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Børn som medskabere af kunsten – bliv klogere på tendensen

18.10 2019

Børn har et meget mere nysgerrigt blik på verdenen, mener stifterne af festivalen Live Art for Børn.

BAGGRUND

DEL

Live Art for børn er netop afsluttet på Teater Nordkraft i Aalborg. Blev du inspireret eller vil du vide mere
om tendensen med børns deltagelse, så læs med her, hvor vi har samlet en række interviews med kunstnerne.

Tim Etchells

Tim Etchells har en grundlæggende tillid til barnet og det unge menneske, som i besiddelse af kvaliteter, der er
bevaringsværdige, og han opfatter uddannelse og uddannelsessystemer som nedbrydende og begrænsende i forhold
til at begribe verden og udfolde sig i den. Der er behov for en dyrkelse af det unge menneske, som ikke abonnerer
på de voksnes undertrykkende magtstrukturer, mener Tim Etchells.

Se mere her: De unges intellektuelle tilgang er mangfoldig, umiddelbar og kvik

https://iscene.dk/all_featured_category/baggrund/
https://iscene.dk/2019/10/18/boern-som-medskabere-af-kunsten-bliv-klogere-paa-tendensen/
https://iscene.dk/2019/09/16/den-unges-intellektuelle-tilgang-er-mangfoldig-umiddelbar-og-kvik/
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Forced Entertainments forestilling That Night Follows Day. Foto: Phile Deprez

Sibylle Peters

Som akademiker forskede Sibylle Peters i filosofi, litteratur og teater, men oplevede, at hendes research og
resultater var forbeholdt en udvalgt skare. Derfor stiftede hun The Theater of Research – et performance-projekt,
hvor børn, kunstnere, forskere og almindelige borgere arbejder sammen og udvikler forestillinger, der bygger bro
mellem generationer og sociale baggrunde på tværs af forudsætninger.

Se mere her: Det er bare nogle mennesker, der arbejder sammen

“Kinderbank” af Sibylle Peters. Foto: Margaux Weiß

Darren O’Donnell

Darren O’Donnell er stifter af kunstnerkollektivet Mammalian Diving Reflex. Et af Darren O’Donnells første og
mest berømte performative projekter, er det såkaldte ”Haircuts by Children”. I det projekt arbejder han med
magtstrukturer og børns rolle samt rettigheder i samfundet. Grundlæggende tror han på, at vi bør skabe en ny social
kontrakt med børn samt et samfund, hvor unge opfattes som ligeværdige borgere.

Se mere her: Kan en børnefrisør ændre samfundets magtstrukturer?

“Haircuts by Children” af Darren O’Donnell. Foto: John Lauener

https://iscene.dk/2019/09/23/det-er-bare-nogle-mennesker-der-arbejder-sammen/
https://iscene.dk/2019/09/27/kan-en-boernefrisoer-aendre-samfundets-magtstrukturer/
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Eva Meyer-Keller

I Eva Meyer-Kellers performancerum får børn lov at lege med elementerne, når de rekonstruerer katastrofer med
objekter og materialer fra hverdagslivet. Det er nemlig vigtigt, at børn får afløb for de voldelige billeder, de ser i
medierne, mener kunstneren, der selv har lært meget af arbejdet med børn.

Se mere her: Børn bør ikke undervurderes

Sounds like Catastrophes. Foto: Eva Meyer-Keller

Fevered Sleep

De kunstneriske ledere bag Fevered Sleep, Sam Butler og David Harradine, opfatter barnet som værende i
besiddelse af kvaliteter, der kan gøde skabelsesprocessen og udvikle scenekunsten. Børnene er medskabere af
værkerne og her fortæller kunstnerne bl.a. om at udfordre gængse normer og grænser i arbejdet med en forestilling,
hvor unge piger og voksne mænd danser sammen.

Se mere her: Må små piger danse med voksne mænd? Børn som medskabere af kontroversiel scenekunst

https://iscene.dk/2019/10/04/boern-boer-ikke-undervurderes/
https://iscene.dk/2019/10/11/maa-unge-piger-danse-sammen-med-gamle-maend-boern-som-medskabere-af-kontroversiel-scenekunst/
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De unges intellektuelle tilgang er mangfoldig, umiddelbar og kvik

16.09 2019

Forced Entertainments forestilling That Night Follows Day. Foto: Phile Deprez

INTERVIEW

Annette Max Hansen:
er producent og kulturjournalist

DEL

Live Art for Børn
9.-16. okt 2019
Teater Nordkraft

Der er behov for en dyrkelse af det unge menneske, som ikke abonnerer på de voksnes undertrykkende
magtstrukturer. Det mener Tim Etchells, kunstnerisk leder af Forced Entertainment, der sammen med
samarbejdspartneren Hester Chillingworth har lavet teater med børn og unge gennem de seneste 15 år. Live
Art Danmark stiller i en interviewrække skarpt på at arbejde sammen med børn og unge i forbindelse med
festivalen Live Art for Børn på Teater Nordkraft i oktober.

Børne- og ungdomsteatret trives i Danmark og har gjort det så længe, jeg har været i stand til at registrere mine
omgivelser og længere tilbage endnu. Jeg er vokset op med det berømmede og prisvindende danske børne- og
ungdomsteater og ikke mindst børne- og ungdoms-tv, som har inspireret vores europæiske kolleger og stadig er
internationalt forbilledligt med sin befriende politisk ukorrekte tilgang (lidt endnu), der adresserer sit publikum i
øjenhøjde, og som oftest kan opleves med lige stor fornøjelse af børn som deres forvoksede værger. 

https://iscene.dk/all_featured_category/interview/
https://iscene.dk/2019/09/16/den-unges-intellektuelle-tilgang-er-mangfoldig-umiddelbar-og-kvik/
https://iscene.dk/profile/annette-max-hansen/
https://nordkraft.dk/teater-nordkraft/10-10-2019/live-art-for-boern-(1).aspx
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Nu er der imidlertid vokset en genre frem, hvor børn og unge ikke er det tiltænkte publikum, men i centrum for både
indhold og form. De er tema og medvirkende, det er dem, vi lytter til og hylder med udgangspunkt i, at, der er
noget, vi kan lære af dem. Noget, vi har mistet og overset. Noget der er gået tabt, og som skal genfindes –
 kan genfindes hvis vi vender blikket nedad – bogstavelig talt. Forestillingerne henvender sig til voksne og er som
oftest både barske og konfronterende og ikke nødvendigvis børnevenlige. Det er teater med børn for voksne. 

Konceptet vil nogle herhjemme genkende fra blandt andet Fix & Foxys Mod alle Odds, som spillede på Betty
Nansen teatret i januar 2019. Hvor konceptet debuterer på hjemmefronten, har Tim Etchells, kunstnerisk leder af det
legendariske Forced Entertainment og samarbejdspartner Hester Chillingworth, arbejdet med teater med børn og
unge for voksne gennem de seneste 15 år. Tim Etchells og Chester Chillingworths har sammen skabt den, i dette
regi, måske mest kendte forestilling; That Night follows Day, som gæstede Camp X i 2007 og Art Breakers, en
performancegruppe for unge i alderen 11-15 i Sheffield. Et initiativ, der er vokset ud af Forced Entertainments
praksis og løbende vision og ambition om at udfordre scenekunstens grænser og formater.

