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Kjære leser,

I denne boka finner du en samling tekster som 
er skrevet av blant annet kunstnere, teoretikere, 
filosofer og dramaturger. Tekstene byr på ulike 
vinklinger, språk og innganger knyttet til det kunst-
neriske programmet på Black Box teater høsten 
2018. Noen tekster går i tett dialog med tematikker 
i en forestillingsprosess, eller følger, undersøker 
og gir innsikt i kunstnerskap. Andre igjen byr på 
perspektiver om det offentlige rom, politiske og 
filosofiske diskurser som engasjerer og utfordrer. 
Vi håper at tekstene både samlet og alene beriker 
og inspirerer til et nysgjerrig og utvidet språk om 
kunsten og verden omkring oss. 

God lesning! 

Dear reader,

In this publication you will find a collection of texts 
written by artists, theorists, philosophers and 
dramaturges. The texts offer differing points of 
view, discourses upon and a context for the artistic 
program during fall season 2018. Some texts 
suggest a dialogue with the themes or subject 
matter that is explored during the performance 
process, or follow, investigate and provide an 
insight into a particular artistic practice. Other texts 
draw different perspectives on the public space, 
and to political and philosophical discourses that 
engage and challenge. We hope that the texts, both 
individually and as a whole will enrich and inspire a 
curious and expanded language about art and the 
world around us.

Enjoy the read! 



Innhold /
Contents

Scenerom og ekkokamre 11
Hild Borchgrevink

Selvsabotørene – et intervju med  27
Marie Nikazm Bakken og Fredrik Floen
Runa Borch Skolseg

Philosophy and the Sun 41
Charlotte Szász

Gisèle Vienne:  61
Disturbance in Representation
Bernard Vouilloux

Risiko og utopi i «Ways of Seeing» 75
Deise Faria Nunes



Scenerom og ekkokamre
Hild Borchgrevink



13Scenerom og ekkokamre

Da Nationaltheatret i april 2018 inviterte til frokost-
møte om kunst og nasjonal identitet, var jeg i 
utgangspunktet positivt innstilt tilhører. Å holde 
liv i diskusjoner om hva det nasjonale er og kan 
være, burde være blant kjerneoppgavene til et 
nasjonalteater. Jeg så for meg at møtet kanskje 
skulle handle om hvordan vi kan klare å holde noen 
felles samtalerom åpne, på et tidspunkt da den 
statlige kulturpolitikken mer eller mindre foreslo 
å avvikle seg selv, flytte ansvaret til regionene og 
sette utformingen av kulturpolitikken ut på anbud 
til et konsulentselskap med erfaring i å lage bruker-
styrte nettbanker. 

Små skritt
Frokostmøtet kretset imidlertid mest rundt spørs-
mål om identitet og representasjon. Det skjedde 
kanskje fordi møtet i utgangspunktet var knyttet til 
premieren på amerikanske Tony Kushners skue-
spill Engler i Amerika fra 1992, der Nationaltheatret 
i årets oppsetning, i henhold til manus, hadde 
engasjert en svart skuespiller (Modou Bah) i rollen 
som Belize. Både forestillingen og Bah fikk svært 
gode kritikker, og selv om det er et lite skritt, må 
det karakteriseres som et fremskritt sammenlignet 
med at samme teater i 1994 bekledde rollen med 
en hvit skuespiller i blackface. 

Likevel var de to panelsamtalene som frokost-
møtet besto av i seg selv et forstyrrende bilde på 
spørsmålene som ble diskutert: Det første panelet 
var flerkulturelt, flerspråklig og med overvekt av 

Scenerom og ekkokamre er et bestilt essay. Hild 
Borchgrevink har tidligere skrevet om scenekunst i 
det offentlig rom for Black Box teater, og ledet semi-
naret «Live art in the City» under Oslo Internasjonale 
Teaterfestival 2018. Dette essayet er en videreførelse 
av de tankene som ble løftet i det tidligere essayet og 
i seminaret. 

Hild Borchgrevink virker som kritiker og skribent ved 
siden av egen kunstnerisk praksis. Hun har en MFA 
i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo 
og har før det bl.a. studert musikkvitenskap i Oslo 
og performativ kritikk ved Uniarts i Stockholm. Hun 
har også erfaring som konsertarrangør og produsent 
innenfor samtidsmusikk. 2012–2017 var hun redaktør 
for nettidsskriftet Scenekunst.no. For tiden har hun 
arbeidsstipend som kritiker.
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Å representere
Representasjon handler imidlertid om mer enn 
hudfarge. Den tyske teaterviteren Erika Fischer-
Lichte foreslår at holdninger til representasjon er et 
av stedene der forskjellen på psykologisk-realistisk 
teater og samtidsteater blir tydelig: 

«While psychological, realistic theatre since 
the 18th century repeatedly postulated that 
the actor’s body should be perceived by the 
spectator only as the character’s body […] 
contemporary theatre plays with perceptive 
multistability.» 1

Hvordan en skuespiller representerer en rollefigur, 
kan umiddelbart tenkes som noe kvalitativt annet 
enn hvilke skuespillere et teater engasjerer, hvilken 
bakgrunn de har, hvilket repertoar som blir satt opp 
og hvilket publikum som kjøper billett. Men det 
kan også være et interessant tankeeksperiment å 
spørre om de to formene for representasjon kan ha 
noe med hverandre å gjøre:

Med begrepet perceptive multistability åpner 
Fischer-Lichte for å erfare en skuespiller både som 
seg selv og som agerende i en rolle – samtidig. Hun 
tilkjenner både aktører på en scene og publikum 
i salen denne evnen til å ha flere tanker i hodet på 

frilansere. Det andre besto av sjefer og var blenda- 
hvitt, dog med tre nordiske språk representert. 
At et teater ikke så symbolverdien av å slå de 
to panelene sammen i én samtale, undrer meg 
ennå. Uansett fremstod panelene enige om at 
befolkningen der et teater befinner seg, bør føle 
seg velkommen i salen, og at den opplevelsen 
uvegerlig henger sammen med en rimelig grad 
av gjenkjennelse både i repertoar og aktører på 
scenen. 

Prat og action
Når det gjaldt hvordan et teater rent praktisk skal 
arbeide for å oppnå dette, var forslagene færre. 
Teatersjefen på Nationaltheatret nevnte i tillegg 
til Engler..., hvis jeg husker riktig, tyske Rimini 
Protokolls gjestespill En folkefiende i Oslo fra 
2012 som eksempel på et inkluderende initiativ, 
fordi 100 vanlige innbyggere i Oslo stod på scenen. 
Det har innbyggere i over 35 andre byer i verden 
også gjort i dette mobile, stedsspesifikke pro-
sjektet, og det er vanskelig å se at det kan ha stor 
innflytelse på representasjonen ved norske teater- 
scener seks år senere. Direktøren for en tungt 
offentlig støttet festival foreslo at festivalen kanskje 
kunne få ekstra offentlig støtte til å rekruttere en 
flerkulturell stab. En representant i teatrets styre 
med relevant bakgrunn minnet ham betimelig på 
fra salen at hun ikke er dyrere enn andre ansatte. 
Med andre ord var det ikke vanskelig å slutte seg til 
det første panelets oppfordring om mindre prat og 
mer action.

1 Fischer-Lichte, Erika. 2008. The Transformative  
 Power of Performance. Routledge, s. 88–89. 
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dette begrepet, introdusert i boken Strukturwandel 
der Öffentlichkeit 4 fra 1962 og en sentral referanse 
for all diskurs om offentlighet i vestlig sammen-
heng, er at Habermas grunnleggende ser for seg 
offentligheten som tilgjengelig for alle. 

Fraser anerkjenner Habermas’ offentlighets-
begrep som uunnværlig, men mener at det må 
revideres for å kunne ta inn over seg de tilfellene 
der demokrati og deltakelse ikke fungerer. Der 
Habermas opererer med én felles, tilgjengelig 
borgerlig-liberal offentlighet, peker Fraser på at 
den kanskje alltid har bestått av flere konkurre-
rende deloffentligheter. Og til tross for at en felles 
offentlighet formelt kan tenkes som tilgjengelig for 
alle, kan den i praksis inneholde mer uformelle eller 
ubevisste eksklusjonsmekanismer som kan hindre 
både enkeltpersoner og grupper i å delta i den. 
Et av Frasers eksempler som nylig ble aktualisert 
gjennom #metoo-bevegelsen, er hvordan kvinner 
i samfunn der de formelt har tilgang til alle fora 
og posisjoner, fortsatt kan bli utestengt fra disse 
av tildels ubevisste maktstrukturer og sosiale 
mekanismer.

Manglende deltakelse
Dette siste spørsmålet er også relevant for en 
diskusjon som var oppe på frokostmøtet: Selv om 
norske teatersaler, skuespillerutdanninger og 
offentlige støtteordninger til kunst og kunstnere 
formelt er åpne og tilgjengelige for alle uansett 
bakgrunn, er mange grupper i befolkningen 

en gang og forstår det som en frihet. Strukturelt 
er det ikke ulikt hvordan vi utenfor teaterrommet 
kan velge å forholde oss til hverandre både som 
individer og som representanter for ulike sosiale, 
økonomiske, etniske eller andre grupperinger. Hos 
Fischer-Lichte produserer dette multistabile en 
usikkerhet i forholdet mellom scene og sal, siden 
ingen av sidene helt kan kontrollere situasjonen. 
Usikkerheten er imidlertid produktiv, fordi den kan 
sette etablerte hierarkier og kommunikasjonslinjer 
i bevegelse: «the relationship between subject and 
object [... is] established not as dichotomous but 
oscillatory.» 2

Bevegelig utveksling 
Begrepet om perceptive multistability innebærer 
også å gå fra en idé om en ensrettet og lineær 
kommunikasjon til en mer likestilt og bevegelig 
utveksling mellom scene og sal som åpner for flere 
simultane, parallelle og kanskje motstridende erfa- 
ringer av samme hendelse. Dette kan minne om 
hvordan den amerikanske sosiologen Nancy Fraser 
utfordrer det enhetlige i Jürgen Habermas’ begrep 
om borgerlig offentlighet 3. En viktig forutsetning for 

2 Fischer-Lichte. 2008, s. 17–18. 
3  Jürgen Habermas. 1962. Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
4 Nancy Fraser. 2010. «The public sphere rediscovered».  
 I Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander og  
 Graham Murdock (red.): The Idea of the Public Sphere. 
 A Reader. Lexington Books, s. 127–149.
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Men hun ser også at dette ikke hindrer slike 
motkulturer i å være uttalt antidemokratiske, og at 
motoffentligheter som i utgangspunktet er demo-
kratisk fundert, selv kan komme til å praktisere 
ekskluderende strategier som minner om dem de 
forsøker å avsløre.6 En motkultur er med andre ord 
ikke nødvendigvis svak selv om den er liten.

Lukkede rom?
Denne siste problemstillingen kan også tenkes 
overført til mindre, eksperimenterende scene-
kunstoffentligheter. I prinsippet kan hvem som 
helst kjøpe billett til en forestilling på Black Box 
teater. Men hvem kommer i praksis over dørter-
skelen? Kan et teaterrom bli som det man i digitale 
sfærer ville kalle et ekkokammer? Kan scenekunst 
fungere samfunnskritisk inne i lukkede rom, foran 
et publikum hvis kulturelle og politiske referanser 
ofte ligner hverandre? 
 
