
Her har du VG-vinklingen: Staten støttet 
teatervoldtekt med 220 000 kroner.
 Da Julian «Apostata» Blaue sist søndag 
fremførte sin performance Storkunststolteddy
statsreligionens Bestialitetsteologiske Fakul
tetsgrunnlegging! på Black Box i Oslo måtte 
publikum utholde både dødskrampene til 
høner som på smertefullt vis ble drept og 
grov sadomasochisme. Alt akkompagnert 
av en endeløs, skitten strøm av gymnasialt 
babbel fra hovedpersonen selv.
 Dette er riktignok klisjeer fra avantgar
dens skrekkabinett, og Blaue innfridde 
sånn sett alle fordommene folk flest har 
mot friteater i provokasjonsmodus. Foruten 
det kvalmende innholdet i Blaues ordgyte
ri var imidlertid det mest forkastelige ved 
denne forestillingen at publikum, statister 
og andre deltagere uforberedt ble lurt i en 
felle – redusert til lopper i Blaues bestialske 
sirkus.

Tilskueren oppdaget raskt at prosjektet var 
ubehjelpelig tenkt og elendig gjennomført. 
Blaue er en guttunge som har lest Nietzsche 
og fått en fiks idé, og som trassig klynger 
seg til den, koste hva det koste vil. Aldri har 
vi hørt maken til kvasifilosofisk vrøvl. Et 

typisk sitat fra manuset: «I vår realistiske 
utopi vil selv smertetransport, det å påføre 
andre lidelse, fremstå som en kjærlighetens 
gjerning.»
 Intellektuelt som kreativt var altså fore
stillingen verdiløs. Men å påpeke slike enkle 
fakta er dessverre ikke tilstrekkelig i dette 
tilfellet. Det er nødvendig også å si at det 
som utspilte seg på Black Box denne dagen 
var dypt umoralsk og krenkende, mot flere 
av deltagerne og mot publikum. 
 
Seansens «høydepunkt» var ifølge rapporter 
en langvarig scene der en kvinne på brutalt 
vis ble holdt nede og ved hjelp av en dildo 
«voldtatt» på scenen, samtidig som Blaue 
satt ved siden av og pisket seg til blods. Både 
dette og dyremishandlingen skjedde uten at 
noen utenom Blaues nærmeste samarbeids
partnere var blitt varslet. Blaue hadde ført 
alle bak lyset.
 Det kunne vært barn i salen (det var null 
kontroll, ingen aldersgrense). Det kan ha 
vært ofre for overgrep til stede.
 En politianmeldelse ville være helt på 
sin plass. Selv om alt tyder på at «voldtek
ten» var avtalt spill, er det hevet over tvil at 
det foregikk ulovlige handlinger på Black 
Box denne søndagen.
 Og da har vi ikke gått inn på meningsinn
holdet i Blaues utlegninger, der han hevder, 
kanskje på ramme alvor, at svaret på lidel
sens problem er å gjøre barnemishandling 
og tortur til noe ønskelig og rosverdig.

Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen og 
kammerkoret Schola Cantorum var blant de 
mange som ble innblandet i performancen 
uten å vite hva det dreide seg om. Vetlesen 
hadde til og med fått sitt gode navn klistret 
utover forsiden av et slags program som 

Voldtektens teater

Utøvere som er skeptiske til historisk 
fremførelsespraksis hevder iblant at i siste 
instans vil den tross alt bare ha begrenset 
virkning: Publikum har jo forandret seg 
grunnleggende og har helt andre referan
serammer enn de tilhørerne som satt der 
da musikken var ny. Dermed vil ikke selve 
nyheten kunne rekonstrueres, samme hvor 
nær man kommer lyden av opprinnelsen. 
Vi kan med andre ord i prinsippet, om ikke 
annet, rekonstruere orkesterklangen fra 
Beethovens tid, vi kan sette sammen mu
sikere som spiller stilistisk absolutt riktig 
på akkurat de instrumentene man brukte i 
1806, man kan plassere dem i en akustikk 
vi vet ble oppfattet som god da, man kan 
gjøre alt rett. Og selv om vi for tankeekspe
rimentets skyld tenker oss at vi skulle få til 

