Radikale Venstre vil fjerne
fradragsloft

Det ligner leg – men er benhårdt
arbejde

Inspiration:
Rørpost fra oven

DSF har længe arbejdet for at få løftet
kunstneres beskatning ind i finanslovsforhandlingerne. Nu får vi hjælp fra Radikale
Venstre, som foreslår, at man helt fjerner
kunstneres fradragsloft for rejseudgifter.

Når børn arbejder med film og teater
er det langt fra altid, at der er styr på
arbejdsforholdene. Det stiller urimelige
krav til børnene – og ofte til de voksne,
der spiller sammen med dem.

Ønsket om perfektion, en reaktion fra
andre mennesker, et stykke musik, en
lyd eller en duft samlet i en indre
scrapbog. Læs hvor andre finder deres
inspiration.
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Prøvesale
i DSF Studio

Ferie i Berlin

I DSF Studio findes der to prøvesale med klaver/flygel og
et lille mødelokale, der bl.a. benyttes til kurser og arrangementer. Når de ikke er i brug til dette, kan de lejes/lånes af medlemmer og andre kunstnere via et selvbetjent
online-bookingsystem.
Vi oplever løbende efterspørgsel på prøvelokaler og gør
derfor opmærksom på, at aflysning af lokaler skal foretages hurtigst muligt direkte i bookingsystemet under ”vis
mine bookinger”, så andre har mulighed for at benytte
lokalerne.
Bookingkalenderen er synlig for alle brugere, der er logget
ind, således at alle kan se hvem, der er i hvilke sale og
hvornår. Dermed håber vi at skabe en kultur af tillid, og at
brugerne på bedste vis kan finde ud af det med hinanden.
Læs mere om lokaler, kommende kurser og tilmeld dig
på skuespillerforbundet.dk/DSF Studio

Runde fødselsdage
Sophie Louise Lauring
Tine Sylvest
Ulla Jessen
Susanne Sangill
Dejan Cukic
Jens Kløft
Henrik Ipsen
Ruth Brejnholm

17. november
20. november
21. november
22. november
25. november
27. november
1. december
13. december

50 år
60 år
70 år
60 år
50 år
60 år
50 år
90 år

Husk, at du som medlem af DSF har mulighed for at leje
Norsk Skuespillerforbunds dejlige lejlighed i Charlottenburg i Berlin i ugerne 7, 8 og 42 og 43. Der er plads til seks
personer i den 130 m2 store lejlighed, og den koster under
2500 danske kroner om ugen inklusive rengøring. Få det i
kalenderen allerede nu – send en mail til
inger.karin@skuespillerforbund.no

Juletræsfest i
Arbejdermuseets
festsal
Arbejdermuseets historiske festsal har i næsten 100
år dannet ramme om legendariske juletræsfester for
arbejdernes børn. Nu er du inviteret til at være med til at
genoplive den gamle tradition i museets smukke rammer
3. og 4. december.
Nissemor og nissefar spiller op til dans og leger de gamle
julelege med børnene omkring det smukkeste juletræ.
Og trænger du til en pause, kan du hygge dig med at
klippe historisk julepynt
fra 50’erne.
Medlemmer af Dansk
Skuespillerforbund
og børn under 18 år
kommer gratis med til
festen. Hent din billet
på Arbejdermuseet.dk

Foto: Scanpix
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RADIKALE VIL FJERNE KUNSTNERES
FRADRAGSLOFT5

Foto: Nordisk Film

Kunstnere stykker deres indkomst sammen af en masse forskellige ansættelser alle mulige steder i landet og i udlandet.
Derfor er de også mere afhængige af at kunne trække rejseudgifterne fra i skat, end de fleste. Nu foreslår Radikale Venstre,
at fradragsloftet for rejseudgifter for udøvende kunstnere bliver
helt fjernet.

DET LIGNER LEG
– MEN ER BENHÅRDT ARBEJDE
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Dødtrætte, grædende børn. Sukkerspeedede børn. Børn, der
forsømmer skole og kammerater. Når børn bevæger sig ind i den
voksenverden, som teater og film er, skal der være styr på deres
arbejdsforhold, men sådan er det desværre ikke altid. DSF har
lavet to standardkontrakter til børn.

KRITISK MODSPILLER OG TEATRETS
FØRSTEELSKER

10

Foto: Søren Malmose

Da Politiken og Jyllands-Posten satte deres fastansatte teateranmeldere fra bestillingen, rasede debatten blandt scenekunstnere og teaterledere landet over. To teatre gik så vidt som
til at trække deres annoncer. Men hvorfor er de så vigtige, de
kritikere?
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HUMAN AFVIKLING SKABER
HUMAN UDVIKLING

Kan teater flytte vores holdninger til fysisk handicap – og hvor
meget? I Forestillingen ’Human Afvikling’ kombinerer Stages of
Science teaterets kunstgreb og fascinationskraft med hårde videnskabelige facts, når publikum konfronteres med deres egne
fordomme i mødet med spastikeren, Jacob Nossell.

RØRPOST FRA OVEN

Foto: Per Morten Abrahamsen

14

19

Inspiration. Man kan føle den og miste den lige så hurtigt igen.
Den kan være håndgribelig – en bog, et billede eller en by. Eller
forgængelig, en reaktion fra andre mennesker, et stykke musik,
en lyd eller en duft. Hvad gør andre? Vi har spurgt en skuespiller,
en operasanger og en danser.
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FORSIDEFOTO:
Jacob Nossell i forestillingen ’’Human Afvikling’.
Foto af Per Morten Abrahamsen.
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MAGASINET SCENELIV

Nyt
udefra
Noget med en
tote-bag?
Teater-merchandise griber
om sig på de store scener
i udlandet. Ud over de
traditionelle teaterprogrammer, der kan koste op
til 100 kroner, vrimler det
med krus, halstørklæder,
plakater, musik-cd’er og alle
mulige andre produkter, der har mere – og tit mindre – med
den aktuelle teaterforestilling at gøre. Hvis man har interesse i
ligefrem at købe merchandise, så tjek de her tre hjemmesider:
På playbillstore.com er Disneyficeringen af teatermerchandisen tydelig. Skulle det for eksempel være Alladins lampe i en
halskæde eller en hoodie-trøje med samme forestillingslogo?
På theatre-shop.com er vi kommet til London, hvor der er
mulighed for at anskaffe sig merchandise fra alle de store
musicals. Klikker man på ’Dirty Dancing’ kunne der måske være
interesse for en kop med forestillingens titel eller en tote-bag
med inskriptionen ’I carried a watermelon’.
playbillstore.com, theatre-shop.com,
cafepress.co.uk/+theatre+gifts

Phantom of the
Opera bliver
mindst 31 år
Hjemmesiden londontheatre.co.uk konstaterer, at
Andrew Lloyd-Webbers
musicalforestilling ’The
Phantom of the Opera’
fyldte 30 år 10. oktober, og at spilletiden er
forlænget til 15. oktober
i 2017. Ingen behøver således være bange for, at de går glip af
musicalklassikeren, selv om London-turen først skulle ligge et
godt stykke ude i horisonten. På Broadway i New York går det
også stadig godt med ’The Phantom of the Opera’, der spiller
på 28. sæson. Sammenlagt på verdensplan er sange som ’All
I Ask of You’, ’The Music of the Night’, ’Angel Music’ og ’Think
of Me’ hørt og set af mere end 140 mio. mennesker i 35 lande i
160 byer på mere end 15 sprog. Forestillingen spiller i øjeblikket på Her Majesty’s Theatre i London. Det var i øvrigt også
her stykket i sin tid havde premiere med Michael Crawford og
Sarah Brightman i hovedrollerne.

En musikalsk møbelsaga
Selv om vejen ikke går forbi Helsinki foreløbig, er det interessant at notere sig, at der netop på Svenska Teatern har været
premiere på en teaterforestilling inspireret af IKEA-skaberen
Ingvar Kamprad. Forestillingen tekstes til både svensk, finsk
og engelsk og kører til og med april måned og har titlen ’Ingvar!’ og undertitlen ’En musikalsk møbelsaga’. Teateranmelderne har skrevet om ”fiffig humor” og betegnet musicalen
som ”infernalsk underholdende.” Instruktør Erik Gedeon
kalder Ingvar Kamprad for ”En kapitalistisk Michelangelo,” og
han fortsætter: ”Ingvar er et svensk ikon. Han er en celebrity,
samtidig med, at han lever et liv i det skjulte. Han dukker op
som en trold af en æske og giver kun mere næring til gåden
om ham, end svar på hvem, han egentlig er. For mange er han
blevet en slags Jesus-figur i stil med Apple-grundlæggeren
Steve Jobs.”

