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Forord i

Dette har vært en lang reise - fra jeg startet som teaterentusiast på tidlig 80-tall, og gryende forsøk 

på egne teateroppsettinger med Gjøvik Teater, via studieår og læretid innen teater og tilliggende 

fag i Oslo på 90-tallet der jeg fikk delta i det profesjonelle teatret for første gang ved 

Nationaltheatret, til registudier i London, flere frigruppe- og studentproduksjoner, regidebut ved 

Teatret Vårt i Molde, og perioden 2001-2003 ved Det Norske Teatret og "Utan Filter", før veien 

også gikk videre til riksradio, film, og fjernsyn. Jeg ga dog aldri slipp på teatret, fortsatte å 

undervise i drama og media, tok etterutdanning i filmmanuskriptutvikling og ble medieprodusent, 

multimedielærer og regisserte utendørsteater. Så kom det for meg en dag at dette er en ganske unik 

historie, en relativt omfattende erfaring - og jeg lurte på hvorfor jeg hadde gått denne veien, og hva 

det var som samlet trådene? Kanskje kunne dette også være av interesse for andre?

Noen av dem som sto for spinningen av tråden var mine foreldre Mari og Odd Erik som ga meg 

muligheten til å oppleve alt som tenkes kan av kultur, men også sport. Takk. Min kjære 

lillesøster Mari Cathrine spant videre som den som aldri ga opp troen og virkelig lever teaterlivet 

til fulle - og hun har vært en voldsom drivkraft for at jeg aldri ga slipp på teateret. 

Mine to små nøster Oda Josefin og Nora Maria skal ha takk for å ha inspirert og lekt og lurt på 

mye rart - og for å ha skapt mange fine kunstøyeblikk allerede. Jeg håper de en dag leser dette og 

finner nye svar.

Fotballen har vært og en kjær hobby og luftekanal for en kunstnersjel på ville veier, i det senere 

også som ultrassupporter. Gamle kamerater og hun som alltid var der skal også ha takk for turen. 

På den mer profesjonelle vei er det mange på, bak og rundt scenen og livet som har vært til stor 

inspirasjon i prosjekter og sammenhenger nevnt innledningsvis. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg 

velger å oppsummere den svingen i en stor takk til min veileder Siren Leirvåg for inspirasjon, 

meget interessante veiledninger og enorm fagkunnskap.

Her er min masteroppgave i teatervitenskap.

Nå er det all-in. 

Odd Chr Hagen, november 2013
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1.0 Innledning

Mitt hovedtema er publikum som opplevelsesprodusent  - i et teaterantropologisk perspektiv på de 

tre arenaene; teater som folkefest, den italienske fotballens tribunekultur og det digitale online-

samfunnet Facebook.  Min personlige deltagelse i teatret som regissør og skuespiller i en 

mannsalder, som publikummer der og i ultraskulturen på fotballarenaer - og daglig deltagelse i 

sosiale medier er min motivasjon for oppgaven. Jeg skal forsøke å beskrive noen fellestrekk med 

hovedfokus på "feedback-sløyfen" - altså en gjensidig påvirkning av aktører og tilskuere  - og se 

på hva som danner rammene og betingelsene for samspillet mellom dem i de tre nevnte arenaer. 

Hva består dette samspillet i? Hva er det som skaper communitasdannelse?  Hvilke mekanismene 

ligger under og former felles storymaking? Hva er publikums rolle som opplevelsesprodusent? 

Hovedteorien vil være hentet fra Erika Fischer-Lichtes slik de presenteres i hennes bok The 

transformative power of performance. (Fischer-Lichte 2008). Her tar hun et standpunkt i at en 

performance blir oppfattet av alle deltagere, såvel publikum som skuespillere, som en felles 

sosial unik hendelser, med fokus på det ikke-planlagte og ikke-kontrollerbare, i en strikt 

avgrensning fra en oppfatning av forestillinger som planlagte og gjentagbare sceniske strukturer. 

Jeg vil også benytte Turners teorier om dannelsen av communitas.

Jeg vil med basis i dette primært se på publikumets rolle som opplevelsesprodusent med vinkling 

mot publikumsfunksjon og eventuelle grenseoverganger i og på de tre arenaene - samt trekke en 

sammenhengende linje fra rituelle folkefester - og teateropphav. Kan hende finner jeg ut om man 

har/ikke har/ hadde et skille mellom aktør og bivåner? En av oppgavens tre hovedarenaer er 

italiensk fotballs s.k. ultraskultur. Sistnevnte var gjenstand for et feltarbeide våren 2013 på 

kampen AS Roma - Napoli  den 19.5.2013, kjent som "Derby del Sol" - kampen om sør-Italia - 

der spesielt det å få fysisk aksess til deltagelse ble et viktig moment.

Jeg vil også benytte Komilab 3:1 på Torshovteatrets sin oppsetting av   Håndtering av Spokane 

samt egne erfaringer som regissør, hovedsaklig hentet fra arbeidet ved Det Norske Teatret med 

ensemblet Utan Filter 2001-2003 og videreføringen av våre prinsipper i Statsteatret. Jeg tar 

også for meg rollespill og feedbackloop i sosiale medier - her fenomenet Facebook - som er 

oppgavens tredje arena ved siden av teater og italiensk fotballkultur. Jeg mener at det er en 

viss sammenheng mellom disse og vil sette søkelys på dette i oppgaven.
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1.1. Utfordringer og bakgrunn

Jeg har etter mange år i teateret og med et bredt spekter av oppgaver - fra barneteater hjemme på 

Gjøvik til Nationaltheatret som skuespiller og Det Norske Teatret som regissør - gjort meg noen 

tanker om publikums roller. Gjennom et relativt langt teaterliv (scenedebut i amatørteater 1985, 

skuespillerdebut profesjonelt på Nationaltheatret 1995, regidebut 1999 ved Teatret Vårt i Molde) 

har jeg også vært produsent, gjort scenografi og lysdesign. Det slo meg at ingen forestilling var 

lik den neste eller forrige -  hvor enn repetert og gjennomregissert den kunne være. Hvorfor?  

Dette er utgangspunktet for min refleksjon: hva er det som faktisk påvirker opplevelsen - hva 

skjer mellom publikum, arena og aktør?  Hva er det jeg har sett? 

Som fotballinteressert har jeg opplevd publikums rolle fra en annen synsvinkel - først som VIF-

supporter i Klanen på 90-tallet, og senere Plankehaugen/FFK 2003-2007, og i kamper med de 

store Premierleague-lagene da jeg bodde i London, og på kvartfinale i Champions League 2009 

i Barcelona. Jeg har også som nevnt konkret studert AS Romas ultrasfraksjoner på nært hold og 

har de siste fem årene sjøl vært en aktiv ultras-supporter med Gjøvik FF.

Jeg har også vært aktiv fotballspiller i 30 år - og er meget engasjert i de senere år i en 

overbygningsklubb i min hjemby (Gjøvik FF). I en liten by kan rollene kanskje være synligere, 

eller lettere å blande sammen. Relevansen for denne oppgaven er at vi spiller roller på flere 

arenaer samtidig. Den som kjenner meg som "høgskolelæreren" kjenner meg kanskje ikke som 

"politikeren", og vice versa. Hva er jeg når, og hvilke regler gjelder på hvilke arenaer? Hvorfor 

oppfattes dette som konkrete roller, endog betegnet av andre som et "spill" og "tribunekultur" 

og ergo som forskjellig opplevelser rent performativt - av og for meg og andre? 

Jeg vil se på roller og arena, aktør og audience på teatret, på fotballkamp, før, under og etter 

matchen - og hvordan vi opptrer på Facebook.  Konkret tar jeg særlig for meg maskering/

maske/kostyme/rollevalg og vil påvise sammenhenger der de nevnte teorier kan anvendes. Det 

er utfordrende å anta en kritisk distanse til noe man er såpass personlig involvert i - og jeg vil 

diskutere dette i metodedelen av oppgaven. Teoretisering av egne opplevelser vil være et 

nøkkelbegrep i behandlingen av materialet.
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Denne oppgaven er et forsøk på å forstå og forklare; hvem er publikum og når er vi det, på 

hvilken måte, med hvilket formål - og hva slags effekt på vår felles storyproduksjon og skapelsen 

av communitas?

Endelig har jeg de siste seks årene vært noe over middels aktiv på det virtuelle digitale 

verdenssamfunnet Facebook1, og har der opplevd publikums rolle fra en tredje vinkel, også her 

både som "rollespiller" og "betrakter". I samme periode har jeg gått gjennom flere "roller" både i 

form av standpunkt for ytringer, sivilstatus, debatter, familieforhold og både faglig betingede, 

entusiastiske, tåpelige og morsomme (og for all del trivielle) mikroblogger i form av såkalte 

statusoppdateringer. Nesten alle sammen får en helt uventet reaksjon, eller feedback - i tillegg 

til den forventede. Jeg har undret på om det er slik at vi  på Facebook alle er aktører og 

bivånere - men uten de fysiske og profesjonsmessige grensene vi ser i teatret. Samtidig ser jeg 

elementer av et "vi og de andre"-mønster og en liminalitetsbetinget kodeks for 

framtoningsaspektet som vi også finner på fotballstadionene eller i teatret. Du er enten innafor 

eller utafor. På hvilken måte kan man si at alle tre fenomener i så fall egentlig er sosiale medier?

I sosiale medier er vi kanskje deltagere i et større spill, med andre masker og regler, veier til 

deltagelse og «speiling» enn innen beskyttelsen av hjemmets fire vegger - vegger som nå på 

mange måter har falt og åpnet for både invasjon og invadering.  Dette både forsterker men også  

visker ut de mulig mer tydelige skillene vi tradisjonelt oppfatter i teatret og på idrettsarenaen. 

Vi snakker altså om arenabetinget "rules of engagement". Derfor oppleves private ytringer i det 

offentlige rom av og til som grense-overskridelser - invasjon - og andre ganger som åpenhet.

Vi er både mer synlige og anonyme i ett og samme rom i sosiale medier. Ytringer ved fullt navn 

og bilde gjør oss synlige, men vi kan også bare "kikke" på andres bilder, utsagn og koblinger. 

Også etiske (og estetiske) grenser er mer diffuse, mellom det akseptable uakseptable og ergo den 

enkeltes opplevelse av ytringen -  som man samtidig må kunne si skapes i fellesskap. Er det 

sammenlignbare strukturer bør også teorien kunne benyttes på tvers av fenomenene. 

Min masteroppgave blir en deskriptiv og komparativ analyse av de nevnte arenaer for 
opplevelses-produksjon. Det jeg også vil forsøke å diskutere i denne akademiske skriveøvelsen 
er min egen observasjon av ovenstående fenomener - diskutert gjennom empiri, refleksjoner og 
teori knyttet til følgende hovedkategorier: teater, (italiensk) fotball og Facebook.

1 Facebook er verdens mest anvendte sosiale medium opprinnelig dannet av Mark Zuckerberg i 2004 for
universitetsstudenter og ansatte. Lansert 2006 Idag er det 600 mill. brukere på verdensbasis, med ca. 1,5 millioner i Norge.
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Det overbyggende anliggende er publikum som opplevelsesprodusent som vil være oppgavens 

hovedfokus, med de begrunnelser som nevnes innledningsvis og som i det følgende vil 

utdypes. 

Disse tre fenomener (teater, italiensk fotball, Facebook) får også en mer systematisk behandling 

gjennom en presentasjon av min egen posisjon i situasjonen og tradisjonen - med deskriptivt 

fokus på tre faktorer/kriterier og respektive funksjonaliteter innen fenomenene. Dette vil jeg 

gjøre ved å se på deltagere/roller, tid og rom, og både distansere meg og sette meg selv inn i en 

sammenheng. Dernest vil jeg gjøre en samlende komparativ analyse av communitas, liminalitet/

liminoidaspektet og autopoesis og fremheve de viktigste aspektene jeg har kommet frem til.

1.2 Materialet for oppgaven

Ved siden av et utvalg teaterteoretikere der jeg vil bruke Erika Fischer-Lichte, Victor Turner, 

Richard Schechner samt medieteori, og spesielt hypertekstvinklingen, hos George P. Landow, 

ønsker jeg også å benytte meg av empiri, i form av egne studiereiser og teateroppsetninger. Jeg 

har også studert  Håndteringen av Spokane (McDonagh, produsert av Torshovteatret 2012) og 

korrespondert med skuespillere derfra. 

Videre har eget regiarbeide, og mangeårig deltagelse i ultraskulturen i Norge og utlandet samt på 

Facebook sin plass i materialet som skal behandles i det følgende. Dette utdypes og forklares i de 

enkelte avsnitt. Ettersom jeg tar for meg tre store områder og samtidig belyser tre 

hovedelementer - og sammenligner dem - vil enkelte felt kun få form av eksemplifisering og 

hovedelementer mer enn dyptpløyende analyser, men håpet er at de vil fremtre som tydelige 

deler i et hele i diskusjonen sett under ett.

1.3 Konsentrasjon og avgrensning – feedbackloop på tre arenaer.

Mitt basismotiv i denne oppgaven tok utgangspunkt i spørsmålet: Hvilken betydning  har 

publikum for opplevelsen av en teaterforestilling? Dette utvidet seg så til italiensk fotball og 

Facebook. Det spektakulære ved den italienske fotballkulturen og autentisitet i det bypatriotiske 

var avgjørende for valget Facebooks enorme brukermasse gjorde at jeg antok at det der fantes 

almenne strukturer for digital performance. Kunne publikum ikke bare sies å påvirke 

forestillingen: men også være halve - enn si hele - forestillingen? Jeg vil benytte termen "ko-

presens" for å belyse denne idéen som bakgrunn - i lys av Erika Fischer-Lichtes argument for at 

den rituelle liminaliteten er anderledes enn den performative liminaliteten.
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Dette fordi den første (altså den rituelle) er ikke-reversibel og innebærer en varig (endret) sosial 

anerkjennelse. Den performative liminaliteten forutsetter mer en invitasjon enn en innvielse, men 

dens effekt er reversibel, og iallefall diskutabel. Denne dualiteteten er i min oppgave gjenstand 

for diskusjon. I sum mener jeg å kunne skimte noen fellestrekk og faktorer (f. eks. roller, sal/

scene, publikumsregi og feedback), noen  motsetninger (hvorvidt det bedrives en regi eller ikke 

av publikum, og eksempelvis direkte og indirekte henvendthet) og endel felles konvensjoner

(aspekter, elementer og variabler av tilgjengelighet, sensur og performativitet). Hvilke elementer 

som kommer i betraktning vil belyses i analysedelen av fenomenene.

Samtidig må jeg betone at etter å ha levd i, med, av og for teatret siden jeg var barn må det 

mer empiriske få ha en sterk posisjon i arbeidet der jeg klart lener meg på opplevelsen av at 

"Performance is the art of presence" (Kattenbelt 2007) som utgangspunkt for mitt utvalg av 

teorier og artikulerte problemstillinger.

1.4 Oppgavens problemstilling; fordypning og kjernepunkt

Initielt vil fokus ligge på teorier om transformasjonsaspektet hos Turner og autopoeisisbegrepet 

hos Erika Fischer-Lichte. Jeg vil  se nærmere på hva dette bidraget består i, og prøve å finne 

relevans og gyldighet på de nevnte arenaer og fenomen. Jeg vil se om performanceteorien kan 

benyttes på det store bildet og arenatanken, kombinert med communitasteoriene som jeg tror kan 

beskrive det individuelle-i-altet. Altså: å være "alene sammen" i en  oppdelt og/eller samlende 

performancearena. Hva er det denne faktoren som kalles "publikum" bidrar med - og til?

Jeg har nå presentert mine innledende motiv og refleksjoner over anliggender som etterhvert tok 

form av en hovedproblemstilling.  Jeg vil her forsøke å samle de spørsmål og beskrive 

problemstillingen som underveis utdypes ved spørsmål dels nevnt i innledningen, dels i de 

kommende underkapitler.

Hovedspørsmålet er "Hva er publikums-rollen i opplevelseproduksjonen?"- med hovedvekt på 

presentasjon, analyse og kritikk av feedback-sløyfen hos Fischer-Lichte. Hvordan fungerer dette 

samspillet på følgende fenomener – teater, fotball og Facebook? 
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Hva har den å si for opplevelses-produksjon når man analyserer deltagere/roller, rom og tid? 

Her vil jeg nødvendigvis måtte benytte meg en del av sosialantropologiske og teorier om 

gruppedynamikk, men skal forsøke å være orientert mot de teatermessige aspektene på alle 

arenaer. Rolleforståelse, fellesskaps-opplevelse og storyproduksjon vil være sentrale element i 

anvendelsen av forskerutfordringen problemstillingen byr på. Vi snakker altså om tre fenomen, 

belyst ved en relativt enkel metodikk, der jeg håper å komme frem til allikevel interessante 

diskusjoner om en eventuell rolleforståelse som opplevelses-produsent. Hvorledes forstår 

publikum - altså jeg - selv at vi skaper en opplevelse for oss selv, spillerene og media? Hvordan 

bidrar de forskjellige aktører? Kontekstualisering vil være sentralt. Denne hypotesen blir også 

formulert av Victor Turner hvor han ser at kontekstualiseringsprosesser er en del av den 

refleksive fasen i kulturell performance: 

(…) the reflexive phase, the phase where society pulls meaning from the tangle of action, and, 

therefore, these performances are infinitely varied, like the passing of light through a prism. The 

alternative versions of meaning that complex societies produce are innumerable. Within societies 

there are different classes, ethnicities, regions, neighborhoods, and people of different sexses, 

and they each produce versions (…) Each performance becomes a record, a means of 

explanation. (Turner 1997; 17)

Det innebærer en  hypotese som omhandler hva som skjer om vi plasserer en relativt stor gruppe 

mennesker med antatt samme interesse på et avgrenset geografisk område, vil da gruppen 

definere eller oppleve begivenheten på samme måte når den bevisst og/eller ubevisst deltar eller 

lever i sin definerte eller observerte kontekst? En viktig distinksjon jeg følger er som Sauter å 

differerensiere mellom en klassisk "tekst-tilnærming" og "eventness" hva teateropplevelsen 

angår. Slik vil problemstillingen spisses mot eventness-tilnærmingen. Denne kan beskrives som 

at et teaterevent er selve interaksjonen mellom utøvere og publikum i en spesifikk tidsperiode 

på et spesifikt sted under gitte omstendigheter. Og dette er altså noe annet enn det som 

beskrives av Bentley i den klassiske "A, who impersonates B, while C is looking on" (Bentley 

1969) Sauter betinger også at en teatral hendelse derfor er mer et spørsmål om 

"playing" eller "teatral lek/spill" som denne modellen (Sauter 2006; 109) viser.

Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

6



           (fig.1)

Som Sauters modelle viser har en teater-event flere funksjoner samtidig; fra toppen - med 

klokken - kulturell kontekst, teatralitet, spill, og spillkultur. Dette igjen baserer seg på 

økonomiske strategier, estetikk/moral, indentitet og community, status og makt. Når det gjelder 

interaksjonen mellom spectator og performer hevder også Sauter at det å skille eller polarisere 

mellom disse to, selv om man kan hevde at initiativet kommer fra utøveren, og responsen fra 

bivåneren - er å overforenkle det faktum at dette er et spørsmål om spill mellom to forente, enige 

eller likestilte  deltagere - og at intensjonen ikke har like stor relevans for performativiteten. Dette 

er et interessant spor å følge og i tråd med min påstand om at man sammen er et del av større 

hele, ikke deler i et ferdig planlagt system. Således er min første oppgave iht problemstillingen å 

teoretisere hvordan publikum bidrar, dernest finne faktiske eksempler på deltagelse, særlig med 

henblikk på i hvilken grad de er seg sin rolle bevisst. Casestudy i dette tilfellet vil være ultras-

supporterene til AS Roma i kampen mot Napoli i italiensk Serie A 19.5 2013 samt en 

konstektualisert analyse av den italienske fotballspilleren DiCanio s roller og fremtreden.

Ved at man skaper ritualiserte handlinger, definerer man også handlingene som viktige. Derfor vil 

jeg vise hvordan opplevelses-felleskapet og gjensidig bekreftende rollespill og communitas-

strukturer også finnes på Facebook. Jeg mener at man, særlig der man deltar i

"grupper" eller på såkalte "sider" (åpne/lukkede virtuelle "rom" på Facebook, f.eks. for fans av et 

spesielt lag) kan forsterke fellesskapsfølelse og skape en arena for samspill også "utenfor banen". 

Kanskje er dette nettopp Facebooks suksesskriterium uten at det aspektet vil belyses spesifikt. 

Hvilke regler og forventninger har man til enhvers fremtreden der - sett i lys av de roller man 

opplever og oppleves å ha i "det virkelige liv", om man kan skille mellom disse to sfærer? 
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1.5 Vi og de andre; samspill i et teaterhistorisk perspektiv

Et av spørsmålene som må besvares for å sette mine funn og spørsmål i en teatervitenskapelig 

kontekst er: Hvilken betydning har publikum hatt som historisk fenomen når det kommer til 

opplevelseproduksjon? Status, roller og nivåer har vært viktig, men også patriotisme, kultur og 

tradisjon. Dette kan ses i sammenheng med teorier om communitasdannelse. Noen full 

gjennomgang av teaterhistorien i dette henseende gir ikke oppgavens omfang og begrensinger 

rom for, men jeg vil her kort presentere noen hovedelementer  for å beskrive samspill og 

grenseoverganger mellom "sal og scene" . Aspektet med publikums historiske rolle vil jeg også 

benytte som en kort "taksonomi" og grov oversikt  med mulighet for å komme tilbake til dette i 

korte historiske refleksjoner underveis. I hovedsak er det følgende hentet fra Teatrets historie i 

Europa 1-3 (Nygaard 1993) samt Teatret er dødt - leve teatret? (Nygaard 1974). Dette fordi han 

spesielt tar for seg de sosiale forhold samt arenaenes betydning i teatrets historie i Europa. 

Et utgangspunkt for å finne teatrets opphav 2 - og derfor overført verdi og betydning for 

deltagerne - kan man iflg. Kirby anta en opprinnelse i shamanistiske kulturer. Brook ser dette 

videreført i voodofenomen, og Thomsons tar utgangspunkt i en totemkultur i jegerklaner. Eberle 

antyder at det endog var en lek, et spill i ordets rette forstand. Med fare for å bedrive 

namedropping nevnes disse fire som eksempler på en ikke-tekstlig opprinnelse for teatret. Jeg 

viderefører her altså mitt angitte standpunkt for teater og performance med andre kvaliteter enn 

innøvet formidling og gestalting av tekst, og er ergo ikke på linje med at teatrets opphav kun 

finnes i en skråning i    Athen rundt 534 f. Kr. Jeg tillater meg derfor å ikke i særlig grad belyse 

det s.k. offisielle teatrets historie i denne parafrasen over teaterhistorien, da jeg mener å se at 

dette skiller lag med det teater og performanceelement som denne oppgaven skal belyse. Det 

betyr ikke at jeg er blind for at det dog er stor mulighet for at det kunne vært en interessant linje 

å følge ved en annen approach. I Athen kan jo Evripides Bakkantinnene være en videreføring av 

fruktbarhetsfestene i formell utforming under tragediefestivalene. I Roma pågikk store Ludi 

Romane, fennenier og improviserte maskespill i form av attelan samtidig med gladiatorkamper 

og Livius tragediespill. Interessant å merke seg hvor voldsomt Colosseum er ifht til der man 

spilte tekstbasert teater; kun 1/3 av tilskuerkapasiteten. Folket ønsket kanhende å være sammen i 

sine underholdnings- og fellesskapskamper? 

2 Teoretikere som her presenteres kun grovt forenklet er alle gjengitt i Jon Nygaards "Teatrets historie i Europa"
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Bildet er klart mer komplekst enn  hva jeg kan fremstille her, men i hovedtrekk mener jeg å se 

noe tydeligere tegn på communitas og fellesskap i de åpne spill og leker på torg og store arenaer, 

enn inne i de lukkede rom og avgrense(n)de teatre. Det betyr dog ikke at de ikke kan finnes også 

der. Jeg vil komme tilbake til dette i analysedelen, da med fotballstadion som eksempel. Derfor 

er det i det ytre rom, der folk faktisk er til vanlig jeg leter - slik Reich eksempelvis peker på 

mimus (spartansk masketradisjon), phlyax (Siciliansk variant av det samme) og som nevnt den 

noe mer strukturerte atelanerfarsen. I hovedsak er alle grove, basale, og komiske uttrykk, med et 

rollegalleri som horer, tjuver og kåte gamle karer kontra det formelle helteteatret. Akkurat dette 

med helter er dog et aspekt som jeg kommer tilbake til, men da snakker vi om folkets helter.

I Bysants finner vi gjøglere, blant annet i Keiser Ottos bibel fra rundt 1000-1100 e. Kr. -  og 

keiser Justitian gifter seg endog med en mimusskuespillerinne. Her er det offisielle teatret nesten 

helt borte - og det i den vestlige verdens nye maktsentrum. Derimot arrangeres bjørnekamper 
(rundt 400 e. Kr.) og endog de antatt første bibelspill (ca. 700 e. Kr.) Altså kan man utfra disse 

historiske bevis si at det folkelige aspektet lever videre i Bysants.

Middelalderens kirketeater flytter også ut fra kirkene (første vekselsang Vistatio Sepulcri ca. 

930) og til torg og gater rundt 1250 og blir en folkefest med klart verdslige preg (første forbud 

mot julespillet théatres ludi i Frankrike 1207 - maskeforbud i Venezia (!) 1268). At kirkespillene 

tar til gatene er i og for seg en klassisk historisk bevegelse fra en offensiv periode via et omslag 

til en defensiv periode preget av selvkritikk. Kirkens ritualer an sich handler dog ofte om 

innvielse (enten det være seg prester og munkers ordinasjoner, giftemål, dåp eller død). Slik kan 

man følge Eberles tanke om et opphav i det rituelle. Jeg ser da i denne sammenhengen bort fra de 

samfunnsmessige forordninger Thomson mener ligger til grunn for institusjoners fremvekst da 

det peker i en annen retning en der jeg må ha fokus. I det man flytter kirketeatret ut møter man 

kanhende igjen de folkelige festene - som ved Schembartleufe med klare "villemanns"-preg, 

Neidhartspillet (i utg.pkt noe mer probert produksjonsapparatus) og det vi kjenner som regulære 

karneval og narrespill. Man spiller også samtidig og på flere scener, og over flere dager. Denne 

samtidigheten og rollevekslingen på flere arenaer der man i ett øyeblikk på et gitt fysisk sted  har 

én status og funksjon og i det neste en helt annen - ett annet sted og samtidig - skaper forskjellige 

typer communitas ved de enkelte konstellasjonene som for denne oppgaven gjør historien, og da 

særlig den førmoderne der ritualene ióg det rituelle er antatt mest original og uforedlet, særs 

relevant.
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Ved å vise til opphavsteoriene, det karnevaleske og de overgangsritualene de er knyttet til, eller 

direkte representerer, synes det klart at man må ha hatt en rollebevissthet, og en klar formening om

at man i det ene øyeblikket bokstavelig talt er narr og i det neste konge - som i nyttårsspillet om 

Jalno i Tibet - for å rette blikket litt utenfor Europa. Vi finner det også i alt fra narrekorsfestelser til 

norske julebukktradisjoner, fra Oskorei og tilbake til saturnaliene, velsignelser av heste"pærer" 

under palioen i Siena og asenaria festis der Maria kommer ridende baklengs inn i kirken og hilser 

menigheten med;  "bæ, bæ, bæ". Det er  en arenabetinget rollefordeling som kan veksle - i leken.

Også regien, eller eventuelt avgrensningen, styringen, kontrollen er arenabetinget - den kan sies å 

være communitasstyrt. Dette kan ha med tilgjengelighet å gjøre, det kan dreie seg om forbud (som 

Erkebiskop Rindals forordning av 1576 om "at etterforske di usoemmelige spil") og det er klare 

preg av omfunskjonering implisitt i spillstrukturene. Dette nytte/lek/simulerende opphavsregimet 

som de nevnte teoretikere forespeiler oss, gir oss altså et kultisk og (semi)religiøst preg over tidlig 

performance. Premisset om at det hadde flere funskjoner enn rein underholdning ser ut for å gjelde. 

Dette historiske fragmentet fra en langt rikere teater og performancehistorie enn jeg kan yte 

rettferdighetet belyses altså innledningsvis fordi co-produksjon av opplevelse med en klar 

forståelse av at noe(n) er utenfor og noen er innenfor, at vi kan "bytte plass" (næmest fra dag til 

dag f. eks. i en festival) og at regler skal og må oppheves - at vi må utenfor det daglige livet i både 

faktisk og overført betydning er essensielt for dannelsen av nettopp denne fellesskapsfølelsen som 

jeg tror er essensielt for mennesket og for at de teorier som er nevnt skal komme til anvendelse. 

Dette er også et teaterhistoriografisk perspektiv jeg vil forsvare i en eventnessbasert tilnærming, om 

enn oppgaven  i bunn og grunn da også av enkelte kan sies blir et kulturstudie såvel som 

performanceteoretisk diskusjon.

Nettopp i en fellesskapsproduksjon - og kanhende bare der - kan man altså som jeg har vist også 

historisk påpeke en form for liminalitet, som igjen er selve omdreiningspunktet for 

feedbackloopen. Jeg tror ikke man i selve den hendelsesmessige tilnærmingen til en 

teateropplevelse etter at man trer inn (det være seg kognitivt eller fysisk) skal i enhver 

sammenheng skille mellom sal og scene. Selv om det er tradisjonen i enkelte henseende. Her ser vi 

altså at en performance faktisk overskrider rommet, arenaen, spillestedet. For hva er denne 

feedbackloopen egentlig, om det ikke er noe vi selv konstruerer og opererer i? Jeg stiller 

spørsmålet; hvordan funksjonerer den - egentlig - og kan den egentlig bearbeides? Som sagt har 

jeg benyttet én historisk vinkling med kun meget korte anmerkninger på store hovedteorier, men 

jeg mener dette underbygger mitt blikk på det rituelle et et comuunitasbasert teatersyn når 

feedbackloopen i det kommende skal diskuteres.
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1.6 Det sosiale (medie)aspektet og digitale communitas

Jeg har en antagelse om at sosiale mediers kommunikasjonsmodeller kan påvise en viktig faktor i 

feedbacksløyfen slik den primært benyttes på det lukkede teaterrom og vil se om man kan gå så 

langt som å si at hovedrolleinnehaveren hva opplevelsesproduksjon angår er publikum - i det jeg 

mener kanskje kan betegnes som en "autoproduksjon". Primært mener jeg denne sløyfen i større 

grad må anerkjenne publikums påvirkningskraft - ved at alle «er publikum på Facebook». Det er 

kanskje, om noe, en liten andel av oppgavens anvendelsesmulighet; de nye mediers rollespill.

For å komme nærmere inn på hva denne digitale utvekslingen består i må enkelte begreper og 

teoretikere fra medievitenskapen hentes frem. Det første begrepet som jeg vil presentere er 

hypertekst - et hjelpebegrep i denne oppgaven, all den tid jeg ikke i vesentlig grad kommer inn på 

hva det innebærer rent teknologisk. Jeg velger dette som hovedterm fordi det inkluderer såkalte 

linker (sammenkoblinger av tekst til andre servere) men også en klar implikasjon hva sender-

transmittor-mottagerforholdet angår - idet man kan velge, eller ikke velge å forholde seg til (ergo 

anvende) den. Dette påvirker den tradisjonelle hierarkiske kommunikasjonsmodellen, da den 

fristiller leseren fra den kronologi boken pretenderer (med mindre du vil bla frem og tilbake) og 

her vil jeg benytte meg i hovedsak av professor G. Landows arbeid, da han anses for å være den 

første som i sin samtid kombinerer klassisk litteraturteori med digitale tekster. Et annet aspekt ved 

de sosiale mediene (som jo bygger på hypertekst) er at man selv kan velge flere arenaer samtidig, 

eller være usynlig tilstede. Det bør gi liminalitetsaspektet og feedbackloopen noen utfordringer.