Nancy Fraser mener at en grense mellom kon-
struktiv motoffentlighet og separatisme går ved 
spørsmålet om motkulturen har en intensjon 
om å kommunisere ut over seg selv – med «that 
indeterminate, empirically counterfactual body we 
call ’the public at large’.» 7 Å være en offentlighet, 
uansett størrelse, innebærer for Fraser å ønske 
kontakt med et stadig utvidet publikum. Men 
Frasers tekst diskuterer ikke i særlig grad mot- 
offentligheter som ikke har en slik intensjon, eller 
der intensjonen finnes, men ikke har effekt – som i 
et ekkokammer. 

underrepresentert og deltar ikke på disse arenaene. 
Fraser ser et behov for mer kunnskap om grunner 
til slik manglende deltakelse – om hvordan inter-
aksjonen mellom konkurrerende deloffentligheter 
fungerer. Hun innfører en distinksjon mellom 
svake og sterke offentligheter, der de svake 
offentlighetene bare er opinionsdannende, mens 
de sterke både er opionionsdannende og har 
beslutningsmakt.5 De svake offentlighetene kan 
fungere produktivt, men de kan også bli så svake at 
de mister mulighet til praktisk deltakelse.

En utfordring med Frasers landskap av flere 
konkurrerende deloffentligheter, er i hvilken 
grad konkurransen mellom dem faktisk fremmer 
medbestemmelse og deltakelse. Fraser skriver 
om det hun kaller subaltern counterpublics (under-
grunnsoffentligheter eller motkulturer) at disse i 
utgangspunktet er viktige. De utgjør en form for 
parallelle diskursive arenaer der grupper som ikke 
allerede har en sterk stemme i samfunnsdebatten, 
kan bygge identitet og formulere synspunkter 
og interesser som senere kan presenteres for  
et utvidet publikum. 

5 Frasers distinksjon mellom sterke og svake offentligheter  
 er tatt inn i Habermas’ bok Between Facts and Norms,  
 1992, jf. The Idea of the Public Sphere. A Reader, s. 127. 
6 Fraser. 2010, s. 137 
7 Fraser. 2010, s. 137



20 21Hild Borchgrevink Scenerom og ekkokamre

Scenekunst og kontekst
Noen uker etter frokostmøtet på Nationaltheatret 
var jeg i Zürich i Sveits og så regissør Christoph 
Marthalers musikkteaterproduksjon Mir nämeds 
uf öis. Tittelen er lokal Zürich-dialekt, betyr «vi tar 
det på oss» og viser til en ambisjon forestillingen 
hadde om å legge alle våre feil på sine skuldre. 

Jeg så forestillingen i Zürich fordi Christoph 
Marthaler i år er tildelt den internasjonale Ibsen- 
prisen for sitt bidrag til musikkteater og fysisk tea-
ter. Prisen er på 2,5 millioner norske kroner og er 
etablert og finansiert av den norske stat. En erfaren 
tysk teaterkritiker jeg møtte på en festival i sommer, 
fortalte meg at han undret seg over hvordan en slik 
teaterpris kunne lande hos Marthaler, tatt i betrakt-
ning hvor få av Marthalers forestillinger som er spilt 
i Norge og hvor lite kjent arbeidet hans tross alt er i 
norsk offentlighet.

Jeg svarte kritikeren at prisen har åpen nominasjon, 
og at prisens fagjury nok har fulgt Marthalers arbeid 
internasjonalt gjennom mange år. Jeg prøvde også 
å formulere noe fornuftig om årsakene til at Kultur-
departementet, blant annet i lys av Henrik Ibsens 
internasjonale betydning som dramatiker, trolig har 
som ambisjon at prisen skal ha et internasjonalt 
perspektiv og nedslagsfelt. 

I en forståelse av scenekunst som en offentlighet 
er spørsmålet kritikeren stilte, likevel relevant. 
Som Fischer-Lichte understreker, er det på ett plan 

Det ikke-intensjonale 
Der Fraser forutsetter en intensjon om å delta i en 
utvidet offentlighet, kan Erika Fischer-Lichte se 
ut til å mene at hennes idé om perceptual multi- 
stability langt på vei opphever det intensjonale.  
Fischer-Lichte tenker seg at kommunikasjonen  
mellom scene og sal i samtidsteatret inneholder  
en type fysisk og kroppslig direkte erfaring som  
ikke er intensjonal – fordi verken avsender eller  
mottaker har helt kontroll over eller kan styre den.  
Denne direkte erfaringen er overskridende og  
introduserer en form for avmakt i forholdet mellom 
scene og sal, en uforutsigbarhet både for utøver 
og publikum8, selv om begge parter fortsatt kan 
ta inn teatrets doble virkelighet: både utøver og 
rollefigur, både det materielle og det symbolske.

Men Fischer-Lichtes multistabile utveksling 
mellom scene og sal tar utgangspunkt i en situa-
sjon der publikum allerede er inne i salen. For å få 
dem inn dit, er alle levende kunstuttrykk bundet til 
å annonsere forestillinger og konserter i forkant. 
Det innebærer å oversette levende uttrykk til en 
annen modalitet, som oftest tekst og bilde. En slik 
oversettelse er upålitelig, og alle som har jobbet på 
og rundt en scene vet at man aldri kan vite sikkert 
hvordan publikum vil lese den, og om de vil komme. 
Hvordan kommer en ny produksjon i kontakt med 
et førstegangspublikum?

8 Fischer-Lichte. 2008, s. 16–18
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konkrete teaterrommet den foregår i og strekker 
seg over et lengre historisk perspektiv enn et 
potensielt publikum på et gitt sted og tidspunkt.

Overskudd
Med andre ord: selv om Marthalers forestillinger er 
ukjente i en norsk scenekunstoffentlighet, kan hans 
kunstneriske strategier likevel være relevante her. 
Og mens jeg satt i Zürich og lyttet til et sammen-
surium av tysk, engelsk, fransk, italiensk og sch-
weizerdeutsch utfolde seg i tekst og musikk på 
scenen, kom jeg på skuespiller Ghopi Prabaharan 
i det første panelet på Nationaltheatrets frokost-
møte. Da han fortalte om lokalsamfunnet på 
nordvestlandet der han vokste opp, vekslet han 
sømløst mellom østnorsk og sunnmørsdialekt. 
Det er en norsk flerspråklighet jeg som innfødt 
osloboer alltid har misunt, og Prabaharan deler den 
historisk ikke bare med norske innflyttere til Oslo, 
men med alle som flytter eller migrerer over en viss 
avstand, helt uavhengig av at Prabaharans far på et 
tidspunkt flyttet til Norge fra Sri Lanka. 

Med Marthalers språklige overskudd i ørene fikk 
jeg med ett lyst til å løfte frokostmøtedebatten 
fra Nationaltheatret ut av det vedhengsaktige 
panelformatet og opp på en scene. Hva om et av de 
større norske teatrene gikk ut og fant noen teater-
makere som kunne fikse det? For å skape gjen-
kjennelse og deltakelse i dagens Norge handler 
ikke om å caste en skuespiller eller to med mørkere 
hudfarge i en amerikansk dramatekst fra 1992. 

umulig å tenke scenekunst løsrevet fra det kon-
krete scenerommet den foregår i. Likeledes er det 
også vanskelig å tenke scenekunst løsrevet fra den 
samfunnsmessige konteksten dette scenerommet 
inngår i. Å se Mir nämeds uf öis på Marthalers 
hjemmebane i Zürich var som å få et kort, stjålent 
blikk inn i en by jeg ikke bor i, forstå noe om hva 
folk i Zürich ler av, hvor den byens ømme punkter 
finnes. 

Språk som materiale
Det var samtidig en språklig utfordring. Alle 
Marthalers forestillinger jeg har sett, har vært 
flerspråklige. Det henger sammen med at regis-
søren er vokst opp i en flerspråklig offentlighet i 
Sveits, men er også knyttet til hvordan han arbeider 
med collage som form og med relasjoner mellom 
lyd og stillhet både scenisk og musikalsk. Mange av 
Marthalers forestillinger opererer med så mange 
språk at få i publikum forstår alle. Det gjør språk til 
noe materielt, likestilt med andre sceniske virke-
midler som lys eller kostymer, som ulike filtre man 
får, eller ikke får, et budskap servert gjennom.

Samtidig kommuniserer scenekunst også utenfor 
ord og utenfor de fire veggene i et konkret scene- 
rom. Scenografi, koreografi, lys, kostyme og drama- 
turgi kommuniserer direkte i Fischer-Lichtes forstand 
og kan likevel gjenta, sitere og referere til respektive 
historiske praksiser og tradisjoner. Det innebærer i 
tilfelle at offentlighetene som en scenekunstfore- 
stilling kan kommunisere med, er større enn det 
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Det handler om å unngå at scenerom blir ekko-
kamre, og om å våge å risikere seg fram til hvordan 
disse scenerommene kan oppleves relevante for 
den flerfargede og flerspråklige samtiden utenfor 
teaterdøren. Gjerne med sidestilt scenetekst på 
sunnmørsk, samisk, østnorsk og tamilsk.
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Tre år etter Fredrik Floen og Marie Nikazm Bakken 
i 2015 spilte Kongsemnerne av Henrik Ibsen i Otta 
Kulturhus, vender de nå tilbake. Denne gangen 
skal Ibsens Fru Inger til Østeraat forvandles til et 
middelalder-horror-fantasi-univers som balanserer 
på kanten av et fiksjonssammenbrudd. 

Otta, byen ved Rondane 
– Med Kongsemnerne var det litt sånn «Fuck U, 
Oslo», forteller Marie. Vi ville ikke rette oss inn etter 
miljøene som allerede fantes, men lage egne regler 
og flytte oss ut av sentrum. Både Fredrik og jeg 
er opptatt av at vi er fra Oppland. Vi er preget av å 
ha sett mye utespel og revy, og vi har blandet den 
estetikken med den førende estetikken i scene-
kunstfeltet. Jeg opplever at det finnes en konsen-
sus om hva som ser profesjonelt ut i scenekunsten. 
Når vi blander inn estetikk fra revy og spel, er det en 
estetikk som mange i utgangspunktet ser på som 
amatørmessig. Vi bruker den estetikken i en pro-
fesjonell setting, og det er på et vis en kommentar 
over forskjellen på å se profesjonell ut og være det.
 – Det er mange grunner til å spille på Otta, 
fortsetter Fredrik. For det første får vi være i scene-
rommet fra vi begynner prøvene til premieren. Vi 
kan endre rommet underveis og lage en forestilling 
skreddersydd til rommet. Den kan ikke flyttes på, 
og det er heller ikke meningen. Det er en slags 
kommentar til hvordan man kan bruke kulturhus, 
og det rådende turnéregimet. Mange kommuner 
bruker masse penger på å bygge husene. De har 
mye utstyr og ressurser, men det brukes nesten 

Selvsabotørene – et intervju med Marie Nikazm 
Bakken og Fredrik Floen er et bestilt intervju mellom 
Runa Borch Skolseg og kunstnerduoen Marie og 
Fredriks Teaterlag i forkant for deres forestilling  
Fru Inger til Østeraat. Forestillingen, som er en 
co-produksjon med Black Box teater, spilte på 
Otta Kulturhus i september 2018. 

