54

LØRDAG 27. MARS 2021 BERGENS TIDENDE

Kulturredaktør: FRODE BJERKESTRAND mobil 97 97 87 90
Nyhetsleder: LIV SKOTHEIM mobil 98 20 31 08 e-post: kultur@bt.no/debatt@bt.no

«SLØSERIKOMMISJONEN» // – Festspillene og Anders Beyer vil ha «forstyrrelser light». De vil ikke ha noe som
virkelig er forstyrrende, noe som også
utfordrer dem selv, sier regissør og
scenekunstner Morten Traavik.

Han mener
Festspillene
trakk seg
på grunn
av redsel
KJETIL KOPREN ULLEBØ
kjetil.Ullebo@bt.no

FAKTA

ADRIAN B. SØGNEN

Da Festspillene i Bergen begynte
å lansere programmet for det som
da var tenkt som fjorårets festival, var det spesielt én programpost som vakte oppsikt: «Sløserikommisjonen». Stykket skapte
mye debatt, og Festspillene ble
blant annet beskyldt for å sette
opp «høyrepopulistisk dritt».
«Sløserikommisjonen» var en
samproduksjon mellom Festspillene i Bergen og BIT Teatergarasjen. Morten Traavik samarbeidet
med den da anonyme mannen
bak Facebook-siden «Sløseriombudsmannen», som setter søkelys på det han mener er sløsing av
oﬀentlige midler.
Sløseriombudsmannen, som
nå har stått frem som aksjemegleren Are Søberg, trekker ofte frem
kunstnere og kunstprosjekter når
han skal finne eksempler på det
som etter hans oppfatning er
oﬀentlig sløsing.
I januar 2020 forsvarte festspilldirektør Anders Beyer oppsetningen. Han trakk frem at
Festspillene skal skape debatt.
– Dette er et stykke som inviterer til debatt. Det ser vi jo når
folk feller en dom over stykket fire
måneder før det i hele tatt er blitt
vist, sa han til BT da.

– Står ikke til troendes
Han sa videre at det var viktig at
Festspillene i Bergen, som i 2020
mottok 19,8 millioner kroner i

«Sløserikommisjonen»
n I januar 2020 annonserte
Festspillene i Bergen og BIT
Teatergarasjen at de skulle
sette opp stykket «Sløserikommisjonen».
n Stykket var et samarbeid
med kunstneren og dramatikeren Morten Traavik, den
anonyme Facebook-siden
«Sløseriombudsmannen» og
BIT Teatergarasjen.
n På siden til «Sløseriombudsmannen» blir ulike former for offentlig pengebruk
omtalt. «Jeg gransker hvordan byråkrater og politikere
sløser bort dine skattepenger», skriver personen bak.
n Personen bak den anonyme Facebook-siden ble i
begynnelsen av mars identifisert som Are Søberg (37),
millionær og investor.
n Stykket ble kansellert av
Festspillene i 2020 på grunn
av koronapandemien. De
valgte å ikke sette det opp
på programmet for 2021.
n BIT Teatergarasjen har
fortsatt samarbeidet med
Morten Traavik, og skal etter planen sette opp stykket
i mai 2021.

Morten Traaviks samarbeid med «Sløseriombudsmannen», «Sløserikommisjonen», skulle egentlig vises under Festspillene i
støtte fra Kulturrådet, turte å problematisere seg selv og sitt felt.
På grunn av korona ble det aldri
noe av «Sløserikommisjonen» i
2020, men prosjektet ble ikke lagt
på is. 14. mai i år skal stykket etter
planen vises på Ole Bull Scene,
men nå er Festspillene ute av prosjektet.
Da BT i midten av februar spurte
Festspillene om hvorfor de ikke
lenger var med på prosjektet, skrev
Anders Beyer følgende i en e-post:
«Prosjektet under Festspillene i Bergen 2020 måtte avlyses
fordi det ikke kunne gjennomføres digitalt. I månedene
etterpå hadde vi sporadisk dialog med Morten Traavik og BIT
Teatergarasjen, og var positive til
en debatt eller et kveldsarrangement i mars/april, selv om dette var
utenom festspillperioden. Et konkret forslag kom aldri vår vei, og
dialogen rundt «Sløserikommisjonen» stoppet opp i slutten av september. Når BIT Teatergarasjen og
Morten Traavik har valgt å gå videre med prosjektet i tospann, kan
vi bare ønske lykke til og glede oss
til å se resultatet.»

deler av scenekunstmiljøet har
skremt Beyer og Festspillene fra å
bli med videre, sier han.