Efterfølger til ’A Doll’s House’
Henrik Ibsens ’Et dukkehjem’ bliver genbesøgt på Golden
Theatre på Broadway i New York 27. april næste år i ’A Doll’s
House, Part 2’. Lucas Hnath skriver, Scott Rudin producerer og
Sam Gold instruerer. Det nye stykke vil fortsætte derfra, hvor
Nora går ud ad døren og efterlader sin mand og barn for at
drage ud i verden og begynde et nyt liv. I ’A Doll’s House, Part
2’ banker hun på den samme dør igen nogle år efter, men hvad
er der mon sket i mellemtiden? Og hvad er der sket med dem,
hun efterlod? Forpremierer begynder allerede 1. april i 2017 og
Chris Cooper, Laurie Metcalf (billedet), Jayne Houdyshell og
Condola Rashad er på listen over skuespillere.
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RADIKALE VENSTRE:

Fjern
kunstneres
fradragsloft
Når Radikale Venstre
går til forhandlingerne
om finansloven,
vil de foreslå, at
”Dansk Skuespillerforbund
har i årevis forsøgt at få
fradragsloftet for
skiftende skatteministre og
rejseudgifter for
ordførere i tale for at få en
udøvende kunstnere løsning på, at skattelovgivningen rammer kunstnere
bliver helt fjernet.
helt urimeligt på en række

Scanpix.

punkter – simpelthen fordi
den ikke tager udgangspunkt i vores noget anderledes arbejdsliv. Jeg er meget glad for, at det nu med Radikale Venstres
forslag er lykkedes for os at nå helt frem til forhandlingsbordet
med en vigtig mærkesag,” siger formand Katja Holm.
Allerede i februar fik forbundet foretræde for Skatteudvalget, hvor vi blandt andet forklarede politikerne, hvorfor en
ophævelse af fradragsloftet er både rimelig og nødvendig, men
mødet førte desværre ikke til konkrete resultater.
”Kunstnere stykker deres indkomst sammen af en masse
forskellige ansættelser, korte og lange, alle mulige steder i landet og i udlandet. Derfor har vi naturligvis langt større rejseudgifter, end mange andre faggrupper, og derfor er vi også i højere
grad afhængige af at kunne trække dem fra i skat.
Men virkeligheden er i dag den, at vi som kunstnere ikke
kan trække en meget stor del af vores reelle rejseudgifter fra. I
mange tilfælde vil en opgave ikke kunne betale sig, fordi

honoraret i bedste fald går lige op med udgifterne til kost og
logi,” forklarer Katja Holm.

Kun fradrag til 38 døgn
Hensigten med det lave fradragsloft var oprindeligt at gøre det
mindre attraktivt for lavtlønnet arbejdskraft fra udlandet at
tage arbejde i Danmark og at sikre, at arbejdskraft med bopæl i
udlandet betaler mere i skat i Danmark end tidligere.
Men kunstnere og kunstneres mulighed for at bringe kulturen ud i landet blev samtidig ramt hårdt af det lave fradrag.
Fradraget for rejseudgifter, der dækker udgifter til kost,
småfornødenheder og overnatning, er i dag begrænset til højst
26.200 kr. om året, og det betyder, at man som udøvende
kunstner kun har mulighed for at trække rejseudgifter fra svarende til i alt 38 døgn pr. år.
Dansk Skuespillerforbund har i forbindelse med kontakten til
De Radikale regnet på, hvor meget det vil koste det offentlige
at fjerne fradragsloftet for rejseudgifter for udøvende kunstnere, altså ud over forbundets medlemmer også for eksempel
musikere og artister, der er medlem af Dansk Musikerforbund
og Dansk Artist Forbund. Alt i alt vil det med al sandsynlighed
koste omkring 10 mio. årligt.
”Det er en relativt beskeden økonomisk konsekvens set i forhold
til den store forskel, det vil gøre for ikke bare kunstnere, men
også kulturforbrugerne i provinsen. Det kunstneriske arbejdsmarked er måske det allermest mobile herhjemme. Men det
er på den anden side meget naturligt, at det kan gå ud over
incitamentet, hvis honoraret går lige op med udgifterne til kost
og logi,” siger Katja Holm.
CK

Vil du være hospitalsklovn?
Hvis du har overvejet at blive hospitalsklovn, er det nu, du skal
slå til. Danske Hospitalsklovne søger nemlig nye lærlinge til
hospitalsklovneuddannelsen med opstart primo 2017.
Hospitalsklovn-uddannelsen er en mesterlæreruddannelse, der
er bygget op om uddannelsesmoduler, workshops og praktik.
Praktikken er honoreret, men du skal selv betale 25.000 kroner
af uddannelsens pris.
Hospitalsklovne arbejder typisk tre – fire timer om dagen tre
gange om ugen og får honorar for deres arbejde. Læs mere på
danskehospitalsklovne.dk.
Foto: Danske Hospitalsklovne
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BARN I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN:

Det
ligner
leg

– men er benhårdt
arbejde

Når børn bevæger sig ind i den
voksenverden, som teater og film
er, skal der være styr på deres
arbejdsforhold. Det er ikke altid
tilfældet, fastslår en ny rapport
fra Børnerådet. Tre skuespillere
fortæller om deres oplevelser med
børneskuespillere.

en kollega, der skulle spille en skurk, som børnene skulle være
bange for. Derfor forsøgte han at holde sig væk fra børnene,
så de var mere bange for ham. Det kunne jeg aldrig gøre,” siger
Peter Mygind.

Af Jacob Wendt Jensen

Savner rødt kort

”Hvis du som voksenskuespiller siger ja til at arbejde med børn,
har du en stor og vigtig opgave i at omfavne børnene i det omfang, du overhovedet magter. Og hvis du ikke vil bruge pauserne
på at nusse børnene på ryggen og bruge tid på dem – tid, som
risikerer at gå fra din egen forberedelse som skuespiller, så bør
du faktisk overveje at sige nej tak til den opgave, det er at spille
med børn,” siger Peter Mygind. Han har spillet sammen med
børn i alle aldre mange gange i sin karriere. For eksempel i tre
‘Min søsters børn’-film.
”Jeg har altid involveret mig meget i de børn, jeg har arbejdet
sammen med. Både når vi har spillet, i pauserne og før og efter
optagelsen af filmene. Børnene har brug for en tryghed i den
voksne, de spiller sammen med. Jeg hørte på et tidspunkt om

Han understreger, at børn bliver trætte, før vi voksne gør det, og
derfor heller ikke bør arbejde lige så meget.
”Der er bare det, at børn er vant til at adlyde voksne, så i virkeligheden skal vi voksne hjælpe dem med at sige fra. I Tyskland
og i USA har man langt strammere regler for arbejde med børn
på film, men den slags regler – for eksempel et øvre loft på fire
eller otte timers arbejde – har vi ikke herhjemme. Det er godt,
at der kommer fokus på området, så vi kan få nogle klare regler
og overenskomster, og det undrer mig faktisk, at vi ikke har haft
det tidligere.
Hvis man begynder med make-up tidligt om morgenen og
først slutter klokken 16 eller 17, så er det en meget lang dag for
et barn, selv med pauser mellem de forskellige takes,” siger
Peter Mygind og efterlyser en form for rødt kort.
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’Min søsters børn alene hjemme’ med Peter Mygind og Rumle Riisom (Blop), Sebastian Kronby (Jan), Lasse Guldberg Kamper (Michael), Mathilde Høgh Kølben (Amalie) og
Frida Luna Roswall Mattson (Pusle). Foto: Christian Geisnæs.

”På ’Min søsters børn’ har vi haft nogle gode pædagoger på settet, så børnene altid vidste, hvem de skulle gå til, for eksempel
når en scene var færdig. Hvis ikke jeg stod der, stod en pædagog
klar. Og jeg synes simpelthen, at den pædagog burde udstyres
med magten til at kunne stoppe en filmindspilning. På en filmindspilning er der mange penge på spil, så det kan være svært
for en instruktør eller en skuespiller at sige fra. Men børnenes
fortaler, pædagogen, bør være udstyret med en form for rødt
kort, der er øverste myndighed, når det gælder, hvor meget
børneskuespillere kan klare. Det må man så leve med i filmens
budget. Hvis børnenes forældre havde det røde kort, ville producenten blot blive irriteret.”

Grædende børn
At indspille film kan ligne en leg, men er det langtfra, for en film
er en benhård produktion, der skal køre.
”Man kan lege sig hen til optagelsen, men selve optagelsen
er ikke en leg. Når produktionen kører, kan du ikke bare tage en
scene om 20 gange, så der lægges et stort pres på børnene. De
skal ligesom de voksne skuespillere stå på deres mærker, så

fotografen kan stille skarpt i billedet. Vi har arbejdet en del med
at tage børnenes skud først i en scene, så jeg har efterhånden
mange gange måttet spille over for en sok eller en plante. Det er
der ikke meget med- eller modspil i, men det er jeg 100 procent.
gået med til for at skåne børnene,” forklarer Peter Mygind og
opfordrer til, at flere viser hensyn allerede i manuskriptfasen.
”Når man skriver et filmmanuskript med børn i nogle af
rollerne, bør man tage højde for, at de ikke skal være med i alle
scener, for det bliver for hårdt under optagelserne. Det er et
hensyn, man sagtens kan tage, og ingen på en filmproduktion
har interesse i grædende børn eller børn, der falder i søvn. Det
kommer der ikke noget godt ud af,” siger Peter Mygind.
Han understreger, at en god snak med både børn og forældre
inden optagelserne går i gang, er vigtig:
”Så kender alle betingelser og overenskomster. Alligevel kan
det være svært undervejs. Jeg har prøvet at stå med ulykkelige
børn, der bare ikke kunne mere. Mange af os har oplevet en
voksen skuespiller græde eller bukke under for stresstilstande
eller en hård tone undervejs – det sker ind imellem, og børnene
går ikke nødvendigvis ram forbi.”
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NY RAPPORT
PEGER PÅ FLERE
UDFORDRINGER

Under pres

”Der skal være én, der kun passer på børnene – Børn der
arbejder i underholdningsbranchen.” Sådan lyder titlen på
en ny rapport fra Børnerådet, der handler om børn i film,
på teatret og i talentshows. Titlen er lang og udfordringerne ved at have børn på arbejde i et udpræget voksenmiljøer er da også mange.
”Selvom børnene langt hen ad vejen er glade for at
arbejde i underholdningsbranchen, er der alligevel god
grund til at kigge deres arbejde efter i sømmene. For børn
og unge i netop denne branche er ikke beskyttet af de
samme regler, som børn er andre steder på det danske
arbejdsmarked. For eksempel fortæller nogle af børnene
om urimeligt lange arbejdsdage og planer, der skrider, så
det går ud over nattesøvn, skole og børnenes sociale relationer,” konkluderer formand for Børnerådet, Per Larsen
i forordet.

