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SUMMARY

1 OUTPUT

Alt Går Bra developed Den Norske Idealstaten through a series of events and artworks that reached a diverse
public of 3,500.
Implemented in the form of over 100 public events and private surveys, the project included assemblies,
presentations, reading sessions, and a School of Rhetoric.
Den Norske Idealstaten was enacted in 14 Norwegian cities, Paris and Linz, and was held at 57 venues, of which 42 were non art specific, enabling the project to reach a truly diverse public. Art-specific venues
included Kunsthall 3.14 co-produced by BIT Teatergarasjen, Pikene på broen, LevArt, Kunstgarasjen, Bergen
Kunsthall, Oseana Kunst og Kultursenter, and Kabuso Art Center among others.
Inspired by the discursive events, Alt Går Bra has produced a series of drawings and paintings together
with other artwork including installations, faner, embroideries, and printed publications. This artwork was
shown at 6 exhibitions (4 solo and 1 curated) and other events and it will be featured at the opening exhibition
of the new National Museum in Oslo in 2021.
Alt Går Bra will keep developing Den Norske Idealstaten through talks, exhibitions, writing, publishing
a book, and producing artwork. Discussions are ongoing about the possibilities to implement the project in the
UK in 2021.

SUPPORTED BY
KORO Public Art Norway, Norwegian Arts Council (Norsk Kulturråd), Hordaland County (Hordaland Fylkeskommune), Billedkunstnernes Vederlagsfond , Bergen City Council, and Fritt Ord.

A) EXHIBITIONS AND TANGIBLE WORK
EXHIBITIONS:
TOTAL of 6 exhibitions of which 4 solo, 1 curated, 1 group

Solo Exhibition
One-day exhibition for Kulturnatt at Kunsthall 3,14, Bergen
September 2019
Solo Exhibition
Pikene på broen, Kirkenes
August-September 2018
Solo Exhibition
LevArt, Levanger
June and remounted in September 2018
Solo Exhibition
In co-production with BIT Teatergarasjen at Kunsthall 3,14, Bergen
February 2018
Curated Exhibition
Levanger Kunstforening, Levanger
Artwork: 1 AGB fane along with 12 faner from Levanger Museum and 20 photographs from the Levanger
Photo Museum
June 2018
Group Exhibition: Beyond One’s Own Territory
Den Norske Idealstaten
Raumschiff, University of Linz, Linz, Austria
November-December 2017
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TANGIBLE WORK:

Year 2020

TOTAL of 39 art pieces + 1 series of 60 drawings + 2 publications

- Group Exhibition, Kristiansand Kunsthall
- Presentation, KODE, Bergen
- Presentation, Hallvard Trætteberg, Løten Kommune
- Residency, Hallvard Trætteberg, Løten Kommune to develop artwork in connection with Hallvard Trætteberg’s work on Norwegian heraldry

Paintings
30 acrylic on aluminium (40 x 65) Den Norske Idealstaten
3 oil paintings on canvas (50 x 70) An Unfinished Project
Drawings
100+ ink on paper (20 x 30)

PAST EVENTS

Textile
2 hand embroidered banners (450 x 75 and 200 x 15) Den Norske Idealstaten
3 faner acrylic on textile, sewn, wood stand/holder by AGB (120 x 200) Fane 2018, Fane 2019, Idealstaten Fane
Installations
1 installation, print on paper (400 x 300, 40) Den Norske Idealstaten Scenography
Publications
Produced and published by AGB (conception, writing, design, and manual printing, collation, and binding)
Den Norske Idealstaten
Edition of 15 numbered copies, Hardcover, 15 x 10, 15 pages.
Alt Går Bra. Den Norske Idealstaten. Bergen: Alt Går Bra, 2018.
Den Norske Idealstaten
Edition of 50 numbered copies, Unbound, 29 x 21, 20 pages.
Alt Går Bra. Den Norske Idealstaten. Bergen: Alt Går Bra, 2017.

B) DISCURSIVE EVENTS
TOTAL of 103 public events + 6 upcoming

UPCOMING EVENTS
Year 2021
- Exhibiting artwork and discursive events, National Museum Opening Exhibition, Oslo
- Solo exhibition at Sandefjord Kunstforening
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Year 2020
- Presentation and exhibiting work, Bergen International Literary Festival, Bergen Litteraturhuset
- Presentation, Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Roma (Circolo Scandinavo), Rome
- Residency, Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Roma (Circolo Scandinavo), Rome, Italy, to develop work
in dialog with Pompeiian Third Style paintings and their influence in the Renaissance
Year 2019
Den Norske Idealstaten in Bergen: 19 events at 13 spaces
- Survey, Lampemannen Bar
- Survey, Bergen Kunsthall
- Presentation/Survey, Buekorpsmuséet Nordnes
- Survey, Skipperstuen Pub
- Presentation/Survey, Kulturnatt på Kunsthall 3.14
- Presentation/Survey, Oseana Kunst og Kultursenter, Os
- 2 Survey Sessions, Valgbodene Bergen sentrum
- Presentation, Kunstgarsjen in conversation with curator Sissel Lillebostad (Kabuso)
- 3 Survey Sessions and booth, Media City Bergen
- Fane performance in public space, diverse locations, Bergen
- Presentation, Bergen Offentlige Bibliotek in conversation with artist and curator Gitte Sætre (Kunsthall 3.14)
- Survey, Bergen Offentlige Bibliotek in conversation with artist and curator Gitte Sætre (Kunsthall 3.14)
- Survey and booth, Bergens Næringsråd event at Grand Konferanse- og Festlokale
- Presentation, Litteraturhuset in conversation with Prof. Knut Ove Arntzen (UiB)
- Performance Parade: 17 mai, public space, Bergen
Den Norske Idealstaten in Ålvik: 10 events at 8 spaces
- Presentation, KH Messen
- Reading Sessions (4 classes), Ålvik Skule
- Survey, Coop Supermarket
- Presentation, Ålvik Union
- Presentation/Survey, Aksjonsgruppe Informasjonsmøte, Folkets hus
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- Survey, Ålvik Brass Band Rehearsal, Folkets hus
- Survey, SV’s (Socialist Party) Lecture and Annual Meeting, Folkets hus
- Survey, Ålvik Public Library
- Presentation, Pensjonistforening
- Presentation, Elkem Bjølvefossen Factory
Den Norske Idealstaten in Other Locations
- Presentation, Bastard Art Book Fair/Oppland Kunstsenter, Norway Literature Festival, Lillehammer
- Kulturrådets årskonferanse (Norwegian Art Council annual conference), Trondheim
Year 2018
Den Norske Idealstaten Library Tour Funded by Fritt Ord: 8 events
- Survey, Kristiansand Public Library, Kristiansand
- Survey, Grimstad Public Library, Grimstad
- Survey, Arendal Public Library, Arendal
- Survey, Kragerø Public Library, Kragerø
- Survey, Porsgrunn Public Library, Porsgrunn
- Survey, Skien Public Library, Skien
- Survey, Tønsberg Public Library, Tønsberg
- Survey, Levanger Public Library, Levanger
Den Norske Idealstaten in Kirkenes: 12 events
- Assembly, Terminal B, Pikene på broen
- Exhibition, Terminal B, Pikene på broen
- School of Rhetoric and Reading Sessions (1 event daily during 1 week), Terminal B, Pikene på broen
- Survey, Kirkenes Atletklubb
- School of Rhetoric and Reading/Drawing Groups, Kirkenes VGS Skole
- Presentation, Frivillighetssentralen Eldrekafé
Den Norske Idealstaten in Levanger: 34 events (25 at LevArt + 9 other locations)
- 4 Assemblies, 3 Exhibitions, 3 Talks, 5 School of Rhetoric, 10 Reading Sessions, LevArt
- Presentation, Levanger City Council, Levanger Municipality
- Presentation, Levanger Cultural Council, LevArt
- Reading Sessions (4 classes), Vårtun School
- Survey, LevArt/Youth Club
- Survey, Marsimartnan (Traditional Market)
- Open Studio, LevArt’s Residency Apartment
- Presentation, Sosialistisk Venstreparti, SV Lokale
- Presentation and Surveys, Frikirken
- Project Display, Trondheim Open as guest of LevArt’s project PARK, Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K.),
Trondheim
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Den Norske Idealstaten in Other Locations: 6 events/classes
- Artists talk, JILC (Justices, Images, Langues, Cultures) Seminar, Institut des Hautes Etudes sur la Justice,
Paris, France
- Exhibition and performance (2 shows) in co-production with BIT Teatergarasjen: Samtaler som våpen og
bilder som skjold (Conversations as Weapons and Images as Shields), Kunsthall 3,14, Bergen
- Artists talk with Prof. Knut Ove Arntzen and Curator Anne-Gro Erikstad: Samtaler som våpen og bilder som
skjold, Kunsthall 3,14, Bergen
- Classes for 1 semester developing assembly structure for Den Norske Idealstaten, Paris La Villette Higher
School of Architecture (ENSAPLV), Paris
- Class for 1 week developing assembly structure for Den Norske Idealstaten, Bergen School of Architecture,
Bergen
- Publication: Den Norske Idealstaten for Bibliotek Nordica, Bergen
Year 2017
- Presentation/Survey, Kabuso, Øystese
- Presentation/Survey, Kunstnarhuset Messen, Ålvik
- Presentation/Survey, Kunstgarasjen PAB event, Bergen
- Presentation, LevArt, Levanger
- Presentation, In The Library, Bergen Art Academy (KMD) Library, Bergen
- Publication: Den Norske Idealstaten for In The Library, Bergen Art Academy (KMD) Library, Bergen
- Paper presentation, Conférence Bien Juger: Du symbole aux actes, Institut des Études Avancées de Paris,
Hôtel de Lauzun, Paris
- Group exhibition Beyond One’s Own Territory: Den Norske Idealstaten, Raumschiff, University of Linz, Linz,
Austria
- Presentation, Raumschiff, University of Linz, Linz, Austria
- Survey, Valgbodene Bergen sentrum