Landow tar for seg nær sagt de fleste aspekter ved hvordan vi møter en digital tekst gjennom 

flere revideringer i Hypertext 3.0. (Landow 2006) Jeg kommer tilbake til hypertekst og den 

digitale kommunikasjons likhetstrekk med teatret og arenakulturen i teoriavsnittene. Her må jeg 

også kort innom litteraturkritikken - på tross av at jeg rent fenomenologisk har valgt meg vekk fra 

tekst-teatret ifht. opphavsteorier - fordi den er et område som Landow og andre medieteoritikere 

henter begrepsapparat fra, og som igjen eksempelvis beskriver forfatter-leserperspektivet, som 

igjen kan gi rom for refleksjoner i oppgavens analyser av feedbackloopen. Dette kan igjen ses i 

lys av Turners communitasteorier og jeg vil belyse hvordan slike dannes i digitale/virtuelle rom..
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1.7 Handlingenes struktur i et teatervitenskaplig perspektiv

I første rekke er det nærliggende å ta for meg strukturen i en teaterhendelse rent fysisk, med fokus 

på hvem som er tilstede og hvordan de forholder seg til hverandre. Samtidig har jeg et ønske om å 

bevege meg vekk fra en mer klassisk terminologi og begrepsanvendelse som i stor grad er basert på 

et titteskapsteaters struktur, med klart adskilte roller, grenser og inn mot en mer performance og 

hendelsesbasert teorifundamentering. Ettersom det er strukturer og mekanismer, samt den genuine

fellesopplevelsen som er min agenda føles dette som en riktig vinkling, og eksempelvis 

argumenterer Schechner for en slik vending:

Performance studies also need to generate theories based on performance. Up till now, PS has 

relied to heavily on theory coming from outside the discipline, and this has led PS to 

converge on cultural studies. I would like to see PS assert more strongly its own disciplinary 

independence. (Schechner 2004; 4)

Fischer-Lichte på sin side argumenterer for at studier av den performative estetikken bør 

referere mer direkte til teater- og den tidlige performanceteorien:
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Instead of appealing to different approaches to performance, ranging from sociology and 

cultural anthropology to cultural studies more generally, it would make more sense for an 

aesthetics of the performative to refer to the first (to my knowledge) attempts to theorize 

performance, dating back to the first two decades of the twentieth century. 

(Fischer-Lichte 2008; 29)
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Dette er altså hennes inngangsportal, men den fjerner seg da noe fra et vesentlig syn hos 

Schechner, nemlig behovet for å utvikle et eget teoretisk standpunkt som nettopp tar opp i seg den 

brede (og historisk sett mangefasetterte) faglige kretsen man kan forstå performance utifra. Mitt 

utgangspunkt er som tidligere argumentert for teaterforestillingen som hendelse (event), ikke 

tekstfremføring.



 Med dette søker jeg å forstå den faktiske opplevelsen i et tradisjonelt teater - og i så henseende 

mener jeg den emosjonelle impact og prosess som en forestilling har på en tilskuer, og som denne 

igjen projiserer tilbake til scenen.  Jeg tror neppe det er mulig å måle dette uten å skandere 

publikum ned til de enkelte individer og igjen se på disse som en helhet i 

forestillingsproduksjonen. Fischer-Lichte hevder performance må deles i en utfører-betrakter 

posisjon;

Performance, then, requires two groups of people, one acting and the other observing, to 

gather in the same place for a given period of shared lifetime. Their encounter – 

interactive and confrontational – produces the event of performance (Fischer-Lichte 

2008; 50).

Jeg deler som utgangspunkt riktignok konklusjonen i denne paragrafen, at det gjennom samtidig 

tilstedeværelse oppstår "the event of performance" men henviser hva betingelsene angår til 

Eventness-diskusjonen og Sauters definisjoner som jeg presenterer tidligere. For å kunne benytte 

hennes terminologi ser jeg behovet for en klar oppdeling av rommet, men finner også at denne 

oppdelingen er problematisk om man samtidig skal opprettholde en utøver - betrakter posisjon.  

Dersom det at ene elementet beror på det andre og samtidig forutsetter en gjensidig utveksling i 

(ikke mellom to parter) denne konstellasjonen av samvirkende fenomener oppstår selve 

performancehendelsen - in between eller betwixt kan det virke som at den premissleggende 

markante todelingen med ett er mindre problematisk. Dette vil jeg forsøke å diskutere på de 

valgte arenaer og gjennom analyse vise at kan oppleves på flere måter.
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1.8      Om begrepene autopoeisis og feedbackloop

I dette kapitlet skal jeg se på teorien bak dette samspillet i form av s.k. "autopoeisis" Rent 

språkmessig kan man lese at Autopoiesis (fra Gresk αὐτo- (auto-), meaning ”self”, and ποίησις 

(poiesis), meaning ”creation, production”)3 rent bokstavelig betyr 

"selvkreerende" eller selvproduserende.



An autopoietic machine is a machine organized (defined as a unity) as a network of processes of 

production (transformation and destruction) of components which: (i) through their interactions 

and transformations continuously regenerate and realize the network of processes (relations) that 

produced them; and (ii) constitute it (the machine) as a concrete unity in space in which they (the 

components) exist by specifying the topological domain of its realization as such a network. 

(Maturana og Varela 19803b)

Derved må jeg forstå autopoesis som noe selvomfattende og uavhengig av det utenforstående, da 

dette i sin natur er hva det er og må være for å kunne betegnes som autopoeisis - tross at man inn i 

denne situasjonen tar med seg sine egne tankesett, erfaringer og fysiske kropp. Felles for mine 

hovedteoretikere er denne modellen for autopoeisis - eller "feedbackloopen"- her vist slik 

Schechner beskriver den, med referanse til Turner - som en illustrasjon på relasjonen mellom 

”social drama/stagedrama”. (fig. 2)

3/3b ordforklaringer hentet fra samleartikkel på Wikipedia og kryssjekket mot Oxford online dictionary m.fl. 
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Man tar altså noe forenklet med seg en sosial eller samfunnskritisk problemstilling eller et

anliggende inn i et virtuelt rom, der dette diskuteres eller presenteres gjennom teaterets metode og 

teknikk, som gir effekter eller konsekvenser som man tar med seg ut igjen for derved å finne nye 

svar eller spørsmål. Denne modellen vil få en nærmere analyse senere i oppgaven. I teatret skjer 

den samme loopen eksempelvis ved at skuespillerne inntar eller opptrer i et spillerom publikum

ikke er tiltenkt adgang i eller på, det kan være en fysisk - om ikke uoverstigelig  - markert og 

materiell hindring, eller en lysmessig, fokusbasert eller for den del antrekk/funksjonsbasert 

avgrensning, endog publikumsregi bedrives; konkret; sal/scene, backstage/onstage, lys på scenen/

mørklagt sal, uniformerte vakter/publikum i regulære antrekk, skuespillerenes masker og 

overdrevne geberder kontra salens "hold kjeft og klapp"-policy.

På fotballbanen er det omtrent de samme parametrene, men som i teatret er det jo ofte også folk 

med de samme antrekkene på begge sider av "gjerdet". Helt konkret; supporteren bærer den 

samme drakt som spilleren. I Genoa er endog trøye nummer 12 aldri å finne på banen - den 

tilhører supporterene. Et markant eksempel på en inngripen fra de representerte (publikum) 

ovenfor de som man da etter dette synet skulle anta var de bærerne av det liminoide 

(fotballspillerne) var da fraksjoner av Genoafansen etter 14 strake tap stoppet en pågående 

fotballkamp 22. april 2011 på stillingen 0-4 mot Siena med fyrverkeri og så krevde at spillerne 

skulle levere tilbake draktene sine. Denne hendelsen kommer jeg tilbake til under behandlingen 

av fotballens roller, tid og rom.

På Facebook er grensene mindre konkrete, "live"-elementet flytende og henvendt heten mer 

tilfeldig - men man kan iallefall markere en tilhørighet, en oppfatning eller støtte et syn, "delta" 

på en hendelse og slik få en overføringseffekt fra enkeltpersonen til gruppa som igjen farger 

individets selvopplevelse. Ergo er det nok vanskeligere å bevise noe grenseoverstigende, men 

jeg mener det er forsøket verdt da det er så mange tilliggende elementer som kan gi nettopp nye 

svar på gamle spørsmål. 

Nøkkelbegrep  som benyttes på "aktiviteter" i Facebooksammenheng har besynderlig mange

likhetstrekk med de passasjer man skal gjennom rituelt: man "liker" (forguder?) personer eller

meninger, blir "medlem" av en gruppe, "deltar" på et arrangement (rituale), støtter en sak (totem),

eller gir generell "støtte" til det ene eller andre - men interessant nok fjernet Zuckerbergs 

(grunnlegger av Facebook) knappen som het "liker ikke".4

4 I tidligere utgaver av Facebook kunne man klikke på "tommel ned" om man mislikte et utsagn, bilde eller video.
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Hva transisjonen  angår er den mer diffus for meg i alle henseende, da den ikke er varig 

(ref. tidligere kommentar om liminalitetens temporære form), sjelden fysisk, og mer preget av 

katharsis, rasa, eller andre sjelelige endringer og omforminger. I seg selv ikke disse nevnte 

effektene noe lite eller uviktig fenomen, men eksemplene fra tradisjonelt teater er færre.

1.9 Begrepene liminalitet, liminoid, symbologi og communitas

Jeg vil her presentere noen sentrale termer for arbeidet med oppgaven. Liminal - kommer av 

"limen" det latinske ordet for "dørstokk" - men ser vi på det engelske ordet "threshold" og vanlige 

betydninger av ordet - som på www.theonlinedictionary m.fl kan vi lese at "threshold" betyr 

1. A piece of wood or stone placed beneath a door; a doorsill.

2. An entrance or a doorway.

3. The place or point of beginning; the outset.

4. The point that must be exceeded to begin producing a given effect or result or to elicit a response

Dette blir sentralt - ikke bare fordi mine hovedteoretikere benytter dem som premiss for sine 

betraktninger og observasjoner, men også fordi det i mine fenomener betegner en grenseoppgang og 

tilsynelatende en klar formening om hva som er utenfor og innenfor, men også et springbrett for en 

overgang til noe annet. Det er altså et potensiale, noe det også da gis som hovedmening i 

psykologien eller mekanisk teori (liminal tilstand) Liminality (samme kilde) is that temporary state 

during a rite of passage when the participant lacks social status or rank, is required to follow 

speciefid forms of conduct, and is expected to show obedience and hunidity. (Ref. senere forsøk på 

å få billetter til AS Roma-matchen!). Liminalitet omhandler altså den prosess man må gjennom - 

både mentalt og fysisk - for å komme over i en annen tilstand, i en teatersammenheng kanskje en 

billettkø, eller å prøvespille for et fotballag, eller gå fra gutt til kriger i et Masaisamfunn

Victor Turner er en amerikansk teoretiker inne antropologi og teater, og professor ved University of 

Virginia (m. fl). I boken From Ritual to Theatre - the Human Seriousness of Play behandler Turner 

først og fremstsosiokulturelle prosesser med sitt perspektiv på spekteret fra hva vi tradisjonelt 

oppfatter som ritualer og over mot det vi like tradisjonelt  oppfatter som teater. 

Turner var spesielt opptatt av symbolets funksjon i samfunnet og hvorledes symboler aktiveres

og genereres i kulturelle og sosiale prosesser. Hans operasjonsfelt er innenfor det han kaller 

komparativ symbologi, som studerer symbolene i bevegelse og kontekst, ikke som selvstendige 

eller løsrevne tegn.
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Turner henter sitt arbeidsgrunnlag fra et mylder av kulturelle genre, muntlige som skriftlige, og 

betoner selv at “...one may reckon among them activities combining verbal and nonverbal 

symbolic actions, such as ritual and drama, as well as narrative genres, such as myth, epic, ballad, 

the novel, and ideological systems” (Turner 1982; 21 )

Dette er interessant, fordi det viser at teaterhendelsen kommuniserer gjennom symboler. Den 

symbolske meningen er subjektivt konstruert. Turner foreslo at kilden til symboler og 

symbolsystemer springer ut fra den enkeltes kropp og hjerne - fra vårt behov for å organisere og 

forstå den sosiale verden. Fargene (rødt, hvitt og svart, som representerer blod, melk/sæd og 

forråtnende materie er våre felles basissymboler. Disse representerer handlinger og situasjoner som 

trigger andre nivåer av vår tanke- og hormonvirksomhet -  og gjennom slike assosiative

nettverk blir kroppen et kulturelt system for å klassifisere hele den sosiale erfaring Mange 

teoretikere vektlegger dette "in-between" eller "mellomværendet" som kjernen av performance, 

rett ut sagt er dette performance in essentio: "liminality is the norm" (McKenzie 2007; 26-30)

Liminaliteten er den rituelle, eller ritualiserte bevegelsen fra en tilstand (posisjon, status, rang) til en 

annen. Det liminale er rent faktisk "midtimellom", hverken det ene eller andre, og derved (enten 

rent faktisk eller metaforisk) er man avsondret og kastet ut i en kaostilstand uten sine vante 

konvensjoner, og alle regler forsvinner (ref min historiske gjennomgang). Turner presiserer at det er 

en forutsetning at det er regler å forholde seg til fra før - som så oppheves; "... liminality, and 

conversely ritual, only takes place within highly structured societies/.../ the logical precondition for 

“anti-structure”. (Turner 1982; 28) Men til forskjell fra de liminale ritene - som man i praksis ikke 

kan velge bort uten å falle utenfor samfunnet om man får vende tilbake - er det liminoide mer et 

spørsmål om sansning, estetikk og opplevelse, eller rett ut sagt adspredelse.

Dette forutsetter at man har en motvekt, som Turner beskriver som "work" - som igjen forutsetter 

en annen verdi, eksempelvis å være rik. Iallefall foregår det et skifte av verdier, idet jeg bytter bort 

fritid mot arbeide. Men; uten arbeidet ville jeg neppe kalle fritiden for fri-tid. “One works at the 

liminal, one plays at the liminoid”  If one enters into this space with others, communitas –a strong 

feeling of communal connection– develops, the result of spontaneous, ideological or normative 

communion" (Turner, ibid) Jeg kommer tilbake til dette fenomenet under communitas, men nevner 

kort at man derigjennom sies å oppnå en ny tilstand kalt "flow" hvori muligheten for en ny kultur, 

mening eller form ligger.
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Hensikten ved å benytte seg av komparativ symbologi (felles for fenomenene teater, fotball og 

Facebook) kan være å skape en forståelse for liminalitetet og symbolenes omfunksjonerte 

mening i passasjen mellom et stadie og et nytt - der tilstanden av ”in-between” er det 

essensielle. Symbologien (som nevnes ovenfor ifht kroppsvæsker og råtnet kjøtt) vil jeg ta for 

meg ytterligere under fotball-kapitlene. Det kan allikevel nevnes kort at fotballaget AS Roma 

kalles "Il Lupi" (AS Roma; ulvene - etter byvåpenet med ulvetispen som iflg. legenden næret 

Romulus og Remus av eget bryst) men også "gellarosso" etter de keiserlige gull/lilla fargene 

de spiller i. Romernes syn på egen status i "urbi et orbi" skulle da også være kjent. 

Symbiologi kan eksemplifiseres i våre dager ved at en giftering ikke bare er et smykke men 

også den emosjonelle, juridiske, uttalte, avklarende språkhandlingen "å være gift".

Jeg vil så se på communitas - som er det overbyggende begrepet jeg vil anvende for å 

sammenstille de tre fenomenene - her definert av Turner: 

Liminalitet er knyttet til ritene, det liminoide har sitt opphav i ritene, men er mer lek, etterligning 

eller rett og slett bare "interesseløst behag". Turner har studert urfolkstammer (som Gennep gjorde 

allerede på begynnelsen av 1900-tallet i Rite de Passages) - og moderne mikrosamfunn med felles 

trekk og rituelle symboler, og Turner forsøker å finne en forsterket forståelse av dette, og mener 

symbolet ikke bare er en gjenstand, men også en ”hendelse”/handling rituelt sett. Jeg kommer mer 

inn på det liminoide  - leken - eller re-presentasjonen av ritene i sekularisert form under spesielt 

behandlingen av fotballkulturen, både den historiske og den moderne. 
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Videre vil jeg presentere en modell som viser hvordan de forskjellige roller, tidsoppfatninger og 

romlige dimensjoner kan differensiere og sammenfall i de forskjellige  fenomen som behandles i 

denne oppgaven. Det liminale potensialet, den spenning dette befordrer og bevirker samt det 

omskiftelige i prosessen vil stå sentralt i analysedelen av denne oppgaven. 

Communitas is an acute point of community. It takes community to the next level and allows the whole 

of the community to share a common experience, usually through a rite of passage. This brings everyone 

onto an equal level: even if you are higher in position, you have been lower and you know what that is. 

(Turner 1969) 

Victor Turner skiller også mellom tre ulike typer communitas; normativ communitas, ideologisk 

communitas og spontan communitas (Turner 1982). Schechner definerer det som "group solidarity, 

usually short lived, generated during ritual" (Schechner 2002)



1.10 Fenomenene teater, fotball og Facebook som sosial arena 

Teatrets opphav har vært gjenstand for utallige teorier, fra totemkultur i jegerklaner (Thomson), 

shamanisme (Kirby), videreført i voodoo (Brook), lek og mimiske handlinger (Eberle)5. Dette 

har jeg presentert i tidligere kapitler. Ingen av disse - i motsetning til det profesjonelle teatret 

som springer ut av Dionysosfestene og dithyrambene - tar for seg teatret som en vare, eller eller 

adskilt opplevelse fra livet, men derimot som en mestring, en lek eller en rituell 

samfunnsbyggende faktor. I Eberles observasjon av primitive kulturfolk vektlegges det "enkle" 

og intuitive, community-funksjonen og det praktiske/lekne fremfor det skjematiske eller dogma/

fremstillende religiøse. 

Dette videreføres i det "uoffisielle teatret", men også i noen grad i det "offisielle teatret" der "se 

og bli sett"-elementet er fremtredende, med titteskapsscenens indre struktur med losjer, avdelte 

balkonger, men samtidig også felles inngang, utgang og foaje. Det kan videre være 

hensiktsmessig å se på de grunnleggende teatrale sosiale elementer som jeg har nevnt man finner 

gjennom historien som landsbyfester, karneval, narrespill, pasjonsprosesjoner, folklore og 

gjøglerier, latterkultur, men også sportsfenomen som hesteveddeløp med bydelspatriotisme 

(campillioano) overført til fotballen og sosiale medier. Hvilken betydning har denne 

communitasfølelsen for performancehendelsen?

Det synes ved første øyekast - slik i alle fall jeg og mange andre som går på kamp ser det - at 

fotballkamper er en folkelig-sosial hendelse, mer enn en klassisk teatertur eller å sitte foran 

maskina eller på ipaden og sulle rundt på Facebook. I fotballen så forbereder man seg, sammen, 

man sitter kanskje på pub før eller etter kamp, og man står på tribunen og synger sammen, feirer 

eller gråter sammen og går hjem (evt på pub) sammen fordi "... tilskuernes supporterutstyr i 

klubbens farger, tifo-arrangementene før avspark, bannere, choreo og flagg og til slutt det aller 

viktigste, nemlig den verbale støtten til laget gjennom hele kampen" (Klanen.no) Dette har et 

klart sosialt, karnivalistisk og liminalitetsmessig aspekt "Entering the ritualized frame around a 

football match is for a fan often experienced as passing a threshold where the sense of the 

immediacy and authenticity of active support tends to transcend all other concerns." (Hognestad 

1997, 196-197) På den andre siden, er det da ikke også slik i teatret? Vi tar jo på oss det som 

forventes, møter opp i tide og har gjerne bestilt bord et sted etterpå. Det e r altså både forskjeller 

og likheter - og ikke minst ulike måter å være sosial på.

5 Også her refereres som tidligere nevnt teoretikere fra Nygaards Teatrets historie i Europa 1-3
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Fotballen har også mange indre strukturer, status-segment, roller og synlige såvel som synlige 

sosiale lag og grupperinger. Hva består disse i, hvordan fungerer de, hvilken påvirkning har det 

på den performative hendelsen en fotballkamp er? Dette vil belyses i detalj under behandlingen 

av mitt feltstudie fra våren 2013 i caset fotballmatchen Roma - Napoli.; "Coppa Del Sol"

De såkalt sosiale mediene er ikke som navnet dog sier ubetinget sosiale. Myten om cyberspace 

har ikke medført (alle) de sosiopolitiske endringene som ble forespeilet, men dette innebærer 

dog ikke at enkelte av dem har inntruffet, spesielt ifht hypertekst (weblogs) og muligheten for 

leserrespons. Jeg skal ikke her begi meg inn på noen lang historisk redegjørelse for sosiale 

mediers opphav, men en almen beskrivelse hva det sosiale aspektet angår vil innebære at dagens 

nettsamfunn kan beskrives som en interaksjon der mennesker skaper, deler og utveksler 

informasjon og ideer i virtuelle samfunn og nettverk.

a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations 

of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user-generated content. Furthermore, 

social media depend on mobile and web-based technologies to create highly interactive platforms 

through which individuals and communities share, co-create , discuss, and modify user-generated 

content. It introduces substantial and pervasive changes to communication between organizations, 

communities and individuals. (Kaplan og Haenlein 2010; 241-251)

Med web 2.0 oppsto en mer brukerorientert nettverden, med nettlesere som var mer egnet for 

personliggjøring, og deling av innhold, der man tidligere i større grad var konsumenter eller 

tilskuere, eller iallefall måtte ha en viss grad av kunnskap for å gjøre det man idag gjør 

automatisk via en smartphone, som igjen er et ytterligere premiss for de sosiale medier; vi kan 

dele alt overalt hele tiden. Vi bærer med oss et kamera med videofunksjon, redigeringsprogram 

og software med en opplastingsprosessor til et publiseringssted med de muligheter dette gir for 

kommunikasjon fra en til mange for både politiske omveltninger6 og kreative ytringer med 

uante effekter.

6 Under Den arabiske vårens revolusjoner ble opprørenes første aksjoner organisert gjennom Facebook og Twitter.
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Idag omtaler vi primært Facebook (personlig miniblogg med bilder, 98% i aldersgruppen 15-25 

benytter dette), Twitter (mer profesjonelt - kun enkle mikroblogger, ca 17% i Norge), og dels 

Picasia (bildedeling, med signatur), Spotify (deling av spillelister for musikk), Youtube 

(videodeling) og andre (Google+, Vimeo, Nettby, Origo osv) som sosiale medier. Bare i arbeidet 

med denne oppgaven har flere applikajsoner kommet til. Geocities var det første nettsamfunnet 

for allmenn aksess (militære nettverk, forskernettverk og andre fagspesifikke grupper hadde 

lenge vært mulig via mer lukkede nett før internett slik vi kjenner det idag ble åpnet i 2003. I det 

første nettsamfunnet Geocities (2004) kunne man lage egne enkle nettsider organisert i seks 

"byer" med hvert sitt særpreg eller interesseområde. Uten her å kunne liste opp alle typer sosiale 

medier kan man si at et fellestrekk er at de alle skiller seg fra regulære tradisjonelle 

mediekanaler blant annet gjennom kvalitet (da dette er i hovedsak amatørisme), rekkevidde 

(definerte grupper og vennekretser), frekvens (random), brukervennlighet (svært enkelt, nær sagt 

intuitivt, dog kulturbetinget), umiddelbarhet (kontra trykketid f.eks.) og manglende stabilitet 

eller etterprøvbarhet for å nevne noe. På den måten kan man si at vi snakker om en adskillelse, 

om enn ikke hermetisk lukket ute fra, tradisjonelle medier. De tradisjonelle medier har sin plass 

eksempelvis på Facebook også, men det er en helt annen interaksjon enn tidligere, og i endel 

tilfeller er det en blogger eller videoamatør som er kveldens nyhetsleverandør der man før satt 

og ventet på én nyhetssending på én nyhetskanal basert på én redaktørs premisser. Det er på 

denne måten brukerens nye posisjon og bevegelse fra konsument til produsent som er "nyheten". 

Også innen fagarbeid er nye arenaer basert på sosial medieteknologi mulig - som 

crowdsourcing, der man legger ut et spørsmål, regulær arbeidsoppgave eller idé for respons av 

profesjonell art, eller cloud computing der man deler eksempelvis en artikkel, timeplan eller 

prosjektmodell i en lukket gruppe med alle dokumenter som hører til lagret "i skyen", ergo til 

enhver tid tilgjengelig for alle i gruppen. Man kan altså også dele opp sosiale medier etter 

funksjoner7, som for mitt arbeid gir ytterligere utfordringer;

Identity: brukeren kan i større eller mindre grad velge å fortelle mer eller mindre sensitiv 

informasjon om seg selv fra faktisk sivilstatus på datingsider til kjønn på chatkanaler, alder mv.v 

Noen steder er endel informasjon dog krevet verifisert. For min oppgave er dette relevant ihht. 

rollespill, men også mtp. adgang til et samfunn.

7 Funksjonene er hentet fra J. Kietzmanns artikkel "Social media? Get serious! i Business Horizons 54(3): 241-251.
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Conversations: Rammeverket avgjør i hvilken grad brukerene kan kommunisere og inter-agere 

med hverandre. Mange, om ikke alle sosiale medier er dedikert at brukerene kan kommunisere, 

eller i det minste respondere på andres fremlegg, om det er et bilde til vurdering på en

fotoklubbside eller en treningsblogg.   Obamas valgseier er av mange forklart som en seier på 

sosiale medier. I mitt arbeid kan man se disse elementene som intensjonen bak den rollen man tar 

på seg, og ikke minst den responsen man forventer å få på et budskap, og endelig hva dette betyr 

for nye budskap, det være seg i innhold eller form. rgo en gjensidig påvirkning.

Sharing: Deling forklarer primært i hvilken grad brukerne utveksler distribuerer/mottar og deler 

hva vi samlet kan kalle "innhold". Termen sosial i sosiale medier betinger nettopp dette 

delingskonseptet. Dette får raskt implikasjoner for den som aldri deler noe, da den lett heller ikke 

deles med. Dette er dog ikke den eneste betingelsen, da det å dele bare er en del av kulturen som 

omfatter det som trakk dem sammen.  For denne oppgaves arenaer kan dette sammenstilles med  

et fotballag som ikke får backing fra publikum - det vil  heller ikke til tribunen og feirer 

scoringer. Dette er en av feedbackloopens grunnprinsipp.

Presence: dette er vel den mest fruktbare termen konkret for oppgaven: å muliggjøre samtidighet. 

Spesielt ved chatfunksjoner er dette essensielt. På Facebook representeres dette ved en grønn 

prikk ved navnet til de som er online. På datingsider kan det stå "online nå".7b Det kan også 

implisere GPS- baserte applikasjoner som forteller hvor vedkommende befinner seg akkurat nå. I 

relasjon til dette kan man snakke om communitas, formelle som uformelle. Dette er heller ikke en 

statisk eller 100 styrbar form for sosiale grupperinger, da Facebook er tilnærmet digitalt  ̀anarki

Relationships: Dette aspektet ved sosiale medier er primært for å markere tilhørighet såvel 

formell som uformell. på Facebook dreier det seg primært om sivilstatus der man (kan) vise(r) 

hvem man er gift med, far til, bror av og andre mer familiære relasjoner. Men det kan også 

innebære å ha en (åpen) venneliste, og at de grupper man er medlem i er synlige for andre. 

Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

22

7b: Bare siden arbeidet med denne oppgaven startet i 2011 er det kommet til flere nye sosiale medier som 
fordrer kontinuerlig "online" tilstedeværelse, eksempelvis "Snapchat", en applikasjon der brukerene sender 
bilder til hverandre med svært kort visningstid, og man ergo må være på alerten for å få med seg innholdet. 



Dette kan bevirke både avstand og nærhet til andre igjen, og for analysen av mine fenomener peker 

dette på som noe av det samme som "presence" men også til en viss grad tidsaspektet, da jeg i 

skrivende stund kan følge med på hva Romanistas - Romasupporterene i "Curva Sud" driver med 

før Laziokampen,  all den tid jeg etter hjemkomst ble medlem av flere supportergrupper på 

Facebook, og har et dusin venner som jeg har en viss kontakt med, enda jeg ikke vet om vi egentlig 

møttes under matchen da det var etpar-ti tusen av "oss".

Reputation: dette kan vel best beskrives som omdømme og handler i denne oppgavens lesning om i 

hvilken  grad brukerene kan identifisere egne og andres standpunkt og kredibilitet i en sosial 

setting. Akkurat som jeg nå har vist tre forskjellig betydninger av ordet, vil en faktisk sosial setting 

finne ytterligere betydninger av termen. Dette er altså et spørsmål om tillit, både til andre brukere 

og systemene man bruker sammen. 

Groups: dette er altså muligheten til å skape grupper, undergrupper og communitas, og som tidligere 

nevnt har man i snitt en vennegruppe oppunder 250. Med stadig voksende nettverk vil man være 

med i både subkulturelle grupper, med så lite som under dusinet medlemmer, eller en folkeaksjon 

med mange hundre tusen. Uansett vil man være seg bevisst, eller ikke, sin rolle og funksjon i 

gruppen, noe jeg vil forsøke å belyse.
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Som vi kan se kan sosiale medier også nærmest fungere som en sosial rettesnor, en instruks, til og 

med en målbar norm for deltagelse - og det får meg til å stille spørsmålet: sosiale medier, er det en 

blogg eller et manus?  Er det åpent for alle - egentlig? Facebook vurderer å innføre betaling for 

endel tjenester/funksjoner. Landow tar også i siste utgaven av Hypertext  opp Internett-relaterte 

tema, globalisering, sosiale og politiske følger, med eksempler på blogger, interaktiv film, 

hypermedia og spill og mener alt dette er politikk, empowerment, fremlagt gjennom illusjoner om 

almen tilgang.



2.0. Teori og metode 

Jeg har så langt gjort en introduksjon av sentrale teoretiske konsepter som liminalitet, det 

liminoide, feedbackloop, et teaterhistoriografisk ståsted og presentert de enkelte arenaer for 

bruken av dette og skal nå  legge fokus over mot deres anvendelse i min masteroppgave. I 

tillegg vil jeg  gå dypere inn på nøkkelspørsmål basert på empiri som jeg har presentert 

innledningsvis idet jeg sammenstiller teori og praksis innenfor de tre nevnte arenaer.

Inngangsporten er og har vært - dersom man kan benytte en slik samlebetegnelse -  studier av 

hva Siemke Böhnich kaller en "ikke-diskré publikumsstil" (heri det ikke-planlagte og ikke-

kontrollerbare) kontra kontroll gjennom skrevne og uskrevne regler på teater, fotball og 

Facebook - samt de "møtesteder" rent opplevelsesmessig mellom antatt tilskuer og utøver - som 

kanhende kan kalles liminale soner - og de konsekvenser dette medfører. Gjennom å ha arbeidet 

med de innledende kapitler såvel som selve oppgaven kan det være på sin plass å gjøre en 

ytterligere presisering av hovedproblemstillingen; 

Hva finnes av relevante premisser som påvirker feedbackloopens funksjon? Med relevante 

premisser må jeg ta med meg videre de sosiologiske elementer som samvirker med 

storyproduksjonen og stille meg spørsmålet om i hvilken grad er de nødvendige/ønskelige for 

prosessen og feedbacken? 

En videreføring av dette vil kan være å reflektere over hvordan dette påvirker hendelsen rent 

performativt, og hva med transformasjonsaspektet? Og ergo i sum få svar på hvordan de som 

tilstede skaper sin egen opplevelse aktørene/forestillingen/hendelsen? Viderefører man dette 

igjen kan man spørre - i og for seg selv selv - hvordan "er man publikum", og utfra dette utlede i 

hvilken grad man kan observere eller påvise en slags "publikumsperformance"?
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I hovedsak har jeg som nevnt i de forskjellige introduksjonsavsnitt benyttet meg av teori innen 

teatervitenskap, performance og endel medievitenskap for å belyse forskjellig og 

sammenfallende sider av oppgavens omdreiningspunkt: den s.k. "feedbackloopen" for å vise, 

diskutere og se sammenhenger der den er relevant med den i disse tre arenaene.

