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Akkurat idet denne utgaven av DRAMA 
gikk i trykken, kom resultatet av klimafor-
handlingene i Paris, der 195 land har sig-
nert en ny global klimaavtale. Den første 
reaksjonen hos mange miljøengasjerte var 
lettelse. Avtalen innebærer at den globale 
oppvarmingen skal holdes under 2 grader, 
utslippene skal kuttes og fra 2020 skal 100 
milliarder dollar i året gå til klimatiltak i 
utviklingsland. Vel og bra, men hvordan 
sikre at alle statene og dets innbyggere føler 
avtalen som en forpliktelse – ikke kun som 
et nødvendig onde? Hvordan få menneske-
ne til å innse at hver menneskelig handling 
er relatert til klimaspørsmål?

«Approaching the critical points of our cul-
ture with more information or appealing 
only to the rational self does not alter sustai-
nable thinking or behaviour. Instead creative, 
emotional or intuitive thinking might pro-
vide us with key solutions for sustainability» 
skriver Anna Lehtonen i sin artikkel «Calls 
for Creative Collaboration» på side 34. 

Enkelte klimaforskere hevder at mye av ut-
fordringene med å stanse klimakrisen lig-
ger i at folk distanserer seg fra temaet – at 
skremselsscenariene blir for brutale og at 
de kun angår en natur og verden «der ute, 
langt vekk og langt fram i tid». Kanskje kan 
man minske denne distansen med å skape 
en identifikasjon med temaet?

Her har drama- og teaterfaget en unik mu-
lighet, hevder flere av skribentene i dette 
temanummeret. Men vi må passe oss for 
hvordan vi gjør det: «At mene noget om 
hele klodens tilstand når vi opererer i 
kunstneriske og dramapedagogiske stør-
relser – det bliver uhyre nemt til prædi-
ken», skriver Christine Fentz fra Secret 
Hotel, som gjennom konkrete og under-
søkende scenekunstprosjekter i relasjon til 
naturomgivelsene belyser den nære sam-
menhengen mellom menneske og miljø. 
Hun spør: «Kan vi bruge den viden, dette 
giver os, til at agere aktivt i forhold til kli-
maudfordringerne?» Les mer om Secret 
Hotels arbeid på side 8.

«Miljømessig engasjerte forestillinger er all-
tid opptatt av forbindelsene mellom miljø, 
menneske og ikke-menneskelige aktører,» 
skriver medredaktør for temanummeret 
Heli Aaltonen i sin artikkel «Utøvende 
fugler» på side 12. Her har hun undersøkt 
hvordan to barneforestillinger med fugle-
tematikk kan gi oss en sterk identifikasjon 
med fugler som lever tett på oss, men som 
ofte oppleves som skadedyr – og kanskje 
derfor er i kraftig nedgang (forestillingen 
Spurv). Og hvordan pingviner kan få oss til 
å ta inn over oss miljøskader og flyktning-
problematikk (365 pingviner i exil). Barbro 
Rønning spinner videre på samme tema 
i teksten om sin forestilling Høyblokka 
post-mortem: «Gråmåken som metafor». 
Her forteller hun om hvordan og hvorfor 
den ofte forhatte fuglen gråmåken ble selve 
nøkkelsymbolet på flukt, frihet og natur i 
forestillinga. 

Disse artiklene er sterke representanter for 
vår problemstilling for temanummeret: 
Hvordan kan dramafaget åpne for forstå-
else av andre arter enn mennesket – og for 
handling i klimaspørsmålet? Vi tror altså 
at identifikasjon med ikke-menneskelige 
aktører kan skape motivasjon for handling, 
noe flere av skribentene i dette temanum-
meret har funnet. For eksempel fortelleren 
Georgiana Keable: «Jeg tror hvert barns 
personlige forhold til naturen er premisset 
for en bærekraftig fremtid», sier hun i in-
tervjuet på side 24. Sammen med Charlotte 
Øster har Keable laget vandre-forteller-
forestillinga Skogens stemme – hvor 12-årige 
barn får «oppleve trær, fugler og blåbær-
lyng som menneskenes brødre og søstre».

///

På julaften går jeg ut i fødselspermisjon, 
så fra da av og fram til midten av juli er 
det min f linke vikar Elin Lindberg som 
styrer DRAMA-skuta. Du treffer henne 
på elin.lindberg@dramaogteater.no. Jeg 
ønsker Elin alt godt i jobben, og henne og 
alle lesere av DRAMA ei riktig god jul og 
et strålende 2016!    ◆
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26. november ble vår nestor i Drama- og tea-
terkommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus Marit Jerstad tildelt Kongens for-
tjenstmedalje. Som kollega gjennom mange 
år benytter jeg denne anledningen til å gratu-
lere Marit Jerstad og takke henne for synlig-
gjøring av dramafaget, leken og fortellingens 
betydning i unge menneskers liv. 

For dere som ikke kjenner henne, vil jeg i 
det følgende gi en kort oppsummering av en 
lang karriere. Manglende spalteplass tilsier at 
det ikke er mulig å gå dypere inn i hennes 
arbeid knyttet til Ny Musikk med visuelle 
komposisjoner, hennes virke som regiassis-
tent på Nationaltheatret, hennes tilknytning 
til blant annet Grotowski, Peter Brook, Barba 
og Odin- teatret, til Noh-skuespillere samt 
andre teaterfolk innen avantgarden på denne 
tiden. I 1969 startet hun den første frittståen-
de teatergruppen i Norge, «Volundargruppa», 
som arbeidet med fysisk teater. I 1970 kreerte 
de forestillingen Requiem for Janis Joplin som 
ble sendt på turné med Riksteatret.

I 1972 etablerte Marit Arjuna dukketeater 
fordi hun ønsket å formidle den visdommen 
og humoren og det fantastiske som finnes i 
undereventyrene. Gruppa holdt til i Kom-
mandantboligen på Hovedøya. Arjuna duk-
keteater spilte hver sommer i 41 år for barn 
og unge. Marit var instruktør og dramaturg. 

Gruppen dro på to turnéer til England, og 
NRK brukte deler av forestillingen, Risen som 
ikke hadde noe hjerte på seg, som bakgrunn 
da prinsesse Märtha Louise leste eventyret.

I 1980 engasjerte Karel Hlavaty Marit til å 
lede dramalinjen på den gang Statens Læ-
rerhøgskole i Forming Oslo (nåværende 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for 
estetiske fag). Det var 12 studieplasser og 25 
søkere. Marit omstrukturerte linjen og vektla 
både det drama- og det teaterfaglige, og i lø-
pet av kort tid steg antall søkere til flere hun-
dre. Dramalinjen stod etter hvert ansvarlig 
for desentralisert undervisning ved en rekke 
områdekontorer i Norge i samhandling med 
Folkeuniversitetet. Marit underviste i blant 
annet muntlig fortelling og norrøn mytologi. 

Sammen med andre interessenter tok Marit 
initiativet til å etablere et norsk barne- og 
ungdomsteaterforum/ASSITEJ i 1982. Foru-
met arrangerte studiekvelder, nordiske treff 
og internasjonale symposium for teaterfolk. 
Marit var leder fra 1982 til 1990. Hun frem-
hevet hele tiden viktigheten av å bruke even-
tyr og myter i barne- og ungdomsteater - noe 
oppsetningen av sigøynereventyret Sterke 
Jepasch, var et godt eksempel på. Her gjorde 
hun bruk av fysisk teater og masker. Fore-
stillingen ble valgt til årets beste barne- og 
ungdomsteaterforestilling av teaterkritiker 
Steinar Wiik i Aftenposten, ble vist i NRK og 
sendt på turné med Riksteatret.

I 1988 var Dramalinjen ved HiO, nåvæ-
rende studium i drama- og teaterkommu-
nikasjon, den eneste i Norden som tilbød 
TIU, teater-i-undervisningen. I Marits 
tid ble det utviklet i alt 11 TIU-program, 
noen ble vist på NRK, sendt på turné med 
Riksteatret og spilt på Centralteatret. Marit 
hadde regien på mange av forestillingene. 
I 1991 ble andre årsenhet inndelt i 3. se-
mester dramaturgi og 4. semester TIU, og 
i 1995 etablerte hun et prøveprosjekt i regi. 
Samme år ble første fordypning i forteller-
kunst i Europa igangsatt. 

Når man i dag har studier både i figurteater, 
maskespill og filmkunst på Institutt for es-
tetiske fag ved HiOA, er også disse opprin-
nelig initiert av Marit.  

I årene som har gått har Marit arrangert flere 
internasjonale fortellerfestivaler der hun selv 
har fortalt, og hun holder fortsatt kurs både i 
inn- og utland. Antagelig har hun undervist 
flere enn tusen studenter i fortellerkunst og 
norrøn mytologi fra 1996 til 2015, og frem-
deles holder hun «master-klasser» for profe-
sjonelle fortellere. 

Hennes bøker Fortellerkunst - Om eventyr, 
myter, mytiske bilder, historie og fortellertek-
nikk samt Voluspå - Gudinnene og verdens 
fremtid benyttes fortsatt i undervisningen 
på HIOA og ved andre institusjoner.

Marit har gjennom hele sitt virke lagt press 
på ledelsen for å sikre drama- og teaterfagets 
stilling ved institusjonen og i samfunnet. 
Uredd og med stor overbevisning har hun 
mange ganger kjempet hardt for fagets aner-
kjennelse, og kjenner vi henne rett, vil hun 
fortsette med det til det siste!

Drama- og teaterpedagogene gratulerer 
Marit Jerstad med utmerkelsen!   ◆

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. 

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

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, universiteter, teatre: 1500.-
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. 

Kontakt DTP

Daglig leder i DTP :
Hege Knarvik Sande (vikar i 50%-stilling) 
Mail: hege.sande@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
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NO1 | 2016 KOMMER UT I APRIL

REDAKSJONELL DEADLINE: 1. MARS 2016

ANNONSEMATERIELL: 15. MARS 2016

(ELLER KONTAKT REDAKTØREN)

Har du ideer eller innspill til tema-numrene, 
eller har du lyst til å skrive selv? Ta kontakt 
med redaktør Elin Lindberg (vikar) på 
elin.lindberg@dramaogteater.no eller med et 
redaksjonsmedlem (se kontaktinfo på side 2) 
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Marit Jerstad og hennes ledsager Mari ønskes velkommen 
på slottet av Kong Harald og kronprinsesse Mette-Marit.



The environment was born at exactly 
the moment when it became a problem. 
The word environment still haunts us, 
because in a society that took care of its 
surroundings in a more comprehensive 
sense, our idea of environment would 
have withered away. The very word 
environmentalism is evidence of 
wishful thinking. Society would be 
so involved in taking care of “it” that 
it would no longer be a case of some 
“thing” that surrounds us, that environs 
us and differs from us. Humans may 
yet return the idea of the “thing” to 
its older sense of meeting place. In a 
society that fully acknowledged that 
we are always already involved in our 
world, there would be no need to point 
it out. (MORTON 2007, 141)

By borrowing the concept pair “ambient 
poetics” from Timothy Morton (2007, 32) 
I speak for drama practices where non-
humans around us are participating active 
agents in performative acts. They are in such 

practices performing together with their 
human companions.  

Ambience has roots in Latin ambo, meaning 
“on both sides”. For drama practitioners 
ambient poetics is not theoretically far away 
or difficult to understand. Our practices are 
rhizomatically connected with critical post-
colonial and post-structural theories. We 
believe in embodied knowing which means 
being in contact with something. Our 
embodiment and immanent existence are 
possible, because of connections we make 
with non-humans. We are already on both 
sides. We just need to make ourselves aware 
of this fact and let the knowledge guide our 
practices to the new paths. 

We need to become better practitioners, 
and move from human comfort zone to the 
zone of ambiguity. Nothing is on this zone 
any more sure and fixed, but questionable 
and fluid. We are reflexive practitioners and 
we should ask the questions concerning 
our belief systems. We move easily betwixt 

and between fiction and reality. We move 
easily betwixt and between social classes 
and differences among humans. Why not 
to move as easily betwixt and between 
non-human and human? Why not to move 
as easily betwixt and between nature and 
culture? Why not to move as easily betwixt 
and between anthropocentrism and 
wordlessness? Why not to see and listen 
at non-human actors? Why not to see the 
subjectivity of non-humans? Why not to be 
fellow participants in the world? Why not to 
become animal? 

Human activity acts as geological force. We 
have created climate change. We can stop to 
live in denial, and start to act.  We can create 
drama practices where non-humans are our 
fellow-companions and acknowledged for 
being here with us. The non-human agents 
have been patient with humans, but now 
the values and cultural habits of humans 
are threating their as well as our whole 
existence. We need to become more sensible, 
empathic and caring...

◆ BECAUSE we are nature and culture, 
and it is our choice where the borders 
between nature and culture are drawn, 
◆ AND if we believe in love and 
compassion we need to start expanding 
our compassion foot print, 
◆ AND if we believe in arts and fiction, 
we have to start imagining a better 
world with more justice for our fellow 
companions, non-human living beings 
sharing the life with us, 
◆ AND if we believe in beauty, it’s time 
to open the eyes to the beauty of 
living beings, 
◆ AND if we believe in participation and 
democracy, we need to include non-
human beings with us, 
◆ AND if we believe in playfulness and 
fantasy, there is plenty of play mates 
around us just waiting for invitation, 
◆ AND because our non-human 
companions do not use symbolic 
language and cannot speak for 
themselves in our way, we need to 
speak for them, 

◆ AND because I am sure that we can 
do our job better, we can open our eyes 
to non-human life, and up-date our 
drama practices.

This Manifesto for ambient poetics believes 
in the words of Gandhi: “Be the change you 
wish to see in the world”. This Manifesto 
has got inspiration from the book Manifesto 
Now! (Cull & Daddario 2013).

I wish to thank the performers and 
participants of CARPA 4-conference at 
Theatre Academy of Helsinki in June 2015, 
and I wish to show my gratitude to Esa 
Kirkkopelto for his inspiring manifestos 
about the problematics of reason and 
anthropocentrism in performance practice.  ◆
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TEKST: HELI AALTONEN

MANIFESTO FOR 
GREEN DRAMA  
The non-human agents have been patient with us, but now the values 
and habits of humans are threatening their whole existence as well as ours. 
As drama-practioners we move easily betwixt and between social classes 
and differences among humans. Why not to move as easily betwixt and 
between non-human and human?
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HELI AALTONEN 
TEATERFORSKER, FORTELLERKUNSTNER OG DRAMA/TEATERPEDAGOG MED 
SPESIALISERING INNEN ANVENDT TEATER, KUNSTBASERTE FORSKNINGSMETODER OG 
MØTE MELLOM ØKOLOGI OG PERFORMATIVE KUNSTFORMER. FØRSTEAMANUENSIS I 
DRAMA/TEATER, NTNU. MEDREDAKTØR FOR DETTE TEMANUMMERET

“
If we believe in participation and democracy, 

we need to include non-human beings.

ˮ
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OVER: AT ÆNDRE FOKUS: Ved at ændre ganske let på vores perception, kan vi som mennesker flytte os væk fra vores etnocentriske udgangspunkt. (foto: Christine Fentz)
UNDER: DIALOG MED LANDSKABET: De deltagende får chancen for meget konkret at glemme sig selv for en stund. (foto: Lotus Lykke Skov)Er al kunst politisk – eller er det kun traditionelt 

agitprop teater, der kan kaldes således? Jeg 
mener at rigtigt meget mere end bare teater 
er politisk, faktisk at uhyre mange af vore 
handlinger er politiske, ligeledes når vi ikke 
handler. Ikke som i parti-politisk, ved guder. 
Men som i forhold til at tage stilling, have 
en holdning, og lade dette afspejle i hvilke 
valg, man tager, og dermed hvilke aftryk 
man sætter på verden; hvilke påvirkninger 
vi giver andre mennesker.

Udfra dette perspektiv er mit og Secret Hotels 
arbejde politisk. Og selvom vi ikke aktivt 
bruger ordet ”politisk” som etikette for 
arbejdet, så forekommer det mig, at det i dag 
heldigvis ikke længere nødvendigvis er et 
skældsord at tale om at scenekunst kan være 
politisk. Vi må med andre ord godt beskæftige 
os med større emner end parforhold og 
familieproblemer. Men derfra og så til at 
mene noget om hele klodens tilstand er der 
et stykke vej, når vi opererer i kunstneriske 
og dramapædagogiske størrelser – det bliver 
uhyre nemt til prædiken.

Hvad er Secret Hotel? Secret Hotel skaber 
deltagerbaseret scenekunst for alle aldre – 
oplevelser, som er umiddelbart sanselige, 
nærværende og samtidigt stimulerende for 
intellektet. Secret Hotels arbejde er inspireret 

af den opfattelse, at alting er forbundet og at 
vi alle er en del af en større helhed. Dette 
bygger blandt andet på undertegnedes 
mange rejser til Tuva i Sibirien, hvor et 
animistisk livssyn dominerer. 

Vi forsøger at skabe forskellige fora for 
kunstneriske undersøgelser, og derfor 
beskriver vi også Secret Hotel som et rummeligt 
”sted” med mangfoldige typer af ”værelser”; 
vore projekter. Secret Hotel præsenterer en 
bred vifte af værker for målgrupper i alle aldre, 
vi har turneret nationalt og internationalt 
siden 2008, og har gennem årene opbygget 
et solidt netværk, nationalt og internationalt.

I disse år arbejder vi under en flerårig 
projekttitel, Landscape Dialogues, hvor vi 
undersøger krydsfeltet mellem følgende tre 
akser: tilskuerinddragende scenekunst og 
andre kunstudtryk, bæredygtige tilgange, 
og landskaber. Dette arbejde har diverse 
former: workshops, seminarer, labs, produk-
tioner og residencies – og sker oftere og oftere 
i interdisciplinære møder. 

I årene 2014-2016 modtager vi en mindre 
basisstøtte fra Aarhus Kommune, og mange 
af vore projekter modtager støtte fra Statens 
Kunstfond. Vi har en delt kontorplads i 
Aarhus, under Godsbanen, og vi er i færd 

med at opbygge et residenscenter i Mols 
Bjerge Nationalpark, 40 km fra Aarhus, hvor 
undertegnede bor. 

Dialog med landskabet. Selvom under-
tegnedes personlige udgangspunkt for det 
kunstneriske arbejde har stærke spirituelle 
rødder, er dette aldrig noget, der synligt 
fremgår eller en position, der prædikes fra. 
Man kunne i stedet sige, at hvis man har 
samme indstilling; det software, der skal til 
for at downloade den del af budskabet eller 
tankerne bag et værk – så gør man det. Og har 

TEKST: CHRISTINE FENTZ

AT VÆRE 
GRÆS SAMMEN
Gennem konkrete, undersøgende scenekunstprojekter i relation til landskaber 
søger Secret Hotel at belyse den nære sammenhæng mellom menneske og 
omgivelser. Kan vi bruge den viden, dette giver os, til at agere aktivt i forhold til 
klimaudfordringerne?

CHRISTINE FENTZ
DANSK INSTRUKTØR , PERFORMER OG DRAMATURG. CAND. PHIL I DRAMATURGI 
FRA AARHUS UNIVERSITET 2000. LEDER AF SECRET HOTEL.
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SECRET HOTEL

Stiftet i 1999 af instruktør 

og dramaturg Christine Fentz 

og dramaturg Synne Behrndt. 

Base i Aarhus, og studio på 

landet udenfor Aarhus, hvor 

også residencies arrangeres. 

Inspireret af Deep 

Ecology-filosofien. 

Arbejdene er ofte 

stedspecifikke.

Secret Hotel ledes siden 

2006  af Christine Fentz.

www.secrethotel.dk
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MØDE MED OMGIVELSERNE. I vor erfaring er det direkte interaktioner med de konkrete, lokale omgivelser – sat i forskellige større kontekster 
– som har mulighed for at give en effekt i forhold til deltagernes synsvinkler (fotos: Christine Fentz, Maria Petri, Barbara Katzin, Lotus Lykke Skov og Sohar Villegas)

man ikke, så har man – helt ugeneret – en god 
og tankevækkende oplevelse.

Retur til titlen Landscape Dialogues – og at vi 
skriver ”landskaber” og ikke ”natur”. Dette 
er centralt. ”Landskaber” rummer mange 
problematiske konnotationer i sin etymologi, 
særligt på engelsk. Vi bruger også territorie, land/
område og andre udtryk. Men der er måske mere 
plads i ordet landskab, end i ”natur”. I det øjeblik 
vi siger natur, siger vi indirekte også ”kultur”, 
dets modsætning. Denne dikotomi oplever jeg 
som meget problematisk i en del sammenhænge. 
Natur er dermed noget som vi kan ”gå ud i” for 
at rekreere og det er der, ressourcer til ære for 
menneskene kan findes. Men når vi så har haft 
vores rekreative tid, ”derude” – hvor er det så 
at vi går hen? Ved at anskue ”det derude” som 
ressourcer for os, er menneskeheden, i hvert 
fald siden industrialiseringen, gået fra at arbejde 
med og bruge fra sine omgivelser i et nærmest 
gensidigt bytteforhold, til direkte at udnytte 
omgivelserne. Den bitre regning for dette 
verdenssyn og tilhørende handlemåder er vi og 
kommende generationer nu i færd med at betale.

Denne tilgang betyder ikke at jeg nostalgisk 
mener at alt var bedre i gamle dage. Benævnelsen 
at vi lever i den antropocene epoke – hvor 
mennesket er en aktiv klimafaktor – sætter 
tanker i gang: Mennesket har altid påvirket sine 
omgivelser, mere eller mindre voldsomt; det er 
en naturlig konsekvens af at være i verden; det 
samme gør alle dyr. Men der er mange måder 
at gøre det på, og tænkningen bag menneskets 
handlinger giver forskellige konsekvenser. 
I de sidste århundreder og årtier er vores 
påvirkningskraft hundrededoblet, gennem 
industrialiseringens stordrift og gennem 
teknologisk kunnen. Og så er vi tilbage til det 
politiske, eller til temaet for dette nummer af 
DRAMA: Kunsten eller dramapædagogikkens 
rolle i forhold til klimaproblematikkerne.

At (gen)forbinde sig med de konkrete, fysiske 
omgivelser. Mine konkrete erfaringer i forhold 
til dette nummers tema har dels udspillet 
sig i reelle undervisningssammenhænge, 
dels i andre typer møder, hvor udveksling 
af arbejdsmetoder er foregået. I 2015 har 
jeg været så heldig at have haft mulighed 
for at afprøve og udvikle nogle idéer med 
så forskelligartede deltagere som ældre 
billedkunststuderende, unge oplevelses-
økonomistuderende og journaliststuderende 
(ja, de særeste sammenlægninger finder sted 
pt i Danmark). Med 4. og 5. klasses-elever, 
efterskole- og produktionsskoleelever, antro-
pologistuderende, antropocene forskere 
og diverse frivillige med vandreinteresse 
af forskellig alder, samt diverse kunstnere i 
egne og andres interdisciplinære projekter. 

Det gennemgående formål for idéerne var 
at aktivere deltagernes refleksionsevne og 
perspektiver ved at påvirke deres sanseapparat 
og herigennem ændre på deres perception. Vi 
har udfordret og leget med deres selvopfattelse 
i forhold til de konkrete, fysiske omgivelser, der 
kunne kaldes natur. Ønsket var at inspirere til 
at (gen)forbinde sig med de konkrete, fysiske 
omgivelser. Delvist en genopdagelse af nogle af 
barnets evner eller mentale positioner.

Temanummerets spørgsmål om hvordan 
der kan åbnes for forståelse af andre arter 
end mennesket, er spot-on i forhold til det 
arbejde Secret Hotel for tiden udvikler: Ved 
at ændre ganske let på vores perception, 
og udvikle lege for voksne, kan vi som 
mennesker flytte os væk fra vores – meget 
forståelige – menneskelige selv-opslugthed 
eller etnocentriske udgangspunkt, og forsøge 
at se og opleve vore omgivelser fra andre 
perspektiver end menneskets og i sidste ende 
skabe reelt co-creative værker.

Fysisk og psykisk tilstede i landskabet. 
Vores lecture performance In the Field fra 
2008 (har turneret i ti lande) undersøger 
hvordan de landskaber, vi vokser op i, påvirker 
vores verdenssyn (i så forskellige lande som 
Danmark og sibiriske, nomadiske Tuva). 
Et andet værk undersøger tryghed og hjem 
i relation til landskabet; og hvad etiketten 
”Nationalpark” gør ved ens oplevelse af et sted.

Siden 2013 har vi samarbejdet med det finske 
kollektiv Other Spaces, med professor Esa 
Kirkkopelto som såkaldt convenor. Dette 
kollektiv gør netop det, som deres navn udsiger: 
De skaber mulighed for at mennesker kan 
besøge og opleve andre ”steder” end menneskets. 
En tilgang, der har inspireret den nævnte 
undersøgelsesrække meget. Other Spaces har 
et katalog på over 100 kollektive øvelser for 
andre tilstedeværelses- og perceptionsformer; 
hvor tiden bliver enten forlænget eller speedet 
voldsomt op. Man kan opleve at være skyer, 

orm, svampemycelium (min favorit), sten, 
forhistorisk væsen, og så videre. 

To konkrete værker er vokset ud af denne 
tilgang: Reindeer Safari (gæstespillet tre 
gange i Danmark, inviteret af os), samt Wolf 
Safari (begge har turneret internationalt). I 
førstnævnte er deltagerne rensdyr – de mimer 
ikke, men følger i mange timer fire grundregler 
(efter grundig introduktion) – og resultatet 
er en helt anderledes landskabs-, individ- 
og gruppeoplevelse, end hvis vi bare havde 
vandret flere timer sammen ”som mennesker”. 