2- HOSTING INSTITUTIONS/VENUES/SITES
TOTAL of 57 venues of which 15 art-specific
15 Art-specific
Bergen Art Academy (KMD) Library, Bergen
Bergen Kunsthall, Bergen
BIT Teatergarasjen, Bergen
Coast Contemporary, Oslo
Kabuso, Øystese
KH Messen, Ålvik
Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K.), Trondheim
Kunstgarasjen, Bergen
Kunsthall 3,14, Bergen
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LevArt, Levanger
Oppland Kunstsenter (Norway Literature Festival), Lillehammer
Oseana Kunst og Kultursenter, Os
Raumschiff, University of Linz, Linz
Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Roma (Circolo Scandinavo), Rome
Terminal B, Pikene på broen, Kirkenes
42 Others
17 mai Parade, Bergen
Arendal Public Library
Bergens Næringsråd
Bergen Offentlige Bibliotek
Buekorpsmuséet Nordnes, Bergen
Coop Supermarket, Ålvik
Elkem Bjølvefossen Factory, Ålvik
Frelsesarmeen, Bergen
Frivillighetssentralen Eldrekafé, Kirkenes
Grand Konferanse- og Festlokale, Bergen
Grimstad Public Library
Institut des Études Avancées de Paris, Hôtel de Lauzun, Paris
Institut des Hautes Etudes sur la Justice, Paris
Kirkenes Atletklubb
Kirkenes VGS Skole
Kragerø Public Library
Kristiansand Public Library
Lampemannen Bar, Bergen
Levanger Frikirke
Levanger Municipality
Levanger Public Library
Litteraturhuset i Bergen
Marsimartnan (Traditional Market), Levanger
Media City Bergen
Pensjonisten, Kirkenes
Porsgrunn Public Library
Public space 17. Mai Bergen Parade
Skien Public Library
Skipperstuen Pub, Bergen
Smyrna Pinsemenighet, Kirkenes
Stiftelsen Betanien, Bergen
SV Lokale, Levanger
Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes
Tønsberg Public Library
Valgbodene Bergen sentrum
Vårtun School, Levanger
Youth Club, Levanger
Ålvik Folkets Hus
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Ålvik Pensjonistforening
Ålvik Public Library
Ålvik Skule
Ålvik Union

3- PRESS
TOTAL of 11 of which 4 by AGB, 5 by local press, 2 unpublished
Please note that in spite of AGB’s persistent requests to the art press, no art criticism has been produced about
Den Norske Idealstaten in Bergen nor in Norway. Two articles have been commissioned by LevArt, but were
never published.
- Alt Går Bra. “Faner og våpenskjold”, Fjeldgutten, November 2019
- Johansen, Eva S. “Hvilket samfunn drømmer vi om?” Nordnesrepublikken, September 16, 2019 (online)
- Johansen, Eva S. “Nå later vi som vi er ferdige med å klage.” Nordnesrepublikken, May 16, 2019 (online)
- Valvatne, Bård. “Leita etter framtidsvisjonar i Ålvik.” Hordaland Folkeblad, February 1, 2019 (print and online behind paywall)
- Movlud, Gunel. “Kunsten og ideal-samfunnet.” Innherred, September 29, 2018 (print and online behind
paywall)
- Sundland, Kjersti. “Folk i Sør-Varanger har et større perspektiv.” Sør-Varanger Avis, September 3, 2018 (print
and online behind paywall)
- Alt Går Bra. “Hvis kommunen var drevet som en bedrift,” Innherred, September 11, 2018 (printed and online)
- Alt Går Bra. “Ytringsfrihet, teater og nett-troll.” Billedkunst 2 (April 2018): 117-9.
- Rongved Amundsen, Julie. “Samtaler som bilder, en tekst om Alt går bra og Pier Paolo Pasolini” (2018, unpublished)
- Freyr, Kamilla. “Min oversettelse og oppsummering, Den norske idealstaten/ Alt Går Bra: Forsamlingen”
(2018, unpublished)
- Alt Går Bra. “Den norske idealstaten.” Røyst, University of Bergen, (November 2017).

4- CONVERSATION PARTNERS
Ildsjeler (Engaged Citizens)
Bjørn Otto Wallevik (musician, Ålvik)
Odd Hugo Eriksen (Buekorpsmuseet, Bergen)
Reidun Danielsen (teacher, Levanger)
Willy Bangsund (wrestling coach, Kirkenes)
Artists, Art Theorists, and Curators
Anne-Gro Erikstad (director and curator at LevArt)
Arvid Sveen (heraldic artist)
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Arvid Sveen (heraldic artist)
Aud Åse Reitan (director and curator at Levanger Fotomuseum)
Chto delat (art collective)
Gitte Sætre (curator at Kunsthall 3.14)
Prof. Isabelle Barberis (Theater Sciences, Paris-Diderot University)
Prof. Knut Ove Arntzen (Theater Sciences, UiB)
Malin Barth (director and curator at Kunsthall 3.14)
Profs. Nathalie Goedert and Ninon Maillard (IMAJ Law and Image, University of Nantes/University Paris Sud)
Prof. Nina Volckmar (researcher of faner, NTNU)
Sissel Lillebostad (director and curator at Kabuso)
Valerie Hayert (Emblems/Allegories, researcher at Institut des Études Avancées de Paris)
Vitaly Komar (from art duo Komar and Melamid)
Herald William Hunt (Heraldry, Royal College of Arms)
Philosophers, Historians, Sociologists, Mathematicians/Hackers
Birk Tjelmeland (20-year-old mathematician and hacker, Norway’s #1 programmer)
Prof. Chantal Mouffe (political philosopher at the University of Westminster)
Dominique Pagani (oral philosopher in the Socratic tradition, Paris)
Prof. Jacques Rancière (aesthetician and philosopher, retired from Paris 8 University)
Radical Philosophy and Literature Research Group at UiB
Prof. Ray Oldenburg (urban sociologist, author of The Great Good Place and the concept of “third place,” retired from the University of West Florida)
Sveinung Havik (local historian, Levanger Bymuseet)
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YEAR 2017

R E S E A R C H
J U LY

Research at the 11th International Conference of the Society of Emblem Studies at the University of Lorraine in Nancy, France

E V E N T
AUGU ST

Presentation and Group Survey, In the Library Series, Art Academy, Bergen

E V E N T
AUGU ST

Presentation and Group Survey, Performance Art Bergen event, Kunstgarasjen, Bergen

R E S E A R C H
SEPTEMBER

Research at the Royal College of Arms under the guidance of Herald William Hunt, London,
UK

E V E N T
SEPTEMBER

Presentation and Individual Surveys, Levanger Public Library Levanger

E V E N T
SEPTEMBER

Performative event, LevArt, Levanger

E V E N T
SEPTEMBER

Discursive event, LevArt, Levanger

A R T W O R K
OCTOBER

Series of drawings of coats of arms, ink on paper

R E S E A R C H
NOVEMBER

Research in Rome and Vesuvian towns. Photographs at the Vatican Museums and Villa
Farnesina, Rome, Italy

E V E N T
NOVEMBER

Presentation and Group exhibition Beyond One’s Own Territory: Den Norske Idealstaten,
Raumschiff, University of Linz, Linz, Austria

NOVEMBER

Den Norske Idealstaten featured in Røyst, a publication from the University
of Bergen.
Alt Går Bra. “Den norske idealstaten.” Røyst, no. 8 (2017): 33-38.

E V E N T
DECEMBER

DECEMBER

Presentation and Individual Surveys, Kabuso Art Center, Øystese

Presentation, Individual Surveys, and artwork production, KH Messen, Ålvik

A R T W O R K
DECEMBER

Printing Den Norske Idealstaten publication at Alt Går Bra’s mimeograph printing and publishing studio, Bergen

A R T W O R K
DECEMBER

Publication Den Norske Idealstaten, 2017
Handmade, mimeographed publication on hand-etched wax stencils, Edition of 50, Unbound, 30 x 22 cm. (11.8 x 8.6”), 15 pages. Den Norske Idealstaten survey drawings publication.