I denne  oppgaven der feedbackloop og autopoeisis står sentralt har jeg valgt å ta en "broad 

spectrum approach" og endel av hensikten er iseg selv å gjøre denne manøveren; å nærme meg 

tre fenomen gjennom å benytte deres respektive (og iblant sammenfallende eller tverrfaglige) 

teorier på hverandre for slik å vise et felles grunnlag og en mulig samstemt konsekvens for 

deltagerne i teater, på fotballarenaen og Facebook. Da jeg diskuterer alle tre arenaer såvel i seg 

selv som i en sammenheng lånes både elementer og hele konsepter fra de respektives mulig 

tradisjonelle fagfelt, og da i et utvalg egnet for denne oppgaves hoveddiskusjoner. Metoden blir 

således en analytisk deskriptiv komparativ analyse av publikumsrollen på tre arenaer fra en 

opplevelseproduksjonssynsvinkel.
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Hovedanliggendet vil basere seg på et teoritilfang om feedbackloopen slik den behandles, 

systematiseres og kan leses fra Victor Turner (Det rituelle) til Erika Fischer-Lichte

(transformasjonsaspektet) og Richard Schechner (The broad spectre approach). Alle tre 

behandler sammen og hver for seg også forskjellige vinklinger på selve feedbackloopen. Dens 

anvendelse vil være både hermeneutisk/estetisk og fokusert mot ritualiseringer og i stor grad ha 

en sosial vinkling. 

Jeg vil med basis i nevnte teorier beskrive og analysere fenomenene (Teater, fotball og 

Facebook) med et kritisk blikk på - og med et klart standpunkt til hensynet til - kildematerialet 

og teorien. Da særlig fordi endel av "teorien" også er dels oppstått i mitt eget hode gjennom 

innpå 30 år på, jeg hadde nær sagt skråplanet, men rettere heller "de skrå bredder" I et 

hermeneutisk perspektiv vil derfor hensynet til problemstillingen også nødvendigvis avføde 

nye spørsmål ettersom jeg hele tiden i arbeidet forstår mer - noe av poenget med å i det hele 

tatt angripe fenomenene med denne metoden. Den deskriptive analysen gir en beskrivelse av 

publikum og dettes funksjoner /begrensninger og muligheter på hver arena, mens den 

komparative analysen sammenligner arenaene/utrykkene  og søker forklaringer som ligger bak 

og evt. finner likheter/forskjeller. 



I en komparativ analyse er formålet å ytterligere øke forståelsen av prosessene i de forskjellige 

fokusområdene. Dette skjer gjennom sammenligning av både praksis og teori, samt ved å dernest 

drøfte funn basert på empiri og i teorien. 

Enkelt sagt vil jeg se på sammenhengen og  samspillet (en for meg viktig presisering i 

publikums opplevelsesproduksjon) og sette opp en analytisk, deskriptiv forklaringsmodell og 

typologi som da forhåpentlig både beskriver, trekker ut og tydeliggjør hva jeg leser inn i den 

dynamikken som fordres for å kunne behandle de observasjoner jeg har foretatt meg.
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Jeg har antatt noen standpunkt i denne modellen for å kunne avgrense området. Dette ble 

delsbehandlet i innledende utlegninger - men jeg mener eksempelvis at "bivåneren" i en 

performance - eller et improvisasjonsteater, en fotballkamp eller på digitale medier - like gjerne 

kan være "spillerne" som faktisk dermed også ergo er en del av publikum - idet hva som utspiller 

seg på tribunene ikke er adskilt fra opplevelsen på arenaene, men derimot ett og samme. 

Jeg stiller derfor spørsmålet om det nettopp er det at disse eventuelle roller "mikses ned" til et 

minste felles multiplum  som muliggjør den type feedbackloop som jeg leter etter?  "Den 

gruntliggende frågan är nämligen om kvaliteten verkligen är en i föreställningen befintlig storhet 

eller om den inte tvärtom enbart är förankrad i betraktaren." (Sauter 1986)

Dette beskriver mitt anliggende; å se på teoriaspekter rundt ”publikum som

opplevelsesprodusent”- med hovedfokus på liminalitet og autopoeisis i teater, italiensk fotball og 

Facebook via en hermeneutisk tilnærming i et hel-del-hel perspektiv og økt grad av forståelse. 

Dette vil da ha en teoretisk del  (hvordan dannes fellesskap, feedback og stories) samt ende i en 

analyse, med forklarende eller fortolkende siktemål -  og valgte elementer der formålet er å søke 

tilknytning til teorier eller metodiske modeller som allerede er utviklet i fagmiljøet.



2.1. Performanceteori - en introduksjon

Noe av utfordringen med denne oppgaven er min fornemmelse av at noen av de premisser og 

konklusjoner som  legges frem  i  The transformative power of performance: a new 

aesthetics av  Erika Fischer-Lichte er noe annet enn hva jeg selv har opplevd som 

teaterpraktiker. Dette er mitt anliggende, jeg skal overhodet ikke sette meg til doms over en 

professor og anerkjent teoretiker  på Freie Univärsitet i Berlin. Det er allikevel elementer i den 

performanceorienterte og meget interessante boken som jeg finner utfordrende.
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Intensjonen er allikevel å koble de innledende begrepene fra kapittel 1 med en tydeligere 

typologi som sammen med communitasperspektivet hos Turner kan komme til anvendelse i den 

senere deskriptive såvel som komparative analyse. Jeg vi spesielt vektlegge de teorier og 

modeller som beskriver performance som event - som et bestemt forhold mellom ulike fenomen 

(da mtp. publikum som opplevelsesprodusent i "sanntid i sin egen samtid")

2.1.2 Turner - begrepene  liminal/liminoid og komparativ symbologi

I arbeidet med Turners teorier kjenner jeg  et "slektskap" med tankegangen om den 

grenseoverstigende komparasjon og symbologi som han benytter i stort monn på riter, teater, 

sosiale strukturere, rollespill og fenomener som liminalitet, det liminoide og "flow"  i boken 

From Ritual to theatre - som jeg må si var noe av en døråpner i min jakt på oversikt og 

forståelse da jeg ga meg i kast med oppgaven. Det er også en simplisitet i tilnærmingen til 

tilsynelatende kompliserte strukturer som kjennes befriende, og som han selv skriver i "I 

would simply say that what I call communitas has something of a flow quality, but it may arise 

spontaneously and unanticipated - it does not need rules to trigger it off." (Turner 1982; 58)

Han presiserer også at "innholdet" (content) er sekundært i sine beskrivelser av flow, da det iflg 

Turner ikke engang er nødvendig at denne tilstanden gir noen synlig "oppnåelseseffekt" eller for 

den del ha noe mål i seg selv. 



Flow er ergo også et potensiale som ligger i selve strukturen "å samles" for å forenkle det 

ytterligere. Det er en tilstand av "nåde" mer enn "lovmessighet" - og her henviser han til 

hinduistiske riter  - og dermed er sirkelen sluttet ifht tidligere presentasjon av adskillelsesritene, 

all den tid han slik viser at alle communitas (som i teatret) er en del av det samme: en søken etter 

å "gå opp i" dette fellesskapet - ved å skille seg fra det. 

Dette ”grenselandet” - liminaliteten - er essensielt i Turners komparative symbologi, og relevant 

i et  komparativt studium av publikum som opplevelsesprodusent på forskjellige arenaer, der 

grenselandet utfordres. Prosessen (adskillelsen) beskrives hos Turner skjematisk og kronologisk 

slik: a) en separasjon (den unge mannen må ut av stammen og leve i x antall dager i skogen), 

derigjennom skjer b) transisjonen fra gutt til mann og ved hjemkomsten (som bare kan skje om 

han har klart seg gjennom den liminale fasen) og derved c) inkorporeres han i en ny rolle i det 

gamle samfunnet som ergo også forandres; én gutt mindre - én kriger mer.
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Selv om jeg ikke ser det i den teorien jeg har lest av Turner kunne man kanskje lagt til at det 

eventuelt og relativt sannsynlig, uten at jeg har feltobservasjoner på det, skjer en feiring, og da 

kanhende gjennom en dans eller seremoni der hans "reise" symboliseres  - eller han forteller og 

gestalter for sine barn, eller for de andre krigerne hva han har gjennomlevd, enten for læring eller 

rein adspredelse og det ville isåfall kunne kalles d) det liminoide

For å komme litt nærmere inn under huden på betegnelsen liminalitet belyser Turner begrepet 

”anti-struktur”. Dette kjenner vi igjen fra både Marx´ superstrukturer, og Rabelais kaoselementer 

innen karnivaltradisjone og lenger tilbake til dithyrambene og  fruktbarhetsritualer - som i de 

liminoide uttrykk antar fast form. Dette er det gjentagbare, dette er møtet vi håper skal skje hver 

kveld i teatret, på fotballbanen og i sosiale medier, at vi får bli del av noe mer. Og derfor kan vi 

gå på teater, på kamp og på nett - igjen og igjen og igjen - ikke for å få se det samme, men for å 

få være det samme. 

Dette har vi vel opplevd om vi har sett (eller spilt) den samme forestillingen flere ganger - da 

man hele veien forsøker å finne ny mening, eller gjenskape den forrige (som jo begge deler er 

like umulig). 



Samtidig er et klart at hver hendelse er unik, den er autentisk og kanhende er dette snart de eneste 

arenaene hvor vi også er akkurat det. Nådeløst tilstede i vårt eget. Dette kan da  kalles  ”ekte” og 

”vellykket” performance noe flere av teoretikerne diskuterer, men som jeg i mindre grad går inn i. 

Jeg vil også kun kort belyse enkelte teoretiske elementer som knytter seg til språkhandlinger, der 

dette har relevans for hvorvidt denne feedbacken får skje uforstyrret, eller oppfattes som 

forstyrrende i en annen sammenheng. Mer viktig i denne omgang er det sosiale element, det 

liminale, liminoide og communitasmodellene.

Begrepet komparativ symbologi (relevant på alle arenaene) bruker Turner som en syntese av 

distinksjonen mellom den mer sosiologisk orienterte semiologien (symbolene slik de fremtrer i et 

dynamisk sosiokulturelt system, der symbolene bevirker mening i en sjanger eller kontekstuelt 

betinget uttrykksammenheng slik de fremkommer både verbalt og non-verbalt i faktiske 

symboler, tegn, signifikasjoner, signifikater, indekser, ikoner, signifikanter, symbolbærere (orig: 

sign vehicles) og denotasjoner - og på den andre siden semiotikken forstått som språksymboler 

slik de anvendes i en klassisk tredeling:

 - syntaktisk (formelt, rent grammatikalsk eller ikke-refererende) 

 - semantisk (referensielt - i.e. symbol - objekt)

 - pragmatisk (operasjonelt i en tegn-brukersammenheng)
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Dette vil komme til anvendelse flere steder, om enn ikke som eget verktøy, men med en relevans 

som overgriper fenomenene, eksempelvis i karakteristika ved utformingen av nettsteder, 

supporteres bruk av symboler og teatrets referensielle rekvisitter som invitasjon (eller sperre) for 

med-deltagelse.



2.1.2. Schechner - "the broad spectre"

Schechner har en "broad spectre" tilnærming til performancefeltet. Dette spekteret inkluderer 

performativ kunst, teater, ritualer, healing, sport, underholdning, og "fremtreden i det 

daglige" (min overs.) Dette synet er noe han mener også bør gjenspeiles i måten vi utdanner og 

trener de tradisjonelle utøverne på, og i mange henseende med hvilken hensikt man trer inn i de 

forskjellige elementene av performance som er nevnt her. Denne tilnærmingen gjenspeiler seg 

også i hvordan han kategoriserer "viften" av performative  aktiviteter i det som er mer kjent som 

"The Fan". Han hevder også i det korte essayet "The broad spectrum approach" (i The 

Performance studies reader, 7-10) at man skulle ta sikte på å ha performance studies som et 

essensielt nav i all kunstutdanning da selve performanceelementet som bærende i all kultur. 

"Performative thinking must be seen as a mean of cultural analysis" sier Schechner samme sted 

og jeg forsøker å ta dette med i arbeidet, all den tid hva man selv tenker om det performativet er 

såvidt jeg kan forstå utløsende for ens egen deltagelse i selve performanceopplevelsen. En 

bevissthet om at man er der og har en påvirkningskraft.
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(Figur 3)



The Fan (fig 3) er en enkel illustrasjon som beskriver forholdet mellom de ulike spekter av 

handling/action og posisjon i forhold til performance. Schechner definerer da også rent teoretisk 

performance på denne måten: 

Performance is an inclusive term. Theatre is only one node on a continuum that reaches from the 

ritualization of animals (including humans) through performance in everyday life – greetings, 

display of emotion, family scenes, professional roles and so on – through to play, sport, theatre, 

dance, ceremonies, rites, and performance of great magnitude. (Schechner 2003; 17)

Schechner har altså en agenda for s.k. comparative performance - det å sammenligne og 

sammenstille elementer og utrykk, eller hele systemer fra flere typer performance og  

performance theory. Det synes legitimt å benytte seg av dette i min oppgaven. Termen restored 

behavior er et begrep jeg vil komme inn på flere ganger: Schechner definerer begrepet restored 

behavior slik: "(…) Physical or verbal actions that are not-for-the-first time, prepared or 

rehearsed. A person may not be aware that she is performing a strip of restored behavior. Also 

referred to as twice-behaved behavior." (Schechner 2002; 22) 

Richard Schechner skriver at alle utøvere gjennomgår en midlertidig transformasjon når "noe" 

skal fremføres. Han kaller det en ”transportation”; fra å være i hverdagen, går de over til å være 

”artisten/kunstneren”, den som fremfører, den publikum har kommet for å se. Samtidig viser han 

flere steder at teaterprosessene deler flere elementer og derfor blir performance. Restored 

behavior er et slikt element.
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Dette er svært interessant ifht mine fenomener - hele konseptet med at det er et "innenfor" og et 

utenfor" og at det skjer en dobbel transformasjon: på vei "ut/inn" og "tilbake". Det som gjør 

transformasjonen midlertidig, er at de skal tilbake til det ”vanlige” livet etter at fremførelsen 

(f.eks "å være fotballpublikum") har funnet sted. Videre setter Schechner opp en modell for 

kontinuum, som ikke ytes full rettferdighet i en tekst-oppstilling men forhåpentlig gir en viss 

mening presentert slik, og om ikke skal jeg forsøke å forklare det nedenfor "modellen":



------------------------------------------><------------------------------------------------
Play – Games – Sports – Pop Entertainment – Performing Arts – Daily Life – Ritual 

(The performance continuum A) 

->Games – Sports – Pop Entertainment – Performing Arts – Daily 

Life Ritual Play and Ritual ------------------------------------------------------------>

(The performance continuum B) 

(fig 4)

I modellen "The Fan" (fig. 1) er Schechner klar på at punktene i kontinuumet er like mye verdt, men 

her presenterer to mulige modeller. I modell A plasserer han ytterpunktene ”play and Ritual” på 

hver sin ende av horisonten, mens i modell B plasserer ”play and ritual” som underliggende/basis 

for alle uttrykkene. Ved å argumentere for ritual som event gis performance en kvalitet som noe "på 

siden av eller utenom" hverdagen, på grensen mellom ritual space og everyday life.  (se fig. 5) 8 

8 figuren er her også angitt som 4.4. men det er slik den nummeres i Schechners essay "From Ritual to Theater and Back"
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Dette er ytterligere en meget interessant modell for min oppgave, da den fremstiller både det 

liminale og liminoide på en tydelig måte. Også ifht. min historiske fremstilling tydeliggjøres 

elementer som konsekvens/moro, symbolsk tid/nåtid, deltager/bivåner, transe/bevissthet, 

tro/respons, aksept/kritikk og det kollektivt kreative kontra det individualistiske. Jeg skal komme 

nærmere inn på dette senere.

2.1.2 Erika Fischer-Lichte - feedbackloop in reverso

Hva er Fischer-Lichtes approach til Feedbackloopen? Dette er i korte trekk en enkel presentasjon 

av feedback-sløyfen hos Fischer-Lichte, som senere vil bli ytterligere satt i sammenheng de tre 

kontekstene som de valgte fenomenene representerer (teater, fotball og facebook). 

Fischer-Lichte skriver og presiserer at hun bruker autopoeisis slik det fremkommer hos Maturana. 

Og etter hennes eget utsagn er et hovedgrep ved hele boken The transformative power of 

performance - a new aesthetics - å nærme seg et nytt og bedre vokabular for performancee-

stetikk som hun mener går ut over de tradisjonelle rammene for forestillingsanalyse og 

teaterteori. Interessant å merke seg er det for min del at hun hevder at ”denne autopoeisisen i stor 

grad organiserer seg selv” med henvisninger til at vi rent organisk er rytmisk tunet inn  på samme 

frekvenser.  ”In this sense, performances are generated and determined by a self-refrential and 

ever-changing feedback loop.” (Fischer-Lichte 2008; 38). Konsekvensene dette får for forståelsen 

av det performative event er at det ikke er et ferdig, skapt verk, med en ferdig, skapt mening, som 

presenteres for et publikum, men er et resultat av samhandlingen mellom de tilstedeværende:

The effect of the autopoietic feedback loop negates the notion of the autonomous 

subject. The artist, like all participants is assumed to be a subject engaged in a 

continuous process of determining and being determined. ...
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This mutual determination contradicts the notion of a subject that sovereignly exerts 

their free will and can fashion themselves independently of others and of external 

directives (…) Neither fully autonomous nor fully determined by others, everyone 

experiences themselves as involved and responsible for a situation nobody 

singlehandedly created. (Fischer-Lichte 2008; 164-165)

Premisset, hevder Fischer-Lichte er den fysiske (kroppslige, embodied) samtidige tilstedeværelsen 

av tilskuere og utøvere. Videre er det en rollefordeling, skrive Fischer-Lichte, som betinger at den 

ene gruppen er den utøvende/performative og den andre observerende. Hun hevder samtidig at det 

er skuespillerne (actors) som skaper handlinger (actions, through space, in time) som derigjennom 

skaper en respons. Og dermed settes feedbackloopen i sving,  lett forenklet. Jeg stiller meg 

spørsmålet om man i enhver sammenheng kan fordele rollene slik, ved på den ene siden å hevde 

en likestilt samtidighet, og på den andre siden gi den ene parten en igangsettende funksjon - og jeg 

vil komme mer inn på dette i analysedelen, men kort fremlagt tror jeg denne rollefordelingen 

forutsetter primært en allerede etablert arena og strategi, en felles bevissthet. At den "første 

beveger" her nødvendigvis står på scenen, mener jeg kan diskuteres.

Hvis det er masse bråk i salen (les: skoleforestilling/julebordshow) før en teaterforestilling starter - 

hvem er det da som er igangsetteren av den kommende opplevelsen? Den er vel allerede igang? 

Erika Fischer-Lichte har gjennom sitt arbeid med å skape en ny estetikk for performance knyttet 

sentrale aspekter ved begrepene teatralitet og performance sammen. Her kommer hun eksempelvis 

inn på "the aural space" som hun tydelig mener overskrider "the performance space" (Fischer-

Lichte 2008) - og da får jeg problemer med å se hvordan igangsetter/reseptormodellen kan være 

gyldig. Dette er noe av problemet, jeg finner ikke konsistensen, eller konsekvensen, av hennes egne 

påstander da hun ofte sier mot seg selv i boken. Hun benytter eksempelvis Cages eksperimentelle 

silent pieces -  "musikkstykker" uten musikk - som eksempler på at den ekstreme teatralitet er 

stillhet og ikke-aksjon, ved at en person kommer inn på scenen og "gjør ingenting". Dette er også 

problematisk, all den tid personen de facto gjør noe: han/hun kommer inn på scenen, setter seg ved/

med instrumentet. Vedkommende er der i et gitt antall minutter (4.33 som faktisk forestillingen 

heter, så publikum har en klar forventning om at "noe skjer" i 4.33. - urfremført i Woodstock 

29.8.52) Her er atmosføre, utenforliggende lyder, etterhvert også publikums lyder og nærvær er 

essensielt, særlig i 3. movement da de forståelig nok går ut.  Nonacting mener jeg også er acting.
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Fischer-Lichte beskriver altså hva som skjer i møtet - i / med performance ved å introdusere 

autopoietic feedback loop. Marvin Carlson beskriver i bokens innledning autopoietic som 

”autopoietic systems are simultaneously producers and products, circular systems that survive 

by self-generation.”  Ifht. til begrepet teatralitet som et møte, legger Fischer-Lichte frem teorier 

overført fra kunstkritikeren Michael Fried som angriper termene hun selv benytter: han 

presenterer problematikken som at teater er "objecthood", men det teatralske er absorpsjon, og 

teatralitet er derved et spørsmål om autentisitet.

Dette er et interessant aspekt ifht til mine arenaer, spesielt det siste spørsmålet om autentisitet, da 

jeg mener den autentiske responsen nettopp ikke lar seg planlegge, og ergo problematiseres 

Fischer-Lichtes modell, fordi den forvansker Turner og Schechners modeller ved sin 

hyperskandering  av selve prosessen, deltagerne og betydningen av denne inndelingen.

Men ser man på loopenergienes ulike bevegelser mellom aktør og tilskuer underveis i en 

performance - som kanhende er det jeg egentlig leter etter - kan det hevdes at de samtidige loop-

bevegelsene mellom "sal og scene" skaper disse energiene. 

At det er dette som er selve loopen, og at det er selve loopen vi er "på jakt etter" - ved å miste 

oss selv og gå opp i et større samhold. Denne modellen setter teatralitet som omdreiningspunkt i 

performance og fremhever tilskuerens rolle som "samspiller". Ifølge Fischer-Lichte eksisterer 

det ikke lenger noe kunstobjekt uavhengig av dens skaper og opphav. I stedet er det en event 

hvor alle som er tilstede i ulik grad er involvert i skapelsen. 

Dette er det sentrale for tilskueren: ikke å forstå og reflektere, men å erfare og oppleve her og nå. 

Erika Fischer-Lichte mener ergo - som Schechner - at det ligger en transformativ kraft i selve 

fremførelsen. Når det skjer en interaksjon mellom utøver og mottaker i en fremførings-situasjon 

mener Fischer-Lichte dette er en naturlig konsekvens av at ”flere kropper” oppholder seg i 

samme rom. Man kan spørre seg om det da egentlig er et sosialt fenomen, eller media, noe jeg 

skal forsøke å gi svar på.
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 Fischer-Lichte skriver i kapitlet; ”Shared bodies, shared spaces”; 

Performance exemplifies that all forms of physical encounter between people stimulate

 interactions even if their shape is not always plainly evident. To adapt Watzlawick’s 

famous dictum: you cannot not react to each other.” (Fischer-Lichte 2008; 43).

Erika Fischer-Lichte er opptatt av transformasjonen som skjer med mottakerne men også den 

gjensidige påvirkningen mellom utøver og mottaker, enn si samspillet - som foregår i en 

fremføringssituasjon, men jeg klarer ikke helt å se hvordan man generelt på den ene siden kan og 

eller skal skille mellom disse to funksjonelle kategoriene dersom man egentlig mener de er ett og 

det samme. Hun kaller dette the autopoietic feedback loop: ”In short, whatever the actors do elicits 

a response from the spectators, which impacts on the entire performance. In this sense, 

performances are generated and determined by a self-referential and ever changing feedback 

loop” (Fischer-Lichte 2008; 38). 

Samtidig er transformasjonsaspektet essensielt hos Fischer-Lichte både ved at hele 

performancefeltet beskrives som "a border crossing art" og "transforms borders into thresholds" 

Ved at publikum på den ene eller andre måten involveres i selve fremførelsen, transformeres de til 

meddeltakere, og gjennom gjensidig påvirkning mellom utøver og mottaker blir forholdet mellom 

subjekt og objekt gjenstand for en dynamisk prosess der rollene stadig skiftes. 

(ibid.).

Jeg nevnte at jeg har utfordringer med denne kategoriseringen - som stadig skifter fra å være 

premiss til konsekvens. Spesielt fordi det performative aspektet slik jeg ser det like gjerne kan være 

initiert eller "utført" utelukkende av tilskuerne. Flere steder i boken hevdes at gjennom the 

autopoietic feed back loop endres også det tradisjonelle skillet mellom subjekt og objekt.  Er det kun 

et spørsmål om en historisk og praktisk terminologi? 

Jeg skal forsøke å skandere dette over tid, sted og rom, men til forskjell fra "spaces" og "co-

presence" virker det  ikke som, de "time brackets" som anvendes her er jordnære nok for en 

praktisk anvendelse? For meg virker det som autopoeisisen overlever de forordninger som legges til 

hinder for den,  men at det er noe "mer" som kanskje Turner er inne på som ikke kan stanses av 

gjerder, regler og scenetepper.
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I arbeidet med denne oppgaven kom jeg over Siemke Böhnisch doktorgradsavhandling som 

jeg ser har en del sammenfallende problemstillinger. Siemke Böhnischs perspektiver 

forholder seg i hovedsak til ko-presens ifht liminalitet - og hun hevder med et nytt 

perspektiv i sin doktorgrads-avhandling fra 2010; Feedbacksløifer i teater for svært unge 

tilskuere , et bidrag til en performativ teori og analyse at "fysisk ko-presens muliggjør, men 

ikke sannsynliggjør gjensidig påvirkning av tilskuere og aktører i forestillinger". Jeg ser 

ikke helt hvordan det "ikke sannsynliggjør" gjensidig påvirkning, da med samme premiss til 

grunn som jeg tidligere har hevdet; at den samtidige tilstedeværelsen er selve performancen. 

Böhnisch hevder da også at "Teater for svært unge tilskuere kan beskrives som en

reforhandling av teatrets ytre ramme /.../ med samtidig økt betydning av teatrets indre 

ramme" og i artikkelen "Feedbacksløifer og henvendthet" (Böhnisch 2011) - oppsummeres 

teoriene i at hun vil vekk fra det binære synet og mot et gradsperspektiv for å 

operasjonalisere Fischer-Lichtes teorier for forestillingsanalyse. Det kan synes 

hensiktsmessig da det anerkjenner premisset "alle tilstede samtidig" som et ugjendrivelig 

vesensgrunnlag for selve performancen, men at det kan være grader av henvendthet, 

tilgjengelighet og variasjoner i såvel "sender og mottagerforhold" som mulighet for respons 

og respondering.

Hun skriver videre; "Jeg reformulerer den systematiske tesen om feedback-sløyfer slik at 

den innebærer både det kontrollerbare og det ikke-kontrollerbare, det planlagte og det ikke-

planlagte. Fokus flyttes til styringsprosesser i møte med det ikkeplanlagte."  Så kan man 

spørre seg; hva da med det ikkerepeterbare/generelle, idet hun spør hvordan aktørers 

styrings-strategier forholder seg til tilskueres bidrag som verken er forutsigbare eller 

fullstendig kontrollerbare, og hvordan tilskuere påvirker hendelsene uten på forhånd å 

kjenne til aktørenes plan for forestillingen. Avhandlingen setter spørsmålstegn også ved 

denne binære forskjellsdannelsen (min anm: hos Fischer-Lichte det repeterbare og det 

unike) og Böhnisch legger frem et alternativt bidrag til en performativ teaterteori og-

analyse. Det ikke-planlagte, ikke-kontrollerbare og ikke-forutsigbare får her status av en 

uunngåelig og samtidig potensiell produktiv utfordring for de involverte. Fischer-Lichte 

fokuserer på at det foregår en gjensidig påvirkning av aktører og tilskuere, og at denne 

prosessen aldri kan planlegges og kontrolleres fullstendig,  og det har gitt nye perspektiver 

for meg for å se på hvordan slike prosesser foregår, og i hvilken grad og på hvilken måte de 

er styrt av de involverte.
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Andre - for meg - interessante underpunkter i avhandlingen er: tilbakemeldinger som produktive 

utfordringer, noe jeg kommer inn på i mine analyser og konkrete fenomen. Hun spør også om 

estetiske strategier i forestillinger kan leses som svar på slike utfordringer. Og det kan hun ha 

rett i noe jeg også belyser i behandlingen av den "markante tilstedeværelse som publikum" der 

en ikke-diskré publikumstil som fremhever teaterets hendelsesdimensjon. Og endelig, for å 

komme tilbake til selve feedbackloopens performative paradoks: ”Performance describes a 

genuine act of creation: the very process of performing involves all participants and thus 

generates the performance in its specific materiality” (Fischer-Lichte 2008; 36).

2.2. Medieteori - samspill, tolkning og hypertekst 9

Et mål med mitt arbeide er å belyse publikumsrollene i trianglet teater - sport (italiensk fotball) -

sosiale medier (Facebook). Grunnen til at jeg velger å se på medieteorien er at jeg mener at det 

er sammenfallende trekk som jeg håper jeg kan gi et bidrag til anvendelse på alle tre arenaer. 

Mange har sikkert gjort dette, men jeg har selv behov for å forstå samspillet på og mellom alle 

tre fenomenene fra et publikumsperspektiv. Hypertekst blir derfor her ansett som et mer sosialt 

(be)grep og hjelpeteori - en og medieteorien som presenteres er valgt ut med tanke på dette. Fra 

fagfelt omkring digitale medier og sosialantropologisk litteraturkritikk kan det hentes flere 

teoretikere, som jeg har gjort et utvalg av, for å belyse sammenfallende fenomen med vekt mot 

hypertekst som forløper for de sosiale medier, muligheter for feedback i digitale medier og 

"responsive" roller og da primært Landow "...hypertext, in terms of the Internet, is a text 

composed of blocks of texts or images linked by multiple paths, chains, or trails which are open-

ended and continuously unfinished" (Landow 2006; 2).

Landow tar dette aspektet med seg inn i vår digitale hverdag og løfter dette forståelsebaserte 

nærmest kognitivt introspektive med-forfatterskapet frem i lys av helt konkrete skriftliggjøringer 

av personlig art som kommentarfelt, blogger, sosiale medier, linker, noder, re-medieringer, 

publiseringer av andres teorier på egne hjemmesider, online-arkiver, søkemotorer, 

serversystemer og kort sagt alle typer responsiv kommunikasjon mellom mennesker som kan 

manifesteres i tekst. 

9 Som et delemne i min master har jeg tatt  "Tekst, medier og multimodalitet" - et masteremne i pedagogikk ved
HiHm. Mye av stoffet i kapitlet om medieteori er hentet fra egne forelesningsnotater, kollokvier, egen research 
og seminarer der. Den konkrete hypertekstteorien er i hovedsak hentet fra Landows bok Hypertekst 3.0 og 
teoretikere omtalt der.  
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Dette er en modell (eller faktisk systembeskrivelse) som deles av flere, også mer litteratur-

orienterte teoretikere - som eksempelvis Barthes (her referert av Landow) som ser "hypertext as 

an ideal text, where several networks interact with a text that has no main entrance or 

beginning. This ideal text contains multiple texts, is interactive, and unpredictable to the 

user." (ibid.) Dette standpunktet er ikke fjernt fra det vi har sett hos de sentrale teaterteoretikere 

som så langt er presentert. Det er altså et spørsmål om den mentale "ideale tilstand" der 

leserperspektivet får en aktiviserende form, idet man oppfordres til å aktivt skrive, kommentere 

- som på Facebook og eksempelvis avisenes kommentarfelt. Hypertekst, som i enkel forstand 

er interaktivitet gjennom linking av tekst og ytringer (og tekst da forstått som enhver ytring 

fastholdt visuelt) - vil slik jeg tolker det kunne sies å per definisjon være et sosialt betinget 

aksjonsmønster.

Dette reiser noen spørsmål som kan ha betydning for oppgaven; Hvor langt fra "flow"-begrepet 

og "communitas"-tanken er vi egentlig da? Og i hvilket omfang kan det sies å ha performative 

elementer - enn si liminalitet? Kan man endog kalle aktivitet iallefall i enkelte henseende på 

noen sosiale medier for performance? Grensen mellom "forfatter/aktør" og "leser/aktiv 

medforfatter/responder" er iallefall diffuse om enn ikke helt visket ut. Landow setter opp en del 

leserkvaliteter som er diametralt motsatte når det gjelder trykte bøker kontra interaktiv "tekst": 

BOK: tvang    - passivitet  -  inaktive - ureflektert maskinlære

           \           \                   \        \

Hypertekst:        frihet - aktivitet - undersøkende - reflekterte
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(fig. 6) 

Relevansen for oppgaven ser jeg som at der boken passiviserer en leser inviterer hyperteksten 

til med-diktning - endog viderført forfatterskap og kollektiv videreføring av en idé eller tanke. 

