det å skape selv.
Vollan poengterer at mulighetsrommet på
mange måter er større enn det var for 40 år
siden. Det forutsetter at den norske kvinnelige skuespilleren ønsker å gripe mulighetene og selv tar føringen. På den måten kan en
påvirke marginaliserende prosesser og alderisme. Er vi observante når vi ser teater, film
og tv-serier kan vi i flere sammenhenger se
den kjønnede fremstillingen av kvinnen –
horen, elskerinnen, voldsofferet etc. Vollan
etterlyser flere roller hvor kvinnen spiller
menneske, fremfor kjønnet kvinne.
– Skal vi ta utfordringen? Eller skal vi bare
la det fare? ◆

HILDE SYNNØVE BLIX DOSENT I
HØRELÆRE VED MUSIKKONSERVATORIET,
UNIVERSITETET I TROMSØ (UIT)

KJØNNEDE
VURDERINGER I
KUNSTFAGENE
Er vi partiske? Ja, sier forskningen.
TEKST: HILDE SYNNØVE BLIX

Så hva kan vi gjøre for å unngå å bedømme
ut fra stereotypier og egne ubevisste preferanser? Vi foreslår mer kunnskap, større bevissthet og åpenhet.
Det kunstfaglige fakultet ved UiT – Norges
arktiske universitet har de siste årene hatt et
spesielt fokus på det kunstutøvende feltets
skjeve kjønnsfordeling, særlig i toppstillinger. Våren 2015 satte fakultetet i gang
prosjektet Kjønn og skjønn i kunstfagene
– «nye» karrierebarrierer for kvinner. Prosjektet støttes av Norges Forskningsråds
nasjonale prosjekt BALANSE, og er en treårig satsing som skal bidra til å utvikle virkemidler, kunnskap og strategier for å bedre
kjønnsbalanse på toppnivå i kunstfagene i
akademia. Sentralt i prosjektet står forholdet
mellom kjønn og skjønn.
Prosjektet har blant annet som ambisjon å
bidra til å utvikle kunnskap om hva praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene legger
i «kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå»
og på hvilke måter dette kan ha betydning
for kjønnsbalansen på toppnivå i institusjo-

nene. En viktig del av denne diskusjonen er
hvilken betydning måten utdanningsinstitusjonene forvalter og operasjonaliserer kvalitetsbegrepet på, har for kunst- og kulturfeltet
forøvrig. Det nye i dette prosjektet er at kvalitetsdebatten i kunstutdanningene knyttes
til kjønnsproblematikk, ettersom kategorien
kjønn relativt sjelden kommer til utrykk i
diskusjoner om kvalitet i kunstfeltet.
Bias-forskning. Også kunstfagene er en del
av konkurransesamfunnet. Internasjonal
forskning viser at sjansen for å vinne i konkurransen om jobber og hedersbetegnelser
er betraktelig mindre hvis den som bedømmer vet at du er kvinne. Forskning viser at
det er en overveiende tendens til at vi rett og
slett har størst tiltro til (hvite) middelaldrende menn når vi leter etter høy kompetanse og
det faglige geniet. Dette kalles i forskningen
for «bias», noe som innebærer at vi alle er
forutinntatte og preget av stereotype oppfatninger av hva folk kan og vet.
Bias-forskning viser at kjønn spiller en betydelig rolle i vurderinger av kvalitet, kom-

petanse, ekspertise og profesjonalitet. En av
de studiene som har vakt oppsikt langt ut
over det akademiske miljøet, er den såkalte
«John og Jennifer-studien» fra 2012, hvor
127 professorer ved universiteter i USA ble
bedt om å vurdere CV-ene til fiktive arbeidssøkere. Mens noen fikk en søknad fra den
hypotetiske jobbsøkeren John, fikk andre en
identisk søknad fra den hypotetiske søkeren
Jennifer. Både mannlige og kvinnelige professorer ga i større grad John tilbud om jobb
enn Jennifer, noe som også omfattet høyere
lønn (Moss-Racusin et al. 2012).
Lignende resultater så man i musikkfeltet
hvor det viste det seg at etter at man startet
med prøvespill bak skjerm på 1970-tallet,
økte kvinneandelen i de største profesjonelle orkestrene i USA fra 5 til 25% (Goldin
& Rouse 1997).
I artikkelen Nepotism and sexism in peerreview viser Wennerås og Wold (1997) at
kvinnelige søkere til postdoktor-stillinger i
biomedisinsk forskning ble vurdert adskillig
strengere enn menn. De måtte ha produsert
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“
Sjansen for å vinne i konkurransen om jobber og

hedersbetegnelser er betraktelig mindre hvis den som
bedømmer vet at du er kvinne.

2,5 ganger så mye forskning for å bli vurdert
som like kompetent. I tillegg var avgjørelsene
preget av at det var en fordel å ha bekjentskaper blant fagfellene som vurderte. Denne
typen forskningen setter kvalitetsbegrepet
på prøve, ettersom skjønn og kjønn ser ut til
å henge sammen.
Kunst, kvalitet og kjønn. I alle kunstformer
vil kvalitetsvurderinger før eller siden være
en del av kunstutøverens liv og virke. Utøvende kunstnere gjennomgår for eksempel
kvalitetsvurderinger både i forbindelse med
opptak til studier, steder å vise fram kunsten
på, deltakelse på festivaler/biennaler, og ved
tildeling av stipender eller stillinger. I universitets- og høgskolesektoren vurderes utøvende kunstnere både når de konkurrerer
om stillinger og/eller når de søker opprykk
til førsteamanuensis eller professor. Kvalitetsvurderinger på kunstfeltet er selvsagt til
kontinuerlig debatt, og når kvalitet diskuteres, aktualiseres også vanligvis fenomener
som forfordeling, partiskhet, definisjonsmakt og kunnskap. I denne sammenhengen er det viktig å ikke glemme kjønn som
dimensjon i arbeidet med bedømmelse.

SKAPTE FORANDRING: Etter en sjåvinistisk introduksjon delte Thomas Felberg og Henning Kvitnes i 2008 ut Spellemannspris til Susanne Sundfør.
Sistnevnte kvitterte med med den legendariske takketalen «Jeg er først og fremst artist, ikke først og fremst kvinne». Episoden er blitt viktig for oppfattelsen
av kjønn i populærmusikken, og bidro til at kategoriene mannlig og kvinnelig artist ble fjernet fra Spellemannsprisen. (Foto: Lise Åserud/ Scanpix)
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På tross av at omtrent like mange kvinner
og menn utdannes som kunstnere/musikere/
skuespillere, er det en mye større andel menn
som inntar sentrale posisjoner på kunstarenaene. Eksempelvis er bare 18% av landets
professorer i musikk kvinner, og tilsvarende
har de mest kjente private galleriene så vidt
over 20% kvinnelig representasjon. I dramaog teaterfaget ser vi at det er et stort flertall
kvinner i undervisningsstillinger, mens på
professornivå er det ca. halvt om halvt med
kvinner og menn. Kritikk for manglende
kjønnsbalanse hos institusjoner som universiteter, festivaler, teatre, gallerier og media blir tidvis avfeid med at man ikke ser
på kjønn når man velger personer, men på
kvalitet. Dette argumentet for å slippe å tenke
seg om, bør ikke få stå uimotsagt all den tid
forskningen peker i retning av at kvinner blir
urettferdig bedømt.

ˮ

I mange sammenhenger ser man at verbalisering av hva kunstneriske kvaliteter er,
oppfattes som vanskelig, noe som ofte fører
til at faktorer som anerkjennelse, ressurstilgang og renommé brukes som kvalitetsindikatorer. Mangelen på språk om kunstnerisk
kvalitet, og vanskene med å konkretisere
bedømmelsesgrunnlagene, er faktorer som
kan skape barrierer for kvinner som oftest
vurderes i og av mannsdominerte vurderingsinstanser.
Personlig uttrykk og originalitet hører til kvaliteter som er krevende å beskrive og kvantifisere, men som framheves som sentrale i
bedømmelser av kunst og kunstnere. Hva
som konstituerer originalitet er ofte uklart,
nettopp fordi det nyskapende vektlegges.
I tillegg vil forskjellige felter i kunstutdanningene ha forskjellige kvalitetsforståelser
og vurderingstradisjoner, inkludert kjønnede posisjoner i de forskjellige feltene. Kvalitetsforståelsene vil blant annet preges av de
mange behovene vurderingene av kvaliteter
skal dekke. Hvis en festival eller institusjon
ønsker internasjonal anerkjennelse, velger
man kanskje heller en mye omtalt mannlig
utøver enn en mindre kjent kvinne (uavhengig av kvalitet) fordi det er økonomisk og
omdømmemessig tryggere.
I dette ligger det en mulighet for at man gir
fordeler til kunstnere man kjenner til, og/
eller at man er ubevisst kjønnsmessig forutinntatt, og for eksempel velger den man best
«forstår» kvalitetene til. I et allerede mannsdominert felt, vil vage kriterier både kunne
føre til at menn velger menn, og til at kvinner
vegrer seg for å oppsøke disse vurderingene,
noe forskning bekrefter er viktige forklaringer på kjønnsmessige skjevheter i mange
deler av samfunnet (Sandberg 2013). Dette
gir en reell fare for å gå glipp av talent og
kvalitetsmangfold.
Vurderingsarbeid innebærer både å «avgjøre
skjebnen» til en fagfelle, og denne «verdibestemmelsens» ordelag gir i seg selv uttrykk

for definisjonsmakt ut over enkelthendelsen.
Det at kvalitet er en uklar størrelse, vil i et
kjønnsperspektiv innebære problemstillinger knyttet til makt og verdier. Diskurser bidrar til å forme praksiser – blant annet kriterier for «hva som er bra og dårlig». Diskurser
har også en legitimerende og normaliserende
funksjon, altså sier de noe om hva som er
«riktig», og hva som regnes som generelle
standarder i et felt, noe som både kan ha
inkluderende og ekskluderende funksjon.
Ved å erkjenne mekanismer og «vaner» i et
miljø, kan man bidra til å kontinuerlig stille
spørsmål ved riktigheten av kvalitetene man
vanligvis vektlegger, og dermed også en bevissthet om hvorvidt kategorien kjønn spiller en rolle.
Budskapet til alle oss som er involvert i
bedømmelser og vurderinger av kunstnerisk kvalitet er: vær åpen om kjennskapet
til den/de som skal vurderes, vær åpen om
egne preferanser, diskuter hvorvidt kjønn og
stereotypier kan ha noen påvirkning på vurderingen og sørg for at vurderingsinstansen
har en mangfoldig representasjon. ◆
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HELGE LANGERUD HEIKKILÄ.
BACHELORGRAD I DRAMA- OG TEATERKOMMUNIKASJON
OG ÅRSSTUDIUM I KULTURLEDELSE FRA HØGSKOLEN I OSLO
OG AKERSHUS. ER MED PÅ Å DRIFTE TEATERUNGDOM.NO
OG HAR JOBBET FOR ØYTEATERET.