LÆS OGSÅ: Børn som medskabere af kunsten

En reaktionær tid

Tim Etchells har en grundlæggende tillid til barnet og det unge menneske, som i besiddelse af kvaliteter, der er
bevaringsværdige, og han opfatter uddannelse og uddannelsessystemer som nedbrydende og begrænsende i forhold
til at begribe verden og udfolde sig i den. Processen med at blive voksen er i højere grad en afvikling snarere end en
udvikling, der fratager det unge menneske sine evner. Han ser evnen til at forholde sig til alternative måder at tænke
på som forsvindende i takt med, at det unge menneske bliver ældre. Det ligger derfor heller ikke fjernt for Forced
Entertainment at arbejde med børn, og deres tilgang til verden ræsonnerer med teatret som intuitivt og et opgør med
narrativer og normative strukturer. Det unge menneske er en spejling af det flydende, legende og eksperimentelle og
tøjlesløse rum, hvor kaosset kan trives.

I det flydende, grænseløse er barriererne også fraværende – fordomme ikke skabt, kasserne ikke etableret og
konklusionerne ikke draget – endnu. Den unges intellektuelle tilgang er mangfoldig, umiddelbar og kvik. Man kan
arbejde på tværs af race, køn og baggrunde med en lethed. Og i en tid, som Etchells opfatter som i stigende grad
reaktionær, er der behov for en dyrkelse af det unge menneske, som ikke abonnerer på de voksnes undertrykkende
magtstrukturer.

Kan man lære at eje sit nærvær?

Om børnene og de unge mennesker har et ønske om at blive skuespillere, er uvæsentligt. Det handler om at ville
være en person. At lære at kontrollere sin tilstedeværelse – at eje sit nærvær – at tage ejerskab over en situation.
Som sådan ser Etchells arbejde med de unge som en proces med at blive tilstede – og det er det, de tager med sig ud
af projektet.

Forced Entertainments forestilling That Night Follows Day. Foto: Phile Deprez

Sproget som indhegning

Etchells motivation for at skabe That Night Follows Day var et behov for at synliggøre den undertrykkende effekt af
de voksnes indhegning af børn gennem sproget. Hvordan det, som de voksne siger til børn, kommer til at forme dem
og repræsentere dem, og hvordan den voksnes verden bliver definerende og begrænsende for barnet og det unge
menneske. 

https://iscene.dk/2019/10/18/boern-som-medskabere-af-kunsten-bliv-klogere-paa-tendensen/
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I forestillingen That Night Follows Day lyder det blandt andet: “You feed us. You wash us. You dress us. You sing
to us. You watch us when we are sleeping. You explain to us different causes of illness and the different causes of
war. You whisper when you think we can’t hear. You explain to us that night follows day.”

På den måde bliver forestillingen en refleksion over den måde, voksne indrammer unge menneskers oplevelser og et
forsøg på at afdække, dekonstruere og reetablere gennem de unges udsagn på scenen. Hvilken struktur lever de i,
hvordan interagerer de voksne med dem – lærere, tilfældige, fremmede, naboer, forældre osv. Forestillingen starter
med en organiseret struktur, et kor, der langsomt nedbrydes og fragmenteres.

Hvor That Night Follows Day af Tim Etchells i omfattende grad byggede på behovet for at synliggøre
undertrykkende magtstrukturer, og de kasser som af- og begrænser med henblik på at skabe bevidstgørelse om de
automatikker, som samfundet bygger på, og den måde vi definere verden og dermed aftegner vores børns fremtid på,
har Etchells arbejde skiftet fokus til i stigende grad at fokusere på potentialet, som hele hans filosofi også er rundet
af. De unges muligheder. Det har resulteret i en ændret energi. At beskæftige sig med potentialet frem for
undertrykkelsen af potentialer har åbnet for forløsningen af den frihed, som de unge mennesker repræsenterer.
Vægtningen og behovet er også motiveret af den tid og kontekst, vi lever i. Behovet for at dyrke det han kalder
ukorrekt adfærd, legesygheden, ustyrligheden er voksende.

Arbejdet med de unge har med andre ord forskudt sig fra at fokusere på, hvad de voksne lærer de unge til, hvad de
voksne kan lære af de unge. Og det vil folk med interesse for unge klimaaktivister sikkert kunne skrive under på
værdien af.

Se interviewet med Tim Etchells og Hester Chillingworth her:

De unge medskabere, Sarah, George & Ruari, fortæller her om samarbejdet med Tim Etchells og Hester
Chillingworth i forestillingen That Night Follows Day :

Live Art Danmarks online seminar er knyttet til Live Art for Børn 2019, og ligesom festivalen har seminaret børn
som ligestillede samarbejdspartnere. Seminaret kan vedblivende opleves på nettet.

Artiklen er udgivet i samarbejde med Live Art Danmark

https://www.youtube.com/watch?v=ZcauKIxEEaQ&feature=youtu.be

Om Chester Chillingworth

Hester Chillingworth er en britisk kunstner, instruktør, underviser, producent og kunstnerisk leder af Getting
in the back of the van performance company og arbejder både med forestillinger og installationskunst med
fokus på sprog, barndom etc.

Om Tim Etchells

Tim Etchells er en britisk kunstner, forfatter og dramatiker og kunstnerisk leder af Forced Entertainment, et
eksperimenterende performance kompagni som blev etableret I 1984. Han har udgivet en række skønlitterære
værker samt skrevet om performancekunst og udstillet kunstprojekter og forestillinger over hele verden.
Etchells´ værker omfatter foto, video, installationer. Her er pt tilknyttet Lancaster University som Professor
of Performance and Writing at Lancaster University

Du kan læse mere om festivalen på Teater Nordkraft her 

Du kan læse mere om Forced Entertainment her

https://www.youtube.com/channel/UC55A2RTf-J4LkVsPd-jWUhA
https://nordkraft.dk/teater-nordkraft/10-10-2019/live-art-for-boern-(1).aspx
https://www.forcedentertainment.com/
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Det er bare nogle mennesker, der arbejder sammen

23.09 2019

Kinderbank af Sibylle Peters. Foto: Margaux Weiß

INTERVIEW

Nina Branner:
er uddannet i litteraturvidenskab og kulturjournalistik fra Universität der Künste i Berlin, og skriver om kultur og
samfundsstof for blandt andre Dagbladet Information, Weekendavisen og berlinske medier.

DEL

Reenactments af historiske performances, ketchupkast og udviklingen af en særlig børnevaluta – den tyske
akademiker og scenekunstner Sibylle Peters har siden 2001 viet sit virke til at inddrage børn i
performancekunst. Det andet interview i Live Art Danmarks onlineseminar Collaborating with kids kaster lys
over børns evner til at forske og performe.

Mange mennesker erindrer helt op i deres voksenliv en kunstoplevelse, der har gjort særligt indtryk på deres
barndoms selv. For nogle er det skuespilpræstationen, der vakte deres indre performer til live, for andre det politiske
eller ideologiske budskab i en forestilling, som fik en tiøre til at falde. Mødet med vedkommende kunst kan have
stor og langtidsholdbar værdi i et menneskes liv.

Den 47-årige stifter og leder af det tyske Theater of Research i Hamborg, Sibylle Peters, har altid været fascineret
af kunst, som beror på en solid, research-baseret tilgang. Performances og live art, der er præget af struktur og
grundig forberedelse – og som gerne har institutionel støtte i ryggen. For det giver mulighed for at skabe, hvad hun
kalder ”det unikke øjebliks bæredygtighed” – momentet, der bliver hos én måske resten af livet.

https://iscene.dk/all_featured_category/interview/
https://iscene.dk/2019/09/23/det-er-bare-nogle-mennesker-der-arbejder-sammen/
https://iscene.dk/profile/nina-branner-3/
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Som akademiker på forskellige tyske universiteter forskede Sibylle Peters i filosofi, litteratur og teater. Men
fornemmelsen af, at hendes research og resultater var forbeholdt en udvalgt skare, trængte sig på. Og i 2001 stiftede
hun derfor The Theater of Research: Et performance-projekt, hvor  børn, kunstnere, forskere og almindelige borgere
arbejder sammen og udvikler forestillinger, der bygger bro mellem generationer og sociale baggrunde på tværs af
forudsætninger.