YEAR 2018

R E S E A R C H
JA N UA RY

Local history research, Levanger

E V E N T
JA N UA RY

Reading group, LevArt, Levanger

Presentation and drawing, Levanger Youth Club, Levanger

A R T W O R K
JA N UA RY

Maquettes for performative debate and solo exhibition produced by BIT Teatergarasjen,
Kunsthall 3.14, Bergen

E V E N T
F E B RUA RY

Performative debate with 8 guests and solo exhibition produced by BIT Teatergarasjen, Kunsthall 3.14, Bergen

E V E N T
F E B RUA RY

Performative debate with 8 guests and solo exhibition produced by BIT Teatergarasjen, Kunsthall 3.14, Bergen

A R T W O R K

Den Norske Idealstaten Shields, 2018-ongoing, acrylic on aluminium, 40 x 65 cm (selection
from series)

E V E N T
F E B RUA RY

Floor plans for performative debate with 8 guests and solo exhibition produced by BIT Teatergarasjen, Kunsthall 3.14, Bergen

E V E N T
F E B RUA RY

Den Norske Idealstaten exhibition and exhibition presentation with curator Anne-Gro Erikstad and Prof. Knut Ove Arntzen, Kunsthall 3.14, Bergen

E V E N T
F E B RUA RY

Performative debate with 8 guests and solo exhibition produced by BIT Teatergarasjen, Kunsthall 3.14, Bergen

E V E N T
F E B RUA RY

Performative debate with 8 guests and solo exhibition produced by BIT Teatergarasjen, Kunsthall 3.14, Bergen
Diego Fusaro
Kajsa Ekis Ekman
Mary Miller
Morten Myksvoll
Truls Lie
Bård Larsen
Silje Hjemdal
Sofie Marhaug

E V E N T
MARCH

Presentation and reading groups, Vårtun School, Levanger

Drawing and reading groups, Vårtun School, Levanger

E V E N T
MARCH

Assembly, LevArt, Levanger

E V E N T
MARCH

Individual Surveys, Winter Market, Levanger

E V E N T
MARCH

Exhibition and Individual Surveys, LevArt, Levanger

E V E N T
MARCH

School of Rhetoric, KiT Bookfair, Trondheim Academy of Fine Arts, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim

E V E N T
MARCH

Presentation, Levanger Municipality, Levanger

E V E N T
APRIL

School of Rhetoric, LevArt, Levanger

E V E N T
APRIL

Drawing and reading session, LevArt, Levanger

E V E N T
APRIL

Assembly, LevArt, Levanger

A R T W O R K
APRIL

Fane making for May 17 parade, Alt Går Bra studio, Bergen

E V E N T
M AY

17. Mai Parade, Public space, Bergen

R E S E A R C H
M AY

Research, Levanger Fotomuseet, Levanger

Research, Levanger Bymuseet, Levanger

R E S E A R C H
M AY

Alt Går Bra teaching nearly 150
architecture students to develop
projects for Levanger’s assembly
site.
- 6 classes during 1 semester at
Paris La Villette Higher School of
Architecture (ENSAPLV), Paris
- 1 class during 1 week at Bergen
School of Architecture, Bergen

A R T W O R K
M AY

Building Den Norske Idealstaten assembly site in the public space, hosted by LevArt, Levanger

A R T W O R K
JUNE

Den Norske Idealstaten assembly site in the public space, hosted by LevArt, Levanger

A R T W O R K
JUNE

Banner, hand embroidery on textile, 500 x 75 cm

A R T W O R K
JUNE

Preparing the banner for Den Norske Idealstaten assembly, LevArt, Levanger

E V E N T
JUNE

Assembly hosted by LevArt, Public space, Levanger

E V E N T
JUNE

Den Norske Idealstaten assembly day 1, Public space, hosted by LevArt, Levanger

E V E N T
JUNE

Thirty projects by architecture students exhibited at Alt Går Bra’s solo exhibition at LevArt,
Levanger

E V E N T
JUNE

Solo exhibition, LevArt, Levanger

E V E N T
JUNE

Solo exhibition, LevArt, Levanger

Solo exhibition, architecture students section, LevArt, Levanger

E V E N T
JUNE

Solo curated exhibition, Levanger Kunstforening, Levanger
Artwork: 1 AGB fane together with 12 faner from Levanger Museum and 20 photographs
from the Levanger Photo Museum

E V E N T
JUNE

Solo curated exhibition, Levanger Kunstforening, Levanger
Artwork: 1 AGB fane together with 12 faner from Levanger Museum and 20 photographs
from the Levanger Photo Museum

Talk by Prof. Nina Volckmar, LevArt, Levanger

Solo curated exhibition, Levanger Kunstforening, Levanger

E V E N T
JUNE

School of Rhetoric, LevArt, Levanger

Presentation, SV lokale, Levanger

A R T W O R K
AUGU ST

Den Norske Idealstaten, 2018
Handmade, mimeographed book on hand-etched and typewritten wax stencils, Edition of
12, Hardcover, 15 x 10 cm, 15 pages. Den Norske Idealstaten survey drawings publication.

E V E N T
AUGU ST

Individual Survey, Private home, Bugøynes

E V E N T
AUGU ST

Reading Group, Pikene på broen’s Terminal B, Kirkenes

E V E N T
SEPTEMBER

Public debate, Pikene på broen’s Terminal B, Kirkenes

E V E N T
SEPTEMBER

Reading and drawing session, Pikene på broen’s Terminal B, Kirkenes

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Surveys, Kirkenes Atletklubb, Kirkenes

E V E N T
SEPTEMBER

School of Rhetoric, Kirkenes VGS, Kirkenes

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Survey, Private home, Vardø

E V E N T
SEPTEMBER

Solo Exhibition, Pikene på broen’s Terminal B, Kirkenes

E V E N T
SEPTEMBER

Den Norske Idealstaten Banner, 2018, Embroidery on textile, 450x75, Solo Exhibition, Pikene
på broen’s Terminal B, Kirkenes

E V E N T
SEPTEMBER

Den Norske Idealstaten Scrolls, 2018, Mimeograph prints on rolls of
paper, 400x300
Solo Exhibition, Pikene på broen’s Terminal B, Kirkenes

E V E N T
DECEMBER

Den Norske Idealstaten Library Tour, Individual Surveys, Tønsberg Public Library, Tønsberg

E V E N T
DECEMBER

Library Tour including 8 libraries, Kristiansand Public Library, Grimstad Public Library, Arendal Public Library, Kragerø Public Library, Porsgrunn Public Library, Skien Public Library,
Tønsberg Public Library, Tønsberg

YEAR 2019

148

R E S E A R C H
JA N UA RY

Research (due to protection of privacy, it was not possible to photograph certain events),
Ålvik
Elkem Bjølvefossen Factory
Ålvik Museum
Ålvik Public Library
Ålvik Union

E V E N T
JA N UA RY

Presentation, Ålvik Folkets Hus, Ålvik

E V E N T
JA N UA RY

Individual Surveys and presentation (due to protection of privacy, it was not possible to photograph certain events), Ålvik
Ålvik Folkets Hus
Ålvik Coop Supermarket

E V E N T
JA N UA RY

Individual Surveys and presentation (due to protection of privacy, it was not possible to photograph certain events), Ålvik
Ålvik Pensjonistforening
Ålvik Public Library

E V E N T
JA N UA RY

Children’s drawings after readings of Plato’s Republic, passage on
the cave (due to protection of privacy, it was not possible to photograph certain events), Ålvik Skule

E V E N T
JA N UA RY

Children’s drawings after readings of Plato’s Republic, passage on
the cave (due to protection of privacy, it was not possible to photograph certain events), Ålvik Skule

A R T W O R K
MARCH

Fane making, Alt Går Bra studio, Bergen

A R T W O R K
MARCH

Fane, acrylic on silk, 125 x 200 cm

E V E N T
M AY

17. Mai parade, Bergen

A R T W O R K
JUNE

Fane making, Alt Går Bra studio, Bergen

A R T W O R K
JUNE

Fane, acrylic on silk, 125 x 200 cm

E V E N T
AUGU ST

Individual Surveys and booth, Bergens Næringsråd event, Grand Konferanse- og Festlokale,
Bergen

E V E N T
AUGU ST

Individual Surveys and booth, Bergens Næringsråd event, Grand Konferanse- og Festlokale,
Bergen

E V E N T
AUGU ST

Talk with Prof. Knut Ove Arntzen (UiB), Bergen Litteraturhuset, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Surveys, Valgbodene in public space, Bergen

E V E N T

SEPTEMBER

Individual Surveys, Valgbodene in public space, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Surveys, Valgbodene in public space, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Surveys, Valgbodene in public space, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Talk with artist and curator Gitte Sætre, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Surveys, Lampemannen Bar, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Surveys, Lampemannen Bar, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Individual Surveys and booth, Bergen Media City, Bergen

E V E N T

SEPTEMBER

Booth, Individual Surveys and discussions with journalists and with politicians from different
politiacl parties, Bergen Media City, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER

Talk, Buekorpsmuséet Nordness, Bergen

E V E N T
SEPTEMBER
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E V E N T
JA N UA RY F E B RUA RY

Presentation, Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Roma (Circolo Scandinavo), Rome, Italy

Presentation and artwork display, Bergen International Literary Festival, Litteraturhuset, Bergen

Residency, Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Roma (Circolo Scandinavo), Rome, Italy

Samtaler som bilder - en tekst om Alt går bra og Pier Paolo Pasolini
Av Julie Rongved Amundsen

1968 var et begivenhetsrikt år. Det var et år som kom til å
prege det samfunnet som oppstod i kjølvannet av det og
som har fått en spesiell kulturell status i etterkommernes
bevissthet. Ikke bare ble den eksisterende verdensorden
snudd på hodet i Paris, både Martin Luther King og Robert F. Kennedy ble skutt og drept, Sovjetunionen invaderte Tsjekkoslovakia og det var krig i Vietnam. En ny
verden var i emning, en verden som gang på gang skulle
se seg tilbake og aldri slutte å la seg fascinere. Samtidig
med disse store historiske hendelsene vi visst aldri klarer
å slippe helt skrev den italienske kunstneren og filmskaperen Pier Paolo Pasolini et manifest for et nytt teater.
Den amerikanske performanceteoretikeren Richard Schechner kommenterer i boken The Future of Ritual
hvordan revolusjoner i sin innledende fase er karnevaleske hendelser. Hierarkiene oppheves, performativitet og
glede er allestedsnærværende og optimismen råder. Så
blir revolusjonene enten slått ned på eller de går over i
en ny hverdag og det karnevaleske overtas av nye strenge
regler eller likegyldighet. Det er også denne ideen om
performativ glede og tiltakslyst vi ettertidsbeboere ofte
har av de revolusjonære hendelsene i 1968. Den oppløftede performative gleden er imidlertid ikke til stede i Pasolinis manifest. Pasolinis nye teater skulle ikke avspeile
de karnevaleske protestene som var en del av tidsånden,
men fokusere på det politiske ordet fremfor handling. For
ham var teatret en seriøs affære, men også Pasolini har
tanker om demokrati, meningsutveksling, endringer av
klassesamfunnet for en ny og bedre fremtid. Pasolinis nye
teater skulle ikke være et teater for glede, det skulle være
et teater for ordet, det rene skjære ordet og dets betydning.