ORD UTEN KJØNN
Å reflektere rundt kjønn er alltid en viktig del av Oslo/Fusion International
Filmfestival. På årets festival sto det tydelig fram hvordan karakterenes
frigjøring fra kjønnsroller også frigjør språket og ordene.
HVA HVIS VI VAR GUTTER? Pojkarna, basert på Jessica Schiefauers populære ungdomsroman ved samme navn, er et skrudd eventyr om flytende kjønnsdefinisjoner.
TEKST: HELGE LANGERUD HEIKKILÄ

Salene på Cinemateket fylles opp av gamle
og unge, heterofile og homofile, single og
folk som er godt gift. Jeg ser folk som skiller
seg ut, men også de som forsøker å gli inn i
massen. Her er menn i kjoler, kvinner som
tidligere har vært menn og kvinner med kort
hår. Oslo/Fusion er en arena for ulikheter og
variasjon, og på lerretet vises mangfold, også
i bruk av ord.
Årets Oslo/Fusion Internasjonale Filmfestival byr på over 50 filmer, fra alle filmsjangre.
Felles for filmene er en skeiv tematikk, hvor
det i år, ifølge programteksten, er spesielt fokus på migranter, det å stå opp for seg selv
og gleden/friheten i dans. Å reflektere rundt
kjønn er alltid en viktig del av festivalen. Er
bestemte kjønn noe man er født som, eller
noe man velger selv? Og hva med ordene vi
bruker, kan de også endres og få ny betydning, dersom man ønsker det?
På forespørsel anbefalte festivalledelsen en
rekke filmer som tematiserte kjønn som rolle.
Tre av filmene jeg fikk se ble for meg et bilde
på selve festivalen: varierte, reflekterte og
med en bevissthet i bruken av ord. Man får
36

D R A M A N R . 0 3 _ 2 016

se ulike mennesker i ulike situasjoner som
alle har det samme ønsket om å være den de
er, i en verden som ikke nødvendigvis ønsker
at de skal få være det. Handlingene i filmene
viser verden slik den er, men gir også håp,
ved å si noe om hvordan den kan være.
Stud life. Den første filmen jeg så var Stud
Life, laget av den prisvinnende filmskaperen
Campbell. Stud Life er en romantisk komedie
fra 2012 som tar for seg det skeive miljøet
i London. Filmen viser byen slik regissøren
selv kjenner den: med kreative miljøer bestående av både mørkhudede og hvite, hvor
blind vold forekommer og hvor sex, drugs
og rock’n roll fortsatt lever i beste velgående.
Vi blir kjent med JJ og Seb. En mørkhudet
lesbisk «stud» og hennes hvite homofile bestevenn. De jobber og lever sammen. JJ har
sin egen youtubekanal hvor hun forteller om
livet, ærlig, rått og uten filter. En dag møter
JJ Elle. De forelsker seg i hverandre, men tre
blir fort en for mye.
Stud life er ærlig på alle måter. Campbell er
selv til stede på Cinemateket før visningen,
og hun forteller at dette er slik hun kjenner

OSLO/FUSION
International Filmfestival
(tidligere Skeive filmer)
Arrangert for 26. gang 5.-11.
september 2016.
Årets festival ble arrangert
på Cinemateket, Filmens hus.
Festivalen «ønsker å presentere
et filmprogram som skal underholde, opplyse, utfordre og
provosere. Hva som gjør en film
skeiv er et omdiskutert tema med
mange svar, men i løpet av de
siste årene har det blitt et begrep
som stadig er mer inkluderende
og som omfatter et bredt
spekter av filmer.»

NY KLASSIKER? En av de store klassikerne i skeiv filmhistorie er Paris is Burning fra 1991. Kiki (som ble vist på Oslo Fusion i høst) kan sees på som en slags 2016-versjon
av denne filmen; hvordan går det med det skeive afroamerikanske og latinamerikanske miljøet i New York om dagen?
D R A M A N R . 0 3 _ 2 016
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SKEIV ROMANTISK KOMEDIE: Stud Life (2012) er en lystig vri på en mørkere side av skeivt gateliv i London.

London. Klubbene spiller musikken hun
kjenner, gatene er de gatene hun kjenner
og menneskene rundt henne er både mørke
og hvite. London har alle slags mennesker,
derfor har Stud Life det også. Virkeligheten
trekkes inn i Campbells fiksjon.
Nettopp autentisiteten i filmen gjør at jeg legger merke til ordbruken til karakterene. Den
forteller noe om måten homofile i London
bruker språket på i dag. Campbell forteller at
ord brukes friere i disse miljøene. At kjønnsidentitet i ordvalg vaskes bort og at ordene
benyttes på andre måter enn vi i Norge er
vant til. JJ er for eksempel Sebs «brother» og
«guy», men blir også kalt «my girl». Ordene
beskriver en funksjon, ikke en kjønnsbestemt rolle. Dette er gjennomgående for filmen – og det oppleves befriende. Som om
man selv kan velge hvordan man ser verden
og personene rundt seg. Dette gjør at filmen
lever videre i hodet mitt lenge etter at den er
ferdig, og best av alt, denne ordbruken oppleves helt naturlig.
Kiki. Mens Stud Life er en spillefilm, er Kiki
en dokumentar. Kiki (Sara Jordenö 2016)
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tar for seg det skeive afroamerikanske og
latinamerikanske miljøet i New York. I
dette samfunnet kan fenomener som drag
og vogueing anses som grunnpilarer. Dette
er to ulike uttrykk, men begge viser nye og
annerledes tanker rundt hva kjønn trenger
å være. Vi følger noen aktivister og ressurspersoner som jobber dag og natt for å holde
ungdommer unna gata, kriminalitet og narkotika. Disse personene tilbyr de som faller
utenfor et tak over hodet, et sted de kan sove
og noen de kan snakke med. De driver hvert
sitt «hus» og blir som en ny familie for de
som mangler en. Filmen vant Teddy-prisen
på festivalen i Berlin og blir spilt på filmfestivaler over hele verden.
En av filmens stjerner, Gia, er tilstede i salen.
Før visningen forteller hun om sin transformasjon fra å være en redd liten gutt til å bli en
sterk modig kvinne. Hun er «mor» på et av
husene, men kaller seg også «far», «bror» og
«søster». Ordene beskriver funksjoner hun
ikler seg. En Mor kan du gråte til. En Bror
kan du tulle med. En Søster kan du shoppe
med. Og Far er der for å beskytte deg. Gia er
alle disse tingene i «huset».

VOGUEING: Scene fra Kiki av Sara Jordenö (2016)

Jeg opplever at hverdagen i Kiki handler
om valg. Du kan velge å være på gaten, du
kan velge å føle deg ukomfortabel i egen
kropp eller med egen seksualitet, men du
kan også velge å frigi deg fra dette. Du kan
ikle deg egne roller du velger selv. Med denne friheten og disse valgmulighetene blir
språket også friere. «Far» betyr ikke lenger
«mann», kjole er ikke lenger et plagg kun
for kvinner. Ved karakterenes nyvunnede
frihet får ordene ny mening.
Pojkarna. Stud Life og Kiki retter seg mot
et voksent publikum, mens Pojkarna har
en yngre målgruppe. Denne svenske spillefilmen basert på ungdomsromanen med
samme navn (skrevet av Jessica Schiefauers) handler om venninnene Kim, Bella og
Momo. Kim og Bella er kjærester, og de tre
er bestevenninner. Jentene tuller sammen,
går på skole sammen og dyrker planter i
Momos drivhus. De mobbes på skolen og
tenker at alt hadde vært bedre om de var
gutter. En dag oppdager de en magisk plante som forvandler dem til nettopp gutter.

Dette er et perfekt utgangspunkt for rebelske sprell og mer og mer forførende alternativer til deres egentlige identiteter.

naturlige gir Kim muligheter virkeligheten
ikke har. Spørsmålet jeg sitter igjen med er
om det var verdt det?

Filmen følger i stor grad Kim som trives
bedre som gutt enn jente. Eller gjør hun det?
Hun forstår ikke lenger hvor hun står. Vil
hun være en jente som er sammen med en
jente? En gutt som er sammen med en gutt?
En gutt som er sammen med en jente? Eller
en jente som er sammen med en gutt? Hun
forsøker å fortelle venninnene at hun mister
fotfeste, men får ikke ordene frem. Ordene
hun kjenner er ikke nok, hun trenger noe
mer. Identiteten hennes forsvinner inn i et
hav av umulige spørsmål. Jeg sitter selv igjen
med at hav av spørsmål og spør meg selv om:
Hva blir igjen av Kim?

Mennesker og ord i endring. Disse filmene
fra Oslo/Fusion representerer ulike filmsjangre og er rettet mot forskjellige målgrupper,
men har de likevel noen likhetstrekk: Alle
handler om kjønn, om å finne seg selv og leve
ut livet som den man egentlig er. Gjennomgående er en tanke om at kjønn ikke nødvendigvis er noe bestemt, men noe som kan
velges og også endres.

Pojkarna stiller spørsmål rundt kjønn som
rolle uten å komme med noen svar. Den forteller om noe som er vanskelig for mange og
stopper når problemene er på sitt verste. Det
overnaturlige plottet brukes som et virkemiddel for å fortelle en historie om usikkerhet og umulige grenser. Grenser naturen har
satt, men som ikke passer for alle. Det over-

Kjønn kan handle like mye om hva du identifiserer deg med som hva du er født som.
Ordbruken i disse filmene sammenfaller
med denne tankegangen da de bryter med
fordommer og forutinntattheter. En rekke
hverdagsord blir gjerne tilegnet ett bestemt
kjønn: søt=kvinne, kjekk=mann. Men kan
ikke kvinner være kjekke og menn søte?
Oslo/Fusion røsker tak i mine fordommer
og forutinntattheter, klarer å kaste dem opp
i luften og legger dem ned som et helt nytt
puslespill. Jeg forstår ordene annerledes og
blir mer bevisst mitt eget språk.

Oslo/Fusion International Film Festival
2016 befester etter mitt syn sin posisjon
som en viktig arena for mangfold og inkludering. Dette fordi filmene på programmet
ikke maler virkeligheten i svart-hvitt, men
viser at endring og ulikheter både er lov og
naturlig. Dette trengs det mer av. Her er det
naturlig at dramafaget kommer på banen.
Teateret har begynt, ved for eksempel å la
Maria Blokhus spille Hamlet eller ved å gjøre Solveig til en annengenerasjons innvandrer. Men etter min erfaring har dramafaget
stadig har en vei å gå. La gutter få rollen som
omsorgsfigur, la jenter leke ut slåsskamper.
Godt dramaarbeid er som å øve seg i å leve,
da må man også få øve seg i andre roller enn
de tradisjonelle kjønnsrollene. Her ligger det
et enormt potensiale, og Oslos skeive filmfestival kan vise vei. ◆
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SALKA GUÐMUNDSDÓTTIR, PLAYWRIGHT, BA DRAMA
(ABERYSTWYTH), MLITT CREATIVE WRITING (GLASGOW)

DEAREST
GIRLS
Girls take to the stage in Reykjavík to challenge gender
norms and outdated roles.