Børn tegnede deres egne penge

“Drivkraften bag The Theater of Research var at dele de kulturstudier, jeg havde gjort, med ikke-akademikere. At
det skulle vise sig at blive med børn, var et tilfælde. Vi fandt ud af, at de simpelthen var virkelig gode co-
researchere. Hos os er vi alle forskere – fra børnehavebørn til PhD-studerende”, siger Sibylle Peters til Live Art
Danmark.

Det favnende performanceprojekt benytter sig af metoder og udtryk som ønske-produktion, show & tell, felt-
research, performative interventioner i hverdagslivet samt profesionelle opsætninger for både børn og voksne. Og
altid er de unge deltagere med som en essentiel del af arbejdet. Et eksempel er Kinderbank (børnebank), som strakte
sig fra 2012-2015 – en interaktiv live art-performance, der opstod som reaktion på finanskrisen.

Hvad er penge for en størrelse, og hvordan kan man som barn få større indflydelse og bevidsthed omkring, hvor og
hvordan de kan bruges? Det var nogle af de spørgsmål Sibylle Peters og hendes performancegruppe ”The secret
agency” stillede sig i samarbejde med universitetsforskere og en gruppe 3. klassebørn fra en lokal skole i Hamborg.
Følelsen af at miste magten over sine penge og at lade samfundsøkonomien i hænderne på ”eksperterne” var
drivkraften bag det ambitiøse projekt, som også berørte den store børnefattigdom, der hersker i Hamborg. Selvom
den gamle, tyske hansestad er en af de rigeste i Europa, er én ud af fem børn reelt fattige.

Flere af børnene, der medvirkede i Kinderbank, sagde da også under idéudviklingen til projektet, at deres højeste
ønske var at blive rige. På den baggrund udviklede holdet “The childrens bank of Hamburg”. Med inspiration fra en
researchrejse til Brasilien, hvor den mest succesfulde alternative bank, Banco Palmas, befinder sig, skabte de en
lokal valuta, der bestod af penge, som børnene selv tegnede. ”Eventyrpenge” kaldte de den nye børnevaluta, og de
overbeviste mindre butikker i Hamborg til at blive en del af deres netværk.

“Børnene lærte om penges historie og de forskellige former, penge har taget gennem tiden, og de lavede deres egne
regninger. I butikkerne kunne de så gå ind og forhandle om, hvad de kunne få for deres eventyrpenge. Det kunne
være en times træning i bordtennis i en sportsforretning eller noget frugt, der alligevel skulle smides ud dagen efter,
i en frugthandler”, siger Sibylle Peters.

24 forretninger tog del i netværket, som også tæller medlemmer i Sverige og Danmark. Og projektet styrkede ikke
kun de børn, der kom fra mindre bemidlede familier, men også de små butikker, der nu kunne tiltrække børnenes
forældre, som vel og mærke betalte med Euro.

LIQUIDs af Sibylle Peters. Foto: Margaux Weiß

Børn har en stor lyst til at løbe ricisi

Også de helt små børn i treårsalderen har været en tur forbi Theater of Research for at medvirke i et af de
forskningsbaserede performanceprojekter. I DA GEFAHR, som er en del af performance-serien “forskning for
begyndere”, undersøges farens væsen og grænser. Her bliver nysgerrige børn i forskellige aldre inviteret til at agere
gale videnskabsmænd og kvinder. I arbejdet med DA GEFAHR var Sibylle Peters inspireret af den amerikanske bog
“50 dangerous things you should let your children do” og forbindelsen mellem live art og det risikobetonede
arbejde.
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Gennem samtaler med børn fandt hun ud af, at de havde en stor lyst til at prøve risikable ting af – ting, der i deres
hverdagsliv næsten altid er forbudt. På baggrund af en ”risiko-research” inviterede de børnene til for eksempel at
kaste med ild, slikke på et batteri og klistre deres fingre sammen.

”Jeg kunne godt lide, at man gjorde ting, man normalt ikke gør, fordi de kan være farlige eller dumme”, siger 13-
årige Dagmar, der tog del i DA GEFAHR.

”Jeg ville nok ikke selv komme på den idé at slikke på et batteri. Vi lavede ting, som vi vidste var sikre, men
alligevel ikke helt. Det, der gør farlige ting sjove, er, at jeg ved, at der kan ske noget, men ikke ved, hvad det er”.

At gøre op med den voksnes rolle som fornuftig formaner og grænsesætter var også et mål med projektet. I DA
GEFAHR fik forældrene og de andre voksne således chancen for at gå med på børnenes skøre idéer og støtte dem i
et team-arbejde.

Performancekunst blev tilgængeligt for børn

At give børn mulighed for at komme med inputs til performancekunst er vigtigt, mener Sibylle Peters. Både for at
aktivere dem kreativt og for at gøre dem mere bevidste om, hvad live art egentlig er. Mange børn – og voksne for
den sags skyld – har nemlig en idé om performance-genren som en kompliceret og utilgængelig størrelse.

Med det interaktive performanceprojekt PLAYING UP, som er en fast del af The Theater of Research’s repetoire, er
intentionen at gøre performancekunst mere tilgængeligt for både børn og voksne og lade dem opdage, hvordan de
selv kan deltage i og udvikle på et kunstprojekt. Projektet er udformet som en research af live art-kunstens historie
og reenactments af udvalgte performances. Denne metode har i løbet af kort tid lært børn lige så meget om, hvad
performancekunst er, som forskere bruger år på universitetet på at hitte ud af, siger Sibylle Peters.

I PLAYING UP kan børn hoppe lige ind i performancen med deres egne erfaringer og oplevelser, og de får på den
måde en oplevelse af, at performancekunst er tilgængeligt og ikke noget indelukket eller kompliceret. Som 13-årige
Dagmar formulerede det efter, hun havde fået sin debut som performancekunstner med The Theater of Research:

“Live art er en mere barnlig og kreativ form for kunst end normal kunst, fordi man kan gøre mærkelige ting som at
spraye soya eller ketchup på folk. I normal kunst siger man ting fra et manuskript, og det føles kunstigt. Selvom
man har øvet i live art, har man ikke et manuskript, og det gør det sjovere og mere ægte”.

Slik for alle pengene

Sibylle Peters og hendes research-baserede performanceteater tager børn og deres idéer alvorligt. Så alvorligt, at de
små performancekunstnere sågar har fået lov at agere producenter på et projekt og have ansvaret for store
pengesummer. Men hvor langt kan man gå, når man laver co-creation med børn? Er der en grænse for, hvor langt
ind i arbejdet, man kan inddrage dem?

Det undersøgte The Theater of Research, da de i forestillingen There’s no business like show businessgav 50 børn
3000 Euro mellem hænderne med besked på at bruge dem, som de syntes, var bedst. Børnene havde forskellige ideer
til, hvordan man kunne producere performancen, og deres idéer var, ikke overraskende, meget anderledes end de
voksnes. At spendere pengene på slik eller invitere et dusin hundehvalpe på scenen var blandt de originale inputs,
som Sibylle Peters og de andre voksne som ”produktionsassistenter” måtte kanalisere ud i den endelige forestilling.
Og selvom den tyske performancekunstner kalder disse idéer for ”radikale”, har det lært hende meget om arbejdet
på tværs af generationer – blandt andet at børn ikke nødvendigvis skal have ansvaret for de strukturelle aspekter af
en performance.