I forlængelse af arbejdet med Other Spaces 
har Secret Hotel udviklet øvelser for sammen 
at blive til og være græs, at møde et træ og 
optræde for det/lade det optræde for en 
(inspireret af en anden finsk kunstner), at være 
en portion rådnende æbler, med videre.

Men disse tilgange står ikke alene – der skal 
opvarmning af lidt krop, men mest sind til, 
inden. Og et af grebene er en aktiv, fysisk 
afprøvning af accelerationen af tempo i den 
antropocene tidsalder. Denne tekst burde 
sikkert have været grebet anderledes an og 
delt de konkrete øvelser og detaljer med jer 
fra starten… På den anden side har jeg nu 
måske skabt interesse for at få besøg af nogle 
af bladets læsere – vi kan også lokke med 
vedfyret sauna i de smukke bakker. 

Dyb økologi. Hvad skal disse perceptions-
ændringer og legen non human så gøre 
godt for? Et muligt resultat er værker – 
formodentligt tilskuerinddragende og med 
vandring som element – hvor de deltagende 
får chancen for meget konkret at glemme 
sig selv for en stund. Arne Næss skrev om 
hvordan barnet naturligt har en opfattelse 
af alt levende som søstre og brødre, og hans 
vinkling på Deep Ecology rummer blandt 
andet at alle skabninger har samme ret til 
et for dem godt liv; ikke blot menneskene. 
I vor erfaring er det direkte interaktioner 
med de konkrete, lokale omgivelser – sat 
i forskellige større kontekster – som har 
mulighed for at give en effekt i forhold til 
deltagernes synsvinkler. Vi har oplevet, at 
et på en gang simpelt og raffineret arbejde 
med sansninger og forskydning af disse, er 
en uhyre effektiv tilgang.

En af vore deltagere har sidenhen fortalt, 
at hun efter øvelsesforløbet med dels Secret 
Hotels arbejde, dels Other Spaces’ ditto, 
gik hjem og næste morgen tænkte over at 
forkorte sit morgenbad, simpelthen fordi hun 
følte større empati med sine medskabninger – 
også uden at de var konkret tilstede i hendes 
bruseniche.   ◆

“
Secret Hotels arbejde 
er inspireret af den 
opfattelse, at alting 
er forbundet og at vi 

alle er en del af en 
større helhed.

ˮ
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«Naturen er ikke naturlig og kan aldri bli 
naturalisert» Graham Harman (2005, 251)

Med dette sitatet fra Graham Harman ønsker 
jeg å rette oppmerksomheten mot det faktum 
at selv om den såkalte «naturen» finnes i oss 
og rundt oss, forstår vi den gjennom ulike 
symbolske representasjoner. Kunstprodukter, 
for eksempel forestillinger, åpner en mulighet 
for oss til å framstille representasjoner av 
natur. Slik oppnår vi mer erfaringsbasert 
kunnskap om vårt forhold til naturen. 

Artikkelen vil utforske to teaterforestillinger for 
barn der fugler, og det konkrete ved dem, har 
avgjørende innvirkning på formspråk og innhold. 
Slik plasserer disse forestillingene fuglene 
på en kulturell «innside», til et menneskenes 
domene. Samtidig visker forestillingene 
ut motsetningen mellom en kulturell og 
meningsbærende innside og en ikke-kulturell, 
ikke-meningsbærende utside. Forestillingene 
forhandler fugler meningsinnhold i et 
grenseområde mellom natur og kultur. 

To kunstnere fra Trondheim, Lise Hovik 
og Berit Rusten, har de siste årene laget 
produksjoner der fugler er karakterer. 

I denne artikkelen er jeg opptatt av å undersøke 
hvordan det konkrete ved levende fugler blir 
brukt i forestillingens materialitet. Jeg spør: 
Hvordan blir fuglene representert? Jeg er også 
opptatt av å undersøke forestillingene fra et 
dyrevelferdsperspektiv. Gir forestillingene 
fugler en stemme? 

Trilogien Du skal få høre fuglesang. Høsten 
2012 utviklet Lise Hovik og gruppa Teater 
Fot tre fugle-inspirerte forestillinger for 
Trøndelag Teaters studioscene. Navnet på 
trilogien var hentet fra den norske poeten 
Jan Erik Volds dikt Du skal få høre fuglesang: 

Du skal få høre fuglesang.
Du skal få slippe å synge selv.
Din lytting skal være din sang.

Diktet antyder at teaterstykkene gjør 
lytting til forestillingens viktigste 
kvalitet, og at interaksjon er avhengig av 
et lyttende publikum. Fuglesang er altså 
en kommunikativ forbindelse mellom 
mennesker og fugler. 

Hoviks tre forestillinger har ulike mål-
grupper. Den som kalles Spurv er ment for de 

TEKST: HELI AALTONEN

UTØVENDE 
FUGLER
Plasseres fugler på den kulturelle innsiden eller den ikke-kulturelle utsiden? 
I de to nåtidige barneteaterforestillingene Spurv og 365 pingviner i exil, 
kan man se hvordan den konkrete «spurvaktigheten» kan forhandle om 
fuglers tilhørighet eller at godslige pingviner kan gi en sterk nærhet til 
verdensomspennende utfordringer.

HELI AALTONEN 
TEATERFORSKER, FORTELLERKUNSTNER OG DRAMA/TEATERPEDAGOG MED 
SPESIALISERING INNEN ANVENDT TEATER, KUNSTBASERTE FORSKNINGSMETODER OG 
MØTE MELLOM ØKOLOGI OG PERFORMATIVE KUNSTFORMER. FØRSTEAMANUENSIS I 
DRAMA/TEATER, NTNU. MEDREDAKTØR FOR DETTE TEMANUMMERET

365 PINGVINER I EXIL

Inspirert av Jean-Luc Fromental 

bok 365 pingviner.

Spilleplass: Det lille huset på 

jernbanebroa i Trondheim.

Ide, manus, rekvisita og aktør: 

Berit Rusten

Rekvisittmedhjelper: Natnael 

Douwit Zeraeburuk

Pingvinene: Svarte rosebøtter 

som Det Norske Arbeiderpartiet 

bruker i sin valgkamp. 

DU SKAL FÅ HØRE FUGLESANG

Teater Fot og Trøndelag teater

Regissør: Lise Hovik

Koreograf: Line Strøm

Skuespillere: Andreas Medbøe 

Thoresen og Janne Brit Rustad

Danser: Live Strugstad

Musikk ved EnEnEn: Tor Hau-

gerud, Eirik Hegdal og Michael 

Francis Duch.

Del 1: Spurv (0 – 2 år)

Del 2: Nattergal (2 – 5 år)

Del 3: Hakkespett (6 – 9 år)

Sjanger: Tverrkunstnerisk

SPURVENS VESEN: Lytting er en av småbarnsforestillingen Spurvs viktigste kvaliteter, og fuglesang blir til en kommunikativ forbindelse mellom mennesker og fugler. 
Spurvers gruppekultur, som likner måten småbarn er sammen på, har vært et annet viktig tema (foto: Lise Hovik og Sivert Lundstrøm)
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helt yngste barna mellom 0 og 2 år, Nattergal 
for barn mellom 3 og 5 år, og Hakkespett for 
barn mellom 6 og 9 år. 

Forestillingene har også fungert som 
forprosjektering av forskningsprosjektet 
SceSam (Guss 2013, 28-33), som utforsker 
interaktive dramaturgier i scenekunst for 
barn. Medier og publikum – voksne så vel som 
barn – har vært begeistret, og forestillingene 
har turnert ikke bare i Norge, men også 
internasjonalt. Min tekst vil kun fokusere på 
Spurv, som er en interaktiv forestilling for 
toddlere (0 til 2-åringer). 

Soloforestillingen 365 pingviner i eksil. 
Den andre fugleinspirerte forestillingen, 364 
pingviner i eksil, ble framført i september 
2015 av Berit Rusten. Ideen til forestillingen 
er hentet fra boka 365 Penguins (Fromental & 
Jolivet 2006), som ble oversatt til norsk i 2009. 
Rustens soloforestilling er politisk teater 
for barn og voksne over fem år. Samtidig 
er det også miljøbevisst teater. Miljømessig 
engasjerte forestillinger er alltid opptatt 
av forbindelsene mellom miljø, menneske 
og ikke-menneskelige aktører. Denne 
forestillingen handler om klimaendring 
og hvordan den påvirker tilværelsen for 
pingviner i Antarktis. Den forteller historien 
om ikke-menneskelige klimaflyktninger. 
Samtidig kan det trekkes tråder fra den 
til den pågående flyktningkatastrofen og 
-strømmen til Europa. 

Representasjon av fugler hos mennesker. 
Karoliina Lummaa (2010) bruker økokritisk 
(Garrard 2005) og posthumanistisk (Latour 
2004, Morton 2007) teori i sin analyse av 
det konkrete ved fugler i finsk miljøbevisst 
poesi fra 1970-tallet. Lummaa skriver (2010, 
41) at mennesker til ulike tider og i ulike 
sammenhenger har brukt fuglemotivet 
som representasjon for liv og død, følelser, 
frihet, sang og fortellerevne. Fugler har 
representert ulike moralske forestillinger, så 
vel som religiøse, kunstneriske og nasjonale 
ideologier. 

I den eldste formen for fuglesymbolisme 
er forholdet mellom det spirituelle og 
materielle, mellom liv og død, i fokus. I 
mange skapelsesberetninger blir verden 
skapt av et fugleegg. Fugler har også vært 
gudenes budbringere, så som Odins ravner 
Hugin og Munin i norrøn mytologi. Ofte 
har menneskers forestillinger kostet de 
levende fuglebestandene dyrt. For eksempel 
har mange rovfugler – som ugler, ørner, 

hauker, kråker, hakkespetter, raver og 
måker – symbolisert det demoniske og onde 
i menneskers forestillinger. Spesifikke arter 
ble antatt å bringe med seg sykdom, krig og 
død hvor de ble observert. 

I det følgende vil jeg foreta en faktaloop om 
levende fugler i verden, før jeg så tar de to 
nevne forestillingene nærmere i øyensyn. 
Hensikten med faktaloopen er å understreke 
og styrke det øko-kritiske perspektivet på 
fuglers velferd. 

Det konkrete ved virkelige fugler. Et annet 
mulig perspektiv i vår forståelse av fugler 
er det naturvitenskapelige. Mer forskning 
på fuglers levevis og bedre observasjons-
teknologi har i mange tilfeller vist at utbredte 
menneskelige forestillinger ofte har svært 
lite å gjøre med det fugler faktisk gjør – og 
hva det innebærer at de er i nærheten av oss. 
En fascinerende ny finsk bok med tittelen 
Hvordan er det å være et dyr? (Telkänranta 
2015) presenterer ny kognitiv forskning på 
ikke-menneskelige dyrs erfaringsverden. 

Et eksempel (2015, 10) er opplevelsen av 
ultrafiolett lys. Mennesker er blinde for slikt 
lys, men mange fugler kan se det i form av 
farger. Det er bevist at når blåmeis-hunfugler 
velger en blåmeis-hanfugl som partner, er det 
ikke på grunn av sangen, men hvor lyse de 
ultrafiolette fargene er i hannens fjærdrakt. 

BirdLife International er en fuglevelferds-
organisasjon som blant annet er opptatt av 
fugler som indikatorer på klimaendring. 
Klimaendring, avskoging, oppstykking av 
habitater og forurensning har enorm innvirkning 
på fuglebestander (BirdLife International 
and National Audubon Society 2015).
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
overvåker tilstanden for ulike fuglearter. 
19. november offentliggjorde foreningen 

en oversiktsrapport om tilstanden i Norge 
(Schimmins & Øien 2015). Den viser at 255 
fuglearter har hekket i Norge de siste tjue 
årene. 56 av dem går tilbake i antall, og 82 
arter er allerede på den såkalte Rødlista og 
defineres som truede arter. Magne Myklebust 
(2014) skriver at de siste tretti årene har 411 
millioner hekkefugler forsvunnet. Mange 
av disse er av vanlige arter, som gråspurv, 
sanglerke og stær.  

Det er vel og bra at mennesker beskytter 
viktige områder for fugler, at de mater dem 
og henger opp fuglekasser, men like viktig er 
det at mennesker revurderer sine holdninger 
til og forestillinger om fugler. Kunstnere 
og kunstfaglærere kan bidra til å forhandle 
om fuglers tilhørighet – plasseres de på den 
kulturelle innsiden eller den ikke-kulturelle 
utsiden? I det følgende vil jeg utdype hva slags 
oppgave som påligger utøvende kunstnere fra 
fuglers perspektiv. 

Spurven som utøver. Å imitere spurvens liv. 
Det konkrete ved arten gråspurv (Passer 
domesticus) ble brukt på mange ulike måter i 
Lise Hoviks forestilling. Alle fem utøvere – tre 
dansere og to musikere - var iført grå-svart-
brune klær. De så ut som en gjeng gategutter. 
Hovik uttaler at «konnotasjonen til Dickens 
var ment å framstille spurvens tilværelse som 
gatevandrer» (personlig epost 16. november 
2015). I forbindelse med forestillingen hadde 
Hovik og scenekunstnerne studert virkelige 
gråspurver. For eksempel hadde de observert 
dem og etterliknet bevegelsene deres, og på 
scenen beveget de seg på mange måter som 
kunne minne om spurvers bevegelser. 

Spurvesang kan høres året rundt, og består 
av «tsjirp»- og «dip»-lyder, sunget nokså 
sakte og i ulike tonehøyder. Improvisasjons-
frijazzgruppa EnEnEns lydbilde til 
forestillingen var inspirert av spurvesang. 
Særlig perkusjonist Tor Haugerud skapte 
et interessant spurve-lydbilde med 
sine rytmeinstrumenter. Musikerne og 
skuespillerne brukte også harmonium, for å 
gjenskape spurveflokkens flertonige stemme. 
De tre spurve-skuespillerne opptrådte 
for det meste samlet, og hentet inn flere 
spurver til forestillingen gjennom animerte 
spurveformede dukker. Hovik har opplyst 
at et tema i forestillingen var spurvers 
gruppekultur, som likner måten småbarn 
er sammen på. Spurvene spilte sammen 
mesteparten av tiden, men på ett tidspunkt 
i stykket ble den ene av dem forlatt av de to 
andre, og da ble hun trist og ensom. 

“
Utbredte menneskelige 
forestillinger har ofte 
svært lite å gjøre med 

det fugler faktisk gjør – 
og hva det innebærer at 
de er i nærheten av oss.

ˮ

SØKER ASYL: Hver dag gjennom et helt år kommer en pingvin til huset, og på scenen er de representert ved svarte plastbotter 
med påmalte oyne og nese. Berit Rusten har manus, regi og spiller hovedrollen i 365 Pingviner i exil (foto: Leikny Skjærseth)
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Hovik var også inspirert av det faktum at også 
spurver leker, og hun lot improvisasjonene 
mellom danserne, og gleden i disse, stå 
sentralt også i den ferdige forestillinga.  I 
likhet med oss mennesker er også fugler 
individer med forskjeller seg imellom. Noen 
synger bedre enn andre. Noen er alvorlige, 
mens andre er mer lekne. Også fuglene på 
scenen i stykket var forskjellige fra hverandre. 

Bruk av kunstnerisk frihet i en interaktiv 
teaterforestillinger for toddlere. Mange 
elementer i forestillingen Spurv utviste 
derimot ikke likhet med spurvers faktiske 
levevis. Spurver gjemmer redene sine godt, 
på grunn av rovdyr. I forestillingene lå redet 
åpent midt på scenen som et scenografisk 
hovedelement. 

Utøverne brukte rytmeegg som musikk-
instrumenter. De ga også rytmeegg til barna 
i publikum og spilte sammen med dem. Tross 
alt var dette en interaktiv forestilling hvor 
hovedpoenget var å spille for og med barn. 
Det var viktig å invitere barna med på å spille. 

Det er typisk for spurver at de rømmer hurtig 
dersom de føler seg truet. Virkelige spurver 
føler seg truet og rømmer nesten hele tiden. 
Spurvene på scenen levde trygt og trengte 
ikke å rømme noe sted. De åpnet sin verden 
for toddlere, som fikk realisert sin utopiske 
drøm om et spurv-/småbarn-forhold. Spurve-
menneskene rømte ikke, slik de virkelige 
fuglene ofte gjør – i stedet lekte de med de 
små barn og samhandlet med dem. 

Forestillingen lekte med tanken om 
kulturell innside og ikke-kulturelle 
utside på interessante måter. Spurvene ble 
invitert til den menneskelige sfære, med 
sine ikke-menneskelige lyder, leker og 
bevegelser. Samtidig ble barn invitert til 
spurveverdenen, hvor de fikk mulighet til 
å identifisere seg med fugler. 

Er forestillingen et eksempel på at fugler – i 
dette tilfellet spurver – blir gitt en stemme? 
Virkelige fuglers situasjon var ikke et tema 
i forestillingen, ei heller ble problemet 
med ikke-menneskelig fremmedhet 
diskutert. Forestillingen tilhører sjangeren 
småbarnsteater, ikke miljøvernteater. 
Likevel tror jeg at synet av en spurv i ens 
egen bakgård etter forestillingen kunne ha 
vekket tanker om hyggelige og åpne møter 
mellom fugl og menneske. Forestillingen 
tilbød så avgjort en god og inviterende 
kulturelle representasjon av spurver. Således 
var den en invitasjon til større lydhørhet og 
sensitivitet i møte med spurver. 

Forestillingen 365 pingviner i eksil . 
Scenekunstner Berit Rusten har i 2015 laget 
barneteaterforestillinger med politisk og 
miljømessig innhold – soloforestillinger 
framført i et lite hus på broen nær 
Trondheim jernbanestasjon. Den første, 
Pappa er sjørøver, tok for seg vannproblemer 
i Palestina. Den andre, 365 pingviner i 
eksil, varte i 30 minutter og handler om 
klimaendring. Målgruppen var barn over 5 
år og ellers alle andre. 

365 pingviner besøker bestemor. Den 
søndagsettermiddagen i september jeg så 
forestillingen i det lille huset på broen, var 
det sju voksne og fem barn mellom 5 og 8 
år i publikum. Det lille huset rommet kun 
tolv publikummere av gangen. Rustens 
bestemor-karakter er en soloutøver: 
historieforteller og dukkefører. Publikum 
er på besøk i huset på broen, hvor det 
også kommer mange andre besøkende. I 
forestillingen fortelles det nemlig at det hver 
dag gjennom et helt år kommer en pingvin 
til huset, og på scenen er det representert 
ved svarte plastbøtter med påmalte øyne og 
nese. Andre figurer, som barnebarn og en 
sønn, slutter seg til stykket etter hvert, og 
også de er plastbøtter som Rusten gir liv. 

Forestillingen forteller om klimaflyktninger 
som er hos bestemor midlertidig før de sendes 
videre til arktiske strøk, ettersom de ikke 
lenger kan leve i Antarktis. Tallet 365 i tittelen 
viser til antall dager i året, og til slutt er det 
365 pingviner inne i huset. Ved forestillingens 
slutt har bestemor god grunn til å feire nyttår: 
pingvinene er på vei til Arktis. Men første dag 
i det nye året ringer det på døra. Bestemor går 
for å åpne, og der står den første isbjørnen og 
vil inn. Huset er imidlertid så lite at hun ikke 
kan bjørnen innenfor. 

Det konkrete ved keiserpingviner i forestillingen. 
Rusten brukte ikke lyd fra keiserpingviner i 
forestillingen. De svarte plastbøttene minnet 
heller ikke om virkelige pingviner. Likevel 
minnet flere elementer underveis om levende 
pingviner i Antarktis. I det følgende vil jeg 
utdype noen av disse aspektene. 

Nærhet – klynge . Keiserpingvinene lever tett 
på hverandre i kolonier. De holder seg lettere 
varme i sterk kulde når de er tett sammen: 
«På svært kalde dager går så mange som ti 
pingviner sammen i klynger på under en 
kvadratmeters flate. I klyngen ser det enkelte 
individ ut til å miste sin identitet midlertidig, 
og massen framstår og agerer som en eneste 
levende enhet»2 

Også publikum i det lille huset på broen 
var tett sammen. Keiserpingviner forsvarer 
ikke noe territorium – alle pingviner er 
velkommen i samme område. På samme måte 
ønsket bestemor alle pingviner velkommen i 
huset sitt. Men å flytte fra et sted til et annet 
er ingen enkel løsning. Hvordan skal en få 
plass på det nye stedet? 

Tema for forestillingen – eksil – har blitt 
brennende aktuelt høsten 2015 på grunn av 
den enorme mengden mennesker på flukt 
som prøver å finne opphold og bedre levekår 
i europeiske land. Mennesker kan kanskje 

flytte fra et sted til et annet, men det fungerer 
ikke for pingviner, som trenger egne leve- og 
hekkeområder i Antarktis. Hver fugl har sin 
økologiske nisje som de bruker, og å frakte 
arter fra et område til et annet kan ikke 
egentlig løse problemet med klimaendringer. 

Sjømat – anslag . Ute i naturen spiser en 
keiserpingvin 2,5 kilo fisk daglig. Hannen 
og hunnen må fange 42 kilo fisk til sitt 
avkom. Pingviner er sjøfugler som dykker 
langt bedre enn de går. De kan ta vare på 
seg selv og avkommet, men når de må gå 
i eksil må noen andre betale for maten 
deres. I forestillingen har bestemor på et 
tidspunkt 100 pingviner i det lille huset 
på broen. Sønnen hennes blir forskrekket, 
og sier at det må koste en formue å fø på 
så mange pingviner daglig. Bestemor 
innrømmer at det er ganske dyrt, men hun 
har gjort en god avtale med en lokal fisker, 

og betaler bare 5 kroner kiloen. Sønnen 
svarer: «Ja, men det må bety at å fø på en 
pingvin koster 12,50 per dag. Når det er 
100 pingviner, betyr det at du bestemor 
må ut med 1250 kroner dagen. Hvis 
du ganger 1250 med 30, blir det 37.500 
kroner måneden. Hva har du selv å spise, 
og hvordan får du penger til pingvinmat?» 
Bestemor forteller at det finnes veldedige 
organisasjoner i byen som gir henne brød 
og ost. Hun klarer seg helt fint. 

Å tenke på mat innebærer å tenke på 
det konkrete ved fugler og deres behov. 
Regnestykket med prisen på fisk viser 
samtidig at kostnaden ved miljøskader er 
høy. Faktisk er det ikke økonomiske ressurser 
til å kompensere for miljøskader. Sjøfugler 
trenger ikke hjelp fra mennesker for å skaffe 
seg mat, dersom ikke menneskene ødelegger 
for deres mulighet til å klare seg selv. 

Snakker helt klart på pingviners vegne. 
Forestillingen drøftet situasjonen for 
keiserpingviner i virkeligheten. Derimot 
sa den ingenting om ikke-menneskelig 
fremmedhet. Forestillingen inviterte 
pingviner til den kulturelle innsiden på en 
enkel måte. De var gjester hos bestemor. 
Rustens opptreden var morsom og varm. Den 
tok opp vanskelige spørsmål, men ga ingen 
normative svar. 

Strategier for representasjon av virkelige fugler. 
Virkelige spurver er rundt oss hele tiden. I sin 
forestilling hadde Lise Hovik valgt imitasjon 
og lytting som strategi for representasjon 
av fugler. Spurv inviterte publikum til å 
samhandle med «spurvaktigheten» som 
musikerne og skuespillerne uttrykte. 
Konkrete spurvesanger ga en mulighet til å 
reflektere, lytte og samhandle. Det konkrete 
ved spurver var en kvalitet ved forestillinger. 

“
Miljømessig engasjerte forestillinger er alltid 

opptatt av forbindelsene mellom miljø, menneske og 
ikke–menneskelige aktører.

ˮ
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PÅ BESØK HOS BESTEMOR: Soloforestillingen 365 pingviner i exsil ble framført i et lite hus på broen nær Trondheim jernbanestasjon (foto: Heli Aaltonen) 



T E M A : G R Ø N T DR A M A

I dokumentarteatrets historie ser en fort 
fellestrekk. Ofte handler det om å løfte fram 
historier og metaforer ingen vil nærme seg. 
Som mediesamfunnet ikke har oppdaga 
eller som av politiske og kulturelle grunner 
er undertrykt. Som lever i usynlige nettverk 
fra munn til munn eller fra tastetrykk 
til tastetrykk. Som tagging på forlatte 
murvegger og fuglelyder i lufta som ingen 
hører. Som den naturen vi har «glemt». 

I det stedsspesifikke og intermediale 
forskningsprosjektet Høyblokka post-mortem 
føler vi oss vel hjemme i denne tradisjonen. 
Vi samlet 200 minner fra et sykehus under 
rivning - historier som ellers ikke ville blitt 
fortalt, og forestillingens overordna metafor 
ble de utskjelte og forhatte gråmåkene som 
levde rundt Høyblokka. 

Gjennom glimt fra produksjonsprosessen 
til forestillinga Høyblokka post-mortem 
skildres her samspillet mellom måkens 
materialitet, minner og utviklingen av 
måken som en overordnet metafor. En 
stedspesifikk tilnærming, prosessert 
gjennom ulike mediale uttrykk, ga måken 
helt nye betydningslag.

Første møte med gråmåkene. Under vår 
andre dag på feltarbeid i Høyblokka kom 
vi inn på avdeling B4. Mitt første inntrykk 
var at noe var annerledes enn på de andre 
sykehusavdelingene. Trepostkasser med 
spørsmålet: Kan du skrive en hilsen til oss?  
Naturfotografier og små tegninger på veggene, 
og en dør hvor det stod «Kosekroken». 