TEKST: SALKA GUDMUNDSDÓTTIR

In the best of all worlds, when we talk about
drama in education, we are talking about
a creative space in which the impossible is
made possible; a space which provides the
optimal conditions to explore ideas – big
and small, identity, body, mind and personal/communal potential. We are talking about
a space where children and young people are
given the chance to examine, question and
challenge preconceived notions from their
everyday lives.
Drama in education and youth theatre offers a unique playing field for experimentation with social and cultural roles, making it
the perfect educational and artistic tool for
examining issues of gender and sexuality;
issues that have never been more prominent
and are of enormous importance to young
people and their wellbeing, both as individuals and as groups. In fact, it is not least the
capacity to engage both the individual and
the group as a collective that makes drama
and performance such a valuable tool for
social exploration. Every year in Reykjavík,
this is demonstrated in front of hundreds of
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students, teachers and parents as the annual
talent competition Skrekkur takes place.
A multi-layered take. As anyone who has
worked with young artists knows, when
young people create art, they frequently
gravitate towards social issues and hot topics
that are of great concern to them, their peers,
teachers and families. Social injustice, bullying, the war in Syria, environmental matters, sexual violence and the refugee crisis
are some of the recurring themes in young
people‘s art at the moment. By tackling the
issues head-on, art and drama can even serve
to alleviate anxiety instead of internalizing
worries and fears.
Another noticeable topic at this point in time
is the breaking up of conventional gender
roles and the search for a more fluid notion
of gender and sexuality. Feminist discourse
on social media and in popular culture has
had a vast influence on young people‘s artistic expression. As the discourse surrounding
gender is quickly moving away from absolutes, binaries, straight facts and «correct»

answers, drama and performance are the
perfect platform to explore a multi-layered
take on gender, being a sort of philosophical
playing field where we say yes to ideas and
to each other. The abstract and the absurd
is allowed; the complex and confusing too.
Young people take centre stage. One of the
biggest events on the Reykjavík school calendar is Skrekkur, an annual talent competition for grades 8-10, where creative teams
of teenagers from the city‘s schools meet to
showcase their talents in approximately 5-7
minute performances that are devised by
the students with some teacher guidance,
usually by the school‘s drama teachers. The
aim is to let students explore a variety of artistic possibilities, generate positive school
spirit and teach young people to take creative and practical responsibility for presenting their own ideas.
Students bring a wide range of skills to the
stage; some act, some play instruments, others sing, dance, write text, make costumes,
do make-up or compose choreography.

«YOU CAN'T STOP WHAT'S COMING!»: The performance Dearest Girls is an expression of what is already a strong wave of feminism among many young people,
but it also brought the issues to the surface and to national attention (photos: Skjár 1 and youtube.com)
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“
As the discourse surrounding gender is moving away

from absolutes, binaries, straight facts and «correct» answers,
drama and performance are the perfect platform to explore
a multi-layered take on gender

ˮ

“
I was ten years old when they
first called me a whore

ˮ

Established in 1990, the competition has
served as a sort of socio-cultural barometer
for trends and hot topics among several generations of the city‘s students. Over the years,
we have seen the participants work with
concepts such as multiculturalism, drugs,
bullying, the futility of war, the Icelandic
financial crisis and demonstrations, picking
up the currents of society and placing them
centre stage.

position of the act. The winning act of Skrekkur in 2015, Elsku stelpur – Dearest Girls – by
Hagaskóli in the west end of Reykjavík was a
striking feminist performance, questioning
gender norms and the conflicting messages
young girls have been forcefed. An excellent
example of how the creative arts in education
can give young people a platform and a voice,
this performance mixed spoken word, music
and dance in a powerful way.

an annual city-wide dance for grades 8-10,
which infamously prohibited girls from baring their legs and revealing too much skin,
taking us right back to the last century. The
girls point out how problematic it is to claim
that the legs and bare skin of fourteen year
old girls are too sexually suggestive. They are
directly challenging their own environment
and the messages coming from teachers,
youth leaders and authorities.

Over the past few years, Icelandic society
has, like many others, seen a new and powerful wave of feminism driven by the youngest generations using social media as a major platform, in particular when it comes to
sexual autonomy, sexual violence and body
shaming. The 2015 Skrekkur competition
featured several acts incorporating themes,
visual material and references to women‘s
recent uprisings on social media: the socalled «Free the Nipple» revolution – an initiative in which hundreds of women posted
pictures of their breasts as a statement that
they would not be shamed for their bodies
– and the orange/yellow Facebook profile
pictures that had spread throughout Iceland only weeks earlier; orange if you had
been sexually assaulted, yellow if you knew
someone who had.

Girls taking up space. The spotlight comes
up on a solitary girl standing on a box holding a microphone. She raises the microphone
and says, with great feeling and a strong
voice: «I was ten years old when they first
called me a whore.»

Immediately following the Skrekkur final,
the recording went viral and is now synonymous with the youngest generation of Icelandic feminists. It stirred up the discourse
surrounding gender roles and was the topic
of countless interviews, opinion pieces and
social media discussions.

One school used their act to pay tribute to the
women‘s rights struggle on the centenary of
women‘s suffrage in Iceland; girls danced in
red socks, the symbol of the generation who
fought for their rights back in the 60s and
70s. Created in an atmosphere that would
have been unthinkable only a few years earlier, when discussing gender injustice was seen
as lame and prudish, these were acts that
were unashamedly feminist and outspoken.
However, there was one school that stood
out, both for its courage and the artistic com-

All in all, three girls appear standing on boxes as a group of dancers is lit up in the centre.
While the trio perform an acid sharp text –
about being constantly told to shut up, calm
down, take up less space, behave, be more
sexual, be less sexual, use more make-up,
use less make-up, make themselves smaller,
conform, being called a whore and a slut – a
dozen of their peers perform a mesmerizing dance that incorporates conventionally
feminine poses and mimicks acts of silencing
and violence, of the power of solidarity. Their
bodies conflict and come together. Over the
span of only a few minutes they reveal the
constant mixed messages, the compromised
female body, the interference of the patriarchy, as they take up space in the most «unfeminine» way with unflinching language:
«Oh, dearest patriarchy, every time you tell
me to calm down and shut up, you‘re really
just encouraging me to scream as loud as I
can: You can‘t stop what‘s coming!»

While Dearest Girls was an expression of
what was already a strong wave among many
young people, it brought the issues to the
surface and to national attention. It is an example of the kind of space I have described;
where an exploration of preconceived notions and social positions is allowed to happen in a physical, psychological and intellectual way. This is a precious gift that we have
a responsibility to grant children and young
people, regardless of their background, their
social status or domestic situation. Because
in this space, anything can happen. ◆

Some of the most powerful passages involve
the recital of a controversial dress code for

Illustrasjonsfoto: Pexels.com
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A R T I K K E L E N er
vurdert og kvalitetssikret
av anonyme fagfeller

MARIT AKERØ
1.AMANUENSIS I PEDAGOGIKK VED INSTITUTT FOR ESTETISKE FAG,
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA). UNDERVISER PÅ STUDIET I
FORTELLERKUNST OG FAGLÆRERUTDANNINGEN I KUNST OG HÅNDVERK.
FORSKER INNENFOR HÅPS-FILOSOFI OG HÅPSPEDAGOGIKK. HAR
PUBLISERT FLERE ARTIKLER OG HOLDT EN REKKE
FORELESNINGER INNENFOR TEMAET.

“
Dersom håpet om et bedre liv ikke gis rom i

fantasien en gang, hvordan skal en slik virkelighet
i det hele tatt kunne skapes?

ˮ

EVENTYRHELTEN
– HÅPETS ROLLEMODELL?
Undereventyrets helter blir rollemodeller for et utholdende, handlekraftig
og målrettet håp, men gjennom sin sårbarhet og avhengighet av hjelp
viser de samtidig at håpet ikke er en individuell indre ressurs.

TEKST: MARIT AKERØ

Som pedagog og håpsforsker brenner jeg for
å utvikle håpssterke barn. Undersøkelser viser at håpet har stor betydning for livskvalitet, mestring av kriser og ikke minst når
det gjelder pågangsmot overfor fremtiden.
Hvilket barn trenger ikke håpsstyrke i møte
med livet?
«Håpsintervensjon» kalles det når man i forskjellige omsorgsprofesjoner bevisst søker å
skape og styrke håp hos barn (og voksne) i
kritiske livssituasjoner. Det anvendes blant
annet kreative metoder som drama, tegning, maling og fortelling. I denne artikkelen retter jeg søkelys mot folkeeventyret
(undereventyret) og spør: Kan eventyrhelten
være en mulig rollemodell for håp hos barn?
Ved å følge den kvinnelige helten i Østenfor
sol og vestenfor måne og analysere atferden
hennes i lys av empirisk basert håpsteori, i
hovedsak representert ved den amerikanske
psykologen Charles Richard Snyder, vil jeg
nærme meg et svar på spørsmålet.
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«Hope….a sense of the possible». Femårsgruppen har vært på dagstur. Store, svarte
tordenskyer har tvunget dem hjem igjen.
Idet de er like ved barnehagen, bryter uværet løs. Barna styrter mot avdelingene som
ligger spredt rundt en stor, åpen plass. Christian løper fremst i flokken. Han ser seg ikke
tilbake og vet ikke at de andre har søkt ly i
nærmeste hus. Selv løper han over plassen
til sin egen avdeling som ligger lengst borte.
Han snur seg triumferende: «Førstemann
i mål!» – og oppdager at han er helt alene.
Mellom ham og vennene ligger den tomme
lekeplassen og uværet. Han blir redd og løper ut igjen. Det lyner og tordner i ett. En
haglskur slår imot ham. Han gjemmer seg
under en platting midt på den åpne plassen.
Der blir han liggende alene i et inferno av lyd,
lys, hagl og drivende vannstrømmer. «Var du
ikke fryktelig redd?» spurte jeg da han senere
fortalte hva han hadde opplevd. «Jo», svarte
han med tynn stemme, «men så lekte jeg at
jeg var Supermann som var på parti med de

gode kreftene og sloss mot de onde, og da
måtte det gå bra!»
Episoden ligger noen år tilbake i tid, men
gjør fremdeles inntrykk. Gjennom identifisering med helten og på parti med de gode
kreftene i tilværelsen er det mulig for en femåring å forestille seg en lykkelig utgang, selv
om øyeblikket er fylt med forferdelse. Den
amerikanske psykiateren William Lynch
kaller fornemmelsen av mulighet i en kritisk
situasjon for håpet i sin første fase: «I define
hope, at this earliest stage, as […] a sense of
the possible […] while hopelessness means
to be ruled by the sense of the impossible
(Lynch 1987, s. 32). Uttrykker ikke femåringens «da måtte det gå bra», nettopp «a sense
of the possible»?
Den franske filosofen Gabriel Marcel (18891973) hevder at håpet er like viktig for sjelen som surstoff er for å leve (Marcel 1974
s.10). Hva sier empirisk forskning om håpets

betydning? Undersøkelser viser at håp har
en beskyttende effekt mot suicidale ønsker
(Huen, Ip, Ho & Yip 2015). Videre fremmer håp mestring i situasjoner som innebærer ulike former for stress (Folkman 2010).
Håpsintervensjon viste seg å ha positiv effekt
på mestringsevnen hos flyktningebarn (6-18
år). I dette prosjektet anvendte man blant
annet fortellinger, tegning/maling og drama som metoder for å styrke håpet (Yohani
2008). Sagt i en sum viser håpet seg som en
dynamisk livskraft som virker positivt inn
på tanker, følelser og handlinger.
Fra Supermann til folkeeventyr – fra fascinasjon til forskning. Supermann, en helteskikkelse fra nyere tids eventyr, har en fremtredende rolle i den innledende beretningen,
men fortsettelsen skal ikke handle om ham.
Fra tidlig barndom har jeg hatt en sterk fascinasjon for heltene i en langt eldre eventyrsjanger: folkeeventyrene. Dette er en stor og
uensartet samling fortellinger som deles inn
i grupper etter et internasjonalt typesystem
(AT 1-2499). Jeg har særlig vært opptatt av
gruppen undereventyr («tales of magic» AT
300-749) hvor man trekkes inn i en magisk
og mirakuløs verden. Helten kjemper mot
ondskapsfulle mennesker eller destruktive
krefter i form av troll og trollkjerringer og
noen ganger den onde selv. Utfordringer som
kan synes fullstendig umulige, må løses før
seieren er sikret. Men fortellingene er også
rikt utstyrt med gode hjelpere som har underfulle evner eller tildeler gaver som blir
avgjørende for at helten kan nå målet. En lykkelig slutt er ett av de viktigste kjennetegnene
ved undereventyrene.
Disse fortellingene har, selv om det også er
store forskjeller, enkelte sentrale trekk til felles med beretningene om Supermann: helten, de gode kreftene i kamp med de onde
– og seieren. Det er nettopp den lykkelige

