
Kultur Kunst

«Politisk korrekt». Betegnelsen feier 
beina under selve det som berettiger 
en moderne kunstner – selvstendighet, 
ubestikkelighet og et større perspektiv 
på verden enn realpolitikkens daglige 
hestehandler. I debattsammenheng er det 
en upresis klasebombe av et ad hominem-
argument, som henter urettferdig mye 
slagkraft fra vår individualistiske kulturs 
ofte lammende frykt for å framstå som 
noen andres nikkedukke.  
 Begrepet fikk dessverre et oppsving i 
løpet av 1980-tallet, sier tidligere tekst-
forfatter i Tramteatret Terje Norby fra 

scenen i Ship O’Hoi!: Etter et tiår der det 
å delta i den offentlige samtalen var selve 
meningen med livet, kom det politiske 
teateret i vanry. Men det er det ikke alle 
som vil finne seg i.

Historietime. Ship O’Hoi! begynner som 
et slags allmannamøte. Vi deler plasser 
på isoporkasser mens Norby spiller gitar 
og forteller om Tramteatret og 1970-tal-
lets politiske klima. Fire dager før pre-
mieren på Deep sea thriller i 1977 skjedde 
det en ukontrollert utblåsning på Bravo-
plattformen i Nordsjøen. Med ett var den 
radikale studentgruppa brennaktuell, 
og ble møtt med overveldende respons. 
Forestillingen gikk rett inn i det norske 
folks bekymring for konsekvensene av 
oljefunnene for miljø, arbeidsrettigheter 
og nasjonaløkonomi. Med denne histo-
rien som bakteppe gir ensemblet seg i 
kast med dagens norske oljeindustri, som 
nå opererer i et grumsete, internasjonalt 
farvann.
 Brått er historietimen over, og vi 
dirigeres tilbake til mer vante roller 
som enkeltpublikummere i et mørklagt 
amfi. Rammen for resten av stykket er 
en reise med supertankeren Neptun, via 

oljediktaturene Aserbajdsjan og Libya til 
Angola. Underveis møter vi en represen-
tant for oljeindustrien, en korrupsjonsje-
ger, en ung norsk skuespiller og en libysk 
flyktning. Med unntak av «kapteinen» på 
skuta, skuespiller T. P. Stamsø Munch, 
er alle der som seg selv og i kraft av sine 
erfaringer.

Verden som lekeplass. I hver sine sekven-
ser forteller aktørene sine historier, som 
på ulike vis er knyttet til den norske olje-
industrien. Skattesjef i Statoil, Matthew 
Landy er med oss på video, og forteller at 
halvparten av selskapets energiproduk-
sjon stammer fra utlandet, og andelen 
øker. På gulvet i bakgrunnen pusler regis-
sørens to døtre med kritt og duploklosser 
sammen med Statoil-sjefens to små. 
Lekeplassen viser seg etterhvert å være 
et verdenskart, med duploplattformer 

spredd over hele kloden. 
 «Som oss i oljebransjen liker dere 
teaterfolk også å være i sentrum av global 
politikk – i hvert fall i deres egne hoder», 
sier Landy. Ship O’Hoi! prøver å gjøre 
det spotske smilet hans til skamme. Den 
kulminerer i en implisitt, men tydelig 
protest mot vårt eget statlige oljeselskaps 
framferd i sårbare land som Angola. Sta-
toil var en gang gode busser med Gadaffi, 
og legger seg i dag neppe opp i om 
utbetalinger går rett i lomma på Angolas 
korrupte ledere.

Mindre teater, mer dokumentar! Det går 
en stund mellom hver gang man ser 
glimt av vilje som dette på en teaterscene. 
Regissør Pia Maria Roll tøyer uuttalte 
grenser for teaterrommet og gir blaffen 
i om hun fremstår som politisk korrekt 
eller agitatorisk. Stort sett styrer også 
forestillingen klar av dette. Likevel når 
ikke Ship O’Hoi! helt kokepunktet slik 
som regissørens forrige oppsetning, 
Over evne III, som ble en slags milepæl 
i norsk dokumentarteater. Der ble den 
mangslungne samlingen av virkelige 
mennesker til en overrumplende fortel-
ling om levende idealisme. 

Vår olje og vår makt

Anmeldelse

Ship O’Hoi! En sjøreise  
fra Odalen til Angola
Regi: Pia MaRia Roll
Premiere på Black Box 12.oktober,  
spilles til 21. oktober.
Forestillingen spilles også på Trøndelag  
teater fra 3. november.

Denne forestillingen  
er mer spisset, og dermed 
ikke like overveldende  
rikholdig.

Ship O’Hoi! tar tilbake  
allmannamøtet som mal 
for politisk teater. 