Runa Borch Skolseg er dramatiker og skribent utdannet 
med en MA i teater fra KHiO. Hun har vært redaktør 
og kritiker for Utflukt, Koreografi, Verk produksjoner, 
Scenekunst.no og Mette Edvardsen. Stykkene hennes 
har blant annet blitt spilt i Norge, Danmark, Tyskland 
og Libanon. Hun bor og virker i Oslo. 
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men fortsatt er det i spennet bygdekultur møter 
popkultur, møter fantasy og middelalder at univer-
sene til Floen og Nikazm utspiller seg. 

Ibsens dårlige tekster 
– I år er det altså Fru Inger til Østeraat som skal 
under lupen, et stykke Henrik Ibsen skrev i 1857 
og som tar utgangspunkt i den innflytelsesrike 
adelskvinnen Fru Inger og hennes støtte til opprø-
ret mot den svenske kongen. Handlingen kretser 
rundt hennes valg om å forråde sine landsmenn 
og alliere seg med danskene. Dette er ikke et av 
stykkene som oftest blir spilt når vi snakker Ibsen. 
Så hvorfor ønsker Floen og Nikazm å arbeide med 
Ibsens historiske tekster? Hva er det de mener 
finnes i de tekstene som gjør dem spillbare og 
interessante i dag? 
  – Vi spiller bare de gamle historiske tekstene, 
sier Marie. De er som store, uferdige skisser som 
han absolutt kunne ha skrevet bedre, men det 
er også masse rom i dem, et potensiale til å lage 
en forestilling som inneholder alt fra himmel til 
helvete. I de mer populære stykkene finnes det noe 
ulmende, men i de vi arbeider med er det mer ung 
vilje. Det finnes masse teatralt potensiale i disse 
dramaforsøkene som Ibsen har gjort, forsøk som 
ligger i krysningspunktet mellom flere sjangre, 
utrykk og viljer. Noen har kalt det Ibsen før Ibsen 
ble bra, jeg vil kalle det Schizo-Ibsen. Det finnes 
en estetisk påstand som er veldig sterk fordi den 
beskriver en fjern tid, en sterk fiksjonskontrakt, og 
en historisk kontekst som er litt oppdiktet og er litt 

ikke, og det går an å tenke annerledes. Det finnes 
ikke steder rundt Oslo hvor vi har muligheten til å 
arbeide så lenge sammenhengende i ett rom, og 
for meg, som scenograf og kostymemaker, er det et 
privilegium. 
 – Det er også interessant å se hvilket møte 
som oppstår når bussen med publikum fra Oslo 
kommer og møter det lokale publikummet. Scene-
kunstfeltet i Oslo er jo rimelig homogent, og ved å 
flytte oss 30 mil vekk fra Oslo utvider vi publikums-
sonen, samtidig som vi gir Otta en forestilling de 
ellers aldri ville fått. Det er jo mange som synes det 
er sært. Da vi spilte Kongsemnerne, fikk vi blant 
annet tilbakemelding på at vi er heldige som bor i 
et land hvor unge kulturentusiaster kan få en halv 
million i offentlig støtte for å gjøre eksperimentelt 
teater, sier Marie. 

På de tre årene som har gått siden Nikazm og 
Floen sist spilte i Otta Kulturhus har de rukket å 
utdanne seg som henholdsvis regissør ved StDH i 
Stockholm og designer ved Kunsthøgskolen i Oslo. 
Den gang var budsjett trangere og prøvetiden 
kortere, likevel brandet de forestillingen ydmykt 
som årets teaterbegivenhet. Forventningene var 
med andre ord ikke lave da jeg ankom Otta og 
så blandingen av hipstere og lokale som spiste 
rømmegrøt og drakk øl fra distriktet, mens en gjeng 
utøvere vandret rundt i noe som lignet moderne 
vikingkostymer. Når de i år vender tilbake, er det 
med Black Box teater i ryggen, en del erfaringer 
rikere, et større ensemble og flere penger i potten, 
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kampen til skuespilleren, men å billedgjøre den og 
gjøre publikummeren til observatør til den verden 
hvor det ytre, indre, fragmenterte og helhetlige står 
side om side. 

Selvsaboterende arketyper 
Tilbake til Otta i 2015. Etter åtte timers forestilling, 
avsluttes Kongsemnerne spektakulært til Finlands 
store Grand Prix-hit Hard Rock Hallelujah av Lordi. 
Publikum har forflyttet seg fra setene og står fritt 
til å bevege seg rundt i rommet, vi har sett noen 
lange timer med pappteater. Følelsen av utmattelse 
blandes med sorgen over at det er over, den totale 
fiksjonen er død og utenfor kulturhuset har det 
begynt å bli mørkt. Evnen til å bygge så sterke 
fiksjonskontrakter med publikum er noe jeg også 
forbinder med Vinge/Müller, en annen duo bestå-
ende av en regissør og en scenograf, som dekon-
struerer Ibsen og spiller i store formater. Jeg spør 
Floen og Nikazm om de har vært en viktig referanse 
for dem.
 – For meg er det en naturlig sammenligning, 
siden jeg har arbeidet som assistent for Ida Müller, 
og ser at påvirkningen har vært enorm. Jeg har jo 
ønsket å løsrive meg, og har arbeidet med andre 
teknikker, blant annet mer med kostyme. Jeg 
passer på at det ikke blir for likt, men det er selvsagt 
en tynn linje mellom hyllest, inspirasjon, forbilde og 
plagiat, sier Fredrik.
 – Jeg interesser meg ikke først og fremst for 
kammerspill og problematikker som omhandler 
familiens dysfunksjonalitet, som er det jeg mener 

sann. Teksten er skrevet for å passe inn i tidens 
norm for teater, men den mislykkes i forsøket. 
Ibsen forsøker hardt å skrive et nasjonalepos, men 
det er mer litt tragedie/farse/revy/komedie. Noe 
jeg synes er interessant fordi teksten på en naiv og 
romantisk måte sier noe ganske stygt og groteskt. 
 – For meg er det ikke så viktig hvem som 
har skrevet teksten, men mer teksten i seg selv 
og hvordan den utfordrer meg visuelt, fortsetter 
Fredrik. I Fru Inger er det noe interessant i kontras-
ten storslått, fascistisk og dårlig. Rent dramaturgisk 
henger det ikke sammen. Teksten prøver å være 
større enn den er. Den føles som en skisse, noe 
som gir rom for tolkning. Den baserer seg på his-
toriske elementer, ikke historiske fakta, men mye 
klipp og lim fra ulike historiske hendelser. I de mer 
spilte verkene til Ibsen som Vildanden eller Hedda 
Gabler ville nok regissøren funnet et konsept og 
det er utgangspunktet. Fru Inger fordrer en slags 
visualitet, teksten er ikke god nok i seg selv, men 
den trigger meg visuelt, den er maksimalistisk, 
og tekster med et slikt overskudd og voldsomhet 
appellerer til min estetikk. 
 – I alle mine arbeider er jeg interessert i obser- 
vatøren, den som står utenfor og ser inn, som ofte 
er et perspektiv man finner hos Ibsen, sier Marie. 
Karakterene hans har et utenfra-og-inn-perspektiv i 
samfunnet. De uttrykker seg som en ytre eller indre 
dialog med større makter, eller som en kamp mel-
lom skjebnen og den frie viljen. Denne problemstil-
lingen i det moderne mennesket var jo veldig hot på 
Ibsens tid. Vi er kanskje ikke så opptatt av den indre 
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er vendepunkter eller tankeprosesser. Det blir et 
slags selvsaboterende arketypeprosjekt.
 – Ofte påstår vi noe i kostymet, men ber 
skuespilleren gjøre noe som kostymet ikke gjør. 
Skuespillerne har alltid rom til å komme med sitt, 
sier Fredrik.
 – Selv om vi ofte har en idé om en karakters 
funksjon, sier vi aldri noe om hvordan det skal 
løses, fortsetter Marie. Vi prøver å skape et rom 
med strenge premisser og slippe mer og mer inn 
underveis. Når vi caster, ser vi etter folk som er 
selvstendige. Jeg jobber ikke med regi på noen 
uvanlig måte. Jeg gir oppgaver, og forhåpentligvis 
klarer jeg å etablere et rom som gjør at utøverne 
forstår hva oppgaven er, selv om de løser den ulikt. 
Personlig liker jeg evnen til sårbarhet og poesi i seg 
selv. Skuespilleren må selv finne poesien, lete etter 
språket til karakteren. 
 – Marie er veldig flink til å hjelpe folk med 
å finne sin inngang i rom og materiale. Jeg er ikke 
interessert i å være regissør, på samme vis som 
Marie ikke vil være kostymedesigner eller sceno- 
graf. Men vi gir hverandre rom til å arbeide. I et 
tradisjonelt teaterhierarki ville min posisjon stått 
svakere, men vi streber etter en maktbalanse. Vi er 
i en slags symbiose som har blitt definert over tid. 
Dette gir meg også større frihet og ansvar, i ibsensk 
ånd, sier Fredrik.

Autonom kostymepraksis 
– Når tildelingen til Fru Inger ble kjent på Kultur-
rådets nettsider, trakk scenekunstkonsulenten 

Vinge/Müller griper fatt i, i store format, sier Marie. 
Jeg er mer interessert i Game of Thrones, hvor 
man bygger et fiktivt univers og der karakterenes 
problematikk er vis-à-vis skjebnen, dødelighet 
og tanken om å gjøre storverk. Vinge/Müller er 
en referanse i vårt arbeid som vi kanskje ikke 
kommer unna, på samme måte som de også 
kommer fra et sted med klare referanser. Ingen 
oppstår i et vakuum. Samtidig synes jeg at vi 
beveger oss i en annen retning, mye har skjedd 
siden Kongsemnerne, hvor jeg følte vi satt litt fast 
i et dogme. I prosjektet Ghost to come, et 25 timer 
langt teaterstykke, som vi gjorde i Porsgrunn i 
2016 sammen med Marie Ursin og Alexandra Tveit, 
opplevde jeg at mye ble forløst. Vi arbeidet med å 
bygge et fantasiunivers som balanserte på kanten 
til et fiksjonssammenbrudd. 
 – Når man ser forestillinger av dere, får man 
fornemmelsen av at dere er opptatt av arketyper, 
og at disse karakterene ofte refererer til flere arke-
typer på en gang. Gjennom dette oppstår nesten 
nye arketyper. Hvordan arbeider dere med det? 
 – På mange måter er spillestilen vi instruerer 
fra kunstteateret i Tyskland, men jeg mener det er 
også en spillestil som jeg har sett på revy og spel, 
forklarer Marie. Vi arbeider med at skuespillere er 
skuespillere side om side med en total hengiven-
het. Arketypene i vårt arbeid blir tilsynelatende 
endimensjonale når vi fokuserer på et tablå om 
gangen. Men i summen av alt materiale blir det ikke 
endimensjonalt. Jeg er interessert i hva som skjer 
når man putter inn litt error med vilje. Når det ikke 
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hovedsceneformat. Marie har allerede nevnt «error 
med vilje». Dette er interesser Marie og jeg deler og 
som preger oss, tror jeg, enten vi arbeider sammen 
eller i samarbeid med andre kunstnere, sier Fredrik. 