Laura Drasbæk har selv været med i film som teenager, og
hun har også som voksenskuespiller spillet sammen med børn.
Som 13-årig var hun med som storesøster til hovedpersonen i
‘Lad isbjørnene danse’, og hun husker frygten for ikke at slå til.
”Jeg var et år yngre, end den pige jeg skulle spille, og derfor
var jeg ekstra opsat på at gøre mit bedste. Jeg kan huske, at jeg
gik og håbede på, at jeg kunne leve op til det, at have fået rollen, men jeg var bekymret for, om de havde set noget i mig, jeg
slet ikke var i stand til at levere,” siger hun.
Laura Drasbæk var med i filmen ’Lad isbjørnene danse’ som 13-årig. Foto: Michael Bache.

Rapporten fremhæver blandt andet:
•	Børnene i undersøgelsen fortæller, at det ikke altid er
nemt at finde en balance mellem, hvor meget tid de
skal bruge på skole og på arbejde.
•	Trætheden går ikke kun ud over skolen, men også ud
over overskuddet til at se sine venner.
•	De fleste børn i undersøgelsen fremhæver, at der er
søde og omsorgsfulde voksne omkring dem, som de
kan tale med, Men mange er i tvivl om, hvilken funktion de voksne har. Der er behov for én, der udelukkende passer på børnene.
•	Bedre planlægning skal minimere ventetid, så børnene
ikke spilder deres tid og ikke risikerer at få meget
lange arbejdsdage.
Laura Drasbæk husker også følelsen af at have været en del af
noget nærmest familieagtigt – og så pludselig blive glemt igen.
”Paul Hüttel spillede min far, og han gjorde, hvad han kunne,
for at vi kunne lære hinanden at kende, og det lykkedes virkelig.
Men et års tid efter optagelserne mødte jeg ham og hans hustru
Birthe Neumann, som jeg også spillede sammen med i filmen,
i Imperial. Glad gik jeg hen for at sige hej, men de kunne ikke
genkende mig. Det samme kunne formentlig snildt være sket
for mig selv som voksen, for jeg havde nok ændret mig meget
på det år. Men historien fortæller bare noget om kontrasten
mellem arbejdet som børneskuespiller og så tiden bagefter. At
spille skuespil er en skør og også hård verden for et barn at blive
kastet ind i.”

Lussinger og for meget sukker
I ‘Familien Gregersen’ spillede Laura Drasbæk sammen med en
teenager, som det var meningen hun skulle give en lussing i en
scene.
”Jeg skulle give hende en lussing, og det løste vi i produktionen ved, at jeg bare skulle gøre det. Men altså, det er bare
forkert at slå et barn i ansigtet. Hun var helt cool, og blev ved at
sige: ”Du slår bare – bare slå til’, fordi jeg ikke kunne lide at lave
et slag, der så ordentligt ud.
Jeg har siden tænkt over, at jeg ikke er sikker på, at hun selv
kunne sætte den grænse. Jeg har fået nogle hårde lussinger på
film, og det kan faktisk være ret grænseoverskridende. Hun var

•	Børns rettigheder handler ikke kun om beskyttelse. De
handler også om retten til selv at bestemme i forhold,
der vedrører eget liv og retten til at sige sin mening.

Jesper Asholt i ’Far til fires vilde ferie’ sammen med Lille Per, som spilles af Sigurd Philip Dalgas
og Kurt Ravn som Onkel Anders. Foto: Nordisk Film.
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muligvis stor nok til at foreslå det, men hun var nok alligevel påvirket af omgivelserne. De unge vil gerne bruges igen, og de har
svært ved at mærke, hvor deres grænser går. Det må vi voksne
hjælpe med til,” siger Laura Drasbæk.
Hun havde den værste oplevelse med børneskuespillere på
en reklamefilm med en dreng på kun seks år.
”Han skulle have en masse tøj på oven på hinanden, alle dansede rundt om ham, men han havde bare ikke den fjerneste lyst
til det. Jeg skulle spille den søde mor, og han kunne bare mærke,
at hele var helt forkert. Han blev mere og mere uartig og uforskammet, og det endte med, at han fik så meget slik, at han
blev helt sukkerhypet – vi skulle bare hurtigst muligt i gang. Det
var simpelthen så forkert, men optagelserne skulle jo i kassen,
for på en reklamefilm har du måske en dag eller højst to dage til
at lave hele filmen i. Jeg synes, det er en svær balancegang, hvor
meget man skal involvere sig i børnene. Det er os skuespillere,
der skal have en naturlig relation til dem, når kameraerne ruller,
så vi er nødt til at involvere os unaturligt meget. Men vi skal
altså kunne se dem i øjnene bagefter.”

Børn bør have en tillidsmand
Jesper Asholt har været med på et møde med Børnerådet i forbindelse med forarbejdet til den ny rapport om børn i underholdningsbranchen.
”Mit indtryk er, at alle i branchen for så vidt gerne vil forbedre
arbejdsforholdene for børn i film og teater, men det er ikke
nødvendigvis alle producenter, der har lige stor erfaring med
børneskuespillere. Derfor foreslog jeg, at man havde en slags
ombudsmand eller en børnetillidsmand med på optagelserne,
når der var børn med under 14 år. En stærk person med forstand på børn, der kan sige fra på børnenes vegne, hvis det er
nødvendigt. Vi har altid haft en børnepasser på de film, hvor jeg
har været med, men det kan være svært at tage en så ansvarsfuld opgave på sig for et ungt menneske, der måske nærmest er
ansat på frivillig basis,” siger Jesper Asholt, og fortsætter:
”De fleste, jeg har oplevet, har gjort det rigtig godt, men det
er nødvendigt også at udstyre dem med en autoritet i forhold til
filmens producent og producer. I begyndelsen af min karriere har

jeg oplevet optagelser, hvor børn faldt i søvn mellem takes og
hvor indspilningslederen burde have sagt stop. Der er jeg så med
rutinen og alderen blevet bedre til selv at gå ind og blande mig.
Også i de tilfælde hvor noget ser for farligt ud. Men det skal ikke
være skuespillerens job.”
Asholt peger også på, at en eventuel børneombudsmand
sammen med forældre kunne sikre sig, at børnene får prioriteret
vigtige eksamener og andre begivenheder i privatlivet i forhold
til produktionsplanerne.
”I fremtiden skal vi lige have det sidste nøk af selvdisciplin og
integritet ind i film og teater, når det gælder arbejdet med børn.”
siger Jesper Asholt.

SKUESPILLERES
ERFARINGER BAG
RAPPORT
Formand for Skuespillerforbundet Katja Holm fortæller
om baggrunden for Børnerådets nye rapport:
”For fire til fem år siden begyndte vi i forbundet at få
en del henvendelser og kommentarer fra vores medlemmer om, at børn på teater og film ikke altid blev behandlet lige ordentligt, og at skuespillerne ofte stod med ansvaret. Sammenlignet med vores kolleger i blandt andet
USA og Canada viste forholdene sig at være meget anderledes herhjemme og noget ringere. På den baggrund
gik vi til Børnerådet, hvor man heldigvis var interesseret i
at tage sagen op,” siger Katja Holm, og fortsætter:
”Det er væsentligt, at børnene bliver behandlet ordentligt. For børnenes skyld, naturligvis. Men også fordi,
at hvis der ikke bliver taget hånd om børnenes trivsel og
arbejdsvilkår, så går problemet videre til vores medlemmer. De bliver tvunget til at tage sig af noget, som de ret
beset ikke har ansvaret for, måske ikke kan overskue ved
siden af deres eget arbejde – og ikke altid nødvendigvis
ved noget om.”
Dansk Skuespillerforbunds overenskomster dækker
ikke børns arbejde, men forbundet har til gengæld valgt
at lave to standardkontrakter til brug for børns medvirken
i henholdsvis teater- og film- og tv-produktioner.
”Kontrakterne indeholder de vilkår og de forhold, som
efter vores opfattelse skal aftales, når man ansætter
børn i branchen. Kontrakterne skal blandt andet være
med til at sikre, at arbejdsgiveren får sat navn på en
kontaktperson, der har til opgave at tage sig af barnet, at
der bliver sat ord på forventninger til barnet og barnets forældre, og at prøvedage, spilleperiode og daglig
arbejdstid er aftalt på forhånd. Vi håber, at kontrakterne
vil være med til at sikre, at vores unge kolleger får en god
oplevelse, når de beskæftiger sig med tv, film og scenekunst,” siger Katja Holm.
Ud over vilkår om ansættelsesforholdet indeholder
kontrakterne desuden en vejledning til forældrene.
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Kritisk
modspiller
Da Politiken og
Jyllands-Posten
i slutningen af
august satte
deres fastansatte
teateranmeldere fra
bestillingen, gav det
genlyd i teaterkredse.
To teatre trak
deres annoncer, og
debatten rasede over
det potentielle tab
af viden om teatret.
Men hvorfor er
teaterkritik så vigtig?

og teatrets
førsteelsker
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Af Jacob Wendt Jensen
Søren Møller fra Fredericia Teater besluttede ligesom Martin
Lyngbo fra Mungo Park at tilbageholde annoncer til en værdi af
omkring 700.000 kr. indtil man havde set, hvad fremtiden ville
bringe på anmelderområdet på Politiken og Jyllands-Posten.
Siden har Søren Møller været til møde med Politikens chefredaktør Christian Jensen, der fortalte, at Politiken stadig vil være
et medie, der prioriterer scenekunst.
”Og det lyder for så vidt meget fint. Men jeg er stadig skeptisk i forhold til, at man skærer så meget viden væk og samtidig
vil være førende på et stofområde,” siger teaterdirektøren, der
betragter det, han kalder for ”genansættelserne af Monna
Dithmer og Henrik Lyding i begrænset omfang” som en symbolsk handling.
”Vi har stadig til gode for alvor at finde ud af, hvor de aftaler
ender henne rent praktisk. Lige nu har jeg svært ved at se, at
niveauet er det samme som tidligere. Man kan godt sige, at det
er en voldsom beslutning, vi har taget, og det er muligt, man på
redaktionerne mener, der er vandtætte skodder mellem redaktionen og annonceafdelingen, men der er jo den sammenhæng,
at vi annoncerer der, hvor vi mener, at vores potentielle kunder
er.
Det er selvfølgelig en knivsæg at balancere på for mig, men
samtidig er det en helt logisk beslutning ikke at annoncere i
medier, der ikke vil prioritere scenekunsten.” siger Søren Møller.
Preben Kristensen og Rikke Hvidbjerg i forestillingen ’Anything Goes’. Foto: Miklos Szabo.