”Børnene giver impulsen til stykkets indhold og er også hovedpersonerne i det, det er dem, der gennemgår en
udvikling og måske lærer noget. Men set up’et og de store beslutninger er de voksnes ansvar. Der er jo også mange
af de mere tørre aspekter af arbejdet, som børnene har nul interesse i. Hvis man sammensætter en heterogen gruppe
i et researchproject, er man nødt til at tænke på de forskellige ressourcer og forudsætninger, de forskellige deltagere
har,” siger Sibylle Peters.

Med støtte fra flere kulturelle og statslige instutioner har den tyske performancekunstner ressourcerne til at skabe
den slags forestillinger, hun brænder for og tror på: De stort opsatte, forskningsbaserede og ofte langstrakte
performances, som giver både børn og voksne rum og plads til at dykke dybt ned i et materiale. Når hun og hendes
kunstneriske kolleger søger midler til deres produktioner, bliver de ofte spurgt om, hvordan børnene drager fordel af
deres medvirken i stykkerne – hvad langtidseffekterne er. Men Sibylle Peters er skeptisk over for tendensen til at
måle resultaterne af kunst som en slags kulturel dannelse.

“At tage del i kulturelle og kunstneriske projekter som disse er en del af livets righed. Det handler ikke om, om det
ændrer noget eller gør os “bedre”. Så vi bør være skeptiske overfor, når folk er resultatorienterede og vil have svar
på disse spørgsmål”, sige hun til Live Art Danmark.
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Alligevel tror Sibylle Peters på, at oplevelsen af at have medvirket i et performanceprojekt vil blive hos mange af
børnene hele deres liv – måske særligt de, der kommer fra mindre privilegerede hjem. Det er da også disse børn, der
har gjort størst indtryk på den dedikerede kunstner, der sommetider selv har måttet hente dem i deres hjem for at
bringe dem til teatret. Det har dog aldrig været et specifikt mål for The Theater of Researchs mål at være et
velgørende projekt til empowerment af børn. For ligesom børn lærer noget af at medvirke i performanceprojekterne,
gør de voksne det også, mener kunstneren og forskeren.

“Selvfølgelig kan man sige, at jeg med Kinderbank-projektet gav fattige børn penge mellem hænderne og på den
måde gav dem en magt eller status, de ikke havde før. Men børnene gav jo også os voksne mulighed for at blande os
i pengeproduktion, hvor vi normalt er magtløse og bare slaver af systemet. Det vigtigste er efter min mening ikke at
fokusere på forskellen mellem aldersgrupperne men at behandle børnene på lige fod med de voksne. Det er bare
mennesker, der arbejder sammen”.

Live Art Danmarks online seminar er knyttet til Live Art for Børn 2019, og ligesom festivalen har seminaret børn
som ligestillede samarbejdspartnere. Seminaret kan vedblivende opleves på nettet. Følg med her.

Artiklen er udgivet i samarbejde med Live Art Danmark

Du kan læse mere om Live Art for børn festivalen på Teater Nordkraft her

Læs mere om Sibylle Peters her

https://www.youtube.com/channel/UC55A2RTf-J4LkVsPd-jWUhA
https://nordkraft.dk/teater-nordkraft/10-10-2019/live-art-for-boern-(1).aspx
https://www.thisisliveart.co.uk/publishing/playing-up-live-art-for-kids-adults-game
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Kan en børnefrisør ændre samfundets magtstrukturer?

27.09 2019

"Haircuts by Children" af Darren O'Donnell. Foto: John Lauener

INTERVIEW

Lene Grønborg Poulsen:
er kulturjournalist og bachelor i Dramaturgi samt Cand.Public i analytisk journalistik. Medlem af Reumert-Juryen.

DEL

Canadiske Darren O’Donnell er stifter af kunstnerkollektivet Mammalian Diving Reflex. Han har rejst
verden rundt med performative værker, hvor børn klipper voksne, anmelder fine restauranter eller uddeler
priser på festivaler. Grundlæggende tror han på, at vi bør skabe en ny social kontrakt med børn samt et
samfund, hvor unge opfattes som ligeværdige borgere.

Når festivalen Live Art for Børn løber af stablen på Teater Nordkraft i Aalborg 9. – 16. oktober, så er det med stor
inspiration fra én bestemt kunstner: Canadiske Darren O’Donnell har arbejdet med børn og performance i
kunstnerkollektivet Mammalian Diving Reflex siden 2005, og han arbejder for et ligestillet samarbejde mellem børn
og voksne. Efter mange års arbejde i Toronto i Canada med en gruppe børn og unge er han nu i gang med projekter i
London. Det fremtidige mål er at have en gruppe af unge mennesker, der kan undervise nye deltagere, så projektet
på den måde bliver selvkørende.

Selv er han oprindeligt inspireret af mexicanske Gustavo Artigas og værket ”The Rules Of The Game” fra 2000,
hvor børn fra henholdsvis USA og Mexico spillede bold med hinanden. Helt konkret var det ”blot” en gruppe unge
mennesker, der spillede og havde det sjovt, men set oppefra fortalte det også en historie om grænsen mellem de to
lande, en mur og relationsæstetik, påpeger han.

Darren O’Donnell understreger, at det for ham var utroligt inspirerende at se, hvordan unge mennesker kan bruges
som et materiale, der ved hjælp af en bestemt rammesætning skaber nye konnotationer hos publikum og stiller en
masse spørgsmål til verdenen og den måde, vi indretter os på.

Børn klipper voksne

Et af Darren O’Donnells første og mest berømte performative projekter, er det såkaldte ”Haircuts by Children”. I
det projekt arbejder han med magtstrukturer og børns rolle samt rettigheder i samfundet. På sin vis er det et enkelt
projekt, understreger han. På den første dag ankommer teamet og møder den unge gruppe af mennesker, som skal
deltage i projektet. Her laver teatret en præsentation af deres tidligere arbejde, men de beder også de unge lave en
liste med kunstformer, som de kender, mens de sammen taler om, hvilke materialer, der skal bruges. Endelig
introducerer Darren O’Donnell den ide, at sociale relationer også kan være et materiale, som man kan arbejde med
kunstnerisk.

https://iscene.dk/all_featured_category/interview/
https://iscene.dk/2019/09/27/kan-en-boernefrisoer-aendre-samfundets-magtstrukturer/
https://iscene.dk/profile/lene-gronborg-poulsen/
https://www.youtube.com/watch?v=GfhuPwxBNOU
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Videre i processen taler teamet med børnene om, hvilke ting man som barn må eller ikke må i samfundet. Børnene
vil typisk understrege, at de for eksempel ikke må køre bil eller stemme. I forhold til om børn må stemme, så
påpeger børnene ofte selv, at de jo ikke ved nok om emnerne. Her spørger Darren O’Donnell, så børnene om,
hvorvidt de tror, at alle voksne ved ALT om ALLE emner? … Det spørgsmål lader vi stå ubesvaret hen.

På den måde bliver det til en snak, diskussion og refleksion over børns roller i samfundet, om hvad der er gode
regler, og hvad der blot er normativt bestemt. Resten af ugen bliver børnene trænet i at klippe og sætte hår, i at give
en god velkomst og i at tale med kunderne.

Om projektet siger Darren O’Donnell: ”Stemningen i salonen er usædvanlig. Det føles som en familieferie eller en
familiemiddag, hvor der opstår en intimitet mellem børn og voksne, der ikke kender hinanden i forvejen. De skal
række hen over det pinlige hav af stilhed mellem dem,” forklarer han og understreger, at netop dette sociale aspekt i
den kunstneriske proces er det mest interessante for ham.

