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1 Innledning 

Det er vanskelig, om ikke umulig, å gå gjennom en norsk grunnskoleutdanning uten å lese 

tekster av Henrik Ibsen. Noen liker det, mange synes det er kjedelig. Selv var jeg en av de få 

ungdomsskoleelevene som fant hans tekster fascinerende. Etter at vi hadde gått igjennom Et 

Dukkehjem, kastet jeg meg fort over kopien av Villanden vi hadde stående i bokhylla 

hjemme. Jeg trodde jeg forsto hva stykket handlet om da, men mange år senere forstår jeg 

at det ikke var tilfelle.  

 

Ibsens tekster var banebrytende i sin tid. Ikke bare fordi han skrev om temaer som ellers var 

tabu; som utroskap, incest, selvmord og seksualitet, men også fordi han på mange måter 

bidro til å forandre dramasjangeren. I Ibsens tekster var ikke lenger karakterene karikaturer 

og standardiserte typer, men komplekse karakterer med egne bakgrunnshistorier og psyke. 

Handlingene eller tiltaleformen til karakterene var ikke nok for å forstå dem, men heller hva 

som lå bak hver handling og bak hver replikk. Dette var ikke eksplisitt i teksten, men lå i 

linjene mellom ordene.  

 

Og Ibsens tekster fortsetter å fascinere den dag i dag. Ikke bare er han en av Norges største 

forfattere gjennom tidene og stadig på repertoaret til norske teatre, men han blir fortsatt 

satt opp på scener over hele verden i stadig nye tolkninger og former. Det finnes til og med 

egne studier om ham og hans tekster. Men hvordan blir det når han bytter sjanger? Hvordan 

kan publikum forstå stykket når ordene blir tatt bort? Dette var spørsmål jeg stilte meg selv 

før jeg ankom Den Norske Opera og Ballett vinteren 2020 for å se først Nasjonalballetens 

versjon av Gengangere, og så siden deres versjon av Hedda Gabler. Jeg må innrømme at jeg 

var skeptisk. Jeg forsto ikke Villanden i 2009, selv om jeg leste hvert eneste ord, så hvordan 

kan jeg forstå Gengangere og Hedda Gabler når jeg ikke har noen ord i det hele tatt?  

 

1.1 Ghosts og Hedda Gabler 

Fredag 19. september 2014 på Hovedscenen til Den Norske Opera og Ballett er 

Nasjonalballetten klare med urpremiere på forestillingen de har kalt Ghosts – Ibsens 

Gengangere, en ballett basert på Henrik Ibsens stykke fra 1881. At dette skulle bli en 

suksess, var ingen selvfølge. Ballettsjefen selv, Ingrid Lorentzen, sier ”[p]å mange måter er 
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det en elendig idé å danse Ibsen” (Mohr 2020a, 3). Men mye tyder på at Nasjonalballetten 

klarte noe som absolutt ikke var elendig. Siden premieren i 2014, har de satt opp Ghosts 

igjen og igjen etter forespørsel fra publikum, og de har turnert til store scener i byer som 

Shanghai, Paris og Berlin. Stykket har fått gode kritikker, har blitt filmet for TV og film, og har 

blitt et av Nasjonalballettens signaturverk (Mohr 2020a, 3).  

 

Tre år etter urpremieren til Ghosts, i september 2017, har Nasjonalballetten igjen 

urpremiere på et Ibsen-stykke. Denne gangen er det Hedda Gabler som settes opp. 

Nasjonalballetten greier igjen å skape noe publikum ønsker å se, kritikerne priser 

forestillingene, og forestillingen blir invitert høsten 2019 til Bolsjoj-teateret – et av verdens 

mest anerkjente ballettscener.  

 

Det å ta fatt på Ibsens tekster kan ikke være lett. Hans tekster ofte er symboltunge og dypt 

psykologiske. Og selv om hans drama har blitt satt opp utallige ganger i over hundre år, er 

akademikerne og teatermenneskene fortsatt uenige om tolkningene av stykkene. Så 

hvordan har Nasjonalballetten klart å uttrykke det underliggende i teksten uten å bruke ord? 

 

1.2 Problemstilling 

Ballettsjef ved Nasjonalballetten, Ingrid Lorentzen, sier at hun stilte seg selv et spørsmål før 

urpremieren på Hedda Gabler høsten 2017: ”Ville vi klare å fortelle alt som er mellom 

linjene, med dans?” (Mohr 2020b, 3). Har de klart det? Mye tyder på at de har nettopp det, 

men i så fall, hvordan har de klart det? Hvordan har de i møte mellom to kunstformer klart å 

skape en suksess? Skape noe med god kvalitet? Når mye av teorien tyder på at det ikke 

skulle vært tilfelle? Disse spørsmålene er det jeg har brukt som grunnlag for utviklingen av 

min problemstilling;  

 

Hvordan skape en suksess i møte mellom to forskjellige kunstformer som ballett og drama? 

 

I denne oppgaven brukes ordet ’suksess’ til å beskrive kombinasjonen av gode kritikker fra 

anmelderne og den store etterspørselen fra publikum i både inn- og utland for både Ghosts 

og Hedda Gabler.  
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1.3 Oppgavens struktur 

I denne oppgaven starter jeg med et teoretisk grunnlag for videre analyse av casen jeg har 

valgt. I de teoretiske kapitlene presenterer jeg først drama som sjanger, og deretter Henrik 

Ibsen og hans plass i litteraturhistorien. Jeg vil hovedsakelig fokusere på hans dramatiske stil, 

og stykkene Gengangere og Hedda Gabler. Deretter vil jeg presentere ballett som kunstform, 

både den klassiske balletten og den moderne dansen, før jeg i tredje kapittel vil reflektere 

over metode og hvordan jeg har gått frem for å innhente informasjon. I kapittel fire vil jeg 

presentere Nasjonalballettens forestillinger Ghosts – Ibsens Gengangere og Hedda Gabler, 

som er utgangspunktet for denne oppgaven. Til slutt vil jeg analysere og drøfte 

problemstillingen med utgangspunkt i teori og empiri.  
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2 Drama og ballett 

I dette kapittelet blir det lagt et teoretisk grunnlag for kunstformene drama og ballett, og en 

introduksjon til Henrik Ibsen, hans plass i litteraturhistorien og en presentasjon av hans to 

dramatiske verk som er bakgrunnen for Nasjonalballettens to forestillinger, Ghosts og Hedda 

Gabler. 

 

2.1 Drama 

Ordet drama kan tolkes på tre forskjellige måter; et skuespill, en filmsjanger eller en 

rystende hendelse (Helland og Wærp 2011, 17). I denne oppgaven vil ordet drama referere 

til den første tolkningen, skuespill, med mindre annet er spesifisert.  

 

Drama kan dateres helt tilbake til de første sivilisasjonene. Dramatiske fremførelser med 

sang og dans, gjerne knyttet til religiøse riter, kan knyttes til flere kulturer, men innen 

litteraturen starter ofte drama- og teaterhistorien i det antikke Hellas, med Dionysos-

dyrkelsen omtrent 400 år før vår tidsregning. På den tiden delte man hovedsakelig 

dramasjangeren i to kategorier; tragedie og komedie, og dramaene ble fremført på store 

festivaler (Haarberg, Selboe og Aarset 2007, 38-39). Festivalene var nærmest obligatoriske, 

og de antikke teateramfiene kunne derfor romme oppimot 20 000 publikummere. Med så 

store distanser mellom skuespillerne og publikum, ble det naturlig at kostymer, masker, 

korsang og dans var sentrale deler av skuespillet, og ikke små nyanser i kroppsspråket og 

betoningen av enkeltord (Helland og Wærp 2011, 139).  

 

I det kristendommen begynner sitt inntog i Europa på 2-300-tallet, førte til et brudd i den 

litterære dramatradisjonen i Europa (Haarberg, Selboe og Aarset 2007, 167). Og først  

på 1500-tallet begynner dramaet igjen å ligne dramaet slik vi kjenner det i dag. Nye 

teaterbygg ble bygd, og komedien og tragedien gjenopplives (228-233). Blant aristokratene 

var spesielt commedia dell’arte en populær sjanger, og formen hadde en sterk innflytelse på 

europeisk drama de følgende årene. I en commedia dell’arte-forestilling ble personenes 

replikker i hovedsak utformet underveis, og handlingen ble bare forklart i grove trekk. Det 

skapte rom for improvisasjon og forskjellige uttrykk fra produksjon til produksjon. Likevel var 
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rollefigurene og deres relasjoner standardiserte, noe deres kostymer og halvmasker også 

var. Dette skapte et gjenkjennelig moment i oppsetningene for publikum (230-231). 

 

William Shakespeare (1564-1616) var blant de store engelske forfatterne i sin samtid, og 

siden blitt den mest kjente forfatteren i verden. Hans komedier baserte seg i hovedsak på 

tradisjonelle kjærlighetskonsepter og forviklinger i sin tid, men hans tragedier bidro til 

reaktualiseringen og videreutviklingen av antikkens tragedier (Haarberg, Selboe og Aarset 

2007, 231-233). 