slutten som gjør undereventyrene egnet til
å skape «a sense of the possible» (jf. Lynch) i
vanskelige situasjoner. Episoden med Supermann ble inspirasjonskilde til et forskningsprosjekt med tittel: «Håpet som ingen kunne
målbinde. En analyse av håp i en gruppe norske undereventyr» (Akerø 2014).
Den tyske folkloristen Lutz Röhrich (19222006) påpeker at folkeeventyrene ikke utelukkende er underholdningsdiktning, men
kan betegnes som opplevelses- og erfaringsdiktning (Röhrich 1979, s. 229). Når håpet
har så stor betydning som forskning gjentatte ganger har dokumentert, vil det ikke
da være rimelig å anta at folkeeventyret også
uttrykker håpet som livserfaring?
På bakgrunn av en gruppe valgte undereventyr, stilte jeg følgende forskningsspørsmål:
1. Hvordan kommer håpet til uttrykk i de
valgte eventyrene? 2. Hva karakteriserer håpet i disse fortellingene? (Akerø 2014) Flere
års forskning innenfor håpsteori(er) gjorde
det mulig å konstruere et teoretisk fundament for analysen. Dette fundamentet omfattet håpsfilosofi representert ved den tyske
håpsfilosofen Ernst Bloch (1885-1977) og den
franske filosofen Gabriel Marcel (1889-1973),
samt empirisk basert håpsteori ved et utvalg
bestående av 20 vitenskapelige fagartikler
innenfor psykologisk og helsefaglig håpsforskning. Filosofi ble valgt for å ivareta håpet
som eksistensielt fenomen, mens det empiriske materialet representerte undersøkelser
og klargjøringer av selve håpsbegrepet. Samlet bidro teorimaterialet til at håpet fremsto
med klare karakteristika som jeg kunne søke
etter i undereventyrene. Prosjektet danner et
viktig grunnlag for spørsmålene som stilles
videre i denne artikkelen, men av plasshensyn er det ikke mulig å komme nærmere inn
på selve analysen og dokumentasjonen av
håp i dette tidligere prosjektet.

Den lykkelige slutten som uttrykk for håp
En gjennomgang av forskningslitteraturen
omkring håp viser at det finnes utallige definisjoner og beskrivelser av begrepet. I en
eldre undersøkelse av Kaye Herth, en hyppig referert håpsforsker innenfor sykepleievitenskap, gir informantene uttrykk for at
håp handler om «to move beyond what is
and envision a better tomorrow for self and
others» (Herth 1993, s. 144). Håpet fremstår
med langt flere karakteristika i undersøkelsen, men denne enkle beskrivelsen fanger
opp et sentralt trekk ved håpet, som er særlig
dekkende for situasjoner hvor livet oppleves
vanskelig (som i mange undereventyr): Man
beveger seg i tankene ut over her-og-nå-situasjonen og ser for seg «a better tomorrow».
Den tidligere analysen viste at undereventyrets lykkelige slutt nettopp kan sies å uttrykke et håp om «a better tomorrow for self and
others». Håpet avspeiles på tre nivåer i fortellingene: 1. Individnivå – håp for den enkelte
(representert ved helten) som befinner seg i
en vanskelig situasjon. 2. Sosialt klassenivå
– håp om at den fattige og undertrykte en
gang skal få oppreisning og bedre levevilkår
(Akerø 2015 b). 3. Kosmisk nivå – håp om
at gode og skapende krefter skal overvinne
det onde og destruktive i tilværelsen (Akerø
2015 a).
Den lykkelige slutten har provosert – for livet
er ikke slik, har man hevdet. Men menneskets håp er slik. Dypt i oss ligger en hunger
som skaper lengsel og håp, sier Ernst Bloch.
Vi opplever tilværelsen som mangelfull og
disharmonisk og lager oss fantasibilder av
hvordan den burde være (Bloch 1980 s.103
f). Slike forestillinger finner vi både i kunst
og litteratur – og i undereventyrets lykkelige slutt, enten det dreier seg om individets
lykke, sosial klassereise for fattige eller seier
over ondskapens krefter. Freud betegner sli-
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“
Heltene blir rammet av de alvorligste kriser, men bryter

opp fra situasjonen og legger i vei mot et mål som er så viktig
at selv de verste prøvelser ikke kan stanse dem.

“

Vi opplever tilværelsen som mangelfull
og disharmonisk og lager oss fantasibilder av
hvordan den burde være

ˮ

ˮ

ke fantasier som ønskeoppfyllelse og flukt.
Man flykter fra realiteten og oppnår en indre følelsesmessig tilfredsstillelse. På denne
måten korrigeres følelsen av utilfredshet.
Fantasien blir en kompensasjon for en utilfredsstillende virkelighet. Bloch tar avstand
fra Freud og kaller slike fantasier et korrektiv
til realiteten. Å kunne fantasere om en motvirkelighet – en håpets virkelighet – til de
faktiske forhold slik eventyret gjør, handler
om å lage et nødvendig korrektiv til den nåværende realitet, et korrektiv som viser oss at
virkeligheten må endres. Fantasien reduseres
dermed ikke til en kompensasjon for realitetens mangler, men kan brukes til en kritikk
av realiteten og bli et utgangspunkt for planlegging og målrettet handling. Dersom håpet
om et bedre liv ikke gis rom i fantasien en
gang, hvordan skal en slik virkelighet i det
hele tatt kunne skapes?
Håp uttrykt gjennom atferd. Selv om den
lykkelige slutten kan forstås som et uttrykk
for håp, er det ikke gitt at helten uten videre kan utropes til håpets rollemodell. På
hvilken måte uttrykker helten håp? Ordet
håp nevnes ikke i fortellingene. Folkeeventyrene som sjanger karakteriseres ved
en knapp og stram form, både som muntlig tradisjon og i skriftlige utgivelser. Max
Lüthi (1909-1991), sveitsisk litteraturviter
og eventyrtolker, karakteriserer det europeiske folkeeventyret som abstrakt og dybdeløst i sin form (1960). Eventyrfigurene er
karakterer som handler. Følelser og tanker
faller utenfor eventyrets fremstillingsform.
Vi forbinder gjerne håp med følelser, men
håp, og også håpløshet, påvirker både tanker, følelser og atferd og kommer til uttrykk
gjennom tanker, følelser og atferd (Farran,
Herth & Popovich 1995). Man snakker
bl.a. om håpets «atferdsdimensjon», dvs.
de handlinger en person setter i verk for å
oppnå det hun/han håper. Vil vi undersøke
om helten kan kalles håpets rollemodell,
må vi som en konsekvens av eventyrets
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form, ta for oss heltens handlinger – eller
atferd som jeg velger å kalle det i denne
sammenheng. Forskningsspørsmålet blir:
Viser helten håpsatferd? Det er gjennom sin
atferd hun/han kan framstå som rollemodell for håp. Men dette spørsmålet føder et
nytt: Hva er håpsatferd?
Vi kan forstå håp som et eksistensielt fenomen slik de store håpsfilosofene Gabriel
Marcel (1889-1973) og Ernst Bloch (18851977) gjør. Håp er også et psykologisk fenomen og kan tilnærmes fra ulike psykologiske ståsteder. To amerikanske psykologer, Ezra Stotland (1924-1993) og Charles
Richard Snyder (1944-2006), har hatt stor
innflytelse innenfor håpsforskningen og
er hyppig referert. Begge ønsket å «rense»
håpet for enhver filosofisk dimensjon for å
gjøre begrepet mindre diffust og dermed
mer tilgjengelig for observasjon og analyse.
Men denne strenge avgrensningen fører til
at viktige aspekter ved håpet utelukkes. De
to er likevel er godt utgangspunkt for å belyse hva håpsatferd innebærer.
Stotland beskriver håp som «expectation
greater than zero of achieving a goal» (Stotland 1969, s. 2). Forventningen kommer til
uttrykk i handlinger eller atferd som har
til hensikt å nå målet. Håpet er altså ikke
bare en indre følelse, men kan observeres
som handlinger. Vi kan snu på dette og si at
handlingene en person iverksetter for å nå
et mål, sier noe om forventningen – håpet
om å nå det.
Mål er også sentralt i Snyders håpsforståelse. Mye i hverdagen vår handler om mål,
hevder han. Det kan dreie seg om alt fra å
nå bussen til mål av langt større og dypere
karakter. I følge Snyder kommer håpet til
uttrykk i hvordan vi tenker om målene våre
– «hopeful thinking» kaller han det. Målene opptar tankene våre: Har jeg en sjanse til
å nå dette målet? Hva må jeg gjøre for å nå

det? Hvordan komme fra der jeg befinner
meg nå til dit jeg håper å være om et år? Så
fastslår han: «Hope is the sum of the mental
willpower and waypower that you have for
your goals» (2003, s. 5).
Hva betyr dette? Willpower er den drivende kraften i «hopeful thinking». Det
er vanskelig å finne en kort oversettelse
for begrepet. «Viljestyrke» er nærliggende
som betegnelse, men det handler ikke om
viljestyrke som personlighetstrekk, men
om en mental energi (bl.a. utløst av målets
betydning) som motiverer og driver og som
hjelper oss til å tåle frustrasjoner underveis
og ikke gi opp målet: Jeg kan klare dette!
Jeg må prøve litt til! Waypower handler om
kraft til å finne veier til målet og til å finne
nye veier når vi møter hindringer. Man må
finne «kursen», planlegge og vurdere. Waypower kan oversettes med navigasjonskraft.
Snyder bruker betegnelsen «pathways
thinking» om denne prosessen – tenke ut
gangstier til målet. Disse to, willpower og
waypower, er hovedkomponentene i «hopeful thinking» hos Snyder, og i fortsettelsen vil jeg vise hvordan «forventning»
(jf. Stotland) og willpower og waypower (jf.
Snyder) kan utledes av heltens handlinger/
atferd. Jeg anvender de engelskspråklige
faguttrykkene fordi en norsk oversettelse
krever flere ord.
Håpets reise. Vi skal følge den kvinnelige
helten i et gammelt undereventyr, «Østenfor sol og vestenfor måne» (AT 425). Vanligvis sies det at fortellingen stammer fra
Apuleius bok: «Metamorfoser» eller «Det
gylne esel» (ca. 150 e. Kr.f.), hvor vi finner
det under tittelen «Amor og Psyke», men
eventyret finnes allerede i en skriftlig kilde
før Apuleus, nemlig hos Aristides i hans
erotiske «Fortellinger fra Miletus» i Lilleasia fra ca. år 200 før Kr.f. Her har eventyret
eksistert i muntlig tradisjon i minst 1000 år
før den skriftlige nedtegnelsen.