Isåfall vil denne dikotomien kunne benyttes for en komparativ analyse på mine utvalgte grunn-

forskningselementer. Landow får kritikk fra flere for sammenheng mellom hypertekst og 

poststrukturalisme. Et mer interessant anliggende hos Landow - som hos Baudrillard  - er at de 

begge argumenterer for desentralisering, og kritiske aktive brukere.  
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De går videre inn på amatørisme og resiprok respons, som også dels kommer til anvendelse. Den 

"respondable responder" og aktive leser er og elementer jeg vil ta med videre. Landow minner 

om at ”books are tech too” – og at hypertekst ikke dukket opp med datamaskinen. Tekstaksess 

på flere nivå er en nøkkel til respons, og respons(ibilitetet) har mange aspekter som både 

inviterer til dialog og ansvarliggjør forfatter/leseren. Barthes og Landows ideale hypertekst- 

premiss har som konsekvens av denne bokstavelig talt grenseløse teksttilnærmingen at ”leserens 

fødsel betales med forfatterens død” som Ricoeur senere påpeker. Dermed brytes også en rekke 

politiske, sosiale og økonomiske premisser tilsynelatende ned, og dette er en viktig del av 

Landows  totale hypertekst-teoretiske perspektiv. Poenget hos kritikerne er kanskje at de 

politiske konsekvensene av hypertekst som kommunikasjonsform eller manifestert 

språkhandling ikke har de samme mekanismer som poststrukturalisme, all den tid bevisste og 

tilfeldige koblinger oppstår i ett og det samme 

Interessant hva mitt arbeide angår - er også Ellestrøm, som har fokusert sitt arbeide om 

materialitet og modalitet i nye "multi"medier. Spesielt  mener jeg modalitetsbegrepet kan 

komme i betraktning her, ved å noen perspektiver på hvordan vi opplever det vi gjør. Altså: hva 

skjer når en film gjengis i et spill, eller musikkvideo ment for TV vises på nett-tv, eller en stor 

klassisk konsert presenteres som komprimert mp3fil - eller endelig; et teaterstykke på tv? Kan 

det sammenlignes, og hvordan?

The (second) problem with many comparisons between conceptual units such as ‘dance' and 

‘literature' is that the materiality of media is generally not distinguished from the perception of 

media. This is understandable since it is, in practice, impossible to separate the two. For human 

beings, nothing exists outside perception. (Ellestrøm 2010; 15 )

Dette med at "nothing exists outside perception" er et friskt pust å sette opp mot den 

ekstremskandering og teoretisering som bedrives av enkelte, samtidig som han også gjør en 

inndeling som i ytterste konsekvens også oppfattes som kunstig, men innledningsvis er det en 

god intensjon i det Ellestrøm samme sted sier "Nevertheless, it is crucial to discriminate 

theoretically between the material and the perception of the material if one wants to understand 

how media can be related to each other." 
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Nettopp dette "related to eachother" mener jeg kan underbygge sammenfallende fenomener i de 

tre arenaer jeg tar for meg. "One must be able to determine to what extent certain qualities belong 

to the material aspects of a medium and to what extent they are part of the perception./.../I call 

them the material modality, the sensorial modality, the spatiotemporal modality and the semiotic 

modality" (ibid.) 

Disse tolknings-, eller persepsjonsfaktorer (som han som sagt går ytterligere inn på men som jeg 

velger å ikke gå i full dybde på her) kan også sammenstilles med at vi "tolker oss selv gjennom 

tegn" og slik - på en måte - eventuelt finner det vi leter etter. Dette kan også ha spesiell interesse 

når vi kommer til arenaidretten og inndelinger  der mellom fans, supporters, flaneurs og tourists 

(sd.). Litteraturteorifeltet - også anvendt på nyere medier - er stort og jeg er på den ene siden 

dømt til, og på den andre siden så heldig at jeg må gjøre et utvalg. Manovich devaluerer mediene, 

men mener at i nye digitale medier er software- og distribusjonsplattform relevant, da det er 

programmer og plattformer som har teknologisk betydning for produktet. 

Kan Manovich sitt bidrag gjøre Baudrillards betenkning og kritikk av mediene mer relevante 

om man ikke ser på digitale medier som medier, men heller programvarene, plattformer - om 

man legger til grunn at datamaskinen er en distribusjonsform? På sosiale medier finner 

"personalised amateurisms" - der ferdige programvarer tillater hvem som helst å legge ut sine 

meninger i profesjonell innpakning rent teknisk, og her er kanskje de sponsede rosabloggerenes 

anbefalinger av balsam og sminke et konkret eksempel som understreker det tilsynelatende 

manglende skillet mellom forbruker/konsument og produsent/selger.  Baudrillards påstander 

om at plattform og presentasjonsteknikk er relevant for sosiale medier vil være med videre i 

oppgaven. 

Dette er et spennende aspekt ved sosiale medier som også kan overføres til teatret og fotballen. 

Hvem sitter med makten? Mediene er intransitive og skaper ikke kommunikasjon, mener 

Baudrillard - de legger ikke tilrette for subjektets utfyllende kommentar: mediet hindrer 

respons, "making all processes impossible", med unntak av responssimulering. Subjektet 

forføres av objektet.  Baudrillard hevder således at kommunikasjon betinger en gjensidig 

utveksling, reversibilitet er ikke tilstrekkelig.
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"There is no respons to a functional product. It is already there. an integrated speech to which 

it has already responded, leaving no room for play, or resiprocal putting in to play, unless one 

one destroys the object." (Baudrillard 2007) Dette er meget sentralt i mitt forsøk på å analysere 

det sosiale mediefenomenet Facebook; hvordan er det egentlig interaktivt? Vi responderer jo 

kun på binære koder i et ferdig dataprogram.

Oppsummert: Vi har en opplevelse av at vi deltar. Baudrillard mener at dette ikke er tilfeldig,  og 

hvorfor ikke la en teatermann runde av dette kapitlet;  Brecht sa lenge før internett kom i 

artikkelen at det (første radiobølgebaserte massemediet) var et verktøy for de sterke, ikke et 

medium for det egalitære, men for undertrykkelse og dominans, og underkjente radiopraksis som 

et medium for revolusjon, derimot fortsetter den i sporet til tidlige medier (film, aviser) og 

mediebruk uten sensurering eller utvelgelse, og ikke for å forme publikum til  engasjerte 

deltagere. (Brecht 1964)

Jeg vil prøve noen av disse tesene - i sammenstillingen mellom de etterhvert kjente tre fenomen.

2.3. Metode – om deltagende objektivisering og teoretisk tilnærming

Helt konkret har jeg tatt for meg en spesifikk teaterforestilling, nemlig Komilabs oppsetting av 

Spokane på Torshovteatret. Jeg har i all hovedsak basert fotballkulturanalysen på en studietur til 

Roma og kampen mellom AS Roma og Napoli. Hva Facebook angår har jeg gått ett år tilbake 

på min egen tidslinje og analysert utsagn, bilder og "roller". I tillegg har jeg reflektert over egne 

produksjoner og opplevelser på alle tre arenaer. 

Det første metodiske standpunkt jeg tok var å innse at jeg var på vei mot en kritisk posisjon ved å 

lenge ha sett på den klassiske teateropplevelsen som formidlet tekst - men forlate det, ved å si 

hvordan det på alle måter ikke er en tekst men en manifestasjon av nærheten, det ubesudlede, 

genuinitet og autentisitet. Det blir en vandring mellom tolkning og refleksjon og jeg har valgt 

deltagende objektivering som metodologisk arbeidsmetode
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Dette har jeg gjort fordi fenomenene jeg ser på er levende og konstant i utvikling (på den måten 

at de tar til seg nye impulser og kreative krefter). Og om man som forsker skal ta utgangspunkt i 

seg selv må man klargjøre de forhold og forforståelser man har til temaene.  Dette betyr dog en 

kvalitativ tilnærming, da jeg i svært liten grad benytter kvantitative metoder. Og det har de siste 

20 årene vokst frem en større aksept for kvalitativt forskningsarbeide og metodikk, da særlig 

innen humaniora. Jeg kan heller ikke legge vekk at jeg har vært profesjonell regissør i de samme 

20 år. Det har da også gitt meg tilgang til en rekke produksjoner "backstage" og muligheter for 

diskusjon av tolkninger, kunstneriske valg, og at man ikke  minst i en lengre periode var en del 

av "gamet". Jeg har benyttet meg av de prinsipper som Mats Alvesson og Kaj Sköldberg (1994) 

har som sin grunntanke i Tolkning og refleksjon - vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod  og det 

er i korte trekk at data alltid er tolkede og konstruerte mot en bakgrunn av de kulturelle, 

ideologiske, språklige, og ikke minst personlige referanserammer samt felles preferanserammer 

som vi alle har med og i oss.

"Reflektion innebär att ta ett steg bakåt från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, 

perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som uttolkare och författare i 

självkritisk belysning". (Alvesson/Skjöldberg 1994) Empirisk materiale er lagret i min egen 

kropp og mitt sinn etter årevis med teaterarbeide. Dette innebærer også behovet for et ståsted i 

samsvar hva Schechner kaller en ”broad spectrum approach”. Deltagende objektivering  er 

utfordrende all den tid det fordrer - som vel navnet tilsier - at man både deltar i en prosess eller 

tar en posisjon i en situasjon som man samtidig analyserer. Hovedgrepet er en selvrefleksjon 

over sin egen posisjon som en nødvendig del av sosiologisk forskning.

Bourdieu hevder at ”/…/ den interesseløse forskning [finnes ikke], fordi forskeren alltid vil 

være preget av (sin) habitus /…/” En nødvendighet blir da å arbeide med å ”objektivere det 

objektiverende subjekt”:

Det eg kallar deltakande objektivering (som ikkje må blandas saman med «deltakande 

observasjon») er tvillaust den vanskelegaste øvinga som finst, fordi den krev at ein bryt med dei 

djupaste og mest umedvitne tilknytningar og tilslutningar, rett ofte just slike som er grunnlaget for 

den «interessa» den som studerer eit objekt har for dette objektet. "(Bourdieu 1995; 235) 

Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

43



Det er ikke lett å legge fra seg all sin forutinntatthet og la være å stritte imot så snart en ser noe 

som ikke passer med det en har opplevd. Men dette å måtte fjerne seg fra sitt eget standpunkt 

for å ta et nytt basert på der man sto er en utfordring, noe Bordieu beskriver videre, 

Det er tale om alt dette som forskaren minst ønskjer å få vite noko om med omsyn til kva slags 

tilhøve han/ho står i til forskningsobjektet som han/ho ønskjer å forstå. Det er vanskelegast, men 

også mest nødvendig. Grunnen er /.../ at objektiveringsarbeidet her rettar seg mot eit ytterst særeige 

objekt, der visse av dei sterkaste føringane for sjølve grunnlaget for at ein oppfatta reit kva slags 

objekt som helst er implisitt innskrivne.  (ibid)

Bourdieu legger altså til grunn et premiss for deltagende objektivering som betinger at jeg må 

utfordre de presumpsjoner jeg har til det jeg skal bedrive grunnforskning på. I denne lutringen 

av tankematerialet dukker det stadig opp nye og interessante problemstillinger.  At oppgavens 

form og akribi derfor kanhende er noe uortodoks har jeg latt stå på kontoen for personlig 

engasjement, tross nevnte distansering.
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For det første har jeg poengtert at teateraktivitet og arbeid - iallefall i perioden 1990-2005 er 

sentralt ved mitt valg av tema. Jeg har også  underveis utdannet meg som regissør, produsent, 

teaterviter og manuskriptforfatter - er engasjert med, i og rundt fotballen og aktiv på sosiale 

medier - og er dermed dypt engasjert i det fenomen jeg skal beskrive. Utfordringen er hvordan 

jeg kan forholde meg objektivt til det objekt jeg så subjektivt er en del av.  

For å gjøre et markant skille mellom det profesjonelle skapende element som regissør og det 

observasjonelle som tilskuer har jeg derfor ved siden av referanser til produksjoner jeg selv 

har deltatt i valgt å analysere forestillingen med Komilab/Torshovteatret Håndtering av 

Spokane (McDonaugh 2010) samt elementer i Statsteatrets produksjoner 1066 og 1349.
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For det første har jeg poengtert at teateraktivitet og arbeid - iallefall i perioden 1990-2005 er 

sentralt ved mitt valg av tema. Jeg har også  underveis utdannet meg som regissør, produsent, 

teaterviter og manuskriptforfatter - er engasjert med, i og rundt fotballen og aktiv på sosiale medier 

- og er dermed dypt engasjert i det fenomen jeg skal beskrive. Utfordringen er hvordan jeg kan 

forholde meg objektivt til det objekt jeg så subjektivt er en del av.  For å gjøre et markant skille 

mellom det profesjonelle skapende element som regissør og det observasjonelle som tilskuer har 

jeg derfor valgt - i del 4 - å analysere forestillingen med Komilab/Torshovteatret Håndtering av 

Spokane (McDonaugh 2010). Valget av denne forestillingen er ikke tilfeldig. Torshovteatret har 

både et spillerom og en oppførelsestradisjon som alltid har vært spesielt åpen, det er tett fysisk 

kontakt mellom spilleflate og der publikum (som regel) sitter. Det er en lett eksperimentell scene 

med udiskutabelt kunstnerisk nivå og en arena og et publikumstilfang som muliggjør enkle, reine 

og fremoverlente oppsettinger. Videre har Torshovteatret (i dette tilfellet ensemblet Komilab) 

mange lignende produksjonsparametre som det prosjektet jeg selv var regissør, dramaturg og 

produsent sammen med Yngve Sundvor på; nemlig Utan Filter på Det Norske Teatret. Dette vil 

belyses i kap. 3 som eksempler på oppfattelsen av roller, tid og rom. Vi hadde fast stab over en gitt 

periode (2001-2003), en kunstnerisk "agenda" og et fast spillerom. Vårt var Prøvesalen ved DNT, 

som en forlengelse av eksperimentene PS I og PS II. Mye av det vi skapte er videreført i prosjektet 

"Statsteatret" under ledelse av samme Sundvor med endel av de samme skuespillerene og 

elementene fra Utan Filter - som jeg vil hente referanser fra underveis - spesielt i del 3.

10 Den klart mest kjente fotballepisoden i min hjemby hva grenseoverskridelser angår er da Eik IF sin oppmann (ergo
ikke-spillende) sto ved målet, satte foten innenfor mål og reddet et skudd og dermed nektet Gjøvik-Lyn opprykk i 64 
da resultatet ble uavgjort - og Lyn ville fått opprykk til øverste divisjon med ett poeng mer (da det dengang var 2 
poeng for seier, ikke 3 som idag), med nærmest samme lag som vant NM i 1962. Bildet av den åpenbare juksen 
gikk verden over..  (Se bilde 1. Fotograf Refsdal, OA) Jeg takker forøvrig lokal sportshistoriker Sigbjørn Hemstad 
for gode korrigeringer, endog fakta om hvem som kunne scoret; ex-Sporten spiller Arild Tørud! Spilleren ved mål 
er Lyns storspiller og bauta Knut Solbrækken. Året før spilte Lyn sin eneste sesong i toppserien, to år før tok vi NM.
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Det er altså ikke regi - eller produksjonsapparatet i tradisjonell forstand (iscenesettelse, 

skuespillerinstruksjon, konseptutvikling m.v.) jeg tar for meg, tross at det er som regissør og 

produsent jeg i hovedsak har arbeidet, men vil i hovedsak forholde meg til sal-scene og den type 

feedbackloop som kan oppstå der - spesielt den uønskede eller ikke-bevisst feedback, eller der 

den er tydelig - men ikke forventet. Slik sett er det mer som observatør enn profesjonell jeg 

angriper oppgaven. I den grad det er mulig - som diskutert tidligere.

Min inntreden på det sosiale mediet Facebook var i midten av juli 2007. Jeg hadde tidligere 

noe befatning med et "chat"-medium kalt ICQ og i noen grad andre lukkede nettverk i Forsvaret 

som vel knapt kan kalles sosiale. Jeg har også jobbet i flere år som medielærer i høgskolene på 

Gjøvik og i Østfold, og sett den utviklingen som idag har gitt oss cloud computing, og diverse 

"fellesarenaer" som jeg må velge vekk til fordel for det konkrete og alment kjente fenomenet 

Facebook. Metodisk vil jeg belyse anliggender som kommunikasjon, respons(ibilitet), og kort 

tangere elementer som kontroll og distribusjonsmonopol. Det viktigste elementet vil være 

hvordan sosiale medier både dekontekstualiserer eventet og hvorvidt dette da gir en 

homogenisert relevans. Det hevdes at ideologi eksisterer ikke før det er mediert og at man kan gi 

publikum en s.k. mortal dose of publicity og at media slik sett frarøver informasjon fra original 

kontekst og umuliggjør kommunikasjon. 
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Det liminale aspektet er viktig for valget av disse to konkrete casene. På Torshovteatret er det en 
scene man fysisk går inn på (iallefall der jeg satt) og passerer gjennom det tilsynelatende 
avgrensede scenografidefinerte spillestedet. For å kort presentere rommet er det en ca 10x10 m 
gulvflate med muligheter for å plassere stoler rundt eller langsmed en av veggene, rommet er 
rundt og det er et amfi i ca tre meters høyde rundt 2/3 del av rommet, som er svart og med en 
max publikumskapasitet på ca. 200. Det er som nevnt en nærhet som i  noe større grad 
muliggjør direkte (såvel ønskede som uønskede) påvirkninger og respons, som jeg vil ta for meg 
i analysen. 

Jeg tror det er viktig å påvise at det er forskjellig argumentasjoner som kan koble teater til det 
rituelle; i ritualene er man innvidd - i teatret uinvidd. Samtidig er det mulig å distingvere 
mellom grader av innviddhet i teatret, men dette mener jeg går på ens egen opplevelse av sin 
egen posisjon og rolleforståelse. Slik jeg ser det kan jeg påvise dette i analysen og de følgende 
eksempler. Jeg har videre som sagt valgt å gjøre et mindre feltarbeide på en fotballkamp i Italia 
i et kjent derbyoppgjør - AS Roma mot Napoli. Dette er to lag jeg ikke hadde noe forhold til 
fra før for å ikke-forutinntatt kunne se på de faktiske strukturer og agendaer som utfolder seg 
på et slikt oppgjør. Sporten e r rituell, om enn spillet og publikums "choreos" kan være 
tilfeldig.
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Jeg mener dette bare i en viss grad er riktig og vil prøve påstanden gjennom å observere egen rolle 

i noen gitte settinger der forventet og faktisk fremtreden har vært divergerende ifht intensjonen. 

Hypertekst er eksperimentell, da den tar form etterhvert som den skrives – et laboratorium for 

utprøving av litteraturteori. I en mer sosiologisk tilnærming kan det være fristende å se på  en 

definering av dagens massemediemonopol: der det av flere teoretikere hevdes at den 

tilsynelatende deltagelsen egentlig er å avbryte muligheten for utveksling for egen fordel. Gir - ja, 

men tillater ikke at noe gis tilbake. Mediene har avbrutt muligheten for respons, fordi en slik 

åpning vil oppheve hele den eksisterende mediestrukturen. Dette kan igjen leses i en deskriptiv 

tilnærming av leser/forfatterperspektivet, der begrepet "wreader" - den medskapende forfatter-

leser - står som en ny ytterlighet til det tradisjonelle dialektiske systemet. Denne desentralisering 

er både en forutsetning for faktisk nettverks-strukturerte hypertekster igjen som motpol til det som 

vi så langt (i onlineindekser, kataloger etc må kunne kalle hierarkiske aksiale hypertekster. Et 

anliggende for meg er å bevisstgjøre leseren på de roller - endog marionettelignende - vi alle 

spiller i der vi henger i medienes strukturelle tråder. Hvem er jeg da i en slik sammenheng på 

Facebook lest gjennom begrepet rolleforståelse? Dette vil fordre en selvreflekterende holdning, og 

her er jeg midt oppi suppa med begge beina. Jeg forutsetter at jeg kan snevre inn utvalget noe.

Rolleeksempler man kan ha opplevd (å ha) "spilt" på Facebook det siste året: "Høgskolelæreren" er 

en rolle mange i min hjemby tillegger meg etter som jeg har undervist i fem år ved HiG. Han antas å 

oppfattes som etteretterlig, akademisk, innovativ, faglig kompetent, og de gangene jeg uttalte meg 

på sosiale medier var dette også karaktertrekk jeg forsøkte å etterleve. Med vekslende hell, og 

påpakninger fra rektoratet om det var for opposisjonelt. Som "GFF-supporteren" er jeg kjent som en 

patriot, sann fan, rølpete, energisk, dedikert. Dette er også rolletrekk som jeg tillater meg å bruke, til 

glede for tilhengere og vederkvegelse for motsnatdere, som det finne sbegge deler av på mitt 

spillerom - eller venneliste. "Rødt-politikeren"  er en annen maske; der er jeg radikal, opposisjonell, 

kritisk, erklært sosialist. Som regel med samme effekt som de to ovenstående men i helt andre 

kretser. Pappaen på ferietur med ungene fremstår som snill, trygg, oppmerksom, og et forbilde - og 

da kan gjerne de som syns jeg er en tulling på ett eller flere av de andre områdene både applaudere 

og rope "bravo" i form av "likes" og kommentarer. Da gjerne med emotikoner med smilefjes 

(masker?) og tegn som viser hjerter, blomster eller stjerner. (rekvisitter?) Hovedspørsmålet er om 

jeg spiller en rolle, eller om jeg oppleves å spille en rolle - og hvordan (evt. hvordan det kunne 

unngås) - og hvorfor? Jeg vil nok kunne tillegges en metode i dette tilfellet som er i nærheten av 

Baudrillards medie og teknologiskepsis. Dette ble dels behandlet i innledningen. 
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Samtidig kan jeg ved selvsyn se at de kvaliteter jeg antar at tillegges meg i de enkelte rollene 

griper over i hverandre, og at jeg selv ser flere av dem som deler av min personlighet. Jeg er jo alt 

dette.På Facebook er grensene mindre konkrete, "live"-elementet flytende og henvendtheten mer 

tilfeldig - men man kan iallefall markere en tilhørighet, en oppfatning eller støtte et syn, "delta" 

på en hendelse og slik få en overførings-effekt fra enkeltpersonen til gruppa som igjen farger 

individets selvopplevelse - kan Facebook betraktes som et liminoid fenomen eller med liminoide 

trekk? Facebook-elementene  vil ha en kombinert hermeneutisk og mediekritisk tilnærming rent 

metodisk. I en digital kontekst vil ”forfatteren” også kunne forstås som ”softwareprogrammereren” 

eller ”distribusjons-plattformen” skal vi tro Manovich, og jeg må tilføye at ”tekst” i denne 

sammenheng da selvsagt omfatter bilde, lyd, musikk, kontentum, foto, design, template, endog 

vibrasjoner og andre håndfaste responser - og en rekke andre mediale aspekter – som belyses 

eksempelvis gjennom Ellestrøms tidligere presenterte skanderte modaliteter.  

Så må jeg rent komparativt tilbake til fotballen, for dette starter ikke i Roma, men i en liten by; 

Gjøvik. Her er fotball en identitet - der man har en kjent historie med hvilken klubb man hørte til i 

"gamle dager". Hegemoniet har skiftet mellom "Sporten" og "Lyn". Særlig viktig var dette FØR 

sammenslåingen i 1993 av Gjøvik/Lyn (stiftet 1902) og Gjøvik Sportsklubb (stiftet 1927).  Den 

første var en konservativ klubb og den andre var AIF- klubb11 med fem-tagget stjerne i logoen. 

Jeg var i mine unge år Lynspiller, men står politisk i Sportens arbeiderkultur, men ble formann i 

Lyn. Så startet vi - det ganske unge styret med flertall, men dog mot veterangjengen fra NM 

1962s vilje -  Gjøvik FF i 2008 som et elitelag sammen med folk fra det som da het 

Sportsklubben Gjøvik/Lyn - og kaoset for leseren antas nå allerede å være fullkomment men mine 

kommentarer til respons fra publikum på GFF-rollen skulle dermed være forklart. Forøvig er nå 

klubbene gjenforent i et salig tvangsekteskap og kampen mot vindmøllene gjenopptatt.

Også AS Roma har en slik historie da den er tuftet på tre klubber før de ble slått sammen i 1927. 

Dette kommer jeg tilbake til. Vi har på Gjøvik vært en gruppe tilskuere som - på tvers av tidligere 

kluber (heri inkludert Vardal IF) har forsøkt å skape "sydlandske tilstander" på tribunen, med 

bannere, sanger og bluss - dog med vekslende hell og oppslutning, men uansett stått for noe 

ganske annet enn den vanlige tribune-Totningen som helst sitter på et pledd og har med kaffe sjøl. 

Det virket derfor samlet sett som noe mer hensiktsmessig å gå til kilden for denne kulturen, Italia 

og Roma. Allikevel vil det trekkes noen linjer hjem, all den tid jeg mener dette viser noe 

allmengyldig over det rituelle i tribunekulturen og den felles-skapte fotballopplevelsen. 
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En effekt helt konkret er at jeg dro som supportermessig indifferent til AS Roma, men kom 

hjem som fan og er nå medlem av supporterklubben på nett og følger alle kamper jeg kan pr 

streaming, er i kontakt med flere suportere ukentlig, der også mange nå følger våre kamper i 2. 

div på Gjøvik. Det viser at opplevelsen transcenderer tidsrommet og påvirker oss over tid - at 

man deltar utover 2x45 minutter.

Ergo blir det lokale både en inspirasjon og en referanse på beviser på strukturer jeg fant mer 

aksentuert i Roma. Her ser vi på en komparativ metode på enkeltstående utvalg av empiri. Dette 

blir da  relevant bakgrunnsinformasjon fordi man ikke bare har roller, spiller roller, og dels er 

både "kor og kritiker" men også fordi man tildeles roller,og nærmest et manus. Man har i alle 

fall en arena hvor man forventes å prestere, selv uten formelle funksjoner, eller kanskje spesielt 

da - og her vil Schechners teorier om dualiteten mellom ritual og teater komme til anvendelse.

Komparasjonen Roma - Gjøvik var et sjansespill, men jeg håpet på noen overraskende 

sammenligninger. Kunne  ultras og arenakulturen fra en av verdens eldste "commandoer" ha 

relevans for oss her på berget? Ville det være relevant for oppgaven? Det mener jeg å kunne 

påvise. Mer fenomenbasert forsøkte jeg å se etter beviser for hvordan det ritualistiske 

perspektivet gir stadionfellesskapet en religiøs eller overbyggende atmosfære, og at det er verdt 

å se på dramaturgien i en storkamp og hvordan sangene, flaggene, det utemmede kontra det 

passive spiller inn - og hvorfor bakgrunn og patriotisme (stammetilhørighet?) har et performativt 

uttrykk? 

Sammenligningen med mindre og hjemlige forhold synes like relevant som å trekke linjer fra 

store overgangsritualer ved årstidenes skifte i mellom-Europa til et lite teaterrom, eller å 

sammenligne rollespill i middelalderens karneval med Facebooks masker og spillerom.

11 Arbeiderenes Idretts-Forbund. Ref senere anliggender om politikk og fotball i Roma.
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Feedback-sløyfen blir et gjennomgående begrep og modell/hovedverktøy for oppgavens analysedel 

(både kap. 3 og 4) der den diskuteres såvel deskriptivt som analytisk. Jeg har dog funnet det mer 

hensiktsmessig å gjøre hoveddelen av sammenligningene i kap. 4, og henviser da til dette i de 

innledende diskusjonene kap 3. Inngangsporten i kap 3. er en diskusjon av "rituell kollektiv adferd i 

et definert rom". Det Erika Fischer-Lichte kaller the autopietic feed back loop har som en naturlig 

konsekvens at den gjensidige påvirkningen som foregår mellom utøver og mottaker i denne sløyfen 

betyr at også forholdet mellom subjekt og objekt er et dynamisk forhold i en prosess der rollene 

stadig skiftes. 

Dette henger sammen med Turners loop med samfunnsproblem som diskuteres i teatret og der man 

kommer ut igjen med nye spørsmål som igjen genererer en ny problematisering egnet for diskusjon i 

teatret.  Jeg bruker denne modellen som  en avgrensning etter at de forskjellige problemstillingene 

innledningsvis er belyst for å kunne samle noe tråder i fellesdiskusjoner der vi kan se på arenaene 

samtidig. Her er det rom for flere spørsmål underveis, og ikke alle må besvares bastant: dreper 

formen innholdet? Er estetikken kvelende? Hvor viktig er responsen egentlig i de tre arenaene? 

Hvordan skapes communitas og hvordan oppleves de? 

En kvantifiserbar måling av opplevelse er problematisk. Min påstand - som jeg har presentert et 

teoretisk fundament for -  er at det finnes tegn på alle tre arenaer (teater, fotball og Facebook) som 

viser at det ikke er noe klart skille mellom hva vi tradisjonelt betegner som arenaens hovedaktørers 

opplevelse og tilskuernes opplevelse. Denne communitas - eller fellesskapsfølelsen er skapt av et sett 

handlinger - der jeg selv har deltatt - og da med en eller annen gradering av tid, rolle og romlighet. 

Jeg vil oppsummere mine funn i en modell for å belyse hvordan jeg som publikummer opplever 

roller, tid og rom som delt eller felles, tydelig eller flytende i de ulike fenomenene jeg belyser. Det 

komparative aspektet utdypes i del 4 for å diskutere hvorvidt denne eventuelle oppdelingen kan 

oppleves som positiv  eller negativ, inkluderende eller eksluderende, ekte eller tilgjort, intern eller 

eksternt bevirket. Den vil således oppsummere det som diskuteres i de kommende underkapitlene. 
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3.0  Analyse – del 1; roller, tid og rom i de tre fenomenene
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The feedbakloop as a self-referential, autopoetic system enabling a 
fundementally open,  unpredictable process emerged as a defining principle of 
theatrical work. A shift from potentially controlling (min uthv) to enduce 
specific modes of autopoeisis. (Fischer-Lichte 2008; 39)
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Jeg ville vite mer om publikums synlige og hørbare bidrag til forestillinger, og slik det vestlige 

teatret er organisert er det nærmest kun applausen til slutt som er målbart, utover latter eller 

snufsing, da jeg ikke regner med utidig rasling med papirer og hosting som ønskede ytringer fra 

salen, dette poengterer også Fischer-Lichte - at publikum ler, roper, snufser, hoster, sovner, snorker 

og hele tiden er hørbart tilstede. Jeg har stusset over det manglende tilfanget på faktisk forskning på 

respons innen teatret. Det har da også vært noe av motivasjonen for å skrive denne oppgaven, da jeg 

mener det jeg har opplevd gjennom en mannsalder i, på og rundt teatret vil være et bidrag med 

relevans i en praktisk-teoretisk analyse av teaterbegivenhetens, vårt communitas, roller, tiden og 

rommet. 

Jeg kjenner til eksperiment med forsøksvise målinger av virtuell tilstedeværelse og mediert respons 

ved hjelp av lystavler, Nokias "eyetracker" som benyttes ved reklamefilm, kino med 

mentometerknapper og selvsagt såvel digitale som papirbaserte spørreskjema etter forestillinger, 

men den egentlige umiddelbare responsen, den faktiske tilstedeværelsen tror jeg vi i teatret må over 

på andre arenaer for å sette ord på. "Idag var du bra!" kan en skuespiller si til en annen. Eller "dette 

var et dårlig publikum!" Hvordan vet vi på scenen dette? Er det "talent" og "feeling" som er 

antennene? Eller er det communitasopplevelsen? Dette ville jeg finne ut av, og det er noe av årsaken 

til at jeg sammenligner de tre arenene med de respektive teorier - fordi jeg tror svarene kan dels 

finnes der. "Jeg" - den som spør og tenker er i de fleste tilfelle en profesjonell - som betrakter. Ikke 

en profesjonell betrakter, da jeg ikke hadde denne hatten på meg da jeg betraktet. 