I projektet ”Eat the Street” arbejder en gruppe børn som madkritikere og tager ud på forskellige restauranter,
evaluerer oplevelsen og giver priser til restauranterne. På samme måde skaber det også nye sociale situationer, hvor
både børn og voksne kommer til at reflektere over, hvordan de behandler og ser på hinanden i hverdagens liv. På
den måde håber Darren O’Donnell på, at han gennem projekterne kan dekonstruere vores opfattelse af børns rolle i
samfundet bare en lille smule.

Som at være inde i kunsten

Bertram på 13 år er et af de børn, som tidligere har deltaget i projekt ”Eat the Street”. Han betegner oplevelsen som
noget helt særligt. Normalt ser han mange film, men i projektet følte han nærmest, at det var ham, ”der var med i
filmen”. Han fik en oplevelse af at være en del af et kunstværk, forklarer han.

Kajsa på 13 år, der også har deltaget, supplerer: ”Hvis man går på museum, så kan det godt blive lidt kedeligt, hvis
man bare står og kigger på et billede. Her var det ligesom én selv, der var kunsten, som andre kiggede på. Det var
meget sjovt at opleve.”

Efter besøg på restauranten skulle de unge mennesker selv være med til at uddele priser til restauranterne, og det
gav dem en ny forståelse for magtstrukturer i samfundet.

Bertram beskriver, at han pludselig følte, at han havde meget magt, fordi han kunne uddele noget til andre voksne.
Men samtidig skete det også med en vis nervøsitet og akavethed, for han skulle også forholde sig til, at det netop
var ham, der skulle uddele prisen for det mærkeligste mad.

På den måde fik børnene en stemme i debatten om mad, samtidig med at både børn og voksne fik et nyt blik på
hinanden og strukturer i samfundet.

Har børn fået mindre frihed?

Børns rolle i samfundet ændrer sig hele tiden, og det er vigtigt at huske på, påpeger Darren O’Donnell. Han mener
desuden, at mange måske glemmer, at en progression ikke nødvendigvis altid er positiv. Når det handler om børns
liv i dag, så oplever han, at de faktisk har fået væsentlig mindre frihed.

”Da jeg var barn, kunne vi selv tage bussen hen til parken og lege for derefter at tage den tilbage igen. Busturen tog
20 minutter. Det kunne man slet ikke forestille sig i dag,” vurderer han.

I forhold til samarbejdet med børnene i organisationen, så tænker Darren O’Donnell på de unge mennesker som
både kollegaer og venner, og han sørger for, at der konstant er en god dialog i de grupper, han arbejder med. Rent
kunstnerisk ser han det som sin rolle at ”reframe” de emner, børnene har på hjerte.

Og der er også positive bevægelser i gang. Darren O’Donnell peger på klimaet som et af tidens vigtige temaer, hvor
voksne er begyndt at lytte til børn og unges mening med Greta Thunberg i spidsen. Herhjemme oplever vi også et
øget fokus på børns opfattelser og holdninger i den kunstneriske branche. Hos Horsens Børneteaterfestival, som
netop er afviklet, bliver forestillingerne typisk udvalgt af et dramaturgiat. Men i år havde projektkoordinator Maria
Suh også oprettet et ungedramaturgiat, som fik lov til at pege på en forestilling, der skulle med i programmet. Også
andre steder arbejder man med de tanker. Hos Teatret Møllen havde man sidste år en lille gruppe unge fra teatrets
talenthold med til DT-seminar, hvor de fik mulighed for reelt at købe et stykke til Teatret Møllens sæsonprogram.

Og det er vigtigt, at børn deltager på alle niveauer i samfundet, forklarer Darren O’Donnell:

”Jeg går op i børns ret til at deltage i alle de områder, der påvirker dem (…) Vi har brug for en ny social kontrakt
med børn og et fokus på, hvordan vi kommunikerer med dem. Jeg er derfor overbevist om, at hvis vi giver mere
plads til børn, så vil det faktisk skabe et bedre samfund for alle,” understreger han.
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Live Art Danmarks online seminar er knyttet til Live Art for Børn 2019, og ligesom festivalen har seminaret børn
som ligestillede samarbejdspartnere. Seminaret kan vedblivende opleves på nettet. Følg med her. 

Artiklen er udgivet i et samarbejde med Live Art Danmark

Du kan læse mere om Live Art for børn festivalen på Teater Nordkraft her

Læs mere om Darren O'Donnell her

https://www.youtube.com/channel/UC55A2RTf-J4LkVsPd-jWUhA
https://nordkraft.dk/teater-nordkraft/10-10-2019/live-art-for-boern-(1).aspx
http://www.darrenodonnell.ca/
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Børn bør ikke undervurderes

04.10 2019

Sounds like Catastrophes. Foto: Eva Meyer-Keller

INTERVIEW

Nina Branner:
er uddannet i litteraturvidenskab og kulturjournalistik fra Universität der Künste i Berlin, og skriver om kultur og
samfundsstof for blandt andre Dagbladet Information, Weekendavisen og berlinske medier.

DEL

I Eva Meyer-Kellers performancerum får børn lov at lege med elementerne, når de rekonstruerer katastrofer
med objekter og materialer fra hverdagslivet. Det er nemlig vigtigt, at børn får afløb for de voldelige billeder,
de ser i medierne, mener kunstneren, der selv har lært meget af arbejdet med børn.

At der er visse forskelle på børn og voksne, vil de fleste nok anerkende. Som for eksempel den at voksne er større
og stærkere, og at de har mere livserfaring. Men voksne kan nu alligevel lære en hel del om nyere forskning af børn,
mener Otis på 12 år – for børn kan sagtens have mere viden end voksne.

Den selvsikre kommentar faldt i forbindelse med Live Arts onlineseminar ”Collaborating with Kids”, hvis fjerde
afsnit får premiere på Youtube 4. oktober. Otis har sammen med en gruppe andre børn deltaget i
performancekunstneren Eva Meyer-Kellers ”Sounds like Catastrophes”, hvor han og hans aldersfæller skulle
rekonstruere katastrofer.

Ved at eksperimentere med lyd og materialer og genstande fra hverdagen lavede de deres egne modeller af
naturkatastrofer, terrorangreb, industrielle katastrofer, flystyrt og sågar uheld, der opstår under madlavning. Der er
nemlig ingen grund til at afskære børn fra at prøve kræfter med livets mere alvorlige aspekter, mener kunstneren,
der er bosat i Berlin men udfolder sin praksis i flere forskellige lande. 

https://iscene.dk/all_featured_category/interview/
https://iscene.dk/2019/10/04/boern-boer-ikke-undervurderes/
https://iscene.dk/profile/nina-branner-3/
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Død over kirsebærrene

Eva Meyer-Keller har studeret dans, performance og visuel kunst og har en lang række af performances bag sig. Et
af hendes særkender er brugen af hverdagsobjekter i  performativ kontekst – det være sig fra hjemmet eller
supermarkedet. Interessen for det, hun kalder ”rummene indimellem”, driver hende, forklarer Meyer-Keller –alt det,
der er åbent for ny fortolkning og hvis betydning og repræsentation ikke ligger fast.

”Sounds like Catastrophes”, som er en serie af performances, der blev igangsat i samarbejde med kollegaen Sibylle
Müller i 2006, er det første projekt, hvor Meyer-Keller inviterede børn til at deltage. Müller havde allerede erfaring
med at arbejde kreativt med børn, og Meyer-Keller mærkede, at hun kunne lære noget – også af børnene selv. Hun
havde i tidligere projekter gjort brug af kemibøger for børn i sin research. Blandt andet til performancen ”Death is
certain”, som gik ud på at iscenesætte mord på en flok forsvarsløse kirsebær, der brutalt blev hængt og druknet ved
at blive smidt ned i et glas vand med en sten bundet om stilken.