Det patetiske teateret 
Siden Floen og Nikazm møttes på Musikk, dans og 
drama ved Gjøvik videregående skole i 2004 har 
de samarbeidet om forestillingene Ti små soldater, 
Hamlet og Kongsemnerne – både Otta-versjonen 
og en iscenesatt lesning under Ibsenfestivalen 
på Nationaltheatret. Når Fru Inger er overstått, 
skal de videre til Stockholm for å sette opp 
Hærmennene som de også fikk Ibsenstipendet for i 
2017. Da jeg jobbet med dem under et forprosjekt i 
desember 2017, fikk jeg innblikk i et samarbeid med 
gjensidig frihet og handlingsrom, noe som gjorde 
at arbeidet var like mye Floens som Nikazms og 
omvendt. 

– Det er en gjensidig påvirkning, og de store 
avgjørelsene tar vi sammen, forteller Marie. Vi liker 
å jobbe sammen og fant hverandre tidlig. Når vi job-
ber på Otta, isolerer vi oss, men det er jo ikke sånn 
at vi ikke er i dialog med andre i scenekunstfeltet. 
Jeg tror vi er blitt gode på å definere en ramme, 
hvor vi kan putte inn alle mulige ulike kompetanser 
og ferdigheter. I Fru Inger har vi med en som er 
sirkusartist som er trent innenfor tissue, et silkeak-
tig stoff, som henger i taket og hvor man gjør ulike 
triks for eksempel. Det er jo litt off, som plast eller 
håndholdt røykmaskin. 

Jørgen Knudsen frem at han sjeldent leste søknader 
hvor scenografen/kostymemakeren var så frem-
tredende og tydelig i sitt prosjekt som hos deg, 
Fredrik. Og når man ser hva du lager og hører deg 
snakke om det kan man få følelsen av at du nesten 
har en poetikk. Hva tenker du rundt det? 
 – Marie og jeg liker å si at vi arbeider med en 
estetikk fritt etter hukommelsen, svarer Fredrik. Jeg 
har studert kunsthistorie, teaterhistorie, men idet 
jeg skal lage noe, går jeg ikke tilbake og undersøker 
om referansene mine er korrekte. Mens jeg gikk på 
KHiO, ble jeg mer bevisst på at kostymepraksisen 
er en autonom praksis, og også noe jeg aktivt har 
tatt et valg om å bruke mer tid på enn eksempelvis 
scenografi og rom. Jeg jobber med å skape møter 
mellom avantgardistisk design og teater, og jeg 
er blitt mer interessert i menneskeligheten i det 
teatrale. 
 – Hva mener du med menneskeligheten 
i det teatrale? 
 – Jeg tenker at det handler om tilgjengelighet 
til den kreative prosessen, at man kan se hvordan 
noe er laget, og man ser direkte spor og avtrykk av 
meg i det. I Mannheim, hvor jeg lager kostymene til 
en opera i regi av Hotel Pro Forma som er basert på 
Björks album Vespertine, har jeg for eksempel job-
bet med at kostymene går i loop på verkstedet. Jeg 
klipper i stykker og så syr verkstedet det sammen 
– denne ringdansen gang på gang, klippe opp, sy 
sammen, klippe opp, sy sammen. Jeg har et uttrykk 
som baserer seg på feil, slurv, og do-it-yourself med 
ambisjon om å være like storslått som et grandiost 
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 – For meg fantes teateret lenge bare i fanta-
sien, det fantes liksom ikke her i Gudbrandsdalen, 
hvor jeg vokste opp, sier Fredrik. For meg var det 
teateret jeg forestilte meg storslått, med masse 
scenografi. Jeg lever litt for den ideen fortsatt, men 
nå har jeg jo også sett at det kan finnes noe storsla-
gent i det enkle. 
 – Teater er ganske patetisk, man livnærer 
seg av noen andres ord. Det frie scenekunstfeltet 
i dag er i stor grad definert av dans og ikke teater, 
men jeg har valgt teateret, avslutter Marie. 



Philosophy and the Sun
Charlotte Szász
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‘Light‘ is very naturally associated with ‘insight.‘ 
This can be found at the beginning of philosophy 
in Plato’s analogy of the sun. It comes before the 
analogy of the divided line and the famous allegory 
of the cave in the sixth part of The Republic. It 
starts with insight and light being used metaphor-
ically. This section of the text is referred to as ‘the 
Glaucon,’ because it is here we find the dialogues 
between Plato’s older brother, Glaucon, and his 
mentor, Socrates. Glaucon pressures Socrates 
to define ‘goodness’ and Socrates pretends to be 
incapable. He draws an analogy instead of giving a 
definition. Just as the sun illuminates, giving us the 
ability to see and be seen through the eyes of oth-
ers, so too with the idea of goodness; it illuminates 
the intelligible with truth. The sun is a metaphor for 
the nature of reality and knowledge concerning it, 
Socrates says: 

“Here’s how you can think about the mind 
as well. When its object is something which 
is lit up by truth and reality, then it has—and 
obviously has—intelligent awareness and 
knowledge. However, when its object is 
permeated with darkness (that is, when 
its object is something which is subject to 
generation and decay), then it has 
beliefs and is less effective, because its 
beliefs chop and change, and under these 
circumstances it comes across as devoid 
of intelligence.” 
(Plato: The Republic, 508d)

Philosophy and the Sun is an adapted and extended 
version of the lecture Charlotte Szász gave at 
Black Box teater as part of the all-night performance 
project, Waiting for the Sun, in November 2017. 

Charlotte Szász has a master from Freie Universität 
Berlin with specialization in theoretic philosophy and 
metaphysics. Her thesis To live according to the pos-
sibilities of this world: Quentin Meillassoux’ immanent 
Eschatology made a critical spotlight on the theological 
models in the works of Quentin Meillassoux. In addition 
to working as a freelance writer, she has picked up the 
topics from her thesis in a project where she examines 
the theological models of the apocalypse, known as 
eschatology in the philosphy. Szász is based in Berlin 
after studying both there and in Paris, and she also 
arranges a salon for feminist philosophy. 
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the other determinations of the totality. This 
existent, universal self of matter is Light—as 
an individuality it is a star; as a star which is a 
moment of a totality, it is the sun.” 
(Hegel: Part Two of the Encyclopedia of 
Philosophical Sciences, § 275, p. 87)

 
As Hegel further explains in the annotation of the 
encyclopedia: “Having developed the Notion of 
light, we must now, secondly, inquire into its reality. 
To say that we have to consider the existence of 
light, is to say that we have to consider the being-
for-another of light. But light is itself the positing of 
being-for-another; in the existence of light, we must 
therefore set forth the being...for-another of this 
being...for-another. How is visibility made visible? 
How is this process of manifestation itself made 
manifest? Manifestation demands a Subject, and 
the question is how this Subject exists. Light can 
only be called matter in so far as it exists inde-
pendently in an individualized form. This individ-
ualization consists in the fact that light exists as a 
body. Light constitutes the real existence or the 
physical import of the Body of Abstract Centrality, 
which real existence is in the form of a luminous 
body: This is the Sun, the self-luminous body. This 
fact is empirically ascertained, and at first, it is all 
we have to say about the Sun.” 

The Sun and Us
Exposure and protection, waking and sleeping, 
warmth and cold are the contemporary and daily 

Socrates goes on to say that knowledge is to be 
found in “... that region in which truth and real 
being brightly shine...” (508d). This is the intelligible 
illuminated by the highest idea, that of goodness. 
Since truth and being find their source in this 
highest idea, only the souls that are illumined by 
this source can be said to possess knowledge, 
whereas those souls that turn away are “...mingled 
with darkness...”. Socrates continues by explaining 
that although light and sight both resemble the 
sun, neither can identify themselves with it. Just 
as the sun is rated higher than both light and sight, 
goodness is rated more highly than knowledge and 
truth. It is goodness that allows us to know the truth 
and makes it possible to have knowledge. Through 
this analogy, Socrates helps Glaucon come to the 
realization that goodness is of inestimable value, 
being both the source of knowledge and truth, as 
well as more valuable and unattainable. The sun 
not only makes objects visible but is necessary for 
their growth and nourishment. Similarly, goodness 
not only makes it possible for things to be, but also 
allows for things to be known.

Hegel later pronounces the relation of the self with 
the sun:

“Matter in its first qualified state is pure 
identity-with-self, unity of reflection-into-
self, and hence the first, still quite abstract 
manifestation. As existent in Nature, it is the 
reference to itself as independent in face of 
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That means it transmits its own light while planets 
only reflect light.

The essence of the sun is that of a “natural object,” 
which has made it the focus of myths and religions 
throughout the history of humankind. It is a 
special object because it is seen and felt by every 
person in every era. It is a truly universal object. 
Yet, it is also inaccessible except through earthly 
perception. It is an object constructed through 
a discourse characterized by shifts. Shifting is 
therefore the discourse and the construction of its 
object. The sun can be nothing other than a place 
of interpretation. It is a universal object, but still 
a number of questions arise due to its specificity 
as a star: How did the sun become a scientific 
object? Under what consensus is an image of the 
sun constructed? Once this image is stabilized at 
a certain moment and taken as given, how does 
it become effective? How does it structure socie-
ties? Construction within this field of investigation 
is shared equally by interests both historical and 
philosophical, theological and scientific, architec-
tural and astrophysical. 

For example, Karl Marx writes in his Introduction 
to A Contribution to the Critique of Hegel’s 
Philosophy of Right (1844): “Religion is only the 
illusory Sun which revolves around man as long as 
he does not revolve around himself.” Marx creates 
a metaphor based on the scientific fact that we 
revolve around the sun. Philosophy’s interest in the 

interactions and relations we have with the sun. 
Sunshine boosts the natural level of serotonin 
in our bodies, and Vitamin D is only produced 
through the action of the sun’s UVB rays on our 
skin. Both are said to make our mood lighter. 
Excessive exposure to ultraviolet rays has negative 
health effects, including sunburn and increased 
risk of skin cancer. Heliotherapy was invented in 
1910 on the Spanish island of Tenerife, after Niels 
Finsen was awarded the Nobel Prize in Medicine 
in 1903 for his idea of light therapy. By the 1910s, 
‘sunbathing’ was a desirable activity for the upper 
classes.

What is the sun? Located at the center of the solar 
system, the sun is only a middle-sized star that 
is almost spherical in shape. It consists of hot 
plasma and magnetic fields. It is 1,392,000 km in 
diameter, which is around 109 times the size of 
Earth. A little less than three-quarters of the sun’s 
mass is hydrogen and the other quarter is helium. 
Oxygen, carbon, neon, and iron can be found in 
small quantities. The sun was formed approxi-
mately 4.6 billion years ago during a gravitational 
collapse of matter that took place within a larger 
molecular cloud. The majority of the matter from 
the collapse gathered in the center of the cloud 
and the rest became the orbiting disc of the solar 
system. In this hot and dense core, nuclear fusion 
produced the sun. It is the same sun that we know 
today—it hasn’t changed. Heat and density are vital 
to the sun’s longevity. The sun is a star, not a planet. 
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existential value of instability. A significant contri-
bution to this was made by the scientific revolution 
and its main protagonists Nicolaus Copernicus 
(1473–1543), a Polish astronomer; Galileo Galilei 
(1564–1642), an Italian mathematician who 
believed that “the book of nature” was written in 
the language of mathematics; and Johannes Kepler 
(1571–1630), a German astronomer known for his 
three laws of planetary motion, convinced of the 
world’s harmony and picturesque description. 
Johannes Kepler grounded his cosmic hierarchy 
on geometry. By taking Euclidean geometry to 
predict the orbit of the planets, he continued the 
Copernican legacy.