Identiteten til «Sløseriombudsmannen» er investor og millionær
Are Søberg (37).
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Festspilldirektør Anders Beyer.
ARKIVFOTO: BÅRD BØE

Morten Traavik synes ikke svaret fra Beyer står til troendes. Han
mener debatten som oppsto i forbindelse med stykket, det at Festspillene fikk så mye kjeft, ble for
vanskelig for dem.
– Det er åpenbart at press fra

– En alvorlig påstand
De tre overgripende begrepene
Festspillene bruker om programmet sitt, er «forbindelser», «fornøyelser» og «forstyrrelser». Traavik
mener sistnevnte er noe Festspillene egentlig ikke vil ha.
– Festpillene og Anders Beyer
vil ha «forstyrrelser light». De vil
ikke ha noe som virkelig er forstyrrende, noe som også utfordrer dem
selv, sier Traavik.
BT har fått tilgang til e-poster
sendt fra Anders Beyer i januar i
fjor, der han uttrykker bekymring
for fremtidige samarbeid med enkelte norske scenekunstnere på
grunn av «Sløserikommisjonen».
Beyer bekrefter at det var folk i
scenekunstmijøet som tok kontakt
med ham, men sier at han følte ikke
noe stort press.
– I januar 2020 var det ingen
som så for seg at hele fjorårets festspill måtte avlyses, og det var ikke
lenge siden vi hadde gått fra et til to
arrangement med «Sløserikommi-
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Kunstnere som provoserer
må tåle å bli provosert
«Sløseriombudsmannen» er
ikke farlig, bare irriterende.
KOMMENTAR

spillsamarbeidet.
I så måte er han i godt selskap med
Erna Solberg og en rekke andre borgerligkonservative politikere, som stemplet
teaterstykket «Ways Of Seeing» som farlig,
uten å ha sett en eneste scene.
Noen ganger er paradoksene i norsk kulturdebatt både vonde og vittige på samme
tid.
DET KAN VÆRE vanskelig å forstå all støyen

FRODE BJERKESTRAND
frode.bjerkestrand@bt.no
Kulturredaktør i BT

V

ÅRENS HARDE KULTURDEBATT

handler om et Facebook-fenomen, påstått mobbing, krenkede følelser, brutte forbindelser og voldsomme påstander.
Akkurat som i fjor.
Her er det bare å finne frem popkorn
og prosecco.
EN SNARVEI gjennom støyen her: Den kjente

2020. Når det vises i Bergen i mai i år, er Festspillene ute av prosjektet.
ARKIVFOTO: HEIKO JUNGE / NTB

sjonen». At det fantes folk i scenekunstmiljøet som ikke var begeistret for forestillingen var åpenbart
fra lansering, ettersom flere gav tydelig uttrykk for det i mediene. Det
var også folk som tok kontakt med
meg personlig, uten at jeg følte noe
stort press av den grunn, sier han.
Festspilldirektør Anders Beyer
reagerer på Morten Traaviks påstand om at de har latt seg presse,
at de ikke tåler kjeft.
– At vi ikke tåler kjeft, er Traaviks tolkning. Det er en del av min
jobb å tåle kritikk og kjeft. Man kan
heldigvis ikke tvinge kunst verken
inn eller ut av Festspillenes program. Det å påstå at man kan kjefte
oss til stillhet, er en veldig alvorlig
påstand. Det vil ikke tjene noen,
sier Beyer.
Beyer holder ved at dialogen
med Traavik og BIT Teatergarasjen stoppet opp, og at 2021-programmet av Festspillene uansett
allerede var programmert.

– Ikke all støy har mening
Festspillene terminerte kontrakten for «Sløserikommisjonen» 8.
april i fjor. Brevet ble sendt til både

Morten Traavik og Teatergarasjen,
ifølge Festspillene.
Det var ikke var et alternativ å ta
stykket inn igjen, opplyser Beyer.
– Traavik mener dere bare vil
ha «forstyrrelser light», men ikke
noe som er virkelig utfordrende?
– Det er helt ok at han mener
det, det er hans mening. For meg
er det nok viktigere at forstyrrelser
er mer enn en provokasjon. Noe jeg
oppfatter at hans påstand er ment
som, sier Beyer.
– Ikke all støy har mening, og
jeg setter ikke likhetstegn mellom
forstyrrelser og provokasjon. Det er
kanskje der våre veier skilles, fortsetter Beyer.
Sjef for BIT Teatergarasjen,
Svein Åge Birkeland, som nå setter opp «Sløserikommisjonen»
alene, sier han ikke har noen
grunn til å tvile på Festspillenes
begrunnelse for at de ikke lenger
ville være med på prosjektet.
– Så vidt meg bekjent var begrunnelsen at det ikke passet inn
tematisk i 2021, slik det gjorde i
2020. Det var den begrunnelsen
vi fikk, og vi har ingen grunn til å
mistro den, sier Birkeland.