 

På 1600-tallet ble dramaet av stor interesse for hoffet i Europa. Innendørsteaterscener ble 

bygget opp og tragedier med inspirasjon fra de gamle mytene ble fremført. Men det var 

først på 1700-tallet at det ble bygget offentlige byteatret, som ble scenen for samtidskunst. I 

løpet av 1700-tallet begynte også musikkdramaet å blomstre opp, noe som satt taleteateret 

midlertidig til side. Først i overgangen mellom 17- og 1800-tallet blir taleteateret populært 

igjen, med nyskrevne tekster av samtidsdramatikere inspirert av antikke historier og 

Shakespeare (Haarberg, Selboe og Aarset 2007, 319-325). 

 

Inn på 1800-tallet begynner det borgerlige dramaet, også omtalt som det realistiske eller 

naturalistiske teateret, å ta form. Det springer ut fra hoffteateret fra 1700-tallet, men tok et 

mer virkelighetsnært fokus. Karakterene skulle være vanlige folk av borgerskapet, ikke 

konger eller guder fra tidligere tider. De skulle ha hverdagslige problemer og snakke et 

”vanlig” språk, ikke et tilgjort teaterspråk.  Denne formen for teater ble også kalt 

titteskapsteater, fordi teaterpublikumet eller den lesende fikk se uhindret inn i den 

borgerlige stuen (Helland og Wærp 2011, 28). Ibsen var blant de dramatikerne som skrev 

slike titteskapsteater.   

 

På slutten av 1800-tallet skjer det et moderne skifte innen dramasjangeren, og det åpner for 

nye tolkninger å skrive drama på utover 1900-tallet. Det absurde dramaet brøt med alle 

formene som var gitt tidligere, det episke teateret vil bryte sceneillusjonen, og noen 

rendyrker motstanden mot det litterære preget i dramasjangeren (Helland og Wærp 2011, 

39-44) 
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Selv om dramaets fremføringsstil og innhold har forandret stil gjennom historien, har dets 

litterære stil holdt seg forholdsvis lik. Teksten har en scenisk fremstilling. Dramaet består av 

to tekstlag kalt hovedtekst og sidetekst (Helland og Wærp 2011, 21). Hovedteksten er 

rollefigurenes replikker, og sideteksten er regi- eller sceneanvisningene.  

 

I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i drama som litterærsjanger ettersom Ibsen i 

hovedsak utga sine drama som litterære verk via et forlag, og ikke direkte til teatrene for 

oppførelse. Likevel er det viktig å redegjøre for dagens vanligste metode for skuespillerne å 

tilnærme seg dramateksten.  

 

2.1.1 Stanislavskij 

Den russiske skuespilleren og regissøren Konstantin Sergejevitsj Stanislavskij (1863-1938) blir 

regnet som opphavsmann til den moderne skuespillerteknikken. Da dramaets form 

forandret stil på slutten av 1800-tallet, ønsket Stanislavskij seg bort fra den vanlige 

skuespillerstilen med store gester og deklamasjoner. Sammen med dramatikeren og 

regissøren Vladimir Nemirovitsj-Dantsjenko (1858-1943) etablerte han Moskva 

kunstnerteater, et teater som skulle være mer alvorlig og hvor publikum kunne kontemplere 

i stillhet (Stene 2015, 142-143).  

 

I sitt arbeid med skuespillene stilte Stanislavskij seg spørsmål som: ”Hva er følelser?” (Stene 

2015, 145). For at både ham selv og skuespillerne skulle forstå dette bedre, begynte han 

med bordanalyse i produksjonsprosessen. I starten av produksjonen satt skuespillerne og 

regissørene seg ned og leste igjennom teksten. De delte teksten opp i stykker og så på 

hvordan den var oppbygget, hva drev historien fremover og gjennomgående oppgaver for 

karakterene. Det ble analysert, og de skapte troverdige forhistorier til karakterene. 

Skuespillerne skulle se karakterene som ekte mennesker, og finne noe i seg selv som knyttet 

dem personlig til rollen sin. Han oppfordret også skuespillerne til å gjenerindre konkrete 

opplevelser i sine egne liv for å sette seg selv i riktig følelsesmodus (145-146).  

 

Over på 1900-tallet implementerte Stanislavskij mer improvisasjon i skuespillerarbeidet, og 

på 1930-tallet utviklet han en metode for fysiske handlinger. Med denne metoden skulle 

skuespillerne utforske teksten på gulvet uten å ha gjennomført en bordanalyse først. I stedet 
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skulle de først lese scenen, deretter diskutere kort med regissøren om hva scenen handler 

om og hva de viktigste handlingene er, før skuespilleren improviserer hele scenen, gjerne så 

ordløst som mulig, med fokus på handlingene. Til slutt analyseres improvisasjonen, og 

eventuelt begynner man på nytt igjen (Stene 2015, 148-149). Mot slutten av 30-tallet, og sitt 

eget liv, utviklet Stanislavskij enda en metode, denne også med et fysisk fokus. Men denne 

metoden, som han kalte aktiv analyse, handlet om det som skjedde her og nå. Hver handling 

hadde en mothandling, og skuespilleren skulle finne den sentrale handlingen og 

mothandlingen i hver del (Stene 2015, 149). 

  

Før Stanislavskij utviklet de mer fysiske metodene for skuespill, reiste han på turné med 

Moskva kunstnerteater i 1923-24. De dro blant annet til Tyskland, Frankrike og USA, og det 

var under denne reisen at hans metoder ble kjent for resten av den vestlige verden (Stene 

2015, 148). 

 

2.1.2 Henrik Ibsen  

Mange år før Stanislavskij utviklet sine metoder for skuespill, ble Henrik Ibsen født. Da han 

ble født i 1828 var den norske litteraturen preget av nasjonalromantiske strømninger, men 

innen hans død i 1906, hadde den tidligere apotekerlærlingen bidratt å utvikle den norske 

litteraturen vekk fra nasjonalistiske og romantiske idealiseringer, og mot et mer realistisk og 

samfunnskritisk fokus (Haarberg, Selboe og Aarset 2007, 399-400).  

 

Henrik Ibsen ble født i Skien, men flyttet til Grimstad som 15-åring for å bli apotekerlærling. 

Ved siden av jobben skrev han og studerte slik at han kunne ta studenteksamen. I 1850 dro 

Ibsen til hovedstaden for å studere ved Heltbergs studentfabrikk, men før han ankom byen 

gav han ut sitt første skuespill, Catilina, under pseudonymet Brynjolf Bjarme. Som student 

publiserte Ibsen både dikt og teaterkritikk, og han deltok aktivt i Thrane-bevegelsen. Og 

allerede i 1851, 23 år gammel, ble han hentet til Bergen som sceneinstruktør og dramatisk 

forfatter ved Det Norske Theater. Her ble han frem til 1857, med unntak av en studiereise til 

Tyskland og Danmark i 1852. Etter tiden i Bergen, vendte Ibsen tilbake til Christiania og ble 

leder for Christiania Norske Theater, men i 1862 gikk teateret konkurs, og i 1864 flyttet Ibsen 

fra Norge til Tyskland og Italia, hvor han ble i 27 år. Til tross for flere år i teater- og 

kunstnerlivet, var det først i 1866 at Ibsen fikk sitt kunstneriske gjennombrudd med Brand, 
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tett fulgt av Peer Gynt i 1867. Innen Ibsen flyttet tilbake igjen til Norge i 1891, hadde han 

blitt en av Europas fremste forfattere. Brand var gjennombruddet i Norden, og hans mer 

realistiske stykker som Et Dukkehjem (1879) og Gengangere (1881) ble hans gjennombrudd i 

Europa. Videre fulgte han opp med mer symbolistiske verk, som Vildanden (1884), og 

psykologiske verk, som Hedda Gabler (1890). Når vi døde vågner (1899) ble Ibsens siste 

stykke før han døde i 1906, med angivelig ”tvert imot!” som siste ord (P.T. Andersen 2012, 

234-236). 

 

Over hundre år etter hans død, er Ibsen fortsatt en av de største dramatikerne i verden. I sin 

artikkel om Ibsen og det moderne drama, påstår Esslin at Ibsen er en av tre klassikere innen 

det engelskspråklige teateret. De to andre er Shakespeare og Tsjekhov (1980, 71). Videre 

skriver han: 

 

 ”Ibsen can [...] be seen as one of the principal creators and well-springs of the whole 

 modern movement in drama, having contributed to the development of all its diverse 

 and often seemingly opposed and contradictory manifestations: the ideological and 

 political theatre, as well as the introspective, introverted trends which tend towards 

 the representation of inner realities and dreams.” (1980, 71).  

 

Ibsens skuespill, selv de eldste og mer historiske stykkene, har ikke én sannhet. I stedet har 

han integrert skepsis inn i virkelighetsbildet, foreløpige innsikter og bevegelige sannheter 

(P.T. Andersen 2012, 235). Før sitt gjennombrudd, lærte Ibsen mye gjennom sitt arbeid med 

teateret, men en stor betydning for hans forfatterskap fikk han allerede under sin 

studiereise i 1852. I løpet av denne reisen fikk han tak i boken Das moderne Drama av 

Hermann Hettner, hvor Hettner hevder at skikkelsene i historiske drama burde skildres som 

psykologiske meningsfulle i dramaets samtid (236). Og denne psykologien ser en gå igjen i 

fler av Ibsens skuespill og karakterer, enten det er i en av de mer samfunnskritiske som 

Gengangere, symboltunge som Vildanden eller psykologiske som Hedda Gabler.  