Tab af viden
Teaterdirektøren understreger, at han hverken vil bestemme,
hvem der skal anmelde teater på de store aviser eller blande sig
i indholdet af anmeldelserne. Han er blot nervøs for udviklingen
set i det lange perspektiv.
”Da jeg hørte om afskedigelserne, syntes jeg, det var en
fuldstændig vild beslutning i forhold til, at der er så relativ lidt
centraliseret viden på området.
Som jeg ser det, er viden en ekstremt vigtig del af de nationale mediers eksistensberettigelse på den lange bane. Vores
teaterforestillinger bliver mere anmeldt end nogensinde før.
Flere og flere siger noget om det, vi laver. Det være sig bloggere,
magasiner og mindre medier. Så jeg råber altså ikke op, fordi
jeg er bange for, at vi ikke bliver anmeldt. Nej, men problemet
opstår, når den store viden og den fagligt solide baggrund ikke
bliver brugt og overleveret, så anmelderne leverer tekster, der
forholder sig kritisk til en genrekontekst og perspektiverne i
teatrets historie – og i stedet bare nøjes med at bedømme, hvad
der er godt og skidt,” siger Søren Møller.
Han anerkender, at der findes stribevis af dygtige bloggere,
men han slår samtidig fast, at det er på de landsdækkende aviser, Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske og Information, der er
– eller i hvert fald har været – en stor indsigt baseret på faglig
viden oparbejdet gennem en årrække.

Anmeldere sælger billetter
”Angående salg af billetter til vores teaterforestillinger, så
er et begejstret publikum, det vigtigste for os. Men i samme
åndedrag vil jeg så dog også tillade mig at konkludere, at gode
anmeldelser kan være med til at forstærke salget. En del af
vores publikum spejler sig i teaterkritikken, så når de gode
anmeldelser kommer med ind i billedet sammen med det glade
publikum, kan det for alvor gå hurtigt med salget af billetter,”
siger Søren Møller.
Teaterchefen understreger dog også, at han vil opleve færre
fagligt tunge anmeldelser som et tab af en konstruktiv med- og
modspiller, En med- og modspiller, han vil savne.
”Jeg har da langt fra altid været enig i de to nævnte anmelderes holdninger. For eksempel kunne jeg helt privat godt
tænke mig en mere musical-glad anmelder på Politiken, men jeg
respekterer Monna Dithmers faglige viden. Gør du det som læser, har du en anmelder, der har et fundament, du kan stole på,
uanset hvor enig og uenig du er,” siger han og tilføjer, at anmelderens rolle også er vigtig, fordi refleksionsgraden i samfundet i
det hele taget er temmelig ringe.
”Det er i øvrigt et fælles træk mellem kultur og journalistik,
at det nok ikke gør ondt i morgen, hvis man skærer noget væk,
men det gør ondt på samfundet på den lange bane,” siger han
afsluttende.

Konstruktiv kritik – også når det gør ondt
Preben Kristensen er skuespiller, og han er i øjeblikket med i
’Anything Goes’ på Det Ny Teater. I hans øjne har teateranmeldelser mange funktioner.
”Det Ny Teater er jo et teater med mange pladser, så det er
indlysende, at der er brug for positiv omtale for at få solgt billetter. Vi havde solgt mange i forvejen, men efter de heldigvis
gode anmeldelser, kom der ekstra godt gang i salget. I dag er
både anmeldelser og PR blevet endnu vigtigere end tidligere.
Vi kan stå og lave noget nok så genialt på scenen, men hvis det
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’Klokkeren fra Notre Dame’ med Patrick Terndrup, Thomas Jensen, Maria Wichmann, Lars Mølsted (Quasimodo),
Rasmus Faartoft, Rasmus Grandt, Vanessa Rodriguez Ibarra (Esmaralda). Foto: Søren Malmose

er hemmeligt, så kommer der jo ingen og ser på os. Det er ikke
sådan, at jeg selv bruger anmeldelserne til noget direkte, for når
man er så gammel i gårde som jeg, ved man som regel godt, om
det man arbejder med er godt eller noget lort. Vi forbereder os
jo så godt som muligt hver gang, og som vi siger, så kan vi ind i
mellem tage fejl – bare vi gør det med stor overbevisning,” siger
Preben Kristensen, og fortsætter:
”Man siger jo, at når man får en dårlig anmeldelse, er anmelderen idiot, men når man får en god, så er han til at regne med.
Men sådan forholder det sig alligevel ikke helt. Hos de teaterkritikere, der er virkeligt gode, kan man godt bruge selv en mere
reserveret anmeldelse, fordi den kan være konstruktiv i kraft
af sin faglighed. Ofte er det jo de negative anmeldelser, man
husker bedre end de positive. Da jeg havde min første hovedrolle på teatret i ’West Side Story’, beskrev Knud Schønberg fra
Ekstra-Bladet mig som ’en landsholdsspiller med knæskade’ i
en anmeldelse, hvor han i det hele taget anmeldte stykket som
en fodboldkamp. Jeg kunne ikke se det rimelige i det dengang,
men min stemme var slidt ned, så han har sikkert haft ret. Det
var da altid en bedre beskrivelse end, hvis han havde skrevet ’en
superligaspiller i nedrykningsfare’.”
I lyset af den seneste udvikling er Preben Kristensen nervøs
for, at der i fremtiden vil komme færre kvalificerede teateranmeldelser.
”Dagbladenes prioritering er meget besynderlig. I forvejen
underprioriterer de jo i den grad landsdelsscenerne i Aarhus,
Aalborg og Odense, hvor der altid tidligere var anmeldere til
stede fra landsaviserne. Det virker desværre som om, vi på alle
måder satser mindre og mindre på kulturen herhjemme, om så
det er blandt politikerne eller på aviserne.”

Teatrets førsteelsker
Michael Bach Henriksen, kulturredaktør på Kristeligt Dagblad, er
klar i mælet, når man spørger ham, om teaterkritik er vigtig.
”Hvorfor dagbladene bør være stærke på det her område,
handler om, at det er nødvendigt med en uafhængig kritik af
kulturlivet i Danmark. Hvis vi ikke har det, kommer kritikken
i lommen på økonomiske interesser. Læserne har i en avis en
forsikring om, at anmelderen er en uvildig stemme, og det må
være livsnerven for al kunstkritik. Det er den dejlige oplysningstradition vi er rundet af i den vestlige verden. Masser af kunst
er jo blevet til, fordi kritikere har kritiseret eksisterende kunst,

og så er der på den baggrund opstået ny kunst. Ideelt set er den
gode kritiker altså med til at skabe endnu bedre kunst.” siger
Michael Bach Henriksen, og fortsætter:
”På teatrene kan de også bruge kritikken, hvad enten de vil
vide af den eller ej. Som så meget andet i verden giver teaterkunsten jo først mening, når den ses udefra og det første
vidne er teateranmelderen. Kritikeren er med til at komplettere
udtrykket, fordi vedkommende er teatrets førsteelsker. Det
nøgne teater er dermed meget afhængigt af, at der er dygtige
teaterkritikere. Om de så er fastansatte eller freelancere behøver ikke betyde noget, bare de er dagbladets repræsentanter og
tjener læsernes interesse. I USA har der været en tendens til, at
kritik af kulturen bliver udfaset i aviserne for at høre tidsskrifterne til, men det synes jeg er en forkert holdning. Min erfaring
er, at vores læsere elsker anmeldelser. Både fordi det er en del af
avisens eksistens som debatorgan, og fordi læserne kan bruge
dem til at navigere efter i kulturlivet. Man kan næppe overvurdere vigtigheden af den vrisne anmelderskikkelse, fordi det giver
os alle sammen noget at tale om.”

STATUS PÅ POLITIKEN
OG JYLLANDS-POSTEN
På Politiken blev stillingen som teaterredaktør nedlagt i
august måned. Monna Dithmer har sagt ja til stadig at
anmelde teater for avisen med det som fungerende
kulturredaktør Jens Lenler beskriver som ’et antal faste
leverancer pr. måned’. Lenler siger yderligere:
”Vi kommer fortsat til at prioritere teater højt, men vi
prøver generelt på alle kritikområder at lave større, mere
tendensprægede anmeldelser og artikler, hvor vi typisk
samler flere værker i én samlet anmeldelse, der giver mere
perspektiv.”
Jyllands-Posten har ikke meldt tilbage på Scenelivs
spørgsmål i sagen, men på avisen har man tidligere sagt,
at Henrik Lyding fortsat vil være tilknyttet avisen som
freelanceanmelder.
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’Human Afvikling’
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skaber
human
udvikling

Kristoffer spiller rollen som sig selv,
men overtager også flere steder rollen
som Jacob.
Foto: Per Morten Abrahamsen.
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Af Kat. Sekjær

I forestillingen ’Human
Afvikling’ kombinerer
Stages of Science
teaterets kunstgreb og
fascinationskraft med
hårde videnskabelige facts.
Publikum konfronteres
med deres egne fordomme
i mødet med spastikeren,
Jacob Nossell, der hudløst
fortæller sin historie.
Sceneliv har mødt instruktør
og skuespillere inden
prøveforløbet for at få dem
til at fortælle om deres vision
med forestillingen. At åbne
vores bevidsthed og give
en indsigt, der kan rykke på
fordomme og adfærd.

