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Regissørduoen Goksøyr & Martens bruker
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virkeligheten som råmateriale i en forestilling som

Trener blikket for det ubehagelige

Det barna tror er en gøyal
video, kan være skjult reklame

treffer langt inn -i hjerterota. 11 år Regi/scenetekst:

Regissørduoen Goksøyr & Martens
bruker virkeligheten som råmateriale
i en forestilling som treffer langt inn i
hjerterota.

REKLAME: I sosiale medier blir reklame mot barn forkledd som underholdning.
Bransjen må skjønne at det ikke er greit.

Toril Goksøyr og Camilla Martens Musikk: Ane Brun

ANMELDELSE
KJERSTI JUUL

KOMMENTAR
ANE BAMLE
TJELLAUG
Journalist

Scenen er en skolegård. Publikum er plassert i stillaser
fire meter over bakken, og dermed utstyrt med et
fugleperspektiv til det som utspiller seg i forestillingen
11 år. Slik styrer -regissørduoen Goksøyr & Martens

blikket vårt fra første stund - og samtidig ikke. Vi får
overblikk over rommet som fylles av barn, men kan
også selv velge hvor vi vil flytte fokus - hvilkehandlinger vi vil følge. Her -befinner noen seg i
klatrestativet. Andre hopper tau, kaster ball eller
snakker med læreren.
Et trettitalls barn fra blant annet Møllergata skole er
hentet inn til Det Norske Teatret for anledningen.
Gjennom arrange-mentets rytmer kan regissøren
bestemme hvor publikum skal se. Konsentrasjonen
følger alltid øyet og øyet bevegelsen. Ved å gi slipp på
dette prinsippet, åpner Goksøyr & Martens opp for en
forestilling som føles tett på virkeligheten. For er det
ikke nettopp slik hverdagen er? Livet som raser av
gårde med dager der ting skjer simultant, snarere enn
hver for seg. Å gi publikum et fugleperspektiv er en
annerledes, og i dette tilfellet, svært vellykket måte å
tenke teater på. At de begge har bakgrunn fra
billedkunsten, har trolig bidratt til den originale
innfallsvinkelen, der scenen på sett og vis også kan
oppleves som et levende bilde.
Unikt. Om man bare vil se alt som bevegelser, eller lytte
til det som blir sagt, er opp til publikum selv. Vi er
nemlig utstyrt med hodetelefoner der lyden fra
enkeltsamtaler isoleres i en stadig veksling av hvem vi
følger. I deler av forestillingen får vi kun lyden fra et
eksternt klasserom, uten skuespillere til stede på
scenen. I vekslingen mellom overblikket over
uterommet, å være med inn i klasserommet og
samtidig ha følelsen av å være «inne» i -hodet til

anmeldelse@vl.no

Scenen er en skolegård. Publikum er plassert i stillaser fire
meter over bakken, og dermed utstyrt med et fugleperspektiv til det som utspiller seg
i forestillingen 11 år. Slik styrer regissørduoen Goksøyr &
Martens blikket vårt fra første
stund – og samtidig ikke. Vi får
overblikk over rommet som fylles av barn, men kan også selv
velge hvor vi vil flytte fokus –
hvilke handlinger vi vil følge. Her
befinner noen seg i klatrestativet.
Andre hopper tau, kaster ball eller snakker med læreren.
Et trettitalls barn fra blant
annet Møllergata skole er hentet inn til Det Norske Teatret for
anledningen. Gjennom arrangementets rytmer kan regissøren
bestemme hvor publikum skal
se. Konsentrasjonen følger alltid øyet og øyet bevegelsen. Ved
å gi slipp på dette prinsippet,
åpner Goksøyr & Martens opp
for en forestilling som føles tett
på virkeligheten. For er det ikke
nettopp slik hverdagen er? Livet
som raser av gårde med dager
der ting skjer simultant, snarere
enn hver for seg. Å gi publikum
et fugleperspektiv er en annerledes, og i dette tilfellet, svært
vellykket måte å tenke teater på.
At de begge har bakgrunn fra billedkunsten, har trolig bidratt til
den originale innfallsvinkelen,
der scenen på sett og vis også kan
oppleves som et levende bilde.
Unikt. Om man bare vil se alt
som bevegelser, eller lytte til det