”Det er lidt af en besættelse for mig at forsøge at rekonstruere ting, der forekommer uhåndgribelige”, medgiver
kunstneren, som også har ageret videnskabskvinde i performancen ”Good hands”, hvor hun anvendte
husholdningsmaterialer til at lave trylletricks og skabe kemiske reaktioner. I 2006 var hun dog klar til nye
udfordringer, og det faldt derfor naturligt for hende at vende sig mod ”eksperterne i denne form for leg” – børn.

Børn bearbejder voldsomme billeder

”Sounds like Catastrophes” er en forestillingsrække med børn, men for voksne og er bygget op gennem workshops.
Med en bunke materiale fra deres hverdag og en stor mængde lydgeneratorer skaber børnene lyd af tordenvejr,
ildebrande og jordskælv, som senere bliver performet live på scenen med en baggrund af tekster indtalt af børnene
selv.  Særligt disse interviews med de unge deltagere er noget, Meyer-Keller har lært meget af, fortæller hun.

Da børnene skulle foreslå idéer til katastrofer, der kunne rekonstrueres, kom en pige på en idé, Meyer-Keller ikke
havde set komme. ”Det øjeblik, hvor du bliver diagnosticeret med uhelbredelig sygom”, var overskriften, som endte
med at blive en del af performancen. At give børnene frit spil på idéudviklingsplanet giver voksne mulighed for at
få et indblik i deres tanker, siger performancekunstneren. Også selvom nogle voksne bliver stødt, når børn
beskæftiger sig med voldsomme begivenheder som katastrofer.

”Det er udfordrende at lave en performance med børn for voksne, for teatrene er ikke vant til denne tilgang. I min
performance “Death is certain”, som ikke var for børn og blev vist på en festival i Wien, blev folk provokerede af,
at den handlede om vold. Børnene selv havde ikke noget problem med performancen, men det havde lærerne og
pædagogerne – eller unge voksne, der ikke selv havde børn”, fortæller Meyer-Keller. Hun mener tværtimod, at det
er godt for børn at få bearbejdet alle de voldsomme billeder, de ser i TV, computerspil og på internettet.

“Vores samfund prøver ofte at holde børn langt væk fra al form for smerte og katastrofer, men samtidig er de
eksponeret for det hele tiden gennem medier. Det resulterer i, at de sjældent får den nødvendige tid og rum til at
fordøje det, de ser”, siger kunstneren.

Forskellen er ikke enorm

Så hvad har kunstneren erfaret om forskellen på børn og voksne, når det kommer til at planlægge og udføre det
langstrakte stykke arbejde, en performance ofte er?

“Vi er alle mennesker med en vis mængde af erfaring, men børn er meget mere udsat for autoriteter og folk, der
fortæller dem, hvad der er den rigtige måde at gøre tingene på, end voksne er. Visse af disse strukturer gør mig vred,
for der er risiko for, at vi undervurderer børn”, siger Meyer-Keller. Hun mener dog, at nogle opgaver i et
forestilingsprojekt bør overlades til de voksne.

Den overordnede idé og ramme for ”Sounds like Catastrophes” kom således fra hende og Sybille Müller, men inden
for den var børnene frie til at gøre, hvad de ville. Noget af det, der overraskede Meyer-Keller, var at de var
temmelig kritiske over for præmisserne for performancen. Da de for eksempel arbejdede med rekonstruktion af
”madkatastrofer”, stillede de sig skeptiske over for det madspild, det indebar – ”man må ikke lege med maden”,
mente de.

“Men så forklarede jeg dem, at teatret er kunst og foregår i en ekstraordinær kontekst. Det er som et
forstørrelsesglas – eller en ramme – hvor man kan ændre på parametrene og reglerne og også eksperimentere med at
kritisere visse ting, som for eksempel madspild”, siger Meyer-Keller.

Naturligt kom det allestedsnærværende spørgsmål om klimakatastrofer også op at vende under arbejdet med
performancen. I interviewene med børnene talte Meyer-Keller og Müller om deres fremtid og den arv, de får
videregivet af de voksne. Som 12-årige Kaisa, der medvirkede i ”Sounds like Catastrophes”, formulerer det:
”Voksne kan stemme, og politikerne hører mere på dem end børn. Måske er det derfor, Fridays for Future ikke har
bragt så meget med sig endnu”. 
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Den selvsikre Otis interesserede sig nu mere for videnskaben i projektet end for klimaaspekterne. Og selvom det
måske hører til undtagelserne, at børn opdaterer voksne på den nyeste forskning, var Meyer-Kellers tilgang til
projektet, at hun kunne lære noget af børnene fremfor selv at spille rollen som lærerester. Hendes erfaring har været,
at børnene har meget at bidrage med, hvis bare de får lov.

“Børn har en fantastisk fantasi. De har deres helt eget perspektiv samtidig med, at de i høj grad forstår, at det er en
performance, de medvirker i. Det synes jeg, er vigtigt – at de ved, at de er i kontrol og har magt og ikke bare bliver
brugt som dukker. I vores katastroferum kunne de lege med og grine af katastrofer, hvilket normalt er forbudt. Og
de er helt med på, at de ikke skal gøre det samme derhjemme. Børn er ikke dumme”.

Live Art Danmarks online seminar er knyttet til Live Art for Børn 2019, og ligesom festivalen har seminaret børn
som ligestillede samarbejdspartnere. Seminaret kan vedblivende opleves på nettet. Følg med her.

Artiklen er udgivet i et samarbejde med Live Art Danmark

Du kan læse mere om Live Art for børn festivalen på Teater Nordkraft her

https://www.youtube.com/channel/UC55A2RTf-J4LkVsPd-jWUhA
https://www.teaternordkraft.dk/forestillinger-arkiv/live-art-for-boern/
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Må små piger danse med voksne mænd? Børn som medskabere af
kontroversiel scenekunst

11.10 2019

Men and Girls Dance af Fevered Sleep. Foto: Matthew Andrews

INTERVIEW

Annette Max Hansen:
er producent og kulturjournalist

DEL

De kunstneriske ledere bag Fevered Sleep, Sam Butler og David Harradine, opfatter barnet som værende i
besiddelse af kvaliteter, der kan gøde skabelsesprocessen og udvikle scenekunsten. Børnene er medskabere af
værkerne og her fortæller kunstnerne bl.a. om at udfordre gængse normer og grænser i arbejdet med en
forestilling, hvor unge piger og voksne mænd danser sammen.

Børn er fremtiden. Og for os voksne er de på mange måder også fortiden. De minder os om det og dem, vi var
engang og en tilstand hvor fantasi, drømme og virkelighed var mere flydende, smeltede sammen som uafgrænsede
universer – før socialisering og integration – før formler og et overvældende labyrintisk navigationssystem
regulerede vores adfærd.

Længslen efter – eller fascinationen af denne tilstand – har gennem de seneste par årtier inspireret sceneinstruktører,
særligt i Storbritannien. Måske blandt andet fordi man har oplevet, at barnet og kreativiteten blev klemt i det
engelske skolesystem, der i stigende grad har fokuseret på tests og resultater. Et fænomen, der nok kan genkendes i
den hjemlige skole- og læringsdebat.

https://iscene.dk/all_featured_category/interview/
https://iscene.dk/2019/10/11/maa-unge-piger-danse-sammen-med-gamle-maend-boern-som-medskabere-af-kontroversiel-scenekunst/
https://iscene.dk/profile/annette-max-hansen/
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Men meget mere end en reduceret romantisk forestilling om det tabte land og en uopnåelig ubearbejdet erfaring er
inspirationen i scenekunstmiljøet forankret i en værdisættelse af den kreativitet, der trives i det endnu ikke
disciplinerede barn og den intuitive tilgang til verden. Således ser man i disse år en række scenekunstnere indlede
samarbejder med børn.