Of these three, Copernicus has had the most influ-
ence on philosophy. He wrote seven postulates 
on helical movement called Commentariolus. Two 
of them are of particular interest to us: Firstly, the 
sun does not revolve around the earth, but the 
earth around the sun. Secondly, stars don’t revolve 
around the earth, but the earth rotates on its own 
axis. Evidence for his theory wasn’t provided 
until 300 hundred years later. It is nevertheless 
important to acknowledge and pay attention to 
two things: Copernicus put the sun at the center 
of the solar system for aesthetic reasons more 
than theoretical and physical reasons. When we 
therefore talk about the Copernican Revolution 
(as we do), we should remember that even though 
Copernicus himself talked about a revolution, he 
didn’t mean what we mean by it today. He was 

sun is as old as philosophy itself. Between personal 
enjoyment and scientific interest there is Plato who 
thought thinking and walking in daylight were the 
best conditions for philosophy; there is Nietzsche 
who loved the sun and spent time in Sils Maria; 
Adorno who enjoyed his holidays in Naples; and 
Walter Benjamin on Ibiza. The sun is old, the world 
is old and thinking is old, too. The sun was once 
possibly the most interesting subject of a theory of 
the world, yet it is always “the other” of the world. 
More so than the moon, it is the effective source of 
light and life. Yet the Sun is so very different from 
the planet Earth, and all other planets. All we can 
do is to set ourselves in relation to it rather than 
integrate it into one thing called world. It is an 
oppositional force that is clearly responsible for the 
day, the year, work and leisure. We live by the sun—
humans have always done so. Humankind has tried 
to integrate the sun’s existence into thinking in two 
ways: scientifically and metaphorically. There is 
no entry in the dictionary of philosophy titled “the 
sun” because the sun is not a concept. It is much 
more. It’s the locus of truth, understanding and 
otherness. 

Scientific Thinking and the Sun
The knowledge of the sun has shifted the major 
paradigms within the history of philosophy. 
Through this history of knowledge, we can explore 
the sun as an anthropological orientation. With this, 
we can to raise the question of ultimate alterity and 
the horizon as an illusion in order to explore the 
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We should therefore speak not of a Copernican 
“revolution” but of a Copernican “consequence,” 
as the revolution has proven itself to be an empty 
concept. The most important consequence 
of Copernicus’s impact is that the rational and 
true scientist must proceed by going beyond 
sensual perception to produce a coherent and 
consistent model that explains observable 
occurrences. This might be an even stronger 
consequence than the thought of the expulsion of 
men from his Center (the insight of the so-called 
“Copernican Revolution”). Freud later picked 
up on the Copernican Revolution as an insult to 
man. An insult to man by science. The human lost 
his exceptional position and was forced to the 
outskirts of a big nothingness. Or in the words of 
Blaise Pascal: 

“When I see man’s blindness and wretch-
edness, when I consider the whole silent 
universe and man left to himself without 
light, as though lost in this corner of 
the universe, not knowing who put him 
there, what he has come to do, what will 
become of him at death, incapable of 
any understanding, I become frightened, 
like someone brought in his sleep to a 
frightening desert island who wakes up with 
no knowledge or means of escape. And then 
I marvel that we do not fall into despair in 
so wretched a state. I have not been able 
to become attached, and, considering how 

simply concerned with the idea of turning taking 
place in the sky. In his understanding it wasn’t 
exactly the planets and stars that turn—the 
reason for this being that stars and planets were 
neither known nor imaginable at that time—but 
spheres. The scientific basis for helical movement 
was first written by Newton following the work 
of Kepler. So, the sun was placed in the center 
because Copernicus liked it better and movement 
was more easily explicated. The spheres rotated 
so it follows that planets rotate. For Aristotle, 
Copernicus and Kepler it was not planets that 
rotate, but spheres. 

The idea of spheres became a way to fill the void 
of the cosmos and overcome the problem it 
posed—the anxiety of the vacuum, horror vacui—
but it was not until Einstein that the idea of the 
ether was truly overcome. The void was filled with 
spheres that surround the human and provide 
protection. 

His contemporaries were neither astonished not 
shocked by Copernicus’s heliocentric world view. 
First of all, it was not new—Aristarchus (c. 310–
230 BC) had already expressed the idea that the 
earth is turning while the sun is resting. Second, 
Copernicus’ system didn’t provide greater preci-
sion in predicting the orbit of planets. Third, it 
was thought to be nonsense. We all see with our 
own eyes that the sun rises in the morning and 
sets at night. 



52 53Charlotte Szász Philosophy and the Sun

But the first form of solar love is a cloud 
raised up over the liquid element.

The erotic cloud sometimes becomes a 
storm and falls back to earth in the form of 
rain, while lightning staves in the layers of 
the atmosphere.

The rain is soon raised up again in the form 
of an immobile plant.

Animal life comes entirely from the 
movement of the seas and, inside bodies, 
life continues to come from salt water.

The sea, then, has played the role of the 
female organ that liquifies under the 
excitation of the penis.

The sea continuously jerks off.

Solid elements, contained and brewed in 
water animated by erotic 
movement, shoot out in the form of flying 
fish.

The erection and the sun scandalize, in the 
same way as the cadaver and the darkness 
of cellars.

Vegetation is uniformly directed towards the 
sun; human beings, on the other hand, even 

much more likely it is that there is something 
other than what I see, I have sought out 
whether this God has not left some sign 
of himself.” 
(Pascal: Pensées, Section XI, 
The Prophecies, p. 58)

Copernicus and his truth of the heliocentric 
world view does not deliver a solution but rather 
poses a problem: How can I bring together the 
world of explanation expressed in science and 
the world of experience expressed in the arts? 
After Copernicus we really live in two spheres: the 
sphere of measurement, numbers and countability, 
and the sphere of experience and value.

Metaphorical Thinking and the Sun
After evaluating the relationship of philosophy and 
the sun on the scientific level, we can now move 
on to the metaphorical. In his text The Solar Anus 
(1931), French philosopher Georges Bataille sets 
the sun and the ocean into a network of connec-
tions centering on the division of male and female 
sexual organs.

The simplest image of organic life united 
with rotation is the tide.

From the movement of the sea, uniform 
coitus of the earth with the moon, comes 
the polymorphous and organic coitus of the 
earth with the sun.
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a single glance and in its totality the tracings 
of an Ariadne’s thread leading thought into 
its own labyrinth. But the copula of terms 
is no less irritating than the copulation of 
bodies. And when I scream I AM THE SUN 
an integral erection results, because the 
verb to be is the vehicle of amorous frenzy.” 
(Bataille: ibid., p. 5)

There is a significant rupture in meaning. The 
subject misleadingly attempts to embrace the 
total identification of something like a Whole, 
a One, a transcendence that is closed and finite. 
The cosmogony of Bataille is different. He subverts 
a discourse of a “total identification” which for him 
does not seem to exhaust the subject of study. 
It’s an idea that is critical to metaphysics. The 
critique is not on equal to an argument against a 
totality of a whole, but parodic. It does not even 
take the idea seriously—or too seriously? Within 
the parody there seems to be no end, only further 
parody through which the idea of lacking an 
end is inscribed into the structure of its critique. 
Famously, this critiques the father of modern 
philosophy, Descartes, who says about the origin 
of the idea’s objective reality: “Now it is manifest by 
the natural light that there must be at least as much 
(reality) in the efficient and total cause as in the 
effect of that cause.” (Descartes: The Philosophical 
Writings of Descartes, v. I, II) Descartes focuses on 
the fact that the idea represents to him an infinite 
substance. He wanted to ground his philosophical 

though phalloid like trees, in opposition 
to the other animals, necessarily avert 
their eyes.

Human eyes tolerate neither sun, coitus, 
cadavers, nor obscurity, but with different 
reactions. 
(Bataille: The Solar Anus, in: Visions of 
Excess Selected Writings, 1927–1939, 
p. 7–8f)

The Solar Anus is a series of aphorisms which 
make ironic reference to the sun, which, although 
it brings life to the earth, can also result in death 
from its unrestrained energies. In a metaphysical 
form of art, the text is allegorical and metaphorical. 
It expresses non-knowledge in images that have 
meaning for us. It questions the validity of knowl-
edge all together by setting a scientific object into 
motion through its earthly meaning. What does 
the sun mean? Notably the sun is sexualized in an 
interplay between heliophilia and heliophobia.

What Bataille attacks is the impossible end of 
a total identification with an object like the sun:

“Ever since sentences started to circulate 
in brains devoted to reflection, an effort at 
total identification has been made, because 
with the aid of a copula each sentence ties 
one thing to another; all things would be 
visibly connected if one could discover at  
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The absence of God is no longer a closure: 
it is the opening up to the infinite. The 
absence of God is greater and more divine, 
than God (in the process I am no longer 
myself, but an absence of self; I await the 
sleight of hand that renders me immeasur-
ably joyful). 
(…)
The decisive absence of faith is resolute 
faith. (…) And today, because a myth is dead 
or dying, we see through it more easily than 
if it were alive: it is the need that perfects the 
transparency, the suffering which makes the 
suffering become joyful. ‘The night is also a 
sun’, and the absence of myth is also a myth: 
coldest, the purest, the only true myth.” 
(Bataille: The Absence of Myth, p.48) 

The sun is a shifting metaphor with changing 
meaning and symbolizes different concepts of 
truth.

The sun is constituted by allegories, Copernican / 
Keplerian / Galilean insight, astronomical instru-
ments and mathematical knowledge. They have all 
influenced the production of an object of knowl-
edge that is neither completely absorbed in the 
arts nor in science, that is neither imaginary nor 
empirical and thereby encompasses everything. 
Seen in relation to the orderliness of disciplines 
today, we are dealing with an undefined or dis-
persed responsibility. It is defined by the history 

investigation in order to make knowledge immune 
to skepticism. Descartes found this ultimate 
grounding in the indubitable existence of the 
cogito. This is also reflected in his book The World, 
in which chapter eight “On the Formation of the 
Sun and the Stars of the New World” explains the 
swirling planets around the sun. He argues that 
the sun necessarily takes that place and the earth 
and other planets stand in necessary formation to 
the sun. Because God had created it. He arrives 
at the inevitability and necessity of a Cartesian 
cosmology through imposing the idea of the sun 
and planets to his certainty of the indubitable 
existence of the cogito. He excludes the reign of 
chaos that Bataille attacks through parody and 
deconstruction. There is a sense of indeterminacy 
or a “mobile center.”