 

2.1.3 Gengangere 

Gengangere ble først utgitt i 1881 med undertittelen ”Et familiedrama i tre akter”. 

Familiedramaet utarter seg på Rosenvold, Alving-familiens hjem på vestlandet. Fru Alving, 
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enke etter kammerherre og kaptein Alving, har investert i byggingen av et barnehjem i 

ektemannens navn, og dette barnehjemmet skal åpnes påfølgende dag. Fru Alving har en 

sønn, Osvald, som bor i Paris og livnærer seg som kunstner, men han har nylig kommet hjem 

for å overvære åpningen av barnehjemmet. I huset bor også Regine som er tjenestepike, 

men også datter av en tidligere tjenestepike i huset, Johanne. Johanne er nå død. Regines 

far, snekker Engstrand, jobber med byggingen av barnehjemmet. Den siste karakteren i 

stykket er pastor Manders, en gammel venn av fru Alving, som ankommer fra byen i starten 

av stykket. 

 

Snekker Engstrand vil ha med Regine inn til byen for å starte opp et sjømannshjem. Hun 

nekter, både fordi hun føler seg for fin for det, og fordi hun tror hun skal reise med Osvald til 

Paris. Det siste sier hun hverken til faren sin eller pastor Manders, men unnskylder seg i 

stedet for at det er fru Alving som trenger henne. Pastor Manders prøver å overtale fru 

Alving om la Regine reise fordi han mener at Regine har en forpliktelse til Engstrand som 

hans datter. Fru Alving nekter likevel å la Regine reise fra seg. Pastor Manders og fru Alving 

fortsetter å snakke om familieplikter, og pastoren henviser til en hendelse mange år i 

forveien hvor fru Alving hadde rømt fra kaptein Alving og søkte hjelp hos ham. Han hadde da 

sendt henne tilbake og forkynt at hun hadde en forpliktelse som ektemake å bli, og at 

mannen ville ikke synde om hun var en god kone. Denne forkynnelsen står han fortsatt ved. 

Fru Alving bestemmer seg derfor å fortelle sannheten om ekteskapet sitt. Hun dro tilbake til 

kapteinen, men etter at Osvald var født begynte kapteinen sine syndefulle handlinger igjen, 

og fru Alving vendte det andre kinnet til. Men etter en hendelse mellom kapteinen og den 

tidligere tjenestepiken på Rosenvold, kan ikke lenger fru Alving være en stille tilskuer, og hun 

tar grep med jernhånd. Blant annet sender hun Osvald bort, kun syv år gammel, og nekter å 

ta ham imot hjemme før etter kapteinens død. Hun ønsker ikke at farens synder og onde 

handlinger skal ødelegge sønnen. Og hun avslører at hun også har brukt alle pengene etter 

kapteinen til å bygge barnehjemmet fordi hun ikke ønsker at Osvald skal arve noe etter sin 

far, alt han skal arve skal han arve av henne. Samtidig som de har denne samtalen møtes 

Regine og Osvald i naborommet, og fru Alving overhører deres kjærlighetsforhold. Hun 

avslører derfor også for Pastor Manders at den tidligere nevnte tjenestepiken var Johanne, 

Regines mor, og at Regine er derfor Osvalds halvsøster. Senere om kvelden er pastor 

Manders i barnehjemmet og holder andakt for arbeiderne. Samtidig forteller Osvald moren 
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sin at han er syk av syfilis, og at doktoren mente årsaken var farens utsvevende liv hadde 

smittet over på Osvald, men Osvald klandrer seg selv fordi han ikke kjente sin fars egentlige 

karakter. Pastoren kommer tilbake til huset, før de så oppdager at barnehjemmet brenner. 

Tidlig morgenen etter forteller Osvald moren at han ønsker å gifte seg med Regine, som han 

ser som eneste løsning på sin sykdom. Fru Alving avslører derfor for Regine og Osvald at de 

egentlig er halvsøsken. Regine reagerer ved å forlate huset for godt. Og Osvald ber moren 

om å ta livet av ham når sykdommen blir verre. Stykket avsluttes i det Osvald får et anfall, og 

det er ikke klart om fru Alving etterfølger sønnens ønske. 

 

Gengangere har blitt stående som en av de største skandalebøkene i norsk litteraturhistorie 

(P.T. Andersen 2012, 244). Teksten tok for seg utsvevende liv, kjønnssykdom, løgn, incest og 

død, og selv de friere tenkerne tok avstand fra dette (244). I Storbritannia ble stykket 

forbudt frem til 1914 etter en oppførelse i London 1891 (Rem 2005, 78). Men tross skandaler 

og forbud, uttrykte Bertolt Brecht allerede i 1928 at Gengangere var utdatert med 

oppdagelsen av medisin mot syfilis. Likevel anerkjente han at Ibsen hadde bidratt til å gjøre 

teateret til en arena for bearbeidelse av samtidens problemer (Esslin 1980, 72). 

 

2.1.4 Hedda Gabler 

Hedda Gabler ble utgitt i 1890, ni år etter Gengangere. Og som i Gengangere, og mange 

andre av Ibsens stykker, utspiller stykkets handling seg i løpet av et par dager med 

henvisninger til handlinger utspilt tidligere og samtidig utenfor scenerommet. Stykket har 

fire akter og handler om Hedda Gabler. Hun tilhører hovedstadens borgerskap og har nylig 

giftet seg med Jørgen Tesman, en mann hun ikke elsker, men som kan tilby henne et 

økonomisk godt liv ettersom hennes far, general Gabler, ikke har etterlatt henne noe 

formue. Derimot har han etterlatt henne sine to pistoler, som han har lært henne å skyte 

med.  

 

Tesman er stipendiat i kulturhistorie, og har mer eller mindre sikret seg et professorat ved 

universitetet. Ved stykkets start har han og Hedda nettopp kommet hjem fra bryllupsreise, 

hvor han har hovedsakelig jobbet med fullførelsen av sin doktorgrad. Hedda har kjedet seg 

på reisen, som hun innrømmer til familievennen assessor Brack, men også blitt gravid. Et 

faktum hun ikke ønsker å innrømme fordi hun er redd for rammene det setter, og hun 
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ønsker ikke å bli som tante Julle. Tesman er oppdratt av to tanter, Julle og Rina. Selv om 

Tesman er gift, klarer ikke tante Julle å slippe ham helt, og kommer derfor stadig på besøk 

for å passe på ham. Dette liker ikke Hedda, og hun reagerer ved å med vilje fornærme tante 

Julle.  

 

Tidlig i stykket kommer Thea Elvsted på besøk. Hun er et par år yngre enn Hedda, og gikk på 

samme institutt i oppveksten. Hun har de siste årene bodd utenfor byen, i en liten bygd i 

fjellene. Nå har hun reist fra sin mye eldre ektemann fordi hun er bekymret for Eilert 

Løvborg, som hun er forelsket i. Løvborg er en mann som tidligere var i samme 

omgangskrets som Hedda og Tesman, og som levde et veldig bohemsk og alkoholisert liv. 

Likevel er han begavet, og har gitt ut en bejublet kulturhistorisk bok i løpet av tiden Hedda 

og Tesman har vært på bryllupsreise, og han er en mulig kandidat for samme professoratet 

som Tesman. Løvborg har skrevet manuskriptet til boka på bygda sammen med Elvsted, og 

hun forteller Hedda og Tesman at han de siste årene har levd et mer nøkternt liv. Hun 

forteller også at med seg til byen tok Løvborg med seg manuskriptet til sin andre bok, som 

det er store forventinger til.  

 

Løvborg var tidligere en av Heddas friere, men i et intimt øyeblikk dem i mellom, lenge før 

Hedda giftet seg, reagerer hun med å rette en av farens pistoler mot ham. Siden har hun ikke 

sett ham. Likevel overtaler Hedda sin mann til å invitere Løvborg til huset, og hun overtaler 

så Løvborg til å bli med Tesman og assessor Brack i et herreselskap. I dette selskapet mister 

Løvborg manuskriptet sitt. Tesman finner det og gir det til Hedda. Men i stedet for å overlate 

manuskriptet tilbake til Løvborg, brenner Hedda det. Og da Løvborg fortvilet forteller Hedda 

at han har mistet det, gir hun ham i stedet en av farens pistoler slik at han kan ta sitt eget liv 

”i skjønnhet”. Løvborg dør, men ikke på en måte slik Hedda så for seg. I stedet dør han av et 

skudd i et horehus. Etter dette finner Elvsted og Tesman sammen, og begynner å skrive 

Løvborgs bok ut i fra notatene hun tok mens de jobbet sammen. Assessor Brack forstår hvor 

pistolen Løvborg hadde på seg i dødsøyeblikket kommer fra, og bruker dette for å presse 

Hedda til å bli hans elskerinne. Hedda forstår at hun ikke lenger har makt i sitt eget liv, og 

hun bruker farens andre pistol til å skyte seg selv. 
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Selv om Gengangere er blant de største skandalebøkene i norsk litteraturhistorie, er Hedda 

Gabler det skuespillet, av Ibsens senere stykker, som har fått størst negativ mottakelse ved 

utgivelse. Publikum og kritikere forsto ikke den gåtefulle og onde Hedda, men likevel ble det 

stor interesse for skuespillet. Allerede en drøy måned etter utgivelsen, var det 

verdenspremiere på stykket i München, og den påfølgende måneden var det premierer i 

flere byer i Europa (M.M. Andersen 1995, 210).  