A/B og C. Peter Brook sier i boken The Empty Space at
han kan lage teater hvor som helst bare han har et tomt
rom. Hvis en mann da krysser det tomme rommet og
noen ser ham gjøre det så er det teater. Her er avstandene
annerledes. Det er en avstand mellom publikum og mannen, og mellom publikum og rommet, men ikke nødvendigvis noen avstand i mannen selv eller i oppfatningen
publikum har av ham. Jerzy Grotowski avskaffet i sitt arbeid med det fattige teater alt han mente var overflødig i
teatret for å sitte igjen med selve essensen. Det som var igjen var skuespillere, rom, publikum og kommunikasjon.
Den kanadiske teaterviteren Josette Féral snakker om clivage, en spaltning i rommet som oppstår når
man vil den skal oppstå, og sånn sett eksisterer clivage
både i teatrets kommunikasjon og i tilskuerens vilje til teatralitet. Teater handler sånn sett om kommunikasjon og
kommunikasjonsrammer, men også hvordan man rammer inn den samme kommunikasjonen, og det forstår
Pasolini når han forsøker å lansere ordets teater og ta avstand fra snakketeatret, som er det han kaller det borgerlige teatret. Teater handler imidlertid også om avstand, og
det er usikkert hvor avstanden i Pasolinis nye teater skal
ligge, og om det finnes rom for den kunstnerlige undringen som ligger så nært i de teaterdefinisjonene som baserer seg på opplevd avstand. Det er derfor jeg lurer på om
Pasolini egentlig liker teater eller om han fullt ut forstår
hva teater er, for ønsket om endring som kommer frem i
manifestet tyder mer på at han vil avskaffe teatret og dets
meningsoverskudd enn å skape et nytt teater for en ny tid.
Iscenesettelsen av manifestet
Når performancegruppen Alt Går Bra har satt seg fore å
iscenesette Pasolinis manifest er det gjennom velvillig lesning og analytisk innsats og med formål om å tenke nytt
både rundt manifestet som genre og på hvordan Pasolinis
tanker kunne ha sett ut i praksis i en annen tid og på et
annet sted. For det med tid og sted blir ganske sentralt.
Pasolinis 1968 er ikke Alt Går Bras 2018, men forskjellen mellom tidene og stedene blir til en avstand som kan
være fruktbar. I iscenesettelsen av manifestet har Alt Går
Bra forsøkt å tenke nettopp hvordan en forståelse av Pasolinis manifest kunne sett ut i dag, men det er også et
selvstendig kunstprosjekt, et kunstprosjekt som nettopp

Pasolini og teatret
I sin insistering på det seriøse og lekløse virker det først
underlig at Pasolini velger seg teatret som utgangspunkt
for manifestet, for det virker ikke som om han liker teater
så veldig godt. Han sier det også selv innledningsvis at
det nye teatret må bli det teatret ikke er. Det finnes mange
forsøk på å definere teater. Et av de mest kjente er teaterhistorikeren Eric Bentleys definisjon ”A spiller B mens C
ser på.” Her består teatret av to avstandsledd. Først er det
en avstand mellom A og B, og så er det en avstand mellom
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dyrker avstanden i tid, sted og kontemplasjon mellom
verket, publikum og det verket henviser til.
Da manifestet ble iscenesatt i Bergen i februar 2018 var ulike folk fra norsk og bergensk offentlighet
invitert inn til å snakke for et publikum. De hadde alle
ulik tilknytning og ulike ideologioppfatninger, men felles
for dem var at de gjerne ville forelese om noe de brydde
seg om. Alt Går Bra hadde bygget en scene, og det er i
den oppbygde scenens tilstedeværelse at teatret er mest
nærværende i performancen. Dette til tross for at Brook
og Grotowski, og flere med dem, helt enkelt har vist at
oppbygde scener er langt fra en nødvendighet for teatret.
For kanskje er det når det som skjer ikke er umiddelbart
gjenkjennelig som teater at den opphøyde scenen blir et
teatersymbol, noe som på semiotisk vis forteller oss at
dette faktisk er teater. Det er også i den oppbygde scenen
at underliggjøringsaspektet innføres og publikum blir
bedt om å ta innover seg de eksisterende avstander og
tenke en gang til at det de er med på er en iscenesettelse.
Aktørene som var med, konsekvent av Alt Går
Bra kalt aktør-skuespillere, hadde kanskje ikke samme
innfallsvinkelen til at det de var med på var teater. De
gikk ned fra scenen i et forsøk på å nærme seg publikum.
De hadde et budskap, et budskap de ønsket at publikum
skulle høre, en idé eller overordnet forståelse av verdensordenen, og da føltes ikke den fysiske avstanden til publikum, som teaterideen tross alt er avhengig av, komfortabel. Kanskje var det også gjennom å avslå teaterscenen at
Pasolinis ideer om det nye teatret best ble illustrert. For
den fysiske avstanden ble mindre, men den ble jo ikke
borte. Publikum skjønte fremdeles hvem som ledet ordet, og skillet mellom scene og sal var ikke avskaffet, men
skrittet vekk fra det som minnet publikum om at dette var
en del av en teaterutforskning viste plutselig hva denne
teaterutforskningen bestod av.

skal se ut, og malt det de har sagt. Da handler de malte
skjoldene om ideer om representasjon og demokrati.
Den overordnede tittelen på våpneskjoldprosjektet, Den
Norske Idealstaten, henviser til Platons idealstat. Platon
og Pasolini har noen overraskende likheter. Platon misliker kunst fordi kunsten etterligner virkeligheten og
dermed fjerner seg fra det Platon anser som en ideell
idéverden. Mimesis er for Platon noe negativt, og det
kan det virke som det er for Pasolini også. Teatret skal
ikke forholde seg til virkeligheten, teatret skal være virkeligheten. Når teatret skal være det teatret ikke er, er det
også en forflytning vekk fra teatrets mimetiske potensiale. Gjennom kommunevåpenprosjektet gis hele ideen
om det mimetiske og diskusjonen om hvorvidt mimesis
er nødvendig en ideologisk og symbolsk dimensjon.
I sin bok National Identity skriver Anthony
D. Smith om fremveksten av nasjonalstater og tankene
knyttet til ideen om det nasjonale. Mange nasjonale prosjekter har vokst frem som et resultat av konsolidering av
makt og som makthaveres behov for legitimitet i bredden av befolkningen. Benedict Anderson kaller nasjoner
imagined communities, samholdet i nasjonen er en konstruksjon, en idé, et bilde. Som idé er nasjonen nesten
et mimetisk prosjekt, et vedvarende kunstverk som har
overskredet kunstverkets begrensninger og blitt til den
mest nærværende virkelighet og identitet. Å kalle nasjonen et kunstverk, er kanskje å trekke det litt langt, men
Anderson er selv opptatt av hvordan nasjonen oppstår i
språk. Han knytter fremveksten av nasjonalstater til trykkekunsten og mulighetene for å trykke bøker på lokale
språk og ut fra det kan man lese hvordan det nasjonale
språket blir et nasjonalt symbol.
En lesning av nasjonen som prosjekt gjør også at
en vridning av symbolbruken skaper en underliggjørende
avstand i nasjonspersepsjonen. Våpenskjoldene fungerer
som en påminner om at maktstrukturer og samfunnsdannelser har symbolske uttrykk, og det blir tydelig at
lesningen av dem har likheter med all annen lesning der
den mimetiske oppfatningen er opp til den enkelte. Samtidig forteller våpenskjoldene oss at denne typen symbolbruk er avhengig av offentlige strukturer og kollektive
ordninger. Akkurat som teatret bare kan eksistere i gruppekommunikasjonen er nasjonsideen grunnlagt i troen
på kollektivt samhold.