But the absence of the myth of God, or the neces-
sity of the world and solar system caused by God, 
does not mean an absence of myth tout court, as 
Bataille later writes: 

“As it determines this moment in time, 
the mind necessarily withers away and, 
stretched to the limit, desires this withering. 
Myth and the possibility of myth become 
impossible: only an immense void remains, 
cherished yet wretched. Perhaps the 
absence of myth is the ground that seems 
so stable beneath my feet, yet gives way 
without warning. 
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of modern science and cutting-edge technology, 
as well as pre-modern literature and ancient 
art. By the cultural history of Copernicanism, 
Pythagorean tradition and occult knowledge. It 
is a precarious object produced by the limits of 
reality—as it is what is and therefore is never what 
it is. The object within this history of knowledge 
must never be regarded solely as made reference 
to, but also the way in which the object itself is 
referenced. Within a cultural-analytical methodol-
ogy, the sun in its representations is an object that 
must be treated under a specific conceptualization 
of knowledge: Forms and representation must be 
correlated with the always already reformed object 
of knowledge. The sun attains its incomparability 
from being constituted by heterogenous elements 
of empirical data, observation, fiction, conventions 
of genre and cultural traditions.
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For over a decade, beginning in 2000 with Jean 
Genet’s Splendid’s, Gisèle Vienne has been build-
ing up a fascinating body of work, piece by piece, 
as if she were gradually discovering its figures, that 
is both spellbinding and disturbing. It captivates 
us for the very reason that it forces us to examine 
the unclear connection that we maintain with both 
our fantasies and with the dark part made up of 
manipulation, domination, and violence that forms 
interpersonal relationships. To advance along 
this perilous course, Gisèle Vienne—who sees 
herself as choreographer, puppeteer, director (or 
producer) and visual artist all at once—uses these 
means of representation as her medium. While she 
has recently appropriated the more or less defined 
working methods of the art installation (Last 
Spring: A Prequel, at the 2012 Whitney Biennial 
in New York), exhibition (Teenage Hallucination, 
as part of the Nouveau Festival at the Pompidou 
Centre in 2012), and even the book (40 Portraits, 
2003–2008, published in 2012 by Éditions P.O.L), 
the venue and format to which she has usually 
devoted herself since her debut are those of the 
performing arts, or, as is still said, of “live perfor-
mance”, even though the question of the status 
of these pieces—theatre, or spectacle—remains 
open.

Although very little is verbalized, works such as 
Kindertotenlieder (2007) and This Is How You Will 
Disappear (2010) are built on a tight storyline, on 
the intricate librettos created by Dennis Cooper, 

Gisèle Vienne: Disturbance in Representation by 
Bernard Vouilloux was first published in 2013. This text 
is an extract from his book Plateaux fantasmatiques. 
Gisèle Vienne that will be published during fall 2018 
by Shelter Press. It is translated by John Wojtowicz. 
Black Box teater has previously presented several of 
Vienne's works, including Jerk.

Bernard Vouilloux is a 20th century French literature 
professor (literature & visual art) at Sorbonne University. 
He focused his research on the link between verbal 
and visual, literature and painting, poetry and aesthetic. 
At the Study Center of the French Language and 
Literature (CELLF) at Sorbonne University, he is in 
charge of the transversal approach “Literature, arts, 
medium”. Besides many articles, he published around 
twenty publications among: Figures de la pensée. De 
l’art à la littérature – et retour (Figures of Thought. From 
Art to literature – and back), Hermann, 2015 and Image 
et médium. Sur une hypothèse de Pascal Quignard 
(Image and medium. About an hypothesis of Pascal 
Quignard), Les Belles Lettres, 2018. 
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has been constructed is not unlike what anthro-
pology designates as “myth”, that unrecoverable 
narrative whose inscrutable—and even contradic-
tory—variations sustain rituals. What we are shown 
seems to conform to rules or laws whose sense 
eludes us, compelling us to develop our own infer-
ences to support this or that conjectural version. 
Even when the ritual is revealed as such—as, for 
example, in Kindertotenlieder, the appearance of 
the Perchten, those zoomorphic beings of Bavarian 
and Austrian folklore—it is then defused in order 
to merge into another “ritual”, that of black metal 
concerts: the masks come off, like the one at the 
very beginning of the piece, that of the character 
who comes out of his coffin, but they reveal nothing 
more than appearances... 

Apart from Une belle enfant blonde (2005) and 
Jerk (2008) in particular, the “theatre” of Gisèle 
Vienne is a laconic one: the spoken word does not 
really exist there; to the extent that it does occur, 
it does so in the minimal form of monologue, often 
murmured, addressed to oneself or to someone 
who cannot hear, one who is absent or deceased. 
These are words of repeated refrain, those that we 
sing in the dark, words that return, as distorted by a 
mask and exposed in its own utterance despite all 
sorts of wanderings (“destinerrante”, having lost its 
way, to use Derrida’s term). Who is speaking? And 
to whom? These are questions that arise when the 
identity of the sender and that of the recipient are 
uncertain: in ancient rhetoric, this figure took the 

the American writer whom Gisèle Vienne has collab- 
orated with since I Apologize (2004). The transition 
to the stage, getting onto the set, the “action”—to 
recall the formula used for the first tableaux vivants 
at the end of the 18th century—far from yielding an 
unequivocal version of these underlying stories, 
makes available all potentialities. In Gisèle Vienne’s 
work, the story—the muthos of Aristotle—can be 
re-captured only through all that is manifested on 
 stage, the actors, sets, and props. Aristotle distin-
guished between, on the one hand, what belongs 
to the realm of the poetic, namely the means 
(language, or lexis, and song, melopoeia), which 
are verbal, and the objects (the story, muthos, the 
characters, ethos, and the thought, dianoia), which 
are capable of being verbalized, and, on the other 
hand, the sets and the props, which relate to the 
spectacle (opsis), the theoretical thread separating 
what may be theory from what goes beyond the 
theory. Gisèle Vienne, like many of those who pre- 
ceded her in the twentieth century, repudiates the 
boundary, with the opsis interacting with the muthos: 
after all, “theater” and “theory” come from the same 
root. This was one of Freud’s lessons: nothing shown 
to us in dreams is irrelevant. A gesture takes place: 
the grammar of what is spoken on stage is as com-
plex as that of the statement “A child is beaten.” 
The story, since there is a story, can only become 
muddled, caught in the folds and layers of a narrative 
that will never succeed in being sorting out in the 
various temporalities that pass over us. The subject 
matter on which each of Gisèle Vienne’s productions 
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like stories that we can only attempt to reconstruct, 
conjecturally, from the snippets that deliver the 
representation: the intimate myth of the Urszene 
(a Freudian term translated as “primitive scene”) is 
also a construction after the fact, since it is carried 
out by the child on the basis of visual and aural 
cues conveyed to him by parental coitus.

As we know, writing that feeds from images of all 
sorts, those that rise up from within us as well as 
those that come from outside, is itself a powerful 
trigger of images, whether it be those that develop 
on the stage or those that each spectator imagines 
or recombines from what s/he sees and hears, 
or even from what s/he reads (e.g. the fanzines 
distributed to the audience at the beginning of Jerk, 
2008, or at the end of The Pyre, 2013). In the work 
of Gisèle Vienne, however, the image on stage 
is unique in that it is mobile, its plastic qualities 
(the interplay of lights, mist, and stage set) have 
been highly elaborated, and it is coupled to an 
almost uninterrupted flow of music (by the duo 
of KTL, consisting of Peter Rehberg and Stephen 
O’Malley). Neither opera nor filmed theatre, it is 
rather dream images, images from silent film, and 
accompanied by music and spoken word as if 
from off-stage, from “another scene” (Freud), as 
it were … Here the stage setting functions like a 
photographic frame. The two never overlap. With 
the traditional stage, two axes cross, arranged 
perpendicular to each other: the technical axis 
(in both senses, ancient and modern, the tekhnè as 

name “prosopon”, a Greek word which designates 
the face, the appearance, the character, and 
by extension the person. Jerk, which decidedly 
occupies a special place in this oeuvre, suggests 
what would be spoken in Vienne’s other shows if it 
were to be uttered; and at the same time, because 
it is a narrative, performed by a psychopathic 
narrator, and containing dialogues (entirely carried 
off by the impressive Jonathan Capdevielle), the 
spoken word of Jerk provides access to the under-
lying framework of the productions conceived by 
Gisèle Vienne based on the written texts of Dennis 
Cooper: invaginated texts, delirious constructions, 
or to put it more precisely, very learned literary 
reworkings of a fantastical material pumping its 
figures into the substrata of Eros and Thanathos. 
One should imagine all of Dennis Cooper’s sources 
of inspiration, from another continent and another 
culture, when he tells stories of beautiful, ambigu-
ous teens brutally tortured, young women manipu-
lated, lovers gone missing. It is as though they have 
been commissioned by Sade and Sacher-Masoch 
(invoked in Showroomdummies, 2001–2009), 
revised by Genet and Bataille, and then reworked 
by Robbe-Grillet (Alain, but Catherine as well) with, 
on the horizon, “Freudian Psychology Refracted 
through Post-Modern Example” as specifies the 
narrator of Jerk (not without immediately adding, 
“Whoaa..., that’s a mouthful!”). Gisèle Vienne says 
she has only taken the path that brings fantasy 
to the collective after exploring its most intimate 
aspect. In any case, the phantasmatic material is 
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culture does not fail to deliver some clues, floating 
and fleeting: perhaps Caspar David Friedrich for 
the snowy heath of Kindertotenlieder; modernist 
asceticism for the neutral and functional place 
like an airline terminal in Showroomdummies; 
our worst nightmares, relayed by Hollywood and 
trivial news items, for the undergrowth conducive 
to all the criminal burials in This Is How You Will 
Disappear; futuristic scenery (reminiscent of the 
spacecraft of 2001: A Space Odyssey and Vasarely) 
for The Pyre. The actors themselves play along, 
their displacements having the effect of saturating 
(crossing-out?) the performance space, of mobi-
lizing all of its dimensions, from edge to edge, by a 
rigorously constructed total environment. All of the 
body’s speeds are utilized, in synchrony or dyssyn-
chrony with the music, lights and mists: quick 
staccato dance (in The Pyre), quasi-gymnastics (in 
This Is How You Will Disappear), displacements 
that are fast, slow, or even highly broken down, as 
in slow motion.

But “actor” and “performer” are words that in this 
case are ill-suited—and not only because most of 
the figures activate the resources of choreography. 
The schizophrenic narrator-puppeteer of Jerk says 
to one of his characters: “those characters are 
only what you see onscreen they have no interior 
life at all, unlike real human beings who are really 
complex and impossible to understand, no matter 
how hard you try.” The formula is a perfect example 
of the eminently perverse skill with which Dennis 

art and as logistics) opposing the set and its wings 
(stage left and stage right), and the representa-
tional axis established by the structural boundary, 
physically perceptible and separating the stage 
from the hall. The photographic frame results from 
an act, an operation, the framing, carried out of the 
place and from the point of view of the operator, 
whose intervention results in an off-screen effect. 
The difference between the two is equivalent to the 
one René Bazin showed that exists between the 
pictorial frame, centripetal, and the filmic frame, 
centrifugal. The limits of the stage as conceived 
by Gisèle Vienne do not form, as Bazin said of the 
filmic, “the frame of the image, but a cache that 
can unmask only a part of reality”. The “theatre” of 
Gisèle Vienne deals primarily with all that is neither 
looked at nor listened to, the silent images that 
haunt us, flooding back onto the stage. 