 

Hedda kan oppleves som en hensynsløs kvinne, men hun er et resultat av å leve i et samfunn 

som ikke lar henne utvikle sitt potensiale. Og Esslin mener at nettopp dette er grunnen til at 

Hedda Gabler er blant Ibsens mest moderne skuespill; ”Hedda is basically a creative 

personality who cannot realise her potential in a society which does not allow women to live 

as independent human beings” (1980, 79). Hedda tror at hun kan få til alt hun ønsker, men 

virkeligheten stopper henne hver gang. Og hver gang hun prøver å kjempe mot det, låses 

hun bare mer fast inntil hun ikke lenger har noen valg igjen. 

 

2.2 Ballett 

Nå som vi har vært igjennom dramaet og Henrik Ibsen, vil fokuset flyttes over til den andre 

kunstformen i denne oppgaven, ballett. 

 

Ballettens historie er ikke like gammel som dramaet, men har likevel en lang historie. Ordet 

ballett kommer fra det italienske ordet balletto, som betyr liten dans, og 

flertallsbetegnelsen, balletti, blir brukt første gang på 1400-tallet i Italia. På den tiden 

tilhørte balletten i hovedsak den italienske høyadelen, og formen var helt annerledes enn 

den ballett-formen en er vant til i dag. Da var det en forlystelse hvor en underholdt 

betydningsfulle gjester med gedigne opptog eller oppvisning av poesi, musikk, miming og 

dans med overdådige kostymer og strålende dekorasjoner. Det var denne ballett-formen 

Katarina av Medici tok med seg til Frankrike og introduserte der, som også åpnet for ny del 

av ballett-historien (Wilhelmsen 2017, 132). 

 

Den første kjente ballettforestillingen ble vist i Paris i 1581. Formen var lik dets italienske 

forgjenger med store kostymer og fantastisk scenografi som gjorde det mulig for danserne å 

blant annet stige opp i himmelen. Forestillingen varte i over fem timer. Men det ble 
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populært og flere fyrstehus rundt om i Europa begynte å sette opp ballettforestillinger etter 

det franske mønsteret (Wilhelmsen 2017, 133-134).  

 

Ludvig den fjortende er en stor beundrer av balletten, og i 1661 oppretter han verdens 

første danseakademi i Paris, Académie Royale de Danse. På dette akademiet samlet de store 

ballettmesterne seg, og sammen fastslo de hvordan de ulike trinnene innen balletten skulle 

utføres og hva som skulle være faguttrykkene. Disse uttrykkene er de samme som blir brukt i 

dag, og dette akademiet er årsaken til at ballett-språket er fransk (Wilhelmsen 2017, 135).  

 

Videre utover 1700-tallet, beveget balletten seg fra hoffet og ballsalen, og over til teateret. I 

1711 ble den første ballettskolen opprettet knyttet til Pariseroperaen, en skole som fortsatt 

eksisterer den dag i dag. I løpet av 1700-tallet ble også kostymene lettere og heller laget av 

musselin, og det ble derfor lettere for danserne å bevege seg (Wilhelmsen 2017, 137). De 

høyhælte skoene ble også byttet ut med lette og myke satengsko etter den franske 

revolusjonen, som også bidro til mer bevegelighet. Og på starten av 1800-tallet ble tåspiss-

skoene oppfunnet. Danseren Marie Taglioni var den første til å danse en hel ballett i tåspiss i 

1832, og siden ble tåspissdans en del av ballett-teknikken (129). 

 

På slutten av 1700-tallet ble også en mer dramatisk tilnærming til balletten innført. Parykker, 

masker og sang skulle avskaffes, og danserne skulle i stedet mime og bruke ansiktsuttrykk i 

rollene sine (Wilhelmsen 2017, 140). Utover 1800-tallet flyttet ballettens hovedsete seg fra 

Frankrike til Russland, og det er her den klassiske balletten har utviklet seg til det vi kjenner 

den som i dag med høye løft og hopp, tåspiss, hvite strømper, stramt hår og miming. Og 

noen av koreografiene skapt mot slutten av det århundret, som Nøtteknekkeren, Svanesjøen 

og Tornerose, danses fortsatt på scener verden over den dag i dag (141-143). 

 

2.2.1 Klassisk ballett 

Det er to hovedskiller innen ballett, klassisk ballett og moderne dans. Den klassiske balletten 

slik vi kjenner den i dag, ble som nevnt, ferdigetablert i løpet av 1800-tallet i Frankrike og 

Russland, men det kan sies at den moderne klassisk ballett-historien kan sies å starte med 

opprettelsen av danseakademiet i Paris i 1661. Klassisk ballett blir med det grunnlaget for all 

scenisk dans. Det finnes forskjellige stilretninger og skoler innen klassisk ballett, men de er 
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små, og de har til felles å i hovedvekt være en fryd for øyet. Det er vakre linjer, det er en 

følelse av vektløshet og luftige uttrykk (Halle et al. 1996, 18) 

 

Innen klassisk ballett danserne alle danser i turn-out, som vil si at en jobber med beina vendt 

utover fra hofteleddet.  I tillegg danser kvinnene gjerne i tåspiss-sko, som krever enorm 

styrke og fleksibilitet i føttene for å unngå skader (Halle et al. 1996, 10-16). Koreografiene 

innen klassisk bygger mye på tradisjonene, slik som hvor i scenerommet dansen skal starte 

og slutte, og handlingsballettene har gjerne naturtro scenografi til å ramme inn scenen, og 

danserne skal ikke vise tretthet eller puste høyt (Wilhelmsen 2017, 28). Selv om mange av de 

kjente klassiske ballett-stykkene er fra 1800-tallet, er det flere koreografer fra nyere tid som 

også har skapt eller skaper klassiske oppsetninger, slik som Wayne McGregor (1970-), Sir 

Kenneth MacMillan (1929 – 1992) og John Cranko (1927 – 1973). 

 

2.2.2 Moderne dans 

Den moderne dansen utviklet seg fra den klassiske balletten på starten av 1900-tallet. Nye 

oppfinnelser og sosiale omveltninger bidrar til å forandre kunstfeltet, som inkluderer 

balletten (Wilhelmsen 2017, 163-164). Det ble Tyskland som ble senter for utviklingen av 

moderne dans i Europa frem til nazistenes inntreden i 1933. Danset handlet om å uttrykke 

seg selv, og i tillegg til bevegelsesuttrykk, eksperimenterte danserne også med lyseffekter og 

romproblematikk (Wilhelmsen 2017, 166-167). I USA skjedde utviklingen av den moderne 

dansen parallelt med utviklingen i Europa, men også her lå mye av grunnlaget i 

samfunnsutviklingen og fremveksten av moderne tanker som psykologi og 

menneskerettigheter (168).  

 

En av pionerne inne moderne amerikansk dans, var Martha Graham (1894-1991), og hennes 

teknikker har lagt grunnlaget for den moderne danseformen verden over. For henne var 

teknikk og uttrykk det samme, og innholdet i bevegelsene var like viktig som posisjoner, steg 

og armføringer (Halle et al. 1996, 120).  

 

Den moderne dansen har fortsatt å utvikle seg utover 1900-tallet. En stund kunne ”alt være 

dans”, men skolering og teknikk kom tilbake igjen. Og den moderne dansen handlet om å 

ytre noe, å komme med en sterk mening (Wilhelmsen 2017, 182-183). I løpet av 1900-tallet 
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har flere koreografer, som Merce Cunningham (1919-2009) og Pina Bausch (1940-2009), 

bidratt til utviklingen av den moderne dansen. 

 

I dag kan en samle moderne dans innen disse beskrivelsene. Alle reglene fra den klassiske 

balletten skal brytes, og koreografene søker individuelle inntrykk. Alt kommer innenfra og 

det er fokus på hva som skjer i kroppen. Pusten inkorporeres og bevegelsene er organiske. 

Estetikken er underordnet, det viktigste er at bevegelsene uttrykker noe (Wilhelmsen 2017, 

29).  