Makeup-Malin holder ei pakke
Oreo-kjeks mot kamera. Den
populære videobloggeren har
35.000 følgere, og hun forklarer i videoen at hun har inngått
«et samarbeid» med «den beste
kjeksen noensinne».
Halvparten av norske barn
bruker Youtube daglig, og sjansen er stor for at mange av de
som har sett kjeksvideoen, er
under 16 år. Og har de ikke sett
denne, har de sett andre med
tilsvarende budskap. Samtidig
viser en ny kartlegging gjort av
Forbrukerrådet at barn ikke alltid skjønner at slike videoer er
betalt reklame.

TEATER
Det Norske Teatret,
Hovedscenen
11 ÅR
Regi/scenetekst: Toril Goksøyr og
Camilla Martens
Musikk: Ane Brun

Originalt, gripende og sørgelig
aktuelt.

Her tvinnes
U
følelser
som sorg, skyld,

skam og ansvarsfraskrivelse sammen i en samtale så
hjerteskjærende at
man blir sittende
med klump i magen
og tårer i øynene.

Kjersti Juul

som blir sagt, er opp til publikum selv. Vi er nemlig utstyrt
med hodetelefoner der lyden
fra enkeltsamtaler isoleres i en
stadig veksling av hvem vi følger. I deler av forestillingen får
vi kun lyden fra et eksternt klasserom, uten skuespillere til stede
på scenen. I vekslingen mellom
overblikket over uterommet, å
være med inn i klasserommet
og samtidig ha følelsen av å være
«inne» i hodet til karakterene,
fordi lyden kommer så tett på,
skaper en egen dynamikk som
er helt unik. Her gir summen av
noen svært konstruerte grep,
følelsen av å være med på noe

helt autentisk. Dermed berører
også historien ekstra sterkt.
Klangbunn. Histor iens
utgangspunkt er så vond at den
nesten ikke er til å bære. En
elleve år gammel jente har tatt
livet av seg. Forestillingen starter et halvt år etter hendelsen,
da foreldrene hennes skal møte
lærer og rektor ved skolen hun
gikk på. Her tvinnes følelser som
sorg, skyld, skam og ansvarsfraskrivelse sammen i en samtale
så hjerteskjærende at man blir
sittende med klump i magen og
tårer i øynene. Vissheten om at
Goksøyr & Martens er kjent for å

gå vitenskapelig til verks, der de
baserer forestillingene sine på
virkelige hendelser, ligger som
en klangbunn. Omtaler i media
av mobbesaker og det faktum at
også svært unge mennesker tar
livet av seg likeså.
Manus er basert på samtaler
med virkelige mennesker som
gjør at dialogen flyter naturlig
og nærmest får noe dokumentarisk over seg. Her må skuespiller
Julie Moe Sandø trekkes frem i
rollen som mor, der vi gradvis
aner vellet av tårer, avmakt, bitterhet og sinne som presser på
fra innsiden. Men hvem skal hun
rette det mot? Forestillingen gir

VELLYKKET: Å gi publikum et fugleperspektiv er en annerledes, og i dette
tilfellet, svært vellykket måte å tenke teater på, skriver vår anmelder om
Goksøyr & Martens’ forestilling 11 år. Her er Marie Nilsen Rønbeck som
Foto: Kim Hiorthøy
turnaren.

ingen svar, men makter å forandre blikket vårt på skolegården. Ved første øyekast ser det
ut som en gjeng lekende, glade
barn, men legger vi egentlig merke til alt som skjer? Og hva gjør
vi hvis noe ser unormalt ut? Når
skal vi gripe inn?
Ansvarsfraskrivelse. Stemmen til Ane Brun kler forestillingen der den tidvis får tonefølge. Mens nydelige Stabat Mater