Gisèle Vienne as well as subsequent critics com-
menting on her work have often cited the genre 
of tableau vivant: onlookers (you, me) assume the 
poses, the postures, and sometimes the costumes 
of the painted figures of a familiar scene. Except 
that there is no original tableau that this can be 
traced back to, one whose recognition would 
reassure us. Recognition, one of the cornerstones 
of Greek tragedy (anagnorisis), is captured by the 
lure of false recognition: this is a picture, but we 
are at a loss to identify the original painting (the 
Ur-Bild) from which the images unfold before us, 
some sliding over the others. The shared visual 
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The puppets and mannequins point to a more 
advanced stage of this process: on the set of Kinder-
totenlieder, the ten motionless silhouettes, with 
hoods pulled up over their hair, hair falling down 
over the face, and heads bowed down (a recurring 
motif, seen again in the series of 40 Portraits), who 
seem to be those of the young audience at a black 
metal concert, or those of Showroomdummies, 
where the characters embodied by the actors 
spend their time manipulating, shifting, moving 
around. The final stage is that of living persons 
who also wear masks (as in Showroomdummies). 
Don’t their gestures and movements sometimes 
seem to be mechanized, “mannequinized” (a word 
used by Diderot), puppetized, whereas conversely, 
the animation of the puppets (e.g. the eyelids and 
beating heart of the boy of Last Spring: A Prequel) 
and even of the mannequins makes them seem 
alive? The boundaries between the living body of a 
person (actor, dancer) and the body of a character 
are blurred when the inanimate becomes animated 
and the animate mechanized. The beautiful 
dancers of This Is How You Will Disappear and The 
Pyre are a little like the automata which delighted 
an eighteenth century which, from Condillac to 
Rousseau, had been haunted by the figure of 
Pygmalion. The same disturbing thought troubles 
us when faced with the figures of a tableau vivant, 
or of wax: the most familiar becomes the most 
strange. One of the living returns otherwise: this 
is called a “phantom”, a word etymologically 
related to “fantasy”, both of which have much to do 

Cooper’s verbal art flows into the manipulative 
techniques of his characters: if it apparently 
conforms to the stereotype that one character 
deprived of an interior life would be less complex 
than another, this is self-contradictory, since the 
one who states it is a fictional character, and as 
such, is not unlike those “we see on the screen”. 
Finally, it is truly abysmal: David Brooks, the accom-
plice, along with Wayne Henley, of serial killer Dean 
Corll, accused of having murdered around twenty 
teenagers, tells the story of these murders while he 
is in prison. David, played by Jonathan Capdevielle, 
lends his voice to the puppets representing Dean 
and Wayne, as well as those who represent the 
young victims, and plays his own role: he is himself, 
he says, his own puppet. The frame closes up on 
the body of Jonathan Capdevielle, whose torso 
serves as a backdrop and his thighs as a floor: 
the body as puppet booth. The mechanism of 
representation is reduced to its most minimal state: 
it is enough that the body is doubled, that the mute 
voice that is designated “subject” is bifurcated and 
reflected off itself. The theatre is based on a tmesis.

The puppets are the projections of this process of 
fission. Bodies of rags and wood, bodies hollowed 
out, in the interior of which slips the hand of the 
puppeteer—just as the hand of Dean rummages 
through the bowels of his victims. Gisèle Vienne 
herself has touched on this in her account of how in 
sixth grade she began to create marionettes and 
perform with them, in order to tell herself stories. 
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figures of their movements, by the figures that form 
multiple verbal and visual operations which take 
them for objects, reduced as we are to conjecture, 
we can only resort to projections.

with melancholy (and mourning), which all these 
downturned, saturnine faces carry the burden of.

Indeed, under the direction of Gisèle Vienne, there 
are neither actors or performers nor even people, 
but figures which are at the same time apparitions, 
geometrical forms, and rhetorical operations. The 
generalized uncertainty plays not so much on 
illusion (we can differentiate between the living 
persons, the puppets, and the dolls) as on the stage 
set of simulacra. One of the very few contemporary 
writers interested in the tableau vivant, Pierre 
Klossowski, knew this well: when Catherine Robbe-
Grillet, who shares his interest, staged Pierre le 
maladroit (Pierre the clumsy), tableaux vivants 
closely linked to his icy narratives, she abandoned 
the sequence of the narrative, and presented it in 
images.

The fantasy material set into motion by Gisèle 
Vienne as by Dennis Cooper takes this uncertainty 
to a state of additional complexity: the ambiguity 
of age, between infancy, childhood, adolescence, 
and post-adolescence. It is also that of gender—for 
example the young androgynous boys of Jerk, in 
contrast to the powerfully sexual bodies of the 
female dancer and the trainer in This Is How You 
Will Disappear. But still more disturbing than 
anything else is the uncertainty of the subject itself, 
above all when it speaks as in Jerk or Last Spring: 
A Prequel. On this subject, guided by the visible 
figures of the fictional bodies, by the geometrical 
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Pia Maria Roll, Marius von der Fehr, Sara Baban og 
Hanan Benammars produksjon, Ways of Seeing, 
befinner seg et sted mellom historisk oppgjør og 
utopiske visjoner.
 I løpet av en travel og til dels kaotisk uke 
i juni, har gruppa funnet tid og rom – fysisk og 
følelsesmessig – til å dele tanker og visjoner for 
forestillingen som co-produseres av Black Box 
teater, med premiere i november 2018.
 Gjennom to uformelle samtaler, avslørte 
Roll, von der Fehr, Baban og Benammar deler av en 
arbeidsprosess der relasjonene mellom kunstens 
uunngåelige behov og livets nådeløse eventuali-
teter, ikke bærer preg av dikotomienes gjensidige 
eksklusjoner.
 Jeg vil i dette essayet formidle gruppas 
utgangspunkt og visjoner for forestillingen, og 
utforske en parallell med den fransk-martinikanske 
forfatteren, poeten og politikeren Aimé Césaire 
(1913–2008) sitt essay Om kolonialismen (1955). 
Essayet ble publisert i bokform i Norge i 1970.

Overvåkning og fascismens strukturer
Ways of Seeing handler om å se og bli sett. Arbeidet 
startet med en interesse for overvåkning og hemme- 
lige tjenester i etterkant av Snowden-avsløringene. 
Men interessen spisset seg da Roll fikk øye på et 
annet element:
 – Hemmelige tjenester er eksplosivt voksende 
organisasjoner som ligger utenfor demokratisk 
kontroll. Grunnen til at det stort sett ikke er særlig 
interesse for dette er at konsekvensene stort sett 

Risiko og utopi i «Ways of Seeing» er en bestilt tekst 
hvor Deise Faria Nunes har fulgt kunstnergruppen 
Pia Maria Roll / Marius von der Fehr / Sara Baban / 
Hanan Benammar i oppstarten av deres felles prosjekt 
Ways of Seeing med premiere på Black Box teater 
november 2018. 

Deise Faria Nunes har master i Estetiske studier fra 
Universitetet i Oslo og er filmstudent på OsloMet. 
Hun er skribent, produsent, dramaturg og prosjekt-
utvikler og har samarbeidet med blant andre Odin 
teatret, Nordic Black Theatre og Kulturrådet. Nunes 
er initiativtaker bak bloggen Golden Mirrors Arts 
Norway, om svarte kvinner i kunst, kultur og politikk.
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granskningen kunne avsløre tette, ulovlige bånd 
mellom Arbeiderpartiet og regjeringens over-
våkningstjeneste i etterkrigstiden, med hensikt å 
kontrollere aktivitetene til kommunistiske og andre 
venstreradikale organisasjoner.1

 Fransk-algeriske Hanan Benammar og Sara 
Baban, fra Syria, er hovedpersonene i verket. Med 
hvert sitt blikk, fra hver sin verdensdel, vil de prege 
forestillingen med personlige erfaringer. I Ways 
of Seeing vil skildringen av en kolonialistisk fortid 
gjennom Benammars fortelling om sin fars delta-
gelse i Algeriekrigen, møte visjoner for en frigjort 
framtid gjennom Babans blikk på den feministiske 
Rojava-revolusjonen i Nord-Syria. 

Hanan Benammar: Å se innover, 
å se tilbake og å ta oppgjør

Benammar har bakgrunn fra billedkunst; Ways of 
Seeing er hennes første forestilling. Hun er datter 
av en algerisk intellektuell som i sin tid var medlem 
i FLN (Front de Liberation Nationale, Den nasjonale 
frigjøringsfront) under krigen mot kolonimakten 
Frankrike.
 Algeriekrigen varte fra 1954 til 1962, og satte 
punktum for over 130 år med fransk herredømme 
i det nordafrikanske landet. Hinsides Algeries 

ikke rammer hvit middelklasse. Men det var først da 
vi begynte å se sammenhengene mellom dette og 
gjenoppblomstringen av fascismen at det begynte 
å bli interessant, sier Roll.
 Den grunnleggende, konseptuelle rammen 
i Ways of Seeing knyttes, i følge Roll, til det som 
utgjør andre viktige tematiske drivkrefter: rasisme, 
kolonialisme og imperialisme. Von der Fehr utdyper: 
 – De forskjellige tematiske inngangene 
bearbeides i en politisk kontekst der en full gjen-
oppblomstring av nyfascistiske bevegelser er blitt 
virkelighet i dagens Europa. I denne konteksten har 
ikke progressive krefter i samfunnet klart å finne 
en strategi mot den stadig mer dominerende – og 
normaliserte – høyreekstreme diskursen.

Prosessen er kollektiv. Scenetekst og performance 
skapes av de fire ovennevnte. Med en kunstnerisk 
visjon inspirert av gruppas lesning av livet og virket 
til den matinikanske psykiateren, forfatteren, 
poeten og teoretikeren Frantz Fanon (1925–1961), 
utfordrer gruppa grensene mellom kunst, akti-
visme og samfunnsanalyse. Kollektivet utvider i 
sitt arbeid perspektivene for kunstnerisk praksis 
og metode.
 Scenekunstner Ali Djabbary, kjent blant 
annet fra Verdensteatret, vil spille rollen som 
Hanan Benammars far. Tidligere høyesterettsdom-
mer Ketil Lund vil også medvirke. Lund ledet fra 
1994 til 1996 den mye omtalte Lundkommisjonen, 
formelt kalt Stortingets granskningskommisjon 
for de hemmelige tjenester. Rapporten etter 

1 Dokument nr. 15 (1995–96) – Rapport til Stortinget fra 
 kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske 
  påstander om ulovlig overvåking av norske borgere  
 (Lund-rapporten). Stortinget: Oslo, 1996.