– Kom inn og sjå, sa sykepleier Bjørg og slo 
opp døra. Rommet var på 12 kvadratmeter 
og det stod to sofaer der. På veggene hang 
enda flere naturbilder. Samtalen fløt lett og 
jeg ble raskt involvert i dagenes kakespising, 
den siste i Høyblokka for de ansatte på B4. 
Avdelingen skulle starte utflyttingen bare 
tre dager senere. Bløtkaka skulle oppbevares 
kaldt og jeg ble bedt om å sette den ut på den 
lille verandaen utenfor Kosekroken. 
– Du må husk på å legg nokka tungt oppå! 
sier sykepleier Bjørg.
– Hvorfor, spør jeg. 
– Det kommer da ingen fremmede opp på 
veranden her i 4. etasje og spiser? 
– Jo dæm kjæm, dæm kjæm helt sikkert!

Bjørg peker på en gjeng måker som flyr over 
og tripper rundt på et lite tak nedenfor oss. 

Knapt noe menneske har konkret erfaring 
med keiserpingviner. Vi mennesker har kun 
oppfattet at pingvinens hjem, Antarktis, er i 
umiddelbar fare i en tid med klimaendringer. 
Derimot har et menneske kunnet se mye 
mediert materiale om keiserpingviner. 
Berit Rustens forestilling representerte det 
konkrete ved keiserpingviner gjennom å vise 
hvor vanskelig det er for dem å leve i eksil, 
og hvor stor kostnaden ved miljøskader er i 
form av penger. 

Begge forestillinger snakket på vegne av 
fugler, men på forskjellig måte. Dernest 
blir det opp til publikum å handle på vegne 
av fugler i virkelighetens menneske-fugl-
relasjoner. Tross alt er forestillingene bare 
representasjoner av slike relasjoner.   ◆

Takk til Anna-Lena Østern for hennes 
kloke kommentarer.
Oversatt fra engelsk av Cato Fossum.

OM FUGLENE I 
FORESTILLINGENE
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Keiserpingvin 
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factsheet/22697752 
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TEKST: BARBRO RØNNING 

GRÅMÅKEN 
SOM METAFOR 
Høyblokka post-mortem ritualiserte et siste farvel til sykehusbygningen 
som var senter for liv og død, sykdom og helbredelse i Trondheim og 
trøndelagsregionen i over 50 år. Det overordna symbolet på transcendens 
i forestillinga ble den forhatte gråmåken. 

BARBRO RØNNING 
PEDAGOG, DRAMATURG OG REGISSØR. DOSENT I DRAMA OG TEATER VED INSTITUTT 
FOR KUNST OG MEDIEVITENSKAP, NTNU. I HØYBLOKKA POST-MORTEM-PROSJEKTET 
VAR HUN ANSVARLIG FOR KONSEPT, MANUS. REGI OG PROSJEKTLEDELSE. 

HØYBLOKKA POST-MORTEM 

Et tverrfaglig forsknings-/perfor-

mance-/installasjons-/film- og bok-

prosjekt ved NTNU (2010-2015) 

Rivningen av Høyblokka ved St. 

Olavs Hospital i Trondheim ble 

fulgt av en innsamling av minner, 

ved hjelp av en minneblogg på 

nett og en performance

I ulike mediale former, og på uli-

ke tidspunkt i prosessen, skapte 

minnene et kollektivt interaktivt 

og emosjonelt rom som gjorde 

det mulig å realisere prosjektets 

rituelle innretning. 

St. Olavs Hospital er et samfunn 

på størrelse med Namsos. To tu-

sen pasienter er innlagt eller be-

handles poliklinisk. Da Høyblokka 

falt ble en helt ny medisinsk by-

del, godt integrert med resten av 

byen, plutselig synlig.

Gjennom en unik kombinasjon 

av et stedsspesifikt minnear-

beid, bruk av digital teknologi 

og utviklingen av en emosjonell 

diskurs innenfor et medisinsk 

landskap, har prosjektet vakt in-

ternasjonal oppmerksomhet.

www.hoyblokka.no
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“
Mennesker har til ulike tider og i ulike 

sammenhenger brukt fuglemotivet som representasjon for 
liv og død, følelser, frihet, sang og fortellerevne. 

ˮ
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| 1: Den britiske nettsiden British Antarctic Survey inneholder en avdeling for dyreliv, og teksten «Alle elsker pingviner». Det finnes 17 ulike pingvinarter, men bare to av dem – 
keiserpingvin (Aptenodytes forsteri) og Adelié-pingvinen – holder til i Antarktis. Berit Rustens forestilling tok opp mating av pingviner som et tema. Hun nevnte aldri hva slags 
type pingviner hun snakket om, men siden pingvinene i stykket spiste 2,5 kilo fisk daglig må det ha vært keiserpingviner, som veier opptil 41 kilo og er rundt 115 centimeter 
høye. På British Atlantic Survey er arten beskrevet slik: «Keiseren er giganten i pingvin-verdenen og en av de største fuglene på jorda. Det svarte hodet lyses opp av gullflekker på 
ørene og øverst på brystet. Hvis Adelié’ene er pingvinverdenes gjøglere, er de langsomme, verdige keiserne dens aldrende statsmann». | 2: Keiserpingvinene er blitt et symbol for 
Antarktis, og fordi de går oppreist på to bein minner de på mange måter mennesker. Keiserpingvinene og isbjørnene symboliserer den tvingende nødvendigheten av å hindre at 
klimaendringer ødelegger polområdene som er så viktige for planetens eksistens.
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– Bak plankan der har dem reir – de’ e 
komme mang unga! Sjå!!  

Jeg er litt oppskjørta over å bli inkludert så 
brått og gitt en oppgave, så jeg tar ned et 
bilde med fjellmotiv og legger oppå pappeska 
med den dyrebare kaka ute på verandaen. Så 
blir jeg stående lenge og se ned på måkelivet 
under meg. Bjørg kommer ut og forteller 
måkehistorier. 

Plutselig hører jeg lyden: Måkeskrikene. 
Høye, lave, støtvis og i lange ul. I loop om 
igjen og om igjen. Uhyggelige skrik og 
uskyldig snatting. Fra dette øyeblikket var det 
noe i meg som visste at måken kom til å bli en 
sentral metafor i min kunstneriske prosess. 

Det var ikke noe enkelt valg. Måkene rundt 
Høyblokka ble matet, men mest var de hatet. 
Rundt om på de mange lave takene rundt 
blokka var det måkereir. Der rulla små grå 
nøster rundt hver vår. En oppmuntring for 
pasientene å se på. Men skrikene plagde 
mange, og som åtselsgribber sirklet de rundt 
Høyblokka, på jakt etter organavfall og annet 
snacks. Måkene utgjorde naturen rundt 
blokka. De fulgte årstidene og representerte 
livet og forandringene i lufta utenfor. Å være 
syk og stå og følge med blikket en måke i 
dans rundt på den store himmelen rundt 
Høyblokka, var for noen en lise. 

Mange av de ansatte hatet dem. Men for 
meg omdannet de seg til hvite vinger, den 
hvite hær, til sykepleiere, til et symbol 
på overskridelsen av døden, kort sagt: en 
kraftig metafor for hele livet i Høyblokka, og 
starten på en nær kontakt med de ansatte på 
B4. En kontakt som var helt avgjørende for 
vårt videre feltarbeid, filmopptak, intervjuer 
og vår forståelse av den sårbare sykehus-
sonen vi hadde tatt oss inn i. 

Motstand mot måken. Morton (2007) 
sier at en opplevelse som dette kan kalles 
økomimesis. Du velger å følge en impuls 
fra møtet med materialiteten til levende dyr 
eller natur og forme et brennpunkt som gir 
dyret en stemme. 

Ideen om å bruke gråmåken som en 
samlende metafor møtte imidlertid mye 
motstand, og som Aaltonen (2015) viser i sin 
artikkel i denne utgaven av DRAMA, er vi 
fulle av negative kulturelle representasjoner 
om fugler – og, i vår sammenheng, særlig 
måker. Selv var jeg gjennom oppveksten på 

60-tallet vitne til hvordan mine slektninger 
dro ut på øyene for å knuse måkeegg når 
våren kom, for å forhindre at måken slo 
seg ned i innlandet. Bare slik ville vi kunne 
leve i vår innlands-idyll uten måkeskrik og 
redselen for bendelorm i fisken. Som det 
var opplest og vedtatt at kom fra måkenes 
avføring i vannet. 

Slike sterke kulturelle forestillinger vi 
alle bærer med oss, og som vi er mer eller 
mindre bevisste, er en effektiv blokkering av 
kunstnerisk praksis som vil utforske både et 
mytologisk og et mer konkret miljøpolitisk 
potensiale i samspillet mellom mennesket 
og naturfenomener. Det er kanskje derfor 
det, på tross av stor politisk oppmerksomhet 
rundt klodens tilstand, relativt sjeldent blir 
løftet fram som et overordna konseptuelt 
grep i kunstnerisk praksis? 

Den multimediale måken. I tiden som 
fulgte undersøkte det kunstneriske teamet, 
som bestod av en dramaturg/regissør, 
en komponist, to visuelle kunstnere, en 
lysdesigner, en prest, en forsker og en 
arkitekt, flere ulike konsepter og metaforer. 
Det ble mange timer med vandring i 
sykehuskorridorer. Vi sanset raskt hvordan 
rommene og ulike gjenstanders materialitet 
trigget fremkallelsen av minner og impulser, 
som i likhet med måken ble til sterke 
metaforer innenfor de ulike uttrykkene vi 
arbeidet med. Om dette fenomenet bruker 
Gaston Bachelard (1994) begrepet materiell 
imaginasjon og viser at materialitet og 
imaginasjon er to sider av sammen sak. 
Noe som fort fikk sterk relevans innenfor et 
stedsspesifikt arbeid som vårt.  

Lenge så det ut til at gråmåken måtte gi 
tapt for andre forslag, men heldigvis, når 
en overordna kunstnerisk idé først har 
festet seg oppstår ofte en bestemt form for 
synkronitet. I ukene som fulgte oppdaget vi 
måker vi tidligere ikke hadde sett, overalt. 
Det var måkemotiver malt på veggene i 
de underjordiske gangene under gammel-
sykehuset, og i den nye delen av St. Olavs 
Hospital var måken motiv på flere av 
bildene som var hengt opp - der som en del 
av et større estetisk grep som handlet om 
å bringe natur, og naturens helbredende 
virkning, inn i en urban sykehussetting. 
Etterhvert kom det også inn minner på 
minnebloggen om artige opplevelser med 
måker på sykehuset og minner som skapte 
en metonymisk link til en annen aktiv 
metafor, den om hvite vinger som stod for 

omsorg og pleie. Helsepersonellet ble ofte 
beskrevet som omsorgsfulle engler i mange 
av minnene på minnebloggen. 

Minne: 
Bak et vindu, 
i et rom, 
ligger en del av mitt hjerte. 
Det banker i takknemlighet 
for et liv som ble reddet, 
for smil som ble gitt, 
av engler i hvitt! 

Å etablere en link mellom måkens 
ulike betydningslag og Høyblokka som 
konkret bygning, var en stor utfordring. 
Forestillingen skulle spilles i ruinene av 
blokka, midt under destruksjonsprosessen. 
Gjennombruddet kom på et felles møte hvor 
vi plutselig forstod at Høyblokka hadde 
form som en måke, med en sentral midtfløy 
- måkens kropp, og to sidefløyer - måkens 
vinger. Vår scenograf Gunnar Fretheim 
løp hjem og lagde en visuell morf som viste 
denne transformasjonen. Alle jublet! 

Et sykehus har i seg selv en sterk metaforisk 
kraft. Gjennom at hvert minne som ble lagt 
ut på minnebloggen lyste opp et nytt vindu 
i den virtuelle blå Høyblokka, «flyttet» 
minneskriverne inn i den virtuelle blokka 
og omskapte den til et lysende emosjonelt 
minnesmerke. Slik skapte minnene et sterkt 
felles symbolsk rom som var helt avgjørende 
for den rituelle innretningen som vi 
etterhvert forstod at forestillingen måtte 
få. I minnebloggen ble ønsket om renselse 
og lukning, et farvel til de som hadde gått 
bort i blokka og de vonde minnene - en slags 
symbolsk begravelse og et takknemlig farvel 
til Høyblokka, veldig tydelig. 

Måken som transcendens. Å ritualisere 
overskridelsen mellom liv og død ble derfor 
et omdreiningspunkt. Vi prøvde ut flere 
mulige konsepter. Å gå en rituell løype med 
minner opp til en slags OL- flamme, hvor 
minnene skulle brenne, og med et helikopter 
som skulle hente urnen hvor asken fra 
minnene ble samlet og fly vekk, var ett av 
dem. Men ettersom trøndere ikke tror, som i 
østlige religioner, at en ny spirituell eksistens 
oppstår når noe brennes, ble ideen forkastet. 
Da var den kjente gråmåken god å ha.   

Måkemorfen (forvandlingen fra blokk til 
måke) ble projisert på ruinene av Høyblokka 
i begynnelsen og slutten av forestillingen. 

T E M A : G R Ø N T DR A M A T E M A : G R Ø N T DR A M A

OVER:  Måke flyr opp langs Høyblokka (foto: Andreas Sund)
UNDER: Minnesteinen ble lagt ned foran Kunnskapssentret 25. september 2013 (foto: Erik Børset)
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“
Mange av de ansatte hatet måkene. Men for meg omdannet 

de seg til hvite vinger, den hvite hær, til sykepleiere, til et 
symbol på overskridelsen av døden. 

ˮ
Dette ga vi sjangerbetegnelsen «rituell 
collage». Den første viste en måke med 
vinger spredd ut som gradvis ble til 
Høyblokka i sine velmaktsdager, mens på 
slutten gikk det motsatt vei, fra blokk til 
måken som fløy bort. Morfen bandt slik 
flere betydningslag sammen. Den materielle 
bygningskroppen, i ferd med å forsvinne, 
med den tidligere «levende» Høyblokka, 
over til det symbolske: flukt, frihet, natur. 
En transcendens av det materielle inn 
i det ikke-materielle. Det ble vanskelig 
ikke å putte religiøse konnotasjoner inn 
dette. I sin analyse av forestillingen, fra et 
rituelt perspektiv, peker Hammer (2015) 
på at Høyblokka for en kort stund, under 
forestillingen, ble omkledd til en katedral. 

Dette konseptuelle grepet ble støttet av 
utformingen av plakaten, som viste en 
mengde ansikter, i ulike aldrer og fasonger, 
som fløy ut av Høyblokka på måkevinger. Selv 
om disse MenneskeMåkene kanskje pekte 
sterkest på minnene bak ansiktsbildene, er 
analogien til den transcendens som spillet 
mellom måkens ulike betydningslag skapte 
veldig klar. 

Måke og mytologi. Måkene var også med 
i forestillingen på andre måter. Under 
forestillingen hørtes det ut som skrikende 
måker fløy rundt ruinen av Høyblokka, og 
måkelyder var også komponert sammen 
med sykehuslyder som smertepumper, 
heislyder og fødselsskrik. Dette forsterket 
forestillingens fokus på måkens ulike 
betydninger, men pekte også hen til 
det uomtvistelige faktum at ikke bare 
menneskene, men også måkene, ville bli 
hjemløse når Høyblokka forsvant. 

Slik kan en se at denne posthumanistiske 
identifikasjonen mellom mennesker og fugl 
på et metaforisk nivå, med klare spirituelle 
konnotasjoner, trekker på de mytologiske 
betydningslagene som fugler har i vår 

kulturhistorie, hvor relasjonen mellom det 
materielle og spirituelle, liv og død, har hatt 
fokus. Men også på fuglenes veldig utsatte 
posisjon som følge av at mennesker griper 
inn i «naturen» - i dette tilfellet byggingen 
av et nytt sykehus som utryddet fuglenes 
hekkeplasser og bostedsområde midt i 
byen. Som Shimmings og Øien (2015) viser 
har det i Norge vært en kraftig nedgang i 
bestanden av gråmåker de siste ti årene. 
Mens bestanden i 2006 ble estimert til 
233.000 par har dette tallet sunket til kun 
72.000 i 2014. 

Gråmåken i Høyblokka post-mortem 
skapte gjennom et spill mellom ulike 
mediale uttrykk en rik metaforisk vev. I 
intermedialitets-forskningen utvider Pluta 
(2010) begrepet metafor og bruker begrepet 
«mediaphor» om fenomener som dette. 
Måken som mediafor overførte mening 
mellom ulike mediale uttrykk, mellom 
virtualitet og det faktiske, og mellom ulike 
faser i prosjektet. 

Da det Nye Medisinske Kunnskapssentret 
ved St. Olavs Hospital gjennom en større 
seremoni ble åpna høsten 2013, ble det 
lagt ned en minnestein på stedet der 
Høyblokka engang stod. En vakker stein 
med inskripsjonen «Høyblokka post 
mortem, 1959- 2011», hvor Høyblokka er 
hogd inn og utstyrt med måkevinger i gull. 
Så stor metaforisk kraft kan altså en forhatt 
gråmåke erobre!  ◆
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TEKST: : ELLEN JERSTAD 

SKOGENS
STEMMER
I vandre-fortellerforestillingen Skogens stemme får 12-åringer fra Vestfold 
møte to modige historiske kvinner, og oppleve trær, fugler og blåbærlyng 
som menneskenes brødre og søstre. 

ELLEN JERSTAD GÅR MASTER I TEATERREGI VED THE ROYAL CONSERVATOIRE 
OF SCOTLAND. FØR DETTE HAR HUN LEDET ØYTEATERET I 2,5 ÅR. HUN HAR EN 
DRAMAFAGLIG BACHOLORGRAD FRA HIOA, TEATERHØYSKOLEN I TSJEKKIA OG 
FAGSKOLE I KOREOGRAFI FRA SKOLEN FOR SAMTIDSDANS. 

2 5
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Solbrune neser, ferske historier og såre føtter. 
I en hage på Nøtterøy sitter to fortellere og 
nyter varm te etter en lang dag i skogen med 
femti 12-åringer. Jeg har hatt gleden av å være 
med på vandringen og sitter med fersk gjørme 
på skoene klar for intervju med Charlotte 
Øster og Georgiana Keable, kvinnene bak 
forestillingen Skogens Stemme. 

I seks uker har de to fortellerne tatt med 6. 
og 7. klasser ut i skog og mark. Gjennom sine 
rollefigurer har de introdusert humanetiske 
og økologiske utfordringer for barna. 
Kvinner fra en annen tid har bedt barna om 
å klassifisere artene for Darwin, og om å lete 
etter enorme skapninger med lange armer 
som bor i de norske skogene. Gjennom regn, 
gjørme, sludd, solskinn og vind har de dratt 
med seg rundt tusen barn ut for å fortelle for 
dem under åpen himmel. 

Jeg spør Georgiana og Charlotte hvorfor de 
har laget denne fortellervandringen? 

Georgiana: Vi ville understreke at trærne 
er levende individer, ikke scenografi eller en 
vegg av natur som er koselig å gå i. Jeg har 
laget dette prosjektet like mye for meg selv 

som for barna. Gjennom dette arbeidet har 
jeg fått en mye dypere forståelse av skogen 
som et mangfold av individuelle planter og 
symbiotiske forbindelser som til sammen 
gjør skogen til en levende enhet.

Charlotte: Vi er opptatte av å gi barna 
andre innfallsporter til natur. Som å gå 
lange strekninger i stillhet, eller barbeint. Vi 
bruker sanselige opplevelser for å tilnærme 
oss naturen på andre måter. Jeg er opptatt av 
at dette skal skje i barnas nærmiljø så de selv 
kan oppsøke det etterpå.  Vi har hørt unger 
lage avtaler om å møtes der etter skolen. 

– I dag har vi trasket ut av en kirkegård, 
gjennom Nøtterøys skog, forbi vikinggraver 
og ned til ei strand. Hva er det som definerer 
forestillingsformen dere har laget? 

Georgiana: Først og fremst at formen 
ikke er passiv: publikum går, aktiveres og 
utfordres til å fundere i naturen. Publikum 
sanker, spikker og leter i skogen underveis. 
Vi skaper en dialog. Fra tidligere prosjekter 
har vi erfart at det å gå gir mulighet for en 
annen type diskusjon enn den som finner 
sted i klasserommet. Når man går side om 

GEORGIANA KEABLE 

Er en av de mest kjente 

fortellere i Norge 

Har fokus på miljøfortelling 

og på forholdet mellom natur og 

berettigelse av andre livsformer. 

Ble tildelt Oslo bys Kunstnerpris 

i 2015. 

www.georgiana.net 

 

CHARLOTTE ØSTER 

Arbeider som freelance 

forteller og kursholder. 

Har turnert og turnerer 

gjennom Den kulturelle skole-

sekken med ulike forestillinger 

i flere fylker. 

Georgiana og Charlotte er 

medlemmer i Fortellerhuset 

www.fortellerhuset.no

ROLLESPILL OG BARFØTT TRASKING: Fortellerne Charlotte Øster og Georgiana Keable introduserer barna for økologiske utfordringer og gir 
en opplevelse av skogen både som et mangold av individer og som en levende enhet. (foto: Maria Ryan)
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INSPIRASJONSKILDE: Charlotte Østers rolle i forestillingen er en kvinne fra 
Frans av Assisis tid: - Frans av Assisi var en av de første naturvernerne, han satte 
ikke menneskene over fugler og dyr, sier Øster (foran). Georgiana Keable (bak).

TVERRFAGLIG AKTIVISERING: I forestillinga arbeider barna med naturfag, 
historie, engelsk, kunst og håndverk, kroppsøving, filosofi og religion.

side i skogen blir samtalene annerledes. 
Barna deler egne refleksjoner og erfaringer 
og diskuterer lett det de opplever i 
forestillingen. Samtalene på veien har ofte en 
forbindelse med temaene for forestillingen. 
Om økologi, liv og død, å bli kjent med treets 
vesen og art, hva det vil si å være fattig eller 
rik, og så videre.  

Charlotte: Noen ganger er det veldig såre 
ting som oppstår i samtalene. Kanskje på 
grunn min rolle som nonne får jeg høre 
nære betroelser av ulik art - for eksempel 
om temaer i familien og hva de tror eller 
ikke tror på.  Temaene vi tar opp vekker 
tydeligvis noe i dem: et alvor, urettferdighet, 
noen ganger tristhet. Tanker om liv og død. 
Jeg tror også det er mindre konfronterende 
å vandre side om side i skogen enn å snakke 
sammen i en typisk klasseromssituasjon.

Nøtterøy kirke på morgenkvisten. Klokken er 
ni når 7. klassingene strømmer inn på syklene 
sine. Morgenskravling, lange åndedrag og 
spente spørsmål rundt dagen vi har i vente. 
En kvinne i en viktoriansk bekledning 
(Georgiana Keable) kommer ut av kirken for 
å møte oss. Hun introduserer seg på britisk 
engelsk som Marianne North. Marianne 
forteller oss om sitt liv som omreisende 
botaniker og kommer med flere gåter: “What 

is a dead thing on a living thing on a dead 
thing on a living thing on a dead thing on a 
living thing?”. 

Så leder Marianne oss inn i kirken der 
en klokkeklar stemme fyller rommet med 
«Laudate». De to fortellerne synger tostemt, 
og det dufter sterkt fra en røkelsesbeholder. 
Alle setter seg. Nå presenterer nonnen Clara 
av Assisi (Charlotte Øster) seg. Hun forteller 
om sin egen flukt fra rikdom og marsipan til 
et enkelt liv i skogen. Og så historien om sin 
store helt: Frans av Assisi.  

– Hvorfor har dere valgt akkurat disse rollene 
fra historien?
Charlotte: Vi valgte Frans av Assisi fordi 
han var en av de tidlige naturvernerne. 
Jeg fikk i oppdrag å fortelle om Frans på 
Middelalderfestivalen og ble veldig forelska 
i ham og visjonen hans. 

Georgiana: Historien om Frans er historien 
om et rikt barn som har alt, er kul, kan 
synge, er populær. Men plutselig tar han av 
seg alle klærne midt i byen, og legger fra seg 
alt for å leve et helt antimaterialistisk liv i 
naturen. Han har ikke et begrenset religiøst 
syn, men åpner seg for hele skaperverket, 
som det kalles. Han hever ikke mennesker 
over dyr og natur. Han ser på naturen rundt 

som en familie - søstre og brødre. Historien 
hans handler om: Hvor mye trenger man 
egentlig for å leve og ha det bra? Og det er 
jo høyaktuelt! 

– Tror barna at dere er historiske skikkelser, 
eller spiller de bare med? 
Charlotte: I dag hadde jeg en samtale med et 
barn som spurte tvilende «Kjente du Frans 
av Assisi?» «Ja» svarte jeg. «Hvor gammal 
er du egentlig?» «Jeg er ganske gammel». 
Da lød det fra 12-åringen «Du er vel ikke 
flere hundre år gammel?»  Noen barn forstår 
dette, men blir likevel med på leken, men 
mange er 100 % med i illusjonen. Helt opp i 
ungdomskolen har vi opplevd at barn har en 
utrolig evne til å kjøpe hele fantasiuniverset. 
Rollene er et sterkt virkemiddel, spesielt 
siden vi forblir i dem gjennom hele dagen. 

Under et stort Eiketre forteller Marianne 
North om sitt ærefulle oppdrag fra den 
britiske stat. Hun skal sanke frø fra så mange 
norske tresorter som mulig. Hun skal også 
identifisere ulike trær på bladene, nålene og 
formen. Hun spør ydmykt om publikum vil 
være med på dette, og det vil de! I grupper på 
tre og tre løper de av gårde for å finne trærne 
og sanke blader til hver sin mappe. 