Sent en torsdagskveld banker det på
vinduet i en fattig manns stue. Han
har huset fullt av unger og verken vått
eller tørt å gi dem. Utenfor står en
kvitebjørn: «Vil du gi meg den yngste
datteren din, så skal jeg gjøre deg like
rik som du nå er fattig?» Dette kan
verken mannen eller resten av familien
stå imot, og etter intenst mas og overtalelse, gir yngstedatteren etter. Det viser
seg at kvitebjørnen er bjørn om dagen,
men om natten når ingen ser ham, er
han menneske. Han forbyr henne å se
ham, og det er mørkt om natten, så hun
kan ikke se ham. Men etter et besøk
hos moren som forskrekket sier: «Det
kan jo være et troll du ligger med,» kan
hun ikke la være. I nattens mørke lyser
hun på ham, og tre varme talgdråper
drypper ned på skjorten hans slik at
han våkner. Da inntrer katastrofen.
Fordi hun har sett ham, må han forlate
henne: «Jeg har en stemor som har
fortrollet meg slik at jeg er kvitebjørn
om dagen, nå må jeg reise dit. Hadde
du bare holdt ut året, så hadde jeg vært
frelst.» «Kan jeg ikke få være med,» ber
hun. Nei det kunne hun ikke. «Men
kan du si meg veien, så skal jeg lete
deg opp? Det kan jeg vel få lov til!» Ja,
det kunne hun, men det var ingen vei
dit. Stedet lå østenfor sol og vestenfor
måne, og dit fant hun aldri frem. Neste
morgen når hun våkner, er både kjæresten og slottet som hun hadde bodd
i borte. Hun oppdager at hun er helt
alene midt i mørke, tette skogen. Ved
siden av henne ligger den filletullen
hun hadde med seg hjemmefra.
(Fritt etter Asbjørnsen og Moes
Samlede eventyr I (AM I)).
Husmannsdatteren har mistet både hjem og
kjæreste, og hun vil aldri kunne finne ham
igjen, har han sagt. Scenen ligger tett opp til
Lynch’s beskrivelse av håpløshet: «[…] there

is no way out, no exit» (Lynch 1987, s. 35).
Bildet er preget av fortvilelse. Hun gråter og
bærer seg, tigger og ber. Men håpløshet karakteriseres ikke ved fortvilelse alene, men
også ved avmakt og apati (Lynch 1987, s. 47
f). Scenen preges ikke av apati og avmakt.
Hun våkner om morgenen, alene og forlatt
i en mørk og tett skog. «Da hun nå hadde
gnidd søvnen av øynene sine og grått seg
trett, ga hun seg på veien», sier teksten (AM I,
s. 238). Kan vi med Lynch betegne dette som
«a sense of the possible» (1987, s. 32), håpet i
sin første fase? – eller med Herth: «to move
beyond what is and envision a better tomorrow for self and others» (1993, s. 144) – håp?
I undereventyrene blir heltene rammet av
de alvorligste kriser, men bryter opp fra situasjonen og legger i vei mot et mål som er
så viktig at selv de verste prøvelser ikke kan
stanse dem. Krise – oppbrudd – legge i vei
mot et ønsket mål er en handlingsgang som
er felles for de fleste undereventyr. Jeg kaller
dette håpets reise.
Håp skaper aktivitet for å nå målet, mentalt
som bl.a. planlegging (Snyder 2003), fysisk
som handling (Stotland 1969). Oversetter
vi dette til eventyrets språk, heter det: «Så
ga hun seg på veien, og så gikk hun i mange,
mange dager» (AM I, s. 238, min utheving).
Å begi seg på veien mot et mål, kaller Stotland forventning større enn null om å nå det
– håp. Å gå i mange, mange dager med målet
for øye, kaller Snyder willpower og waypower,
hos ham komponentene i «hopeful thinking».
Vi skal følge husmannsdatteren videre på
ferden, og se atferden hennes i lys av Stotland og Snyder. Jeg velger en fortellende stil
i tråd med eventyret:
Langt om lenge kommer hun til et stort berg.
Utenfor sitter en gammel kone og leker med
et gulleple. Husmannsdatteren spør om
hun vet veien til slottet som ligger østenfor

sol og vestenfor måne. Men konen kjenner
ikke veien og sier at dit kommer hun sent
eller aldri: «[…] men du skal få lånt hesten
min, og den kan du ri på til grannekjerringa
mi, kanskje hun kan si deg det» (AM I, s.
240). Jenta setter seg opp på hesten og rir i
langsommelig tid. Hun gir ikke opp. Dette
handler om willpower, en mental energi som
motiverer og driver.
Neste kone vet heller ikke veien – og heller
ikke neste, men kanskje østavinden vet, kan
hun fortelle, for han blåser så vidt omkring.
Men verken østavinden, vestavinden eller
sønnavinden kjenner veien. Omsider kommer hun til nordavinden, og han vet veien,
men han advarer: «Jeg har blåst et ospeløv
dit en eneste gang, men da var jeg så trett at
jeg ikke orket å blåse på mange dager. Men
er det så at du endelig vil dit….» (AM I, s.
242). Ja, svarer husmannsdatteren, hun både
vil og må dit – willpower. «Så fór de av sted
så langt, så langt at ingen kan tro hvor langt
de fór, og alltid gikk det utover havet», sier
teksten (AM I, s. 243).
I norske undereventyr må helten forsere
mørke og tette skoger, fjell og vann som
sperrer veien. Veien er et vågestykke hvor
man blir utsatt for både farer og prøvelser.
Om husmannsdatterens reise heter det at
ferden er så voldsom at hus og hele skogrøfter ryker med. På sjøen forliser hundrevis
av skip. Nordavinden blir trettere og trettere og til sist så utkjørt at det bærer lavere
og lavere over sjøen. Bølgetoppene slår om
hælene hennes. Hun klamrer seg til ryggen
hans og slipper ikke taket – willpower. Det er
så vidt han får kastet henne inn på stranden
nedenfor slottet som ligger østenfor sol og
vestenfor måne. Da er han så trett og ussel
at han må hvile i mange dager før han kan
dra hjem igjen.
Husmannsdatteren har havnet like ved slottet hvor kjæresten er fange. Hvordan skal
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hun få kontakt med ham? Hun må planlegge
hvordan hun skal forsere en rekke hindringer. Waypower kaller Snyder dette. Det dreier
seg om å finne løsninger, navigere i retning
av målet og ikke komme ut av kurs. Neste
morgen setter hun seg under ett av vinduene
og gir seg til å leke med et gulleple som hun
har fått av en av de gamle konene hun møtte.
Datteren til trollkjerringen blir straks interessert, men eplet lar seg ikke bytte verken
for gull eller penger, sier husmannsdatteren
og innleder forhandlinger med henne. Igjen
kan vi kalle dette waypower. Hvis hun får
komme opp til prinsen og være hos ham i
natt, så skal gulleplet bli hennes! Og slik blir
det. Men kjæresten våkner ikke selv om hun
roper og rister i ham, for han har fått en sovedrikk av trollkjerringen. Jenta lar seg ikke
stoppe – willpower. Hun må finne en løsning
– waypower. Utpå dagen setter hun seg igjen
utenfor vinduene til slottet med et gullhespetre som hun har fått av kone nummer to.
Det går som forrige gang. Hun forhandler,
og i bytte for hespetreet får hun komme opp
til prinsen, men enda hun roper og skriker
og rister i ham, så sover han slik at hun ikke
greier å få liv i ham. Hun gir seg ikke, men
prøver enda en gang å finne en løsning på
problemet. Hun viser igjen både willpower
og waypower. Denne gangen tar hun frem en
gullrokk som hun har fått av den siste konen, og nå lykkes hun. En gruppe mennesker
som er fanger på slottet, forteller kjæresten
hennes at hun er kommet og at han ikke må
drikke det trollkjerringen gir ham om kvelden. Dermed holder han seg våken, og de
gjenforenes. Fortellingen fortsetter, men vi
skal stanse her.
Håpets reise er fylt med utfordringer og
oppgaver. Det dreier seg ikke om tilfeldig
aktivitet, men om planlegging, vurdering
og målrettet handling – av Snyder kalt waypower. Vi kjenner ikke tankene hennes, men
vi ser spor av både planlegging, vurdering og
handling i atferden. Så kunne vi slutte her,
men da hadde vi stått tilbake med et håp som
bare var for oppegående og handlingskraftige mennesker, og slik er det ikke – heller
ikke i undereventyrene. Vi forlater derfor i
fortsettelsen Stotland og Snyder for å gi rom
for et aspekt ved håpet som disse to har avgrenset seg fra.
Håpefulle relasjoner . Vi blir i fortellingen
vitne til en imponerende mental energi og
navigasjonskraft. Handlingene forteller
om heroisk innsats, men sier samtidig klart
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at selv helter må bæres et stykke på veien.
Gode hjelpere er nødvendige for å nå målet. De gode hjelperne er veiledere. De viser
vei helt fram til slottet som ligger østenfor
sol og vestenfor måne. De gir hjelp i form
av konkrete gjenstander, utstyr som viser
seg å komme til nytte. De trøster og bærer.
Husmannsdatteren sitter på ryggen av både
østavinden, vestavinden og sønnavinden og
til slutt nordavinden som blåser henne like
inn på stranden ved slottet hvor kjæresten er.

i folkeeventyrene for «Leitfiguren»: «forbilder» (2013, s. 1175). Han er dypt fascinert av
disse fortellingene og hevder at de formidler
folkeopplysning lenge før dette begrepet eksisterte (2013, s. 411 f). Mens bonden ennå
var livegen, påpeker han, bryter fattiggutten
opp fra armoden i barndomshjemmet og legger i vei for å vinne kongsdatteren. Og han
lykkes. Mens lærde fremdeles skalv av redsel
for hekser og djevler, tar eventyrhelten opp
kampen mot ondskapen – og seirer.

Å bli veiledet skritt for skritt, trøstet og hjulpet og til slutt båret i mål virker nesten urovekkende sett i lys av den prestasjonskultur
som omgir oss i dag. Heltestatusen henger i
en tynn tråd. Det er eventyrheltens vågemot
som ofte fanger oppmerksomheten og trekkes frem som forbilledlig i ulike sammenhenger, sjeldnere avhengigheten og behovet
for hjelp. Men den fullstendige historien
om håpets reise er at husmannsdatteren og
undereventyrenes øvrige helter ikke makter
den strabasiøse ferden utelukkende i kraft
av seg selv. De er fullstendig avhengige av
gode og bærende krefter i tilværelsen. Selv
er de gjerne beskrevet som ganske stakkarslige. Husmannsdatteren ligger gråtende og
forlatt i skogen. Av utstyr har hun kun en
filletull. Helten er ofte det yngste barnet, en
mishandlet og foraktet stedatter eller en fattiggutt/jente. På denne måten antydes heltens sårbarhet.

Å bryte opp og legger i vei for å skape «a better tomorrow» (jf. Herth) er hos Stotland uttrykk for en forventning – dvs. håp – om å nå
målet. Jeg har kalt denne handlingen «håpets
reise». Reisen er ikke preget av passivitet og
lettvint ønsketenkning. For husmannsdatteren er veien til målet full av utfordringer, og
slik er den i de aller fleste undereventyr. Om
slutten er lykkelig, er veien til målet på ingen
måte lett. Slitet med å komme dit kan kreve
sko av jern fordi veien er uendelig lang. Det
hender helten må gå åtte ganger rundt jorden
for å nå målet, eller trenger klør av stål fordi
man må klatre oppover glatte bergvegger for
å komme frem. Her kreves kraft til ikke å gi
opp (willpower) og evne til å finne veier til
målet (waypower).