 

Graham nektet sine dansere å danse klassisk ballett (Halle et al. 1996, 120), men flere 

koreografer har sin base i både klassisk og moderne ballett slik som Birgit Cullberg (1908 – 

1999), Mats Ek (1945-) og Jiří Kylián (1947-). Og de siste tjue årene har dette også vært vanlig 

i ballettverden . Det moderne kan hente inspirasjon fra det klassiske, og det klassiske kan 

hente fra det moderne (Wilhelmsen 2017, 188-189). De fleste ballettstudenter undervises i 

begge former, og Nasjonalballetten er Norges eneste kompani som både utøver klassisk 

ballett og moderne dans.  
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg legge frem min originale plan for metodebruk, og hvorfor jeg ønsket 

nettopp denne måten å samle inn informasjon på. Videre vil jeg redegjøre hvorfor jeg måtte 

gå bort i fra den originale planen og hvordan det påvirket oppgaven. 

 

Metode handler om å samle informasjon eller data på veien mot et bestemt mål. Dette kan 

gjøres på fire forskjellige måter; kvalitativ metode, kvantitativ metode, kunstnerisk metode 

eller praktisk metode. Det er også mulig å kombinere flere av metodene. Uansett om en 

velger en eller flere metoder, er metode viktig for å trekke holdbare situasjoner og begrense 

tilfeldigheter underveis i undersøkelsesprosessen (Næss og Pettersen 2017, 16-18). 

 

I denne oppgaven har jeg valgt å kun bruke kvalitativ metode da oppgaven undersøker en 

spesifikk case, og prøver å forstå et fenomen. Det er ikke relevant å undersøke tall 

(kvantitativ metode), utvikle ny kunst (kunstnerisk metode) eller løse et problem (praktisk 

metode) (Næss og Pettersen 2017, 16-17). 

 

3.1 Den originale metodeplanen 

Det er flere måter å samle inn kvalitative data på. Originalt valgte jeg å fokusere på 

deltakende observasjon, kvalitativ innholdsanalyse og intervjuer. 

 

Deltakende observasjon handler om å samle inn kvalitative data gjennom å delta, se og høre 

på aktørene mens de handler, samhandler, uttrykker seg eller er involvert i hendelser. Den 

beste måten å gjennomføre dette på, er ved å delta i aktørens egen virksomhet (Grønmo 

2016, 154). Deltakelse i virksomheten fikk jeg sikret gjennom en praksisplass hos 

Nasjonalballetten. Ettersom prosessen med skapelsen og produksjonen av 

ballettforestillingene i casen allerede var over, ville jeg uansett ikke hatt mulighet til å ha en 

deltakende observasjon av dette. Men en praksis hos Nasjonalballetten gav meg muligheten 

til å observere hverdagen hos Nasjonalballetten, og muligheten til å forstå prosessene i en 

ballettproduksjon generelt og hvordan en ballettdanser jobber. Gjennom praksis i 

Nasjonalballetten fikk jeg også muligheten til å møte fler av de involverte i den kunstneriske 
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prosessen av Ghosts og Hedda Gabler, og mye lå til rette for at den originale planen for 

innsamling av data gjennom deltakende observasjon kunne gjennomføres.  

 

Kvalitativ innholdsanalyse er å samle inn data med dokumenter som kilde. Forskjellige 

dokumenter, uavhengig om dokumentene er tekst, tall, lyd eller bilde, blir gjennomgått og 

systematisert for å finne innhold som er relevant for problemstillingen. Selve innsamlingen 

og utvelgingen av tekster foregår til dels samtidig som analysen (Grønmo 2016, 175). Men 

det er likevel en del viktige forberedelser før innsamlingen av data kan starte. Det viktigste 

er å avklare fokus, slik at en er fokusert på siktepunktet for studien og hensikten med 

innsamlingen. Det er også viktig å avklare hvilke tema som skal prioriteres og hvilke typer av 

tekster som skal velges. Videre må en være kildekritisk til dokumentene, og vurdere det 

kontekstuelle (176-177). Det er videre viktig å være oppmerksom på noen mulige problem 

ved kvalitativinnholdsanalyse. Dette er at forskerens perspektiv kan påvirke utvelgingen og 

tolkningen av dokumentene og at forskerens kildekritiske eller kontekstuelle forståelse er 

begrenset. Disse problemene kan unngås ved at forskeren har fokus på å tolke fra ulike 

perspektiver, finner tekster som avviker fra etablerte kategorier, at ulike tekster vurderes i 

forhold til hverandre, andre kilder og foreliggende kunnskap, og at forskeren legger vekt på å 

forstå dokumentene ut ifra den konkrete situasjonen de ble utformet (180-181).  

 

Den viktigste kilden for den kvalitative innholdsanalysen i denne oppgaven, er 

ballettforestillingene som er casen; Ghosts og Hedda Gabler. I tillegg er det viktig å se disse i 

lys av historien til drama og ballett, og Ibsens originale tekster, som ble presentert i kapittel 

2. Videre har jeg sett på utviklingen over tid og sammenlignbare produksjoner.  

 

Intervjuer handler om å få innblikk i andre menneskers forståelse gjennom en samtale med 

dem (U.C. Andersen og Krumsvik 2017, 77). Og i casestudier anbefaler Rolland å 

gjennomføre kontekstuelle intervjuer, som er intervju med informantene i deres vanlige 

arbeidssituasjon (2017 , 69). Dette for å skape en mer naturlig samtale, og muligheten for 

intervjueren å observere og se eksempler underveis i intervjuet som ikke ville vært mulig i en 

annen setting, som for eksempel et møterom eller kantine. 
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3.2 Den nye metodeplanen 

Grunnet korona-situasjonen, ble praksisen hos Nasjonalballetten avsluttet etter kun én uke 

fordi Operaen måtte midlertidige stenge. Muligheten til å gjennomføre kontekstuelle 

intervjuer og observasjoner slik jeg ønsket ble derfor ikke mulig. For å prøve å finne 

alternativer til den originale datainnsamlingen, begynte jeg å se på intervjuer med de 

aktuelle informantene som allerede var gjort og lå tilgjengelig. I denne prosessen fant jeg 

flere intervjuer, både skriftlige og på TV, og en dokumentar om prosessen bak produksjonen 

av Hedda Gabler.  

 

Ettersom kontekstuelle intervjuer ikke ble mulig, ville alternativene være å intervjue 

informantene gjennom mail-korrespondanse, telefon- eller videosamtale. I intervjuene jeg 

så med de aktuelle informantene, svarte de allerede på de spørsmålene jeg hadde til dem, 

og ettersom jeg ikke hadde muligheten til å intervjue dem i konteksten for oppgaven eller 

personlig, så jeg ikke hvordan egne intervjuer ville bidra mer enn allerede tilgjengelig 

informasjon. Den samtalen som er ønskelig å oppnå mellom intervjuer og intervjuperson, 

hadde blitt vanskelig å gjennomføre. Og ettersom intervjuene som lå tilgjengelig i hovedsak 

handlet om å forstå, slik som også er ønskelig for denne oppgaven, følte jeg disse 

intervjuene var tilstrekkelig for oppgaven ut i fra situasjonen vi er i. I tillegg ønsket jeg å 

legge mer vekt på observasjoner og innholdsanalyse, og jeg har derfor valgt å ikke bruke 

egne intervjuer i denne oppgaven likevel.  

 

Dokumentaren bak Hedda Gabler-produksjonen, som Den Norske Opera & Ballett valgte å 

tilgjengeliggjøre, gjorde det mulig å observere prosessen av ballettproduksjonen som ellers 

ikke ville vært mulig i perioden denne bacheloroppgaven skulle skrives, da denne prosessen 

allerede var ferdig i 2017. I dokumentaren blir budskapet påvirket av avsenderen, i dette 

tilfelle produksjonsselskapet bak dokumentaren, og det vil derfor ikke være en like god 

datainnsamling som en egen deltakende observasjon av prosessen. Dokumentaren vil 

kanskje fokusere på enkelte deler av prosessen, og velge bort andre deler som jeg kunne 

funnet interessant for oppgaven. Men da en egen observasjon av prosessen med skapelsen 

av ballettforestillingen uansett ikke var en mulighet, er likevel dette det beste alternativet da 

dette er det nærmeste en kommer en observasjon av en tidligere gjennomført prosess. 
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Når det kom til å observere ballettproduksjoner og generelt måten dansere jobber på, fant 

jeg også andre dokumentarer og intervjuer som viste både hvordan andre samtidige dansere 

enn de tilknyttet Nasjonalballetten jobbet på, også hvordan dansere ved Nasjonalballetten 

jobbet med andre produksjoner enn de to i casen. Igjen blir dette annenhåndsobservasjoner, 

og dermed ikke like gode som førstehåndsobservasjoner, men da situasjonen var som den 

var vil jeg påstå at dette var det beste alternativet. I tillegg fikk jeg i det minste én uke med 

førstehåndsobservasjoner også.  

 

I forbindelse med at alle kulturinstitusjoner måtte stenge for å hindre mulig smittespredning, 

var det fler av kulturinstitusjonene som gjorde fler av sine verk og forestillinger tilgjengelig 

på nett. Den Norske Opera & Ballett valgte også å gjøre dette, og la blant annet ut både 

Ghosts og Hedda Gabler (Den Norske Opera & Ballett 2020a)(Den Norske Opera & Ballett 

2020b). Dette gjorde det mulig å kunne gjennomføre en bedre innholdsanalyse av stykkene. 