kunstneren Morten Traavik er mildt sagt
skuﬀet over at Festspillene har trukket seg
fra samarbeidet om prosjektet «Sløserikommisjonen».
Stykket skulle hatt urpremiere under
fjorårets festival, men ble utsatt på grunn
av pandemien. Etter den tid har forholdet
mellom partnerne surnet.
Stykket står ikke på årets festspillprogram, men skal isteden ha premiere på BIT
Teatergarasjen 14. mai.
Traavik mener festspillsjef Anders
Beyer har latt seg presse av stykkets kritikere.
– Festspillene og Anders Beyer vil ha
«forstyrrelser light». De vil ikke ha noe som
virkelig er forstyrrende, noe som også utfordrer kulturlivet selv, sier Traavik, og indikerer dermed hva han mener om kvaliteten på festspillsjefens ryggrad.
Beyer svarer at han tåler både kritikk og
kjeft, og at samarbeidet opphørte på grunn
av pandemien og alle avlysningene i fjor.
DET ER SYND AT det gikk som det gikk. Jeg

tror «Sløserikommisjonen» kunne ha skapt
ilsk og heftig debatt under årets festival.
Stykket er basert på aktivitetene til den
beryktede Facebook-profilen «Sløseriombudsmannen», som har cirka 70.000
følgere.
Han var lenge anonym, helt til han ble
avslørt tidligere i mars. Han heter Are Søby,
er 37 år gammel aksjeinvestor, bosatt i Oslo.
Hovedmålet hans er å «avsløre» det han
mener er statens uvettige bruk av penger.
Dette gjør han i særdeleshet ved å vise
videoklipp av enkelte kunstforestillinger,
uten kontekst eller forklaring. Ubehagelig for dem som blir uthengt, selvfølgelig.
«SLØSERIKOMMISJONEN» er eksperimentelt

teater. Vanligvis er ikke dette en sjanger
som utløser de heftigste debatter.
At kunstner Morten Traavik inngår samarbeid med en som vil kunsten vondt, har
likevel fått mange kulturfolk til å gå i svart,
i den norske yndlingsøvelsen «sable ned
noe jeg ikke har sett eller hørt».
I fjor kalte professor Kai Johnsen
ved Kunsthøgskolen i Oslo stykket for
«unyansert hvit mannlig populistisk dritt»,
i et voldsomt angrep på det planlagte fest-

rundt «Sløseriombudsmannen». En gjennomscrolling på Facebook viser at mannen
verken er dristig eller original.
Dette er monoman ralling fra en ultraliberalist som åpenbart vil ha mindre stat
og mer individuell frihet.
«Ombudsmannen» bruker sosiale mediers fremste hersketeknikker, som er grov
forenkling, enkle retoriske spørsmål og arrogant hovering.
Han vet at innleggene er egnet til å få
frem det verste i folk uten folkeskikk, som
bidrar med fæle kommentarer i feeden.
Noe han neppe tar ansvar for, naturligvis.

Noen ganger er paradoksene i
norsk kulturdebatt både vonde
og vittige på samme tid.

SELV OM FRP har trykket ham til sitt jakke-

slag, er «Sløseriombudsmannen» uinteressant som kunstkommentator. Helt til
Morten Traavik lager kunst om ham, ironisk nok.
«Sløserikommisjonen» kan kanskje bli
relevant teater. Ved å ta for seg et så skingrende umusikalsk Facebook-fenomen,
kan Traaviks stykke også berøre en del
debatter som berører oss sterkt til daglig:
Ytringsfrihetens grenser, intoleranse
og populisme, krenketyranniet, politisk
påvirkning og spørsmålet om hvem som
egentlig har makt til å endre samfunnet.
TEMAENE BØR SÅ til de grader være relevante.

Mer debatt om kunstens rolle som demokratibygger er opplagt av det gode.
Problemet i den norske samfunnsdebatten er ikke akkurat at kunsten tar
for stor plass. Tvert om, den bør engasjere
og provosere i mye større grad.
«SLØSERIOMBUDSMANNEN» utgjør ingen stor

trussel for norske kunstnere. Det er ikke
fare for at staten vil la dem i stikken i nær
fremtid.
Det er relativt få av landets stemmeberettigede som ønsker å leve i et så gjennomprivatisert, kulturfiendtlig og oksygenfattig samfunn som ultraliberalisten
ønsker seg.
Jeg tror det kan være sunnere å se på
ham og Morten Traavik som provokatører, som kan lokke kunstfeltet ut av skyggene, til å diskutere og reflektere over sin
egen rolle i en stadig hardere oﬀentlighet.
Når støvet legger seg, kan det hende
konklusjonen blir den motsatte: «Sløseriombudsmannen» kan ha gjort kunsten en
tjeneste. Mer om det får vi kanskje vite når
«Sløserikommisjonen» har premiere i mai.