Hvor børneteatret inviterede børnene indenfor som publikum, inviterer voksenteatret i dag børnene indenfor som
performere og co-creators – medskabere. Barnet opfattes som i besiddelse af kvaliteter, der kan gøde
skabelsesprocessen og udvikle scenekunsten.

Børneteater eller kunst?!

De kunstneriske ledere bag Fevered Sleep, Sam Butler og David Harradine, er et eksempel på kunstnere, der
involverer børn i udvikligen af deres scenekunstneriske praksis. På spørgsmålet om, hvad børn kan få ud af at
arbejde med kunst, svarer Harradine at han egentlig interesserer sig mere for, hvad kunst kan lære af børn. Sådan
har det dog ikke altid været, og for kompagniet, som har eksisteret siden 1993 og først i 2003 begynder at
interessere sig for børn i en artistisk sammenhæng, er det ydre omstændigheder frem for indre motivation, der bliver
afgørende for deres u-turn.

På opfordring om at lave en forestilling til børn svarer Sam Butler i første omgang afvisende og med det på det
tidspunkt for hende indlysende argument: ”Nej det kan vi ikke – vi er kunstnere!”. Efter en del pres giver Butler og
Harradine dog efter. Og det bliver – med deres egne ord – intet mindre end en øjenåbner – en åbenbaring – et slør
der bliver løftet – et vendepunkt i deres karriere. Faktisk så stor en eksistentiel omvæltning, at de beskriver deres
tidligere år i branchen som en ørkenvandring henimod en oplevelse af at skabe noget værdifuldt – at finde et formål
med kunsten – ikke at forveksle med instrumentaliseret kunst.

I Fevered Sleeps arbejde med børn som performere insisteres der på at skrælle bort; tilegnet adfærd, forventninger,
skoling. Afklædningen skal i stedet tjene til at klæde børnene på – forstået som en styrkelse af deres selvværd. Og
der arbejdes med legen som et redskab til at bryde regler ned for at kunne skabe og bygge op. Legen er ikke udtryk
for en romantisk eller reducerende forestilling om barnet som det ultimative, legende menneske men gennem legen
styrkes forestillingsevnen og fantasien næres. Og evnen til at lege er tidligt under pres, ifølge Butler, en af de evner
som allerede fra 8-års alderen aflæres.  

Yes we can!

Ørkenvandringen er heller ikke forgæves, og Butler og Harradines kunstneriske erfaring og tilgang, hvor intet er for
komplekst og ambitiøst, og hvor arbejdet præges af at skubbe grænser og udfordre smitter af på deres arbejde med
og for børn. Og deres første forestilling for børn And the Rain Falls Down er et opgør med børneteatret som noget,
man hiver op af en kuffert og kan spilles i andres scenografi.  

Omfattende research kendetegner Fevered Sleeps praksis. Og et middel til at destabilisere eller afprøve
konventioner og fordomme for at undersøge, om de har en konstruktiv værdi eller blot er levn fra fejlantagelser eller
en del af hierarkiske og strukturelle fastholdelses strategier. Forestillingen Men and Girls Dance afspejler denne
undersøgelse og er netop historien om Butler og Harradines befriende og trodsige tilgang – hvis nogen siger vi ikke
kan – så gør vi det!

Oprindelig udsprunget af et ønske om at bringe forskellige kroppe, barnets og den voksne og contemporary dance
og ballet sammen på scenen, udviklede projektet sig til at fokusere på, hvad der viste sig at være problematikker
forbundet med at lade mænd danse med piger på scenen. Fra at være tænkt som en æstetisk fejring af dansegenrer og
kroppens mangfoldighed blev forestillingen et politisk manifest.
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”Der er helt klart et isbjerg af angst og spørgsmål og usikkerhed blandt publikum, og det er naturligvis intentionen.” siger David Harradine. Foto: Benedict Johnson

Mænd og piger i samme sætning eller alene i samme rum er forbundet med noget forbudt og upassende. I en kultur,
som vi også kender det herhjemme, der i stigende grad er præget af regulativer og begrænsninger for voksnes
samkvem med børn uden for familiesfæren, er reaktionen på Butler og Harradines henvendelser, da de leder efter
spillesteder, typisk afvisende. Da de endelig finder en scene, som vil præsentere deres forestilling, anmodes de om
at skifte titel. For nok har man accepteret at piger og mænd danser sammen på scenen – men titlen skal i hvert fald
ikke afspejle det. Det bliver nu som Butler og Harradine ønsker det. Og i juni 2013 står ni utrænede piger i alderen
9-12 og fem professionelle mandlige danser på scenen i Men and Girls Dance til premiere på The Place i London.
Og selvom forskrækkede teaterchefer ikke troede på projektet turnerer den nu på sjette år.

“Kvinder og piger må godt tale sammen, men med mænd og piger er det lidt forkert – og det er ikke i orden, for det er faktisk sjovt.” siger Gabriela, 9 år, danser i forestillingen
‘Men and Girls Dance’. Foto: David Thibel

En samfundsvision

Men and Girls Dance udfordrer en stigende paranoia og udtrykker et komplekst dilemma mellem at skabe tryghed
og sikre frihed. I forsøget på at maksimere sikkerheden og skærme børnene kappes muligheder for at skabe
tillidsfulde relationer mellem børn og voksne uden for de familiære tilknytninger – og i særdeleshed relationen
mellem piger og mænd, som er omgivet af en kriminaliserende undertone. I Men and Girls Dance faciliteres dette
rum, hvor børn og voksne kan mødes uden det suspekte, fordømmende blik. Når provokationen har lagt sig, tilbyder
forestillingen i virkeligheden en ideel verden, hvor vi ikke er bange for hinanden – en slags radikal empati. Og så
slet ikke så radikal endda. Og som i en ikke så fjern fortid havde bedre betingelser.

Tekst fra forestillingen:

“I can see her freckle just above her mouth

I can see the way she’s playing with her fingers

I can feel her holding of her breath

I can see that she is looking at me”

I et større perspektiv handler Butler og Harradines projekt om tillid og det samfund, vi ønsker at leve i. Mere
overvågning eller mere tillid? Endnu et dilemma, som ræsonnerer i en dansk virkelighed. Og i avisen – et af de
mange tillægsprodukter, som altid ledsager en Fevered Sleep-forestilling, står der: ”Frygten efterlader vi ved
indgangen til teatret.”

For Butler og Harradine er arbejdet med børn ikke at forveksle med en opdragelse – men snarere udtryk for en
vision og et bud på, hvordan samarbejdet mellem børn og voksne, i en mindre hierarkisk kontekst og bundet op på
færre regler og mindre kontrol, kan udvikle vores samfund. Børnene er jo fremtiden, og går de ind i den fuld af
tillid og selvtillid, er det måske ikke så dystopisk at tænke frem endda.

Og børn behøver ikke kun varm mælk og et nus i håret, som en af pigerne, ni-årige Gabriela siger, der har danset
med i Men and Girls Dance. Vi gider ikke tale med voksne, som taler til os, som om vi var babyer. Voksne har det
med at undervurdere børn, mener hun. Dog ikke Butler og Harradine.

Læs mere om Men and Girls dance her

Live Art Danmarks online seminar er knyttet til Live Art for Børn 2019, og ligesom festivalen har seminaret børn
som ligestillede samarbejdspartnere. Seminaret kan vedblivende opleves på nettet. Følg med her.

https://www.menandgirlsdance.com/about
https://www.youtube.com/channel/UC55A2RTf-J4LkVsPd-jWUhA
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Børnene får magten i performancefestival

09.09 2019

Live Art Danmark: Virak Revyen. Foto: Gert van der Plumperlei

INTERVIEW

Lene Grønborg Poulsen:
er kulturjournalist og bachelor i Dramaturgi samt Cand.Public i analytisk journalistik. Medlem af Reumert-Juryen.