Den Norske Idealstaten
Som del av det helhetlige performanceprosjektet å iscenesette Pasolinis manifest har Alt Går Bra laget en
installasjon med bilder inspirert av våpenskjold. De er
montert rundt i rommet og satt opp for at publikum kan
observere dem som i en tradisjonell gallerisetting etter at performancene er avsluttet. I tittelen på prosjektet
Samtaler som våpen og bilder som skjold, refererer de til
våpenskjoldbegrepet. Det gir assosiasjoner til adelskap og
nærmest føydale strukturer, men i norsk sammenheng er
det kanskje kommunevåpen som ligger tanken nærmest.
Kommunevåpnene representerer noe demokratisk, noe
folkelig, og er i tillegg ekstra i vinden for øyeblikket på
grunn av de landsomfattende kommunereformene hvor
et stort antall kommuner skal slås sammen frivillig eller
ved tvang.
Alt Går Bra har i inngangen til dette prosjektet
spurt mennesker om hvordan de ville at våpenskjoldene

Teatrets død
Pasolinis manifest er ikke en kjærlighetserklæring til
teatret, det er en dødstrussel. Det er på mange måter en
dobbel dødstrussel. For det første må teatret opphøre å
være det teatret er, men for det andre er det også bare
ved å gjøre det at teatret kan overleve. Ifølge The New
York Times skal Pasolini i 1967, i året før manifestet, i et
intervju ha sagt at det bare er i dødsøyeblikket at livet,
det som tidligere har vært tvetydig og umulig å dechif-
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blottet for karneval, fest og underholdning, men
som seriøs debattarena som snur om på ideen om
ritualistisk kommunikasjon.
Pasolini vil at det nye teatret skal ligne på
et athensk demokrati. Hvis vi ser bort fra at han
mest sannsynlig legger til grunn en romantisk idé
av dette demokratiet og velger å ignorere problematiske forhold ved det antikke athenske samfunnet,
som slavehold og at demokratiet i all hovedsak var
tilpasset deler av befolkningen, tenker jeg at det
gir rom for en interessant ritualistisk lesning av de
demokratiske prosessene. Det athenske demokratiet
var basert på at borgere, frie menn, møttes på torget
og ble enige om viktige beslutninger. Det var en
fysisk møteplass der debatter ble holdt og enigheter
inngått. Ytringsfriheten var her et viktig premiss.
Gjennom Alt Går Bras fremstilling av
demokratiet som et teatralt prosjekt gis demokratiet noen ritualistiske trekk. Det er ordet i seg selv
som trer frem som dette teatrets viktigste faktor,
men ordet som sies blir mindre viktig enn ordet
som handling. Det er det at samtalen føres som
gir den betydning, ikke hva ordene betyr. Kommunikasjonen gis da en estetisk kvalitet, og flytter
fokus vekk fra det politiske uttrykket til et fokus på
deltakelse, samvær og endring gjennom samvær
fremfor enighet. For det er ingen som tror eller for
den del, ønsker, at det skal komme noen enighet ut
av disse forelesningene. Det er ikke overbevisningsteater, men et rom der ordet eksisterer som semiotisk tegn uten egentlig innhold.
I Norge er ideen om demokratiet en av de
viktigste bærerne for norsk ideologi. Ikke bare er
det en faktisk styreform, en styreform vi nok med
rette mener er et gode, det er også blitt et symbol for
vår egen samfunnssuksess. I Samtaler som våpen
og bilder som skjold og Den Norske Idealstaten
er det demokratiet som symbol og som symbolsk handling som løftes frem. Det både belyser at
demokratiet kan leses som mer enn en styreform og
at denne styreformen fort kan føles fremmedgjort
fra det menneskelige møtet. For det er i demokratiet
som menneskelig møte at Pasolinis manifest trer
frem som en viktig referanse. For selv om Pasolinis
idé om teater gjør at den meningsutvekslingen han
selv ser for seg, den som skal være gratis for fascister under 25 år og som åpenbart skal ha opplysning
som formål, blir et kunstverk når den gis en ramme
av teater, blir dette kunstverket en kommentar på

demokratiet som form.
For på samme måten som nasjonen er en
konstruksjon, og samholdet er innbilt er demokratiet heller ikke gudegitt. Akkurat som nasjonen er
ideologi er demokratiet ideologi. Teatret er også
ideologi. Det har til alle tider vært knyttet til samfunnskonstruksjoner, men teatret utfordrer også
de bestående ideene ved at det setter de bestående
ideene i et perspektiv. Som mimesis tar teatret utgangspunkt i det som finnes rundt oss, men tilfører
det fiksjon og skaper en ramme av det overvirkelige.
Når man tar det som finnes og setter det i en ramme
av det som ikke finnes er fortolkningsmulighetene mange. Det er lett å lese Pasolini som om han
ønsker seg teatrets død. Hvis det er teatrets død han
ønsker, er det for at teatret skal bli det teatret ikke
er, at det skal bli noe mer. Det er når teatret dør at
vi også ser hva det er for noe, og det som skulle bli
til i teatrets død får en ny eksistens, en ny fortolkningsmulighet gjennom døden. Ordene mister sin
betydning til kunsten, men kunsten tilfører ordet
noe annet. Demokratiet mister sin politiske kraft,
blir et symbol, og gjenoppstår som noe som minner
oss på hva som en gang var. Ordets teater blir teater
først når ordet har fått en teatral kraft og eksisterer
som kommunikasjon i publikums vilje.
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Folkeforsamlings Idealstat
Av Kamilla Freyr

Gjør kunsten nytte?
Kan den fremme
nasjonens liv på noe sett?
Det svarer straks en myndig stemme,
en baryton av næringsvett:
“Om kunst gjør noen nytte?
Spør De meg,
som går den brede næringsvei,
vil svaret bli et avgjort nei.
Hva nytte har man sosialt
av maleri, skulptur og sang?
Er ikke kunst, oppriktig talt,
et annet navn på lediggang?
Hva gjør en kunstner? Jo, han gir
en såkalt “form” til leirklatter,
noterer lyder på papir
og maler ting som ingen fatter;
han gjøgler, danser, går omkring
og gjør- ja, kort sagt: ingenting!
Nei, kunsten har, så vidt jeg skjønner,
alldeles ingenting å si
for vår import av soyabønner
og vår kalosjeindustri.
Hva gagner føyter og gitarer
vår produksjon av fødevarer?
Kan denne «kunst» på noen måte
få gi vårt landbruk bedre kår,
få gjennoppbygd vår handelsfåte
og nyttet fossekraften vår?
Å sette slike hjul i sving,
det er – det er å gjøre ting.
En kunstner er jo medfødt doven
en slags forfnet lasaron
som gjør det til en profesjon
å omgå lediggjengerloven,
som ikke spinner, ikke vever,
men simpelthen går rundt og lever,
(hva man aldeles ikke bør!)
som ikke samler korn i lade
og samfunnsmessig sett gjør skade,
forsåvidt som han intet gjør.
En tung belastning, rett og slett,
på landets nasjonalbudsjett!
Nei, la det sies uærbødig:

All kunst er luksus – overfødig
som nertz og perler, som sigar
og vin og kaviar??
Akk, hard er dommen, streng er tonen,
men la oss svare denne mann:
Forsøk å tenk Dem – hvis De kanhva følgen ble så fremt nasjonen
var lykkelig kvitt sin kunstnerstand.
Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige «nytter»
Er formen som føler, er bildet du ser, er tonen som lytter....
I høyere grad enn fornuftige mennesker aner
er kunstnerne folkets nødvendige sanseorganer.
Hvis kunsten ble tatt fra folk, ble det som å rane
dets øyne og dets ører, dets hud, dets nese og gane.
En kropp blir berøvet sitt lys, dens saft vil fortørke,
og blind vil den kave omkring som en robot i mørke.
For kunsten er mer enn et fag, den er mere enn kallet for
utvalgte få
– den er formende kraft i oss alle.
Den er alt som er fruktbar uro, en fjær i vårt indre,
en drift som vil skape et større av det som er mindre.
Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse, er
virksom i barnet som leker med sand i en kasse.
Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det,
og se, det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade.
og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge,
og broer og byer og skip vil det ingengang bygge!
Driv kunstneren ut: all lek vil du dermed fordrive
og mister du evnen til lek, da mister du livet.
Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige «nytter»
er formen som føler, er diktet som ser, er tonen som
lytter?
André Bjerke, 1951
Dialogens scene
Da jeg ble bedt om å oversette og oppsummere det vi
har vært med på denne helgen, falt det meg naturlig å
starte med å låne André Bjerkes ord om kunstneren. For
selv om vi har utgjort en folkeforsamling denne helgen,
har vi ikke vært i en politisk sammenheng - men snarere
en kunstnerisk, estetisk og sanselig sammenheng. Som
folkeforsamling har vi møttes på kunstens arena: Det er
kunstnergruppen Alt Går Bra og LevArt som har satt
opp den scenen for dialogisk praksis eller det Ordets
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Teater som vi har vært del av.
Denne helgen har vi vært med på en nyskriving
av Platons tekst Staten i en norsk kontekst. Med Staten
oppfordrer den antikke grekeren oss til å tenke nytt og
se samfunnet med nye øyne når vi skal se for oss hvilket
samfunn vi ønsker oss. Men når vi gjør det, skal vi ikke
tenke oss det umulige - det vi tenker skal være mulig å
sette ut i live. Med spørsmål som hva er en idealstat, hva
er et godt samfunn, hvordan samles vi og hvilke ideer
samles vi om, har kunstnergruppen Alt Går Bras uttalte
rolle i denne folkesamlingen vært å være en irriterende
klegg som stadig biter den dovne hesten i bakenden.1
Med retorikkskolen fkk vi med oss verktøy til å kunne gå inn i konstruktive dialoger. Vi fkk vite at mye av
problemet med retorikken i dag er at vi blander retorikkens ulike grener og at vi ikke begrunner hvorfor vi
mener det vi mener, men for eksempel bare sier at denne
folkeforsamlingen er interessant fordi den er skikkelig
interessant. Med retorikkskolen ble vi bedt om å legge all
klaging og syting bak oss, tenke konstruktivt og begrunne våre ideer.