Den emosjonelle eller intellektuelle respons på de retoriske begrepene ethos, pathos og logos  - 

som man kan hevde brukes for å vinne publikum sin gunst få mindre oppmerksomhet i denne 

oppgaven. Det er interaksjonen mellom publikum og deltaker på et mer rituelt plan som er iallefall 

det forsøksvis fremtredende i Fischer-Lichte sin bruk av begrep om feedback loop, rollebyttet, 

fellesskapsfølelse, liminal fase og katharsis, er begreper som er blitt brukt for å forklare dette 

forholdet. Hun kommer også inn på regissørens inntreden ved begynnelsen av forrige århundre, og 

henviser til Eisensteins teorier om at "publikum er teatrets hovedmaterie" (min overs). Publikums 

rolle i performancekultureen på 60-tallet omtales som ikke bare en anerkjent kraft men også en 

inkludert forutsetning for selve uttrykket.

3.1 Teaterbegivenhetens roller og deltagere



Jeg vet selv at da jeg reiste rundt på skoler (hovedsaklig i Osloområdet) under ekspriment-

ensemblet Utan Filters glansdager - som regissør - forvoldte jeg mange hakeslepp da jeg torpederte 

en norsklærers holdning til en viss tolkning av stykket. Jeg kunne for eksempel kalle Hedda en 

bortskjemt "bitch", der hun i klassen kanskje var presentert som en videreføring av lerkefuglen og 

ekornet Noras dukkehjem. Jeg antok da også en bevisst rolle, som den opponerende, antagonisten 

endog, til det bestående. Vel vitende om at dette kanhende var (eller ikke var) forventet.  

Dette imaget som litt røff i kantene var noe jeg og benyttet i både Aftenpostens presentasjon av 

prosjektet og Dagbladets portrettintervju av meg da jeg ble lansert som kulturredaktør i kanal4,  

men interessant nok; samme vinter fremsto jeg som familiemann - med begge ungene i lek i parken - 

i en serie DN hadde om de 30 viktigste medie, finans og kulturpersonene de kommende 10 år. 

Da hadde også familien flyttet sammen igjen etter et samlivsbrudd. Dette var det viktig for 

meg å betone. Jeg kommer mer tilbake til de sosiale aspektene ved hverdagens rollespill i 

kapitlet om Facebooks roller. Jeg kan peke på lignende trekk fra egen "tidslinje", de visuelle 

kontra de tekstmessige uttrykk, og arketypiske roller. Også da skoleklassene av Utan Filter ble bedt 

til den ikke lenger så originale men allikevel spennende "praten etter forestillingen" på 

scenekanten (skjønt vi ikke hadde noen scenekant, på Speed 12 men derimot markerte 

spillmanesjen med dobbeltsider av bladet Variety, også for å indikere at vi var i en filmsetting i 

Hollywood) så spilte skuespillerene og jeg til en viss grad roller,  som skuespillere og regissør.

Samtidig hadde vi et dogmesett i Utan Filter, som i størst mulig grad skulle imøtegå det vi 

famøst nok mente var fabrikkteater og lite organisk ved hjelp av et fast ensemble og 3,4 mill i 

budsjett. Reglene gikk i korthet ut på; å greie seg uten scenografi, spesiallagde kostymer, 

rekvisitter og tekniske finesser som filmprojeksjon og motorisert lys. Lyd og musikk skal være live. 

Dogmeprosjektet skal ha ei fast kjernegruppe på fem. Prøvetid etter behov, men aldri etter 

norma på 12 uker. Disse rammene ble en befrielse fordi vi markerte et definert standpunkt fordi 

dette tillot en lek med konvensjoner for samspill med publikum, og for alt vi vet tiltrakk seg et 

publikum som også søkte denne leken. Det ga også konsekvenser for roller, tid og rom.

12 skuespill av David Mamet,  premiere på Broadway 31. mai 1998, Lincoln Theatre Co. Som en kuriosa kan nevnes 
at Mamet selv sendte meg et kort med en "takk for at vi hadde vist interesse for hans arbeide". Det kortet har jeg 
rammet inn. Hvem er heltene for hvem, kan man kanskje spørre seg om?
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Det ble eksempelvis en tilstand blant oss i ensemblet som grep over normale tids rammer i 

teatret. Vi hadde prøver på kvelden, på kafeer og på natta. Live musikere gjorde at det oppsto 

en forsterket tilstedeværelse i salen og scenen. Kunne det være en påminnelse om at dette 

faktisk er her og nå? Musikeren fikk en medfortellerrolle. Vi redefinerte spillerommet fra 

stykke til stykke og med et kjernepublikum ble dette anerkjent og kommentert. Vi plasserte 

publikum PÅ scenen, hadde barsalg der skuespillerene serverte. (Trætte mend - foregikk på 

bar) - for å nevne noen eksempler. Det blir selvsagt lite målbart i etterkant, og en metodisk 

utfordring ved å koble teori med egen empiri. Vi har også en historiografisk utfordring i 

forestillings-dokumentasjon, da et sett promobilder, anmeldelser og egne notater samt en 

kornete dokumentasjonsvideo egentlig sier fint lite om responsen slik vi kjente den på kroppen 

som var der hver kveld. Så kan man sikkert også kalle oss for skuespillere i skuespillet - et 

teater i teateret - all den tid det levnes liten tvil om at de mer konservative kreftene ved teatret, 

produksjonsmaskineriet, "dei faste postane" og ikke minst markedsavbelingen nok syns vi var 

sand i det ellers velsmurte maskineriet, noe som igjen forsterket vår identitet og egenfølelse. 

Som vi igjen spilte på for alt det var verdt. Allikevel kan man kanskje si, kanskje spesielt i 

stykket Små menn (basert på H. P. Blads roman I skyggen av små menn midt på dagen) - som 

tilfløt oss fra forfatteren i en slags manusform per googlechat fra en tapasbar i Barcelona 

samme dag som vi skulle prøve den aktuelle scenen - at rollene var tett opptil skuespillerne 

Gard Eidsvold og Reidar Sørensens persona, og fysisk ikke hadde svært store lyter eller trekk/

kostymeringer, men desto hardere mentale reiser. 

Jeg var produsent og har vel aldri hatt det morsommere i en prøvesal. Vi er jo publikummere 

underveis i prøvene også, som regisører, produsenter osv. Poenget er at vi spiller teater, ikke 

bare i teatret, men også som (teater)mennesker, og iflg. Turner i alle sosiale sammenhenger. 

Funksjonen og de eventuelle endringer man kan se i hovedtrekk hos publikums 

opplevelsesproduksjon er viktigere enn årstallene. Dette er ikke en historieoppgave, men 

eksemplene jeg har henvist til fra historien og i historiene der relevansen viser at teori og 

praksis faktisk har en felles arena. Om jeg får være så fri er dette er mitt forsøk på å koble 

dette.Hvordan forvaltes og (auto)produserer man så sin rolle som - og for publikum? Her er selv-

disiplinering antatt å være et sentralt element, i tillegg til eksempelvis forventninger, 

spillestedets predestinasjon, form og innhold i dramatikk om det er teater, og arenatype i sosiale 

medier.Hva angår termen  "rom" kan det også værer rett å diskutere det under "roller" fordi 

publikum selv kommenterte at de så seg selv "both on stage and offstage" som jo var et bevisst 

regigrep. Vi går i teatret for å se oss selv, og kanhende ikke bare på scenen?
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3.1.2 Fotballens roller og deltagere 

Som i teatret er det et opphav som har formet fenomenet fotball. Med mine tre arenaer som 

ferniss kan vi nå konkret se på kostymefotball/rugbykampene i Nord-Italia - Calcio Storico - 

som et samlende eksempel med historikk tilbake til 17. februar 1530. Spillet er ikke ulikt det 

antikk-gresk-romerske harpastum som igjen var basert på det greske phaininda og/eller 

episkyros. I korte trekk og uten for mye dveling ved etymologisk opphavet er dette brutale 

tidlige former for det vi idag kaller rugby. Calcio storico (CS) - som betyr historisk fotball - er 

fra midten av 1500-tallet kamper der menn fra to bydeler (contradas) eller i nyere tid byer, som 

spiller en lignende type match på en jordarena (torg), med fargede bukser, under sin bydels 

faner, og kan vinne biff i en samlet vekt av en slakteklar kalv. Dette ble filmatisert i 2011. Her 

er et utdrag fra filmomtalen om hvordan kampene spilles idag;

Calcio Fiorentino was an early form of football that originated in 16th century Italy. The Piazza 

Santa Croce of Florence is the cradle of this sport, which became known as giuoco del calcio 

fiorentino ("Florentine kick game") or simply calcio ("kick"). Today, three matches are played 

each year in Piazza Santa Croce, the 3rd week of June. The modern version allows tactics such as 

head-butting, punching, elbowing, and choking, but forbids sucker-punching and kicks to the 

head. (www.filmannex.com/CalcioStoricoFiorentino)

Dette festivalpregede fenomenet har etter hva jeg vet klare sammenligningstrekk med både rene 

ritualer (prosesjon med bydelsflagg, hilsning av byens kvinner, rosekasting, symbolbruk, avgrenset 

trening fra resten av byen, hemmeligholdelse av taktikk, innvielses- og opptagelseshandlinger for å 

komme med på laget, velsignelser i bydelskirken og representasjon (slik vi også kjenner det fra 

Palioene i samme region), men er også liminoide i sin "erstattende" funksjon (da det opprinnelig var 

en regulær fight mellom borgerfraksjonen "Epiphany" og "Lent" i Firenze i 1530, og fordi det er 

bare lek, og alle trer tilbake i sine sivile roller etter spillet) - selv om også premien - kjøtt/offer har 

klare rituelle tilsnitt. En slik match hadde vært et innlysende analysecase men det er i praksis 

umulig å få billetter om du ikke er florentiner eller har meget gode kontakter, og mye penger.
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Bildet over (3) er hentet fra turismointoscana.it og viser oppstarten etter at alle har ropt "Viva 

Firenze!". Matchene spilles kun under San Giovannifestivalen (St.Hans) og må vel antas å kunne 

ses i sammenheng med midtsommerfeiringen like mye som av helgenen. Denne 

omfunksjoneringen er en kjent praksis og viser igjen at de gamle behov og riter ikke endres av 

politiske eller religiøse reformer, men videreføres  i dem.  Signaturen "clvrmnky"  - som hevder å 

være en av spillerene på Bombardierlaget (navn fra den funksjonen den enkelte bydelen hadde i 

forsvaret av byen, dette er altså kanonérene, andre kan være bueskyttere m.v.) skriver i en 

nettdebatt på metafilter.com under temaet "The manliest game on earth" følgende:

Simulated battle like this, especially as part of a regular festival, is just one of the many, many ways 

that human culture expresses itself and creates moments of liminality. I find it interesting how the 

ritual and bombast of the various modern "sports" is not immediately understood as exactly the same 

thing. Because it certainly is. Actually, cricket is one of those sports that has morphed into a great 

many fascinating local variations in this manner. /.../Also of interest (perhaps only to me): violent 

simulated battle like this is naturally a dangerous activity, but when we gear up for battle with 

various protective armour (and symbolic swords like sticks) we don't really lessen that danger. We 

merely change the variety and (perhaps) extent of injuries.  (clvrmnky 2009)
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For det første er det meget interessant at han benytter "liminality". Han setter dette i sammenheng

med innvielsesriter, med overganger mellom det "virkelige" liv og kampen, og beskriver også 

hvordan denne "etterligningen" slett ikke er mindre farlig med andre våpen, de bare "endrer type 

skader" og det kan antas at det også kan menes "nederlag" eller "tap" da det vinnende laget virkelig 

er byens helter og de andre bues ut. Men det blir uansett en enorm folkefest av det. Hva er det de 

feirer? Seg selv? clvrmnky setter samtidig - som jeg - spørsmålstegn ved om hvorfor man ikke ser

sport som en klar videreføring av mer rituelle, og dels voldsomme. Man kan spørre seg om dette er 

restored behavior ettersom det er både en "etterligning" men også en videreføring av en tradisjon 

som man både har tillært seg og bragt videre. For at begrepet ”restored behavior” skal ha noen 

mening må vi enes om at det finnes en eller annen form for behavior. Dette forteller oss at restored 

behavior er  handling som kan ha blitt bevisstgjort. Når vi er bevisst denne dobbeltheten gjør vi 

restored behavior. 

Om vi så hopper frem fra calcio storico til det å være moderne fotballpublikum er dette i 

utgangspunktet en hverdagslig sosial handling. Men det er meningen som vi legger i det å være 

publikum og den mening man legger i de handlingene man utrfører som skaper/er restored 

behavior. Jeg var i Roma i midten av mai for å overvære kampen mellom AS Roma og Napoli, et 

oppgjør også kjent som Coppa del Sol (kampen om Sør (-Italia). Det var lite annet enn prestisje 

knyttet til oppgjøret da seriemesterskapet var avgjort (Juventus fra Torino ledet med mange nok 

poeng til at ingen kunne ta dem igjen) og Napoli var sikret spill i Europacupen, Roma var for langt 

bak. Men kampen om hegemoniet i sør var viktig. Egentlig var vel flere opptatt av matchen  helgen 

etter - byoppgjøret mot erkefienden Lazio. 

Lazio er en klubb som har røtter tilbake i Mussolinis idrettstropper, og er ikke redd for å vise det. 

Jeg kom i prat med endel supportere derfra, som uten blygsel fortalte at - joda - de var fascister og 

tatoveringer med SS-symboler, fascesmerket og "white power" florerte. De er også kjent for å ha 

mange supportere i politiet og militære, uten at jeg har noen tall på dette. Også AS Roma har en 

broget fortid som jeg vil komme tilbake til, men ingen ser ut til å ta dette særlig tungt. Tvert imot. 

De har et klart bilde av seg selv som "bedre enn de andre."

Relevansen her mener jeg er at AS Roma-tilhengerene allerede har tildelt seg selv rollen som 

"hovedrolleinnehavere" - protagonister - og vil gjøre sitt for å "outstage" alle andre. 
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En god del av kampdagen brukte jeg på  prosessen "skaffe seg billetter" - som jeg kommer i detalj 

tilbake til i kapitlet om "fotballens rom".  Dette medførte også at jeg kom i prat med av publikum/

supportere som (dog med noe undring) kommuniserte tydelig at de satte stor pris på at jeg var der 

- fra det fjerne nord, og velvillig forklarte hvor disse etterhvert noe mystiske billettene befant seg. 

Kvelden før derimot satt jeg sammen med en bekjent på et trattoria og ble etterhvert med til 

Piazza San Lorenzo; DER var det fullt øs og stormende jubel, folk sang og danset og der var det 

bare å kaste seg med i dansen. Men der var det heller ingen sperringer, knapt en carabinieri å se - 

og det var en ganske løssluppen stemning og meget liberalt hva "drikking på offentlig sted" 

angikk. Dette var altså en åpen plass, og de som holdt til DER var etter hva jeg forsto "tilhørende" 

til dette torget. Dette kan forklares med hva som kalles "campilinossima" - at man hører til den

bydelen/intradaene man først hører kirkeklokkene fra på morgenen. Dette kan jo i enkelte byer 

bety enorme grupperinger, men eksempelvis i Buti (en liten by en times kjøring fra Pisa) er det 

ikke så mange kirker, så der har de rett og slett delt inn byen etter helgener og gatenavn, med det 

resultat at nesten hvert gatehjørne har egne flagg og farger - som kommer frem under deres "palio" 

- altså gatehesteveddeløp. Altså både fysiske avgresninger OG åpne rom - skapt av identitet. Man 

kan altså se at det er flere grupperinger utenfor stadion - men inne under kampen hadde jeg ikke 

inntrykk av at det var noen annen inndeling enn "VI ER ROMA - IKKE NOE ANNET - ALDRI - 

EVIG KJÆRLIGHET - INGEN DISKUSJON" som det står på det skjerfet jeg kjøpte. Og da var 

jeg i det minste på samme lag som resten. Men ikke alle var Romasupportere selvsagt. 

På de absolutt dårligste plassene på stadion (se oppe til høyre på bildet av stadion) satt en langt 

mindre gruppe Napolisupportere, anslagsvis 1000 i tallet, vaglet opp langt oppunder taket på 

denne enorme Stadio Olimpico, som rommer ca 75000 tilskuere. Det var kanhende 2/3 fullt denne 

matchen. Allikevel fikk Napoli klart tildelt en statistrolle da de knapt kunne høres der opp under 

taket (på neste bilde vil dette vise plassen - midt på bildet oppe under overbygget), og ikke minst 

da den andre store grupperingen av  Romasupportere sto i svingen nedenfor - i "Curva Norte". 

Dette var heller ikke helt uproblematisk ved neste match - byderbyet, da Roma og Lazio faktisk 

deler  stadion. Det blir et stort rollemessig problem å stå i "Laziosvingen" på Romas kamper 

etter hva jeg forsto og dermed anser de mest innbarka supporterne - Commando Curva Sud - at 

de som står i det området ikke er ekte supportere. Dette er også historisk betinget, da hver 

fraksjon av supporterene har tilhørighet til forskjellige politiske, klubbhistoriske og 

uttrykksmessige platformer eller hendelser. Rivalene i Lazios Curva Norte har sitt navn visstnok 

også sitt utspirng i at denne klubben tradisjonelt rekrutterer i Romas nordligere bydeler i en bue 

rundt sentrum.
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Det er også en viss rivalisering mellom bydelene internt i supportergrupperingene, da

"ekte" Roma-supportere bør komme fra indre by, og helst bydelen Testaccio som også har 

gitt navn til en seksjon på stadion, men der man helst ikke vil stå fordi men er mer 

edsvoren om man står i Curva Sud..13 .

The traditional ultras group of the club was Commando Ultrà Curva Sud commonly abbreviated as 

CUCS; this group was founded by the merger of many smallers groups and was considered one of 

the most historic in the history of European football. However, by the mid-1990s CUCS had been 

usurped by rival factions and ultimately broke up. Since that time, the Curva Sud of the Stadio 

Olimpico has been controlled by more right-wing groups; A.S. Roma Ultras, Boys, Giovinezza and 

others. The oldest group Fedayn is apolitical however and politics is not the raison d'être of Roma, 

just a part of their overall identity. In September 2009 the club unveiled plans to build a new 55,000-

capacity stadium in Rome's western suburbs. (http://en.wikipedia.org/wiki/A.S._Roma)

Montemario / Vip

(Bilde 4 viser Stadio Olimpico under kamp og er hentet fra pressbilder på asroma.it)  Som vi ser av 

den informasjon som finnes på wikipedia.org (jeg sverger til wiki igjen som nøytral - da de 

respektive fraksjoners hjemmesider er mindre troverdige og klubben offisielt sier fint lite) om 

supporterkulturen rent historisk er det klare elementer av sammenblanding eller overføring av det 

politiske liv "utenfor" og inn. Tenker vi tilbake på Turners feedbackloop har man et klasse-

eksempel på hvordan problemer tas med inn og behandles eller får sitt utløp på en arena, før de tas 

med ut i "virkeligheten" igjen. Det er også besnærende at de fascistiske undertoner selv i en 

"arbeiderklubb" om de noen gang var det - er tydelige. Hymnene alle synger på er dog relativt 

upolitiske og vitner kun om kjærlighet til byen og laget:

13 Det var her AS Roma bygde sin første stadion etter sammenslåingen, i tre, i et arbeiderstrøk i Testaccio.
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The most known club anthem and motto is "Roma,Roma,Roma" by singer Antonello Venditti. The 

title roughly means "Roma is not to be questioned, it is to be loved" and is sung before each match. 

The song Grazie Roma, by the same singer, is played at the end of victorious home games. 

Recently, the main riff of The White Stripes song Seven Nation Army has also become widely 

popular at games. (http://en.wikipedia.org/wiki/A.S._Roma)

 Den siste låta kan jeg (det går mest på ååå-ååå-ååååå...) og jeg gjorde noen forsøk på den første 

også. Men da kampen faktisk endte 2-1 til Roma og man sto der med skjerfet over hodet kom det 

endel bort og sto sammen med meg. Det var som sagt ikke fullt på den delen jeg satt på, men jeg 

fikk blant annet flagge med et enormt flagg en annen supporter hadde og det var jo stas. 

Da følte jeg faktisk at jeg "bidro til matchen". Og disse bidragene var åpenbart effektive - i sum. 

Ved et tilfelle sang supporterene (og det var et massivt kor, de sang og klappet, danset og drev på i 

samfulle nitti minutter) fram en av spillerene (Destro), han drev på, de ropte "gå på gå på gå på" 

og han rykket igjen fra forsvareren og dundret ballen i mål.  Kanskje hadde han klart det "aleine"- 

men han løper rett bort og applauderer fansen. Dette har jeg selv vært med på - sist i et lokalderby 

hjemme på Gjøvik  mot Raufoss, der vår supportergruppering klarte å psyke ut en lokal unggutt 

som etter vår mening burde spilt for oss, og vi sang også fram gutta, de tapte 3-2 men feiringen av 

målene var legendarisk da de bokstavelig talt løp opp på tribunen og feiret oss - supporterne - like 

mye som målet. 
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Neste bilde (#6) er fra feiringen av utligningsmålet på bortekamp mot erkerivalen Raufoss.

(Undertegnede med caps.) Bannerteksten er forøvrig "Vi ær bæsst i ællt" og supporterklubbens 

navn "Foreninga". Dette "vi" er ett - og den mer lokale varianten viser samspillet, rollene og 

ikke minst det overgripende elementet i tid (denne feiringen tar jo av spilletiden som vi egentlig 

burde brukt på å score et mål til). Det viser også at man overskrider rommet - som vi ser er dette 

utenfor banen. Før kampen hadde vi pyntet brua hovedveien gjennom Raufoss med våre farger - 

noe spillerene viste å sette pris på ved tuting og hoiing der vi sto før kampstart.

Lignende anerkjennelser av det felles rollespillet så jeg også i Roma, der det dog naturlig nok 

sikkerhetsmessig er gjerder etc som skiller supporterne fra banen - og som olympiastadion er det 

også løpebane og friidrettsanlegg rundt bana, så det er ca. 30 meter fra mål til fremste supporter. 

Hva blir da det grenseoverskridende blant fotballens roller? Jo sangen, fanene, gestene, tilropene, 

røyk fra romerske lys, fyrverkeribomber - og etter matchen kasting av lagdrakter og sparking av 

fotballer langt opp på tribunen. Jeg vil gå mer detaljert inn på dette i avsnittet om fotballens rom.

Det beste eksempelet er blant annet å rope oppmuntrende ord til ”medspiller” om man ser det er 

mulighet for målsjanser eller rope på dommeren slik at man kan påvirke eller klage på 

dommeravgjørelser. Sistnevnte handling føres ofte over i repetitiv sang om man ser at det ikke er 

muligheter for å påvirke avgjørelsene. Vanlige uttrykk er ”dommerjævel” og ”kjøpt og betalt” og 

obskøne gester. Helt uakseptabelt i enhver sosial sammenheng, men helt vanlig og nær sagt 

forventet på en fotballkamp. Den restored behavior som skjer er, i henhold til Schechners 

definisjon, noe som skjer uten (nødvendigvis) handlerens bevissthet. Det er noe som skjer ut fra 

den kunnskap som supporteren innehar og gjør dem istand til restored behavior. Så kan man spørre 

seg - for hvem har publikum evt. en (eller flere) slike roller og hvilken impact gir det/ikke?

Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

60



Et klassisk eksempel fra SS Lazio for noen år tilbake var spilleren DiCanio som etter målscoringer 

løp rett bort til supporterne og hevet armen til den gamle romerske fasces-hilsenen. Han ble dog i 

den norske læreplanen for fysisk aktivitet og helse for ungdomsskolen i vår hentet frem som et 

"godt eksempel på gode forbilder på nett" (!)  Dette grunnet at han stanset et angrep i en 

europacupkamp fordi motstanderens keeper åpenbart hadde skadet seg. Dette tas med for å vise at 

roller og aksept for disse er arenabetinget.

Denne semifascistrollen er helt ok å ha i Italia. Di Canio er nå manager i Sunderland, og fullt 

anerkjent som dette. Ingen stiller spørsmål ved hans tidligere rolle som fascist, noe han senest her 

til lands innrømte i VG i mai 2005 men hevder at dette ikke er rasistisk begrunnet, men at "Jeg gir 

hilsenen med strak høyrearm fordi det er en honnør fra kamerat til kamerat"  Dette er jo et klart 

bevis på at communitas "leverandørerers" oppgave og bevissthet er nyttet til å skape nettop denne 

feedbackloopen som denne oppgaven forsøker belyse, og man så elementer av dette på 

Romakampen også. Igjen mener jeg å kunne påvise at rollene vi alle spiller er klare og fordelte, 

situasjonsbetingede og samtidig derfor midlertidige, selv om opplevelsen av dem blir med videre. 

Den fanatiske masseresponsen på matchen var helt målbar i volum og styrke. AS Roma har en klar 

arbeidsklassehistorie, der to av de tre klubbene som ble slått sammen i 1927 var 

breddeidrettsklubber, og endog en av tre klubbene Pro-Roma, var stiftet av en munkeorden, som 

ble slått sammen av den fascistiske idrettsministeren i 1927. Flere av flaggene bærer da også 

påtrykket "A.D 1927". SS14 Lazio avsto - og fikk lov av Mussolini - til å stå utenfor. "Lazio merda".

Bildene (bilde 7; Jack Daves, bilde 8; "creative common", bilde 9;  vg.no) viser hhv. fra venstre  

DiCanio - dengang West Hamspiller - idet han tar opp ballen - i scoringsposisjon (dette er 

nærmest umulig å vise uten video, men han hopper opp på et innlegg som spilles inn fra høyre i 

en duell) der Evertons keeper blir skadet og tar ballen ned med henda. 

14 SS står her for Societá Sportiva, men flere assosierer åpent, som med tatoveringer og flagg dette mot waffen-SS
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Merk applausen fra Redknapp og co. på Everton. Det andre viser en klar fasceshilsen da han 

hyller/hilser til Lazios publikum. Vaktene ser på det hele med stor ro, og Italias daværende 

statsminister Berlusconi (som forøvrig eier AC Milan) har sagt at "DiCanio er litt av en 

ekshibisjonist, men en god gutt." DiCanio referes også i VG 21.12.2005 på at "Jeg har forsøkt å 

forklare mange ganger at hilsemåten referer tilbake til måten folk pleide å hilse hverandre i 

antikkens Roma. Den symboliserer tilhørighet".  Bildet til høyre viser den greske unge 

landslagsspilleren og kanskje en av Hellas største talenter Katidis i mars 2013 som gjorde 

samme "gest" - da ble han utestengt fra landslaget på livstid. DiCanio ble forbilde for norske 

gymlærere og manager i Sunderland - tross at han er erklært fascist og ikke legger skjul på det. 

Roller og arenaer, selv der de er svært like i uttrykk og fremtreden kan altså oppleves forskjellig.

En annen pussig detalj er at Romasupporterne under kampen (som jeg minner om altså var mot 

Napoli) på et gitt tidspunkt (det kan ha vært etter en viss spilletid, for dette skjedde på et eller annet 

klarsignal) begynner å synge "Merde Lazio" altså "faen ta Lazio" - dette var kanskje den sterkeste 

sangen i volum på hele kampen. Mange bar da også skjerf og skjorter med samme budskap. Det sier 

noe om roller som overgriper selve matchen. Man hater Lazio, uavhengig av hvem man spiller mot. 

En kuriosa ved Roma er også klengenavnet "i lupi" - ulvene. Der har de rett og slett annekteret 

byvåpenet som klubbemblem. dette sier jo noe om en annen grenseoverskirdelse, de har selv satt 

seg som byens representanter med historikk tilbake til Romulus og Remus. Jeg har også nevnt 

fargene, keiserlilla og gullgult. Dette er da også draktfargene, men de svarte buksene og strømpene 

byttes faktisk på spillerene initiativ til lilla og gult ved spesielt viktige kamper. Etter hva jeg har 

forstått spiller de med de fargene mot Lazio. Det må også sies at den ekstreme fanatismen har hatt 

sine negative konsekvenser der man har hatt gatekamper med andre supportere, og ved ett tilfele ble 

en Laziosupporter drept inne på stadion da han ble truffet av en nødrakett avfyrt fra Curva Sud. 

Dette er dessverre også en grenseoverskridelse på alle tenkelige sett. Fotballen har også endel 

konkrete faste roller som kan inndeles slik etter funksjon og plassering i den konkrete 

kampsituasjonen. Kun på indre baner endres rollene idet kampen starter, da formålet "å varme opp" 

er felels for dommere og spillere før matchen, men så er dommerene autoriteten og spillerene 

fokusert på å vinne ballen, duellene og matchen i en "time bracket" på 2x45.

(fig. 7)

På indre bane; trenere, team, officials, camera, vakter

På banen: spillere, dommer(e)
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Handlingene på banen er klart farget av spesielt definerte rammer og regler. På denne måten er 

innenfor fotballverdenen mens utenfor er hverdagen. Fotballbegivenheten innehar også et 

mellomsjikt, nemlig det rollespillet som foregår på tribunen. Der kan vi også kan vi se et  

"performance space” ut fra samme modelltenkning som beskrevet innledningsvis med Turners 

performanceloop. Det er neppe tilfeldig at en av verdens mest kjente stadioner, Old Trafford i 

Manchester (Uniteds hjemmebane) kalles - og markedsføres som - "The Theatre of Dreams" 

Utenfor er altså hverdagen, det vil si det som foregår utenfor stadionportene. Innenfor/Utenfor er 

også et spørsmål om plasseringen av tribunen(e) hvor publikum har et aktivt/passivt forhold til 

banen med midtsirkelen som predefinert sentrum for idretten fotball også er. 

Man har som publikum til en viss grad men slett ikke alltid (ref senere beskrivelse av 

billettkjøpsregler) muligheten til å velge om man vil involvere seg i eller distansere seg fra 

handlingene på banen. Innenfor er det som foregår på banen, hvor spillerne og dommerne må 

være i fokus og i hovedsak involvert i spillet, men slett ikke alltid.  Forholdet - eller energien - 

mellom de ulike nivåene må opprettholdes for at fotballbegivenheten skal være vellykket. Brytes 

de på noen måte, som når banen stormes eller man må spille for tomme tribuner forandres 

prinsippet for aktiviteten og de vil oppheve som fotballbegivenhet. 

Tomme tribuner er da det verste som kan idømmes et lag. Jeg har vist endel eksempler på 

grenseoverskridelser og roller her som kan belyse når performanceelementet og idrettsaksjonen 

skiller lag, eller mer presist når disse to arenaene møtes og blir til noe "mer". Denne blandingen 

eller sammensmeltingen av fenomener og funksjoner skaper nye opplevelser og historier; dette er 

fotballens storyproduksjon.
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Facebook er som presentert tidligere en enorm og flytende arena. En liten begrepsavklaring (da 

jeg kun toucher noen elementer ved Facebook) er følgende: Facebook er et virtuellt 

nettsamfunn der det du "ser" består av en "tidslinje" også kalt "vegg" - der en person kan 

"poste" statusmeldinger, kommentere andres bilder og statuser (altså mikroblogger), "like" og 

"følge" (ved hypertekstkoblinger som kommer opp som en "tommelopp" eller rein tekst) 

eksempelvis fotballag,en artist,  eller for den del bensinstasjonen på hjørnet. Dette igjen 

muliggjør at annonsøren eller foreningen kan samle flere hyperlinker som igjen genererer 

kommunikasjon, profilering og selvsagt salg/info/PR.
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På Facebook uttrykker du deg som oftest gjennom en "status" - gjerne som et svar på et 

standardspørsmål som er lagt inn fra Facebooks administratorer; "whats on your mind"? 

"Statusmeldingen" kaller jeg en mikroblogg, i dette feltet kan man finne alt fra dikt til beskjed 

om at middagen var god,  forventninger og sorger, og saklige, profesjonelle eller bare tullete 

ytringer. Et lite vindu inn i en privat verden eller ut til en annen. Bilet viser hva du selv ser på 

din "feed" eller tidslinje "Publishing box" i illustrasjonen nedenfor viser hvor du skriver din 

"status", og "news feed" viser der du leser andres. Du kan også lage og invitere til 

arrangement ("create event") - her merket med ikon under ordet "box", og du kan som sagt 

chatte, sende meldinger, bilder etc.