Både fordi jeg kunne se forestillingene igjen flere ganger, men også fordi det gav nye 

perspektiv da jeg som publikummer satt på 1. balkong på begge forestillinger i Operaen, 

men i filmene får komme helt innpå danserne.  

 

Selv om den originale planen for metode ikke kunne gjennomføres, har det åpnet seg nye 

muligheter for innhenting av data til denne oppgaven. I kapittel fem vil funnene og 

resultatene fra denne datainnsamlingen presenteres, men før det vil jeg gi en mer 

fordypende presentasjon av casen.  
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4 Case 

Som forklart innledningsvis, tar denne oppgaven for seg to av Nasjonalballettens 

forestillinger i undersøkelsen om hva som skjer i møte mellom kunstformen ballett og 

kunstformen drama. I dette kapittelet presenteres disse to forestillingene; Ghosts og Hedda 

Gabler. I forbindelse med denne oppgaven så jeg begge forestillingene på Den Norske Opera 

& Ballett vinteren 2020, og ettertid også opptak fra tidligere oppsetninger med noen 

forandringer i castingen. Begge ballettene er modernistiske stykker, og ikke klassisk ballett. 

 

Den første av disse forestillingene, Ghosts – Ibsens Gengangere, baserer seg på, som tittelen 

påpeker, Henrik Ibsens Gengangere fra 1881. Da Ingrid Lorentzen ble utnevnt som ballettsjef 

for Nasjonalballetten i 2012, hadde hun allerede under intervjuprosessen for sjefsstillingen 

forelagt idéen om å sette opp Ibsens Gengangere som en ballettforestilling. Denne idéen fikk 

hun sammen med regissør Marit Moum Aune under en tidligere teateroppsetning av 

Gengangere, og de sammen ble enige om at dette måtte bli en danseforestilling (NRK 2017, 

01:09-02:03). Forestillingen fikk urpremiere 19. september 2014 på Hovedscenen til Den 

Norske Opera & Ballett, og i registolen satt Marit Moum Aune. I tillegg hadde Lorentzen og 

Moum Aune fått med seg danser og koreograf ved Nasjonalballetten Cina Espejord som 

koreograf, og musiker Nils Petter Molvær til å skape helt ny musikk til stykket.  

 

Stykket åpner med en høytlesning av sceneanvisningene i første akt av Gengangere over en 

mørklagt scene og en filmvisning på bakteppet av en mørk fjord. Når sceneanvisningen er 

ferdig opplest, blir bakteppet mørkt et øyeblikk og fru Alving inntar scenen i en solo samtidig 

som ansiktet til Osvald som barn kommer opp på bakteppet. Allerede her bryter balletten 

med originalteksten til Ibsen, hvor det er en scene mellom Regine og snekker Engstrand som 

er starten på første akt. Denne scenen kommer først etter fru Alvings solo. Videre vises et 

samspill mellom fru Alving og Regine, som heller ikke vises i Ibsens tekst, før pastor Manders 

inntar scenen. Og slik fortsetter stykket gjennom. Moum Aune har forandret litt på 

strukturen og valgt å fokusere på enkelte deler av stykket mer enn andre deler, og lagt inn 

små scener som kun henvises til eller impliseres i Ibsens tekst, men det er likevel 

Gengangere i sin helhet en ser på scenen. 
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Moum Aune har også lagt til fire rollefigurer som ikke er egne roller Ibsens tekst. Disse fire er 

Regine og Osvald som barn, danset av elever fra Ballettskolen, yngre versjoner av pastor 

Manders og fru Alving, og kaptein Alving, danset av samme danser som er Osvald. Disse 

rollene er lagt til for å vise fortiden og hemmelighetene som blir fortalt i Ibsens tekst, og i 

flere anledninger danser både de yngre og eldre versjonene av samme rolle på scenen 

sammen. 

 

Den 28. september 2017 fulgte Nasjonalballetten opp suksessen med sin forrige Ibsen-

ballett med en ny. Denne gangen var det Hedda Gabler som sto for tur, men det er ikke 

første gang Hedda Gabler har blitt satt opp av Nasjonalballetten. Under Ibsen-jubiléet i 1978 

engasjerte daværende ballettsjef Brenda Last koreografen Kari Blakstad, som skapte 

balletten Hedda, en ballettforestilling basert på Ibsens Hedda Gabler sett gjennom 

tittelfigurens egne øyne (Hansteen 1989, 148-149). I motsetning til Hedda, og i likhet med 

Ghosts, er ikke Nasjonalballettens 2017-tolkning av Hedda Gabler en ny vinkling eller kun 

deler av stykket. Det er Ibsens tekst i sin helhet, bare fremført med dans i stedet for 

replikker.  

 

Denne Ibsen-balletten er også et resultat av en idé mellom Lorentzen og Moum Aune (Bel 

Air Media 2018, 04:25 – 04:40). Moum Aune tar igjen regien og Molvær skaper igjen ny 

musikk til stykket. Men i stedet for å ha én koreograf til denne balletten, lar Moum Aune 

danserne selv skape sine egne roller, og har kun en koreograf til gruppenumrene i stykket.  

 

Også i denne ballettforestillingen har Moum Aune valgt å vise en del av scenene kun nevnt 

eller hintet til i Ibsens tekst. Forestillingen starter med den unge Hedda kledd i ridetøy. Hun 

danser blant mennene, før hennes far, general Gabler trer inn og gir henne en av sine 

pistoler. Her tar den eldre Hedda over, og publikum får se hvordan hun er del av mennene. 

Deretter følger en scene mellom Eilert Løvborg og Hedda, en scene kun henvist til i noen 

replikker i den originale teksten, men da senere i stykket. Scenen er den hvor Hedda velger å 

rette en av sine fars pistoler mot Løvborg i et intimt øyeblikk, og han drar. Deretter 

fortsetter balletten der det originale verket egentlig starter, med Hedda og Jørgen Tesman 

som nettopp har kommet hjem fra bryllupsreise. Hedda er gravid, men liker det ikke. 

Tesman forguder sin kone, men han kjeder henne, og hun hater hvordan tanten hans, Julle, 
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ikke klarer å gi slipp på ham. Hun søker vennskap hos assessor Brack, og han lytter. Thea 

Elvsted kommer på besøk, og deretter Løvborg. Og slik fortsetter i hovedsak balletten, med 

en kronologisk visning av scenene fra Ibsens tekst som leder til slutten, hvor også her skyter 

Hedda seg selv. Men det er likevel noen små forandringer. Slik som innledningsvis i balletten, 

er det stadig tilbakeblikk til Hedda som barn og hvordan faren hennes oppdro henne. Det er 

også tilbakeblikk til den unge Thea og Hedda som gikk på instituttet sammen. Alle disse 

tilbakeblikkene flettes sømløst inn i historien og bidrar til at narrativet drives fremover. 

Publikum får også se hva som skjer den kvelden Løvborg drar ut med Brack og Tesman, og 

hva som skjer påfølgende dag når han skyter seg selv i horehuset.  

 

Moum Aune har også i denne balletten lagt til flere roller. Som nevnt får publikum se Hedda 

og Thea som barn, også danset av barn fra Ballettskolen slik som den unge Osvald og Regine 

i Ghosts. I tillegg er det med seks jenter til fra Ballettskolen som danser som paralleller til 

den yngre Hedda. Videre er det flere karakterer nevnt i Ibsens tekst, men som ikke har en 

handlende rolle, som har fått plass i balletten; general Gabler, Diana og tre andre 

prostituert, så vel som flere menn som fyller roller som paralleller til general Gabler, andre 

menn på besøk hos Diana og mennene Hedda danser sammen med på starten av stykket. I 

tillegg til å legge til flere roller, har Moum Aune også valgt å ta bort en rolle fra den originale 

teksten, tjenestepiken Berte. 

 

På både Ghosts og Hedda Gabler er det den samme scenografen, Even Børsum, og 

kostymedesigneren, Ingrid Nylander. Scenografien gjør ære på den klassiske 

titteskapsteater-formen samtidig som den gir rom for store dansescener og en mer moderne 

følelse. I Ghosts blir hele huset til Alving-familien bygd opp bakerst på scenen gjennom 

forestillingen. Huset er kun bygd opp av ytterrammene, og det lar publikum se alt som skjer 

så vel som å la danserne bevege seg fra rom til rom både over, gjennom, under og forbi 

veggene. I tillegg er det kun noen få møbler på scenen og i huset. I Hedda Gabler er det ikke 

noe hus. I første scene er scenen tom med unntak av en plattform lenger bak på scenen. I 

tillegg henger alle møblene i vaiere i taket slik at de kan heises opp og ned under 

forestillingen, med unntak av én lenestol som i stedet heises opp og ned gjennom 

scenegulvet. Plattformen på scenen kan også åpnes opp og igjen. Moum Aune sammenligner 

den med en tom fyrstikkeske som klemmes på (Bel Air 2018, 33:08-33:19). Men selv om 
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dette skaper rom for å danse, er likevel møblene i taket hengt opp slik det er beskrevet i 

Ibsens sceneanvisning. 