ha en stemme og få si noe om det samfunnet vi bor i.
Her har vi å gjøre med et såkalt deliberativt demokrati
eller samtaledemokrati. I samtaledemokratiet grunnes
avgjørelser i brede, ofentlige debatter fremfor stemmegivning alene, og politiske avgjørelser fattes først etter at
borgerne har luftet sine synspunkt, argument, refeksjoner og meninger. Her er det samfunnets felles beste, og
bare ikke politisk makt, som skal danne grunnlaget for
viktige samfunnsavgjørelser.
For Sveinung er kultur livet og livet kultur og i
hans idealstat har gode ”tredje steder” stor betydning.
Såkalte tredje steder er omgivelser som skiller det første
stedet (hjemmet) fra det andre stedet (arbeidet) – slik
som kulturhus, museer og bibliotek: Et godt sted utenfor
hjemmet. Men for å få slike gode tredje steder må vi ifølge Sveinung forta det umuliges kunst – vi må sette det
andre foran det første og diskutere kultur før økonomi.
Den skolegården som vi nå er i, og som skal
gjøres om til en park for befolkningen, er et ypperlig eksempel på et tredje sted. I boken The Great Good Place
argumenterer Ray Oldenburg for at det tredje stedet ikke
bare er viktig for borgerliv, demokrati og engasjement,
men fordi det gir oss følelser for et sted. ”Ditt tredje sted
er der du kjenner at du kan slappe av i det ofentlige”,
skriver Oldenburg, ”og der du både møter kjente fjes og
får nye bekjentskap.”
Mamoun og Shams er opptatt av at morgendagen fødes i dag. I ungdommen leste Mamoun Platons
tekster og uttrykte vakkert det forholdet han fkk til
dette tankegodset med: ”The thoughts of Plato mixed
with the songs of the birds in my head”. Shams leste opp
Mamouns fortelling om empati. Om Abdullah som vil
hjelpe den fattige Ali med penger, men som får pengene
i retur med klar beskjed om at Alis familie ikke er tiggere. Men da Abdullah tilbyr Ali arbeid er dette noe han
kan ta imot. Ali kommer i arbeid, og med tid begynner
han å hilse på folk med oppreist hode, barna får varme
klær og det kommer røyk fra huset hans. I Mamouns
idealstat er arbeidet svaret. Vi behandler hverandre
med verdighet og oppdrar kommende generasjoner til å
kunne føle hverandres smerte.
For Magnar handler idealstaten om å vende
ryggen til krefter som ikke søker mot det gode. Magnars
ideal gir plass til tilleggsreferanser. Slik jeg tolker Magnar handler dette om at vi tar med alt det andre - som
også er relevant – når vi tenker om det gode samfunnet.
Magnar vil våkne om morgenen og vite at de menneskene hans skal møte vil godt og at de er ”hel ved”. Som
Mamoun er også Magnar opptatt av arbeid, han vil at arbeidsoppgavene skal gå på rundgang slik at vi alle forstår
hva de grunnleggende samfunnsoppgavene går ut på
og får en forståelse av hva samfunnet trenger. Magnars
idealstat har følgende motto: Etikk, tillit, fantasi og håp.
Parisa er asylsøker og har vært i Norge i fem år

Forslag til den norske idealstaten
Under folkeforsamlingen tegnet syv talere fra Levanger
og omegn opp sine idealstater for oss, som vi med Alt
Går Bras trygge tilrettelegging og fasilitering brukte som
utgangspunkt for samtaler både med oss selv og hverandre.
Noe av det som slo meg var at få av talerne så ut
til å ville ta med dagens norske representative demokrati
inn i sin idealstat. Flere ga uttrykk for at de ønsket et
mer direkte demokrati, slik som det som ble brukt i oldtidens Athen - der folk selv stemte direkte på lovforslag.
(På festen i SV-bakgården på lørdag kveld var for eksempel mange trygge på at det hadde blitt et positivt vedtak
om nytt kulturhus i Levanger dersom det hadde vært en
folkeavstemning.
I Ann Kristins idealstat har alle mulighet til å
eie et hjem og ha tak over hodet, og hun foreslår blant
annet skapelsen av minihus-samfunn for at dette idealet
skal kunne leves ut – samfunn med små hus bygd på
andres søppel. I dette samfunnet skal alle få være med,
1
I teksten Forsvarstalen bruker Platon begrepet ”gadfly” (klegg) til å beskrive Sokrates rolle som provokatør i møte
med den athenske politiske scenen, som han sammenligner
med en svært, edel og treg hest: ”Hvis dere tar meg av dage,
blir det ikke lett å finne en annen av mitt slags – en som rent
ut sagt (unnskyld om jeg bruker et komisk uttrykk!) til stadighet sitter som en brems på byen, plassert der av Gud, likesom
på en svær, edel hest som, just fordi den er så stor, er noe treg
av seg og trenger å bli vekket opp. Nettopp som en brems tror
jeg Gud har satt meg på denne byen; jeg holder jo aldri opp
med å vekke, anspore, irritere hver og en av dere og er overalt
på nakken av dere, dagen lang.” (Forsvarstalen, 30e)
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uten papirer. Hun satt disse årene i perspektiv for oss da
hun minnet om at dette er den tiden det tar å ferdigstille
en mastergrad. Parisa tegnet opp en asylsøkers idealstat
som grunnleggende sett handler om å få beskyttelse i et
trygt land. Et land der en kan være fri, utdanne seg og
komme seg i arbeid. Det vanskelige spørsmålet er bare
hva vi mener med beskyttelse. Parisa minnet oss om at
hun er en av oss og vil være en av oss, men ikke får være
det i praksis. Fra forsamlingen ble det minnet om at mens
vi tillater at individ går årevis uten papirer, har både kuer
og hunder papirer i Norge.
Hvordan beskytter vi Parisa?
Da Oda fortalte oss om sin idealstat, tegnet hun opp et
samfunn for sin to måneder gamle niese Ebba. Ebbas
idealstat er et samfunn med likestilling mellom kjønnene, der en ung kvinne som engasjerer seg politisk er
mer enn ”et friskt puss”, der kvinner som ytrer seg ofentlig ikke bli utsatt for hatprat og trusler om massevoldtekt
og der også menn ser at de tjener på likestilling mellom
kjønnene. Men da må vi først anerkjenne at det er kjønnsforskjeller i samfunnet. I Ebbas idealstat er ytringsfrihet
ensbetydende med at alle meninger blir hørt, men at vi
samtidig tåler å bli motsagt.
I Ankes idealstat ser vi oss selv som solidariske
verdensborgere og forlater prinsippet om økonomisk
vekst. Her velger vi produkt som vi kan reparere, som vi
bruker i mange år og vi deler på det vi har. Og vi må akseptere at vi må betale mer for de produktene vi kjøper
slik at de som syr klærne våre i Bangladesh og graver etter
mineraler til mobilene våre faktisk kan leve av de lønningene de får. I Ankes idealstat fostrer vi sosiale goder og
implementerer disse verdiene i skole og utdanning.
Hva gjør vi når møtet er hevet?
Men hva gjør vi - som Oda sa - når møtet er hevet? - Hva
skjer når vi nå hever folkeforsamlingen vår? Sokrates,
slik Platon gjengir ham, begir seg gjerne bevisst inn i
tvilsspørsmål som er vanskelige å løse nettopp fordi de
kan sees fra fere motstridende synspunkt. Mange av de
samtalene han tar del i ender i såkalt apori, uten at en har
nådd noen bestemt konklusjon på det spørsmålet som
har vært til utspørring. Det viktige for Platon later til å
være undersøkelsen i dialog – det å tenke sammen - og
ikke nødvendigvis en endelig og allmenngyldig visshet.
Gjennom pågående dialoger, der vi erkjenner at vi har
ulike meninger men allikevel fortsetter å snakke sammen,
kan vi lære både om samfunnet og hverandre.
Hva er din idealstat?
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Hva betyr det egentlig å snakke sammen?
Av Sofie Marhaug

I Pier Paolo Pasolinis Manifest for et nytt teater (1968)
lanserte han det han kaller for ordets teater. Gjennom å
lytte fremfor å la seg underholde, så han for seg at publikum skulle rette oppmerksomheten mot det talte ordet,
og følgelig ideene som disse ordene uttrykker. For Pasolini var det disse som skulle utgjøre det nye teaterets
karakterer.
Da jeg ble invitert av Alt Går Bra til å delta i
en uroppføring av Pasolinis manifest, i anledning dets
50-årsnjubileum, ønsket jeg derfor å formidle en idé:
Som en representant for et politisk parti på den radikale
venstresiden (Rødt), val- gte jeg å referere til tankene fra
et annet manifest, nemlig Karl Marx og Friedrich Engels’
Det kommunistiske partis manifest (1948).
Det var særlig to grunntanker jeg ville belyse,
og som jeg mener fortsatt er relevante i vår tid. For det
første ideen om at det går an å organisere samfun- net
på en radikalt annen og mer rettferdig måte, et samfunn
der noen ikke skal eie nesten alt og andre nesten ingenting. For det andre ville jeg peke på hvilket pulserende
potensial som ligger i flere av Marx og Engels’ postulater.
I Manifestet tar de tilbake et av datidens skjellsord, proletariatet (lat. avkom), som ble brukt om arbeidere, fattige
og eiendomsløse, og fyller begrepet med ny kraft. Deres
prekære, hjemløse posisjon innebar at de, ifølge Marx og
Engels, ikke hadde noe å tape på å reise seg – proletariatet
hadde ingenting å miste, kun en verden å vinne.
Å kunne formidle disse ideene for et samtidig
publikum er ikke noe jeg får sjansen til verken i lokalpolitikken eller i nasjonale debatter. I stedet for å gå inn en
diskusjon om fortiden, og om alle de mislykkede revolusjonene som har resultert i totalitære regimer, fikk jeg en
mulighet til å snakke om den marxistiske arven som jeg
faktisk mener det er nødvendig å ta vare på: ideen om at
en annen og rettferdig verden er mulig.
Etter at jeg hadde presentert mine talte ord, fikk
publikum anledning til å komme med spørsmål, kommentarer og innvendinger. Men samtalen stanset ikke der.
Diskusjonen om det gode samfunn fortsatte i de følgende
innleggene, presen- tert fra helt andre ståsteder enn mitt
eget. Da var det nemlig min tur til å lytte.
I politiske debatter, enten disse finner sted i formelle sammenhenger som Bergen bystyre eller i tydelig-