Georgiana: Dette er også et feministisk 
prosjekt som synliggjør to damer med 
sterk egenvilje og driv. Marianne North 
var en viktoriansk dame som reiste over 
hele kloden for å dokumentere naturen. De 
fleste botanikere gravde opp, men hun malte 
naturen i sin egen flora. Hun var enormt 
selvstendig og utviklet et eget galleri i Kew 
Gardens med malerier av planter fra eget 
miljø. Hun skrev også en selvbiografi som 
hun ga den lystige tittelen My happy life. 

Skogstien leder oss ned mot fjorden der det er 
flere åser i landskapet. Disse viser seg å være 
vikinggraver. Clara av Assissi stiller seg ved 
en haug og forteller om vikingjenta Ragna 
og dermed om livsstilen på Nøtterøy for flere 
hundre år siden. 

Turen går videre ned til stranda der 
Marianne North gir oss tre-emner og 
spikkekniver. Clara viser oss et smykke hun 
bærer som gir henne mot. Nå kan hvert barn 
lage sitt eget smykke for å bygge mot når 
livet er trist eller utfordrende. Mens barna 
spikker forteller Marianne historien om 
nobelfredsprisvinneren Wangari Maathai. 

Georgiana: I dette prosjektet er lokalmiljøet 
essensielt. Vi velger historier som gir 
publikum et forhold til stedet.

Charlotte: Vi mennesker beveger oss mye. 
Det å få lære lokale historier kan gi følelsen 
av å høre til der man er. Uansett om mine 
foreldre er født i Kurdistan, vil jeg få sterkere 
tilhørighet her når jeg kjenner stedet bedre. 

Georgiana: Men vi vil også gi tilhørighet 
gjennom utvalgte internasjonale fortellinger. 
For eksempel historien til Wangari, Nobels 
Fredsprisvinner 2004. Historien om et barn 
som ser verdien i naturen rundt seg og som 
gjennom sitt liv klarer å endre et svekket 
økosystem. Når jeg forteller for barna på 
Nøtterøy tilpasser jeg naturbeskrivelsen til 
landskapet rundt dem slik at de kan se for seg den 
historien som en mulighet i sitt eget landskap. 

– Hvorfor spiller dere utendørs?

Georgiana: Det er mer krevende å opptre 
i et uterom enn i en avskjermet blackbox, 
men om man greier å ta omgivelsene i bruk 
har man tilgang til de vakreste og kraftigste 
scenerom som finnes.  Det handler om å 
tilpasse fortellingen sin til det som skjer i 
omgivelsene: å integrere og improvisere 
inn den hunden som går forbi, fuglen som 
kvitrer eller et tre i nærheten, på en naturlig 
og troverdig måte i fortellingen. Om man 
klarer det kan fortellingen bli mye sterkere. 
Barna kan si «Skjedde det her?» selv om de 
har blitt fortalt at Wangari ble født på det 
afrikanske kontinentet.

– Hva ønsker dere at barna skal få med seg hjem?
Georgiana: I denne forestillinga arbeider 
barna med naturfag, historie, engelsk, 
kunst og håndverk, kroppsøving, filosofi og 
religion. Det skjer en tverrfaglig aktivisering 
der man engasjerer mye mer av seg selv enn 
det som er mulig på skolebenken. I beste 
fall blir man berørt, kroppen er i bevegelse, 
sansene er åpne. Når dette fungerer 
opplever vi at inntrykk og engasjement har 
en annen dybde. Jeg husker en strålende 
jente som snudde seg mot meg: «Det er rart, 
men jeg lærer mye mer her enn jeg gjør i 
klasserommet.»

Charlotte: Da kan dette også bli varig 
lærdom, gjennom opplevelser som fester seg 
i kroppen. Målet med denne sjangeren og 
forestillinga er å åpne opp landskapet og få 
et nytt forhold til sin egen skog. Vi vil også at 
barna blir mer klare over sine egne verdier. 
I rollen som Clara har jeg spurt barna «Hva 
gjør deg lykkelig?» og svaret har aldri vært 
«iPhone 5» eller «Playstation». Svarene har 
vært «familie, katten min, å gå i skogen, å 
spille håndball» eller «den nyfødte kusinen 
som jeg skal besøke i ettermiddag».  De skal 
også få rom til å fundere. Vi har vandret i 
dørgende stillhet hvor jeg må snu meg for å 
se om det virkelig er noen bak meg. Barna 
går langt, blitt svette i luggen og jeg hører 
ikke en eneste klage. 

Fra «Fandens Spillebord», en norrøn 
offerplass, får vi i utfordring å gå barbeint 

et stykke av veien. Jeg tar også av meg sko og 
sokker og går sammen med barna over mose, 
gjørme og ut på et stykke grusvei. «Det stikker 
som kniver under føttene, men det er deilig!» 
sier et barn i nærheten av meg. Når vi får 
ta på oss skoene igjen legger jeg merke til at 
halvparten av barna fortsetter barfot. De fleste 
av disse går resten av turen stolt uten sko. 

Den neste utfordringen får vi dypt inne i 
skogen. Fortellerne sier at dette kommer til 
å bli den vanskeligste. Vi blir bedt om å gå 
sammen i stillhet. Så fortsetter turen med og 
uten sko i stillhet gjennom skogen. På veien 
lytter jeg til løvet som suser, fugler som kvitrer 
og føttene mine som treffer bakken. Tilbake 
ved Nøtterøy kirke utbryter ei jente «I dag har 
vi vært på et eventyr!»

Charlotte: Jeg vil at barna skal ha med 
seg oppdagelsen av at skog ikke bare er en 
haug med trær, men består av forskjellige 
individer med ulike egenskaper og 
bruksområder. Skogen er blåbærlyng, det er 
fugler, frosker, det er lyd, lys, lukt. Jeg ønsker 
at de skal ha en opplevelse av skog gjennom 
denne dagen. At de skal være fylt av skog, og 
av landskapet. 

Georgiana: Vi vil vekke nysgjerrighet, men 
også respekt og kjærlighet til naturen. Det 
er store ord, men på flere av disse dagene 
har jeg opplevd mange barn utrykke denne 
kjærligheten uoppfordret og på impuls. Jeg 
tror hvert barns personlige forhold til naturen 
er premisset for en bærekraftig fremtid. 

Charlotte: Det er en skog her på Nøtterøy 
som skulle hogges ned for å bygges 
leiligheter. Når man gikk på befaring så 
man spor etter lek fra barn overalt. Folk 
i nærområdet kom med sterke protester 
og mobiliserte seg. Protestene ble hørt 
og skogen fikk stå. Vår jobb er å skape en 
dramaturgi som kan vekke barnas aktive 
interesse for naturen. Jeg husker noen jenter 
som sa «Emilie, synes du det var gøy?» «Ja, 
kjempegøy.» «Jeg også.» «Skal vi late som vi 
er syke i morgen og kle oss ut som C-klassen, 
så blir vi med i morgen også?».   ◆

T E M A : G R Ø N T DR A M A T E M A : G R Ø N T DR A M A
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– Jeg tror hvert barns personlige forhold til naturen 

er premisset for en bærekraftig fremtid. 

ˮ
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collaboration both between art forms and 
between art and science. 

– Collaboration in performing arts is 
already taking place through the creation 
of new forms and the exploration of arts, 
research and activism. The idea is to create 
performances that meet the challenges of the 
ecological crisis, says Aune Kallinen, the head 
of the programme's planning project group . 

The fourth Colloquium on Artistic Research 
in Performing Arts (Carpa4) was held in June 
2015 in Helsinki under the theme “The Non-
Human and the Inhuman in Performing Arts 
– Bodies, Organisms and Objects in Conflict”. 
As Esa Kirkkopelto, professor of artistic 
research in Theatre Acadamy of Helsinki, 
has stated, artistic research can question 
the anthropocentrism and re-articulate 
the nature-culture relationship. Artistic 
researchers can become agents in networks 
that create a new understanding of ways to 
live a good life on this planet in the future 
(Kirkkopelto 2015). The colloquium observed 
critically anthropocentrism in performing 
arts, creating new kinds of relations towards 
the non-human: animals, plants, objects, the 
ecosystem as a whole. The keynote speakers 
were professors Peta Tait (La Trobe University, 
Australia), Timothy Morton (Rice University, 
USA) and Boyan Manchev (New Bulgarian 
University, Bulgaria). The proceedings of 
the colloquium presentations, papers and 
lecture-performances will be published in 
the future3  Kiasma, the contemporary art 
museum in Helsinki, organized in October 
2015 the TheatreNow happening following 
the theme of climate change. It consisted 
of performances, speeches and workshops 
that were all connections to climate issues 
and ecological crisis in different ways4. The 
happening also brought together a “study 
group” of people - including myself - who are 
interested in creating new practices of art in 
the era of climate change. The group worked 
intensively for five days, one of which in the 
forest. We watched all the performances 
and speeches of the TheaterNow and had 
conversations, where we discussed ideas for 
our future artistic work. 

An example: one research project. I am 
doing my artistic research project To the 
Stage with Foucault – How to Embody the 
Ecocatastrophe? as a visiting researcher in 
The Performing Arts Research Centre, in 

the Theatre Academy of the University of 
Arts Helsinki. The motivation of my project 
lies on one hand in the growing worry for 
environmental and ecological issues and 
on the other hand in the need to develop 
methodologies for artistic research. 

My aim is to present a new, enacted, 
embodied and performative way of doing 
foucauldian research in the context of 
artistic research. Michel Foucault (1926-
1984) was a French philosopher, historician 
and activist, who wrote about discourses and 
power relations and the ways that a human 
as a modern subject has been constructed 
by different practises and disciplines. I am 
particularly interested in Michel Foucault́ s 
concept of technology of the self and its 
connections with power structures in regard 
to ecocatastrophe - especially climate change. 

Technologies of the self are learned ways to 
construct oné s self to meet ideals of certain 
ethical contexts. In Foucault's own words, they are
 

/…/ operations on their own bodies 
and souls, thoughts, conduct, a way 
of being, that people make either by 
themselves or with the help of others, 
in order to transform themselves to 
reach a state of happiness, pureness, 
wisdom, perfection or immortality 
FOUCAULT 1997, 225 

If I bring the concept of technology of the 
self to the context of climate change, I end 
up asking these kind of questions: What 
areas of our lives are we maybe changing 
because of the things changing around us? 
With whom do we do it, for whom do we 
do it, in whose eyes do we do it? What kind 
of techniques or strategies of change do we 
have? What is our ethical aim, our vision of 
a good future? What do we believe in, when 
we construct ourselves in this age of climate 
change? How can we transform ourselves 
today to reach a state of happiness, pureness, 
wisdom, perfection or immortality? 

What does all this mean in the context of 
theatre, of performance, and artistic research 
done by an actor? My methodological aim is 
to analyse these technologies of the self with 
“more body and less computer”. I modify my 
analysing into physical actorś  exercises and 
performances: I work and think by moving 
in very different ways and talking aloud. I 

want to develop a way to do both the thinking 
and presenting my conclusions not only by 
writing, but also by moving, acting, showing, 
using the body, by performance. This is 
meaningful and well compatible with the 
foucauldian theoretical background, because 
also technologies of the self are for a big part 
rooted in the body and in bodily action. 

My working leads to different (ecological) 
performances both in the theatre, in my 
private life and the society5.  I give a series 
of research demonstrations in conferences, 
colloquia and other events of both (artistic) 
research and art. Right now I am planning 
a contemporary theatre performance that 
is dealing with a wide variety of questions 
regarding ecology. The performance will be 
part of my research project, but it will also 
function as an independent performance for 
a wider audience. The working group will be 
comprised of theatre professionals interested 
in ecological problematics and/or artistic 
research. We are going to try some ideas 
raised by my own working, then alter and 
develop them and combine them with the 
movements created by a choreographer. We  
also aim at being in contact with people from 
fields outside of theatre: scientists, activists, 
philosophers, politicians or other artists to 
make interviews about our subject matter. 

Perhaps we can find connections that 
will then lead to visits in our future 
performances or to some parallel actions or 
performances. Maybe we could even form a 
network of happenings – a little ecosystem 
of performances!   ◆

REFERENCES: 

Foucault, M. 1997. Technologies of 

the Self in Foucault, Michel. 1997. 

Ethics – Essential works of 

Foucault 1954-1984, vol 1 (ed.

Rabinow, Paul). London: 

Penguin Books 

Kershaw, B. 2009. Theatre 

Ecology – Environments and 

Performance Events. 

Cambridge University Press

Chaudhuri, U. & Enelow, S. 2013, 

Research Theatre, Climate Change, 

and the Ecocide Project. 

New York: Palgrave. 

Pivot www.juliet ś bicycle. 
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Right now, as I sit writing this article, we live 
in the middle of a major ecological crisis. 
We are surrounded by the climate change, 
pollution and the sixth wave of extinction. 
This forces us to rethink our position in the 
planet, in the networks of ecologies that we 
form together with the nonhuman. 

This current shift, the ecological and post-
humanist turn, raises ethical questions about 
our ways of being as well as our rights and 
responsibilities. What kind of relationships 
can we maintain and create in the future with 
each other and with other forms of life? How 
should ecological problematics be considered 
in regard to technologies and economics, 
consuming, heating, transporting, eating and 
drinking, reproducing, upbringing children 
and being together?

These problematics open up new possibilities 
to understand theatre and different forms 
of performance (Chaudhuri & Enelow 2014, 
Kershaw 2009). The concepts of ecology and 

ecological theatre can work simultaneously 
on many different levels of performance. 
This could come through as environmentally 
friendly practices for example in set design 
or organising tours1. This may mean themes 
in drama texts2, re-interpretations of classic 
texts, devised theatre work and different forms 
of applied theatre and drama. Moreover, in 
the context of theatre, ecology can also be 
understood as broader and more abstract 
systems and networks of performance - like 
relations and connections between people 
involved in performance, between performance 
and society or between performance and 
surrounding non-human environment. 

What´s happening in Finland? Recent 
years have shown significantly growing 
interest in ecological questions in the 
Finnish field of performing arts, applied 
theater and artistic research. 

A new, MA pilot programme in English, 
Ecology and Contemporary Performance 

(MAECP) is initiated in the Theatre Academy 
of the University of Arts Helsinki in autumn 
2016. Kira O`Reilly is going to start as a lecturer 
and head of the programme in the beginning 
of 2016. The programme will employ a 
multidisciplinary and transdisciplinary 
approach to its subject matter. This means 

TEKST: ANU KOSKINEN

ECOLOGICAL CRISES 
AND THEATRE 
In recent years we have seen a significantly growing interest in ecological 
questions in the Finnish field of performing arts, applied theater and artistic 
research. How is this reflected in the Finnish academia? 

ANU KOSKINEN
FINNISH ACTOR AND DOCTOR OF ARTS IN THE FIELD OF THEATRE. RIGHT NOW
 SHE IS DOING HER ARTISTIC POST DOCTORAL RESEARCH PROJECT AS A VISITING 
RESEARCHER IN THE PERFORMING ARTS RESEARCH CENTER, IN THE THEATRE 
ACADEMY OF THE UNIVERSITY OF ARTS HELSINKI.
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| 1: A good source of information and inspiration about these issues is for example www.juliesbicycle.com. Artistsandclimatechange.com also presents a long list of english language 
plays concerning climate change.    | 2:  www.uniarts.fi

                 

| 3:  www.uniarts.fi/carpa    | 4:  teatterinyt.fi    | 5:  Concept of performance is here understood in very broad sense. It refers to actions done both in theater and artist/researcheŕ s public 
presentations and in his/her personal life. It can also been understood as something done by individuals or by collective actors, e.g. human communities.          

“
Artistic researchers 
can become agents 
that create a new 

understanding of ways to 
live a good life 

on this planet in 
the future

ˮ
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“What is it that you cannot live without?” 
asks the drama session instructor. The small 
groups of participants alle make lists of the 
most important things in their lives. When 
they are ready, they are told by the instructor 
to make a poem, a song or a rap-song about 
the things they have listed, and to present 
them by using choreography. Then follows a 
discussion about what humans really need in 
order to live. One can live without a computer 
or a cell phone, but one dies without air, water 
and food. Pure nature is vital. 

This is one of several exercises used in 
dealing with environmental issues and 
clarifying values in Green Drama.

Bring it to the personal level. Green 
Drama is a method for environmental 
education that is functional and open 
for participation. Green Drama creates 
possibilities for learning. In a funny and 
vivid way, it gives time and space to think 
through one’s own values and the ways we 
act, whilst giving room for imagination and 
furthering interest in environmental issues. 

Green Drama helps to clarify issues and 
bring them to the personal level.

We started developing Green Drama in Lahti 
in Finland in the late 1990s. Having started 
to study drama education, we both wanted 
to know how to use drama methods in the 
field of environmental education and how to 
achieve a sustainable lifestyle. At the time, 
Heli was working with youngsters, while 
Jaana worked with adults as an ecoteam coach. 

The opportunity to start developing Green 
Drama as a means for the environmental 
education came as a part of the so-called 
Local Agenda 21 work administered by the 
environmental department of Lahti City. We 
chose youngsters from upper comprehensive 
school (13-15 years) and adults as our main 
target groups. The first environmental 
themes – energy, water, waste, consumer 
habits and transport – were picked from 
an international EcoTeam program for 
households. The ultimate goal for Green 
Drama would be to make individual actions 
and lifestyles sustainable.

TEKST: JAANA HILTUNEN OG HELI KONIVUORI

GREEN 
DRAMA 
How learning through drama can lead us on a path 
towards sustainable lifestyles.

 

JAANA HILTUNEN JAANA HILTUNEN WORKS AS A FREELANCE ENVIRONMENTAL 
EDUCATOR AND TRAINER WITH ALL AGE GROUPS FROM CHILDREN TO GROWN-UPS. 
SHE GIVES LECTURES AND WORKSHOPS FOR TEACHERS, KINDERGARTEN TEACHERS 
AND INSTRUCTORS. SHE IS AN EXPERT IN GREEN DRAMA AND ECOTEAM PROGRAMS.
HELI KONIVUORI IS A YOUTH WORKER IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL EDUCATION. 
SHE GIVES WORKSHOPS AND LECTURES FOR EDUCATORS, TEACHERS AND KINDERGARTEN 
TEACHERS, BUT MAINLY WITH CHILDREN AND YOUNG PEO-PLE. SHE IS AN EXPERT 
IN GREEN DRAMA AND ECOTEAM PROGRAMS.
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IN GREEN DRAMA 
THE ESSENTIAL IS:

An issue and a goal for 

environmental education

Functional and partici-

patory drama

A process that includes 

interaction in group

A startling experience

Reflection

Experiencing new ways 

of doing things

The goal is make individuals’ 

actions and lifestyles become 

sustainable.
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Our Green Drama sessions were called 
Green Drama programs, each of which 
lasted for one hour and a half. They 
consisted of warming-up exercises 
followed by exercises that related the issue 
in question to common and personal 
levels. The exercises were suitable for 
environmental education, and were 
challenging, but not too difficult. Many 
times, we used improvised performances, 
sketched role, instructor-in-role, still-
images and statues. The test groups came 
from Salinkallio School in Lahti, and we 
soon experienced that drama can be used 
to teach almost anything.

Still developing. During our studies in 
drama education, we both wrote seminary 
papers about Green Drama, and we therefore 
decided to write a book on the topic, called 
Vihreä draama. It was published in 2005 and 
described the basic elements Green Drama 
in addition to ten programs that can be 
used when teaching sustainable lifestyle to 
youngsters and adults.

For the last ten years we have worked with 
some school groups, developed Green 
Drama programs and taught Green Drama 
to teachers, educators and instructors. In 
the course of these years, awareness of 
Green Drama has increased and more 
educators are now using it. Institutions 
that have used Green Drama programs 
include the Lahti City Youth Department, 
the Metsäkartano Youth Center, Helsinki 
Metropolitan Area Reuse Center Ltd, 
in addition to nature and environment 
schools and the Nuorten Akatemia ry. 
Moreover, Green Drama has been noticed 
outside Finland. We have held international 
courses in Finland and workshops in St 
Petersburg, and some of our Green Drama 
material has been translated into Russian 
and Estonian.

Wholeness. Green Drama works best 
when applied on the same group for 2-3 
consecutive sessions. First sessions are 
largely devoted to introducing the new way 
of working and getting to know one another. 
When you meet a group for the second time, 
you already know them and they know you 
and your work methods, and it is easier to 
concentrate on the green issue in question 
and how to deal with it. 

Each Green Drama session may inspire new 
ideas, and feedback from participants has 
mainly been positive. It is not only a question 
of making each exercises work, but of how the 
programs are designed and constructed as a 
whole. It is very important that the groups 
consist of different kinds of people that can 
interact and get a chance to look at the world 
from a different perspective. The group work 
and discussions enable reflection and give 
meaning to the participants’ experiences.

Don’t panic. Green Drama sometimes deal 
with issues in a tough manner. One example 
is the Planet Shop program, which takes as 
its starting point that planet Earth is no 
longer habitable, and that only parts of the 
human race can save themselves and move 
on to another planet. The aim here is not to 
create desperation, but to seek solutions and 
alternative ways of life, and to make people 
realize that every little thing matters and 
that we all can influence our surroundings.
The role of the Green Drama instructor 
is important. She/he monitors and aids 
the process, and creates a safe working 
atmosphere. It is crucial for the instructor 
to be enthusiastic and courageous and to 
believe in what she/he is doing. 

Everyone involved. In one of the 
abovementioned drama sessions, a project 
by Nuorten akatemia ry called Liikkuva 
2006-2013, the participants were school 

visitors who instructed drama workshops 
in upper comprehensive schools, upper 
secondary schools, and vocational schools. 
They were encouraged to rethink their use 
of transportation in their everyday life, 
such as how they transport themselves 
to school. The workshop was designed by 
Jaana Hiltunen, who also trained the school 
visitors. The Nuorten akatemia’s evaluation 
of the workshops in 2011 gave mainly positive 
feedback from participants and teachers.

The teachers said that the workshop was 
a good way to handle this issue, and also 
more efficient, as it involves everyone in 
the process. In fact, this working method 
completed the school curriculum very well, 
and functional and participatory drama 
supported their learning. After the sessions, 
the participants had a very good recollection 
of the workshop, and the exercises made 
them reflect on their own actions. In short: 
what they did in the workshop, makes a 
change in behaviour possible.   ▷

FURTHER INFORMATION: 

Hiltunen, Jaana & Konivuori, 

Heli. Vihreä draama. 2005.

Vihreää draamaa tavaramaailmassa: 

ww.kierratyskeskus.fi/

files/27/tavaradraama.pdf

Green drama influencing choices 

and european youth work 

training course, 06.-11.03.2009

Hyvärilä Youth Centre, Nurmes, 

Metsäkartano Youth Centre, 

Rautavaara, Finland: 

www.baltic-ecoregion.

eu/downloads/

seminaarivihko09Green_Drama.doc

“
In a funny and vivid way, Green Drama gives time and space to 

think through one’s own values and the ways we act.

ˮ
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AIM: Increasing awareness about the 

different dimensions of sustainable 

development

THEME: Three areas of sustainable 

development

TARGET GROUP: From 13-year 

olds to adults

GROUP SIZE: 9-12 persons

DURATION: about 2 hrs

MATERIALS NEEDED:

◆  little pieces of paper about 

3 cm x 6 cm each

◆  an outfit for “the guardian of the 

species” (the trainer), eg. a hat and a cape

◆  whistle

◆  pens

◆  cards of “dimensions of sustainable 

development”

◆  3 big-sized papers

◆  music player

◆  frames of a “tv-screen” made 

from cardboard.

◆  tape

◆  scissors

◆  music CD’s with rhythmical music

This activity can be done with one 

instructor, but it is easier if a second 

instructor is there to act as “the 

Guardian of the Species”. For the 

“triangle run” part of the activity, 

the instructor can prepare the taped 

triangle on the floor before the 

program starts.

WARMING UP

1: ME AND SUSTAINABILITY – introduction 
to the theme, getting-to-know-each-other. 
Each participant receives six small sheets of 
paper, and a pen. All of them should write 
three things about themselves on the paper 
sheets, and three things about sustainable 
development – one thing per paper. The 
instructor collects and redistributes the 
papers so that each participant gets six 
sheets, of which three should describe one’s 
own personal characteristics, and three 
should describe claims about sustainable 
development. It doesn’t matter if a 
participant is not satisfied with his or her 
papers in the end. They should all read the 
contents of each sheet aloud to each other. 

2: CLAIMS – mapping and sharing opinions
A line with two poles is now formed, one 
saying “I agree” and the other one “I 
disagree”. As the instructor reads claims 
aloud, the participants should find their 
place in the line according to their opinion. 
Each participant must explain their opinion 
to the person standing next to them, or to 
everyone if the group is small. 
Example of claims:

▷ Promotion of sustainable development is 
a task for the state and local municipalities, 
not for the individual person
▷ Science and technology can solve 
environmental problems
Environmental protection is also protection 
of humankind
▷ I am willing to reduce my standard 
of living for the sake of sustainable 
development (etc…)

WORKING WITH THE THEME GENERAL LEVEL

3: YEAR 2100 – basic conditions for life, 
increasing awareness.
3.1. “The Guardian of the Species” – transition 
to an imaginary world. The Guardian of 
the Species (played by the instructor) now 
arrives, dressed in space costume. He or 
she blows a whistle, and thereby transits 
everyone in the room to the year 2100. The 
Guardian then introduces him/herself and 
gives a task to the participants:

Welcome to the year 2100!
I am The Guardian of the Species of all life in 
the Universe. My present task is to save a part 
of the human race. As you may know from 
the history of the Earth, equal consumption 
of natural resources was abandoned, and all 
people began consuming as much as you, the 
residents of so-called industrialized countries, 
consumed. There was only one problem: The 
Earth could not take it, and the planet became 
inhabitable. You who are in this room, have 
been picked to continue life on a new planet. 
To make sure the human race is going to 
survive, get together in three small groups.