(bilde 10 - Facebooks homepage - hentet fra creative commons) Man kan også lage lukkede 

grupper og dele prøveplaner og manus til for eksempel en revy eller benytte det pedagogisk i en 

skoleklasse. Uansett hvordan man velger å benytte det er man på en dels offentlig, dels privat 

arena med svært flytende grenser, og derved er rollene også slik. Hva man oppfattes som når, og 

hvilke oppfatninger andre har deg til enhver tid er formet både av kontekst utenfor og på 

Facebook. Det er et samfunn-i-samfunnet der kan aldri helt vet hva som er alment akseptert 

inntil en viss norm. Det er selvsagt en utfordring at alle er sin egen "redaktør" for sin 

"homepage" - enten man er den rollen bevisst eller ei. Videre binder man sammen de personer 

man måtte ønske, er nysgjerrig på eller gjerne ville skulle kunne kjenne gjennom såkalte 

vennelister. Disse varierer fra 1 til  2000 - som er den øvre begrensningen på antall venner du 

kan ha (pr juli 2013). 
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Snittet i 2011 var 229, men dette har økt. En kjapp runde blant mine venner viser at tallet er 

rundt 300. Personlig har jeg 1052. Sosiale rapporter viser at man rent praktisk kun kan 

forholde seg "nært" til ca 250 personer. Jeg har altså fint lite peiling på hva 75% av vennelista 

mi egentlig driver med, og kommuniserer kanhende månedlig direkte digitalt med omtrentlig 

100 av dem, på ukesbasis forslagsvis 20 og daglig mindre enn 10. En rapport fra 2011 viser at 

man i snitt har møtt 90% av sine "venner " mer enn en gang. Ergo kjenner man ikke 10%. 15

The study also found that on average Facebook users have about 229 Friends, with about 22% of 

their total Friends list being comprised of people they know from high school, 12% extended family, 

10% coworkers, 9% college friends, 8% immediate family, 7% people from extracurricular groups 

and 2% being neighbors. (techcrunch.com, 2011)  

De relativt mange statuser, bilder, meningsytringer og linker man bidrar med leses av de jeg har 

listet opp nedenfor (dette styres av  delingsinnstillinger - altså en skandering av hvem som kan 

eller få se hva) . I denne sammenheng kan man si at man kan velge sitt publikum i noen grad idet 

man eksempelvis (pr. 1.1.13) deler på følgende arenaer:

- alle (public - alle på Facebook ser dette om de vil)

- venners venner (din venneliste - samt deres venner - ergo svært mange 

- venner (men ikke bekjente)

- bekjente (som over, samt mer perifere. Dette kan du definere selv.)
- "gruppe"/"Side" (ergo med forutaksepterte medlemmer)

-  og i enkelte tilfeller kun "meg selv" .(f.eks.om du ikke er ferdig med et notat)

Oppsummert kan altså de ca 100 original"bidragene" jeg legger ut i uka (20 statuser, 20 delinger av 

andres poster, 20 bilder, 20 likes, 20 linker - samt et utall kommentarer) leses av alt fra 100 til "hele 

verden". Studier viser dog at kun  12% av dine venner (16% for marketingsider) faktisk leser det du 

skriver i statusfeltet. (Kilde: Facebook Marketing Centre, august 2013) Tallene er høyere men 

mindre målbare for bilder, linker etc. Vi kan kanskje anta at vi derfor tror vi snakker til en større 

forsamling enn vi gjør, og at vi derfor kanhende også skuffes over manglende respons for lett.
Da sms ble en allemannsmulighet ble det rapportert om folk som  fikk depresjoner av at de aldri 

fikk sms nå som alle kunne tekste hverandre og dette er et viktig poeng ifht medieteorier; vi blir 

ikke mer av noe vi ikke er fordi om vi får et medium som tilsynelatende er sosialt eller 

altomfattende.

 15 Alle tall er hentet fra Pew Institutes siste undersøkelser om Facebookvaner.
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Du blir ikke sosial av sosiale medier. Sosiale medier blir nettopp så sosiale som du gjør dem til.

Posting to a social network site is like speaking to an audience from behind a curtain. The audience 

remains invisible to the user: While the invitation list is known, the final attendance is not. Feedback 

such as comments and likes is the only glimpse that users get of their audience. That audience varies 

from day to day: Friends may not log in to the site, may not see the content, or may not reply. 

(Stanford University Computer Science dept. 2012)

Samtidig er det slik at om en ser på den samlede feedbacken på alle poster over tid er det 1/3 som 

ser det du skriver, men de behøver ikke respondere digitalt. De har sett det. Som å gå på fest med 

ny kjole, og få tre kompliment, 40 beundrende blikk og 100 snik-kikkere. Ergo vet du strengt tatt 

ikke hvem du deler med når, eller hvilken modus disse befinner seg og om der er mottagelige der og 

da - eller om de leser posten fem dager senere - for de ytringer du måtte komme med.

Log analysis of updates from 220,000 Facebook users suggests that feedback, friend count, and past 

audience size are all highly variable predictors of audience size, so it would be difficult for a user to 

predict their audience size reliably. Put simply, users do not receive enough feedback to be aware of 

their audience size. However, Facebook users do manage to reach 35 percent of their friends with 

each post and 61 percent of their friends over the course of a month. (allfacebook.com - 

posts_b112245)

Verdt å merke seg er også personasaspektet på Facebook. I utgangspunktet benyttes personas 

metodisk som tenkte kundegrupper ved utviklingen av et produkt eller en tjeneste. I essens er 

dette roller, arketyper eller masker om du vil som representerer en eller flere kvaliteter. Dette 

mener jeg også er tilfellet på sosiale medier -  jeg skifter eksempelvis profilbilde etter hva jeg 

holder på med, og hva jeg vil folk skal tenke om meg og det jeg gjør.  Profilbildet er en liten 

avatar som følger alt du legger ut, ved siden av det du publiserer. Som regel er det rett og slett et 

portrettbilde, men ofte også et klubb-emblem, et symbol eller en blomst eller noe annet rart. Det 

siste halvåret har jeg "opptrådt på Facebook" som treningsidiot, hundeeier, barnefar, 

fotballsupporter, kreftaksjonsstøttespiller,  tindebestiger, kokk osv osv. Profilbildet mitt - og 

såvidt jeg kan se de fleste andres - utgjør sammen med andre bilder, ytringer og statements hva 

jeg mener er et rollespill, med replikker, manus, "scenografi" og avgrensninger for innsyn og 

samspill. Facebook består tilsynelatende kun av et "publikum" - men også her er grensene 

flytende og rollene mange, selv om arenaen er standardisert i form, farger og metodikk. 
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Dermed blir publikum også her opplevelsesprodusenter - da middager, familieturer, innsjekkinger 

på diverse treningssentere og konserter,  morsomme kommentarer, politiske statement, festrølp,

fotballforventninger og skuffelser, rasende debatter, gratulasjoner og støtte-erklæringer, og en hel 

drøss andre meldinger, statuser, slengbemerkninger og dårlig skjult lykke over å ha funnet "noen" 

som egentlig er litt hemmelig, en stor felles historie. Vi er sammen på Facebook. 

Det er et altfor stort felt og samtidig for lite interessant å gå nærmere inn på hvilket bilde av meg 

selv det er jeg egentlig forsøker å tegne. Men det sier noe om hva man sender ut og håper på 

respons på, en mer omfattende undersøkelse kunne kanhende vurdert hvilke bilder man fikk god 

respons på og hva man da tok opp igjen senere. Treningsbildene mine fra to år tilbake - publisert i 

vår  fordi jeg slett ikke er like godt trent nå - er da for min del et godt eksempel på bevisst 

rollespill. Jeg tar rett og slett på meg et annet kostyme og endog kropp. 

En mulig mer konstruktiv måte å nærme seg feltet på er å se på hvilke roller man kan observere, 

eller rettere hva man observeres som - og jeg henter følgende fra en artikkel publisert av nettstedet 

NEWS:com.au. Denne artikkelen belyser hvilke arketyper som  er de mest irriterende

"rollespillerene" man  har på vennelista si, og det sier noe om både hvilke roller andre spiller rent 

typologisk. Dette er de vi ser så mye av at det rett og slett irriterer oss - og hvorfor de irriterer oss. 

Dette tas med fordi det faktum at noen har gjort analyser av de roller som spilles på Facebook 

skulle underbygge min påstand av at så faktisk er tilfelle. (min overs. med kommentarer)

En av de mange (irriterende) rollene er "matmons". Denne legger ut bilder av tallerkene sin, 

restaurantbordet, drinken sin og lignende, men folk er stort sett ikke interessert i hva du spiste til 

middag. Den neste er kalt "stakkarsmeg". Typiske statusmedlinger er gjerne "Er så lei meg..." men 

denne svarer "ingenting" når noen selvsagt biter på og spør hvordan det går. En annen som gjerne 

vil ha oppmerksomhet er "treningsjunkien" som fører treningsdagboken sin på nett, gjerne ved 

hjelp av en app. Skryt er ikke populært, og heller ikke "kongen på haugen"  som vet alt om alt som 

er kult og "sjekker inn" via Facebook på alle hippe barer og restauranter - men må åpenbart spise 

med en hånd eller bruke smartphonen som skje. Denne er ifølge artikkelen dobbelt irriterende 

fordi det er  umulig  å være sammen med da han eller hun konstant er på nett - men aldri tilstede.
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Av de mange rollene vi tar på oss på nett, er en av de vanligste "den hell(d)ige moder". Dette er 

den digitale versjonen av lysbildefremvisningen på familiemiddagene på 1980-tallet. Men det er  

ingen som har bedt om å få se hverken fødsels-closeup, den første fulle potta eller noe som helst 

anna fra den s.k. søte ungen din. Send heller et bilde til familien. Skal vi fortsette nedover på lista 

finner vi "den digitale rabattkupongsamlerenr" - en person som liker å "like" den lokale 

bensinsjappa fordi han da kan vinne en bilvask. Så kommer "den troskyldige" som  reposter alle 

advarsler om at "Facebook må stenge på grunn av virus - del denne statusen!" men egentlig sprer 

virus ved denne adferden - og listen er lengre - og inkluderer også epidemien "føtter foran fin 

utsikt" som tok helt av siste sommer. Merk; I denne oppramsingen kommer faktisk rasisme, 

vulgariteter og diskriminerende utsagn ikke inn på topp 10 - og den nærmeste runnerupen er et 

tohodet troll kalt  "Public Displays of Affection: Your perfect relationship sickens us." (kilde: 

www.news.com.au)

Spørsmålet i denne sammenhengen er jo hvorfor dette irriterer eller skaper ubehag. Slik jeg ser 

det er det så er det på den ene siden en invasjon av vår personlige sfære, fordi vi blir påtvunget 

(tross at vi selv har inkludert dem på vennelista vår) en hel haug med utsagn og opplysninger vi 

ikke vil ha. Det foregår også et rollespill som vi misliker fordi vi kanskje vet noe annet om 

personen. Kanskje er en i det "lykkelige paret" egentlig en troløs bastard, eller treningsfriken 

egentlig bulimiker, og slik får skrytet og selvfortellingen en falsk farge. Eller invitres vi inn i et 

communitas vi ikke vil være en del av. Er vi forvirret, rett og slett, fordi bestevennen fra 

barneskolen det virket så lett å "adde" til vennelisten er noe annet enn vi husket han som?

Det er heller ikke tvil om at - tross at man føler seg invadert - det mest aversjonsvekkende er at 

man opplever avsender som en som ikke ser at ens egen privatsone ikke nødvendigvis fatter 

andres interesse. Enten fordi det blir for virkelig, for tett på, og kanhende også er en ubehagelig 

en rolle og at det føles som en utbretting, eller at man rett og slett fatter en ikke ønsket empati 

med den medelsomme Facebook-vennen. Helt to the point tror jeg at dette ubehaget dreier seg 

om at vedkommende spiller en rolle som ikke passer inn i min historie. En kjapp realitycheck på 

dette på mine venners posts (eller for den del min egen bare det siste døgnet) underbygger 

påstandene. Jeg vil kort knytte dette nærmere til oppgavens teorifundament; og se på hva dette 

betyr i denne oppgavens rammeverk. 
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Det er fullt mulig å betegne disse nå påpekte rolletypene  som  en eksplisitt performativ estetikk 

(Fischer-Lichte 2008), der tilskuere blir deltakere og der den gjensidige responsen (feedback-

loop) mellom scene og sal påpekes er synlig for alle (Böhnisch 2010). Dette kan ifølge Fischer-

Lichte  aksentueres på tre nivå; for det første "the the feedback loop´s autopoeisis, which 

engenders the performance and the phenomenon of emergence." (2008; 163) som altså kan bety 

at vi (om vi føler en aversjon mot disse her tidligere nevnte karakterene) IKKE ønsker å trekkes 

inn i en samtidsfortalt opplevelse av de uttrykk som kommer til syne på Facebook. Videre skriver 

Fischer-Lichte at det andre aspektet som muliggjør en performance er en de-stabilisering, endog 

utvisking av den polaritet eller binære konstellasjon mellom tilskuer og utøver. Det kan synes 

som dette personovergripende inkluderingsaspektet heller ikke er ønskelig - vi vil ikke trekkes 

inn i en performativ situasjon. Og endelig, for det tredje, denne liminalitetstilstanden forandrer 

oss - noe vi ikke nødvendigvis har søkt å oppleve. 

Fra  større online rollespill hentes - som en utdyping av rollemønsterene - følgende arketypiske 

rollekonstellasjoner i en allerede etablert gruppe. En slik sammenligning kan også aksentuere 

mine funn. Dette er analysert utfra World of Warcraft, og videre overført til verdens mest spilte 

onlinespill; Minecraft - som begge er MMORPG 16 – som et sideblikk på en kommersialisert 

subkultur. Strukturene i disse spillene er like Facebooks hyperlinkede flersamtidighet. 

Arketypene som her beskrives er basert på de enkelte aktørers adferd  i team - altså roller - i et 

felles prosjekt i et spill  (som her kan være å "bygge en by", "angripe fiendens base" m.v.):

1 oppnåere (achievers) Denne er i front på alt, inspirerer alle og jobber hardt.

2 utforskere (explorers) Denne rollen kalles "jungle" og  oppdager nye løsninger.  

3 mimere (mimicry/socializers) Gjør som han får beskjed om.

4 sabotører (destroyers/killers) Løs kanon på dekk, kan ødelegge og være muldvarp.

(kilde, GamerDNA - Bartleytest)17

16 Multiple Online Role Player Game
17 Bartle Test, a player personality analyzer that classifies you as an explorer, socializer, killer or achiever. Our data 
includes over 200,000 of the original responses that Erwin Andreasen recorded between 1996 to 2006. Originally 
designed for MUD (multi-user dungeon) participants, it remains relevant to new virtual worlds and MMORPGs 
(http://www.gamerdna.com) The test is based on a 1996 paper by Richard Bartle and was created in 1999–2000 by 
Erwin Andreasen and Brandon Downey.Although the test has met with some criticism the test has been taken by a 
large number of computer game players. As of October 2011, the test had been taken over 700,000 times. 
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Dette er roller vi kan kjenne igjen fra det daglige, enten det er en skoleklasse, en arbeidsplass, 

fotball-lag, teater eller kameratgjeng.  Jeg spiller ikke slike onlinespill, men har fått en 

referansegruppe i en tiendeklasse jeg jobber i til å sjekke om disse rollene faktisk finnes og de 

kunne etter fem minutter både enes om og navngi dem på de spill de spiller på nett. Som (fig 5, 

hentet fra wikipedias creative commons opprinnelig konstruert av Ramiromagalhaes) viser er det 

også elementer av acting - playing - world/creators og interaction som kjennetegner karakterene, 

termer som skulle underbygge mine teorier om at de respektive kjennetegn på teaterets 

feedbackloop og fotballens communitas griper over i (andre) sosiale medier.

(fig 8) 

Postmoderne filosofer postulerer en "visuell kultur" hvor det autentiske livet er erstattet av 

representasjonen. Baudrillard kaller på sin side dette for hyper-virkelighet. Facebook er en slik 

"hypervirkelighet". I det (kapitalistiske) forbrukersamfunnet er mennesket passivisert og relasjoner 

til varer erstatter relasjonen til andre mennesker.  Erika Fischer-Lichte sier at det i takt med den 

økende medieringen av vår kultur har oppstått en dikotomi mellom live fremførelser, som utgjøres 

av den kroppslige tilstedeværelsen av utøvere og tilskuere gjennom the autopoietic feedback loop, 

og medierte fremførelser, som skiller sameksistensen mellom produksjon og resepsjon. Hun skriver: 

”Mediatized performance invalidates the feed back loop”. Jeg mener dette er problematisk, og jeg 

har vist at tvert om den samtidighet som kan observeres i eksempelvis spill der man er nødt for å 

være online samtidig, eller der man kommuniserer på andre sosiale medier hvor man etterhvert vet 

hvem som sjekker din status - kan påvise feedbackloopen. Jeg har da heller ikke funnet Erika 

Fischer-Lichte på Facebook, foruten en lukket gruppe på 23 personer som heter "I <3 EFL". Ville 

hun påstått det samme - hadde hun vært aktiv på Facebook eller onlinespill? Kanskje hun er det?
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og at at det er «ukontrollert» hva og hvordan de leser og sammenligner moderne litt. teori - 

eksempelvis Deridas teorier om forskyvning i leser/forfatterposisjonene (a.k.a. de-sentrering) og 

Barthes distinksjon mellom "leserlige og skriverlige" tekster. Altså hvorvidt leseren får delta eller 

ikke i videre tolkning og / eller kreasjon av teksten. Her tar han opp hypertekstens teknologiske 

premisser, og belyser linkingens natur og følger. I første del av oppgaven stilte jeg spørsmålet om 

sosiale medier var en blogg - eller et manus. Dette kan leses som at man etteraper det andre

(ledende) roller gjør på Facebook. Dette kan betegnes som et narrativt kulturfenomen i det jeg vil 

kalle Facebooksløyfen, ettersom den ikke er benevnt av andre, der man respondere på hverandres 

(nye) definisjoner av lykke. Jeg kunne ikke i mine villeste fantasier trodd at jeg noengang skulle 

vise andre balkongen min med urter og planter og puter om ikke mine gamle tanter hadde gjort 

det samme på Facebook. Jeg roser folk som skriver om ei ny lampe de fant på loppemarked, og de 

"liker" bildet av den gamle snekka mi. Vi blir vår arena ved vår inntreden i den. 

Richard Schechner beskriver i kapitlet om den "selektive uoppmerksomhet" i sin bok 

Performance theory (1988; 220-221) om hvordan man inntar en arena og vår oppmerksomhet i 

den. En premiereforestilling har en "innvidd krets" - en "vanlig" forestilling har folk som er 

genuint interssert i å se en performance. Det første er en integrert estetikk - den andre en tilfeldig 

estetikk. Detet fordi de første er invitert inn, de andre har selv tatt initiativet. Modellen viser 

hvordan arena og estetikk henger sammen med opplevelsen av å være i/på en performance - og 

som Scechner videre skriver (ibid; 326) er performativitet "or more commonly - performance" en 

del av livet.  
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3.2  Teaterbegivenhetens tid

Time brackets beskrives som  en form for regi i performance (Fischer-Lichte 2008; 131-134) som 

angir hvor lenge en aktør skal utøve sin handling. I lys av min påstand om at vi alle er en del av en 

performance kan man spørre seg - når starter en teaterforestilling (bortsett fra 19.30) og når slutter 

den? Man kan her velge den tiden fra teppet går opp til det går ned. Men for mange starter ikke 

teateropplevelsen der, og den slutter ikke der. Man kan ha lest et stykke for mange 

år siden, følge regissøren eller høre om et stykke by accident underveis på radio eller på nett.

"A more recent aspect of the media are the online homepages that most theatres has today...that has 

completely opened a new access to theatrical events" (Sauter 2006; 104) Man kan på den ene siden 

si at ankaffelse av billett - ergo aksessikring - er oppstarten av "teatrets tid". Den er iallefall målbar 

og kan tidfestes. Man kan ha fått billetten i julegave, være abbonent på et høstprogram, stå på faste 

premierelister eller man har bestemt seg for å gå sammen - en skoleklasse eller kolleger osv, og 

man starter umiddelbart en tankevirksomhet, følelser og forberedelser til selve teaterforestillingen. 

Muligens leser man kritikker om det finnes, eller man gjør bevisst ikke det - begge deler en aktiv 

handling. Ergo kan man også på den andre siden si at idet man vurderer å gå, eller bestemmer seg - 

starter teatrets "tid" - og den er altså ikke uløselig knyttet til forestillingens lengde eller omfang. 

Jeg har forsøkt å benytte Fischer-Lichtes term time brackets. I denne sammenhengen jeg her 

argumenterer for er den kanhende ikke egnet, da den er mer siktet inn på forestillingens "puls" og 

rytme. Jeg har selv deltatt i performance der vi benyttet definerte time brackets  som "puls" i 

hendelsen - og det er en interessant måte å systematisere en tilsynelatende planløs performance på.

Hva transisjonen rent tidsmessig angår er den mer diffus for meg, da den ikke er varig 

(liminalitetens temporære form), sjelden fysisk, og mer preget av katharsis, rasa, eller andre 

sjelelige endringer og omforminger.  I seg selv ikke noe lite eller uviktig fenomen, men 

eksemplene fra tradisjonelt teater er færre. Jeg finner det som nevnt i likhet med Fischer-Lichte 

problematisk å skille på tid og rom, men ettersom jeg har valgt den strukturen for fenomenene - og 

jeg finner elementer i større og mindre grad hos alle tre, eller iallefall i en sammenheng skal jeg 

fullføre den modellen. Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

Er dette felleskapet så en påvist form for liminalitet i det sosiale cyberspace, og om så ikke er 

tilfellet, blir ikke det en av grunnsteinen i konklusjonen om at liminaliteten og felleskapet er der, 

forut for teaterhendelsen? Eller er det et liminoid fenomen der lek med konvensjoner og en kjapp 

kommentar er det viktigste? Finnes the other place? Er noe potensielt lenger offisielt/uoffisielt 

idet det publiseres? Denne gjennomgangen viser at grensene blir kunstige når man først har trått 

inn i "rommet" - enten er man der   sammen; eller så er man der ikke. Måten man "er der" på er 

derimot individuelle, men steget inn tar vi sammen, om enn hver for oss. 
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Tid og rom er både knyttet til hverandre og uavhengig av hverandre hva feedbackloop og 

liminalitet angår iflg Fischer-Lichte. Dette er utfordrende. Jeg finner også skanderingen som 

Fischer-Lichte bedriver som noe kunstig og inkonsekvent, da hun eksempelvis selv også skriver i 

kapitlet om materialitet (s.119) at "sounds and music also have the potential to impact on 

atmosphere/../(and) sounds resemble odors (lukt) as they surrounds and evelops the perceiving 

subject/.../defenslessly exposed to the effects. Hvor er da dette skillet mellom tid og rom? Dette 

kommer jeg tilbake til i kap. 4.

3.2.1  Fotballens tid 

Begrepet "performance rhythm" baserer seg på Schechners gjennomganger av Kaiko-festen på 

Papua New Guinea, som er en del av den hele ett år lange Konj-Kaiko (Schechner 2003). Jeg skal 

ikke gå i dybden på dette ritualet, men det er verdt å nevne at det er et ritual som omhandler en 

utveksling av status mellom to stammer.  Dette står igjen i sammenheng med overgangsritualer. 

Fotball-begivenheten er en prosess - en performativ handling som er med på å forandre/

opprettholde identitet og status. Dette er likt overgangsritualet. VanGennep deler det  inn i 

periodene preliminal, liminal og post liminal. Preliminal er bruddet med den struktur (og status) 

som kandidaten er kjent med. Kandidaten går inn i en tid hvor han befinner seg ”betwixt and 

between” sosial status. Liminalfasen er en terskelfase hvor man må gjennom en serie handlinger 

som ”bygger” den nye statusen som man vil få fullbyrdet i en postliminal tilstand (Bell 1997).

Overgangsritualet og fotballbegivenheten har en lignende rituell dramaturgi. Man forholder seg til 

et ”før”, befinner seg i et ”betwixt and between” og et ”etter”. (Houmark 2008) Scechner påpeker 

(1988; 98) at det nok er kun få primater forunt å ha et bevisst forhold til ritualer, og at påfuglens 

brusing med fjøra nok har likhetstrekk med en ung mann på byen en lørdags kveld, men kun 

sistnevnte må antas å være seg sin rolle bevisst. Vi snakker her mer om en performance enn en 

ritualisert adferd, men Scechner skriver samme sted at det ligger til grunn noen fellestrekk i all 

rituell adferd; "display, fight/flight, turf and mating". Dette kan benyttes også på fotballens 

tidssoner. Jeg deler som mange andre også fotballbegivenheten i tre deler; Pre-Kamp, Kamp og 

Post-Kamp, men jeg mener dette ikke bare er knytte til preliminære avtaler og skjema.Pre-kamp blir 

her "display", "fight/flight" selve kampen, "turf" blir gjenerobringen av stadion, og "mating" 

heltedyrkelsen etterpå. Jeg tror få, om noen hadde lukket døra for Francesco Totti samme kveld.
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Pre-Kamp er altså tiden fra du har billetten i hånda - eller har bestemt deg for å gå på match. Dette 

kan vare i dager, uker, i noen tilfeller (la oss si cupfinalen) flere måneder. Eller om du har 

sesongbillett - ett år. "Kamp" er fotballkampen, spilt over to omganger på 45 minutter med en 

pause på 15 minutter mellom omgangene. Evt. med ekstraomganger og straffekonk. Post-Kamp 

er fra dommeren blåser av kampen til portene stenger og siste publikummer er ute av stadion, og 

feiringen (evt.) etterpå. Jeg mener at endel av de påstander som fremlegges - eksempelvis i 

oppgaven "En søken etter flow" (Houmark 2008) om at matchen ergo er kun et spørsmål om hva 

som skjer inne på stadion kan diskuteres, ei heller at den er kun koblet til en tid på 2x45 minutter.

Dette kommer spesielt til uttrykk de gangene som tilskuere overstiger de grensene som er satt for 

matchen, der jeg bl.a. har nevnt drakt-insidenten i Genoa. Noe av utfordringen for denne oppgaven 

hva fenomenene angår er at de nettopp overstiger grenser for tid og rom i sine rollespill; man kan 

hevde at når en tilskuer kaster en fyrverkeribombe inn mot indre bane (noe som skjedde flere 

ganger i Roma, uten at vaktene hevet et øyebryn) så er det både en romlig, en auditiv og en 

tidsmessig overstigelse, da dette tar oppmerksomheten vekk fra spillet et øyeblikk. Det er også 

åpenbart at "spillet fortsetter" selv om dommeren har blåst av. I Roma kom nemlig spillerene før 

kampstart inn på banen hånd i hånd med en drøss små supportere, dette kunne kanskje være ungene 

deres, da de var altfor spredte i alder til å tilhøre AS Roma småguttelag om noe slikt finnes. Dette 

var jo en sjarmerende hendelse. Men skal dette tillegges tiden (prematch), rommet (Stadio 

Olimpico), eller rollene ("ikke bare gladiatorer - men også myke menn")? Svaret fikk vi etter 

matchen. Denne delen av rollespillet fortsatte nemlig, da spillerene hadde feiret ferdig og kastet 

svette drakter, keeperhansker og fotballer opp på tribunen til publikums store henrykkelse så startet 

de en minifotballkamp rundt det ene målet foran Curva Sud med de samme smårollingene. Samme 

sted der de hadde kriget med motstanderne. Og publikum applauderte når smårollingene scoret på 

keeperen som gjorde sitt beste for at guttungen skulle lage mål. Ungene feiret da også på nesten 

samme vis som de voksne mennene. Freden var gjenopprettet.

I dette fellesskapet - hvem er de egentlige heltene ? Selvsagt stjernespillerne med sine 

milliongasjer, raske biler og flotte fotballfruer. Men også supporterne i dette tidsrommet av deres 

felles tid.  Vi var der sammen, selv vi som sto litt paffe og så på fra siden. Mye av matchen må jeg 

innrømme at jeg så på supporterne men så var det jo mest derfor jeg var der. Også Norge har sin 

spesielle posisjon i Roma - da Jon Arne Riise hadde flere år som goalgetter med sin venstreslegge i 

klubben.  
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Dette husket supporterene og når de jeg kom i prat med hørte jeg var norsk var "Riiiiseee!"deres 

umiddelbare respons enda det er to-tre år siden han gikk til Fulham og han var mye skadet i tiden i 

Roma, men samtidig var hans ekstreme arbeidskapasitet noe som passet godt inn i Romas 

spillestil, og han er altså en helt der selv etter klubbtransfer til England. Poenget i denne 

sammenhengen er: Man kan ikke kreve et felleskap. Det er noe man gjør seg fortjent til om vi skal 

følge liminalitetstanken. Og det er det eksempler på også med Riise. 

Eksempelvis sang Liverpoolsupporterene "The Riise song" for ham,  etter at han byttet klubb - i en 

kamp de spilte mot Fulham da han spilte for den klubben og ikke LFC - som en takk til sin tidligere 

spiller. Og han takket og vinket tilbake. Er det  så egentlig skuespilleren som applauderer 

publikum? Eller applauderer de hverandre? I denne tidssonen, er det åpenbart at applausen går 

begge veier: Riise applauderes altså av sine ex-supportere på en annen arena og klapper tilbake.

Dette kan forklares med en ekstrem emosjonell nærhet; en juxtaposition, der individuelle 

standpunkt møtes i samme (tids)rom og formes til en større enhet. Dette kan tillegge den ekstreme 

patriotisme som deles av spillere og tilskuere - og her er det interessant å merke seg at det jo er 

supporterne som i hovedsak er tilhørende i Roma. Spilleren er jo som vist en salgsvare, leiesoldater, 

legionærer og gladiatorer - og rent historisk har jo Roma en viss tradisjon hva slike elementer angår.

Det er altså bare i en unntakstilstand i en gitt form og periode - enn si timebracket; og her er jeg helt 

på linje med Fischer-Lichte at liminaliteten er mulig og performance faktisk kan oppstå, man kan 

synge og skråle, rope mot dommeren og gråte over annullerte mål. Re-inkorporasjonen i samfunnet 

"etterpå" fordrer at prosessen reverseres - ellers ville man få sparken ved samme oppførsel.

Avlutningsvis i dette kapitlet vil jeg nevne bannerne som hang rundt hele stadion, der det ble angitt 

hvorfra de forskjellige grupperingene som var representert kom fra. Dette strakte seg fra "Roma 

supporters of Manchester" til bannere med bydelsnavn i Roma, skoler/universitet, og de ble meget 

pent pakket sammen av både svært unge som overraskende gamle supportere etter matchen. Men 

hvorfor bannere? Insignia. Dette kan kanskje være en måte å dele tilstedeværelsen og tilhørigheten 

med alle på stadion? Man følte seg som en del av et større hele som transcenderte stadion og 

matchen vi hadde deltatt på sammen.
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3.2.2. Facebooks tid

Facebook ble startet på Harvard av Mark Zuckerberg 4.2.2004 som en online "yearbook" og ble 

gitt almenn aksess 26.9.2006. Idag er det innpå 2 millioner brukere her til lands. Noen spår at 

det grunnet manglende serverkapasitet vil kollapse, men de fleste som deltar ser ikke noe 

"sluttpunkt". Dette i seg selv sier noe om tidsperspektivet. Her vet man faktisk ikke at man skal dø 

engang. Det er da nesten heller ikke mulig å "slutte på Facebook" selv om man terminerer sin 

brukerkonto (alle har egen konto med passord etc) all den tid alt man har publisert da også må stå 

"urørt" (ingen kommentarer, likes, delinger etc) i fjorten dager. 

Kun unntaksvis og ved misbruk eller kriminalitet vil alt man har deltatt i og laget fjernes. Og selv 

da vet vi at det ikke blir "borte". Og akkurat dette er et interessant aspekt ved sosiale medier - 

ingenting forsvinner; øyeblikkene, selv de som er førskjøvet i tid (jeg laster opp et bilde i mars, du 

liker det i juni, vi kommenterer det neste vår og deler det høsten etter med andre. De forblir "der" 

som manifestasjoner av et møte, en tankehandling eller rollespill.Her mener jeg at alle er aktører 

på samme tids-arena, eksempelvis er det i Facebookgruppa for Gjøvik FF både spillere, trenere, 

sportslig apparat, supportere, sponsorer, "motstandere", støttespillere og interessenter tilstede 

samtidig - akkurat som på fotballkampene, men da med forskjellig forventinger til prestasjon og 

uttrykk. Manovich hevder at "New Media" - ethvert nytt digitalt medium er en mix av 

kulturkonvensjoner og softwarekonvensjoner som alltid tilsvarer estetikken i tidlige faser av ny 

teknologi og er hva han kaller parallelartikulasjon av like ideer i kunst og dataprosessering. 