ere medieorkestrerte fora, er det ikke ofte politikere får
anledning til muntlig å presentere et lengre, sammenhengende resonnement. Et unntak er muligens partilederforedragene som Litteraturhuset i Oslo og (i senere tid)
Bergen har organisert. Tenketanker, tidsskrift, bokpublikasjoner og ulike nettsider gir anledning til å legge ut
noen slike resonnementer skriftlig, men er dette nok?
Jeg tror at hva og hvordan du presenterer ideer
blir påvirket av formen disse ideene presenteres i. Å formidle et budskap muntlig til et publikum med ulike oppfatninger, verdier og ideer – ansikt til ansikt – er noe
ganske annet enn å skrive en bok til et publikum som
sannsynligvis liker å lese lengre tekster om det valgte
emnet, eller å skrive en kommentar i en facebooktråd
som når ut til felles facebookbekjente. Ansiktsuttrykkene
til ditt publikum får du ikke kjennskap til. Kroppsspråket
deres, om enn i deres subtile, lyttende form, trenger du
ikke å ta hensyn til.
Den Norske Idealstaten 44
Samtalen på 3, 14 ble heller ikke avbrutt av journalister som ville stille kritiske spørsmål, og lage konflikter og skillelinjer – virkelige så vel som imag- inære
– underveis. Mediene utgjør selvsagt ikke teaterscener for
skuespillere, men de er opptatt av å regissere den politiske
virkeligheten i en viss maner. De møter politikken med
noen forventninger og enkelte innlærte metoder for
hvordan denne skal formidles til medienes publikum.
Samtaler som våpen og bilder som skjold var regissert i den forstand at det var ment som en teateroppsetning. Like fullt opplevde jeg forestillingen som mindre
forhåndsbestemt enn mange av de politiske debattene jeg
har deltatt i de siste ti årene.
For hva betyr det egentlig å samtale – å tale eller snakke
sammen? Går det an å gjøre det på andre, mer utfordrende eller til og med mer rettferdige måter enn det vi er vant
til?
Det innebærer neppe å snakke simultant, for da
går det ikke an å høre hva den andre sier og samtalen vil
fortone seg som meningsløst babbel. Å samtale betyr heller ikke å si det samme; det bør ikke være snakk om en
énetale. Å snak- ke sammen må, etter min mening, innebefatte både evnen til å presentere noen ideer gjennom
det talte ordet, og – like mye – evnen til å lytte, til å la en
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annen fremføre og fullføre sine argumenter.
Pasolini mener at ordets teater er modellert etter det atenske demokrati- et: «a theatre that is most of all a debate,
and exchange of ideas, part of a literal and political struggle, on the most rational, democratic plane as possible»,
som det heter i den engelske oversettelsen.
Å gjøre teateret til et demokratisk samtalerom
er en strategi det er fristende å ty til dersom andre samtalerom oppleves som for regisserte, uten umulighet til å
fullføre lengre resonnementer eller ta seg tid til å lytte til
medde- battantenes ord. Jeg ønsker ikke å gi inntrykk av
at dagens debattklima er like kriserammet som jordens
klima, at det ikke er mulig å diskutere politikk andre steder enn på en scene, men det er tross alt noen samtaleformer vi ikke klarer å skape et rom for.
Noen steder får man snakke eller skrive uavbrutt,
men det er ofte i lukkede ekkokamre, preget av énetale og
enveiskommunikasjon – uten å se sitt publikum i øynene,
uten å ta hensyn til kroppsspråk og ansiktsbevegelser.
Motsatt, i den formaliserte offentligheten, kan debatter og
diskusjoner nærmest være forhåndsbestemte og tilpasset
krav om umiddelbar aktualitet.
Samtaler som våpen og bilder som skjold fikk
meg til å tenke på NRKs gamle TV-debatter, hvor politikerne trakk lodd om rekkefølgen på hvem som fikk
tale, og taletiden på hvert enkelt innlegg var mye lenger
enn dagens val- gdekninger. Jeg har selvfølgelig bare sett
opptak av disse i NRKs nettarkiv, og har begrensede forutsetninger for å leve meg inn i disse samtalerommene.
Det er likevel noe befriende med datidens debatter. Det
er som om deltakerne får tid til å tenke og til å formidle
visjoner fremfor å komme med retorisk effektive angrep
på sine meningsmotstandere.
Svenske TV-debatter hadde en lignende form. I
1982, da dette forma- tet muligens var på hell, og nyliberalismen var i emning, la Olof Palme frem et Den Norske
Idealstaten 45
innlegg i et slikt TV-program. Der forklarte Palme hvorfor han var demokratisk sosialist. Innlegget varte i fire
minutter, og er kanskje den beste politiske talen jeg har
hørt noensinne, fremført med et historisk sus og en ideologisk selvtillit som er fraværende i dagens medievirkelighet. Dette til tross for at jeg ikke er enig med Palme i alt
og ett; jeg er ikke sosialdemokrat.
Opptaket med Palmes tale gjør meg også vemodig, fordi det viser en svunnen tid og drømmer som
aldri ble realiserte, idet en bølge av privatisering raserte
store deler av den skandinaviske velferden på 80- og
90-tallet. Men også datidens formspråk har forsvunnet:
Vi mangler et samtalerom hvor det er mulig å presentere
lengre resonnementer og visjonære ideer for tilhørere
som lytter, ser og beveger seg med eller mot det talte ordet.
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“Hvis kommunen var drevet som en bedrift…”
Av Alt Går Bra

Etter at Philip av Macedonia hadde invadert det sørlige
Hellas, og en rekke bystater hadde kapitulert, sendte han
bud til Sparta med spørsmålet: Når jeg kommer til Sparta,
vil det være som venn eller som fiende?
Svaret fra Sparta var: Hverken eller.
Utålmodig sendte Philip av Macedonia en ny melding:
Dere rådes til å kapitulere uten ytterligere forsinkelser,
for hvis jeg bringer hæren min inn i deres land, vil jeg
ødelegge gårdene deres, slakte folket deres og jevne byen
deres med jorden.
Svaret fra Sparta var: Hvis.
På kommunestyremøtet i Levanger onsdag ettermiddag kunne man høre de følgende ord uttales: “Hvis
kommunen var drevet som en bedrift, ville svaret vært
veldig enkelt: vi har ikke råd”.
Som representant for kunstnergruppen Alt Går
Bra som gjester Levanger i disse dager, hadde jeg gleden
av å være tilstede på dette møtet og å kunne observere
norske kommunepolitikeres behandling av kulturen på
nært hold.
Kommunestyrerepresentanten som sto bak
denne formuleringen, var også opptatt av å skille mellom
ideologisk og pragmatisk motivasjon for standpunktene
i saken om kinoens væren eller ikke-væren i Levanger.
Det skinner tydelig igjennom at ideologisk skal forstås i
klart negativ forstand. Men betyr det at denne ene politikerens standpunkt ikke er ideologisk betinget? Han
hjelper oss langt på vei med å forstå hvor han selv står i et
ideologisk perspektiv, når han henter fram begrepet samfunnskontrakt. Filosofen Thomas Hobbes introduserte
dette begrepet en gang på 1600-tallet, med utgangspunkt
i en ideologi som kort kan skisseres i form av et syn på
mennesket som grunnleggende egoistisk, hvor hver enkelt individ, hver enkelt samfunnsborger, er engasjert i en
evig krig mot hverandre, alle mot alle. Hvis det er slik, sa
Hobbes, da har vi behov for en samfunnskontrakt.
Spørsmålet under debatt begynner å tre klarere
frem. Hva er vårt grunnleggende menneskesyn, og hvordan påvirker dette barometeret for våre politiske beslutninger?
Ser vi på oss selv som grunnleggende egoistiske? Er du?
Er dine foreldre, dine venner, dine barn? Hvis vi anser
mennesket som grunnleggende egoistisk, og alle aspekter

For å konkludere: Hvis vi levde i en verden hvor
alle aspekter ved livene våre ble drevet som en bedrift,
ville driften av kommunen som en bedrift vært et faktum. Men kampen om å nå dit må dens forkjempere først
kjempe (og vinne). Så lenge en slik verden ennå ikke er
tilfelle, la oss ikke overse ordet “hvis..”