Adfærdsændrende og erkendelsesdrivende teater bestående af
lige dele personlig historie, videnskabelige fakta, dramaturgisk
snilde og kunstneriske greb – mindre kan ikke gøre det, når
Stages of Science sætter forestillingen ’Human Afvikling’ på
nationalscenen.
Scenelivs udsendte møder instruktør Thomas Corneliussen
på Det Kongelige Teater netop inden prøveforløbet til den endelige forestilling går i gang. Det er to år siden, i 2014, at Stages
of Science gennemførte ’Human Afvikling’ som et pilotprojekt
– dels for at finde ud af, hvordan den dramaturgiske struktur
skulle være, men også om og hvad teater kan bidrage med til
forskningen i vores sociale adfærd.
Det, der startede som en personlig fortælling, der bare skulle
have lidt instruktørhjælp til at blive et stand-up foredrag, viste
sig at være så stor en historie, at den voksede til både at blive
en dokumentarfilm og et teaterstykke. En historie om dét at
være menneske, som på én gang er personspecifik men samtidig så generel, at alle kan spejle sig i den: Historien om at være
et menneske set gennem andre menneskers øjne.
’Human Afvikling’ er historien om Jacob, der er adopteret fra
Korea og spastiker, historien om hvordan han bliver set på, om
de stigma han bliver udsat for. For at få tilskuerne til at forstå
Jacob – ikke bare med intellektet – skal man via deres indlevelsesevne tale til både deres sanser og følelser. På den måde kan
man ifølge skaberne af forestillingen ændre deres fordomme
og deres bevidsthed om folk, der som Jacob er anderledes. For
det er netop dét, ’Human Afvikling’ sætter spørgsmålstegn ved.
Hvordan og i hvor høj grad er han anderledes?
Han afviger fra normen udefra, men indefra viser en hjernescanning ifølge eksperter, at hans hjerne har kompenseret for
hans hjerneskader i en sådan grad, at resten af den kan kaldes
’supernormal’. Det er fortællingen om alle de bump og huller, der
er på hans livs vej – men også fortællingen om os, om hvordan
vi alle bærer på både smerte og glæde: Der er ikke så langt fra
den handicappede Jacob Nossell med det eksotiske ydre, den
besværede gang og den langsomme tale til den helt almindelige
fyr, skuespiller Kristoffer Fabricius, der gestalter ham på scenen.
Og det er gennem Kristoffers fremstilling af Jacob, gennem
skuespillets prisme, at det pludselig står klart, at Jacob, der
ellers på alle måder repræsenterer en minoritet – at han også
er som alle andre; et mennesker, der føler, lever, fejler, tænker,
griner, frygter og drømmer.

Erkendelsesdrivende teater
For Thomas Corneliussen, der står bag forestillingen, har teateret altid haft til opgave at skabe indlevelse og behandle nogle
grundtemaer, som vi har til fælles.
Han kalder den teaterform, Stages of Science arbejder med,
for ’erkendelsesdrivende’. Det er en form, der er opstået hen
ad vejen. Den erkendelsesdrivende effekt, har de konstateret
opstår, når forestillingen veksler mellem indlevelsen i det, der
sker på scenen, og præsentationen af fakta og dilemmaer, som
publikum derefter aktivt skal tage stilling til. Det kan for eksempel få dem til at erkende holdninger eller fordomme, de måske
slet ikke var klar over, at de havde.
Med ’Human Afvikling’ fik Thomas Corneliussen det, han
kalder ’alle tiders undskyldning for at beskæftige sig med den
livssmerte, vi alle bærer rundt på’. Når vi som publikum møder
Jacob, bliver vi mindet om, at der er smerte i verden, og at alt
ikke er perfekt. Det sker både gennem den personlige fortæl-
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Det er vigtigt, at det handler om publikum og deres erkendelse.
Jeg ville gerne passe på Jacob og se ham vokse under forløbet,
men min primære opgave er at formidle til publikum,
så det giver mening set udefra.

ling, men også gennem hårde facts om Jacob som menneske, for
eksempel fremlæggelse af hans medicinske journaler, hjernescanning og en til lejligheden anskaffet DNA-analyse af Jacob
Nossells gener. Thomas Corneliussen mener, at vi i vores tid er
blevet så vant til at glide af på personer, der er anderledes, vant
til glansbilleder og til lækre opdateringer på Facebook, at vi ikke
ved, hvordan vi skal opføre os, når vi står overfor det anderledes.
Men derudover forklarer instruktøren, at spastikeren Jacob også
gør noget ved os rent instinktivt:
”Jeg snakkede med Henrik Høgh-Olesen, som er institutleder
på psykologi ved Aarhus Universitet, og han sagde, at det, der
sker instinktivt, er, at vi får en impuls til enten at flygte eller slå
ham ihjel. Instinktivt repræsenterer han sygdom for os. Hans
krop opfører sig ikke, som den skal, og derfor forbinder vi det
ubevidst med, at han må være angrebet af en særlig sygdom –
og den skal vi sørge for ikke at blive smittet af.”

Kan man hive data ud af publikum?
Et af hans mål med forestillingen er at gøre tilskuerne bevidste om deres instinktive reaktioner, for på den måde kan de
forholde sig til dem og forhåbentlig få en anden og mindre
stigmatiserende adfærd.
”Det er det, forestillingen gør – den siger: ’Hej. Når I sidder
her med mig, sker der de her ting i jer. Kom, lad os finde ud
af, hvad det er’. Det er den måde, vi åbner forestillingen på. Vi
prøver at omfavne publikum, gøre dem nysgerrige og inddrage
dem.”
Altså en slags udforskning af vores menneskelige natur og
reaktioner. Forskningsleder, Kristian Moltke Martiny, var tilknyttet pilotforestillingen og fulgte hele processen med stykkets
tilblivelse – ganske enkelt fordi Corneliussen havde en ide om,
at man måtte kunne bruge den viden og nye erkendelse, forestillingen gav publikum til noget – mere og andet end oplysende
underholdning:
”Jeg spurgte ham, om ikke det gav mening på en eller anden
måde at hive data ud af alle de publikummer, vi nu havde – for
nu havde vi en formidling af en samfundsrelevant problematik,
som der i dén grad er behov for at arbejde med. Vi anede ikke,
hvordan vi skulle gøre det, men han sagde ja. Det prøvede vi,
og undersøgte både om det kunne lade sig gøre, og om det gav
mening.”
Der blev lavet en psykologisk test af en fokusgruppe før og
efter teaterstykket. Under selve teaterstykket blev fokusgruppen samt 250 personer i publikum præsenteret for et interaktivt
spørgeskema, hvor spørgsmålene omhandlede fysisk handicap,
Jacob Nossell og de situationer, der blev fremstillet på scenen.
Formålet var at engagere publikum i karakteren Jacobs situation
og skabe refleksion over det at leve med et fysisk handicap.
Mens spørgsmålene blev besvaret, kunne publikum løbende
og i real-tid se på en skærm, hvordan svarene fordelte sig. Tre
måneder efter teaterstykket blev fokusgruppen interviewet, og
her beskrev samtlige fra fokusgruppen eksempler fra hverdagen, hvor de med udgangspunkt i teaterstykket havde ændret
adfærd i mødet med personer, som de ellers havde fordomme
om, for eksempel personer med fysisk handicap, med anden

etnisk baggrund eller udviklingshæmmede. På den måde kunne
Stages of Science konkludere, at forestillingen havde rykket ved
folk – ikke bare under forestillingen, men også i verden uden for
teatersalen.

Publikums repræsentant og Jacobs alter ego
På scenen optræder hovedpersonen Jacob Nossell som sig selv
og Kristoffer Fabricius som både sig selv og som Jacob. Fordi
Jacob Nossell er en virkelig person, har det været en ganske
særlig udfordring for Kristoffer Fabricius at skulle spille den
person, som både han og publikum møder. Men skuespillerens
funktion på scenen er væsentlig – den er nemlig katalysator for
publikums forståelsesproces:
”Det er vigtigt, at det handler om publikum og deres erkendelse. Jeg ville gerne passe på Jacob og se ham vokse under forløbet, men min primære opgave er at formidle til publikum, så
det giver mening set udefra. Det, der er det geniale ved at have
Kristoffer på, er, at så bliver det møde, som publikum har med
Jacob, også noget, der også sker på scenen,” forklarer Thomas
Corneliussen. Kristoffer Fabricius er med andre ord publikums
repræsentant på scenen: Han er den, publikum nemmest kan
forholde sig til. På scenen opstår et vendepunkt, hvor Jacob
siger, at ’nu vil han ikke mere’ – han vil have en pause, og så må
Kristoffer Fabricius overtage:
Mindst en gang om måneden oplever Jacob, at en taxachauffør forsøger at snyde ham, fordi de tror,
han er retarderet. Foto: Per Morten Abrahamsen.
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TEATER SOM
ADFÆRDSÆNDRENDE
FORSKNING
”Så siger Kristoffer, at det skal han nok. Men så insisterer Jacob
på, at Kristoffer også skal spille ham og tale som ham.”
Og her sker der noget grænseoverskridende, for Jacob taler
besværet og langsomt, artikulerer dårligt og er sprogligt svær
at afkode. Når Kristoffer Fabricius skal tale som Jacob, virker
det først som om, han gør nar af ham – og derefter bliver det
decideret pinagtigt. Den oplevelse får publikum – ikke gennem
Jacob Nossell, men gennem skuespilleren, der skal agere ham så
tæt på 1:1, som han kan.
”Vi har leget med alle mulige forskellige versioner af det.
Der gik sport i at tale ligesom Jacob. Men da vi kom om på den
anden side af det, er der også en stor blufærdighed,” forklarer
Thomas Corneliussen. Den første blufærdighed, opstod hos
Kristoffer, da han skulle ind og lave netop dén scene, hvor han
skal overtage rollen som Jacob. Pludselig stod det enormt stærkt
frem. Kristoffer Fabricius havde svært ved at gøre det. Han
havde ikke lyst, siger Thomas Corneliussen:
”Det blev pludselig næsten et overgreb fra Jacobs side: ’Jeg
vil have det, og du skal gøre det sådan! Jeg vil repræsenteres
sådan, og det skal virke sådan …’ Så forstår man det godt. Man
forstår, at Jacob gerne vil have, at hvis andre skal spille ham, så
skal de fandme også gøre det godt, så man forstår situationen.
Men på den anden side er der også et eller andet forkert i at
gøre det. Pointen bliver så meget stærkere sidenhen, hvor