 

Kostymene har en mer tidløs følelse. Det blir aldri spesifisert i noen av ballettene når 

handlingen foregår, om det er samtidig som da teksten kom ut, om det skjer i nåtid eller et 

sted i mellom. Scenografien gir en følelse av det gamle, uten å låse det fast til en konkret 

tidsperiode. Kostymene gir også en følelse av det gamle, men det gir også en følelse av det 

samtidige. Heddas rytterkostyme, for eksempel, og general Gablers uniform, har en tydelig 

stil fra slutten av 1800-tallet, men Heddas morgenkåpe og nattkjole er mer moderne. Det 

samme gjelder Regine og fru Alvings klær, de og er mer samtidige enn 1800-talls. 

Scenografien og kostymene bidrar til å skape den udødeligheten som ofte forbindes med 

Ibsens stykker.  

 

Nils Petter Molvær, som har komponert musikken til begge stykkene, regnes som en pioner 

innen sin sjanger (Mohr 2020a, 16). Han trompetist og musikkprodusent, og kombinerer jazz 

og elektronisk musikk. Og han har en stil Moum Aune definerer som ”nordisk melankoli” 

(NRK 2017, 10:19), noe som oppleves i begge stykker. Musikken har en dramatisk undertone, 

men følger likevel opp- og nedturene gjennom stykkene, og formidler historien sammen 

med danserne.  

 

Hva som ligger bak valgene tatt, og hvordan det har blitt jobbet med disse stykkene, blir 

presentert i neste kapittel. Og videre analyse av hvordan de valgene og det arbeidet har 

skapt en slik suksess i møte mellom drama og ballett, blir presentert i kapittel seks.  
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5 Funn og resultater 

Gjennom metodene presentert i kapittel tre samlet jeg en del data. De viktigste dataene for 

oppgavens problemstilling; hvordan skape en suksess i møte mellom to forskjellige 

kunstformer som drama og ballett, blir presentert her. 

 

5.1 Drama på prøvene 

Under produksjonen av både Ghosts og Hedda Gabler startet prøveprosessene med 

leseprøver, slik som er vanlig i teateret, men ikke i balletten. Marit Moum Aune, som har 

lang fartstid som regissør for både teater for scene og film- og TV-produksjoner, og 

koreograf for Ghosts, Cina Espejord, ville at danserne skulle være emosjonelt troverdige i 

sine roller. For å få til dette, er det viktig at de forstår hva som står på spill og hva som 

motiverer karakterene (Bel Air Media 2018, 06:18-10:00 )(Mohr 2020a, 12). I tillegg fikk 

Moum Aune danserne til å jobbe med skuespill-teknikker før de begynte arbeidet med 

dansen for å bryte ned noen barrierer, og bygge opp forståelse og trygghet. Det var viktig at 

danserne var i kontakt med seg selv, men også med hverandre. Og spesielt blikket ble viktig 

ettersom det er drama (Bel Air Media 2018, 10:00- 17:33).  

 

Skuespill-teknikkene ble også viktig for danserne å danne sine egne tolkninger av sine 

karakterer. Ettersom ballett er en såpass fysisk krevende kunstform, danses ikke en 

ballettforestilling veldig mange ganger i uken. I tillegg er det også gjerne flere dansere som 

deler samme rolle for å unngå store belastninger. Ettersom Ghosts og Hedda Gabler har blitt 

satt opp i flere sesonger nå, har også dette bidratt til utskiftninger i rollebesetningen. Selv 

om koreografien er den samme, betyr det ikke at danserne uttrykker det samme som andre 

som har danset samme rolle. I forbindelse med at Silas Henriksen tok over rollen som Osvald 

i Ghosts, sa han at: ”det har tatt litt tid å få rollen ordentlig under huden. Faktisk var det 

først i høst, da jeg danset Osvald i Hongkong, at jeg følte at jeg fant fram til kjernen og klarte 

å spille karakteren gjennom hele stykket” (Mohr 2020a, 8). Melissa Hough tok også over en 

rolle etter en annen i Ghosts, som fru Alving, og hun leste Ibsens skuespill på nytt før 

prøvene. I tillegg brukte hun Stanislavskij-metoden for å utvikle sin rollefigur troverdig 

gjennom indre forhold (Mohr 2020a, 8). 
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5.2 Mangel på ord 

I forkant av denne oppgaven har jeg stilt meg selv spørsmålet, hvordan kan en fremføre 

Ibsen uten replikker? Ibsen er tross alt anerkjent for å legge mye av handlingene i replikkene, 

men de involverte i prosessen har et svar på hvorfor de mener det likevel er mulig å 

fremføre Ibsen helt blottet for ord. Silas Henriksen, som er Osvald i Ghosts og Eilert Løvborg i 

Hedda Gabler, sier: ”Det er dansens oppgave å fortelle. Det har vært kjempegøy å jobbe med 

ord også, men når jeg føler at jeg formidler på mitt beste, da trenger jeg dem ikke” (Mohr 

2020a, 9).  

 

Og regissør Marit Moum Aune uttrykker det slik: 

 ”All Ibsen’s plays are about talking to each other. So why do it as a dance? But 

 because in dance you can really rip off everything, and you can see what’s 

 underlined. What’s under the text very much clearer than any other art form, I think” 

 (Bel Air Media 2018, 03:38- 03:55) 

 

Moum Aune har også valgt å tre bort fra å forklare konkrete ting i stykket, slik som 

forsikringspapirene fru Alving og pastor Manders forhandler om i Gengangere. I stedet 

prøver de å vise hvordan karakterene har det og hvordan de opplever livet sitt. De indre 

intrigene får større plass enn de ytre (Mohr 2020a, 12). På mange måter er dette en lik 

tilnærming til teksten som Stanislavskij la de frem i sin aktive metode fra 1930-tallet. 

 

5.3 Musikken 

Underveis i prosessen både med Ghosts og Hedda Gabler, jobbet regi, musikk og koreografi 

tett sammen i prosessene. Nils Petter Molvær kombinerer jazz-musikken med elektronisk- 

og ambients-musikk. Han spiller trompet selv på scenen i noen av scenene i begge 

ballettene. I tillegg har han valgt å bruke surroundlyd i komposisjonen til Ghosts, dette fordi 

han vil at publikum skal føle den samme snikende følelsen som karakterene føler fra deres 

egne fortider som kommer snikende innpå dem (Mohr 2020a, 13). 

 

Hovedsakelig har Molvær skapt en satt musikalsk komposisjon, men improviserer også i sine 

fremføringer på scenen (NRK 2017, 09:18 – 09:23). Likevel er dette ballettforestillinger, og 
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Moum Aune gjorde det tydelig at det må være rom for dansen (Bel Air Media 2018, 41:35 – 

41:50).   
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6 Analyse og drøfting 

6.1 Språket 

Helland og Wærp skriver: ”Det kan derfor være av stor betydning for analysen av et drama, 

ikke bare at man legger merke til hva personene sier, men også hvordan de sier det” (2011, 

88). Videre understreker de dette poenget ved å henvise til første scene av Gengangere. 

Snekker Engstrands replikker demonstrerer dobbeltheten i ham som person. Han prøver å 

beherske seg og vise seg som en omvendt synder, men utbruddene hans avslører ham som 

ikke har forbedret seg (88).  

 

Regine prøver også å fremstå som en person hun ønsker å være, mer enn den hun er, 

gjennom språket. Hun ønsker ikke å forbindes med snekker Engstrand og ser ned på ham, og 

hun avskyr klossen under skoen hans som gjør ham mer simpel. I samtalen dem i mellom i 

første scene, snakker hun i et penere mål enn sin far, og hun bruker franske uttrykk. 

Fransken har hun lært seg selv fordi hun håper Osvald skal ta henne med til Paris. Men også 

Regine avslører sin karakter i språket. Hun omtaler sin fars ben som ”Pied de mouton”, som 

er fransk, men når Engstrand spør om det er engelsk svarer hun ja (Ibsen 2005, 9). Om dette 

er resultat av at Regine har mindre kjennskap til fransk enn hun gir uttrykk for, eller om hun 

vil avslutte samtalen med sin far raskt, vites ikke, men det er likevel et godt eksempel på 

hvordan Regine ser på seg selv i motsetning til hvordan hun blir oppfattet av omverdenen.  

 

I ballett-versjonen av dette skuespillet blir ikke fransken eller banneordene brukt. Å uttrykke 

fransk eller banneord med dans er nærmest umulig, men ved å blande myke bevegelser med 

hardere og bråere bevegelser klarer likevel Espejord å skape kontrastene i Regine og 

Engstrand som Ibsen uttrykte med det muntlige språket. Publikum hører Engstrands 

klumpete sko før de ser ham tre opp på scenen. Det samme gjør Regine. I blikket hennes kan 

en se bekymringen og hun sender et blikk mot fru Alving før hun kommer ham i møte, som 

om hun er redd for at fru Alving skal se henne i møte med Engstrand. I deres dans sammen, 

prøver Regine å unngå Engstrand, men han tar henne igjen. Og selv om han prøver å vise 

noen myke bevegelser, tar fort de mer brutale bevegelsene over. Det samme gjelder til en 

viss grad Regine. Hun prøver å bevege seg mer elegant og prøver heller å unngå Engstrand 

enn å kjempe i mot, men hun ender likevel med til slutt å slå tilbake.  
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Akkurat hvordan karakterene ”sier” replikkene sine er en tanke som Moum Aune tar med 

seg inn i regien. I et arbeid med en scene med danserne i Hedda Gabler snakker hun om 

hvordan de jobber sammen er det viktige, ikke å fortelle hva historien er (Bel Air Media 

2018, 26:29 - 26:40). Noe som har tydelige linjer til Stanislavskij. En av hans studenter sa : 

”Det ble betraktet som den høyeste prestasjon hvis en skuespiller kunne vise scenenes 

framdrift utelukkende gjennom fysisk handling eller gjennom et minimum av ord” (Stene 

2015, 147). Og det er nettopp det balletten gjør, de uttrykker seg kun gjennom fysisk 

handling. 