ved livene våre som en bedrift, ville vi ikke da vurdert å
selge våre barn? Jeg har selv en sønn som for tiden besitter tittelen norgesmester i programmering. Jeg er sikker
på at jeg kunne fått gode penger for ham.
I en nylig debatt om surrogatmødre, kom det
fram et argument om at foreldre som hadde betalt såre
opptjente penger for sine barn, ville ta bedre vare på dem
enn dem som hadde unnfanget barna på naturlig vis. Det
er selvsagt legitimt å bekjenne seg til en slik ideologi, hvor
pengene er det eneste gyldige barometer for verdi.
Men gjør vi virkelig det? Bruker vi et slikt barometer når
vi tar de viktigste beslutningene i livene våre, om valg av
partner, studier, jobb, bosted og omsorg for våre eldre?
Og tenker vi kun på økonomisk profitt når vi snakker om
naturvern, demokrati og frihet? Eller spiller også andre
faktorer inn? Hvorfor selger vi ikke barna våre?
Hvilket samfunn ønsker vi oss? Dette spørsmålet
kom opp flere ganger i løpet av debatten. Vi i kunstnergruppen Alt Går Bra har reist land og strand rundt over
hele Norge det siste året, og stilt det samme spørsmålet.
Svaret er klinkende klart. Norges innbyggere ønsker seg
et mer menneskelig samfunn. Med mer tillit, omsorg,
møteplasser og tid for hverandre.
Lar det seg forene med tankegangen om samfunnet som bedrift?
Levangers innbyggere ser heller ikke ut til å ha fulgt ideen
om samfunnet som bedrift, når man har organisert seg i
et frivillighetsliv med over 400 foreninger. Dette faktum
er også vanskelig forenlig med en grunnleggende egoisme. Tvert imot vil vitner det vel heller om en utpreget
investering i lokalmiljøet?
Det ser ut som om vår kommunestyrerepresentant kunne ønske seg at alle innbyggerne i Levanger ikke
hadde andre ønsker og behov enn en jobb, hus, mat og
kanskje litt idrett for å holde arbeidsevnen oppe.
Filosofen Platon fra det gamle Hellas hadde et begrep for
et slikt samfunn. Han kalte det “Grisenes bystat”. Hans andre alternativ var “Luksusens bystat”. Det er et betydelig
mer komplekst samfunn, hvor mange ulike aspekter av
menneskelige behov, styrker og svakheter må håndteres.
Det er ikke enkelt, det vet vi alle. Men kanskje det kan
være til hjelp å ta en titt på vårt ideologiske barometer en
gang i blant.
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Hvor kommer motivene i fanene fra? Hvorfor ser de slik ut som de
gjør?
Av Alt Går Bra

Vi i kunstnergruppen Alt Går Bra hadde gleden av å
snakke om dette på et arrangement på Buekorpsmuseet
på Nordnes 17. september. Her gjengir vi litt av innholdet fra foredraget.
Vår innfallsvinkel, og interesse for buekorpsfanene, kommer fra et prosjekt vi har arbeidet med de
siste par årene i hele landet, Den norske idealstaten.
Idealstaten er som kjent et begrep fra den greske filosofen Platon (oversatt fra det greske ordet kalipolis, som
betyr noe slikt som “den vakre staten”). Prosjektet er
intet mindre enn et forsøk på en nyskrivning av Platons
bok Staten, sammen med den norske befolkningen. På
hvilken måte mener vi at vi samarbeider med den norske
befolkningen? Ved at mange hundre mennesker over
hele landet har bidratt med sine tanker om en ideell stat
eller et ideelt samfunn, og dette utgjør utgangspunktet
for prosjektet.
Den norske idealstaten er grovt delt i to faser.
Den første fasen begynner med spørsmålet: Hvilket
samfunn drømmer vi om for fremtiden? Om vi sier oss
ferdige med å klage over alt vi ikke liker med samfunnet,
hvordan ser da drømmesamfunnet vårt ut?
Dette spørsmålet tar vi for oss i samtaler, forsamlinger,
presentasjoner og lesegrupper.
Denne fasen av prosjektet er i ferd med å avsluttes her i
Bergen denne høsten, etter at vi
har besøkt 13 byer og tettsteder over hele landet, fra
Kirkenes til Kristiansand, med over 90 offentlige arrangementer på kunstmuseer, eldresentre, ungdomsklubber, sportsklubber, skoler, arbeidsplasser, biblioteker,
kjøpesentre, puber osv.
Den andre fasen finner sted i atelieret, hvor vi
tar tak i materialet fra samtalene og produserer kunstverk basert på dette. Og det er da vi kommer til selve
temaet for foredraget. Kunstverkene tar nemlig form
som våpenskjold og faner for fremtidens idealstat. Disse
arbeidene settes sammen til en utstilling som vil turnere
rundt i landet neste år, tilbake til de stedene hvor vi har
snakket med folk i første fase av prosjektet.
Hvorfor faner og våpenskjold? Fordi de er symboler for kollektiv identitet. Akkurat som i buekorpsene,
hvor fanene fungerer som symboler som forteller hvilket
korps man tilhører. I prosjektet stiller vi oss spørsmålet:

Finnes det symboler vi kunne samles om i dag? Er det
mulig å bli enige om noen elementer ved samfunnet vi
alle ønsker å jobbe for å oppnå?
Så i Den norske idealstaten er symbolene i
fanene og våpenskjoldene basert på hva folk forteller oss.
Men når det gjelder oversettelsen av ordene til visuell
form, benytter vi oss av tradisjonelt kildemateriale.
Heraldikk har vi fordypet oss i de siste fire-fem
årene. Siden vi interesserer oss for kollektive symboler, er vår fokus på sivil heraldikk, altså kommune- og
fylkesvåpen. Etter at Hallvard Trætteberg i Riksarkivet
ryddet opp i de heraldiske reglene i Norge på 1930-tallet,
har de vært blant de strengeste i Europa, det vil si frem
til 1. januar 2018, da kommunal - og moderniseringsdepartementet bestemte at Norge ikke lenger ville forholde
seg til de heraldiske tradisjonene. Nå kan et kommunevåpen i prinsippet bli utformet helt fritt.
Vi i Alt Går Bra har forøvrig valgt å forholde
oss til tradisjonell heraldikk, om vi ikke har vært fullt
så strenge som Trætteberg. Han tillot kun én farge,
ett metall og ett motiv (evt repetert) i et våpenskjold.
De europeiske tradisjonene, som strekker seg tilbake
til 1100-tallet, tillater skjold som gjerne er delt i flere
seksjoner, selv om fargevalget fremdeles er restriktivt.
Man kan i hovedsak velge mellom blått, rødt, grønt
og svart, i kombinasjon med metallene gull og sølv.
Tradisjonelt kommuniserer fargene mye i seg selv. Hver
farge innehar kvaliteter med både positive og negative
sider - som fargen rødt, som symboliserer styrke, mot,
storsinn og veldedighet, men også stolthet, ondskap og
sinne. Gull og grønn var en skrikend fargekombinasjon
i middelalderen, siden gull kunne fortelle om rikdom og
nobelhet, men også grådighet og svik, og grønt symboliserte ungdommelig energi, men også kaos og galskap. I
middelalderromanene var det ingen tvil om at en ridder
i blå rustning var helten, mens en ridder som ønsket å
skjule sin identitet, ville kle seg i svart.
Etter at skjoldet har fått farge, og man slik har
lagt grunnlaget for hvilke kvaliteter man ønsker å si noe
om, kan man “lade” det med et motiv. Motivkretsene har
sine egne kilder, ofte hentet fra den klassiske antikken.
I 1593 utga en italiensk mann ved navn Cesare
Ripa ut en bok kalt Iconologia. Dette var et forsøk på å
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skape et slags oppslagsverk over visuelle representasjoner
av ulike abstrakte konsepter, bygget på antikke klassiske
kilder. Iconologia hadde stor innflytelse på renessansens
kunstnere, poeter og andre kulturelle personligheter, de
neste par hundre årene. Og i dag, på oss, kunstnergruppen Alt Går Bra, når vi står overfor utfordringen ved å
billedliggjøre abstrakte idéer om fremtidens samfunn.
En annen kilde har også en italiener som opphavsmann, Andrea Alciato, som fra 1530 utga de første
emblembøker. Disse består av en tittel eller motto, et bilde, og et dikt eller en kort tekst som forklarer sammenhengen mellom tekst og bilde. De inneholdt visdomsord,
moralske formaninger, gåter og fabler, i et underholdende format som ble voldsomt populære i selskapslivet i
en tid da trykkekunsten nylig var oppfunnet.
Både i Iconologia og emblembøker finner vi igjen mye av motivkretsene fra våpenskjold og faner - som
ofte benytter seg av samme kildemateriale. I buekorpsfanene ser vi for eksempel ofte en direkte referanse til
heraldikken, til og med ved avbildning av selve skjoldet i
fanen, eller ved bruk av riksløven.
Den dagen den etterlengtede boken om buekorpsfanene kommer ut (den dagen ingen flere flotte
gamle faner dukker opp bortgjemt på loft, i kott og i
kjellere, og tigger om å bli inkludert i boken), kunne det
være interessant å se nærmere på valg av motivkretser og farger i de ulike buekorpsene gjennom tidene.
Mange av disse valgene, om de er gjort av guttene selv
eller med mer profesjonell assistanse, har nok basert
seg på kunnskap som er overført mellom generasjoner,
men som i stor grad er glemt i dag - slik Iconologia og
emblembøker, som en gang var så populære, i dag har
gått i glemmeboken. Det samme gjelder kunnskapen om
hvordan produsere faner, en kunnskap kunstnergruppen
Alt Går Bra gjør sitt lille bidrag for å holde i hevd. Det
ville jo være fint om også buekorpsenes fremtidige faner
kunne produseres i Bergen?
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