If The Guardian of the Species is an assisting 
instructor, s/he will leave the room after 
this exercise, (as many other species in the 
Universe are in trouble, for various reasons). 
Then s/he leaves the task by giving three 
cards to the main instructor.

3.2. Preconditions for Life – choices. The 
instructor now distributes three cards, each 
for one group. Each card states a goal: 
▷ Physical and mental well-being
▷ Economic well-being
▷ Environment and nature

Each group will now be handed a big sheet of 
paper, on which they should list 10 to 15 things 
(items, resources, etc) that they may need to 
bring with them to the new planet in order to 
achieve the abovementioned goals. When they 
are finished writing, the sheets are placed on 
the walls of the room for the other groups to 
see. The group is responsible for explaining 
and justify the content of their list. 

3.3. Auction of Sustainable Development 
– mapping. In addition, the instructor now 
presents around 10 things that he or she will 
auction to the groups of participants, like a 
broker, such as clean water, mobile phones, 
sunset, a car, a space ship, forests, a dog, or a 
credit card valid in the entire Universe. The 
groups can now buy such goods by paying 
with items from their own lists. The price will 
depend on how many groups are interested. 
The groups will continually update their lists 
with items “bought” and “replaced”. 

3.4. The World of Choices – realization. The 
groups will now prepare short improvised 
plays about their life on the new planet, 
using only such things that they possess 
after the auction in part 3.4.

3.5. Good News – problem solving. The 
instructor now brings a message from The 
Guardian of the Species: According to the 
message, the human race may make three 
wishes, one per group, to solving their 
potential problems. 

A TV-screen that broadcasts internal news 
of the Universe is now presented. Groups (or 
part of the group) take turns performing as 
the newsreader and tell to the others what 
they wished for and what their wish is meant 
to bring along.

After the news, the instructor signals the 
return of the participants to real time.

4: CONDITIONS FOR GOOD LIFE – discussion
The groups will now discuss their activities, 
preconditions for a good life, elements of a 
sustainable development, and their relation 
to each other. The instructor makes a “green 
triangle” on the floor, in which each corner 
represents the different goals or topics 
presented in exercise 3.2.  

WORKING WITH THE THEME PERSONAL LEVEL

4.1. Triangle Run – connection, concretization
All participants should now gather around 
the triangle so that the three groups stand 
next to their own goal or topic (as in activity 
3.2.), with their corresponding paper sheets. 
One of the participants will now stand in the 
middle of the triangle and present an activity 
of her/his everyday life, such as brushing 
their teeth. The participants in each corner 
should now start to act (pantomime) this 
activity if it affects the goal or topic of “their” 
corner. Usually, each activity is connected to 
all three corners. It might be necessary to 
start with a few activities and clarify their 
influences.

After this, all who can recognize this 
particular activity as part of their own 
everyday life, should go to the corner of 
the triangle that represents their main 
reason for doing it. Then the participants 
return to their own corner in triangle, and 
the presentation continues for a couple 
of rounds, depending on the number of 
participants.

FINAL ACT:

4: DANCE OF GOOD DEEDS - own choices.
Everybody stands in a circle while rhythmic 
music is played in the background. The 
participants will now choose one action 
towards a more sustainable future that 
they themselves are going to realize. One 
participant starts making a movement that 
describes his/her action, and the others will 
repeat it. This continues until all participants 
have presented their movements.  ◆  

Translated from Finnish to English 
by Helena Karhu

Del 2
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Green Drama-lesson: 
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This article ponders, what are the critical 
points of climate change education, how 
could we tackle the issue of climate change, 
enhance sustainability thinking and the sense 
of interconnectedness in teaching via drama?

Sustainable humanness.  Nowadays the 
perspective of future should be more 
crucial than ever before, but instead we are 
feeling a loss of the future1.  Speaking about 
future despite of technological innovations 
is almost a taboo, as the dilemma of our 
lifestyles and planetary sustainability is 
not an easy question to address. Naturally 
people would only like to continue their 
customary way of living in a bubble, without 
thinking about the future. 

There is an urgent demand for hope 
and alternative visions. Climate change 

anxiousness is a psychological issue2.  It is not 
possible to bear in mind the psychologically 
catastrophic reality: Climate change 
threatens the continuity of life and we are 
causing it by over-consuming behavior and 
self-destroying mindsets. The threat of our 
future evokes anxiousness, need to deny 
and disavow the meaning of climate change 
and the fact of unsustainability of our 
choices3. The burning issue of sustainable 
development is, how to deal with cynicism, 
maladaptive behaviour and self-destroying 
mindsets. This demands connecting and 
linking with people on the unconscious level 
of thinking.

Approaching the critical points of our 
culture with more information or appealing 
only to the rational self does not alter 
sustainable thinking or behavior4. In stead 

creative, emotional or intuitive thinking 
might provide us with key solutions for 
sustainability5. By focusing only on the 
rationality the great creative human 
potential is wasted. Thus there is an urgent 
need for new ways of learning and knowing. 
We can’t solve the problems of climate 
change and unsustainability with the same 
understanding, which has leaded us to the 
problems6. 

In fact the wasted human potential can be 
seen as one of the biggest environmental 
problems of rich countries and the utmost 
challenge of sustainable development and 
wellbeing7. The ideal of effectiveness derived 
form capitalism suppresses creativity and 
critical thinking. The human potential is 
wasted, when we identify ourselves only 
as consumers not as humans as part of the 

ecosystems of the planet. The information 
or hidden message given by media and 
authorities replace listening to our own vital 
wisdom, values, tacit knowledge, embodied 
and intuitive thinking. People are in a hurry 
and forget to think: What would be good 
and vital for us? Which values guide our 
decisions-makings in our daily lives? 

Climate change education and emotions. 
Education is seen as one of the key solutions 
for sustainable development. So the question 
continues: how to educate people for a 
sustainable future and transformation into 
sustainability? Teachers are expected to educate 
or even act as change-agents, but climate 
change bothers teachers as well. Teachers have 
almost a mission impossible of promoting 
change against prevailing unsustainable 
culture and institutional practices8. 

Climate change and transformations to 
sustainability are shaking and challenging 
the basic elements of education and 
schooling. As a wicked problem, climate 
change calls for new and integrated ways of 
knowing and learning.  It also challenges the 
conception of knowledge and the traditional 
roles of a teacher as an educator and a child 
as a learner. There is an acute call for holistic, 
creative, participatory and intergenerational 
approaches for learning9.  

Education for sustainable development 
needs an elaborated teaching strategy 
in order to deepen understanding and 
tap the human potential for action. The 
emotional aspect must be taken into special 
consideration in educating about and for 
future10. There is a continuous danger of 
emotional manipulation and emotional 

transference of hopelessness, denial or 
helplessness at schools. The educational 
goals of increasing concern of the future and 
care of the planet lead easily to emotional 
manipulation and students’ anxiousness. 

Need for artistic approaches. Art-based 
and student-centered approaches enhancing 
self-reflection could have an essential role 
in education for cultural transformations 
towards sustainability11. Arts provide means 
to connect and explore our attitudes on 
unconscious and intuitive level. Arts give the 
means for emotional involvement, personal 
meaning making, active participation and 
critical thinking. Exploring and reflecting with 
art facilitates awareness and understanding of 
interconnectedness counter to individualism, 
modern dualistic seeing culture and nature, 
individual and society as segregated opposites.  

TEKST: ANNA LEHTONEN

CALLS FOR
CREATIVE 
COLLABORATION
How can drama provide creative and collaborative learning 
methods for climate change education? 

ANNA LEHTONEN
DOCTORAL STUDENT AT THE UNIVERSITY OF HELSINKI, FINLAND. RESEARCH TOPIC: 
CREATIVE AND STUDENT-CENTERED APPROACHES TO CLIMATE CHANGE EDUCATION.  
DRAMA TEACHER AND ENVIRONMENTAL EDUCATOR. 10 YEARS EXPERIENCE OF WORKING 
WITH DRAMA IN MULTICULTURAL AND INTERNATIONAL SETTINGS. 
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| 1: Eagleton, T. (2015). Hope without optimism. University of Virginia Press. | 2:  Lehtonen, J. & Välimäki, J. (2013).The Environmental Neurosis of Modern Man: The Illusion of 
Autonomy and the Real Dependence Denied. In Weintrobe S. (Eds.) Engaging with Climate Change: Psychoanalytic Perspectives. An Interdisclipinary Exchange. Routledge, London, 
pp. 48-51. | 3: Weintrobe S. (2013). Engaging with Climate Change: Psychoanalytic Perspectives. An Interdisclipinary Exchange. Routledge, London. | 4: Kollmuss, A., & Agyeman, 
J. (2002). Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8 (3), pp. 239–260. 
| 5: Raami, A. (2015). Intuition unleashed. On the application of intuition in the creative process. Aalto arts. Helsinki, Finland.  | 6: Kagawa, F. & Selby, D. (2011). Education and Climate 
Change. Routledge. | 7: Discussion with Harrold Glasser, Western Michigan University .  

| 8:  Wolff, L. A. (2011). Nature and sustainability. An educational study with Rousseau and FoucaultSaarbrucken: Publishing. | 9:  Kagawa, F. & Selby, D. (2011). Education 
and Climate Change. Routledge. | 10:  Österlind, E. (2013). Drama(tik) i undervisning för hållbar utveckling. In Thorkelsdóttir, R. B. & Ragnardóttir, À. H. (Eds.) Earth – 
Air – Water – Fire (p. 69–85). Reykjavik: FLISS and University of Iceland.  | 11:  Lehtonen, A. & Cantell, H. (2015). Climate education as the basis of expertise and responsible 
citizenship. The Finnish Climate Panel. Report.

HOW? The burning issue of sustainable development is, how to deal with cynicism, maladaptive behaviour and self-destroying mindsets. 
This demands connecting and linking with people on the unconscious level of thinking (photo: Jean Michel Folon)
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Facing crises promotes critical reflection. 
Why are we here? What is the meaning of 
the life? Drama is about asking the question 
of what is to be a human, as Chris Cooper 
crystallized in his keynote at Drama Boreale 
2015 “The Need for drama: Creating a 
Human” in Silkeborg, Denmark. There 
are no right answers to these existential 
questions or at least teachers can’t answer 
them. Learning together and questioning 
becomes more important than answering. 
Learning should become intergenerational, 
adults and children could search for and 
ref lect on possible solutions together.  
In my presentation “Drama a Method 
for Climate change education” at Drama 
Boreale I asked the audience about the key 
points of the potential of drama for climate 
change education. The following ideas 
were expressed there and can be found in 
the previous articles of Eva Österlind and 
Marie-Jean McNaughton12. Drama is about 
creating and testing in action the alternative 
visions and strategies for sustainability. 
Emotions, creativity, active participation, 
critical reflection and empowerment in 
collaboration are all involved in drama.

In drama emotions are seen as a driving 
force for learning and artistic expression13. 
Students’ emotions get involved in purpose. 
They are not given, instead the students are 
free to react and express the feelings in a 
personal way. In drama the facts and fiction 
get integrated. The participants experience, 
learn and reflect both as individuals and as 
a group. Drama integrates fact and fiction 
and can promote empathy and caring 

attitude when dealing with the issue of 
global injustice. Creativity and humor 
might help us to confront the reality of 
our self-destroying culture and reasons 
for overconsumption. In the creative and 
collaborative learning situations in a drama 
class adults, children and young people 
can act, critically reflect the prevailing 
consumption culture and construct together 
sustainable solutions14. 

Exploring climate change by devising at 
a workshop in Drama Boreale. During 
my laboratory at Drama Boreale 2015 
in Silkeborg, Denmark we investigated 
the images and the meanings of climate 
change. The previous experiences and 
understandings were shared in an 
association-chain. We began to work 
with the theme of climate change by self-
reflecting about our personal relationship 
with the issue. The personal meanings got 
shared and explored with improvisation 
practices within smaller groups. During 
the creative collaboration individual ideas, 
gestures, expressed emotions and action 
were brought up together and transformed 
into short performances. The frame of time 
and given instruction restricted positively 
creativity, helped to bear uncertainty, 
ambiguity and incompleteness.

We experienced creative wonderings, 
awakenings, flows of action and faced 
different viewpoints of possible solutions. 
We asked if there is anything we could 
do about climate change. What could 
people do personally or on a societal level?  

“Should we move into the caves?” or “Is 
technology giving us sufficient solutions?” 
Despite the heavy topic we sensed collective 
empowerment and the joy of creative 
action. In the laboratory we experienced 
connectedness, participated in the collective 
dynamics of cultural transformation. The 
change, the cultural transformation is 
invisible and takes place on collective and 
personal intuitive level and it is possible 
to experience it in the flesh and spirit of 
creative action. 

My research. In my doctoral thesis, I 
apply devised theatre for climate change 
education. I see drama as a creative, 
student-centered and group-based 
approach. I look at the potentiality of 
drama and art on different levels: cultural, 
theoretical, philosophical and concrete 
practical levels of devising practice and 
teaching. In addition I tackle the challenges 
of education and climate change as ethical, 
cultural and epistemological questions.
I have collected empirical data of two 
longer cross-curricular projects about 
future15  and climate change. In addition I 
have conducted drama workshops at school 
conferences, where we have devised short 
performances after professional lectures 
about climate change or endangered 
species. The students’ attitudes, thoughts 
and associations have served as a starting 
point for making the performances.

I have experienced, how the real attitudes 
and cultural issues evolve, can get involved 
in these processes. This autumn the “easy” 

topics of Isis, Putin and refugees have 
been brought up by students. I have found 
it a great possibility to discuss about the 
prevailing attitudes and facts, why the 
refugees are coming here and what would 
you do in the same kind of situation. In 
addition it is great to notice, how during a 
two hours workshop the teenagers start to 
work together as a creative group.    

I would say, that the value of devising 
is that in its nature it's about bringing 
people, different ideas and things together 
and testing different visions in practice. 
During the creative collaboration we face 
multiple perspectives and challenges16. It 
is learning about, how to live together in 
interdependence as humans17. The common 
goal of the performance helps to overcome 
frustration. Performing is an empowering 
experience and a possibility to influence 
the general attitudes.  

Conclusions. The meaning of art strengthens 
in the world of ecological crises. At the 
present time there is a great demand for 
artistic, embodied, experiential, symbolic, 
spiritual and relational learning for 
increasing the sense of connected identity, 
connectedness with earth and realizing 
the full human potential. There is a real 
and acute need for creative, empowering, 
shared intuition-flourishing experiences 
and approaches as drama in education. 

We need to help young people to face 
and cope with the negative emotions, 
cynicism and the challenging reality of 
climate change18. The real and authentic 
hope becomes embodied in collective 
action, which enables us to experience our 
connectedness and explore the meaning 
of life. Education for transformation into 
sustainability should be a collective process 
where people together create stories about 
the future with hope.  

I would like to encourage drama 
teachers to tackle urgent issues of our 
time in teaching. Teachers do not need 
to have right answers or solutions for a 
better future; instead, we can lean on 
the collective capacity to find creative 
solutions. Teachers need only to create 
spaces and time to express, explore and 
ref lect together the challenging dilemmas 
and values, burning issues of our time. 
Ideally, if people properly ref lected on 
their values as, what is good for me and 
for those I care about, the most of the 
wicked problems of our time would be 
resolved19.  ◆

This article is based on Anna Lehtonens 
lecture and workshop held at this years 
Drama Boreale in Silkeborg, Denmark on 
the 3rd until the 7th of August. 

| 12:  McNaughton, M. J. (2006). Learning form participants’ responses in educational drama in the teaching of Education for Sustainable Development. Research in Drama Education. 
Journal of Applied Theatre and Performance.  Vol 11: 19-41, doi: 10.1080/13569780500437572. McNaughton, M. J. (2011). Relationships in Educational Drama: A Pedagogical Model. In 
Key Concepts in Theatre/Drama Education, edited by Schonmann, Shifra, 125-130. Rotterdam: Sense Publishers. | 13:  Österlind, E. (2012). Emotions – Aesthetics – Education. Dilem-
mas related to Students’ Commitment in Education for Sustainable Development. Journal of Artistic Creative Education.  | 14:  Lehtonen, A. & Cantell, H. (2015). Climate education 
as the basis of expertise and responsible citizenship. The Finnish Climate Panel. Report. | 15:  Lehtonen, A. (2012). Future thinking and learning in improvisation and a collaborative 
devised theatre project within primary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 45.

| 16:  Lehtonen, A. (2013). Teaching Participation and Collaboration in a Performance-Creating Project. In Earth, air, water, fire. Rannveig Björk Throrkelsdottir and Åsa Helka Rag-
narsdottir (Eds.). University of Iceland. Fliss: Reykjavik. | 17:  Neelands, J. (2009). Acting together: ensemble as a democratic process in art and life. Research in Drama Education. 
Journal of Applied Theatre and Performance. | 18:  Ojala, M. (2012). Regulating worry, promoting hope: How do children, adolescents, and young adults cope with climate change. 
International Journal of Environmental and Science Education, ISSN 1306-3065, Vol. 7, no 4, p. 537-561. | 19:  Salonen, A. & Konkka, J. (2015). An Ecosocial Approach to Well-Being: 
A Solution to the Wicked Problems in the Era of Anthropocene. Foro de Educación 13(19), 19-34. 

The Fountain of the Birds (La Fontaine aux Oiseaux) (by Jean-Michel Folon) 

“We can’t solve the problems of climate 
change and unsustainability with the same understanding 

which has lead us to the problems.

ˮ
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INSPO!
WANT TO KNOW MORE ABOUT DRAMA AND THEATRE 

PROJECTS THAT DEAL WITH CLIMATE CHANGE? HERE 

IS AT TENTATIVE LIST OF BOOKS, PERFORMANCES, 

WEBSITES, CONFERENCES AND WEBSITES.

BOOKS AND ARTICLES: 

Arons, W. & May, T. J. (2012). Readings in Performance 

and Ecology. New York: Palgrave MacMillan. 

Chaudhuri, U. & Enelow, S. (2013). Research Theatre, 

Climate Change, and the Ecocide Project. 

New York: Palgrave McMillan. 

Chaudhuri, U. & Hughes, H. (2014). Animal Acts*: Perform-

ing Species Today. Michigan: University of Michigan Press.  

Heddon, D., and Mackey, S. (2012) Environmentalism, 

performance and applications: uncertainties and emancipations. 

Research in Drama Education, 17(2), pp. 163-192. 

Kershaw, B.  (2007). Theatre Ecology: Environments and 

Performance Events. Cambridge: Cambridge University Press.

Kershaw, B. (2009). Biopoligraphy: a life of radical practic-

es. Playing Politics: About Performance, eds Gay McCauley 

and Paul Dwyer, University of Sydney Press, p. 149-167.

Kershaw, B. (2012). Performance ecologies, biotic rights 

and retro-modernisation, Research in Drama Education: The 

Journal of Applied Theatre and Performance, eds Dee 

Heddon and Sally Mackey 17:2, p. 265-87.

Kershaw, B. (2012). This is the way the world ends, not …?’ 

On performance compulsion and climate change, Performance 

Research: A Journal of the Performing Arts, 17:4, p. 5-17.

RiDE (2012) Special theme issue ‘Environmentalism’ in 

applied drama, for Research in Drama Education (17.2, 2012).

NETWORKS: 

Concerned Artists Norway:

https://concernedartists.wordpress.com/

Concerned Artists Norway (CAN) is an open network of art-

ists that address environmental and climate issues in a genre, 

interdisciplinary direction. Wants to set the agenda by cre-

ating room for new stories at the time. Sees that the world is 

about to go into the Anthropocene time with ecological col-

lapse, material contradictions, social and political upheavals. 

As players on the art scene CAN want the cultural response 

to reflect this.

AURA, Aarhus University Research on the Anthropocene 

www.aura.au.dk 

EXAMPLES OF ARTIST-RESEARCHERS:

Annette Arlander: http://annettearlander.com/

Deirdre Heddon: http://www.gla.ac.uk/schools/cca/staff/

deirdreheddon/#/publications,books,articles,researchinterests

Kathy High: Embrazing animal: 

http://www.embracinganimal.com/index.html :

Baz Kershaw: http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/

staff/baz_kershaw/

Tuija Kokkonen: http://www.tuijakokkonen.fi/ 

OTHER PERFORMANCES: Performance by El Gamma Pe-

numbra at the Asia LEDS Forum 2013: https://www.youtube.

com/watch?v=4-lfYiQ5UfI

RESEARCH CONFERENCES:

The Fourth Colloquium on Artistic Research in Performing 

Arts CARPA4 brought together 70 experts in their fields 

from 13 different countries to the Theatre Academy of the 

University of the Arts Helsinki on 10 – 13 June, 2015. Collo-

quiums theme was The Non-Human and the Inhuman in Per-

forming Arts – Bodies, Organisms and Objects in Conflict.

CARPA4 observed critically anthropocentrism in performing 

arts and wondered the meaning of objects and non-human 

extent in arts and artistic research. The theme was ap-

proached from different perspectives by the colloquium’s 

keynote speakers Professors Peta Tait, Timothy Morton, and 

Boyan Manchev. http://www.uniarts.fi/en/carpa

Performance Studies International 22 

in Melbourne, Australia 6. -9.7.2016,

Performance Climates: http://www.psi2016.com/

Invites papers and performative presentations exploring 

how performance creates, illuminates and participates in 

climates of all scales and compositions.

EXHIBITIONS:

The Anthropocene: The Earth in Our Hands

December 5, 2014 until September 30, 2016

Deutsches Museum, Munich, Germany

 

This exhibition, covering 1,400 square metres, is the first 

major exhibition in the world to look at an issue that will be 

decisive for the future: the Anthropocene. Through selected 

topics such as urbanisation, mobility, nature, evolution, food, 

and human-machine interaction, the exhibition explores the 

past, present, and future of humanity. Historical artefacts 

trace the technology that put us on the path to the Anthro-

pocene, while current research presents the challenges we 

are facing today, as well as possible solutions. Artistic inter-

pretations provide visions for the future and ask us to look at 

the world in new ways. http://www.environmentandsociety.

org/exhibitions/anthropocene

SUSTAINABLE CREATIVE INDUSTRY WEB SITE:

Julie’s Bicycle is a leading global charity bridging the gap be-

tween environmental sustainability and the creative industries. 

http://www.juliesbicycle.com/about

Julie’s Bicycle have conducted 169 Industry Green certifica-

tions and provided consultancy to 65 organisations. More 

than 2000 arts and cultural organisations internationally use 

the IG Tools, their suite of carbon calculators bespoke to the 

arts and cultural sectors. The work has prompted profound 

changes in operational and artistic practice, carbon reduc-

tions of over 23,000 tonnes of CO2e since 2008, and finan-

cial savings of over £3.7m.

http://www.juliesbicycle.com/about
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| 1:  Video materials to accompany the anthology Animal Acts: Performing Species Now, 
edited by Una Chaudhuri and Holly Hughes. All performances staged at the University 
of Michigan’s Duderstadt Media Center, March 21-23, 2013:

Everything I've Got, written and performed by Jess Dobkin.
The Dog and Pony Show (Bring Your Own Pony), 
written and performed by Holly Hughes; directed by Dan Hurlin.
Cat Lady, written and performed by Joseph Keckler
Horseback Views: A Queer Hippological Performance, 
written and performed by Kim Marra; directed by Meredith Alexander.
No Bees For Bridgeport, written, directed, and performed by Kestutis Nakas.
With What Ass Does the Cockroach Sit? / Con Que Culo Se Sienta la Cucaracha?,
MONKEY, written, directed, and performed by Deke Weaver with Jennifer Allen

See the videos at: 
http://www.press.umich.edu/5633302/animal_acts/?s=supplemental_materials
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Dramatiske tekstar har kanskje meir felles 
med musikalske partitur enn med romanar. 
Dei skal vera underlag for oppføringar, og 
teaterinstitusjonen har stort fortolkingsrom. 
Den opphavlege teksten blir brukt i eit 
historisk og geografisk rom, og oppsetjinga 
vil reflektera det.

Difor er dramatiske tekstar også spesielt 
interessante for resepsjonsteorien, som legg 
vekt på at kvar lesing av ei tekst er ny, og heng 
saman med kven lesaren er og kva som er 
hans kontekst. Som Fortier formulerer det: 

Reader-response and reception 
theory, taken together, are concerned 
with how people other than the 
author or creator contribute to the 
meaning and import of a work of art. 
For these theories, an unread book or 
an unwatched play, like a tree falling 
in the forest with no one to hear it, are 
nothing more than lifeless objects.1 

Resepsjonsteorien vaks fram i kjølvatnet av 
hermeneutikken, der ei viktig innsikt er at 
lesaren alltid tek med seg sin eigen horisont 
og sine fordommar inn i teksten. Difor kan 
ein studera ulike lesingar av same tekst, for 
å få fram meiningspotensialet i den.

Ein kan sjå på regissøren som lesar, og i 
neste omgang på publikum som igjen «les» 
oppføringa av teksten. Også dei tek med si 
verd inn i teksten, og blir i ein viss forstand 
regissør av den opplevde teksten (der «tekst» 
omfattar både manus og førestilling).