DEL

Live Art for Børn
9.-16. okt 2019
Teater Nordkraft

Børn har et meget mere nysgerrigt blik på verdenen, mener de to stiftere af festivalen Live Art for Børn Ellen
Friis og Henrik Vestergaard. Festivalen finder sted på Teater Nordkraft i dagene 9.-16. oktober 2019 – og her
skal de mindste ikke bare kigge på. Det taler ind i en generel samfundstendens, hvor børn får mere
indflydelse, påpeger forsker.

Nu kan børn og unge komme i direkte dialog med store træer, når canadiske Johannes Zits inviterer dem med i
Karolinelund i Aalborg. Eller måske har du lyst til at skabe ny musik ved at spise kartofler med tomatsovs i selskab
med den colombianske kunstner David Sebastian Lopez Restrepo på Teater Nordkraft? Du kunne også tage dit eget
venlige monster med på tur i byens gader eller være med til at skabe store offentlige værker i byen. Mulighederne er

https://iscene.dk/all_featured_category/interview/
https://iscene.dk/2019/09/09/boernene-faar-magten-i-performancefestival/
https://iscene.dk/profile/lene-gronborg-poulsen/
https://www.teaternordkraft.dk/forestillinger-arkiv/live-art-for-boern/
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mange i forbindelse med festivalen Live Art for Børn, som Live Art Danmark afholder i samarbejde med Teater
Nordkraft i Aalborg i dagene 9. – 16. oktober 2019. Temaet for festivalen er denne gang ”børn som medskabere og
medperformere i og af værker.”

Hvorfor skal børn deltage?

Bag Live Art Danmark står blandt andet stifterne Ellen Friis og Henrik Vestergaard, der har arbejdet med
performance og børns deltagelse i 15 år. De mener, at børn helt klart er i stand til at deltage i kunstneriske
processer, og at man slet ikke skal være så bange for at præsentere husstandens mindste for performancekunst. Børn
er i gang med at lære om verden, og de undersøger hvad man må, og hvordan man gør det. Derfor stiller de
spørgsmålstegn, udforsker og eksperimenterer med alt fra naturoplevelser til normer – præcis som kunsten jo også
altid har gjort det, påpeger de to kuratorer.

”Vores kunstnere skaber værker, hvor børn kan lege. Her får de ofte mulighed for at ændre på virkelige strukturer og
forhold indenfor legens rammer – med værktøj og strategier lånt fra leg. Legens regler kan sammenlignes med
samfundets regler og love, der jo også konstant forhandles mellem borgerne. Gennem vores Live Art-projekter
oplever børnene altså, at legen kan overføres på virkeligheden, og at de med fantasi og viljekraft kan påvirke det
samfund, de er en del af. De er også borgere,” understreger Henrik Vestergaard.

Ellen Friis fremhæver et eksempel på en oplevelse, hvor kunstneren Stine Marie Jacobsen inviterer børn med ind i
et rollespil, hvor de skal gennemspille en retssag som henholdsvis forsvarer og anklager: 
”Her er det idéen om, at man kan introducere samfundets spilleregler i et rum, hvor børnene får lov til at gentænke
dem. Vi har også arbejdet med, at børn prøver at skabe deres egen valuta, og på den måde arbejder de jo med
magtstrukturer i praksis”, påpeger hun.

Law Shifters, Kulturen Laboratorium, Øhavsmuseets retssal, 2018. Foto: Liv Møller Kastrup

Er der noget på spil?

Den publikumsinvolverende genre kan fungere på mange måder, men det kan nogle gange være svært at
gennemskue, hvorvidt der egentlig er noget på spil – og om publikum har en reel magt eller blot skal reagere
indenfor et på forhånd bestemt handlingsmønster. Hvordan fungerer den balancegang hos Live Art for Børn? Tør
kunstnerne frigive magten helt?

Ellen Friis svarer: ”Hvis du skal afgive magten helt, skal du selvfølgelig også afgive magten over det færdige
produkt. På festivalen er det forskelligt fra værk til værk, hvordan de arbejder med det. Vi har blandt andet arbejdet
med 12 unge fra henholdsvis Sverige, Danmark og Finland – samt to kunstnere – i et live action
rollespillet Mundane Heroics, hvor værket er blevet 100 procent til i samarbejde med børnene. Her kræver det, at
man tør give slip og give børnene reel magt,” forklarer hun og fortsætter:
”Det giver en masse fordele, hvis du tør slippe kontrollen og lade børnene styre i processen. Børn har et andet blik
på verdenen, og jeg vil faktisk sige, at børn er meget mere beslægtede med videnskabsmænd i deres nysgerrige
tilgang til verden. På den måde kan vi få en undersøgelse i gang, som vi ikke havde før – i stedet for blot at
reproducere gamle mønstre.”

Hvor står børn i samfundet generelt?

Ellen og Henriks tanker om børns rolle i kunsten, kan på mange måder perspektiveres til samfundet generelt. 
Hanne Warming er professor ved RUC, tidligere medlem af børnerådet, og har forsket i børn/unge samt levet
medborgerskab. Hanne Warming peger på, at der i stigende grad er kommet et fokus på børn som borgere i
samfundet, der også har en stemme i forhold til at løse problemer. Greta Thunberg er blot et af de mange tydelige
eksempler på, at børn i stigende grad har fået en stemme. Men vi står stadig med udfordringer i forhold til at
inddrage børnene på en velfungerende måde, påpeger hun:
”Jeg plejer at sige, at det her med at inddrage børn og lade dem deltage, er det nye sort. Men det er også en svær
øvelse, som er fyldt med dilemmaer. Nogen gange kan børnene komme til at føle, at de bliver symbolsk inddraget.
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Når vi lytter til Greta Thunberg, så gør vi det ofte også med den distance, at vi også ser hende som et barn med en
diagnose,” påpeger hun og fortsætter:
”Min pointe er også, at vi opfatter børn som sårbare og mindre vidende. Det er de måske også på nogle punkter, men
det er der også voksne, som er. Hvis vi skal tænke indflydelse og deltagelsesmuligheder anderledes, så skal vi skabe
nogle systemer, hvor vi passer bedre på hinanden, så vi understøtter forskellige måder at reflektere, kommunikere
og udvikle løsninger på.”

BBB Johannes Deimling, colorblind III. Foto: Monika Sobczak

Og hvordan kan vi konkret gøre det, så der er plads til flere i debatten?
”Voksne har nok en tendens til at tale mere og gøre mindre. Vi skal se på den måde, som vi sætter ting i gang på,
hvor vi måske skal være mere handlingsorienterede og prøve nogle ting af. Vi skal være åbne for andre
kommunikationsformer end det talte ord, der ofte har fokus på det stærke argument,” påpeger hun. 

LÆS OGSÅ: Kan alle se performance?

Et sted at starte med mere børneinddragelse i samfundet generelt kunne måske være at se på, hvordan
performanceteateret åbner op for de yngste borgeres deltagelse. Det er, om ikke andet, et skridt på vejen:
”Vi vil gerne frigøre os fra den pædagogiske vanetænkning, hvor børn sættes ind i en bestemt kategori. Det handler
både om, at man ikke behøver at have en kunst, der kun er for børn, for de kan sagtens deltage i konceptuel
performancekunst. Men det handler også om rammerne, hvor børnene her får lov til at skabe selv. Vi vil gerne
gentænke måden at forstå børns deltagelse på,” afslutter Henrik Vestergaard.

Artiklen er udgivet i samarbejde med Live Art Danmark

https://iscene.dk/2019/01/10/kan-alle-se-performance/
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