CAPPELLA

Musikkbransjen med ny tro på fremtiden

JOHANNEA

Pessimismen råder ikke i samme grad som for ti år siden, viser en ny doktorgradsavhandling.
En ny norsk doktorgradsavhandling om digitale endringer i musikkbransjen bygger på opptak
fra til nå ukjente bransjemøter
som ble holdt i Kristiansand.
Samstemt. – Pessimismen var
påfallende samstemt i 2007. Det
var liten tro på musikkbransjens
fremtid, men etter hvert kom
bransjen på høyden med den

digitale utviklingen, sier Daniel
Nordgård til forskning.no.
Nordgård er forsker ved Universitetet i Agder (UiA) og disputerte nylig med en avhandling om
hvordan digitale endringer har
påvirket musikkbransjen.
Utgangspunktet for avhandlingen var samtaler mellom musikkprodusenter, platedirektører, journalister og akademikere

fra Europa og USA som ofte reiste til Kristiansand i årene 2007
til 2012.
Tunge aktører. Initiativet kom
fra UiA-professor og musiker
Bendik Hofseth. Sammen med
tidligere Pink Floyd-manager
Peter Jenner, samlet han flere av
de fremste internasjonale aktørene innen musikkbransjen til

samtaler om musikkindustrienes fremtid.
Hensikten var å finne ut hvordan et nytt masterprogram for
musikkmanagere kunne bygges
opp på UiA. I tillegg ble Kristiansand Roundtable Conferences
et samlingssted hvor bransjefolk
luftet frustrasjoner og drøftet
løsninger på musikkbransjens
utfordringer i en ny tid. ©NTB

Dolorosa av Pergolesi «akkompagnerer» en ung jentes manøvrering i turnmanesjen mot forestillingens plutselige og sterke
slutt. Regissørene skal ha hatt et
ordtak i minnet under arbeidet
med forestillingen:
«It takes a village to raise a
child». Men er det fortsatt sant
når de snur det på hodet? Kanskje krever det også mange mennesker for å sørge for en katastrofe.

Meditativ kveldsmesse

med rom for stillhet, ettertanke og nattverd.
Gitarmusikk ved Ulla Käll.
Enkel servering og anledning til samtale og
fellesskap etter messen.

Majorstuen kirke
mandag 29. mai klokken 19.00

Artist Aurora Aksnes.
Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Frivillig reklame. Ei 13 år
gammel jente som er intervjuet i rapporten, kaller kjeksvideoen for «frivillig reklame»
og forklarer forskjellene slik:
Når reklamen er betalt, ville
youtuberen kanskje ikke brukt
produktet, men må legge fram
de positive sidene fordi du får
penger for det.
– Noen ganger er de ikke
sponset heller, da er det frivillig
reklame, for eksempel hvis man
synes produktet er veldig bra og
vil si det videre, sier 13-åringen.
Youtubere er forbilder, og
troverdigheten er høy. Derfor
skjønner ikke barn at de har
fått penger av produsenten for å
snakke varmt om produktet når
det ikke blir fortalt dem direkte.
Hjelper forbud? Nå vil
Forbrukerrådet stramme inn
reglene for hvilke produkter
det er lovlig å markedsføre mot
barn. Initiativet handler om å
forby reklame for usunn mat
mot unge under 16 år.
Spørsmålet er om et forbud
hjelper dersom bedriftene kan

SKJULT: På sosiale medier ser barn reklame for brus, godteri, snacks og
hurtigmat. Men mye av reklamen er forkledd som underholding.
Foto: Thomas Brun, NTB scanpix