«[…] help is part of the nature of hope», fastslår Lynch (1987, s. 42), og protesterer mot at
håpet utelukkende er en personlig og selvtilstrekkelig indre ressurs. Håp er et relasjonelt
fenomen, fastholder han: «It is always relative
to the idea of help. It seeks help. It depends»
(Lynch 1987, s. 3). Utviklingspsykologisk sett
er det nettopp slik håpet starter i sin spede
begynnelse. Barn gjør sine grunnerfaringer i
håpet i det tidlige forholdet til den nærmeste
omsorgspersonen. Erik H. Erikson (19021994), forfatteren av Barndommen og samfunnet, understreker at det tidlige håp i høyeste grad er et forholdshåp. Det er innenfor
denne relasjonen håpet vokser seg sterkt og
blir et livsdyktig håp eller motsatt: svekkes.
Denne forholdskarakteren beholder håpet –
om ikke i samme sårbarhetsgrad som når vi
er barn. I eventyret er relasjonen til de gode
hjelperne avgjørende for at husmannsdatteren kan nå frem til målet.
Håpets rollemodell. I trebindsverket, Das
Prinzip Hoffnung, kaller Ernst Bloch heltene

Undereventyrets helter blir rollemodeller
for et utholdende, handlekraftig og målrettet håp, men gjennom sin sårbarhet og avhengighet av hjelp, viser de samtidig at håpet
ikke er en selvtilstrekkelig indre ressurs. Håp
er et relasjonelt fenomen, påpeker Lynch: «It
seeks help. It depends» (Lynch 1987, s.3). Som
fiksjon kunne folkeeventyret operert med
helter som i kraft av seg selv var uovervinnelige. Men som opplevelses- og erfaringsdiktning (jf. Röhrich) velger undereventyret
helter som er hjelpetrengende. Gjennom sin
avhengighet av og relasjon til gode hjelpere
ivaretar helten som håpets rollemodell også
relasjonsaspektet ved håpet.
Avsluttende diskusjon. Undereventyr er
et fascinerende forskningsmateriale. Men
funnene vi gjør er avhengig av både forskningsvinkel og hvilke spørsmål vi stiller.
I denne sammenheng har jeg gått til «Østenfor sol og vestenfor måne» (AT425) og
stilt spørsmål om håp: Viser helten håpsatferd? I lys av håpsforskere som Snyder og
Stotland er svaret et ubetinget ja. Kan så ett
undereventyr representere de mange? Undereventyrene er forskjellige i sitt innhold,
men handlingsgangen: krise – oppbrudd –

“

Å bli veiledet skritt for skritt, trøstet og hjulpet
og til slutt båret i mål virker nesten urovekkende sett i lys av
den prestasjonskultur som omgir oss i dag.

ˮ

legge i vei mot et ønsket mål, er den samme
i de fleste fortellingene. Det er denne felles
handlingsgangen som gjør det mulig å generalisere fra ett eventyr til de mange.
Tema håp er forbausende lite fokusert i
forskningen rundt folkeeventyr. Selv den
psykologisk orienterte faglitteraturen om
eventyr som kom i kjølvannet av Freud og
Jung, vier liten oppmerksomhet til håpet.
Går vi til folkloristisk forskning, finner vi
at den danske folkloristen Bengt Holbek
(1933-1992), hevder at folkeeventyr – og
dermed undereventyr (dansk: trylleeventyr) – var de fattiges underholdning og
uttrykte deres håp og drømmer. Men det
finnes så langt jeg har klart å spore, ingen
undersøkelse av håpet i undereventyrene
basert på håpsteori. Dette prosjektet representerer derfor et nybrottsarbeid.
Bloch hevder at store kunstverk kjennetegnes ved at de ikke utelukkende uttrykker sin egen tid, men har et «overskudd»
(Überschuss) som peker ut over sin historiske kontekst (Bloch 2013, s. 110 f). Dette
overskuddet må stadig synliggjøres gjennom analyse, fortsetter han, for på denne
måten bidrar vi til å utvikle og fornye den
kulturelle arven. Det er mitt håp at denne
artikkelen gjør nettopp dette. Undereventyrene har et «overskudd» som peker langt
ut over sin tid fordi det i sin tematikk er
nært knyttet til den menneskelige eksistens. Fortellingene avspeiler verden som vi
erfarer den med ondskap, lidelse og prøvelser og rommer samtidig et håp som overskrider disse erfaringene. Jeg påstår ikke at
håp er undereventyrets intensjon, men en
tekst eller en fortelling vil også være bærer av fenomener som først blir synlige ved
bestemte spørsmål. I denne sammenheng
har jeg stilt spørsmål om håp. Sett i lys av
håpsteori kan undereventyret gjennom sin
handlingsgang ikke unngå å uttrykke håp

der det fører sine helter gjennom kamp
mot onde og destruktive krefter frem til en
lykkelig slutt. Ut fra dette perspektivet blir
disse eventyrene en håpsbærende kulturarv
og helten en håpets rollemodell på ferden
mot målet. ◆
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“
Vi hadde lovet barna at de skulle få være

TINE ERIKSEN SKJOLD. FREELANCE DRAMA- OG TEATERPEDAGOG.
UTDANNET LEKTOR I DRAMA OG TEATER FRA HØGSKOLEN I OSLO
OG AKERSHUS, VÅREN 2016.

medskapere av en dramatisk fortelling, uten ordentlig
å legge til rette for det senere.

ˮ

PROSESSDRAMA:
ØYEBLIKKETS KUNST
Hva skjer hvis vi utfordrer og utvider ideen om hva vi skal skape i møte
med prosessdramaets deltakere? Hvis helhet ikke nødvendigvis er noe vi trenger
å oppnå? Hvis hovedpersonen kan bo i en ubåt og i et telt, i et slott og i et tre?
Hva vil skje da?
TEKST: TINE ERIKSEN SKJOLD

– ÅÅ! DERE BESTEMMER JO ALT!!!
Oppmerksomheten rettes mot en liten gutt
i et stort hjørne, til venstre i det avlange
rommet. Med bena samlet og knyttnevene
strammet står han rakt og stirrer alvorlig mot
en mildt sagt forskrekket dramapedagog.
Dramapedagogen er meg, og jeg står som
frosset fordi jeg nettopp har blitt avbrutt i
en spennende og intens vandring gjennom
Skumleskogen, på jakt etter den onde kong
Frank. Jakten skulle barna, jeg og tre andre
masterstudenter fra Høgskolen i Oslo og
Akershus gjøre sammen. Den var ett av flere
ledd i utviklingen av en dramatisk fortelling
som hadde sitt utgangspunkt i informasjonen om at Frank Miller var tilbake, og skulle
utarbeides sammen med en gruppe SFOelever under Festspillene i Harstad sommeren 2015. Hvem Frank var, hvorfor han var
kommet tilbake og hva dette ville ha å si for
prosessdramaets deltakere skulle vi sammen
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finne ut av, blant annet gjennom et besøk i
Skumleskogen. Problemet var bare at den
lille gutten i det store hjørnet ikke opplevde
fortellingen som en han var med på å utvikle.
Hadde vi solgt en løgn? Den britiske
dramapedagogen Cecily O´Neill søker en
dramapedagogikk som har øyeblikket som
utgangspunkt, og beskriver prosessdramaformens mål som å frigjøre seg fra alt annet
enn det den umiddelbare dramatiske hendelsen gjør krav på.
Guttens skuffelse i eksempelet over kan i ettertid betraktes som et resultat av at vi hadde
solgt inn en arbeidsmetode vi ikke holdt oss
til i stor nok grad. Vi hadde lovet barna at de
skulle få være medskapere av en dramatisk
fortelling, uten ordentlig å legge til rette for
dette senere. Frem til tidspunktet for guttens
utbrudd hadde barna kun fått være med på å
bestemme at Frank Miller var en ond konge
som skulle ta hevn. Resten av historiefortel-

lingen hadde vi i stor grad tatt oss av gjennom et utvalg lærerstyrte dramametoder.
Selv om disse metodene i utgangspunktet
hadde som formål å legge til rette for at en
dramatisk fortelling skulle komme til syne
og utvikles i øyeblikket, opplevdes det ikke
slik for enkelte av barna.
I ettertid undret jeg på hvorfor det ble
slik. Opplevelsen i Harstad dannet noe av
beveggrunnen for min master i estetiske
fag, hvor jeg utforsker og utfordrer Cecily
O´Neills prosessdrama Frank Miller med et
utvalg drama- og performance-teoretiske
perspektiver.
Utfordreren: performance. De performanceteoretiske perspektivene ble valgt fordi
man med en performance blant annet søker
å gjøre seg avhengig av og skape verket i det
umiddelbare møtet mellom aktører og tilskuere (Fischer-Lichte, 2008, s. 75). Performance
kan sådan danne et godt utgangspunkt for å

ÅPEN STRUKTUR?: Gjennom en tunell i skumleskogen beveget Frank Miller seg mot landsbyen. Utfordringen var å åpne opp for at barnas stemmer skulle få
plass i utarbeidingen av fortellingen om Frank Millers vandring. (foto: Julianne Husvik Sukkestad)
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“
Ideenes mangfoldighet burde betraktes som
en fordel heller enn en ulempe.

ˮ

INKLUDERENDE: Hvordan kan dramapedagogen bruke sine verktøy til å inkludere barnas fortellermåte i større grad, samtidig som hen ivaretar
pedagogens ansvar?, undrer Tine Skjold (foto: Juliane Husvik Sukkestad)

belyse og forstå O´Neills prosessdrama som
nettopp har som mål å frigjøre seg fra alt
annet enn det den umiddelbare dramatiske
hendelsen gjør krav på (O`Neill, 1995, s. xiii).
Samtidig viste det seg også etter hvert at performanceteorien kunne utfordre O´Neills
prosessdramaform. Blant annet hadde dette
en sammenheng med min forståelse av at
performanceteater i større grad enn prosessdrama våger å utfordre grensene for hva
en forestilling (eller et prosessdrama) kan
inneholde og være.
Prosessdramaets konflikt. Selv om vi med
et prosessdrama skal skape og utvikle en
dramatisk fortelling i møtet med barna, skal
det også ende i en signifikant erfaring for de
involverte. Med dette menes at deltakerne i
løpet av prosessdramaets gang skal ha utviklet en helhetlig dramatisk verden og dramatiske karakterer med dybde og kompleksitet
(1995, s. 55). O`Neill gir dermed noen klare
retningslinjer for hvilke deler av øyeblikket
man bør inkludere og bruke som materiale
for å utvikle fortellingen til enhver tid: nemlig de som best kan lede til og skape helhet.
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I Harstad var dette utfordrende fordi barnas
fortellerform gjerne ikke var særlig helhetlig. Ofte ville de at Frank Miller skulle bo i
et slott, i et telt, i et tre og i en ubåt på en
og samme tid. Noen ville også at han skulle
være en hest, mens andre var fast bestemt på
at han var et menneske. Midt i utviklingen
av det ene prosessdramaet ville noen også
utforske en helt annen historie enn den vi
opprinnelig hadde begynt på. Barnas ideer
var altså mange og fargerike, men dessverre
ofte for ulike til at de kunne settes sammen
til en helhetlig fortelling med det O`Neill beskriver som dybde og kompleksitet.
Prosessdramaets form kan man dermed forstå at til stadighet kom i konflikt med innholdet som barna foreslo, og i Harstad handlet
øyeblikket derfor ofte om å velge bort utallige og sprikende ideer fordi de sto i veien for
helheten. I lys av performanceteori derimot,
burde disse ideenes mangfoldighet betraktes
som en fordel heller enn en ulempe.
Målet om det uforutsigbare. I følge Dr.
Erika Fischer-Lichte skal en performance
være flytende og uforutsigbar, blant annet

gjennom å gjøre sin eksistens avhengig av
møtet mellom tilskuere og aktører (FischerLichte, 2008, s. 75). For å oppnå dette avhengighetsforholdet satt for eksempel aktørene i
Richard Schechners performance Commune
forestillingen på pause inntil femten tilskuere hadde sagt seg villig til å delta på den måten som aktørene ønsket. Svært mange tilskuere nektet, og den planlagte forestillingen
ble satt på pause over lengere tid (Schechner,
1994, ss. 46-55).
I løpet av pausen oppsto situasjoner aktørene
ikke kunne ha planlagt på forhånd. Noen av
tilskuerne gikk på do, noen var stille og ventet, noen kranglet og diskuterte med aktørene. Pausen igangsatte altså en rekke uforutsigbare hendelser, og aktørenes stopp muliggjorde at performanceforestillingen fikk en
flytende og uforutsigbar karakter. Plutselig
var det ikke lenger aktørene som satt med
makten og viten om hva forestillingen skulle
inneholde, men tilskuerne i øyeblikkets møte
med forestillingen og aktørene.
En lignende uforutsigbarhet søkte jeg i min
utforskning av og i mitt arbeid med prosess-

drama. For hva skjer hvis jeg som dramapedagog i større grad utfordrer og utvider ideen
om hva vi skal og kan skape i møtet med prosessdramaets deltakere? Hvis jeg åpner opp
for at helhet ikke nødvendigvis er noe vi
trenger å oppnå? Hvis Frank Miller kan bo i
en ubåt og i et telt, i et slott og i et tre? Hva vil
skje da? Vil erfaringen bli mindre signifikant
for deltakerne?