I prosjektet «All verden er en scene» har 
vi studert forholdet til publikum på ein 
spesiell måte. Utgangspunktet ligg ikkje 
berre i dramateorien, men også i helsefaglege 
problemstillingar. Vi var opptekne av å 
undersøkja teateret som arena for formidling 
og oppleving av eit tematisk stoff knytt til 
demens-lidingar. I eit tidlegare prosjekt, «Lys 
på mørke steder», gjennomførte Teateret 

Vårt i Molde fire opne førestillingar med 
tekstar som hadde tilknyting til demens og 
aldring. Forskarteamet inviterte pårørande 
til demente til å sjå førestillingane, for 
deretter å gje tilbakemeldingar i form av 
refleksjonsnotat og fokusgruppeintervju2. 
I det aktuelle  prosjektet har vi fylgt 
framføringa av Giacomo Ravicchios Vår 
underfulle verden, regissert av teatersjef 
Thomas Bjørnager i samarbeid med regissør 
Claus Maack Bahnsen på tre scenar (Molde, 
Bergen og Trondheim), og gjort intervju med 
to ulike grupper på kvar stad: pårørande og 
helsepersonell3. Det har gitt oss inngang til 
ulike måtar å oppfatte same produksjon på 
(rett nok i nokså ulike lokale), med vekt på 
kven mottakarane har vore. 

Denne måten å arbeida på kan ein sjå som 
ei utviding av teateret sin tradisjonelle 
funksjon, som trygt plassert i ein 
«borgarleg» kunst-institusjon. Sjølv om 
denne tradisjonen stadig har blitt utfordra, 

TEKST:JAN INGE SØRBØ | WIGDIS H. SÆTHER | EVA GJENGEDAL | ELSE LYKKESLET

LIVSVERD OG 
LIVSDRAMA
Kan teatret gi tilskodarane hjelp til å forme si eiga forteljing på ny? 
Ei helsefagleg og dramateoretisk undersøking av eit teaterstykke 
om demens-lidingar.

JAN INGE SØRBØ PROFESSOR I LITTERATURVITSKAP, TILSETT VED INSTITUTT FOR SOSIALFAG, HØGSKULEN I VOLDA.
WIGDIS H. SÆTHER FØRSTELEKTOR VED FAKULTET FOR HELSE- OG SOSIALVITENSKAP, HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.
EVA GJENGEDAL PROFESSOR, INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN, UIB OG AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG, HØGSKOLEN I MOLDE
ELSE LYKKESLET FØRSTEAMANUENSIS VED AVDELING HELSE- OG SOSIALFAG, HØGSKOLEN I MOLDE

ARTIKKELEN  ER VURDERT 
OG KVALITETSSIKRET AV 
ANONYME FAGFELLER
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frå Brechts episke teater til Off-Broadways 
opposisjon til den gjeldande smaken, pregar 
den likevel teaterinstitusjonen. Her har eit 
ideal, med Kants klassiske formulering, vore 
ei «interesselaus interesse», ein skal oppleve 
det vakre fråkopla sine personlege erfaringar 
og behov4. 

Dette stykket handlar spesifikt om korleis 
demens-lidingar ofte startar og utviklar 
seg, og freistar å fanga opp vanlege 
problematikkar som dei pårørande kjem 
opp i. Det er tydeleg at Raviccho har brukt 
medisinsk fagkunnskap i arbeidet med 
stykket. Han vender seg dermed direkte til 
ei gruppe menneske som står midt oppe 
i ei spesifikk «interesse» - korleis dei skal 
handtera denne vanskelege sjukdommen, 
sjølv, hos sine næraste eller hos pasientane. 

Frå vårt synspunkt som helseforskarar – vi 
er tre forskarar med sjukepleiebakgrunn 
og ein litteraturvitar – har det vore viktig 
å få kunnskap om korleis teateret fungerer 
i forhold til desse gruppene: pårørande og 
helsepersonell.  Og dermed blir nettopp 
tilskodarane svært viktige for å forstå kva 
meiningsopplevingar stykket kan utløysa. 
I resepsjonsteorien har ein lenge vore klar 
over at meininga i eit verk ikkje er fastlagt 
og endeleg, men blir ny-konstruert for kvar 
gong nokon ser eller les eit stykke; publikum 
er medskaparar.

I prosjektet vårt møtest to teori-tradisjonar. 
Den eine har røter i den fenomenologiske 
helseforskinga, der ein spør korleis ulike 
aktørar opplever spesifikke helseproblem5. 
I vårt tilfelle, korleis helsepersonell og 
pårørande opplever det å stå nært menneske 
med demens. Den andre teoritradisjonen 
er hermeneutikken og resepsjonsteorien, 
opnar opp forståinga av korleis ei og same 
teaterførestilling kan vekkja heilt ulike 
reaksjonar, opplevingar og tankerekker hos 
ulike grupper og individ i publikum. Vi vonar 
at dette kan kasta lys både over eit aspekt ved 
teateret sin funksjon, og over livssituasjonen 
til dei gruppene vi har hatt i tale.

I denne artikkelen vil vi ta utgangpunkt i 
teksten til Ravicchio, og sjå kva slags element 
som har skapt reaksjonar og vekt tankar hos 
dei seks gruppene vi har snakka med6. Som 
døme på bruk av fokus-grupper var arbeidet 

metodisk spennande, fordi det var så store 
skilnader mellom dei ulike gruppene – 
også innan same kategori. Det synte seg at 
førestillingane hadde eit stort potensiale til 
å setja i gang tankar og reaksjonar, og desse 
gjekk i nokså ulike retningar. 

Ein kan bruka Umberto Ecos kjende 
inndeling mellom opne og lukka verk7. 
Ein typisk lukka tekst er for Eco ein James 
Bond-roman (eller film), som er strengt 
koda i retning av den uovervinnelege helten. 
Ein typisk open tekst er ein Kafkaroman, 
som gir få føringar, men opnar for meir 
aktiv medskaping. Dei opne elementa krev 
at lesaren fyller dei med eigne erfaringar 
og tolkingar, medan dei lukka er styrte 
av forfattaren. Populærlitteraturen er 
karakterisert ved at den styrer lesemåten ved 
å fortelje alt, medan meir krevjande litteratur 
overlet meir til lesaren. Som vi skal sjå, finst 
det element i stykket som i høg grad opnar 
for personlege tolkingar, for «innfylling» frå 

sjåaren si side. Fordi desse tilskodarane har 
røynsler med sjukdommen, har dei ein presis 
kunnskap å fylla inn i stykket sine opne 
rom. I hermeneutikken er det ein føresetnad 
for all forståing at lesaren møter teksten, 
eller tilskodaren oppføringa, med sin eigen 
horisont som utsiktspunkt: «En horisont er 
det synsfelt, der omfatter og omslutter alt 
det, som er synligt frå et bestemt punkt», 
som Gadamer formulerer det8. Det ein ser 
og les, blir automatisk sett i forhold til den 
livsverda ein alt lever i.

Vår underfulle verden. Stykket er ei 
kammerførestilling, med berre to personar 
på scenen: Pål, ein mann på om lag 40 år, 

og mor hans. I tillegg høyrer vi stemmen 
til teknikaren Ole Johnny, som arbeider i 
radiostudiet der Pål har sin arbeidsplass, 
men vi ser han ikkje på scena. Pål har 
også ein bror, Herman,  som berre er med 
i telefonen, han er fråverande både mentalt 
og geografisk.

Handlinga kan resymerast kort: Etter 
ein innleiande monolog av Pål, som viser 
familiebilde, får vi fleire scener der mora 
viser teikn på demens. Vi fylgjer utviklinga 
av sjukdommen med besøk på kyrkjegarden, 
hos legen, på kafé, i hans radiostudio, i 
hans og hennar heim. Siste scene er frå 
sjukeheimen, og då er sjukdommen langt 
utvikla.  Mellom desse scenane som viser 
typiske konfliktar sjukdommen skaper, er 
det lagt inn nokre glimt der Pål er på jobb 
og les inn reklametekstar. Tittelen på stykket 
er ein slik studio-tekst.

Dramaet har 14 scenar. I det fyljande ser vi 
på kva slags scenar som vart kommentert, 
og korleis dei vart tolka. Informantane vart 
bedne om å skriva refleksjonsnotat der dei 
særleg skulle sjå stykket opp mot eigne 
røynsler, så dei gjekk til førestillinga med ein 
definert agenda. Dei var ikkje interesselause 
estetikarar, dei skulle samanlikna 
stykket med eige liv som pårørande eller 
pleiepersonale. 

Ulike tolkingar. Scenografien først: Det er 
gitt fylgjande instruks i manus: «scenografien 
består av fem bevegelige blåmalte vegger 
på hjul, (…) disse flyttes av skuespillerne 
mellom/under scenene». Det skjer mykje 
flytting i løpet av stykket, og dette høyrer til 
det som blir mest flittig kommentert. Denne 
scenografien er open for ulike forståingar, 
og sjølv om fleirtalet av reaksjonar på 
scenografien er negative – for mye mas med 
veggene – opnar dei også opp for innspel som 
har med tematikken i stykket å gjera. Er dei 
til dømes eit bilde på at veggene i tilværet blir 
flytte rundt? Skal dei avspegla mora si auka 
framandkjensle og gløymsle, eller kanskje 
også sonens frustrasjon når den sterke og 
dominerande mora etter kvart blir omforma 
til ein hjelpelaus pasient? Ein tradisjonell 
uttrykksmåte når nokon døyr, er at «ein vegg 
i tilværet er borte».  Dei flyttbare veggane kan 
ein nettopp sjå som eit ope teikn, som kan 
fyllast med det publikum sjølv er opptekne 

“
Eit stykke som 

ein skal kunna gå inn i 
og identifisera seg med, 

må innehalda nokre 
opne rom. 

ˮ

| 1:  Mark Fortier: Theory/ Theatre - an introduction. London 2002, s. 132. | 2:   Dei fire førestillingane framførte tekstar av Jon Fosse (Melancholia II), Ola Hunderi (Vegen  inn i skodde-
heimen 2009), Jan Inge Sørbø (Lyset frå fars ansikt,2010) og Oddveig Klyve (Det andre blikket, 2006), dels ved skodespelarar ved Teateret Vårt, dels ved forfattarane sjølv (Sørbø og 
Hunderi).  | 3: Ein meir fullstendig gjennomgang av dette materialet, finst i Gjengedal e.al.:… " Theatre as an eye-opener" How theatre may contribute to knowledge about living close to 
persons with dementia. Under publisering. Ravicchios tekst finst ved Teateret Vårt.   

| 4:  Kant formulerer dette synet i Kritikk av dømmekraften. Bourdieu formulerer ein skarp sosiologisk kritikk av dette i Distinksjonen, der synspunktet er at ingen nokon gong er i 
ein interesselaus posisjon. Gadamer og hermeneutikken vil framheve at ingen er i ein over- eller a-historisk situasjon, at vi alle er situert. Det siste er svært tydeleg i vårt materiale. 
| 5:  Jfr f. eks. "Concerning the Application of Phenomenology to Caring Research". By: Giorgi, Amedeo, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 02839318, Mar2000, Vol. 14, Issue 1
| 6: Det dreier seg altså om ei gruppe pårørande og ei gruppe helsepersonell på kvar av dei tre stadene der stykket vart oppført: Molde, Bergen og Trondheim. Dei pårørande vart rekruttert 
gjennom pårørande-foreningar, helsearbeidarane gjennom institusjonane der dei arbeider. | 7:  Umberto Eco: The role of the reader: explorations in the semiotics of texts. 1979. Indiana Univer-
sity Press. | 8:  Hans Georg Gadamer: Sandhed og metode. Grundtræk af en filosofisk hermeneutik. Oversættelse, indledning og noter ved Arne Jørgensen. Århus 2004: Systime Academic, s 288
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av. Kritikken av dette regi-grepet ligg dels i 
at det tek for stor plass, dels i at det ikkje har 
noko opplagt meining. Men det siste er altså 
utgangspunkt for nokre kreative tolkingar, 
som at vi her får ein glimt av korleis den 
demente opplever tilværet.

Å regissere familiehistoria si. Eit lite 
kommentert element, er innslaga frå studio. 
I og med at tittelen på dramaet er teken frå 
ein slik tekst, ligg det frå forfattar/regissør si 
side eit visst trykk på nettopp dette. At Pål 
arbeider med film og dubbing, kan ein også 
sjå i samanheng med opningsscena, der han 
«regisserer» familiehistoria gjennom bilde. 
Scene to er frå radiostudio, der Pål les inn 
ein tekst om eit avansert høyreapparat. 
Også scenene seks, ni og ti er plassert i 
studio, med nokre innslag av reklame- eller 
filmtekstar. Frå ein litterær synsvinkel er 
det stort tolkingspotensiale i desse tekstane, 
som handlar om syklusen i naturen, «Livets 
mirakel fullbyrdes og fornyes nok en gang». 
I scene seks  spelar teknikaren ein film med 
ei kvinne og ein taxisjåfør, så skal  Pål og 
mora improvisera tekst. Mora vegrar seg 
først, men så blir denne ramma ei opning 
for henne for å fortelja at ein lenge planlagt 
tur til London, til den andre sonen, er avlyst, 
fordi han ikkje hadde tid.

Denne vesle scena kan ein sjå som ein 
illustrasjon av det heile dramaet faktisk 
gjer; nemleg å opna seg for dei erfaringane 
folk tek med seg inn i spelet, slik mora gjer 
her. Ho ser ein film med to personar, og ho 
og Pål improviserer ein tekst – som då kjem 
til å handla om deira liv, og deira forhold 
til yngstebror Herman, som glir ut av alle 
familieplikter. Dei går altså inn i nokre 
opne eller tomme teikn, og fyller dei med 
innhald frå eige liv. Det er faktisk mønsteret 
på det som skjer i samtalane om stykket i 
fokusgruppene også.

I eit av refleksjonsnotata (som kvar einskild 
skreiv like etter førestillinga, før samtalen 
i fokusgruppa) er den første scenen nemnt, 
der Pål viser bilde frå familielivet, og 
startar med «Her er moren min». Dette, 
skriv den pårørande, er noko vi ofte gjer: vi 
prøver å regissera livet til den som har fått 
sjukdommen, fordi vi er redde for at dei skal 
dumme seg ut eller koma i fare.

I ein viss forstand kan ein seia at dei som ser 
stykket, også «regisserer» si eiga oppleving 
av det, eller sitt liv opp mot stykket. Dei 

brukar stykket og opplevinga av det som 
utgangspunkt for å samanlikna eigne 
erfaringar med det som skjer på scenen. Dei 
«fyller inn» noko i stykket, der det går an, og 
i nokre tilfelle korrigerer dei stykket, fordi det 
ikkje høver med erfaringane deira. Og dei går 
tilbake til eige liv med innsikter frå stykket. 

Mange kjende att element frå dei første 
scenane, der vi får sjå nokre tidlege teikn 
på sjukdommen. I scene 3 har mora gløymt 
når dei har avtale og ringer Pål før han har 
stått opp. Ho har også misforstått kva slags 
reklamar han er med i. Dei første teikna 
på desorientering er der, og Pål reagerer 
med irritasjon. Noko av det same skjer i 
scenen på kyrkjegarden, der mora brått 
fell ut av situasjonen og blir fjern. Dette 
gir sterk gjenklang hos dei pårørande, 
som både kjenner att sjukdomsteiknet, og 
gjenopplever den irritasjonen dette kan 
utløysa. Det er ein skuldbefengt irritasjon, 
som difor blir ekstra vanskeleg å takla. 

Når det gjeld sjølve sjukdomsteikna, så gir 
dei profesjonelle hjelparane uttrykk for at 
stykket ikkje tilfører dei så stor kunnskap 
om sjukdommen. Men dei får eit sterkare 
inntrykk av kva dei pårørande har vore 
gjennom før dei sjuke kjem på institusjon. 
Dei får i det heile eit skarpare bilde av dei 
pårørande sin situasjon, og reflekterer over det. 

Fyller inn med eigne erfaringar. Mange 
kommenterer scenen med legebesøket, der 
den verbale mora prøver å snakke legen 
rundt. Ho snakkar hektisk for å dekke eiga 
uro. Dette kjenner mange att. Det er ikkje 
berre dei pårørande som regisserer slik at 
ingen skal oppdage sjukdommen, det blir 
også gjort av dei sjuke sjølv, i ein tidleg fase. 
Ein kommentar frå helsepersonell til scena 
hos legen, er at dei er skuffa over fastlegane. 
Episoden blir for henne ein demonstrasjon 
av at fastlegen overser sjukdommen. Også frå 
pårørande utløyser denne scenen slike minne. 

I scene seks  kjem  episoden der Pål spelar 
sjåfør og mora bestiller taxi til flyplassen. 
Då kjem det fram at veslebror Herman 
har avlyst ein lenge planlagt Londontur 
(han bur der), fordi det ikkje passa. 
Informantane ser eit tema her, nemleg 
at ein av dei pårørande lurer seg unna. 
Dette er eit tema som vekker ein serie 
assosiasjonar, på tvers av gruppene. Dei 
pårørande opplever det, dei profesjonelle 
observerer det. I stykket er det ein relativt 

liten komponent, men reaksjonane viser at 
det er eit sårt punkt, og dei fyller inn med 
sine eigne erfaringar.

Ein situasjon mange hugsar, er når mora 
oppsøker Pål i studio, men blir desorientert 
og låser seg inne i eit bøttekott. Dette er 
eit vendepunkt i stykket. Før Pål prøver 
å få henne ut, vender han seg direkte til 
publikum og forklarer: før denne dagen 
hadde han ikkje sett, eller vilja sjå, at det var 
noko underleg med mora. Men når ho kom 
til han i studio, og for første gong bad om 
hjelp, skjøna han at noko var endra. Mora 
vegrar seg for å gå ut, fordi, som ho seier, dei 
andre ler av henne.

For dei pårørande vekker dette både kjensler 
og minne. Dei fortel om kor sårt det er når 
deira kjære, som ser heilt friske ut, brått blir 
ledd av når dei rotar og gløymer, i køar eller 
butikkar. Det vekker ømheit, omsorg og 
sinne mot dei som ler. Dei ser det sårbare hos 
den sjuke, og vil verna han eller ho. Andre 
pårørande ser i dette, og i sluttscenen, ei 
framtid dei fryktar for. Ein tredje reaksjon 
er ein som opplever arbeidsplassen som ein 
slags fristad frå heimeproblema, og som ser 
at no blir også denne friplassen borte. Bak 
dette ligg det erfaringar med langvarig slit. 
Dette er ein av dei stadene der ein konkret 
episode i dramaet utløyser mange små 
forteljingar frå informantane sine liv.

Dei profesjonelle har kanskje ikkje same 
grad av identifisering, men har ofte blikk for 
korleis den pårørande opplever det, og dei ser 
etter feil i det profesjonelle apparatet.

Etter kvart som dramaet utviklar seg, og 
mora blir tydeleg forvirra, kjem det fleire 
minneglimt frå tidlegare tider. Dels når 
mora er i bøttekottet, dels i scenar som er 
direkte  tilbakeskodande. Notida blir diffus, 
og element frå fortida blir tydelegare. Då 
kjem også eldre konfliktar opp. Mora er 
tydelegvis lite nøgd med svigerdottera, 
som har teke med seg barnebarnet og flytta 
til ein annan by. Nokre av dei pårørande 
kommenterer dette at Pål har problem på 
fleire felt. Påkjenningane kjem på meir enn 
ein arena. Dei profesjonelle er også inne på 
slike doble plikter. Han må ta seg av mora, 
og han har blitt skilt. Dette dobbeltpresset 
kjenner dei att. Det er eit tydeleg trekk at 
deira identifikasjon går via sonen og hans 
opplevingar; det er som pårørande dei 
blir «rørt» og bevega, ikkje så ofte i den DEMENS: Gøril Haukebø og Daniel Karlsson i Teatret Vårts Vår underfulle verden av Giacomo Ravicchio (regi Thomas Bjørnager i samarbeid med 

Claus Maack Bahnsen). Stykket gav, på sitt beste, både helsepersonell og pårørande, eit perspektiv der dei kunne sjå sine erfaringar og sine pasientar via 
ei anna forteljing (foto: Arne Moen)
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profesjonelle rolla, der dei har lært å halda 
sine eigne kjensler tilbake, og der dei også 
kan be kollegaer om assistanse når det 
røyner på. Den pårørande kan nok be om 
hjelp frå familien sin, men aldri sleppa unna 
hovudansvaret. 

Manglande realisme. I nokre tilfelle blir 
stykket kritisert for manglande realisme. I 
nest siste scene har mora forsvunne, og når 
ho dukkar opp, er ho forvirra. Ho prøver å 
sminka seg, sikkert som kamuflasje, men 
kliner leppestift utover heile ansiktet. Då tek 
Pål henne med til lege, utan at ho heilt oppfattar 
kvifor. Ho trur han skal til lege, og vil vera med.

Ein reaksjon på dette er at denne malplasserte 
sminka er ein altfor tynn grunn til å legge 
henne inn. Dei som reagerer slik tenkjer 
sikkert på mange større problem som kan 
oppstå, og les dette nokså bokstaveleg. Ein 
liknande reaksjon kjem i forhold til den 
neste og avsluttande scenen. Då er mora 
komen på sjukeheim, og er langt dårlegare. 
Men ein reaksjon er: Ein har jo hoppa over 
heile prosessen med å finne plass til henne! 
Det er også ei veldig bokstaveleg lesing av 
dramaet, der ein ikkje gir dramatikaren rett 
til å springa over ting han vil velja bort. 

Men reaksjonane peikar på viktige erfaringar. 
Det krev ofte ein oppslitande innsats frå 
familien til den sjuke å få plass på sjukeheim. 
Og her er det berre vips! - frå ei scene til ei 
anna, så er alle byråkratiske vanskar løyste. 
For nokre av dei pårørande blir avstanden 
mellom erfaring og teaterframstilling for stor 
her, sjølv om dramatikaren nok ikkje har lagt 
inn ein påstand om at dette ikkje er viktig.

Sluttscenen. Sluttscenen er kommentert av 
flest, og på flest måtar. Den fortettar også 
mange problematikkar i stykket. Pål er på 
veg ut frå eit besøk, og når han går, set han 
på ei plate han har teke med til mora. Det er 

sjølvaste Anitras dans, som mora er veldig 
glad i, og som er knytt til hennar draum om 
å bli ballett-dansar, som vi har fått små hint 
om. Når Pål går, sit ho først med heilt tomt 
blikk, ein skugge av seg sjølv. Mange har 
kommentert den fine rolletolkinga til Gøril 
Haukebø akkurat her. Det blir veldig sterkt 
for somme: Skal det enda slik? 

Men når musikken kjem på, blir mora 
forvandla. Ho reiser seg opp, og med mjuke, 
fine rørsler gjennomfører ho den balletten ho 
har drøymt om. Så er  stykket slutt.

Denne scena rommar både Påls vanskelege 
avskil, det tomme blikket, dansen og draumen 
hennar om livsrealisering. Alle elementa blir 
også kommenterte, og fortolka på ulike vis.

Både pårørande og profesjonelle er opptekne 
med Påls avskil, som inneheld replikken 
«Du har det bra her». Trøystar han seg sjølv, 
spør dei. Helsearbeidarane fortel at dei blir 
merksame på kor tungt dette kan vera for dei 
pårørande, og at dei gjerne må fortelje korleis 
det går etterpå. Også dei pårørande kjenner 
dette att: dei har behov for å trøysta seg sjølv 
ved avskjeden, fordi det dårlege samvitet 
alltid er for handa. 

Ein spesifikk reaksjon frå ein av 
helsepersonellet, er at mora akkurat i denne 
scena verkar uflidd og sjuskete. Det likar 
ho dårleg, fordi det set profesjonen hennar 
i vanry. Dei set si ære å halda sine bebuarar 
reine og velstelte. Interessant nok synes 
somme pårørande at ho er altfor velstelt; dei 
synes dramaet løyner dei vanskelege sidene 
ved sjukdommen, inkludert vanstell og 
dårleg hygiene.

Dansescenen er den opnaste. For helse-
personell blir det ei påminning om å ta 
vare på dei gode stundene, ofte omtala som 
«gyldne øyeblikk», også ved framskriden 

demens. Eller å aktivera dei gode minna. 
Dette er sentralt i moderne eldrepleie. Det 
heng saman med meistringstanken: at ein 
skal få dei eldre, om nokså sjuke, med på ting 
dei kan og greier bra. 

For pårørande vekker dette minner og 
assosiasjonar til eigne pårørande, som 
stadig snakkar om dei same episodane, 
som mora som alltid fortel om ein skitur, 
der ho gjekk fortare enn alle. Sluttscenen 
får fram det doble ved aldringsprosessen; 
både at ein misser mykje, og at ein trass alt 
kan ha att lyse og gode opplevingar, gjerne 
knytt til minne.

Summerer vi opp kommentarane til heile 
stykket, så viser dei tydeleg at reaksjonen 
og forståinga av stykket er kontekstuell. 
Den profesjonelle ser med sin fagkunnskap 
på stykket, og nikkar for det meste 
gjenkjennande. Via rolla til dei pårørande, 
og via minne om eigne pårørande, kan dei 
også bli bevega og rørt av det dei ser. Dei 
pårørande har sine opplevingar med demens-
sjuke nærare innpå, og dei samanliknar heile 
tida med eigne liv.