dette, og i tillegg visste at vi hadde fått det 
til (noe vi aldri vil kunne vite helt og fullt), 
så vil vi aldri kunne rekonstruere publi
kums opplevelser. Der Beethovens eget pub
likum vek tilbake i skrekk og age, så skygge
ne av den franske revolusjonen på veggene 
og kjente støyen trykke mot tinningene, vil 
vi i dag lene oss frem for å høre bedre, vi vil 
være fortrolige med Mahler og Motörhead, 
og ikke minst: Vi vil oppfatte det vi hører 
som gammelt, historisk og rekonstruert. 
Paradoksalt nok: Jo mer historisk orienter
te utøvere anstrenger seg for å gjenskape 
musikken som ny, desto klarere vil det bli 
for oss som hører på, at den er gjenskapt og 
dermed gammel.

Sensasjon. For mange av oss er dette van
ligvis likevel en slapp innvending: Vi vil 
uansett gjerne høre lyden av fortiden og se 
hvordan historisk spill åpner musikken på 
måter vi ikke har visst om før. Jeg er mer 
opptatt av opplevelsen enn av gjenopplevel
sen. Men av og til synes jeg likevel at denne 
problemstillingen er relevant, som nå i år, 
når vi skal markere 200årsjubileet for Ole 
Bulls fødsel. For med Bull var det opplagt 
noe helt eget, noe flyktig og overveldende, 
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noe som til de grader handlet om nærvær, 
om et stykke magi. Her må vi, har jeg i 
hvert fall trodd til nå, få oversatt det som for-
tryllet da, til noe som kan fortrylle nå.
 For å være ærlig: Jeg hadde ikke trodd 
det ville skje på plate, ikke nå. Men det gjør 
det. Annar Follesøs nye Ole Bull-cd, gjort 
med Kringkastingsorkesteret under Ole 
Kristian Ruud, er faktisk nettopp det man 
ideelt sett må kreve at en Bull-fremførelse 
skal være for at det skal være et poeng i 
den: en sensasjon. Sensasjonen har tre årsa-
ker.
 
Tvilsom smak. For det første er dette ikke 
bare godt spilt, men det er riktig spilt: Ikke 

antiseptisk, slik man nesten alltid har drept 
den fruktbare bakteriekulturen hos Paga-
nini, men grovt og uvørent og med skitten 
presisjon. Annar Follesø er en flott, karisma-
tisk solist med et fint øre for den tvilsomme 
smak, og orkesteret følger opp med smellen-
de innsatser og rå spark til forventningene.
 For det andre er lydkvaliteten fabelaktig, 
men også den på en riktig, nesten forstørret 
måte, og livaktigheten bidrar til det litt uvir-
kelige preget: Dette er en plate som lurer 
meg til å tro at jeg er med på noe som ikke 
kan gjentas. Referanselyden har en hensikt.
 Og endelig er det, til min forbløffelse, 
musikken, og da først og fremst Concerto 
fantastico fra 1841 og La Verbena de San Juan 
fra 1846. Konserten er det vi vel egentlig 
alltid har skjønt måtte finnes: et virtuos-
nummer som skiller seg stilistisk ganske 
dramatisk fra romantikken for øvrig, frem-
for alt gjennom sin tydelige tilknytning til 
den italienske barokken og til de teatrale 
skildringene av lys og mørke og døgnets 
faser. Den er et utpreget historistisk verk, 
sjelden og vill – og dette er ganske sikkert 
Bull-jubileets beste utgivelse. Allerede.

erling sandmo

le 
være helt på sin plass.

Ikke bare godt, men riktig: Annar Follesø har et 
fint øre for den tvilsomme smak. 
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