«Tidsånden» er et sånt begrep som 
bestandig føles både konstruert og 
utilstrekkelig. Det gjør det her også, men 
det er like fullt det første ordet som 
lar seg formulere i møte med Steinar 
Jakobsens nattsvarte visjoner på Galleri 
K. Og jeg har ikke helt grep om hvorfor 
ennå – titlene på de mange maleriene i 
olje på aluminium hinter tvertimot til et 
kulturellt referenselandskap jeg kjenner 
ganske godt fra før, samplet som de er 
fra Joy Division, William S. Burroughs 
og synthpioneren Fad Gadget. Ting jeg 
forholdt meg til da jeg var 20. En gan-
ske annen tidsånd, således. Likevel, Joy 
Division – og man kan godt argumentere 
for at det er en tidløs størrelse – virker i 
det minste være i åndelig slektskap med 
Jakobsen under disse nattlige ekskursene. 
Det er den samme isolasjonen som tren-
ger seg på med nedkjølt melankoli. 
 Vi ser som oftest silhuetter i motlys, 
i den grad der er noe lys – maleriet ser 
tekniskt sett ut til å være manet frem i 

lyse farger på en sort bakgrunn, og er 
altså allerede der en negasjon. Man kan 
lett gjenkjenne situasjonene, som drita 
folk som fortvilt prøver å finne veien 
hjem, eller tettpakkede dansegulv, strip-
pebuler, og noen ganger et snapshot fra 
skogen der månen anes mellom grantrær 
(og nettopp der fikk «tidsånden» meg til 
å koble scenariet til True Blood – denne 
ekstremt estetiserte tv-serien om vampy-
rer som knuller, der naturen hele tiden 
ligger tett på, befolket av et eskalerende 
antall mytologiske vesener).

Rus. Det som på overflaten – og den er 
jevn og flat nok til at jeg trenger briller 
for helt å se noen penselstrøk i det hele 
tatt – først lar seg forstå som en nedsølet, 
flekkete fotorealisme, har altså en ganske 
pessimistisk og trist dybde. Hvis vi skal 
forstå det som en blogg – og utstillingen 
heter tross alt Black Blog – er dette mange 
mil unna kjendis-wannabe-utbruddene 
fra sminketispenes og høyrehipsternes 
domener. Dette er bloggen til noen 
som ugjenkallelig har gått seg vill i nat-
ten og aldri noensinne vil komme seg 
hjem, eller komme noe sted som helst 
overhodet. Kort fortalt, det er bloggen 
til noen som er altfor desillusjonert til å 

bruke tid på å holde en blogg gående i 
utgangspunktet, og vi beveger oss avgjort 
i en av helvetes kretser der rusen utgjør 
både metode og overordnet mål. (Nå, er 
det ikke sånn vi holder på uansett i denne 
håpløse tilstanden vi befinner oss?)

Lyse flekker. Men det er likefullt noe 
mer som får dette til å klikke, og meg 
til å tikke. Noe strikt faglig noe. Noe jeg 
ikke helt får fatt i før jeg leser katalogens 

forord, forfattet av min kollega Arve Rød. 
Hør her: «Black Blog skårer fremdeles 
et poeng eller to på evnen til å imitere 
et fotografisk forlegg med simulakrisk 
presisjon. Men etter årevis med mer 
eller mindre tvungen språkliggjøring av 
selv det mest likefremme håndtverk, er 
det ikke lenger behov for å teoretisere 
det opplagte.» Det er den konklusjonen 
jeg har famlet etter i noen timer her. Vi 
har å gjøre med et fotorealistisk maleri 

Det var en  
bloggsvart aften

Anmeldelse
SteinaR JakobSen
Black Blog
Galleri K, Oslo

Dette er bloggen til noen som ugjenkallelig har gått seg 
vill i natten og aldri noensinne vil komme seg hjem.

nedkjølt melankoli: Isolasjonen trenger seg på i Steinar Jacobsens bilder. Her: Birthday, 2011.
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 Denne forestillingen er mer spisset, og 
dermed ikke like overveldende rikholdig. 
Aktørene gjør en fabelaktig jobb, proble-
met er mer kanaliseringen av de ulike 
stemmene til én fortelling og ett budskap, 
som heller snevrer inn enn å åpne opp. 
Kanskje er dette villet, men jeg blir bare 
sporadisk revet med. Mange av de sce-
niske grepene virker også overflødige sett 
opp mot det sterke dokumentariske mate-
rialet, og ofte bremser de fremdriften i 
forestillingen, eller mater oss med teskje. 
 Ship O’Hoi! stiller ut skjelettene i det 
norske pengeskapet, og jeg går nok der-
fra litt klokere, men dessverre uten helt 
den samme revolusjonsgløden som etter 
Rolls forrige oppsetning.

Duploverden: Lekeplassen viser seg etterhvert å 
være et verdenskart, med duploplattformer spredd 
over hele kloden i Ship O’Hoi! 
 Foto: SteFan Schrøder
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som mer eller mindre løsriver seg fra 
fotografiet. Et maleri som trekker fotogra-
fiet langt inn i sitt eget univers, der det 
imploderer i tilfeldige forbipasserende 
lyse flekker, likt den ensommes kjipe 
ejakulasjon over noen velvalgte bilder. 
Veldig bra. Imponerende faktiskt. Og helt 
klart definerende for tidsånden.

Nedkjølt melankoli: Isolasjonen trenger seg på i Steinar Jacobsens bilder. Her: Birthday, 2011.
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