gå frem for å utvikle de ulike fortellingene.
Med min fremgangsmåte ble det dermed
ikke mulig å oppnå den samme uforutsigbarheten som aktørene eksempelvis oppnår
i Commune, hvor forestillingen baseres på
tilskuernes uforusette reaksjoner. Et spørsmål jeg derimot har stilt meg i ettertid er om
denne uforutsigbarheten er mulig eller riktig
å ivareta i dramapedagogisk arbeid?

Søken etter en åpnere struktur. Som en del
av min praktiske mastereksamen ville jeg
utforske disse spørsmålene. Dette skulle gjøres gjennom å legge til rette for utviklingen
av et prosessdrama hvis mål var å åpne opp
for og inkludere deltakerne i skapelsesprosessen - i større grad enn det jeg tolket at
O´Neill klarte med sin struktur. Jeg ønsket
å gå bort fra ideen om at vi skulle skape en
helhetlig fortelling, og forsøkte å legge til
rette for bruk av arbeidsmetoder som åpnet
opp for uforutsigbarhet - hvor maktstrukturene ble forskjøvet, og deltakerne var like
viktige og avgjørende som meg i utviklingen
av prosessdramaet.

Pedagogens ansvar. Hvis jeg slapp kontrollen for mye i arbeidet med elevene kunne de
bli usikre og redde. Usikkerheten og angsten
ledet ofte til at arbeidet stoppet opp, og var
dermed ingen god drivkraft for det kreative og skapende arbeidet. Å tydeliggjøre og
skjerpe rammene for utviklingen av prosessdramaet ledet derimot til at skapergleden og
trangen kom tilbake igjen, og utviklingen
av prosessdramaets dramatiske fortellinger
kunne fortsette. Rammene opplevdes på den
måten som like nødvendig som behovet for å
løsrive seg fra dem.

Dette viste seg å være mer utfordrende enn
først antatt, og tilbakemeldingen fra sensorene var at jeg kunne ha åpnet opp prosessdramaets rammer mer enn jeg gjorde. De argumenterte blant annet for at jeg hadde litt for
stor kontroll på arbeidsstrukturen til enhver
tid, og at jeg videre bør utforske hvordan jeg
kan gjøre utviklingen av prosessdramaet
enda mer uforutsigbart for meg.
I denne kritikken ligger det mye sannhet.
Selv om både elevene og jeg opplevde at vi
klarte å skape mange ulike og øyeblikksskapte fortellinger denne dagen, satte rammene jeg hadde bestemt for arbeidet begrensninger for hva og hvordan vi skulle

I følge Kari Mjaaland Heggstad har den
voksne i dramatisk skapende prosesser med
barn og unge et «(…) ansvar for å gi barna
trygghet og stabilitet (…)» (Heggstad, 2012,
s. 49). Som dramapedagog har man altså et
større mandat enn å skape kunst: man har
også et ansvar for å ivareta de involverte underveis i skapelsen av den, kanskje i større
grad en performancekunstneren. Samtidig
skal dramapedagogen også «(…) oppmuntre og stimulere til fantasi og skapertrang
og – ikke minst behandle barna og leken
deres med respekt» (2012, s. 49). Kanskje
bør derfor erfaringens signifikans inkludere
spørsmålet om hvorvidt deltakernes lek har
blitt ivaretatt, uavhengig av hvor usammenhengende og ulogisk denne i utgangspunktet
er i sin form?

Hvis så, gjelder det å finne en gylden middelvei mellom å skape rammer som gir
trygghet, samtidig som de åpner opp for at
barna og ungdommenes fantasi og skapermåte skal få komme til sin rett i prosessen.
Kanskje finner man denne ved å la seg inspirere av kunstverk som allerede søker å gjøre
seg avhengig av andre enn kunstneren som
skapte det. Man kan søke og våge å åpne opp
for det uante slik performanceteateret gjør,
men kanskje på en annen måte enn aktørene
i Commune. ◆

LITTERATUR:
Fischer-Lichte, E. (2008).
The Transformative Power
of Performance. London,
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Heggstad, K. M. (2012).
7 veier til drama (3. utg.).
Bergen.: Fagbokforlaget.
O`Neill, C. (1995). Drama Worlds.
A framework for process drama.
Poersmouth: Heinemann.
Schechner, R. (1994).
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Expanded New Edition including
"Six Axioms For Environmental
Theater". New York. : Applause.
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KARI STRAND
DAGLIG LEDER I DRAMA- OG
TEATERPEDAGOGENE

AKSJON:
DET SPILLER EN ROLLE
– Drama/teater inn i grunnskolen
– Før vi fikk drama var det alltid litt skummelt å komme frem og vise presentasjoner
og sånt for klassen – nå er det mye lettere, sa en elev fra Bogstad skole til P2s
Kulturnytt. DTPs aksjon Det spiller en rolle har blant annet ført til satsing på
drama i grunnskolene i Harstad. Kanskje er hele Norge neste?
TEKST: KARI STR AND

Hvorfor aksjon? Det slås alarm om at det er
for lite lek og for mye stillesitting for seksåringene i skolen i dag. Mange barn mister
motivasjonen for skole og lekser allerede på
småskoletrinnet, og frafallet i videregående
skole er høyt. Mye tyder på at løsningen på
disse utfordringene er at det innføres mer
praktisk undervisning i skolen.
Det drama- og teaterpedagogiske fagmiljøet
mener det er på høy tid at grunnskolen fornyer fag- og timefordelingen og tar inn drama og teater som fag på noen trinn. Derfor
aksjonen Det spiller en rolle – drama/teater
inn i grunnskolen.
Aksjonen ble holdt på skoler over hele landet før st. meld. 28 (2015-2016) om fornyelse
av grunnskolen ble behandlet på Stortinget
11. oktober. Drama- og teaterpedagoger tok
over undervisningen én time for å vise hva
drama- og teaterfaget er og hvorfor det bør
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inn som fag på noen trinn i grunnskolen.
På aksjonsdagen 27. september var rundt 70
klasserom over hele landet åpne for media
og politikere.
Det er laget et forslag til en ny læreplan som
viser hvilken kompetanse drama- og teaterfaget vil kunne gi fremtidens elever. På
aksjonsdagen skulle drama- og teaterpedagogene som overtok undervisningen bruke
kompetansemål fra denne læreplanen i
undervisningsoppleggene.
Ny rapport. På aksjonsdagen lanserte Dramaog teaterpedagogene en ny rapport: Drama/
teater i norsk grunnskole – muligheter og
spillerom. Rapporten inneholder en beskrivelse av hva drama- og teaterfaget er, den nye
læreplanen, eksempler på «best practice»,
oversikt over forskning fra fagfeltet, med
mer. Rapporten kan du lese på Drama- og
teaterpedagogenes nettside.

Fra planlegging til gjennomføring . Planleggingen av Det spiller en rolle – drama/
teater inn i grunnskolen startet bare et par
uker før selve aksjonen. I løpet av kort tid
med mobilisering hadde vi hele 74 dramaog teaterpedagoger som stilte opp for å undervise i grunnskolen. En stor takk til dere!
Dermed fikk rundt 1400 elever delta i dramaog teaterundervisning, for mange var det et
aller første møte med faget vårt.
En «arkeolog» som var med på et dramaforløp om bronsealderen på Liljevatnet
skole i Hordaland syntes rett og slett det var
den beste skoletimen han hadde hatt. På 9.
trinn på Rødsberg ungdomsskole i Østfold
arbeidet elevene med kroppsspråk og taleteknikk. Det kom frem at de aldri hadde
arbeidet grunnleggende med dette før. I en
av elevkommentarene fra Rødsberg står det
«Jeg tenker at timer med drama/teater er noe
vi må ha mye mer av. Vi er på skolen for å

“
Drama- og teaterpedagogene oppfordrer

kommuner og enkeltskoler til å ta tak selv – og satse på mer
drama- og teaterundervisning innen dagens læreplan.
Mye er mulig allerede nå.

ˮ

OVER OG TIL VENSTRE: På Harstad skole holdt Rikke Gürgens Gjærum (professor HiOA og UiT) et dramaforløp med utforskning av seilskutetiden som
tema på skolens loft. (Foto: Øivind Arvola) | TIL HØYRE: På Bogstad skole i Oslo hadde drama- og teaterpedagog Åse Olving Lund forumteaterundervisning
for elevene på 5. trinn. NRKs Kulturnytt laget reportasje fra opplegget, med påfølgende debatt i studio mellom Audun Lysbakken (SV) og Henrik Asheim (H)
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SKAPTE OPPMERKSOMHET: Dramapedagogene Eldrid Schrøder Kvalvik (ytterst til høyre) og Endre Volden (nummer to fra høyre) demonstrerte
drama som læringsform i norskfaget for klasse 9a ved Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund. Ordfører Eva Vinje Aurdal (til venstre) stilte opp i
klasserommet og NRK Møre og Romsdal lagde reportasje både for radio- og tv-sending. I midten lærer Magritt Jarlsdotter Grimstad.

ELEVENE BLIR ARKEOLOGER: Drama-/teaterpedagog Anett O. Skansen laget et dramaopplegg om bronsealderen for elevene i 3. klasse ved
Liljevatnet skule (foto: Anett O Skansen)

lære, men det er også viktig å bli bedre kjent
med seg selv. Hvordan jobber jeg sammen
med andre? Hvem er jeg? Hvordan kommuniserer jeg?»

grunnlagsarbeid som vil være nyttig uansett,
sa Rikke til Harstad Tidende.