(Manovich 2003) En omfattende teori og teoretiker men verdt å nevne fordi den tar for seg det vi 

ser, gjør og er, og ikke de bakenforliggende teknologiske strukturer, men at strukturenes uttrykk 

er det vi oppfatter som new media - i tiden. Vi opererer også i et større tidsbildet som "vår 

samtid",  samt i det arenabestemte tidsfeltet en åpen diskusjon eksempelvis tar (uten at vi vet når 

den slutter, det kan jo ta uker), i vår "egen tid" altså agendaen for arbeidsdagen, og i konkrete 

tidssoner. Akkurat nå spiller en venn av meg, tidligere Bowiegitarist Reeves Gabrels,  konsert med 

The Cure, jeg har akkurat stått opp, så når jeg skriver på hans Facebook-vegg; "have a great gig" - 

er vi i to forskjellige tidsmessige rom.

3.3. Teatrets rom

Teatrets rom er behandlet i denne oppgaven både som selve teaterbygningen og konkrete 

spillesteder i hovedsak, om elementene jeg tenkte skulle beskrives i dette avsnittet nå reflektert 

over andre steder, men jeg mener det også viser at hendelsene transcenderer rommet, og derfor 

tildels oppgavens struktur. Det er dog ikke rommet men de som er i rommet og hva de gjør der 

som påvirker hendelsens kvalitet i ytterste konsekvens.

Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

76



I kapitlet om «Materialitet og transformasjon» beskriver som nevnt Erika Fischer-Lichte det hun 

kaller fremføringens ”aural spaces” (Fischer-Lichte 2008) Hun inkluderer lyder fra publikum som 

fyller rommet eller lyder fra utsiden. Fischer-Lichte snakker også om at materialitet frembringes i 

det performative rommet der publikum og utøvere møtes. Det performative rommet har også sin 

egen atmosfære som er fylt med energien som oppstår mellom mottaker og utøver, men også av 

lukter, lys og lyder. Hun kaller dette det atmosfæriske rommet.  Med Fischer-Lichtes egne ord om 

aural spaces som da - og dette er min påstand - sanselig sett også kanskje kan inkludere smak. I 

Utan Filter hadde vi åpen bar midt på scenen i forestillingen Hedda Gabler som jeg regisserte på 

DNT i 2002: I dette eksperimentet var salen essensiell, vi lekte med sammensetninger, dro inn 

gamle sofaer, hadde bar vi drev sjøl, live musikk, publikum satt snart i trapes (Speed, David 

Mamet, min regi), snart i amfi (Små menn, Blad, Sundvors regi) så på småbord (Hedda, min regi), 

flatt golv (Familien Bra, Morten Traavik/Sundvors regi) og i småbord som en salong (Mett, 

Sundvors regi) Vi  la aldri skjul på at dette var teater, kanhende mest fordi det var nettopp 

publikumsmøtet i tid og rom som var det essensielle, vi la sjelden salen i mørke, aldri i blackout, 

vi hadde ikke scenograf(i)er, eller designere - men gjenbrukte gammelt fra lageret og kostymene 

var teatralsk nok hvite. 

Da kan man diskutere i hvilken grad vi allikevel lot oss disiplineres i rommet evt. om publikum 

gjorde detog isåfall i form av en ekstern / hierarkisk publikums-regi av ytre omstendigheter, regler, 

lover, arrangørens forventninger, regelrett instruks, selvbilde, "fiendebilde", evt. media/

myndigheter, fraksjoneringer, identitet, og ønsket om å gjøre "rett". Det var faktisk mulig å kjøpe 

pils i baren under alle forestillingene, uavhengig av hvor den sto, men det var merkbart mindre 

trøkk i baren "hos" Hedda Gabler, enda da satt publikum på småbord og spillet foregikk mellom 

dem, og slik var de strengt tatt på restaurant, enn under Trette menn (Sundvors regi) da bardisken 

var i bruk hele tiden. Som nevnt har jeg også gjort det samme med Shakespearestykker.
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Hvordan kan man se dette i en sammenheng/sammenligning med sal/scene aspektet som i all 

hovedsak slik jeg ser det for meg i dag vil måtte legge vekt på relasjonen mellom de faktiske 

tilstedeværende? Enn si deres tydelige roller som er en del av en typologi de kan hende mer 

skjulte opplevelseprodusentene må være seg bevisst? Jeg vet faktisk ikke om det er mulig. Det er 

selvsagt mindre "forstyrrende" å hente seg en øl om den serveres utenfor. Men; de samme sure 

blikk kan møte deg om du går ut og henter den samme pilsen under forestillingen. Eller om du i 

det hele tatt har med en inn. 



Det kan være at vi også kan kikke på de "utenforliggende arenaer" enten det er på et torg, en 

arena, i en ridesal eller et digitalt teater og se hva vi finner der. I analysen av det ovenstående vil 

jeg først se på de mer praktiske forordninger rundt forestillingen, altså den rent fysiske 

konstellasjonen. Og hvilke rom det var. Jeg har tidligere nevnt at rom/tid flyter over i hverandre 

i teatret. Men dette handler også om hvilke mentale "rom" man er i når man kommer, når man er 

der og når man går. Jeg produserte og spilte i en kirketurne 18der vi blant annet spilte i Molde 

Domkirke: under riggingen tråkket jeg over, fikk vondt og noen (les: jeg) bannet bokstavlig talt i 

kjerka. Reaksjonen min, og ensemblets, der to var personlig kristne, ville neppe vært de samme 

på et bygdehus, eller om jeg i verste fall hadde gjort det under forestillingen. Dette handler også 

om hvor man sitter, og hva som foregår på scenen, og da tenker jeg ikke på selve skuespilleriet, 

men alt man ikke kan regissere. 

Som publikummer på 134919 (Statsteatret, som jeg under Sundvords ledelse opplever som en 

videreføring av Utan Filter - ref innledende presentasjon) gikk jeg ikke upåvirket fra 

forestillingen, enten dens cabaret-elementer fortsatt svirret i hjernebarken som idéen om mental 

pestilens - men jeg husker lukten av pizza og angret litt på at jeg ikke satt på første rad og fikk 

smake, noe de som satt der fikk - fordi jeg var sulten, og derfor tenkte på at jeg skulle ha spist 

lunsj før jeg tok toget til Oslo - neppe noe Statsteatret forutså da de skrev stykket

I fotballsammenheng - som behandles i neste avsnitt - er det selvsagt fokus på banen der og da , 

men og tanker om en tabell som endres etter en serierunde, publikum har fått nye minner, stadion 

er mer slitt og pølsebodene tømt, men spillerne og publikum er fortsatt familiefedre og skal på 

jobb igjen mandag, enten jobben er å spille mer fotball eller kjøre taxi. Tilbake på Facebookteatret 

eksisterer ingen annen virkelighet, dette samfunnet er samfunnet.  Det er ingen annen verden, og 

ergo må alt som skjer i verden speiles der. Og speiles det der har det skjedd, speiles det ikke så har 

det ikke skjedd, eller vi vil ikke at det skal ha skjedd. 

3.3.1. Fotballens rom 

En fotballkamp har både sin fysiske og sosiale arena for performance, og her vil jeg konsentrere

meg om den fysiske romligheten, selv om det vi kanskje kan kalle det "mentale rom" eller kanskje 

"handlingsrommet" har fått sin plass i "tidskapitlet " da jeg mener det er såpass sterke elementer av

samtidighet og samhandling at jeg ikke ser det tilhørende utelukkende i det fysiske rommet.  

18 En Faders hjerte var basert på Faderen av Bjørnson og folketonesalmer og ble fremført på Bjørnsonfestivalen 2006
med Knut A Sørum (vokal), Lars A Kvistum (tangenter) Odd C Hagen (resitat). Premiere i Hoff Kirke 2002.

19 Statsteatret har som mål å spille ett nytt stykke hvert år i ti år som tar for seg særegne trekk ved norgeshistorien.
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Publikum sitter/står (i de fleste tilfeller på toppnivå) i en sirkel og ser inn/ned på banen. Samtidig

sitter de ovenfor hverandre og blir bevisst medpublikummets og motstanderenes deltagelse i

handlingene. Rivaliserende supportergruppe adskilles. Dette avhenger av risikovurderingen på 

matchene.  Spillerommet har altså en funksjon: jeg har tidligere påpekt at mitt ståsted er at teater 

er en hendelse, ikke en tekst og ergo at medforfatterskap er en sosial funksjon. Jeg lar altså, om

enn noe springende, spillerommet være en samlende funksjon - mer enn form - i alle tre formene.

Det er også et element av spektakularitet og represjonalitet i denne arenaen - der supporterens 

fremtreden både bevirker uttrykket men også hero/helt/oppbyggingen.

I denne funksjonelle og avgrensede arenaen foregår det i dette tilfellet fotball og 

tilskueraktiviteter knyttet til denne sporten. Av årsaker jeg kommer mer inn på fremstår den 

italienske kulturen som mer fanatisk og med et sterkere uttrykk enn hva som er gjengs i 

Norge, skjønt det er under endring. Jeg kommer kort inn på dette senere. Dette fenomenet 

kalles tifo etter det italienske ordet for tilskuer/supporter; "tifosi". 

The word (tifosi) is mainly used to describe fans of clubs in football. Apart from the many local fan 

clubs in Italy whose main role is (for example) to provide a meeting place for fans and friends and 

organize away trips, since the late 1960s many Italian fans rely on organized stadium groups known 

as Ultras. The main goal is to choreograph fan support with flags, banners, coloured smoke screens, 

flares, drums, and chanting in unison. For most teams city rivalries, colours, coat of arms, symbols, 

and the overall iconography have roots in the Middle Ages and early Renaissance. As the chosen 

names of most organized groups, the youth of most members, and the late 60s origins may suggest, 

the social trend is best understood as part of the popular culture that centres around the year 1968 

(Kilde; http://en.wikipedia.org/wiki/Tifosi)

Fotballbegivenheten utspiller seg i et definert ”performance space”, et spesielt konstruert rom 

som (i de fleste fall) kun brukes til dette formål. "The spaces are uniquely organized so that a 

large group can watch a small group – and become aware of itself at the same time. These 

arrangements foster celebratory and ceremonial feelings. (Schechner 2003) Men alle typer 

performance bør kunne trekkes inn, som da Torbjørn Jagland - som kjent VIF-supporter - 

etter cupfinalen står med RBK-skjerf. Altså et klart rollespill i det offentlige rom. Men 

tilbake til matchen AS Roma - Napoli. Dette var første gang jeg overvar en serie-A match og 

det var nesten umulig å få tak i billetter. 
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Utenfor stadion var det ikke mye supporteraktiviteter å spore, bare masse folk som tydeligvis 

skulle på kamp; men dette kan ha hatt sammenheng med at den mest aktive delen av 

supporterene står i den delen av stadion som kalles "Curva Sud"  og ved den inngangen var det et 

massivt sikkerhetsoppbud. Det var også flere hundre politifolk, carabinieri og egne vakter rundt 

hele stadion. Samtidig fortalte politiet at dette ikke var en "høyrisikomatch". Man definerer sin

rolle ut fra den kontekst som oppstår og gjør sine (meningstillagte) handlinger i et bestemt rom. 

Publikum definerer det som viktig og igjennom dette er bevisst på at man ikke agerer ut fra en 

”normal” standard, men agerer på en måte som skal gjøre utfallet i begivenheten fordelaktig for seg 

elv/laget. Man kan derfor også diskutere dette som en del av fotballens roller, men jeg velger å ta 

det her fordi det også helt åpenbart handler om rom og arena

Fordi det var så komplisert å få tak i billetter kom jeg ikke inn på stadion før ett kvarter før 

kampstart. Men det synet som møtte meg da tok pusten fra meg. Hele Curva Sud var stappfullt av 

supportere som sang og viftet med oppunder 50 enorme flagg i Romas farger "gellorossi" som er 

gullgult og keiserlig lilla/rødt. De har sine klare oppfatninger om egen fortreffelighet, romerne. 

Det var ca 10000-15000 supportere (kanskje flere) i denne delen av stadion. Jeg ble sittende på 

langsiden, i seg selv en flott plassering hva selve fotballkampen angikk, men satte meg allikevel 

på et ledig sete nærmest Curva Sud. Men allikevel følte jeg meg litt utafor. Jovisst hadde jeg 

anskaffet meg et skjerf med "Forza Roma" på, jeg hadde brukt  mye av dagen til å komme meg 

inn, men fikk klar beskjed allerede på telefon fra Norge to uker før at det var kun gjennom 

medlemskap i AS Roma man kunne forhåndskjøpe billetter pr internett eller telefon.

I forkant av denne telefonsamtalen hadde jeg korrespondert med billettsjefen (eller iallfall en ticket 

manager) som kunne medelle at jeg kunne få kjøpe billetter til Tribune Monte Mario men da først 

en uke før match, om ikke skulle jeg ringe den siste uka før kampen. Da jeg forklarte at det var 

tribunekulturen og å oppleve den som var viktig ifht min oppgave stilte de seg helt uforstående til 

dette - selv da jeg etter fattig evne forsøkte kommunisere dette på italiensk pr mail. Monte 

Mariotribunen er nemlig forbeholdt presse, VIP-gjester og velbeslåtte da billettene koster innpå 100 

euro. Det var ikke en "rolle" jeg var interessert i. Jeg ville tettest mulig på den harde kjerne. Eller 

iallefall hva jeg hadde oppfatning av at var de mest trofaste supporterne. 
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Jeg brukte hele dagen på å få tak i billetter, altså aksess til spillerommet. Det var altså det mest 

uigjennomtrengelige systemet jeg noengang har vært borti. Det gikk ikke an å kjøpe på nett 

dersom du ikke var medlem, eller hadde et bigliatierianummer. Da henviste de til telefonen. Der 

var det ikke mulig å kjøpe på nett om man ikke var italiensk og hadde enten nevnte 

bigliterianummer eller passnummer. Derimot ble det henvist til en billettbod ved stadion. Den var 

stengt (men de hadde billetter til tennis(!) og vannpolo(!!)). Jeg ble da sendt til hovedinngangen. 

Der var det ikke mulig å kjøpe billetter lenger, men om jeg hadde ewt pass kunne de kanskje klare 

å få meg inn på den før nevnte noe mer prominente tribunen Montemario. Jeg hadde selvsagt ikke 

med noe pass, da det lå i safen på hotellet. Jeg ble da advart mot å gå rundt uten pass, da dette 

kunne føre til arrestasjon. Da denne beskjeden gis er det to timer til kampstart, jeg får etter mye om 

og menn kapret en drosje (de kunne nemlig egentlig kun bestille spr telefon av sikkerhetsmessige 

årsaker på matchdagen i dette området) og kjørte i full fart tilbake de snaue 15 kilometerne  til 

hotellet sør for Colosseum, hentet pass, kom tilbake til stadion, for tredje gang ved samme inngang 

bare for å få høre at det dessverre ikke var mulig å kjøpe billetter etter klokken 1800. Nå gikk jeg 

fra å være fortvilet til motløs og jeg ba tynt om de ikke kunne fire litt på kravene all den tid dette 

ville medføre at denne oppgaven ikke ble levert, og jeg antydet vel at alt av finans og studielån gikk 

rett vest. Men de forbarmet seg over meg etter å ha tynet meg lenge nok - og snakket med neste sjef 

som sendte oss til neste sjef som endelig ga et kort nikk og etter en transaksjon på 70 euro var jeg 

den lykkelige eier av en billett. Jeg hadde aksess til spillerommet. De mumlet noe om  

"pazzo" og jeg noe om "ikke rart dere har hatt søtti regjeringer etter krigen". Men jeg hadde billett. 

Hele poenget med denne noe prosaiske beskrivelsen av liminalitet er hvordan jeg følte meg. Jeg 

hadde altså helt klart følelsen av å være gjest. Eller enda mer presist. Jeg var turist. Og denne 

turisten skjønte fint lite av billettsystemet. Min rolle - i rommet - var definert som "fremmed". Og  

jeg er åpenbart ikke italiensk. Jeg er relativt nordisk av utseende, røslig, har blondt fippskjegg. Så 

slo det meg at "dette er jo liminalitet in essentio". Denne opplevelsen var kanskje mer enn noe 

annet en "temporary state during a rite of passage  when the participant lacks social status or rank, is

required to follow specified forms of conduct,   and is expected to show obedience and humility ". 

Og derigjennom kunne jeg ta steget inn - i det andre rommet - og bli en del av felleskap, iallefall 

til en viss grad. Så var det ikke så ille likevel. 
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Selv om jeg følte meg på alle måter uthengt og latterligjort når jeg gikk som en tenårings-maroner for fjerde 
gang frem til vaktene og tagg om å få være med på leken, for så få innpass. (bilde 8 viser undertegnede 
foran Curva Sud med en supporter fra Israel som bodde i London. Han hadde heller ikke dette "passet" for å 
kjøpe billetter på Curva Sud, men stilte seg så tett opptil som mulig. Så vi svingte flagget og sang sammen. 
Nå er vi venner på Facebook, og det er han som har sendt meg bildet. (bilde 10)

3.3.2. Facebooks rom

Jeg mener det er flytende restriksjoner og grenseoppganger (eksempelvis på det offisielle og 

uoffisielle eller private og offentlige) i sosiale medier som man ikke finner i de to andre arenaene. 

Dette skal jeg eksemplifisere. Observasjonen har vekket særlig tankevirksomhet - som hva man sier 

når, og med hvilket profilbilde, hva man ikke sier, hva man får "pes" for, og hva man selv opplever 

som ubehagelig eller morsomt, spennende eller kvalmt.  Ikke minst hvilken maske man bærer i form 

av utsagn og bilder, og hvordan de man samspiller med forstår Facebook som arena og tekno-sosial 

kommunikasjonsform. Her kan det se ut som autopoesis og hypertekst er et og samme (og ergo 

kommuniserer like mye med metateksten utenfor) . Dette kan ses i sammenheng med hva man sier 

"hvor" og dette må bli mitt utgangspunkt for Facebooks romlighet all den tid det ikke forholder seg 

til en materiell størrelse i betydningen fysiske hardwareelementene som skjerm, maskin, høyttaler og 

denslags. Innholdet og opplevelsen av et sosialt medium forutsettes å ikke endre seg avhengig av 

dette. Vi snakker om å "gå inn på Facebook", "være på Facebook". Vi har altså en slags romlig 

forståelse av fenomenet. Videre er det også slik at vi har et dels privat rom (egen tidslinje) som kan 

reguleres for innsyn (ref tidligere kategorisering) og vi kan også opptre i det "offentlige rom" 

gjennom å delta i debatter eksempelvis på en avis sin Facebookside. 
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Et interessant aspekt ved dette er at det i kjølvannet av Utøya-terroren ble slått fast i Høyesterett i 
en sak mot ekstrembloggeren Eivind Berge (som hadde tatt til orde for drap på polititjenestemenn og 
blitt arrestert for dette) at et blogginnlegg måtte anses som privat20, og han ble dermed løslatt, og ikke 
uten reaksjoner. Dette avstedkom at man hastefremsatte en ny lov om ytringsfrihet, vedtatt nylig, 
med ordlyden; «En ytring er offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå 
et større antall personer». Dette er i beste fall en upresis definisjon. På twitter 24.5. skriver advokat J 
C Elden (signatur jcelden, gjengitt i Finansavisen.no 25.4.13) at "det betyr minst 20-30 personer, 
jf.Ot.prp. nr. 90 (203-2004) pkt. 12.2.2 s 163." Dette betyr at man nettopp har fått en eksepsjonell 
begrensning på hva som for kort tid siden var privat og hva som nå må anses som offentlig. Dette 
gjelder da tidligere angitte statyser blant annet Twitter og Facebook -som jo er mikroblogger. Som 
tidligere vist når våre ytringer på  Facebook langt flere enn 20-30 personer.Dette blir altså et 
"digitalt arenaspørsmål", idet det er publikum, ikke forfatteren eller "utøveren" som avgjør om en 
ytring er offentlig eller ikke Dette er i beste fall juridisk problematisk. Om jeg legger ut
 "skyt kongen!" på et lukket forum på 19 personer - der to kommer til over natta - eller sier det på 
en teaterforestilling der det er et dusin tilstede, og gjentar det etter pause der to som kom for sent er 
med i salen, da er det en offentlig ytring? Ergo er det publikum som avgjør om ytringen er offentlig 
eller ikke. Dette sies jo ikke fordi jeg er så bevandret i jussens verden men viser med et meget 
ferskt eksempel sammenhengen mellom arenaene: fordi linkene er både broer og grenseposter, der 
vi ikke vet hvem vi slipper gjennom, men at de kan komme inn, som en naturlig konsekvens av at 
hypertekst baseres på kvantitative valg som gir kvalitative forskjeller, som igjen fordrer større 
nettverk. 

Eksemplet "rosabloggere" er nærliggende å trekkke frem, som aldri av intellekt eller kunstnerisk 
agenda,  politisk status eller andre kvaliteter ville "kommet på Skavlan", eller holde foredrag, men 
som har kvalifisert seg til det gjennom antall "followers" og som over en million seere lytter til i 
beste talk-showsendetid som det var oraklet i Delphi som talte. Hun hadde uansett krysset en 
grense. Her må man  kunne si at Facebook kan være et både et liminalt (godkjennelse) og et 
liminoid (lekent)  fenomen. Dette ganske enkelt basert på at ens aksept i et "rom" og adgangen til 
det baseres på at man aksepteres eller ikke aksepteres for sine meninger og ytringer av nok folk. I 
et sosialt medium defineres rommet av en kombinasjon av fundamentelle element av det visuelle 
og verbale, eksempelvis hvordan vi ser helt kjønnsnøytralt på et sosialt medium, og makten skiftes 
basert på oppslutning, ikke på utdannelse, velståenhet eller intellekt. Samtidig innebærer det å 
krysse denne grensen en risiko, for å bli avkledd, ikke makte oppgaven eller rett og slett utestenges 
for godt. Den temporære adgangen til talkshowet betød neppe at hun fikk noen høy status blant 
seerene annet enn som et pussig fenomen, men derimot en oppsving på followers  på sin nettside 
etter "five minutes of fame" hos selveste Skavlan

20 Kjennelsen, slik den er gjengitt i itavisen.no 24.5.13.; «Lagmannsretten gir her etter flertallets uttrykk for en 
riktig forståelse av straffeloven (...) Lovgiver har nok ment å fange opp de metoder for mangfoldiggjøring som var
kjent ved straffelovens vedtakelse. Etter flertallets syn faller imidlertid den elektroniske formidling som vi her har 
å gjøre med, klart utenfor ordlyden. At lovgiver ville ha ønsket å ramme også elektronisk formidling, kan da ikke 
være avgjørende.»
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4.0. Analyse - del 2; komparative refleksjoner og communitas

Jeg nevnte flere steder i forrige hovedkapittel at jeg finner skillet mellom tid og rom problematisk 

.og vil gjerne starte dette siste analysekapitlet med følgende ord fra innledningen til "55", en liten 

bok med Lazlo Moholy-Nagys fotoeksperimenter. Der siteres han i innledningen på at 

Static, inflexible systems (eksempelvis foto, min anm.) have, since the theory of relativity, the 

Internet and other electronic media become a thing of the past. For this reason, space-time is not 

only a major scientific issue, as an aesthetic and emotional category, it fundamentally determines 

the nature of modern societies, and by extention, their arts. (Moholy-Nagy 2001)
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Med dette mener jeg å fortelle at denne tid-rom-overskridende sfæren som mine tre fenomener 

formidler og formidles i er nettopp deres natur, de kan og skal kanskje ikke deles opp, men det er 

altså gjort for å forstå deler av dem, kunne sammenligne disse og slik forstå mer av hver og en del og 

tilslutt mer av det hele. Jeg mener underveis å ha påpekt iallefall noen likheter og i noen grad 

forskjeller på de tre arenaene og jeg vil prøve meg på en endelig sammenlikning mellom dem, vel 

vitende om at jeg tildels har gjort det underveis - i det man kan kalle en egen flux, eller flow. Dette 

kapitlet skal  svare samlende på hvordan de direkte tilbakemeldingene og det ukontrollerbare 

publikums reaksjoner med på å forme "forestillingen" - hendelsen- og da vil jeg lete innen 

communitasbegrepene for å finne svar (og nye spørsmål..) Min modells (under, fig 10) kategorier er 

nå gjennomgått i sine enkelte inndelinger i kap 3. Hva vil konsekvensene av de opplevde kvalitetene 

ha å si for  dannelsen av såkalte communitas? 



4.1 Communitas - fenomen  og forming

Innledningsvis ga jeg en kort presentasjon av communitasbegrepet, og har ved flere avsnitt 

benyttet dette for å beskrive felleskapsfølelse og kollektiv storyproduksjon. Turner skiller 

mellom eksistensielle eller spontane communitas, den transcendentale opplevelsen av sammen-

væren, normative communitas, communitas som organisert samfunnsstruktur, ideologiske/

utopiske communitas. Dette ble videreført og presisert i en komplett antropologisk 

klassifikasjon der hans kone - og da enke - Edith Turner redegjør for konseptet communitas i "a 

natural history of joy" der menneskets fortellinger, festivaler, relasjoner, "lived experience" og 

hverdagsliv - der hun av enkelte hevdes å gjenskape forståelsen av communitas. 

Communitas is inspired fellowship; a group's pleasure in sharing common experiences; being 'in 

the zone' - as in music, sport, and work; the sense felt by a group when their life together takes on 

full meaning. The experience of Communitas, almost beyond strict definition and with almost 

endless variations, often appears unexpectedly. (Turner, E. 2012)

Vi kan starte den komparative analysen med begrepet communitas sentralt i argumentasjonen - 

med å se på et fenomen jeg har omtalt tidligere som i fotballen; ultras. Dette er en die-hard-

supporter (og la meg presisere at det IKKE er en gjeng, "en ultras" skrives med flertalls -s men 

er et substantiv i ubest. entallsform,  som bilde på at man er "en av mange individer".) som 

ønsker en full innlevelse på tribunen.  Det har ingenting med hooligans (fotballpøbler), casuals 

(regulære bråkmakere, sjelden inne på stadion) eller kjønn, alder å gjøre. Innsats, engasjement 

og emosjoner er hva som gjelder for en ultras, og jeg er en slik selv. 

Ved å knytte communitasbegrepet til dette rollespillet anerkjenner jeg at ultras representerer en 

marginalisert (av seg selv og andre) gruppe som ønsker å komme tilbake til den spontane 

følelsen i begivenheten, og samtidig en som bryter ned det normale fellesskapet ved å utfordre 

det, utfordre dets regler og normer, ved å utvise styrke og samvær først og fremst med de som er 

på banen, og de andre som ønsker å gjøre det samme på en synlig, hørbar og affeksjonell måte.
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For å forstå hva communitas er må vi godkjenne noen grunnleggende elementer; mange mener 

dette er noe som utelukkende oppstår når vi beveger oss bort fra den normale ”hverdag” - den 

verden som vi til vanlig beveger oss i, og går inn i et rom (fysisk eller psykisk) som er satt til side 

for den aktivitet vi skal ta del av. Dette kan stemme, men er ikke et premiss, da denne strukturen 

også kan oppstå spontant ved å møte andre supportere, teatergjengere du går mye sammen med 

eller folk fra en interessegruppe på trikken eller på en kafe helt tilfeldig, men essensen er at det 

oppstår noe annet, noe mer. På denne måten kan man også, som jeg har nevnt, kalle communitas 

anti-struktur da de normale hierarkiske strukturene ikke lenger gjelder. I en periode kan narren bli 

konge, som eksemplifisert i den historiske gjennomgangen. Ikke minst fordi ikke alle ønsker å 

være ultrassupportere eller tilhøre/assosieres med den type tribunekultur.

Schechner definerer som nevnt innledsningsvis communitas som “a feeling of group solidarity, 

usually short lived, generated during ritual” (Schechner 2002). Gruppesolidaritet mellom de 

involverte er en relativt god beskrivelse, men man kjenner til fraksjoneringer innad i 

supporterkulturer som ikke nødvendigvis har ført til splittelse men kanskje også performativ 

berikelse. Turner definerer communitas som “a relationship between concrete, historical, 

idiosyncratic individuals” (Turner 1995). 

Dette er forholdet mellom individer i en situasjon.  Det kan også oppstå eksempelvis i en periode 

av kvalifisering eller initiering for så å opphøre, dette kan jeg eksemplifisere gjennom helvetesuka 

da jeg tok befalsutdanning, der vi i en skarp konkurransesituasjon om plassene på Befalsskolen for 

Hærens Våpentekniske Korps allikevel sto samlet som én tropp i en ukes helvete.

Det vi kan konkludere er at communitas iallefall er et fellesskap mellom endel individer i 

spesifikt ekstrahverdagslige (Barbas begrep) hendelser i samfunnet. Dette mener jeg kan være 

seg teater, fotball, Facebook, eller andre sosiale medier. Det kan oppstå i andre sosiale 

performative begivenheter, ritualer eller i teatret om man har en spesiell kontakt med salen og 

de med deg. Man kan si  at  fotballbegivenheten skaper en antistruktur, slik teatret opphever 

skillene vi lever i til daglig, kanskje. Jeg føler på mange måter at de små svarene på de store 

spørsmålene befinner seg på andre arenaer enn dem jeg stiller dem i. 
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Fotballen sier mye om teater, teatret sier mye om de sosiale mediene, som sier mye om fotballen, 

som spiller tilbake ballen (sic) til teatret, som igjen peker på rollespillet på matchen; og i sum 

handler alt om liminalitet, det liminoide og communitas. Det er her historiene skapes.

Når jeg, senest i en bortekamp i Alta, 1600 km hjemmefra, igjen tar på meg skjerfet og beveger 

meg inn i fotballbegivenhetens performance space går jeg ut av hverdagen og det oppstår en 

antistruktur. Jeg er jo vanligvis ikke opptatt av hva disse gutta gjør til daglig. Jeg uttrykker ikke 

min støtte til dem ved å stå utenfor huset deres med en sju, åtte andre tullebukker med like 

tskjorter og et digert banner med kallenavnet deres på for å synge sanger vi har diktet til dem. Jeg 

slår ikke hardt i veggen om de gjør det dårlig på jobben. Heldigvis. Vi ville jo blitt arrestert. En 

fløytelyd får ikke alle spillerne - til hverdags - til å løpe bort til  den nærmeste personen de ser med 

svart drakt og fløyte og lure energisk på hva i alle dager han driver med. Og svært sjelden ser man 

11+11 uniformt kledde halvvoksne menn løpe etter en ball, som om det var paktens ark de jaktet 

på. Gjenstander som ballen får ergo en definert verdi, gitt tiden, rollene og rommet. Spillerne må 

forholde seg til et sett regler som er det reneste vås alle andre plasser enn inne på banen. Og 

publikum deler seg inn i grupper etter hvilken grad av deltagelse de ønsker i begivenheten. På den 

ene siden av skalaen er supporterne, den ekte tilhengeren (spør du meg) som synger, danser og 

roper. På den andre siden er flâneuren som kun er der for å observere spillet, knapt nok det, mest 

ønsker å twitre om at han er på Stadio Olimpico (og til en viss grad se på supporterne). De samme 

avgrensensingen av tid, rolle og rom gjelder åpenbart i teatret; jeg gikk sjelden rundt i 

fangevokteruniform og slo tilfeldig forbipasserende på trikken med bambusstokk da vi spilte 

japanere i Kirsebærtreet blomstrer i mai på National ifbm frigjøringsjubileet i 1995. Vi går også 

"på Facebook" for å være en annen. Iallefall kun et "utdrag av oss selv". Tidsperspektivet er også 

essensielt når det gjelder communitas - da det på fotballbegivenheten oppstår communitas mellom 

to grupper som sjelden møtes, endog innad iallefall i supportergruppen, men også med 

motstanderens supportere. Jeg "hater" jo normalt ikke folk fra Napoli. Men når de står med sine 

hvite og blåstripete faner midt i mot Romas gule og lilla er det krig. Jeg må derfor også anerkjenne 

at dette er fundamentet for den konflikt som fotballbegivenheten bygger på, og må bygge på. Som 

et kuriosa kan nevnes at det synes å råde en enighet i alle ultrasmiljø om at man gjerne er 

tydeligere og mer aktive supportere på bortebane. Vi er aleine mot verden, og dette medfører med 

seg en sterkere tilhørighet til hverandre. Oppførsel som er erklært uønsket på hjemmebane av 

"streite" supportere er akseptert på bortebane av de samme som ikke oppfører seg som ultras. Og 

da inkluderer også gjerne ultrassupporteren de "streite" supporterene, som jo tross alt har tatt turen.

Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

87



Tilhørighet blir ytret igjennom en ikledelse av klubbens farger. Men man skal holde seg til saken, 

eksempelvis ble VIF-casuals som angrep LSK-tilhengere på en annen bane (da LSK spilte borte 

mot Groruds 3. runde i NM iår) gjenstand for massiv fordømmelse fra alle fraksjoner i hele 

supporter-Norge. Det er alt annet enn ok. Det har ingenting med fotball å gjøre.

4.1.2 Communitasklassifikasjonene 

Victor Turner skiller altså mellom tre ulike typer communitas; normativ communitas, ideologisk 

communitas og spontan communitas (Turner 1982). Schechner belyser dels samme problematikk. 

Jeg tolker Schechner dit at han ønsker å unnslippe en kategoriseringsdiskurs. Ved å kun presentere 

to av de tre (normativ og spontan) communitasklassifiseringene viser han at han forstår communitas 

som noe flytende i den rituelle kontekst. Noe som passer performanceteoriens fundament godt. 

Fotballbegivenheten har en flytende kontekst i og med at spillet er dynamisk. Publikum reagerer 

dermed på en kontekst i forandring og forsøker med sine midler å påvirke konteksten i egen favør. 

Dette gir elementer av ritualisert normativ adferd og ekstatisk spontan glede i fotballbegivenheten. 

Dette er polaritetene. Man kan også si at det finnes rom for den tredje communitasklassifikasjonen; 

ideologisk communitas. Den intense viljen som ligger hos denne (samlede) gruppen kan utarte seg 

som en  konflikt med det normative. Felles er at alle som er der at de ønsker å oppnå en spontan 

atmosfære.  Spillerne handler ut fra taktikk, finter, blikk og bevegelser lært gjennom trening og 

trenere over lang tid som kan kalles kodet handling, og publikum har skapt seg et bilde av seg selv 

eller sett andre, eller selv deltatt og dannet egne tradisjoner gjennom deltagelse i fotballbegivenheter 

over kanhende generasjoner, de handler derfor også ut fra en kodet adferd. Ergo kan man analysere 

kodet handling som rituell og kodet adferd som ritualisert. Det er viktig å påpeke at supportersanger 

er noe som oppstår blant supportere og fans. Ikke påført av klubb eller styre. Skjønt innimellom 

forsøkes det, og jeg vil påstå det ikke er ultraskulturen som tar dette til seg. De verste eksemplene 

kommer gjerne før cupfinalene. Dett er for fansen - som er involvert i situasjonen på så måte at mål 

har en forløsende effekt. Flâneurs er, ut fra definisjonen, distanserte til denne direkte hendelsen. Det 

vil si at de er fornøyd når det blir mål uavhengig lag. Sangene på stadion er vanligvis forbeholdt 

supportere - og fans. 

Stabæk Inferno 99 (Ultrasgruppering tilknyttet Stabæk Fotball, nå mer satt til siden av Ultras 

1912) understreker at det som er en målsetning for Ultras påenbart er nedarvet fra italiensk 

fotballkultur;
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..den sydlandske supporterkulturen vi jobber mot og de som vet hva vi snakker om da vet at på 

tribunen skal det synges, hoppes og flagges uansett hva stillingen måtte være. ”Armene i kors og 

holde kjeft mentaliteten” er fortsatt alt for utbredt på ståtribunen vår selv om det har bedret seg de 

siste sesongene. Antrekket på tribunen henger vi oss ikke så mye opp i, her må folk få bestemme 

selv, men en ting krever vi og det er at skjerfet og flagget skal med! Lag deg ditt personlige flagg 

eller banner og bli med å sette farge på tribunen. Fanatismen lenge leve! (http://www.stabaek-

inferno.no/presentasjon.htm) 

Vi ser at norske ultras bygger sitt selvbilde utfra hvilken kultur de lar seg inspirere av. Man tilegner 

seg en fotballkultur. Signaturen Lorenzo Catucci, en av talsmennene i AS Roma Ultras skriver i en 

lengre artikkel om AS Romas historie og kultur; "Hvorfor Roma? Fordi vi er et team AV Roma - 

ikke et team I Roma. Det har vi alltid vært, og skal for evig være - slik byen er "Den Evige Stad"...

(min overs.)"  (http://www.asromaultras.org/coselaroma.html, nov. 2013) Og her er vi tilbake til 

innledningen til oppgaven, dette er grunnpremisset for analysen; hva betyr en felles historie for 

publikum, og hvordan skaper vi den? På hvilken måte er dette selvforsterkende og hva er det som 

gjør at man samler seg, sammen, om "noe"? Her er det klart at teatret, de sosiale mediene og 

fotballen forenes i dette faktum: vi produserer noe nytt man ikke kan produsere alene, euansett hvor 

vi beveger oss på aksen med distinksjonen entertainment - efficiency hos Schechner som jeg har 

presentert tidligere.

Disse arenaene fungerer som potensiale for rituelle handlinger som i Gjøvik FF -  en bitteliten 

tulleklubb i en bitteliten by, har lånt og utviklet en sjargong som er større en hverdagsspråket: 

f.eks  " "VI var der - VI vant - VI rykka opp!". Dette fotballens "vi" runger utover italienske

fotballstadioner med gjenklang langt utpå Toten. Hva er det da som gjør at vi slår av lyset i teatret, 

men skrur på flomlyset på tribunen, og samtidig kan blendes så vi ikke ser vårt eget speilbilde i det 

digitale flomlys på Facebook? Who´s story is it - really? Er den rett og slett "vår"?

4.2 Hvem skaper historiene når og hvor?

Dette fremkaller igjen spørsmålet: Hvor skapes historien(e)? Hos bestemor, brødrene Grimm, i 

trykkeriet eller på sengekanten - og i så fall hos barnet det leses for, eller hos den som leser? 

Overført, hvem er det som samles om historien og opplevelsens kjerne? Det er jo en lek dette 

her? Er det slik at communitas skaper historier, at storyens fundament er fellesskapet, at deri 

ligger grunnprinsippet for leken; at vi trenger å skape disse historiene, i fellesskap?
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Cato S. Storengen (skuespiller) var nok passe lei vafler etter forestillingen 1066 (Statsteater- 

ensemblet, ed. Y. Sundvor 2011) der hans karakter OLAV KYRRE var en gudfryktig, øldrikkende 

vaffelmomsende tronarving til HARALFD HARDRÅDE, men de kiloene han la på seg kunne han 

ta av til neste oppgave i 1349 (Statsteaterensemblet, ed. Y. Sundvor 2012) , der han heldigvis ikke 

ble spastiker av å spille ARNFINN, ei heller morder av å spille OLA, eller døde av pest som 

KJÆRULF. Heldigvis. Poenget er at han var med på leken sammen med meg som publikummer og 

ikke som Odd Christan og Cato, skjønt som det også. Strukturert over de tre arenaene lurer jeg 

(fortsatt) på noe av det samme som da jeg startet: Hva vil det si å være et bra publikum ? Er det å 

være stille eller lage leven? Hva er tilgjengelighet? Hvilken betydning har tilgjengeligheten i - og 

–tilarenaene? Det er viktig å understreke at tilgjengelighet antas å ikke bare være den fysiske 

tilgjengelighet, men også tilgjengeligheten til det man måtte ønske å befatte seg med, påvirke, 

kjenne på, føle, ta inn over seg. Derfor må man diskutere selve idéen om tilgjengelighet - hva er det 

man mener med tilgjengelighet? - og det må da også gjelde begge sider av scenekanten. Ønsker 

man i det hele tatt å være tilgjengelig for tilbakemeldinger fra salen under forestilling? Eller enda 

mer tydelig, ønsker man som publikummer å være tilgjengelig for den eller de som står på scenen?

 Jeg ville i et mer utvidet arbeide forsøke å analysere hvordan denne ideen aksentueres, utfordres, 

motarbeides av evt. de som måtte ønske sin egen "idé om idéen" om tilgjengelighet - helt fra hva 

slags betingelser for deltagelse og påvirkning man settes under, til i hvilken grad man er "kvalifisert 

deltager" (enten det er i teatret eller på Facebook.) I det siste tilfellet gjennom oppfattelsen av det å 

"være på nett" som noe vulgært, eller farlig, eller om man kan sies at man er for tilgjengelig, som 

en venn av meg lenge brukte som grunn for å ikke være på Facebook. Han er forøvrig nå "med".

Det kan også være interessant å se på eventuelt hvilken maske/rolle man i så fall (ikke) må ikle seg 

fysisk, faktisk og eksempelvis sosialektisk (språklig uniform) ved la oss si en fotballkamp (eller 

konkret: du går ikke på Juventusmatch med Romaskjerf, uansett hvor italiensk begge byene er - du 

synger ikke en annen sang enn de andre) Igjen: Hva er det vi oppfatter som tilgjengelig og ikke? 

Når melder vi oss inn og ut av en sammenheng - og melder man seg mer ut ved å desperat forsøke å 

passe inn. Jakten på denne forståelsen har nok fått tåken til å letne i denne oppgaven - men det er 

strukturer og implikasjoner jeg knapt har sett konturene av. Spørsmålene er en myriade der jeg så 

en blinkende stjerne. Disse mange  spørsmålene vil ergo kunne diskuteres både som teoretisk 

fenomen, og pr. arena som den kontekstuelle forståelsen av tilgjengelighet, moralsk, ideologisk og 

identitetsmessig. Et menneske skaper et bilde av seg selv gjennom å observere sine handlinger og 

Masteroppgave teatervitenskap - UiO/HF/IKOS - O. C. Hagen - H2013

90



oppførsel som om han/hun var en annen. Fischer-Lichte ser dette i sammenheng med det ubrytelige 

forholdet mellom sal og scene:

The actor seems to be a magical mirror to the spectator, reflecting the spectator’s image as 

that of another as his own. In reflecting this image back, in his turn the spectator enters into 

a specific relationship to himself. Through the actions carried out by the actors with their 

body and language, and through the role being played, the actors stage aspects and scenes 

which the spectators perceive and understand as representative of society in terms of their 

identity as members of a particular society and as themselves. (Fischer-Lichte 2004)

Jeg har fortsatt problemer med at det nødvendigvis er slik at den ene "setter opp speilet først". 

Dette problemet kan illustreres gjennom et begrep fra Orwells Animal Farm, nemlig at "noen er 

likere enn andre". Er det et communitas eller ikke? Hun mener at det er et hele, men samtidig 

fundamenterer hun dette på en polarisering mellom to ikke-like deltagergrupper. Dette blir 

ulogisk. Dog vil Fischer-Lichtes perspektiv underbygge at Schechners "transformation of 

conciousness"  angår menneskets identitetsskapende prosesser – fordi bevisstheten skaper 

identitet, og forandringen foregår dermed deltagerene imellom på bevissthetsnivået:

In theatre it is always a question of (in structural terms) the creation of identity and 

changing identities. Regardless of what actions are involved, it is always a matter of certain 

aspects and factors which allow someone to say ‘I’, which provide him with an awareness 

of his self and in this sense, a self-consciousness – whether as a member of a culture, a 

nation, an ethnic group, a religious community, a social class or group, a family, or as an 

individual. (Fischer-Lichte, 2004; s. 2)

Overgangene som framstilles i overgangsritualene er i stor grad av symbolsk art: ”They are bound 

to a highly symbolic experience of transition or transgression of boundaries, which Victor Turner 

later described as ’liminality’.” (Fischer- Lichte, 2004, s. 3). Pierre Bourdieu understreker også 

flere steder i Den kritiske ettertanke (1995) hvordan ritualenes symbolske egenskaper konstituerer 

reelle forskjeller. Er et åpent nett mer eller mindre demokratiserende fordi vi kan rope vår 

frustrasjon mot denne "andre" på et kommentarfelt på vg.no? Er det at ”alle” har eierskap til 

produksjonsmidlene (nettaksess og smartphone) sant, og i så fall; hva impliserer det? Eller er det 

distribusjonsplattformer som Facebook og publiseringsverktøyene som er de nye 

produksjonsmidlene – i en cloudcomputed softwareklase for hypertekst som potensielt sikrer 

realiseringen av den ideale teksten? 
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En vesensforskjell er dog at ved en faktisk transformasjon er det en ikke-reversibel prosess som er 

gjennomført og man er derfor ikke upåvirket av leken, når man ”forlater salen/stadion" - eller 

kommer tilbake til hverdagen. Turner referer her til Sutton-Smith som peker på at denne 

dekonstruksjonen er en betingelse for virkelig innovasjon der en ”ny kultur” kan oppstå, og den 

opprinnelige er endret. 

In looking for what is common to child and adult forms of play, to animal andhuman forms, to 

dreams, daydreams, play, games, sports and festivals, it is not hard to reach the conclusion, that 

what they have in common, even crossculturally, is their amazing diversity and variability. The 

possibility then arises, that it is this variability that is central to the function of play throughout all 

species. (Sutton-Smith 2001) 

Jeg har så langt grad belyst teoretisk, og ved eksempler, det liminoide i Turners taksonomi. Jeg har 

belyst en hoveddistinksjon der ritene er det liminale og overføringene av dem det liminoide. Det 

liminoide er da etter hva jeg forstår den idéen (arbeidet, produktet) som skapes i kontrast til - eller 

etter - skjærsilden, som resultat av det liminale feltet/tilstanden. Jeg opplevde dette på kroppen i 

billettjakten i Italia, et brennende ønske om å delta, men ikke forstå systemet. Og leken innenfor. 

Liminale fenomener beskrives av Turner som 

the rituals and myths of archaic, tribal, and early agrarian cultures /.../they tend to be collective, 

concerned with calendrical, meteorological, biological, or socio-structural cycles and rhythms, or 

with crises in social processes liminoide fenomener er "the leisure genres of art and entertainment in 

complex industrial societies  (Turner 1977)

Turner plasserer primært det liminale i et statusbasert samfunn, der overgangene er synlige (fra gutt 

til kriger f.eks.), der det ofte er en kollektiv og sosial prosess. Det kan også liminoide fenomer være 

- men i et moderne samfunn mer individuelt og da ofte utenfor de faste statusrammene. I en slags 

selvvalgt selvrealiseringsprosess (ergo ikke biologisk eller kalendarisk betinget) og ofte utført på 

fritiden, innen sport eller drama. Ett eksempel jeg selv har deltatt i tre ganger er 

Birkebeinertrippelen, men jeg skal holde meg til mine utvalgte arenaer. Det nevnes allikevel at det 

ser ut for at lagidrettene har et større innslag av dette rituelle enn de helt individuelle idrettene, der 

vi går aleine i beinkulda og da for egen del, skjønt den motiverende anerkjennelsen i etterkant dog 

ikke skal undervurderes. Man kan også observere den samme communitas i individuelle idretter 

eksempelvis rundt de som følger rally Europa rundt, eller TdF, og heier fram sine helter der.
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I teatret skjer derimot separasjonen eksempelvis ved at skuespillerne inntar et spillerom publikum 

ikke er tiltenkt adgang i eller på, det kan være en fysisk - om ikke uoverstigelig  - og ergo skapes et 

så iallefall markert og materiell hindring, eller en lysmessig, fokusbasert eller for den del 

antrekk/funksjonsbasert avgrensning. På fotballbanen er det omtrent de samme parametrene, men 

som i teatret er det jo også folk med de samme antrekkene på begge sider av "gjerdet". 

Et markant eksempel, som jeg har nevnt tidligere,  på en inngripen fra de representerte (publikum) 

ovenfor de som man da etter dette synet skulle anta var de bærerne av det liminoide 

(fotballspillerene) var da fraksjoner av Genoafansen etter 14 strake tap stoppet en pågående 

fotballkamp 22. april på stillingen 0-4 mot Siena med fyrverkeri og så krevde at spillerene skulle 

levere tilbake draktene sine. Inngripenen var her klart uønsket, eksternt bevirket, ekte, og ..

The Genoa captain, Marco Rossi, spoke with the fans at one point and then removed his shirt before 

gathering some of his team-mates' shirts in an attempt to appease the supporters with a gesture that 

was an apparent acknowledgement that they were not worthy to wear the shirt. The gesture seemed 

to work, as the fans eventually calmed down while the Siena players and the referee went into the 

dressing room. (The Guardian.com, Ass.Press,2012) 

Jo høyere opp i seriesystemet, jo strengere er de faktiske reglene for denne avgrensningen, og det 

kan man kanskje si at gjelder iallefall statusmessig i teatret. Status kan der gis mange tolkninger, for 

såvel sal som scene - et viktig element i feedbackloopen. Samtidig skapes i denne liminalfasen et 

communitas. Dette har Lasse M. Houmark gjort et relevant stykke arbeide på innen 

fotballperformanceområdet med fokus på flow, performance og communitas i En søken etter flow 

(Houmark, 2008) der jeg har hentet struktureringen av communitasbeskrivelsene fra.

I kapitlet om the emergence of meaning - påpeker Fischer-Lichte elementer som ”the order of 

perception” og ”the perceptual order of presence” der førstnevnte på sitt sett er de faktiske forhold, 

dere sitter der , jeg står her, jeg slår av lyset, jeg snakker, dere holder kjeft og ”låner meg deres sjel”. 

Senere eksemplifiseres dette med Keanes dempede belysning i teatret, tepper, normer - og skrevne 

og uskrevne lover med de både formelle og uformelle avstraffelser brudd på disse innebærer, i form 

av endret talevolum, overspill, eller hysjing og buing. I den andre modusen er det  snakk om den 

assosierende og kaotiske - ikkekontrollerbare og ikke-forutsigbare meningsgenereringen som 
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foregår. Dette igjen medfører en bevissthet om et opplevende selv, som igjen er self-reflexive - som 

igjen påvirker spillet. - ergo ikke solipsistisk. 

Jan Gunnar Røises (skuespiller Torshovteatret/Komilab) svar på min henvendelse om disse 

fenomenene oppsummerer elementene godt og vil benytte svaret til slutt for å belyse disse 

elementene under neste avsnitt. "The creation of a community out of actors and spectators based 

on their bodily co-presence plays a key role in generating the feedback loop" (Fischer-Lichte, 

2004) Denne nå påviste korrelasjonen mellom det sosiale mediet Facebook, og interessen i fotball 

både som sport - men særlig som samfunnsfenomen – var altså grunnspørsmålet som gjorde meg 

personlig fascinert av en del strukturer jeg så  sammenhenger mellom og det var dels derfra tanken 

om en master-oppgave påbegynt i relativt voksen alder vokste frem for å diskutere disse 

antagelsene. Kanskje også gjennom å (vise at man har venner med spesiell innflytelse, (spes på 

twitter eller twittokratiet som det kalles) eller også  selv (forsøke å) være en slik person. 

Nøkkelbegreper som benyttes i Facebooksammenhengen har besynderlig mange likhetstrekk med 

de passasjer man skal gjennom rituelt: man liker, ble medlem av, deltar på, støtter, men interessant 

nok fjernet Zuckerberg & co knappen som het "liker ikke".

Jeg mener å ha vist at den umiddelbare påvirkningen har en effekt i seg selv, den visuelle 

"innpakningen" av en fotballkamp forsterker "vi-et" der målet er det utemmede potensiale - der 

urstammen synger sammen i og med den samlede identiteten symbolisert med de elleve på banen 

som skaper en samhandling utenom sporten som igjen binder kulturen sammen også på tvers av lag, 

klubber og rivaliserende fraksjoner: alle er supportere selv der patriotforsterkning og fiendskap er 

gjensidig forsterkende elementer. Dette kan  beskrives som «subjektiv opplevelse i et faktisk 

tidfestet nær/samvær»  En punkt/kontrapunkt fysisk presence på performativ arena, endog et 

subjektivt samvær i leken. "The liminioid is more like a commodity which one selects and pays for- 

than the liminal, which elicits loyalty and is bound up with one’s membership or desired 

membership in some highly corporative group. One works at the liminal, one plays with the 

liminoid" (Turner 1974) Fotballbegivenheten er liminoid om vi skal følge denne argumentasjonen. 

Man betaler for sin billett og man kan velge om og i hvilken grad man vil delta i leken eller ikke. 

Victor Turner called this state of unboundedness “spontaneous communitas.” This kind of feeling 

occurs during trancing, ritualizing, and meditating, but also when one is taken over 
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by the “crowd spirit” at a sport match (…) or you lose yourself in hours of disco dancing driven 

by the music, drink, drugs, and camaraderie. (Schechner 2002:167) 

Når da man i felleskap har ”bidratt” til at denne målsetningen blir oppfylt er gleden over dette 

ukontrollerbar. Uavhengig av gjerder og forordninger. Denne fornyede bevisstheten fører til et nytt 

nivå samtidsopplevelse på ”scenen”/"banen” ("Vi er Roma!" - selv om jeg er fra Biri(!)) - fordi vi 

er der som "man as embodied minds"- ergo har vi fysiske responser på ”mening” - om mening  er 

en artikulert tanke - og dette vises her ifht tabu og responser på at de brytes  som en henvendthet i 

handling og i persepsjon.

Fischer-Lichte utdyper begrepet mening og om jeg oppfatter det riktig er det paradoksale 

Sisyfosarbeidet i jakten på mening nettopp basert på den ustabiliteten som ny mening også vil gi 

subjektet - fordi det både fordrer en forutgående ustabilitet for å søke meningen, men også en 

trygghet som ”minner” subjektet på sitt eget selv i den fiksjonen den opplever, og derfor jager seg 

selv ut i jakten på ny mening - igjen et premiss for feedbackloopen. Det som da fordres og som 

Landow påpeker meget tydelig er at vi er våkne og kritiske. Den de-sentreringen som Derrida 

omtalte medfører nye sannheter, og den gradvise oppløsningen av det binære forholdet mellom 

forfatter og leser betyr også at redaktørens rolle forvitrer og google er din nye bestevenn. Ved at alle 

er aktører på samme arena - og er bevisste på dette: kan det tenkes at kanskje man derfor på nytt må 

kunne diskutere den s.k. "feedback-sløyfen" - og hva denne egentlig består i/av. Fischer-Lichte 

feedbacks-loop er kan hende ikkefullt ut beskrevet eller hensiktsmessig på alle arenaer eller gyldig i 

alle sammenhenger, og jeg ønsket her å teste hennes påstander og evt. forbedre eller bekrefte tesen.

4.3. Om det liminale liminoide potensiale; scenekanten og stearinlyset i bensintanken

I teatersammenheng kan åpningsoppfordringen fra Torbjørn Harrs karakter CARMICHAEL på 

Torshovteatrets Komilab 7 - "Håndteringen av Spokane" - om å "ta åsså schlå av de jævla 

mobiltelefonene"  brukes som eksempel på elementet direkte henvendthet; Mobiltelefonene ER 

klart uønskede fordi de forstyrrer både konsentrasjon, tekniske innretninger OG lager støy, enten 

de nå tas eller ikke. Like etter at han har sagt dette og forestillingen "begynner" ringer en 

mobiltelefon. Dette vekker endel munterhet, ikke minst da damen det ringer hos sitter på første 

rad og Harr henvender seg til vedkommende fysisk/verbalt og venter på at hun skal slå den av 
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- fortsatt i karakter. I denne time bracket godtar vi det, men hadde ikke gjort det på trikken, 

hvorenn gjerne vi skulle hatt mot til å gjøre det. Når det senere i forestillingen ringer nok en telefon 

(som ikke var slått helt av men sto på lydløs; vibrerende og blinkende) sies det ingenting. Hvorfor? 

Kanskje fordi det var kulturminister Anniken Huitfeldts? (fakta!)  Eller heller at vi da har en annen 

henvendthet - i persepsjon? Det skal også sies at Jan Gunnar Røises karakter MERVIN nok også 

fikk endel ekstra respons på sin latter, dog politisk ukorrekt, da hans sløye laidback

"o-å-e-v-e-r-d-r-ø-e-v-n-e  m-h-å-e-t-e  å-h  p-v-r-ø-a-t-h-e  p-h-w-å-h"

(fonetisk gjengivelse av "overdrevne måte å prate på")

nok må antas kunne vekke visse assosiasjoner til før nevnte statsråds særegne talemåte/talefeil, ikke 

minst etter at hun selv gjorde dette til et poeng sammen med Else Kåss Furuseth (de har begge en 

markant skarre-R) - i Torsdag Kveld fra Nydalen uka før på TV2. Avvæpnende nok. I samme 

forestilling tenner en av karakterene (som er på jakt etter sin egen hånd, som de han holder fanget 

på et motell sier ligger hjemme i garasjen deres) et fallosformet stearinlys i åpningen på en 

jerrykanne med bensin, som da skal brenne ned og antenne bensinen dersom han er blitt lurt. Merk 

her at vi altså fysisk sitter på samme plan som skuespillerne, og har endog kommet inn i samme 

rommet på flere måter ettersom inngangsdøren også er inngangsterskelen (!) til motellrommet). Vi 

passerer alle samme terskel. Her brenner altså et lys i en bensinkanne. Jeg kunne ikke fri meg for 

tanken på å gå ut på scenegulvet på Torshovteatret og BLÅSE UT LYSET. Ja, det ville endog være 

klokt. Etter hva jeg var fortalt var det jo tross alt bensin i kannen, (trass en skuffende mangel på den 

fortellermessig forsterkende ødør bensindunst kunne ha hatt - og som jo fungerte udmerket i 1349 

med den faktiske pizzalukten). Samtidig visste jeg at dette kunne være en markering, i 

kulturministerens påsyn, som kunne skapt litt bølger, og kanskje en diskusjon. Men jeg gjorde det 

ikke. Fordi jeg ikke turte? Fordi de åpenbart hadde en reserveløsning? Fordi jeg kjenner dem? Fordi 

jeg beregnet en respons og da også spilte? Fordi jeg hadde brutt en regel, og "hadde tatt del i 

forestillingen"? Røise svarer på facebook-mail følgende på mitt spørsmål; "hva hadde skjedd da?": 

(mail) Interessant spørsmål! Et kort svar er at om publikum slukket lyset hadde det bare vært 

positivt. Så måtte jeg eller Thorbjørn tenne det igjen, selvfølgelig. Men det hadde sansynligvis bare 

oppstått noe fint. De gangene Mariann ikke har klart å få tak i kofferten (min anm: hun er lenket til 

en radioator og forsøker nå en koffert med bena) har hun måttet spørre publikum, og det blir alltid 

koselig. På Jåtåkdag, et stykke vi spilte i vinter, var det litt stivt og lite gøy noen dager før 

premiere. Men på en publikumsprøve gikk plutselig en gammel dame med pels rett over scenen og 

ut. Det ble veldig rar stemning. Vi fortsatte og plutselig kom hun tilbake med et glass vann. 
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Og da snakket vi litt med henne for åpen scene, og publikum elsket det. Vi fant ut at det var 

nøkkelen til den forestillingen. Å ha et helt avslappet forhold til publikum, og virkelig snakke til 

og med publikum. Vi ble tryggere og de ble tryggere. Arty folk syntes det var arty og vanlig folk 

syns det var koselig. (Røise, 5.8. 2012)

Jeg synes dette godt illustrerer hva vi har med å gjøre innenfor termen feedbackloop - fordi vi er 

alle tilstede i det samme rommet samtidig, vi har alle med våre forskjellige liv fysisk tatt dette 

steget sammen ut fra den andre virkeligheten og inn teatret.

5.0 Konklusjoner - publikum som opplevelsesprodusent

Fischer-Lichtes syn på påvirkning dreier seg over mot ”enten - eller” og er for meg et paradoks da 

hun i starten av boka hevder at det forutsettes et "både/og" - dermed blir hele ideen om ”thresholds” 

som grenseoverganger noe spesiell, fordi en terskel må - eller ikke må - overstiges, og liminaliteten 

er i seg selv, som Schechner påpeker, en kontinuerlig forutsetning for performance. Publikum er 

mer enn halve showet - og mine fenomer er alle sosiale medier - fordi vi har sammen valgt -  å 

passere over "teaterterskelen" og å oppholde oss imellomstadiet en stund, for å forstå, leke, og se. 

Sammen og samtidig. Fordi det finnes som et behov hos mennesker. Behov som man bærer og som 

gjør at vi leter etter situasjoner hvor vi kan få utløp for de ønsker vi har. Det u-delte communitas er 

en forutsetning for story- og opplevelsesproduksjon. For meg er det teatret, fotballtribunen, og 

Facebook - for noen annen kan det være punk-konserter, kirkekor eller maratonløp. 

På så sett er ikke fotballbegivenhetens ritualistiske elementer kun handling. Det er verdifull 

handling som kan gjøre at man opplever seg selv på nytt i et vakuum mellom tid og rom. Jeg tenker 

personlig fortsatt at "vi er her, nå" - og det er det vi er. Feedback-sløyfen gjelder overalt - men gir 

forskjellig feedback. Er alle publikum? Hva er da grensene? Må de være der? Alt mer jeg leser og 

skriver meg gjennom dette stoffet virker det som at det til enhver tid dreier seg om en samlet 

opplevelseproduksjon og engasjement i en enhetlig og ikkedelt arena og at dette både gjelder 

teatret, fotballen, og Facebook - og de er ergo sosiale medier. Jeg har vist både ved anvendelse av 

performanceteori og praktiske eksempler at dette ikke heller behøver begrenses til en interaksjon på 

en fysisk og tidsmessig avgrenset arena. Hendelsene overgriper roller, tid og rom, og disse 

begrepene fordrer igjen en kontekstualisering - derved må teorien presiseres, utvikles og fornyes.
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SAMMENDRAG

Denne oppgaven fokuserer på publikum som opplevelsesprodusent og adresserer, utfordrer og samler elementene 

i de sosiale mediene teater, fotball og Facebook ved å se på de respektive teorier som de tradisjonelt behandles 

under, både historisk, i samtiden, og empirisk gjennom øynene til en erfaren tilskuer, teaterarbeider, akademiker, 

medieprodusent og fotballsupporter.

Hovedelementene er en refleksjon over feed-back-loopen og autopoeisisbegrepet slik det presenteres hos Erika  

Fischer-Lichte, sett i lys av de opprinnelige teorier hos V. Turner og R. Schechner, med blikk til  

hyperlinkteorier og communitasmodeller i de to andre nevnte arenaer og perspektiv mot det liminale og 

liminoide. En hovedkonklusjon er at det u-delte communitas er en forutsetning for story- og opplevelsesproduksjon. 

Resultatet er en forhåpentlig forfriskende deskriptivt komparativ analyse av de tre fenomeners roller, tid og rom - en

analyse  som  har  til  hensikt  å  åpne  blikket  over  faglige grenser  for  hva  som  må  anerkjennes  som  flere  

sider  av  samme  sak,  nemlig  at  alle  er  sosiale  performative  medier og at communitas er en forutsetning for 

publikums opplevelsesproduksjon og en felles historiefortelling. 

English abstract: 

This paper focuses on the audience as a producer of experience as it adresses, challenges and merges the various 

elements of the social medias performance and theatre, football and Facebook by looking at the seperate theories 

in which they are traditionally conveied both historically, contemporary and through the eyes of a lifetime 

spectator, theatre-worker, mediaproducer, academic and football supporter. 

The main elements are a reflection on the feed-back-loop and the term autopoeisis as it is presented by Erika 

Fischer-Lichte in the light of the original theories by V. Turner and R. Schechner, with the additional 

perspective of football communitas and modern hyperlink theories with a reference to the liminal and liminoid. 

A major conclusion is that the undivided communitas is a major premise for story and performanceproduction.

The result may be called a hopefully refreshing descriptive comparative analysis of the three phenomenons roles, 

time and space, which intent is to broaden the perspective and finally help to aknowledge the fact that these are 

similar in structure yet different in appearence and yet; all are social medias - and that communitas is a 

fundamental issue for common production of shared stories and experiences.
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