Om Stages of Science
Stages of Science er teater som adfærdsændrende forskning, der løser komplekse
samfundsproblemer – dvs. problemer med
samfundets opfattelse af ting, som vi ikke
forstår.
Bag forestillingen står Stages of Science,
der ud over Kristian M. Martiny udgøres af
instruktør Thomas Corneliussen og en lang
række kræfter inden for både videnskab og
scenekunst. Blandt andet har DNA-forsker
Eske Willerslev, som en del af forestillingen,
kortlagt Jacob Nossels genetiske arvemateriale for at se, om han kan finde forklaringen
på, hvorfor Jacob er endt som ’anderledes’.
Det er ikke et tilfælde, at Stages of
Science har valgt netop teatret som medie
for deres sociale eksperiment, der kortlægger
folks holdninger og adfærd til ’de anderledes’. I et laboratorium bliver det for abstrakt,
og ude i virkeligheden bliver det hurtigt for
komplekst.

Formål
På Gamle Scene på Det Kongelige Teater
satte Stages of Science 21. september 2014
et pilot-eksperiment op for at undersøge, om
teater kan bruges til at forske i psykiske og
sociale fænomener så som social forståelse,
fordomme og holdninger. Pilot-eksperimentet var det publikumsinddragende teaterstykke, ’Human Afvikling’, der med spastiker
Jacob Nossell og skuespiller Kristoffer Fabricius i hovedrollerne og ca. 1100 publikummer,
undersøgte, om man ved hjælp af teatret kan
ændre menneskers opfattelse af og holdning
til fysisk handicap. Eksperimentet viste, at
dette i høj grad er tilfældet.
Resultaterne fra pilot-eksperimentet vil blive
yderligere valideret i det nye eksperiment,
hvor formålet er at kunne præcisere, hvilke
holdninger der ændres, og i hvor høj grad
dette skyldes teaterstykket. Dette gøres
ved at inddrage et stærkere kvantitativt og
kvalitativt datamateriale.
Pilotudgaven af Human afvikling vakte
i 2014 stor opmærksomhed og førte bl.a.
til den Bodil- og Robertnominerede dokumentarfilm ‘Naturens uorden’ af Christian
Sønderby Jepsen.
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Kristoffer tager en DNA-prøve for at finde ud af om Jacobs handicap
er arveligt. Foto: Per Morten Abrahamsen.

Kristoffer siger, at det er svært for Jacob at få en praktikplads,
og han har mistet troen, men nu skal jeg vise, at det kan sgu
godt lade sig gøre – og så spiller han bare som Kristoffer, men
vi hører alle Jacobs ord. Og pludselig står den måde, folk opfører
sig på, når de møder Jacob, helt lysende absurd, fordi der nu står
en helt normal krop og et helt normalt sprog. Så kan vi pludselig
endnu tydeligere høre, hvad det er for en befippelse og se, hvad
det er for en usikkerhed, vi opfører os med overfor Jacob.”

Forvirringen opstår et øjeblik – det er to år siden, de har været
sammen sidst, og hvad er det nu, Jacob siger til den anden Jacob,
der er Kristoffer? Jacob Nossell griner og svarer:
”Jeg siger: ’Nu lægger jeg mit liv i hænderne på dig’. Det sjove
var, at før prøverne gik i gang, holdt vi mange møder med min
psykolog, og vi snakkede en masse om, hvordan jeg ville have
det med, at en anden skulle spille mig. Men det var Kristoffer,
der havde det sværest med at være mig – og ikke omvendt. Det
var svært for ham at tage ansvar for mine følelser.”

Skuespillerens ansvar og den personlige relation
For skuespiller Kristoffer Fabricius var det første møde med
Jacob Nossell overvældende. Dels fordi han ankom med et dokumentarfilmhold bag sig, men også fordi de ved det første møde
gik direkte på at læse manus, forklarer Kristoffer Fabricius:
”Stykket var skrevet, som om vi allerede var venner og kendte hinanden – så jeg skulle sige ting om Jacob, som jeg egentlig
ikke vidste noget om. Men det gik jeg i gang med. Og det var
simpelthen så grænseoverskridende, at gå ind og tage ansvaret
for Jacobs fortælling. At gå ind og sige: ’Vi to er best buddies, og
det, Jacob mener, er …’ Jeg skulle med det samme sige, at ’den
plads tager jeg. Og jeg kan sagtens fortælle, hvordan det er at
være dig’.”
Efter at have læst nogle scener gik Jacob på gulvet med en
monolog, fortæller Kristoffer Fabricius. En monolog med titlen
’et brev til mit ufødte barn’:
”Han gik på scenen og fortalte den. Jeg sad helt åbenmundet
og tårerne trillede ned. Jeg var helt blæst. Det var sådan nogle
kæmpetemaer. Det var ’eksisterer jeg’?, ’lever vi overhovedet’?
Det var, ’Kristoffer, vil du selv have et handicappet barn’?”
Med den begyndelse på arbejdet med ’Human Afvikling’ var
Kristoffer Fabricius, ’sindssygt ydmyg overfor at skulle spille
Jacob’, som han formulerer det:
”Men på et tidspunkt bliver man jo nødt til at gå ind og tage
pladsen. Sige, ’okay – nu fylder jeg det her rum, så nu bliver jeg
nødt til at finde ud af, hvad der sker’. Jeg sagde hele tiden til Jacob, at han måtte sige til, hvis der var noget, der ikke føltes rart,
eller hvis det blev for grænseoverskridende. Men i virkeligheden
var det mig, der skulle arbejde mest med det.”
Jacob Nossell er ankommet og sætter sig ved siden af sit alter ego, Kristoffer Fabricius. De taler sammen om den proces, de
var igennem, hvor de skulle finde en vej mellem det personlige
og intime til det materiale, der skulle iscenesættes. Kristoffer
Fabricius spørger Jacob om en replik i stykket, hvor det bliver
tydeligt, hvilket ansvar, han har for at formidle Jacobs situation
og person:
”Hvad er det nu, du siger? Eller jeg siger?”

Teaterkunsten skaber rum for fælles erfaringer
Kristoffer Fabricius brugte meget tid sammen med Jacob
Nossell for at lære ham så godt at kende som muligt. Det betød
også ekskursioner ud i det virkelige liv. Og her stod de pludselig i
de situationer, Kristoffer havde øvet på scenen:
”Det var så surrealistisk, fordi jeg jo havde vænnet mig til
Jacob. Og pludselig kunne jeg se, at de ting, han havde forklaret – at de virkelig var sådan. Folk talte ikke til Jacob, men til
mig, når vi stod ved kassen – selvom det var Jacob, der havde
dankortet fremme.”
Selvom målet er at bevidstgøre og rykke publikum, er det nu
også sket for Jacob Nossell, forklarer han. Arbejdet med stykket
har fået ham til at forstå, at han ikke er alene med sine følelser
og oplevelse af verden:
”Jeg følte en enorm lettelse over at dele mine følelser og
også putte dem over på en anden. Og det her handler også om
Kristoffer – eller om Thomas. Om deres måde at se verden på.
Det er en lettelse, at meget af det, jeg føler og tænker, ikke bare
eksisterer inde i mig. Det er alment for alle mennesker. Jeg var
ikke så unormal, som jeg sommetider følte mig.”
Jacob Nossell griner indforstået til Kristoffer Fabricius:
”Ja, nu taler jeg så lige for os begge to – men du er jo også
mig. Det betyder noget, at vi ændrer noget i verden. Vi er en del
af løsningen. Jeg kunne da ligeså godt lade være – og så sidde
og græde over mit eget liv. Men det her gør en forskel. Og vi har
håndgribelige beviser på, at folk får afkræftet deres fordomme.
På mange måder laver man jo kunst for at fortælle, hvordan
man ser verden. For mig er det vildt fedt at se, at publikum får
en aha-oplevelse – og at det derfor nytter noget,” siger Jacob
Nossell, inden Thomas Corneliussen afslutter:
”Teaterkunsten kan skabe et rum for fælles erfaringer. Her
spørger vi, hvor samfundet er på vej hen. Om nogle år vil der
være grupper af mennesker – for eksempel mennesker med
handicap, som ikke findes mere. Vi spørger, om det er den vej, vi
ønsker at bevæge os hen mod som samfund.”
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Inspiration...

Rørpost
fra
oven
Inspiration kan være noget helt konkret
og håndfast, som for eksempel et foto
eller en bog. Og det kan være noget så
uhåndgribeligt som et stykke musik,
en lyd eller en duft. Vi har spurgt en
skuespiller, en operasanger og en danser,
om hvordan de finder inspiration. Og
hørt eksperten i inspiration, om hvordan
mekanikken fungerer.