Reaksjonane er likevel ikkje berre knytt til 
dei einskilde scenane. Det har sikkert også 
samanheng med at fokusgruppene møttest to 
til tre veker etter framsyninga, og dei neppe 
tok notat, utover dei korte refleksjonsnotata. 
Dei har ikkje studert stykket som tekst, men 
fortel om opplevingane sine. Og nokre av dei 
klaraste reaksjonane handlar om heilskapen 
i stykket. Fleire av dei pårørande avviser 
realismen i stykket. Det er eit vennleg stykke, 
skriv ein informant ironisk, hovudpersonen 
er velstelt og rein, og ingen fortel kven som 
har sørgt for det. Men bak dette «koselege» 
stykket, er det realitetar som er harde og 
brutale. Stykket kan opna for denne hardare 
realiteten, men gjer det i liten grad, meiner 
vedkommande.

Ein informant etterlyser meir om den 
vanskelege dialogen, om korleis ein person 
med demens kan spørja om att hundrevis 
av gonger, bli irritert og vekkja irritasjon. 
Dette frykteleg slitsame hos den pårørande 
er nesten ikkje berørt, hevdar han. Det desse 
kritikarane etterlyser, er ei meir direkte og 
ubehageleg framstilling av påkjenningane 
som familiane går gjennom i ein slik prosess; 
dei synes det blir for snilt. Teateret skal visa 
til alle kor vanskeleg det er å vera pårørande 
med denne sjukdommen.

Andre opplever heilskapen i stykke heilt 
annleis og langt meir positivt – også dei med 
tilvisingar til heilskapen. Dei snakkar om å 
bli sterkt rørte av det dei ser, og det stykket 
har vist, gir dei nye innsikter i forhold til den 
private situasjonen.

Ein tredje reaksjon hos pårørande er at 
stykket snarare er for mørkt enn for lyst. 
Dei fortel korleis dei sjølv har lært seg å leva 
med ein nær pårørande som gløymer meir og 
meir, og korleis dette livet faktisk inneheld 
stunder med frigjerande humor og rørande 
kjærleiksuttrykk, også i denne fasen.

Det profesjonelle blikket. Det som skil 
pårørande og profesjonelle mest, er det ein 
kan kalla det profesjonelle blikket. Dei som 
er i yrket, kjenner til mykje av dette frå før, og 
difor held dei – i mange tilfelle – distansen. 
Andre seier dei blir bevega, men – som vi var 
inne på – mest gjennom situasjonen til sonen 
og hans oppleving. Det er ein synsvinkel dei 
i mindre grad ser i arbeidet, og det er ein 
synsvinkel som minner dei om opplevingane 
som pårørande  til dømes då foreldra deira 
var i ein slik situasjon. Ein informant 
snakkar om «det profesjonelle skallet» som 
yrkesrollen legg på ein. Ein kan ikkje ta 
innover seg alt det ein møter i yrket. Men 
for nokon blir nettopp teateret staden der 
dei likevel kan oppleva noko av kjenslekrafta 

som ligg i det daglege arbeidet. «Det traff meg 
så innmari», seier ein av dei profesjonelle, og 
forklarer at ein må ha ei slags sperre når ein 
er på jobb. Teateret blir då ein stad der ein kan 
oppleva dette meir rett på, fordi det ikkje er 
knytt til yrkesutøvinga der og då.  

Avsluttande kommentarer. Vi innleidde 
med å seia at det å ta teateret i bruk inn 
mot ein bestemt problematikk og mot 
spesielle grupper, kan vera ei utviding av 
den tradisjonelle rolla teateret har hatt – som 
meir enn estetisk nyting. I gjennomgangen 
av stykket har vi sett at somme av scenene 
har opna seg sterkt for erfaringane desse 
menneska hadde med seg inn i teateret, medan 
andre i mindre grad har fungert slik. Vi har 
også sett at somme har stilt krav til teateret 
om å vera svært nøyaktige i framstillinga av 
sjukdommen, ein slags realisme som nærmar 
seg informasjon og vitskap.

Her ligg det ei spenning. Ein del av 
reaksjonane kan formulerast slik: Dersom 
teateret skal røra oss, så krev det at vi kjenner 
oss att, og at det er så likt det vi opplever som 
mogeleg. Dersom denne forventninga ikkje 
blir innfridd, går dei skuffa heim. Men ser vi 
på reaksjonane under eitt, er det freistande 
å seia at når teateret rører så sterkt som det 
gjer, så er ein føresetnad at det ikkje er for 
sterkt knytt til eit bestemt hendingsforløp 
eller ein bestemt realitet. 

Eit stykke som ein skal kunna gå inn i og 
identifisera seg med, må innehalda nokre 
opne rom. Det svarer til den innsikta som 
ligg i resepsjonsteori og hermeneutikk. Når 
vi forstår og erfarer noko, kjem vi alltid til 
det med våre tidlegare erfaringar, lesingar 
og tolkingar. Eit godt teaterstykke vil opna 
seg for tilskodarens horisont, liksom ein god 
tilskodar vil opna seg for stykket sin horisont. 
Det tyder ikkje at teateret skal vera abstrakt, 
og utan konkrete bilde eller sansingar. Ofte er 

det dei mest konkrete situasjonane som skaper 
flest assosiasjonar. Men dei må vera opne i den 
forstand at ein kan kjenna seg att også med 
erfaringar som ikkje er heilt like. Eit døme 
på det, er draumen om ballett – som av ein av 
dei pårørande utan vanske blir skifta ut med 
forteljinga om ein gylden skitur for nokre tiår 
tilbake. Det lukka språket bind seg til berre ein 
realitet, berre ei fortolking. Det opne språket 
gjer at den eine, konkrete hendinga, som 
balletten, opnar seg mot ei rekkje forteljingar 
som tilskodarane ber inne i seg.

Det er ikkje vår oppgåve å ta stilling til 
kvaliteten i Ravicchios stykke generelt. Men 
det er tydeleg at det har hatt tilstrekkeleg 
opne rom i seg til å skapa assosiasjonar og 
bilde i dei som såg det, også dei som står midt 
i krevjande livserfaringar.

Stykket gav, på sitt beste, både helsepersonell 
og pårørande, eit perspektiv der dei kunne 
sjå sine erfaringar og sine pasientar via ei 
anna forteljing, og det gav tilstrekkeleg 
avstand til at dei får oppleva det heilt nært.
Desse erfaringane gir håp om at teateret kan 
ha ei sjølvstendig oppgåve inn i dette feltet. 
Ikkje som undervisning eller førelesing, som 
andre kan gjera minst like godt, ikkje som 
direkte konfrontasjon med at deira kjære 
blir sjuke og blir borte, men som eit tredje: 
Eit medium der ein kan sjå seg sjølv og sine 
erfaringar i kunstens spegel, noko som kan 
gje både innsikt og kraft. Det syner seg når 
forteljinga på scenen skapar forteljingar 
hos tilskodaren, og når dei som slit i ein 
krevjande situasjon, får hjelp til å forma si 
eiga forteljing på ny, bli sin eigen regissør. 

Slik kan eit scenisk livsdrama gi ny meining 
til konkret erfaring i tilskodarane si livsverd.
For å forstå dette treng vi både det 
fenomenologiske blikket på sjukdom og 
pleie, og det hermeneutiske blikket på 
teaterforestillinga.    ◆

“
Ofte er det dei mest konkrete situasjonane som skaper 

flest assosiasjonar. Men dei må vera opne i den forstand at ein kan 
kjenna seg att også med erfaringar som ikkje er heilt like.

ˮ

“
Dette er noko vi ofte gjer: vi prøver å regissera 

livet til den som har fått sjukdommen, fordi vi er redde 
for at dei skal dumme seg ut eller koma i fare.

ˮ
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TIL LESEREN 

Først og fremmest vil jeg takke dig for, 

at du har valgt at gå i gang med at læse 

denne artikel. Sekundært, så ønsker jeg at 

forstærke/forstyrre din læseoplevelse. Hvis 

du ikke har en såkaldt QRreader installeret 

på din smartphone eller din iPad, så beder 

jeg dig om at gøre dette med det samme. 

Det tager ikke mange minutter, afhængigt 

af hastigheden på dit bredbånd. Der vil i 

løbet af teksten forekomme koder á la den 

du ser øverst. Disse koder er centrale for at 

kunne læse teksten i sin helhed, og give dig 

som læser det fulde udbytte. Hvis du ikke er 

stand til at scanne disse, vil den æstetiske 

erfaring, som artiklen forsøger at åbne op 

for, reduceres. Er du ikke indehaver af en 

smartphone eller en iPad, så beklager jeg 

for denne ekskluderende effekt. 

På forhånd tak.

Kristian 

I 42 dage troede venner og familie, at Zilla 
van den Born var på rejse rundt i Thailand. 
Zilla postede billeder på Facebook og 
Instagram, så alle kunne følge med, når 
hun spiste nudler på eksotiske restauranter, 
vandrede i junglen og dykkede blandt kulørte 
fisk i azurblåt hav. I virkeligheden var der 
tale om et studieprojekt. Imens venner og 
familie begejstret kommenterede Zillas 
oplevelser, sad hun fremdeles i hjembyen 
Amsterdam. I hendes lejlighed redigerede 
og manipulerede hun med billeder, så de 
passede ind i hendes iscenesatte virkelighed. 
 

Formålet med van den Borns studieprojekt 
er at vise, hvordan vi retoucherer og 
manipulerer med vores eget liv på de sociale 
medier. Ifølge van den Born, skaber vi en 
idealverden på nettet, som virkeligheden 
ikke kan leve op til. Men udover at pege 

på risikoen ved en manipuleret virkelighed, 
så indeholder van den Borns studieprojekt 
også andre interessante aspekter ved at leve 
i dagens digitale samfund. 

Hændelsen viser, hvordan teatralske 
elementer f lettes ind i vores digitale 
hverdag og bliver således et eksempel på det 
performative samfund, vi lever i. Et samfund 
hvor selviscenesættelse på de sociale medier 
er en del af hverdagen, og hvor grænsen 
mellem fiktion og virkelighed ikke altid er let 
at få øje på. De sociale medier transformeres 
til digitalt konstruerede scener, hvorpå 
aktørerne kan iscenesætte sig selv. Videre 
åbner det sociale aspekt op for, at andre kan 
træde ind på scenen, og der skabes rum for 
interaktion og kommunikation.  

I en tid hvor drama og teater har svært 
ved at finde spillerum både i skolen og i 
samfundet, så kan det være relevant at 
udforske, om de sociale medier kan tilføre 
noget til drama- og teaterfaget. Artiklen er 
en eksplorerende studie, hvor jeg benytter en 
performativ tilgang til min egen forsknings- 

TEKST: KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN

SOCIALE MEDIER 
– EN NY SCENE FOR 
DRAMAPÆDAGOGEN 
Hvilke læringsmuligheder tilfører sociale medier dramapædagogisk 
praksis, og hvordan kan de stimulere til dramadidaktisk fornyelse?

KRISTIAN NØDTVEDT KNUDSEN
PHD I DRAMA/TEATER FAGDIDAKTIKK, 
PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING, NTNU

og udviklingspraksis (Fels, 2015). Hensigten 
er at undersøge, hvilke læringsmuligheder 
de sociale medier tilfører dramapædagogisk 
praksis, og hvordan de kan stimulere til 
dramadidaktisk fornyelse. 

Dramapædagogik og digitale medier . 
Erfarne forskere og praktikere i dette felt, 
som John Carroll, David Cameron, Michael 
Anderson, Julie Dunn og John O’Toole, 
har siden starten af 2000-tallet arbejdet 
i krydsfeltet mellem dramapædagogik 
og digitale medier1. Ifølge John Carroll 
har dramalæreren en fordel i forhold 
til at praktisere og forstå de former for 
iscenesættelse og deltagelse, som opstår i 
mødet mellem leg, læring, drama og digitale 
medier (Carroll, 2002, s. 141). Carroll ser et 
potentiale for dramapædagogisk praksis i 
de ”nye” digitalt konstruerede mødesteder 
for børn og unge, som teknologien bringer 
med sig. Fra at være et forholdsvist snævert 
område, vokser drama og digitale medier til 
at blive mere og mere omfattende (Anderson, 
Cameron & Carroll 2006; O’Toole & Dunn, 
2008; Jensen, 2011; Wotzko, 2012; Anderson, 
Cameron & Sutton 2015). 

I takt med at forskning på feltet er vokset, 
så er der også sket en udvikling inden for 
de digitale medier. Smartphones, Apps og 
iPads sørger for, at der kontinuerligt opstår 
nye digitale mødesteder – Twitter, Facebook, 
Instagram, Snapchat og blogverdenen. 
Denne udvikling har også sat sine spor i 
skolen og ved uddannelsesinstitutioner. 
IKT er blevet en fast del af skolehverdagen, 
og flere steder forskes der i, hvordan læring 
kan digitaliseres2. Flere dramapædagoger 
har undersøgt, hvordan sociale medier kan 
bidrage til dramadidaktisk arbejde. Denne 

forskning kendetegnes ved, at forskellige 
konventioner fra dramametoder, som 
procesdrama eller forumteater, overføres 
til sociale medier, hvorefter muligheder 
og begrænsninger udforskes og diskuteres 
(Carroll og Cameron 2009; Wotzko og 
Cameron 2009; Wotzko, 2012). 

I studiet, som præsenteres i denne artikel, 
forsøger jeg at gå i den modsatte retning. 
Med udgangspunkt i en performativ 
tilgang til min egen forskning udsættes jeg 
som dramapædagog for sociale medier. 
Intentionen er at skifte til aktørens perspektiv 
for derigennem at forstå de former for 
iscenesættelse og deltagelse, som opstår i mødet 
mellem leg, læring, drama og sociale medier 
(Carroll, 2002, s. 141). I studien udforsker 
jeg, hvordan disse erfaringer kan bidrage til 
dramadidaktisk fornyelse i krydsfeltet mellem 
dramapædagogik og sociale medier. 

Performative inquiry. Indenfor performative 
inquiry-feltet (Fels, 2015) inviteres forskeren 
til at blive opmærksom på det, som kræver 
opmærksomhed. Det vil sige, selve interessen 
opstår i mødet med noget andet eller noget 
anderledes. Disse møder er selve pulsen 
i forskningen og den drivende kraft i en 
performativ undersøgelse. Forskeren får 
mulighed for at stoppe op, for at handle eller 
forske i noget nyt. For at reflektere, evaluere, 
interagere og for at være sårbar i mødet med 
forskningsprocessen.
 
I en sådan tilgang til forskningsarbejde ligger 
der en risiko for, at forskeren forsvinder ind 
i det ene øjeblik efter det andet og fortaber 
sig i sine egne undersøgelser. Men den 
performative tilgang åbner også op for, 
at forskeren får mulighed for at sætte sig 

selv på spil og derigennem får et kendskab 
og en erfaring med en sådan tyngde, 
som kun en egen-erfaring kan have. En 
performativ undersøgelse åbner op for, at 
dramapædagogen kan antage en refleksiv 
holdning til udviklingsarbejdet og bringe 
erfaringerne eller fundene med ind i 
forskningsarbejdet. 

Læring i et multimodalt perspektiv. 
Multimodal teori er tidligere blevet brugt 
til at forstå meningsskabende processer i 
en dramapædagogisk kontekst (Franks & 
Jewitt, 2001; Franks, 2008; Burn, Franks & 
Nicholson, 2010), dog ikke i relation til sociale 
medier. I Design for lärande – et multimodalt 
perspektiv (2010) fremmer Gunther Kress 
og Staffan Selander behovet for en ny 
konceptualisering af læring. For Selander og 
Kress handler læring om kommunikation, 
og de tager udgangspunkt i mennesket som 
et tegnskabende væsen (Kress og Selander, 
2010, s. 19). Mennesket former sin forståelse 
i relation med forskellige udtryksformer 
(modaliteter), som transformeres til mening. 
Hver modalitet indeholder forskellige 
muligheder for meningsskabelse – affordance 
(Jewitt, 2009, s. 14). En modalitet kan være 
sprog, musik, lyd, lys, billeder, video, tekst – 
hvilken som helst specielt formet og kulturelt 
givet ressource, som, når den flettes sammen 
med andre modaliteter, skaber en forståelse. 

Al kommunikation på de sociale medier 
er bygget op af forskellige modaliteter. I 
artiklens indledning pegede van den Borns 
studieprojekt på nogle af de udfordringer, 
som opstår, når der kommunikeres og 
interageres på de sociale medier. Aktørerne 
skal være i stand til at analysere, fortolke og 
udlede mening af det virvar af information, 

“
Selv om den nye scene er et fysisk kropsløst rum, 

så griber kroppen ind med affektiv respons hos både 
afsender og modtager.

ˮ

| 1:  Også uden for Australien har dramafagfolk bidraget med forskning. For eksempel i Danmark hvor Klaus Thestrup i flere år har arbejdet med leg på digitale medier, særligt rettet 
mod børnehavebørn. Amy Jensen fra Brigham University i USA forsker blandt andet i brugen af drama og digitale medier i forbindelse med at udvikle skoleelevers digitale kompetencer.  
| 2:  Ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU) er der blandt andet iværksat et udviklingsprojekt i forhold til Smart Læring.
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som florerer på de sociale medier. Et 
multimodalt syn på læring, åbner op for at 
gribe fat i den kompleksitet, som er forbundet 
med meningsskabelse på de sociale medier. 
Det bliver muligt at skifte til aktørens 
perspektiv og undersøge, på hvilken måde 
forskellige modaliteter konfigureres, når man 
iscenesætter sig selv på de sociale medier. 

Performativ tilgang til praksis. I den 
videre del af artiklen bevæger jeg mig ud 
i den performative undersøgelse af min 
egen forsknings- og udviklingspraksis. 
Hensigten er fremdeles at undersøge, hvilke 
læringsmuligheder de sociale medier bringer 
med sig ind i dramapædagogisk praksis. 
Til at vejlede mig i mit analytiske arbejde 
tager jeg udgangspunkt i to kernebegreber; 
multimodalitet og performativitet. Sammen 
danner de en analytisk brille, som leder mit 
blik i analysen (se ill. over).  Hvert kernebegreb 
indledes med et følgespørgsmål, som 
fungerer som analyse- og fortolkningsgreb i 
den performative undersøgelse. 

Multimodale betragtninger på de sociale 
medier. Følgende spørgsmål bringes med 
ind i analysen: 

1) På hvilken måde konfigurerer jeg 
modaliteter igennem iscenesættelsen af min 
forsknings- og udviklingspraksis? 

 

QR-koden fører læseren videre til en 
videooptagelse, som ligger på Vimeo. I løbet 

af videoen forvandles kontorets væg til en 
collage af idéer og post-its. Post-it-lapper 
og papir klistres på en væg og videoens 
opskruede tempo forandrer lydene til 
at blive hurtige og hvinende lydeffekter. 
Afsluttende vises produktet af arbejdet, når 
kameraet i real time, akkompagneret med 
musik og i close-up, glider over væggens 
collage af skrevet tekst og tegninger. Der er 
flere modaliteter, som er i sving i videoen: 
musik, kropslighed, levende billeder, 
lydeffekter, skrevet tekst, rytme, tempo, 
farvefilter – for at nævne nogle. Tempoet er 
opjusteret og det giver en mulighed for at 
servere 23 minutters udviklingsproces på en 
interessant og seværdig måde. 

Et andet eksempel på iscenesættelse af 
min forskningspraksis er bloggen www.
stipendiaten.blog.com 

 

Gennem bloggen antager jeg en dagbogsagtig 
tilgang til min forskningspraksis. En 
workshop med en gymnasieklasse er 
dokumenteret og genfortalt, det samme er 
løbende refleksioner og ideer, som knytter 
sig til udviklingen af undervisningen. På 
bloggen er der flere forskellige modaliteter 
i sving; skrevet tekst, billeder, hashtags, 
tweets og videoer. Datoerne som knytter sig 
til hvert indlæg og boksen med de seneste 
tweets, giver et indtryk af aktualitet. Det 
samme gør de forskellige selfies, som er 
taget i forbindelse med paneldebatter og 
deltagelse på konferencer. 

Hver enkelt modalitet indeholder 
affordanser (meningstilbud) og måden 
modaliteterne konfigureres på, tilfører 
iscenesættelsen flere lag af mening. På 
den ene side åbner konfigurationen af 
modaliteter op for at fokusere på centrale 
sider ved udviklingsprocessen – iagttageren 
følger udviklingen af et dramapædagogisk 
undervisningsoplæg (Vimeo) og en 
forskningspraksis (bloggen). På den anden 
side åbner konfigurationen af modaliteter 
op for at manipulere med iscenesættelsen af 
udviklingsprocessen. Videoen på Vimeo har 
et autentisk udgangspunkt, da den viser en 
reel del af min forberedelsespraksis. Men på 
de sociale medier transformeres videoen til at 
blive noget mere end det. 

Et lignende eksempel fra bloggen er billedet 
øverst oppe. På billedet står jeg i Olafur 
Eliassons værk Your rainbow panorama med 
udsigt ud over Aarhus. Billedet er taget ud af 
kontekst, men på bloggen transformeres det 
til et meningstilbud. Forskningspraksissen 
bliver iscenesat og redigeret – det samme 
bliver jeg som forsker. Dermed opstår 
der anledning til at stille flere skeptiske 
spørgsmål; er det en fiktiv situation? I hvor 
stor grad er jeg bevidst om kameraet? Spiller 
jeg en rolle, eller er jeg mig selv, når jeg 
dokumenterer praksis på de sociale medier? 
En skepsis som fordrer kritisk refleksion, 
og som dramapædagogen kan iscenesætte 
og udforske sammen med deltagere, ved at 
anvende de sociale medier som en scene. 

Et andet perspektiv, som kommer til 
syne i undersøgelsen, er forholdet til tid. 
Tidsaspektet udvides og dramapædagogen 
får mulighed for at anvende sociale medier 
som en digitalt konstrueret scene, hvor man 
kan manipulere med tidsbegrebet. På de 

sociale medier kan du spole frem og tilbage 
eller pause, og deltagerne kan medvirke når 
som helst og hvor som helst. Gennem bloggen 
kan man få et indblik i de meningsskabende 
processer, som har været, som er, og som 
muligvis kommer til at blive. Den eneste 
forudsætning er, at deltagerne har tilgang til 
den digitalt konstruerede scene. 

Det udvidede tidsaspekt giver drama-
pædagogen et større spillerum. Både i forhold 
til strukturering af undervisningen, hvor 
spørgsmålet om tid kan være en udfordring, 
men også ved at anvende de sociale medier som 
en scene, hvor dramapædagogen og deltagerne 
kan udvikle, udforske og gennemspille 
forskellige scenarier uafhængigt af en 
tidsbegrænsning. Både det udvidede tidsaspekt 
og den refleksive tilgang til fiktionalisering 
er eksempler på læringsmuligheder, som 
de sociale medier kan bringe med sig ind i 
dramapædagogisk praksis. 

Performative betragtninger på de sociale 
medier. Følgende spørgsmål bringes med 
ind i analysen:

Hvordan er meningsskabelsen på de sociale 
medier performativ?

 

Videoen giver en kort indføring i de første 
faser af mit arbejde med at udvikle et 
dramapædagogisk undervisningsoplæg om 

sociale medier. I praksisfortællingen beskrives 
nogle egen-erfaringer, som formes i mødet 
med sociale medier. Jeg oplever kropslige 
forstyrrelser. Oplevelserne ligner det, man 
inden for performative inquiry beskriver 
som et stoppunkt eller et øjebliks forstyrrelse 
(Fels, 2015, s. 511), men har også paralleller 
til affektbegrebet3. I praksisvideoen er disse 
stoppunkter forbundet med situationer, 
hvor jeg skal dele noget af mig selv eller skal 
forholde mig til andre på de sociale medier. 
Situationerne indeholder risiko, og den bliver 
et performativt element, som kommer til 
syne i den meningsskabende proces på de 
sociale medier. 

Risiko er en central del af læringsprocessen 
i en dramapædagogisk kontekst. Deltagerne 
bliver ofte bedt om at sætte sig selv på spil, 
og det er dramapædagogens rolle at skabe 
et trygt miljø, som reducerer oplevelsen af 
risiko. Men på de sociale medier mødes 
risikoen ikke nødvendigvis gennem 
en beskyttende fiktion eller lignende 
didaktiske greb. Spørgsmålet er, om 
niveauet af risiko i den meningsskabende 
proces på de sociale medier kan reduceres? 
Og videre, hvordan dramadidaktiske greb 
kan hjælpe til med dette?

Ligesom risikobegrebet er også affekt en del 
af læringsprocessen i en dramapædagogisk 
kontekst. Det affektive kommer til udtryk 
gennem deltagernes kropslige tilstedeværelse 
samt i samspil med andre. De sociale medier 
kan opfattes som kropsligt distancerede 
medier, men praksisfortællingen vidner 
om, at affektive handlinger kan komme til 
udtryk. Gennem den performative tilgang 
til egen praksis, er jeg åben over for de tegn 

eller indtryk som skaber en forstyrrelse 
i mit møde med sociale medier. Tegnene 
er ikke fikserede tegn, men fremstår som 
affektive forstyrrelser (stoppunkter), og de 
øger intensiteten i situationen. Intensiteten 
som opstår i disse møder, bliver en del af 
min erfaring med sociale medier, og det 
kan tyde på, at det også vil have indflydelse 
på en læringssituation, hvor sociale medier 
anvendes. 

Tilstedeværelsen af affekt og risiko 
forstærker den performative dimension i 
meningsskabelsen på de sociale medier. En 
forudsætning for det performative er netop, 
at man giver sig hen til øjeblikket, åbner op og 
stiller sig sårbar over for den hændelse, man 
engageres i. Den frivillige risiko bringes med 
ind i den meningsskabende proces og kommer 
til udtryk affektivt; som hjertebanken, en 
urolig fornemmelse i maven og boblende 
glæde. Når læringsprocessen iscenesættes på 
de sociale medier, transformeres de affektive 
udtryk til stoppunkter (jf. performative 
inquiry), som igen transformerer mødet 
med de sociale medier til en hændelse, som 
både betyder noget og bliver til noget på én og 
samme tid (Christoffersen et al., 2006, s. 3). 