gjemme seg bak at reklamen
treffer bredere enn den tiltenkte målgruppa, slik kategoridirektøren i Tine gjorde til Dagsrevyen tidligere denne uka.
– Vi henvender oss aldri til
unge under 15-16 år, men vi
har ikke kontroll over hvordan
mediet brukes av yngre, sa Unn
Grønvold Nikolaisen.
Betyr det at de er fritatt for
ansvar?
Engasjement. Reklame rettet mot barn er ulovlig i Norge.
Men i sosiale medier bruker
markedsførerne morsomme
oppgaver og konkurranser, eller artige videoer laget av profilerte rollemodeller til å eksponere barn for et kommersielt
budskap. Barna i Forbrukerrådets undersøkelse ble irritert av
reklamevideoer på Youtube og
pop-up annonser på nettsider,
men syns morsomme reklamer
var underholdning.
Trikset er dermed å skape engasjement. Produsenter
som Coca Cola, Pepsi og McDonalds bruker konkurranser
og oppgaver for å spre innleggene og ber følgere kommentere
eller like. Tines sjokolademelk
Litago oppfordret folk til å ta
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bilde av kartongen, tegne på kua
i Snapchat og sende inn resultatet.
I en annen konkurranse skulle du filme at du trikser med en
iste-flaske. Begge kampanjene
forutsatte at du kjøper produktet, og for så å lage innhold som
Tine kan bruke i sin markedsføring.
På den måten blir ikke barna bare eksponert for reklame,
de blir selv en del av markedsføringsapparatet. Det skjønner
ikke nødvendigvis en 13-åring.
Ansvar. Voksne deltar også i
slike konkurranser, uten at de
heller tenker over at de da er
med på å spre et kommersielt
budskap. Vi selger gladelig navnet vårt hvis vi får muligheten
til å vinne et gavekort på Burger
King. Det trengs med andre ord
mer bevissthet rundt hvordan
sosiale medier fungerer.
Men det er ikke nok. Bedriftene har et etisk ansvar for
å sørge for at de faktisk ikke
aktivt påvirker barn under 16
år, slik som de selv påstår. Det
burde ikke være nødvendig med
et forbud for å forstå at det ikke
er greit å lure barn til å kjøpe
produktet ditt.
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karakterene, fordi -lyden kommer så tett på, skaper en
egen dynamikk som er helt unik. Her gir summen av
noen svært konstruerte grep, -følelsen av å være med
på noe helt autentisk. Dermed berører også historien
-ekstra sterkt.
Klangbunn. Historiens -utgangspunkt er så vond at den
nesten ikke er til å bære. En -elleve år gammel jente har
tatt livet av seg. Forestillingen starter et halvt år etter
hendelsen, da foreldrene hennes skal møte lærer og
rektor ved skolen hun gikk på. Her tvinnes følelser som
sorg, skyld, skam og ansvarsfraskrivelse sammen i en
samtale så hjerteskjærende at man blir sittende med
klump i magen og tårer i øynene. Vissheten om at
Goksøyr & Martens er kjent for å gå vitenskapelig til
verks, der de baserer forestillingene sine på virkelige
hendelser, ligger som en klangbunn. Omtaler i media
av mobbesaker og det faktum at også svært unge
mennesker tar livet av seg likeså.
Manus er basert på samtaler med virkelige mennesker
som gjør at dialogen flyter naturlig og nærmest får noe
dokumentarisk over seg. Her må skuespiller Julie Moe
Sandø trekkes frem i rollen som mor, der vi gradvis
aner vellet av tårer, avmakt, bitterhet og sinne som
presser på fra innsiden. Men hvem skal hun rette det
mot? Forestillingen gir -ingen svar, men makter å
forandre blikket vårt på skolegården. Ved første
øyekast ser det ut som en gjeng lekende, glade barn,
men legger vi egentlig merke til alt som skjer? Og hva
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gjør vi hvis noe ser unormalt ut? Når skal vi gripe inn?
Ansvarsfraskrivelse. Stemmen til Ane Brun kler
forestillingen der den tidvis får tonefølge. Mens
nydelige Stabat Mater Dolorosa av Pergolesi
«akkompagnerer» en ung jentes manøvrering i
turnmanesjen mot forestillingens plutselige og sterke
slutt. Regissørene skal ha hatt et ordtak i minnet under
arbeidet med forestillingen:
«It takes a village to raise a child». Men er det fortsatt
sant når de snur det på hodet? Kanskje krever det også
mange mennesker for å sørge for en katastrofe.
Kjersti Juul
anmeldelse@vl.no
Anmeldelse
Sitat:
Kjersti Juul
Her tvinnes følelser som sorg, skyld, skam og
ansvarsfraskrivelse sammen i en samtale så
hjerteskjærende at man blir sittende med klump i
magen og tårer i øynene.
Anmeldt:
TEATER
Originalt, gripende og sørgelig aktuelt.
Det Norske Teatret, Hovedscenen
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