Af Jacob Wendt Jensen
Kenneth Agerholm arbejder som musiker og komponist og har
karrierecoachet hundredevis af kunstnere og iværksættere. På
den baggrund kender han til, hvor vigtig inspiration er som drivmiddel. Han deler inspiration op i tre forskellige tilgange, som
kunstnere drages af.
”Inspiration kan komme fra selve håndværket. En optagethed af detaljen, teknikken, kampen med instrumentets eller
kroppens begrænsninger og den slags. Syntesen sker når håndværket møder værket ved teaterstykket, koncerten eller forestillingen,” siger han og indskyder, at ordet inspiration kommer fra
latinske ’inspirere’ og betyder ’at beånde’ – altså at give liv.
”Dernæst kan inspirationen komme indefra og ud eller udefra
og ind. Den første metode er en intuitiv og følelsesmæssig
tilgang. Umiddelbar og u-akademisk. Man er optaget af at finde
en form, der kan rumme en særlig følelse eller fornemmelse.
Sonja Richter. Foto: Das Büro.

Inspirationen kommer fra kampen med at få udtrykket til at
matche den indre følelse. I ’udefra og ind’-metoden kommer
inspirationen fra ydre benspænd, research, andre kunstnere,
fakta, viden, og regler man skal følge. Som for eksempel Brian
Enos creativity cards,” siger Kenneth Agerholm.
Nogle kunstnere drager klart mest inspiration fra en eller
to tilgange. Men de fleste af os drager flittig brug af mange
tilgange.
Kenneth Agerholm minder desuden om de mange inspirationskilder, der falder ind under disse tilgange. For eksempel
tidsånden, penge, søgen efter ophøjethed, provokation, oprør,
accept, afhængighed og ønsket om at blive berømt.
For ikke at tale om det biologiske scoreparameter, jævnfør
Jens Jørgen Thorsens berømte citat: ’Jeg maler for at få fisse’.
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Sonja Richter i forestillingen ’Madame De Sade’ på Betty Nansen. Foto: Das Büro.
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For nylig har jeg spillet Madame de Sade på Betty Nansen
Teatret, og det var en rigtig svær rolle. Den var tekstrig og på
alle måder fed, men den var også svær, fordi der var et stort
spænd i min rolle, der foregår over 18 år. Min karakter gik igennem alt, hvad man næsten kunne tænke sig på de to til tre
timer på scenen. I begyndelsen var jeg bange for, når jeg nåede
til slutningen af stykket og var kommet langt hen i hendes udvikling, om jeg så i løbet af natten og den næste dag ville kunne
nå at komme hen til starten på hendes liv i stykket igen. Sådan
rent følelsesmæssigt. Hun er så ung og åben i starten, og hun er
til gengæld et helt andet sted henne i slutningen.

Sorg og forelskelse

EN SCRAPBOG INDE I
HOVEDET
Fotos, musik, dufte, følelser. Sonja Richter samler stemninger
og billeder i en slags mental scrapbog. En sang kan hjælpe skuespilleren hen til det sted, hvor hun rammer en tilpas mængde
sorg og forelskelse.
”Når jeg læser på en ny rolle, begynder jeg også meget
hurtigt at suge stemninger og billeder til mig. Det sker helt ubevidst. Jeg samler på ting og laver en slags scrapbog, og selv om
jeg har lavet den rent fysisk nogle gange, foregår opsamlingen
af materiale for det meste oppe i hovedet. Måske er det fotos,
musik, dufte, følelser eller alle mulige andre udtryk.
Alt det, jeg samler, kan fylde meget i mig. Det føles som hele
biblioteker, der fylder enormt meget, så der er ret lidt plads til
selv at tænke samtidig. Scrapbøgerne er noget andet end mig
selv, men de bliver på en måde med tiden til mig selv.

Dedikerede kunstnere
I 2012 fik Jørgen Schlosser og Mingo udgivet bogen
’Dedikeret’, hvor 25 danske kunstnere gav interviews
om inspiration. Følgende er et udpluk:

Du har et manuskript. Du har måske en Strindberg
eller Shakespeare eller en Lise Nørgaard. Du har et
drama. Og det er som et bål, kan du tænke dig – i midten.
Og så er der nogle, som er gode til at fortælle historier. Og
her er der som regel altid nogle, der synes, det er sjovt at
høre en god historie. Og historien ligger som bålet imellem
os. Det er det åndedræt, der findes. Så det er en stor inspiration. Vi arbejder jo i inspirationen alle sammen – forhåbentlig. Det andet ville da være tomt og goldt.”
Ghita Nørby, skuespiller.

Jeg var simpelthen bange for, om jeg kunne finde startpunktet
helt præcist dagen efter. Hvis man starter et følelsesmæssigt forkert sted, kan det nemlig være svært at finde balancen
undervejs. Jeg skulle helt hen til renheden og det ægte og mere
uskyldige fra starten i den rolle.
Jeg lukkede garderoben en halv time før forestillingen skulle
begynde, og det har jeg ellers aldrig gjort før. De andre sang
popsange og talte og hoppede op og ned, men det kunne jeg
ikke, hvis jeg skulle finde den koncentration, jeg skulle bruge. Og
så lyttede jeg til en bestemt sang, før jeg skulle ind på scenen.
Sangen hjalp mig hen til det sted, hvor jeg ramte en tilpas
mængde af sorg og forelskelse. De ord, jeg kunne bruge, var fra
Fiona Apples sang ’Never is a Promise’, som hun havde skrevet
som helt ung pige. Jeg sad en dag og hørte nummeret undervejs,
mens jeg læste på rollen, og så sagde det ’klik’ og jeg havde
endnu et element til scrapbogen. Jeg begyndte så at høre det
meget under prøverne, og begyndte også selv at spille det på klaver. Jeg kan så nogenlunde spille klaver, men har ikke dyrket det.
Det er blevet min nervemedicin at spille, og det er ubeskriveligt
rart for mig. Jeg kan næsten tude, bare vi taler om det.”

Jeg vil sige, at jeg ligesom musikeren altid skal øve
skalaer. Jeg skal holde mit værktøj skarpt og holde mig
i gang. Man kan sige, man træner sig op til en virtuositet, hvor
man rent faktisk tænker på, hvad man står og laver. Det kører af
sig selv. Den tilstand kommer livet igennem til at betyde mere
og mere: Der, hvor tingene sker, og hvor man er mest koncentreret. Mens jeg er i gang med at lave et maleri, kan det faktisk
sætte andre malerier i gang, så jeg bliver nødt til at gå hen og
gøre noter, mens jeg arbejder. Og det er jo fordi, jeg er enormt
koncentreret.”
Michael Kvium, kunstmaler.

Inspiration kommer jo ikke bare. Inspiration er noget,
man kan øve sig på. Inspiration er hårdt arbejde. Det er
ligesom at tilbede inspirationens Gud. Du bliver nødt til at bede
rigtigt mange gange, og du bliver nødt til at være tro mod din
egen inspiration og bruge tid på den. Og bruge tid på at gøre dig
klart, hvor du ikke er inspireret. Jeg har fundet ud af, at når først
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Foto: Ditte Capion.
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STOLTHED OG SIX
FEET UNDER

For operasanger Sofie Elkjær Jensen kan inspirationen komme
fra ønsket om at gøre noget mere end 100 procent rigtigt, fra
mødet med folk på gaden, en tv-serie eller fra ren og skær
kærlighed til faget.
”Jeg bliver inspireret på forskellige måder til forskellige
formål. I de højtprofilerede job med orkester og teater, hvor alt
er sat op for en på forhånd, er min inspiration den professionelle
stolthed og perfektionisme. Den oprigtige interesse i at gøre
tingene på den bedst mulige måde.
For eksempel havde jeg i foråret en rolle i Det Kongelige Teaters kammeropera ’Powder her face’, der blev opført på Takkelloftet. I en stor rolle sang jeg nykomponeret moderne musik. Det
var umiddelbart svært, for rytmemæssigt er der skæve spring
i tonerne og underlige intervaller, som man ikke lige er vant til.

Her var det et stort incitament – og dermed inspiration –
at øve, så jeg kunne det, jeg skulle kunne mere end 100
procent. Jeg ville gerne gøre det fuldstændigt rigtigt. Det
kan tage et år at indstudere sådan en rolle.
Man øver sig også meget på klassikerne, men der
ligger bedriften fortrinsvis i at gøre det klangmæssige
smukt. Mozart og Puccini synger man ofte, og Händels
’Messias’ synger jeg jo som sopran næsten hvert år til jul,
så der kender jeg musikken ud og ind. Her gælder det om
at være perfektionistisk angående klang og musikalitet.
Hver dirigent har deres bud på, om den berømte arie ’Rejoice’ skal gå hurtigt eller langsomt, og her må sopranen
forsøge at navigere efter bedste evne.