 

Og denne måten å ”snakke” på, går igjen i både Ghosts og Hedda Gabler. Danserne uttrykker 

sine karakterers indre følelsesliv og deres personlighet gjennom dansen. Intensjonene i 

samtalene kommer tydelig frem. Helt uten å si et vanlig ord.  

 

6.2 Fusjonen av teater og ballett 

Når Nasjonalballetten skaper ballett av Ibsens skuespill, er ikke det første gang i historien at 

litterære klassikere har vært inspirasjon for balletten. Mange av de klassiske og kjente 

ballettstykkene, som Nøtteknekkeren og Tornerose, er basert på litterære verk. Også i nyere 

tid har koreografer skapt helaftens ballettforestillinger basert på både klassisk litteratur, så 

vel som sin samtidslitteratur, men det er ikke mange som har satset på det, og de har i 

hovedsak vært klassiske koreografer (Wilhelmsen 2017, 191). Den svenske koreografen 

Birgit Cullberg var blant de koreografene som på 1900-tallet baserte ballettene sine på 

litterære verk, men selv om hun brukte klassisk teknikk for å formidle, hadde hun også 

bakgrunn fra den kontinentale fridansen fra mellomkrigstiden som hun implementerte i 

koreografiene sine (NRK 1965, 01:57-02:17)(Wilhelmsen 2017, 191). 

 

Cullberg har også koreografert ballett av Ibsens skuespill. I 1962 skapte hun sin versjon av 

Fruen fra havet, en av Ibsens mer symbolske drama fra 1888. Men hun ønsket ikke å skape 

ballett av hele stykket, i stedet fokuserte hun på havet og hva det symboliserte (NRK 1965, 

04:08 – 05:10). Som koreograf, fokuserer Cullberg andre aspekter av Ibsens drama enn 

Moum Aune gjør som teaterregissør. Cullberg henter inspirasjon fra bevegelser i havet for å 
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uttrykke følelsene i hovedkarakteren, men Moum Aune ber danserne bringe følelsene fra 

det indre ut i bevegelsene.  

 

Som nevnt i teori-kapittelet om moderne dans, henter danserne innen den moderne stilen 

inspirasjon innenfra, og det kan derfor virke feilaktig å påstå at en teaterregissør vil bringe 

frem det indre mer enn en koreograf. Men store handlingsballetter skapes ikke ofte lenger, 

og de er gjerne av klassiske koreografer, som har et helt annet teknisk fokus enn den 

moderne stilen (Wihelmsen 2017, 190-191).  

 

Og nettopp fordi den moderne dansen har større utfoldelsesmuligheter, er det den stilen 

som er best når Ibsens skuespill skal settes opp i sin helhet. Ibsen bidro til å forandre den 

dramatiske sjangeren fra overfladisk spill og lette fornøyelser, til problemer og 

underliggende sannheter (P.T. Andersen 2012, 235). Den moderne dansestilen passer 

dermed Ibsens skuespill best, ikke bare fordi det gir størst mulighet for å uttrykke seg, men 

også fordi den moderne dansen brøt med den klassiske balletten slik Ibsens drama brøt med 

det etablerte drama.  

  

Men selv om moderne dans gjør det mulig å uttrykke det indre, er det i kombinasjon med 

skuespiller-tilnærmingen de hadde som gjorde stykke troverdig for publikum. Leseprøvene 

til både Ghosts og Hedda Gabler gjorde skuespillerne klare over motivasjonen til sine 

karakterer, og gjennom skuespillteknikk-øvelsene lærte de å forstå hvordan en skulle spille 

med hverandre.  

 

6.3 Teaterregissøren 

Disse forestillingene er likevel ballettforestillinger, og ikke rene skuespill. Marit Moum Aune 

er åpen om at hun ikke er en danser, men hun er heller ikke skuespiller eller sanger, og har 

også regissert teater og opera. Hun understreker viktigheten å være helt åpen om sine 

mangler, og være åpen om at hun er avhengig av danserne, dansemesteren og 

koreografenes kunnskap, hvis ikke hadde det ikke funket. Samtidig har hun full tillit til alle 

involverte, både til deres kunnskap og levering (Bel Air Media 2018, 17:50 - 18:50). Hun har 

også så stor tiltro til Molvær, at selv om hun er avhengig av hans musikk, er hun villig til å 
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vente til siste uke før premiere fordi hun vet det blir bra. Og som hun sier, ”når man virkelig 

stoler på noen, så kan man vente” (43:30 – 43:43). 

 

Denne åpenheten og tilliten har skapt en positiv atmosfære i prosjektet, som smitter over til 

gode prestasjoner. Flere av danserne sier i de aldri har gledet seg så mye til jobb som da de 

har jobbet med Hedda Gabler, og Grete Sofie Borud Nybakken, som danser både Regine i 

Ghosts og Hedda i Hedda Gabler, sier hun aldri har vært i en prosess før som har fått henne 

til å føle seg så bra om seg selv, og så trygg på seg selv som danser (48:00 – 48:30). 

 

En slik trygg atmosfære skaper gode arbeidsforhold. Og ved å la koreografene Cina Espejord 

og Kaloyan Boyadjiev (gruppescenene i Hedda Gabler), og de medvirkende danserne i Hedda 

Gabler, få noen føringer, men mye frihet, gir rom for nye tolkninger på tvers av 

kunstformene.  

 

6.4 Musikken 

Og slik moderne dans er en mer riktig danseform for Ibsen enn klassisk ballett, er også 

Molværs musikk mer korrekt for Ibsen enn klassisk musikk som ville vært Ibsens 

samtidsmusikk. Han har klart å gi rom til dansen, men samtidig skapt flere lag i musikken 

som gir publikum en følelse av både det som skjer fysisk på scenen, men også hva som skjer i 

hver karakters indre. Jazzens sjel i symbiose med en elektronisk kulde, skaper den ”nordiske 

melankolien” Moum Aune kalte det, og som er tilstede hos fler av Ibsens karakterer.  
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7 Konklusjon 

Før jeg så Ghosts og Hedda Gabler, stilte jeg meg selv spørsmålet ”hvordan kan jeg forstå 

disse forestillingene når replikkene uteblir?”. Men da teppet gikk ned etter Hedda Gabler, og 

alt man kunne høre i den mørklagte salen i Operaen var ekkoet av hovedkarakterens 

selvmordsskudd, forsto jeg at det var absolutt mulig. Hovedscenen var fullsatt den dagen, 

men likevel var det helt stille i salen mens ekkoet runget før publikum fikk ordentlig 

prosessert det de hadde opplevd og brøt ut i stående applaus. Jeg forsto allerede da at det 

var mulig å skape Ibsen som ballett og som publikum kunne forstå, men det er først gjennom 

denne oppgaven at jeg har forstått mer om hvordan det er mulig. 

 

Så hvordan skape en suksess i møte mellom to forskjellige kunstformer som ballett og 

drama? Hvordan skapte Nasjonalballetten to forestillinger, som ikke bare fyller opp salen på 

sin egen scene flere sesonger, men også saler rundt om i verden? En forestilling som både 

publikum og anmeldere kan være enige om er god? 

 

Mye av suksessen til disse forestillingene ligger i flere ledd av prosessen. Det ligger i valg av 

de forskjellige aktørene, både dansere, koreografer, kostymer, musikk, regi og så videre, 

men også hvordan alle involvert i prosessen samhandlet med hverandre. Alle har en respekt 

og ydmykhet for både hverandres kunnskap, så vel som uvitenhet. Hele veien har det blitt 

vist respekt og forståelse til kildematerialet, og det har vært en åpenhet aktørene i mellom. I 

tillegg har Moum Aune klart å skape en god symbiose mellom teateret og balletten. 

Skuespillet er ikke overdrevent, og hvert trinn er nøye gjennomtenkt ut ifra forståelse av 

karakterene. Historien som vises på scenen er den samme som Ibsen skrev, det har bare blitt 

godt oversatt til et annet språk. 

 

Vanligvis ville jeg ikke latt noen andre ha siste ord i min oppgave, men Moum Aune uttrykker 

det best: “Norwegians thinks [sic] maybe that we play Ibsen too much, but we do not dance 

Ibsen too much” (Bel Air Media 2018, 05:52 - 05:58) 
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