Sociale medier – en ny scene for drama-
pædagogen? I artiklens indledning 
stillede jeg følgende spørgsmål: Hvilke 
læringsmuligheder tilfører sociale medier 
dramapædagogisk praksis, og hvordan kan 
de stimulere til dramadidaktisk fornyelse? 
Den performative tilgang til min forsknings- 
og udviklingspraksis gjorde det muligt at 
zoome ind og fokusere på forskellige områder 
af de sociale mediers læringsmuligheder. 
Med udgangspunkt i de to kernebegreber 

“
Tilstedeværelsen af affekt og risiko

forstærker den performative dimension i
meningsskabelsen på de sociale medier.

ˮ
Multimodalitet Performativitet

| 3:  Affektbegrebet indeholder flere forskellige tilnærmelser (Hovik, 2014; Svendsen, 2012). I denne studie forstås affekt som en intensitet i situationer, som kommer til udtryk kropsligt 
– f.eks. en kropslig uro når man er nervøs.

F A G F E L L E V U R D E R T  A R T I K K E L F A G F E L L E V U R D E R T  A R T I K K E L
F

A
G

F
E

L
L

E
V

U
R

D
E

R
T

 A
R

T
IK

K
E

L
F

A
G

F
E

L
L

E
V

U
R

D
E

R
T

 A
R

T
IK

K
E

L

D R A M A  N R . 0 3 _ 2 015 D R A M A  N R . 0 3 _ 2 015



515 0

– multimodalitet og performativitet – 
fremstår læringsprocessen på de sociale 
medier som kontinuerlig formskabende, 
meningsskabende, (selv)iscenesættende, 
social og risikofyldt. 

Alle fem punkter ville også kunne anvendes 
til at beskrive en dramapædagogisk 
læringsproces, men som analysen viser, 
så er der væsentlige forskelle. Jeg stillede 
blandt andet spørgsmål ved, om niveauet 
af risiko i den meningsskabende proces 
på de sociale medier kan reduceres, vel at 
mærke uden at fjerne sig fra de præmisser 
som sociale medier stiller i forhold til fiktion 
eller mangel på samme. Disse spørgsmål 
er nødvendige at forholde sig til, hvis de 
sociale medier skal anvendes som en ny 
scene i dramapædagogens arbejde. Også 
tidsbegrebet bliver udfordret på de sociale 
medier. Det udvidede tidsaspekt giver 
dramapædagogen et større spillerum i 
forhold til strukturering af tid, og tilfører 
dramapædagogens praksis endnu et 
potentielt scenisk rum. 

Selv om den nye scene er et fysisk kropsløst 
rum, så griber kroppen ind med affektiv 
respons hos både afsender og modtager. 
Et ”like” vækker kropslig glæde på samme 
måde, som kroppen affekterer med modsatte 
følelsesstemninger ved manglen på samme. 
Akkurat som på den gamle scene så leder 
også det affektive til aktion og handling 
på den nye scene. Både ”likes” og manglen 
på ”likes” leder til nye multimodale lege, 
men på den nye scene er der mulighed 
for at skifte mellem krop, intimitet, 
autenticitet på den ene side og digitalt, 
offentlig og selviscenesættelse på den anden 
side. Dermed åbner de sociale medier 
op for at udvide de dramapædagogiske 
læringsmuligheder til også at favne ud 
over klasseværelset, øvelokalet og på 
teaterscenen.  

I krydsfeltet mellem dramapædagogik og 
sociale medier inviteres dramapædagogen 
og deltagerne til kritisk, legende refleksion 
over vores hverdagslige rollespil på de 
digitale scener. På disse scener skabes og 
udvikles nye forhold mellem risiko og affekt 
og mellem fiktion og virkelighed. Forhold 
som vi må kunne forstå og til en vis grad 
mestre for at kunne performe i en verden, 
hvor disse nye scener udgør en naturlig 
forlængelse af og indgår i et komplekst 
samspil med de gamle scener.   ◆
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Ny professor i drama og teater 
ved HiOA: Svein Gundersen

Et sakkyndig utvalg bestående av Jesper Halle, professor ved 
Teaterhøgskolen i Oslo, Jørn Langsted, professor emeritus ved 
Aarhus Universitet og Barbro Rønning, dosent ved NTNU vurderte 
Svein Gundersens søknad om opprykk til professor på grunnlag 
av kunstnerisk arbeid med scenekunst i diverse former. Utvalget 
bedømte hans kunstneriske foretakende, dokumentert forståelse av 
eget fagområde, evne til å lede og initiere prosjekter, internasjonal 
virksomhet og pedagogiske kvalifikasjoner og fant at Gundersen var 
kvalifisert for opprykk til stilling som professor i drama og teater. 

Gundersens kunstnerkarriere er forholdsvis omfattende.
Dokumentasjonen av forestillingene viser stor kreativitet i det 
scenografiske og en evne til å skape magiske universer med enkle 
ressurser. Han viser både en trofasthet mot eget stoff (vekten ligger på 
sagn, eventyr og myter) og en vilje til å utforske forskjellige sceniske 
uttrykk, som konsertteater-formen og visuelt fortelleteater.

Arbeidet med landskapsteater og stedsspesifikt community theatre 
viser en sterk bevissthet og evne til å utnytte konteksten kunstnerisk: Til 
å skape et rom for det gjenkjennbare, men også for det overskridende, 
i dramatisering og regi. En særlig styrke er samspillet med stedet 
som en nerve gjennom alle forestillingene. Dette er vanlig i alle 
lokale spel, men Gundersen tilfører, med sin historiske, mytologiske, 
visuelle og musikalske kompetanse, et særpreg til forestillingenes mer 
transformative elementer og symbolske nivåer. 

Gundersen er å betrakte som en auteur: En skaper ikke bare av 
hendelsens kunstneriske innhold, men av et produksjonsapparat og 
en -prosess med evne til å engasjere, mobilisere og rytmisere tekst, 
rom, kropp og tid, og veve dette sammen til en sterk kunstnerisk helhet 
i samspillet mellom amatører og profesjonelle. For utvalget peker disse 
prosjektene i en rituell retning, og er slik med på å undersøke og utvide 
teatrets potensiale som et dialogisk og transformerende rom for teater-
uvante mennesker, i helt nye kontekster. 

Mye av hans arbeid, for eksempel de oppsøkende teaterforestillingene 
for barn og de store utendørsforestillingene («spelene»), er innen 
sjangre og på arenaer som har lav prestisje og dermed lite fokus 
i kunstoffentligheten, noe som gjør at dokumentasjon i form av 
anmeldelser eller lignende er begrenset. Når utvalget likevel har valgt 
å realitetsvurdere Gundersens kompetanse, henger det sammen med 
at vi mener at å avstå fra vurdering vil være å videreføre en strukturell 
usynliggjøring av disse kunstformene, noe som ville være uheldig.

Barbro Rønning 

Sveriges första dramaprofessor:
Eva Österlind

Den 9. september höll Eva Österlind sin installationsföreläsning som 
professor på universitetet i Stockholm. Ett 40-tal arbetskamrater, 
dramakollegor, doktorander i drama och enstaka studenter kom 
för att lyssna. Rubriken var naturligt nog Drama med didaktisk 
inriktning – vad, hur och varför?

Eva fick sin dramapedagogutbildning vid Västerbergs 
folkhögskola 1976-78 och blev sedan dramalärare på 
lärarutbildningen vid Högskolan i Falun. Doktorandstudierna, 
som hon genomförde  inom stipulerad tid 1994-98 vid Uppsala 
universitet, ledde till avhandlingen Disciplinering via frihet. 
Elevers planering av eget arbete. 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg gjorde hon en 
utredning med förslag angående utveckling av samarbete 
mellan yrkesutbildningen av dramapedagoger vid Västerbergs 
folkhögskola och Högskolan i Gävle 1999. Detta resulterade i en 
modell med A- och B-kurser i dramapedagogik som fortbildning 
för lärare och C-kurser för dramapedagoger och lärare samt 
påbyggnadskurser på B- och C-nivå i teater med inriktning mot 
regi för dramapedagoger. 

Eva anställdes deltid vid Högskolan i Gävle 2000 och heltid från 
2004 och arbetade framgångsrikt med utveckling av drama 
i undervisningen. Det inkluderade att hon startade årliga 
forskningssammankomster "Drama i Akademin" med deltagare 
från hela landet och att hon drev fram examensrätt i drama vid 
Högskolan i Gävle.  Eva har gjort en lång rad delstudier och skrivit 
vetenskapliga artiklar bland annat kring forumteater och drama 
med inriktning på hållbar utveckling. 

Hon har lagt stort arbete som redaktör för antologin Eget arbete 
- en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från 
förskola till gymnasium 2005 och 2011 för Drama - ledarskap som 
spelar roll – båda utgivna av förlaget Studentlitteratur.

Eva fick en lektorstjänst i drama vid Stockholms universitet 2008. 
Under första halvåret 2015 forskade hon i Brisbane på hur drama 
har etablerats som ett obligatoriskt ämne i skolan i Australien. Eva 
Österlind har en nyckelroll som sammanhållande kraft inom det 
dramapedagogiska fältet i Sverige. 

Anita Grünbaum
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ikke minst fordi dette pedagogiske 
synet gjennomsyrer al le tekstene. 
Kjernebegreper i synet på barn, synet på 
kunnskap og synet på læring er lyttende 
nærvær (i samvær med barn), vekt på det 
handlende (performative) og fortellende, 
verdsetting av kunstnerisk aktivitet som 
kunnskapsbidrag, og lek som arena for 
læring - gjennom bruk av ulike lekenivåer.

Metakommunikasjon som paradoks. Anita 
Hammer skriver klokt om innramming 
av det lekende – om performance, 
ritualisering, drama og teatralitet som 
lekende kommunikasjon. Hun lener seg 
mot performanceteori og antropologi 
gjennom mange henvisninger til Richard 
Schechner og Victor Turner, noe som jeg 
syns er en interessant optikk å bruke.  
Hennes eget spesialfelt ser ut til å være 
ritualer, et tema hun behandler på en 
initiert måte. Her kobler Hammer inn både 
Winnicott og Gregory Bateson i sin analyse 
av lekens kommunikasjon, som hun med 
støtte i Bateson kaller paradoksal: I leken 
signalerer de lekende at «dette er på lek» - 
det er både sant og ikke sant, det er både 
fiktivt og virkelig. Sett i læringsperspektiv 
betyr det at leken har ulike nivåer, hvor det 
ene nivået er meta i forhold til leken som 
utfolder seg konkret i tid og rom. Denne 
metakommunikasjonen trener barnet i å 
tenke abstrakt, i å danne abstrakte begreper. 
Hammer konkluderer at lek dermed er 
grenseutforskende når det gjelder grensen 
mellom ytre og indre verdener.

Animasjonsteater. Til bokens mest 
interessante bidrag hører tekstene om lek 
med objekter, figurteater og animasjon. Her 
har Ida Hamres doktorgradsavhandling 
vært en fin inspirasjonskilde, sammen 
med tekster om figurteatrets historie. 
Dette er kombinert med rike erfaringer 
som især Ingvild Olaussen og Hanne 
Sandnes utvikler i sine kapitler.  Gjennom 
disse kapitlene vises så tydelig at arbeid 
med fiksjon gjennom figurer betyr at man 
arbeider med en konstruksjon, som kan 
gjøres på ny og på ny på ulike måter. 

Interaktivitet og deltakelse i en ny 
poetikk . Et nøkkelbegrep i tekstene er 
interaktivitet. Her er Børge Kristoffersens 
tekst om lek-pedagogikk, en pedagogikk 
formet av Gunilla Lindqvist, et godt 
eksempel, Guro Strømsøes tekst om 
kulturarvsformidling et annet. En virkelig 
flott avslutning på boken gis gjennom Lise 
Hoviks sammenfatning av interaktive 
dramaturgier i scenekunst for barn. For 
leseren knyttes her åpne improvisatoriske 
dramaturgier sammen med begrepet åpne 
rom (Berit Baes begrep) - som motsetning 
til lukkede dramaturgier og trange rom. 

Hoviks Fuglesang-trilogi brukes som 
eksempel. De tre forestillingene tar 
utgangspunkt i teatrets egenart som 
møtested, med røtter i lek og ritualer. Spurv 
(for de minste barna 0-2 år) har nærvær 
som metode: å være sammen, å ha nærvær 
og å skape nærvær. 

Nattergal (for barn i alderen 3-5 år) 
har improvisasjon som metode: lek og 
improvisasjon og gjennom disse skapes 
fortelling i samspill med barna. Hakkespett 
(6-9 år) har form og tematikk bygget 
over rytme, repetisjon og gjenkjennelse 
med nærhet til barns egen kultur. Her 
formuleres en ny poetikk for barneteater 
på en flott måte.

Gjenbruk og nye tanker. Om jeg skulle 
nevne noen små anmerkninger er det 
bruken av Malcolm Ross’ figur, som han 
nok en gang lånte mye av John Dewey for å 
forme. Er den fortsatt slitesterk - eller kunne 
John Dewey få æren for den transformative 
prosessbeskrivelsen? Så var det navn: 
Neelands skrives Needlands av og til, og Kari 
M. Heggstad er blitt Hegstad. Vekslingen 
mellom bruk av forteller-vi og -jeg vekker litt 
undring i forhold til hvem «vi» er. Et skarpt 
korrekturøye hadde vært på sin plass. 

Men dette er ubetydelige små bemerkninger 
i anmeldelsen av en bok som er en god 
blanding av gjenbruk og nye tanker. Den har 
drama og teater som hovedfokus, men åpner 
også for mer allmenne skapende og musiske 
perspektiver. De nye tankene er presentert 
og pekere er gitt mot forskningstekster i 
mange av artiklene, så ideene kan fortsatt 
utvikles i nye tekster. Et godt didaktisk grep 
er arbeidsoppgavene - refleksjonsforslagene 
i avslutningen av hvert kapittel, hvor leserne 
inviteres med til å bidra med sine tolkninger 
av bokens temaer.   ◆

“
Lyttende nærvær er et kjernebegrep i synet på barn, 

synet på kunnskap og synet på læring.

ˮ

Litt nysgjerrig åpner jeg boken Drama og 
skapende prosesser i barnehagen. Nysgjerrig 
på hvilke grep barnehagelærerutdannerne 
ved Dronning Mauds Minne Høgskolen 
har tatt for å gi et bidrag til didaktikk og 
pedagogisk tenkning omkring kunst og 
kultur i opplæringen. Redaktørene Anita 
Hammer og Guro Strømsøe skaper en 
tydelig ramme omkring bokens innhold: 
fokus er på lek, især dramalek - eller for 
å være mer presis, på Donald Winnicotts 
begrep «playing» som grenseutforsking - 
og på det prosessuelle. 

Det ligger an til en god blanding av gammelt 
og nytt, i og med at de fleste av forfatterne 
er inviterte til å bruke sine (oftest ganske 
mangeårige) erfaringer med drama, teater 
og fortelling med og for barn. Men de støtter 
seg ikke bare i erfaringene sine, men speiler 
dem også så klart i teori. Her har boken et 
interessant tilfang av teori som kan knyttes 
til det postmoderne: Samfunn og utdanning 
i forandring trenger et nytt blikk på 
betydningen av barns ulike lekenivåer; som 

bevegelsen mellom fiksjon og ikke-fiksjon. 
Aud B. Sæbøs bok om Drama i barnehagen 
(3. utgave 2010) og Kari M. Heggstads Syv 
veier til drama (2003, 3. utgave 2012) (samt 
noen andre bøker om barn, drama, teater og 
estetikk) har vist seg svært levedyktige, men 
en ny bok om teater, drama og skapende 
prosesser i barnehagen er likevel velkommen.

Pensumbok for barnehagelærerutdanning
Drama og skapende prosesser i barnehagen 
er skrevet eksplisitt for et begynner-nivå, 
det vil si bachelornivået i barnehagelærer-
utdanningen. Det som markerer begynner-
nivået er beskrivelsen av grunnleggende 
fagtermer, og gjentagelse av mange teknikker 
og strategier som har vært beskrevet i bøker 
tidligere. Boken tar utgangspunkt i eksempler 
som presenteres ganske omhyggelig. 
Derigjennom oppleves boken som lettlest og 
kommuniserende.
  
Inn i disse eksemplene skrives et 
pedagogisk grunnsyn som undertegnede 
opplever som en sterk kvalitet ved boken, 

AV: ANNA-LENA ØSTERN, 
PROFESSOR I KUNSTFAGDIDAKTIKK VED PROGRAM FOR LÆRERUTDANNING, NTNU
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www.playbackteater.no

Skandinavisk Playbackteater Studio
 Jan & Synne Platander, tel. (+ 47) 41 38 18 04, playbackteater@platander.no

NYE KURS vår/sommer      2016 

in  a f f i l ia t ion wi th Centre for P layback Theatre in New York

PRØVE PÅ - KURS 

13. feb i Eidsvoll
28. mai  i Oslo

Jan & Synne Platander 
 Lurer du på hva playbackteater er? På våre prøve på - kurs  

får du en kort, men innholdsrik egen erfaring med teaterformen 
som setter lytting og personlige fortellinger i fokus.

GRUNNKURS 

16.-19. juni i Stockholm

Maria Danielsson & Pontus Holmgren
 30. juni - 3. juli i Norge

Jan & Synne Platander 
 Kurset gir grunnleggende innføring i 

playbackteater og dets muligheter som 
dialogverktøy og kunstform. Du får samtidig  

en rik egen opplevelse av fortellinger, kreativt 
samspill og noen vanlige strukturer for å  
speile personlige fortellinger fra scenen.  

Ingen forkunnskaper kreves. 
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Nå nærmer det seg jul og et nytt år, og års-
beretningen står for døren. Så hva har vi i 
Drama- og teaterpedagogene viet 2015 til?  
Vi har i hovedsak viet det til én mann, ett 
utvalg og én rapport. 

NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av 
fag og kompetanser har vært vårt hovedfokus i 
2015. Vi har mottatt rapporten med både glede 
og skuffelse. Glede fordi vi vet at vårt fag kan 
oppfylle mange av de kompetansene NOU 
2015:8 fremhever, og kan være en viktig byg-
gestein for å oppnå fremtidens kompetanse-
behov. Skuffelse fordi vi ikke klarte å nå frem 
til tross for tett dialog med utvalget underveis 
i prosessen. Hvorfor var ikke drama- og teater-
faget nevnt en eneste gang i rapporten? Hvor-
for klarer vi ikke å formidle faget vårt ut til den 
«uvitende allmennheten»? 

Nettopp dette ble det satt søkelys på under 
høgskolene- og universitetenes nettverkssam-
ling i Trondheim 14. oktober, hvor vi i disku-
sjonsgrupper skulle komme frem til hvordan 
vårt fagmiljø skal nå ut og komme med i det 
fremtidige læreplanarbeidet som NOU 2015:8 
varsler. I min gruppe var vi alle desillusjonerte 
- og skjønt enige om at det beste var å flytte til 
Australia. Men så var det en gruppe som kom 
på den gode ideen å gjøre jobben selv – fagmil-
jøet kan selv ta initiativ til å lage læreplanen for 
teaterfaget i den fremtidige skole. 

Inspirert av denne ideen har vi i DTP satt i 
gang prosjektet med tittelen «Kunstfagopp-
ropet» i samarbeid Dans i skolen, Mediepe-
dagogene og våre respektive fagmiljøer. Pro-
sjektet har til hensikt å lage fem læreplaner 
for fem kunstfag i skolen, og arbeidet strekker 
seg fra januar frem til neste stortingsperiode. 
Inspirasjonen til prosjektet er hentet fra Aust-
ralia som etter en lang kamp har klart å få fem 
kunstfag inn i grunnskolen. Vårt prosjekt har 
som hensikt å se hvordan og hva som skal til 
for å få hele fem kunstfag med egne lærepla-
ner inn i den norske skolen. 

Læreplanene skal utvikles slik Ludvigsens-
utvalget foreslår og skal knyttes opp mot de 
vektlagte kompetanseområdene. Læreplane-
ne skal ikke bidra til stofftrengsel i skolen, og 
de skal ikke bidra til å svekke de kunstfagene 
som allerede finnes i dagens skole. Tvert om 
– sammen skal kunstfagene styrkes. 

NOU 2015:8 ber om en faglig diskusjon rundt 
de praktiske og estetiske fagenes plass i frem-
tidens skole og det er nettopp dette «Kunst-
fagoppropet» har til hensikt å gjøre. Vi skal 
akkumulere og formidle ny kunnskap om 
kunstfagene i skolen til myndighetene, poli-
tikerne og til offentligheten, fordi vi mener 
at alle barn i Norge har rett til å ta del i det 
komplekse og mangfoldige kunst- og kulturli-
vet som vi har i dagens samfunn. Skoleeleven 
skal ikke bare lære kunsten å kjenne som til-
skuer gjennom Den Kulturelle Skolesekken. 
De skal få en praktisk og kroppsliggjort for-
ståelse av kunstfagene: teater, musikk, dans, 
mediefag og kunst- og håndverk. Ledergrup-
pen i forskningsprogrammet Drama/teater 
og demokrati skal sette ned en arbeidsgruppe 
som gjennom våren 2016 skal utvikle lære-
planen for teaterfaget i fremtidens skole. Det-
te arbeidet skal inngå i drama- og teaterfagets 
læreplanarbeid i «Kunstfagoppropet». 

«Kunstfagoppropet» starter offisielt i januar 
2016 og vi arbeider nå med å skaffe finan-
siering til kampanjen. Har du lyst og an-
ledning til å støtte arbeidet med å få flere 
kunstfag inn i skolen – så vil du få mulighet 
til dette på nyåret. Følg med på utviklingen 
av oppropet via våre nye nettsider: www.
dramaogteater.no. Med håp om mange støt-
tespillere var dette mine siste ord som vikar 
i DTP. Etter nyttår kommer daglig leder Kari 
Strand tilbake. Jeg vil bare si tusen takk for 
noen utrolig inspirerende måneder - og på 
vegne av kontoret ønsker vi dere alle en rik-
tig god jul og et godt nyttår. 

HEGE KNARVIK SANDE
VIKAR FOR DAGLIG LEDER I DRAMA- 
OG TEATERPEDAGOGENE

KONTORET
PÅ PULSEN

FAST S PA L TE  : KON T OR E T PÅ PU L S E N
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Disse nye lære-

planene skal ikke bidra 
til stofftrengsel i skolen, 
og de skal ikke svekke de 
kunstfagene som allerede 

finnes i dagens skole. 
Tvert om – sammen 

skal kunstfagene 
styrkes. 
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FAGLÆRER I TEATER
Med faglærerutdanning i teater får du kompetanse 
og erfaring som aktør, idéutvikler, scenekunstner, 
instruktør, akademiker og prosjektleder, i tillegg 
er lærerutdanning med praksis inkludert. Landets 
eneste tilbud får du ved Universitetet i Agder.

Grunnstudium  -  180 studiepoeng  -  3 år

BACHELOR
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NTNU VIDERE  
Etter- og videreutdanning 
fra NTNU

Kurs i dramaterapi
Kurs for allmenn- og førskolelærere,   
kulturskolelærere, spesiallærere, helse- og sosial-
arbeidere, kunstpedagoger og kulturarbeidere. 

Samlinger 28. - 29. januar og 3. - 4. mars 2016

Telefon 73 59 00 66 
E-post videre@ntnu.no

KURSSAMLING FOR MDD

Drama- og teaterpedagogene (DTP) og 
dramaseksjonen ved Lillestrøm videregående 
skole inviterer til kurssamlingen «Fremtidens 
skole – Hvordan møte skolens og drama- og 
teaterfagenes utfordringer?»

Dato: 18. – 20. februar 2016
Sted: Lillestrøm VGS

Velkommen til en fremtidsrettet kurssamling 
som undersøker både praktisk og teoretisk 
hvordan drama- og teaterfaget ved Musikk, dans 
og drama-linjene (MDD) skal møte fremtidens 
samfunn og dets behov.

For mer info og påmelding, se:
www.dramaogteater.no

D R A M A  N R . 0 3 _ 2 015



 STUDIET INNEHOLDER EMNENE
• Inn i drama 
• Muntlig fortelling og formidling 
• Drama, teater og danning 
• Mellom sal og scene 
• Dans 
• Teater-i-undervisning (TIU) og 
 anvendt teater (internasjonalt emne) 
• Regi 
• Litteratur 
• Eget anvendt teaterprosjekt 
• Bacheloroppgave 

 +47 55 58 75 04 opptak@hib.no

Kontaktperson: Førstelektor Mette Bøe Lyngstad

+47 980 17 161              mette.lyngstad@hib.no

Faglærerstudium rettet mot undervisnings- og kultursektoren. 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid med drama og teater med barn og unge i barnehage, 
grunnskole og kulturskole eller på andre samfunnsarenaer. 

BACHELOR I DRAMA OG ANVENDT TEATER 
HØGSKOLEN I BERGEN

SØKNADSFRIST: 15. APRIL 2016

OPPTAKSKONTORET
hib.no/studietilbud

Pedagogikk, dramadidaktikk og praksis inngår 
alle tre studieår 

Obligatorisk studietur til utlandet

Variert praksis i skole og på andre samfunnsarenaer

Mulighet for internasjonal utveksling andre studieår

RETURADRESSE:
DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE
POSTBOKS 4727 SOFIENBERG, 0506 OSLO
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