Smelter sammen på vidunderlig facon
Når jeg decideret skal spille roller, kan jeg få inspiration
mange steder fra. Fra folk jeg ser på gaden, eller folk jeg
møder og observerer. Man kan blive inspireret af deres
gestik for eksempel. Det er også sket, at jeg har fået
inspiration fra en skuespiller i en tv-serie. Da jeg skulle
være med i Francis Poulencs ’Karmeliterindernes samtaler’, der var en stor produktion på Gamle Scene på Det
kongelige Teater, skulle jeg spille en forsagt kvindetype,
og der så jeg en skuespiller i tv-serien ’Six Feet Under’,
som jeg kunne observere. At man lige opdager en mimik
og et kropssprog, man kan bruge på den måde, er jo held
med timingen, men nogle gange kan det hele smelte
sammen på en helt vidunderlig facon. Pludselig ser man
et eller andet, der kan forløse rollen for en.
Sangmæssigt er jeg inspireret af Maria Callas. Hun
er både elsket og hadet, men jeg kan godt lide, at hun
synger med en særegen klang og har en knap så perfekt
stil, hvor hun laver små fejl undervejs. Jeg vil hellere høre
en stemme med stor personlighed, end en perfekt men
lidt mere kedelig stemme.
Og endelig, så er inspiration noget helt andet, når man
selv er primus motor på en forestilling eller i et projekt.
Jeg er med i en duo med en fløjtenist, hvor vi eksperimenter meget, fordi jeg i bund og grund synes, at det at være
kunstner, forpligter en til også at være pioner en gang
imellem. Min inspiration er, hvis man skal tænke mere
generelt, at jeg bare gerne hele tiden vil arbejde. Fordi jeg
elsker det.”
Sofie Elkjær Jensen. Foto: Kristian Einang.

jeg har en idé, og skal lave det reelle arbejde bagved, kan jeg
godt lide at gå alene i byen – med en kaffe, dette er meget
vigtigt – og lave arbejdet, mens der sker noget rundt omkring
mig. Jeg vil aldrig kunne bo på landet.”
Cæcilie Norby, sanger.
Jeg er egentlig vokset op som et meget logisk tænkende menneske. Jeg var for eksempel meget god
til at gå i skole. Jeg var god til at forstå, hvad læreren sagde
og gøre det. Så jeg har altid haft en 1:1 tilgang til det at gøre
noget som helst i virkeligheden. Så på den måde er det med
inspiration noget, jeg først nu er ved at sætte rigtig pris på –
altså alt det, man ikke kan sætte i kasser. Min gamle vejleder,
Joen Bille, havde et udtryk, der hed ’rørpost fra oven’, når der
sker sådan noget, som man ikke rigtigt kan forklare. Måske er
jeg ved at åbne mere op for det.”
Birgitte Hjort Sørensen, skuespiller.
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Danser Tomomi Yamauchi lader sig inspirere af kulturforskelle, af oplevelser i hendes eget liv, men også af den måde,
publikum tager imod dansen – forskelligt fra aften til aften.
”Et godt eksempel er stykket ’Made in Japan’, der blev opført i Dansehallerne i april. Det handler egentlig ikke så meget
konkret om Japan, men mere om hvordan
folk bevæger sig væk fra deres hjem og
skaber et nyt miljø, der hvor de rejser hen.
Jeg forsøgte at skabe en projektion af,
hvem jeg er og hvilke idéer andre måske
har om, hvem jeg er.
Når man ser på japanere udefra, bruges
der ofte visse stereotyper, og alle japanere er jo
ikke som stereotyperne. For det meste danser jeg
solo, og det gjorde jeg også denne gang. Idéen var at
skabe et lille hus på scenen, så man som tilskuer kiggede ind
på et hus. En genkendelig japaners hus, hvor vedkommende
måske synger karaoke eller ser ydmyg ud. Gennem stykket
kører så en rød tråd, der er inspireret af mit eget liv, så i dette
tilfælde var jeg delvis inspireret af mig selv, kan man sige,
selv om ’Made in Japan’ samtidig blev mange andres historie.
Jeg har danset professionelt i Danmark siden 1999, hvor
jeg blev uddannet på Skolen For Moderne Dans, og derfor er
Danmark i det hele taget også min inspiration. Oprindeligt
kom jeg fra en lille svensk by, hvor jeg opholdt mig i kort tid,
så jeg var lidt bange for at komme til den større by København, men jeg blev taget helt fantastisk imod. Så skete der
det senere, at jeg blev sparket ud af landet efter at have
fornyet mit ophold med tre måneder ad gangen længe, men i
2008 fik jeg lov til at opholde mig permanent her i Danmark.
Inspirationen er også det, som jeg hører danskerne siger om
Japan og japanerne om, hvad de tænker om os. Det stof forvandler jeg til billeder. Renlighed, tolerance og køkultur bliver
for eksempel nogle af temaerne.

Renlighed, tolerance og køkultur
Tomomi Yamauchi. Foto: Thomas Petri.

Foto: Thomas Petri.

Jeg vil også bruge det modsætningsfyldte i Japan, hvor
traditioner og storbyer mødes. Mange danskere har nævnt
animé-tegneserie og animationsfilm, som noget de kender
til, så jeg vil både lægge gamle og nyere kulturreferencer ind.
Vores inspiration som dansere er nok anderledes end sangere
for eksempel, fordi vi ikke bruger ord i vores performances, og
det er ikke så lidt af en udfordring at kommunikere et tema
uden ord. Det kræver en speciel evne til at tænke abstrakt.
Samtidig giver det en stor frihed til at lade sig inspirere og
til at tænke over temaerne. Ud fra koreografens dessiner og
kostumerne skaber man billeder inde i hovedet og sætter
farve på historien, og så ændrer ens performance sig løbende
alt efter din kommunikation med omverdenen på alle mulige
forskellige måder. Den måde, publikum tager dansen ind på,
kan være meget forskellig fra aften til aften. For eksempel
optræder jeg også ofte for børn, og de synes til at begynde
med, at det er mærkeligt, jeg ikke taler på scenen, men så
kommer de hurtigt med på den og reagerer meget impulsivt
på dansen, og det kan gøre, at man ændrer meget i udtrykket ud fra reaktionerne, der også bliver en stor inspiration.
Reaktionerne inspirerer til at gøre noget mere, noget nyt eller
noget anderledes.”
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JA, DET ER ET MILDT ANFALD AF
LAMPEFEBER. DU FÅR NOGEN PILLER DER
NEDSÆTTER AMBITIONSNIVEAUET, OG SÅ
ORDINERER JEG EN DELTIDSANSÆTTELSE I EN
HYGGELIG BØRNEHAVE I PROVINSEN,
HVOR DU KAN SIDDE OG LÆSE PIXIBØGER HØJT FOR RØD STUE. SÅ SKULLE
DU GERNE BLIVE KLAR TIL REUMERTSÆSONEN.

Foto: Karoline Lieberkind

Image og ansvar
Som vi allerede har skrevet om her i Sceneliv, lavede vi kort
før sommerferien en stor medlemstilfredshedsundersøgelse.
Resultatet var imponerende, og der var god grund til at være
tilfreds.
Men som bekendt kan det ikke nytte bare at være tilfreds og
ikke arbejde på at blive endnu bedre. Vi skal hele tiden tænke
over mulige forbedringer, følge med tiden og udviklingen. Og
forholde os til, hvad man forventer sig af os. Ja, helst være to
skridt foran, faktisk.
Et af de områder, jeg glæder mig til at arbejde med, er vores
image. I forbindelse med undersøgelsen handlede det først og
fremmest om DSF image – hvordan bliver vi som fagforening
opfattet af jer? Til trods for stor tilfredshed vil vi gerne gøre det
endnu bedre. Jeg arbejder på, at jeg selv, bestyrelsen og sekretariatet bliver endnu bedre til at melde ud, hvad vi går og laver. Jeg
vil gerne mere ud på arbejdspladserne. Og vi gør os tanker om
behovet for helt nye tilbud. Det er noget af det, vi skal arbejde
med.
Men image handler faktisk også om, hvordan i medlemmer
bliver omfattet i samfundet – af den simple grund, at DSF er
sine medlemmer.
Det handler om, at samfundet omkring os forstår, at kunstnere er vigtige for et samfund – og hvorfor. Noget, som det er
let for mange at glemme, når sparekniven tilsyneladende skal
pege på noget. Det handler om at tage livtag med det helt
forkerte billede af kunstnere, der lever i deres (forkælede) boble,
som nogle desværre stadig har. Det misforståede billede af kunsten som elitær, som noget, der ikke har noget med almindelige
mennesker at gøre.
Det er noget sludder, for kunsten er overalt, og der er noget
for enhver. Det er der vist ikke nogen af os, der kan være uenige
i. Så skal vi bare have de sidste med.
Vi ved godt, at forumteater og krisehåndtering løser væsentlige samfundsopgaver og sparer mange lidelser og kroner både
i offentlige institutioner, på hospitaler, uddannelsessteder og i
det private. Men vi kan blive endnu bedre til at fortælle om det

– alle sammen. Vi kan
blive endnu bedre til at
fortælle om kunstnere,
der tager ansvar for vores samfund. Som man
for eksempel kan læse i
artiklen her i bladet om
forestillingen ’Human Afvikling’, hvor publikum bliver tvunget
til at tage stilling til egne fordomme om nogle af de svagest
stillede i vores samfund – de handicappede. Det er der da ikke
meget ’kunstnerboble’ over. Intet kan som kunsten vise et menneske et andet menneskes inderside, følelser og udfordringer.
Et andet eksempel, som vi også skriver om i dette nummer af Sceneliv, er de mange kolleger, der har kontaktet Dansk
Skuespillerforbund for at bede os gøre noget for de flere og
flere børn, der arbejder på scenen og på film. De er ikke vores
medlemmer – men vores medlemmer har taget et ansvar for
dem, fordi deres vilkår og rettigheder i branchen ikke er beskyttet særskilt. Naturligvis findes der regler om børnearbejde, men
det er faktisk muligt at afvige disse regler ved dispensation
hos politiet. Nogle af vores medlemmer meldte om overtrætte,
dårlige børn. Børn der blev udsat for psykiske overgreb, når de
blev manipuleret til at spille på bestemte måder, eller forældre
der pressede børnene unødigt.
På baggrund af medlemmernes henvendelser valgte vi for
et år siden at gå ind i et samarbejde med Børnerådet for at få
afdækket og analyseret børns vilkår i den kreative branche.
Børnerådet har den fornødne ekspertise og offentliggør i disse
dage resultaterne i en rapport, der forhåbentlig kan danne
grundlag for diskussion og måske endda lovarbejde vedrørende
børnearbejde i vores branche. I mellemtiden har vi selv lavet
to standardkontrakter til børn, som vi håber vil være med til at
sikre børnene anstændige vilkår. Og det hele begyndte med, at
vores medlemmer tog ansvar – fordi de ikke kunne lade være.
Katja Holm
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