Aksjonen i media:
Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund
Media dekket aksjonen på mange av skolene.
Drama- og teaterpedagogene Endre Volden
og Eldrid Schröder Kvalvik er lærere på
dramalinjen ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. På aksjonsdagen stilte de opp
for å undervise klasse 9e ved Kolvikbakken
ungdomsskole med drama som læringsform
i norskfaget. NRK Møre og Romsdal lagde reportasje fra opplegget både for radio- og tvsending, og ordføreren stilte i klasserommet.
– Gleder meg til den dagen dette kan kalles
en helt vanlig skoledag! sa Eldrid til Dramaog teaterpedagogene etter aksjonen.
Bogstad skole i Oslo. Drama- og teaterpedagog Åse Olving Lund hadde forumteaterundervisning for elevene på 5. trinn. Bogstad
skole har drama som fag på timeplanen på

5. og 6. trinn. Skolen bruker én av to fysisk
aktivitetstimer (Fysak) i uken til dramaundervisning.
NRKs Kulturnytt hadde aksjonen på Bogstad skole i Oslo som hovedreportasje den
28. september, dagen etter aksjonen.
Rektor ved skolen, Brynhild Farebrot, sa til
Kulturnytt at de ser at dramafaget gir trygge
elever, elever som får alternative måter å uttrykke seg på. Elevene tok også opp dette
selv. Én elev uttrykte det slik:
– Man blir jo mye mer kjent med hverandre,
og det gjør at man blir tryggere på hverandre.
Det hjelper vanvittig mye.
Etter reportasjen fra Bogstad, arrangerte
Kulturnytt debatt i studio med stortingspolitikerne Audun Lysbakken (SV) og Henrik
Asheim (H).
– Jeg mener ikke at vi skal lage et eget fag
som er drama, men jeg mener at drama er et
veldig godt pedagogisk verktøy (…) Spørsmålet er hvordan vi kan få det inn i undervisningen. Det vi har gjort er å legge dette inn i

den nye lærerutdanningen slik at alle lærere
som kommer ut i skolen kan bruke drama
som verktøy, sa Henrik Asheim (H). DTP
skal følge opp Asheim og Høyre på dette.
Audun Lysbakken (SV) svarte med:
– Vi mener at timetallet i grunnskolen bør
utvides noe for å gi plass til mer praktisk og
aktiv læring og at det er på tide at vi tar en
gjennomgang av fag- og timefordelingen for
å gi plass til et bredere læringssyn.
Harstad skole. På Harstad skole kom både
Harstad Tidende og NRK Nordnytt for å
dekke aksjonen. Rikke Gürgens Gjærum
(professor HiOA og UiT) holdt et dramaforløp med utforskning av seilskutetiden som
tema på skolens loft.
Rikke har også ledet arbeidet med den forskningsbaserte nasjonale læreplanutviklingen for et fremtidig drama/teaterfag i
grunnskolen.
– Vi har ikke et offisielt mandat eller en oppdragsgiver, men vi mener dette er et viktig

Lokalaviser og synlighet i lokalmiljøet.
Aksjonen ble dekket i mange lokalaviser,
som for eksempel Altaposten, Vestnytt og
Indre Akershus blad. Fine reportasjer!
Alle aksjonene fikk ikke pressedekning, det
kunne vi heller ikke regne med. Likevel fikk
de reist oppmerksomhet om drama og teater
som fag i grunnskolen for elevene, lærerne,
rektorene og mange foreldre ved å overta
undervisningen på skolene – og ved å spre
bilder og info om aksjonen i sosiale medier.
Denne oppmerksomheten er en veldig viktig
side ved aksjonen – og en grunn til å gjenta
den neste høst.
Stortingsbehandling . Den 11. oktober ble
meld. st. 28 Fag – Fordypning – Forståelse.
En fornyelse av Kunnskapsløftet behandlet
på Stortinget. Regjeringen foreslo å beholde
dagens skolefag – ingen nye fag skal inn og
ingen ut. Sånn ble det. Men flertallet i KUFkomitéen (Ap, Sp, SV, KrF og V) la inn en

merknad om at fag- og timefordelingen bør
vurderes, og at drama- og teaterfaget bør
tas med som eksempel på et nytt fag. Fra
talerstolen tok både Audun Lysbakken (SV)
og Martin Henriksen (Ap) opp drama- og
teaterfaget som mulighet for fornyelse av
grunnskolen. Drama- og teaterpedagogene
står på videre – for å komme fra et forslag
som bør vurderes til å faktisk bli et fag i
grunnskolen på noen trinn.
Harstad blir pilotkommune. Heldigvis kan
enkeltkommuner gå foran i skolepolitikken.
Bare noen uker etter aksjonen lanserte ordfører i Harstad, Marianne Bremnes (Ap), en
satsning på drama- og teaterundervisning
allerede dette skoleåret. For at dette skal
kunne gjennomføres, stiller dramaseksjonene på UiT og HiOA opp med etterutdanning for lærere i Harstad.

aterpedagoger ansatt i kommunen som kan
undervise ved flere skoler.
Er du lærer med dramafaglig kompetanse
som arbeider på en grunnskole – kan kanskje
initiativet komme fra deg? Ta gjerne kontakt
med Drama- og teaterpedagogene om støtte
og veiledning i en prosess med å bygge opp
drama- og teaterundervisning på skolen.
Vi fikk kjapt 74 drama- og teaterpedagoger
til å bli med på aksjonen denne høsten. Med
lengre tid til planlegging håper vi å få med
enda flere neste år. Kan du stille opp? ◆

Hva nå? Hvem skal undervise om skolene
mangler kompetanse? Her bør det prøves ut
modeller som delte stillinger mellom kulturskole-skole eller fagutdannede drama- og te-

1: Fysak er et aktivitetsopplegg som kommer i tillegg til faget kroppsøving på 5., 6. og 7. trinn.
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NYTT REDAKSJONSMEDLEM

FA S T S P A L T E : KO N T O R E T PÅ P U L S E N

NORSK
REDAKSJONSMEDLEM

KONTORET
PÅ PULSEN

Denne høsten har Drama- og teaterpedagogene satt et mulig nytt drama- og teaterfag
i grunnskolen på agendaen hos utdanningspolitikere på Stortinget. Engasjementet og
arbeidet fra mange av dere medlemmer har
satt spor – sammen klarte vi å reise mye oppmerksomhet om kampsaken vår.

K ARI STRAND
DAGLIG LEDER I DR A M A- OG TEATER PEDAGOGENE
K A R I . S T R A N D @ D R A M AO G T E AT E R . N O

“
Engasjementet og

arbeidet fra dere
medlemmer har satt spor
– sammen klarte vi å reise
mye oppmerksomhet om
kampsaken vår.

ˮ
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I løpet av noen uker i september mobiliserte
vi frem mot aksjonen Det spiller en rolle –
drama/teater inn i grunnskolen 27. september. Hele 74 drama- og teaterpedagoger stilte
opp for å overta undervisningen i én time på
grunnskoler over hele landet for å vise hva
drama- og teaterfaget er. Under aksjonen var
klasserommene åpne for media og politikere. Samme dag ga vi ut den nye rapporten
Drama/teater i norsk grunnskole – muligheter og spillerom. Les mer om aksjonen på side
54. På nettsiden www.dramaogteater.no kan
du klikke deg videre til avisartikler, TV- og
radioreportasjer fra aksjonen. En stor takk
til alle dere som aksjonerte, og dere som
bidro til rapporten, kronikker og debattinnlegg denne høsten!
Aksjonen ble holdt i forkant av stortingsbehandlingen av Meld. St. 28 Fag – Fordypning
– Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.
Under komitébehandlingen ble forslaget fra
Drama- og teaterpedagogene om å innføre
et drama- og teaterfag i grunnskolen diskutert av politikere i KUF-komiteen på Stortinget. Det er verdt å merke seg at flertallet i komiteen la inn en merknad der de signaliserer
at fag- og timefordelingen bør vurderes og
drama- og teaterfaget tas med som eksempel på et nytt fag. Nå må vi gå sammen om å
løfte saken fra en merknad i KUF-komiteens
innstilling til et politisk vedtak som blir fulgt
opp. Vi trenger mange medlemmer som
engasjerer seg frem mot stortingsvalget til
høsten. Vi har startet planleggingen av akti-

Kristian er i gang med sitt siste år som
doktorgradsstipendiat i drama/teater
fagdidaktikk ved NTNU - Program for
lærerutdanning i Trondheim. Hensikten
med prosjektet er å undersøke hvordan
det performative og digitale samfunn
kan stimulere til dramafaglig fornyelse.
I sin forskning utforsker han hvilke
læringsmuligheter som oppstår i kryssfeltet
mellem sosiale medier og drama som
læringsform.

viteter. Har du en idé til hva vi kan gjøre og
har du lyst til å bidra – ta kontakt med meg.
Følg med på mail og Facebook når vi mobiliserer for å få med mange av dere på en
ny aksjon og opptog og demonstrasjon med
appeller foran Stortinget til høsten! Men det
kommer til å skje mye før det. Noe av det
første som skjer er debattrening i januar,
der vi ved bruk av forumteater og andre
dramafaglige arbeidsmåter skal trene på å
argumentere for drama og teater som fag og
læringsform i grunnskolen.
Har Drama- og teaterpedagogene riktig
mailadresse på deg? Ta gjerne en kjapp sjekk
med et søk i inboxen om du mottar medlemsmail fra Drama- og teaterpedagogene.
Hvis du ikke finner noe, send beskjed om
det til medlem@dramaogteater.no. Husk
også å like Drama- og teaterpedagogene på
Facebook. Bli med på å kjempe for drama
og teater som fag i grunnskolen – vi har et
viktig år foran oss! ◆
/ Kari Strand

KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN
FR A OG MED NESTE U TGAVE AV DR A M A ER
K R ISTIA N NØDT V EDT K N U DSEN A NSAT T SOM ET T
AV TO NORSK E R EDAKSJONSMEDLEM MER

Kristian har en bachelorgrad i Dramaturgi
fra Aarhus Universitet og en Mastergrad i
Dramapedagogikk fra Høgskolen i Bergen.
Etter studietiden ble Kristian boende i
Bergen og arbeidet som frilanser i forskjellige

sammenhenger, blant annet som underviser
ved Høgskolen i Bergen og på teaterskoler
for barn og unge. Han har også erfaring
fra det frie scenekunstmiljø som instruktør
og improvisasjonsskuespiller og han har
vært vara i styret til daværende Landslaget
Drama i Skolen (2010-2012) og styreleder for
lokallaget i Hordaland fylke (2011-2012).
Kristian Nødtvedt Knudsen etterfølger
Ingvild Birkeland som har sittet i
redaksjonen i en årrekke. Drama- og
teaterpedagogene og redaksjonen i DRAMA
takker Ingvild for hennes store innsats for
tidsskriftet i en årrekke, og ønsker Kristian
hjertelig velkommen i samarbeidet.

DTP-KURS 9. OG 10. MARS:

SENSORSKOLERING
FOR

NY TT KOMPETANSEHE VINGSKURS
DRAM AL ÆRERE I VIDEREGÅENDE SKOLE .

På kurset skal vi utvikle gode kriterier for vurdering i de praktiske dramafagene,
sett i forhold til kompetansemål. Det blir fokus både på gjennomføring og
vurdering av praktisk og muntlig eksamen.
Eksempelvisninger vurderes i grupper og plenum.
Kurset holdes i Oslo. Følg med på dramaogteater.no
og DTPs facebookside for oppdatert info om sted,
klokkeslett og kursholdere

B
RETURADRESSE:
DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE
POSTBOKS 4727 SOFIENBERG, 0506 OSLO
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Hvordan kan ulike oppfatninger av hva bestemte kjønn kan
og hva kjønn kan være ha og få noe å si for praktisk drama– og teaterarbeid?