80 81Deise Faria Nunes Risiko og utopi i «Ways of Seeing»

militære i tiden etter krigen. Diskusjoner om 
Frankrikes krigsforbrytelser ble forsøkt tiet i hjel. 
 I 2002 innrømte tidligere general Paul 
Aussaresses (1918–2013) bruk av tortur under 
krigen i boka Services speciaux: Algérie 1955–1957. 
Utgivelsen førte til en rettsak hvor Aussaresses 
ble dømt til bot og tap av militære dekorasjoner 
for «forsøk på å rettferdiggjøre krigsforbrytelser».3 
Det diskursive aspektet i denne hendelsen viser et 
helt åpenbart paradoks: Generalen kan ikke bli tatt 
til retten for de nevnte forbrytelsene, kun for å ha 
forsøkt å rettferdiggjøre dem.
 Benammar påpeker at hvit-supremacist 
Jean-Marie Le Pen som løytnant direkte var invol-
vert i krigen. Også han ble benådet ved amnestiet. 
Hans rolle som torturist ble aldri etterforsket, selv 
om han i 2002 – samme år som Aussaresses’ bok 
ble utgitt – tapte rettsaken han førte mot avisen 
Le Monde for ærekrenkelse, etter en omfattende 
reportasje om emnet. Benammar mener at 
Algeriekrigens etterspill har hatt en grunnleggende 
rolle i stiftelsen av Le Pens høyrepopulistiske 
parti Front National (FN, Nasjonal front) – nå 
Rassemblement National (RN, Nasjonal samling), 
ledet av hans datter Marine Le Pen. Det kolonialis-
tiske tankegodset har dype og sterke røtter i fransk 
politikk. Det livnærer seg av usynliggjøringen av 
historiens urett. 
 Frankrike, i likhet med andre land i Vest-
Europa, nekter å ta et virkelig oppgjør med sine 
handlinger som kolonimakt. Norge, for eksempel, 
har bare begynt å ta tak i sin egen deltagelse i 

uavhengighet, brakte krigen hele den franske 
koloniale historie til en slutt. I Memory, Empire, and 
Postcolonialism: Legacies of French Colonialism, 
skriver sosiolog Alec Hargreaves at Frankrike 
bevisst slettet alle spor etter kolonitiden i språk, 
kultur og felles bevissthet:

«Public institutions (…) which had trumpeted 
the nations overseas possessions were 
renamed so as to airbrush out any reference 
to the colonial past. Paris’ Jardin Colonial 
(Colonial Gardens) became the Jardin 
Tropical (Tropical Gardens); the Musée des 
colonies et de la France extérieure (Colonial 
and Overseas France Museum) became 
the Musée des arts d’Afrique et d’Oceanie 
(Museum of African and Oceanian Arts (…).» 2

Slettingen av den koloniale fortiden og fortreng-
selen av erfaringer og vitnesbyrd, slik Hargreaves 
beskriver, har satt spor i Hanan Benammar. Hun 
forteller om amnestiet som president Charles De 
Gaulle (1890–1970), ved dekret, bevilget til franske 

2 Alec G. Hargreaves (Red.). Memory, Empire, and  
 Postcolonialism: Legacies of French Colonialism.  
 Lanham, MD: Lexington Books, 2005. 1–10. 
3 Marie-Pierre Ulloa. «Memory and Continuity:  
 The Resistance, the Algerian War and the Jeanson  
 Network» i Alec G. Hargreaves (Red.). Memory, Empire, 
  and Postcolonialism: Legacies of French Colonialism.  
 Lanham, MD: Lexington Books, 2005. 112.
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Sara Baban: Å se innover, 
å se framover og å skimte en utopi

Sara Baban har erfaring med å bearbeide sin egen 
livshistorie for scenen. Baban var, sammen med 
broren Buzhan Baban, hovedpersonen i Pia Maria 
Rolls publikum- og kritikerroste produksjon Nå 
løper vi (2016). Forestillingen forteller historien 
om familiens åtte år lange flukt fra Kurdistan i Irak, 
gjennom flyktningleir i Iran, til de i 1993 ble tatt til 
Norge som kvoteflyktninger. Da familien reiste fra 
Kurdistan var Sara 8 år gammel.
 Etter det intense dypdykket i fortiden, ble 
Sara Baban stadig mer opptatt av en utopi: Rojava, 
et kurdisk frigjøringsprosjekt midt i den komplekse 
konteksten av borgerkrigen i Syria. 
 Rojava er en de facto – selverklært – selv-
stendig region i Nord-Syria, også kalt Democratic 
Federation of Northern Syria (DFNS). Regionen har 
ifølge forsker og aktivist Ercan Ayboga, 3 millioner 
innbyggere.5 I 2011 erklærte denne kurdiske 
frihetsbevegelsen sin intensjon om å bygge et 
uavhengig samfunn rundt ideologien demokratisk 
konfederalisme. Organisert under Vest-Kurdistans 
folkeråd, et paraplyorgan med deltagerstyrt 
struktur, frigjorde de i 2012 flere byer og tettsteder i 
Rojava, og etablerte et demokratisk system.6

 Rojava består av tre autonome områder: 
Ciziri, Kobani og Afrin. Blant innbyggerne finnes 
både kurdere, arabere, assyrere, armenere og 
andre etniske grupper. Demokratisk konfedera-
lisme ble utviklet av Abdullah Öcalan, leder av 
Kurdistans Arbeiderparti (PKK).

slavehandelen og koloniherredømmet i Karibia.4 
Fraværet av selvinnsikt og erkjennelse av egen 
sentral rolle i grusomme forbrytelser mot menneske- 
heten, gir større grobunn for fascisme og beslek-
tede rasistiske ideologier. Benammar forlot 
Frankrike i 2012 under Nicolas Sarkozys president-
skap. Kort tid etter at hun etablerte seg i Norge, 
observerte hun at de samme høyreekstreme 
tendensene hun hadde flyttet fra, dyrkes i Norden, 
både i diskurs og politisk praksis.
 (Jeg tenker tilbake på Benammars ord, og 
opplever en sterk trang til å analysere det fullstendige 
fraværet av ideologisk oppgjør med terrorhandlin-
gene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Den tragedien 
fortjener imidlertid sitt eget, lange essay.) 
 Mennesker som stiller spørsmål om fraværet 
av et krigsoppgjør etter Algerie, risikerer ifølge 
Benammar å bli persona non grata i flere kretser, 
også kunstneriske. Nå er hun nødt til å se tilbake, 
og innover, og ta et oppgjør med tabuene og 
fortrengselen knyttet til sin families politiske fortid. 

4 Leif Svalesen. 1996. Slaveskipet Fredensborg og den  
 dansk-norske slavehandel på 1700-tallet. 
 Oslo: Cappelen. 
5 Ercan Ayboga. Revolution in Rojava: Democratic  
 Autonomy and Women’s Liberation in Syrian  
 Kurdistan. Foredrag på Strathclyde Student’s Union,  
 Glasgow, Skotland, 05.02.2018. 
6 Michael Knapp, Anja Flach og Ercan Ayboga. 2016.  
 Revolution in Rojava: Democratic Authonomy and Women’s  
 Liberation in Syrian Kurdistan. Oversatt fra tysk  
 av Janet Biehl. London: Pluto Press, s. 23.
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De går tilbake til et sted i historien der kvinner 
hadde makt, og prøver å finne ut hvordan det var. 
Det gjør de ved hjelp av kommunikasjon og utdan-
ning, ikke ved å utøve politisk press på folket.

Felles for Benammar og Babans historier er koloni-
alismens tilstedeværelse.
 – Hele mitt liv er selvfølgelig påvirket av 
kolonihistorien. Kolonimaktene tegnet kartet over 
Midt-Østen, Kurdistan ble delt mellom fem omlig-
gende stater og gjorde 20 millioner kurdere til 
«en minoritet». Når Tyrkia nå bomber Afrin med 
støtte fra NATO, er det bare en fortsettelse av dette 
spillet om makt, sier Baban.

Aimé Cesaire og diskursen 
om kolonialisme

Ways of Seeing, med sine flerfoldige tematiske og 
konseptuelle plan, byr på perspektiver som pirker i 
den dypeste uroen vi som vestlige mennesker kan 
føle: angsten for at historien nok en gang gjentar 
seg selv. Angsten for å erkjenne at historien aldri 
har sluttet å gjenta seg selv. Forestillingen inspi-
reres av tenkning som utfordrer vår vestlige idé 
om sivilisasjon, noe som kan belyses ved hjelp av 
den emblematiske boken av poet og politiker Aimé 
Césaire, Om kolonialismen.
 Césaire beskriver med sitt skarpe språk 
det som har skjedd med maktmenneskene opp 
gjennom kolonialismens historie, i en prosess av 
brutalisering og avsivilisering. For poeten vekker 
koloniseringen de aller laveste instinkter hos 

 Öcalans tenkning innebærer antihierarkiske 
og autonome samfunn, med selvorganiserte, selv-
styrte organer og demokratiske råd. Demokratisk 
konfederalisme forkaster nasjonalstaten, politiske 
landegrenser og jobber for kvinners frihet. Rojava 
har egne kvinneråd og kvinnelige forsvarsstyrker. 
Politisk lederskap utøves av etnisk- og kjønnsba-
lanserte grupper med respekt for mangfold når det 
gjelder kulturer, religioner, tradisjoner og språk. 
Miljøbevissthet og solidarisk økonomi er også 
viktige elementer i ideologien. 7 / 8 
 Under koalisjonen TEV-DEM (Bevegelsen  
for et Demokratisk Samfunn), har Det Demokratiske 
Unionsparti tilrettelagt for den overordnede 
politiske strukturen i Rojava etter 2013. Organisa-
sjonen har tette bånd til PKK, som har fått status 
som terrororganisasjon av både NATO, EU, USA og 
Israel. Abdullah Öcalan har sittet i fengsel i Tyrkia i 
over 18 år.

Sara Baban var i Rojava vår 2018, og beskriver 
reisen som en dyp transformativ erfaring:
 – Revolusjonen er ikke en utopi i Rojava: det 
er virkelighet. Det startet med at kvinnene organi-
serte seg, før den syriske revolusjonen. Dette er ikke 
demokrati slik vi kjenner til, det er noe helt annet. 

7 Ibid. 
8 Ercan Ayboga: Revolution in Rojava: Democratic 
 Autonomy and Women’s Liberation in Syrian Kurdistan. 
 Foredrag.
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 Dekolonisering av kunnskap og desentralise-
ring av det vestlige blikket, er vesentlige prosesser 
som endelig kan lede til et oppgjør med Europas 
brutalitetshistorie.
 I prosessen som gruppa nå har begynt å 
arbeide seg inn i, graver Benammar, Baban, Roll 
og Von Der Fehr fram det fortrengte og inviterer til-
skueren til å ta risikoen ved å se innover, tilbake og 
framover, for å kunne ta oppgjør og skimte utopier. 

kolonistene og gjør at de mister evnen til å føle noe 
annet enn rasehat, voldelige impulser og selvrett-
ferdiggjørende relativisme. Dette fører til slutt til et 
samfunn helt uten moralsk kompass. 

(…) Hvert avhugget hode og hvert utsukket 
øye som Frankrike aksepterer i Vietnam, 
hver voldtekt (…) hver henrettelse på 
Madagaskar som Frankrike aksepterer er en 
ny tung bør for sivilisasjonen å bære, et skritt 
tilbake, en smittekilde (…). Denne brautende 
selvgodhet og oppmuntring til rasestolt-
het – det er giftdråper i Europas årer, det 
er Europas sakte, men sikre forråelse. 9

 
For Césaire har det vestlige sivilisatoriske prosjek-
tet vært en farse, i og med at det aldri var basert 
på etiske verdier, men på økonomisk grådighet og 
hensynsløs ekspansjonisme.
 Denne egosentriske, febrilske og selvfor-
nektende herrefolkstenkningen skinner gjennom 
i den politiske diskursen som nå praktiseres og 
normaliseres også i Norge. Den lyser gjennom i 
det inngrodde paradigmet som tilsier at kunnskap 
og erfaringer fra ikke-vestlige land ikke har verdi. 
Den er tilstede i historieløsheten og i konstruerte 
dikotomier som skiller kropp og sinn, tradisjon og 
vitenskap, spiritualitet og logikk.

9 Aimé Césaire. 1955. Om kolonialismen. Oversatt fra fransk av  
 Per Kristian Gudmundsen. Oslo: Pax Forlag, 1970. 
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