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Forsiden på programmet Structural Constellation. FOTO: DALANE FOLKEMUSEUM
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Da Egersund møtte nye uttrykksformer
O L au G Ø k L a N D i Sa m Ta L E m E D J O H N Fa LT i N H a F S Ø

august 1972 gikk teppet opp på den lokale scenen i Godtemplarlokalet i Egersund
for en forestilling som brøt radikalt med alt som tidligere var blitt vist her. Både
form og innhold framtrådte ukonvensjonelt i sin samfunnskritiske innpakning. Den
trauste losjedøra stod plutselig på vidt gap for avantgardistiske strømninger fra utlandet innen musikk, litteratur og andre kunstformer. Temaene var hentet fra billedkunst, ﬁlosoﬁ, pedagogikk og utviklingspsykologi, og tok blant annet opp så forskjelligartede emner som kvantemekanikk og tilsettingsstoffer i matvarer.
Førti år etter har vi møtt John Faltin Hafsø fra Egersund, tekstansvarlig og den ene av
de to initiativtakerne til mulitimedaspillet Structural Constellation. Vi har bedt ham
fortelle litt om hva det var som egentlig skjedde i Losjen disse augustdagene i 1972.

I

kvat formspråk til ei bok jeg var i gang
med og som for øvrig høsten 1972 resulterte i utgivelse av «Barnehjemstekster»
på Gyldendal Norsk Forlag. Feed skrev
på denne tida i aviser og tidsskrifter om
blant annet ulike musikalske uttrykk. Vi
møttes en hel del seinhøstes 1971 og utover vinteren 1972 på den lokale kafeen
«Fiskekroa». Gjennom samtaler i helger
og ferier utover våren og gjennom brevveksling kom vi fort fram til at et slikt spill
vi så for oss, i høy grad var berettiget nettopp i et lokalsamfunn som Egersund. På
forsommeren var teksten og musikken så
å si ferdig, og planleggingsarbeidet om-

– Det er i år førti år siden multimediaproduksjonen Structural Constellation ble
uroppført i Godtemplarlokalet i Egersund
med deg, John Faltin Hafsø, som tekstansvarlig. Lokal arrangør var det som den
gangen het Musikkens venner i Egersund.
Etter som jeg forstår ble grunnlaget for
spillet alt lagt i årsskiftet 1971/1972?
Det er helt riktig. Sverre T. Feed var da i
gang med musikkstudier i Oslo og jeg tok
et fag ved Rogaland Distriktshøgskole
etter en lengre periode i barnehjemsmiljøet i Stavanger. Jeg arbeidet dessuten
på dette tidspunktet med å finne et ade107
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Båndopptaker og flygel hadde en sentral plass i framføringa. Bak fra venstre: John Faltin Hafsø,
Jan-ivar Peterson og aud Eli Ege. Foran: Sverre T. Feed. FOTO:TORBJØRN BØE

kring uroppførelsen var kommet godt i
gang.

aud Eli Ege og Jan ivar Peterson begynte
så smått leseøvelsene med tanke på de
rollene de var tiltenkt som opplesere, og
Leif Dybing kom til på den tekniske sida,
alle like nødvendige på hvert sitt felt for at
vi skulle kunne realisere produksjonen.
Ellers hadde vi særdeles god støtte i lokalarrangøren, alf Østebrøt i musikkens
venner. uten hans velvillige innsats med
hensyn til å klargjøre Godtemplarlokalet
for spillet og de helt nødvendige øvelsene
utover sommeren, hadde vi neppe kommet i gang. Harald Sørensen tegnet for
oss, blant annet programforside og annet
som krevde graﬁsk utforming. Det ble

– En slik produksjon måtte nødvendigvis
bli omfattende, hadde dere noen form for
ressursgruppe som støttet opp om arbeidet
dere var i gang med?
Da de første skissene til musikk og tekster
forelå, knyttet vi til oss interesserte medarbeidere både til sceneframføringa og
til det rent tekniske arbeidet i forbindelse
med framføringene. Tross alt ønsket vi å
kunne tilby noe nytt innen sceneopptreden, lyd- og lyseﬀekter, og slikt krevde
et team som var motivert for oppgavene.
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Oppsettingen av Structural Constellation førte til mange oppslag i dagspressen i Rogaland.
Her fra Stavanger Aftenblad.
knyttet kontakt med Rikskonsertene,
som sa seg villig til å støtte spillet blant
annet gjennom utlån av profesjonelt, nødvendig utstyr. Vi ﬁkk tilsendt miksepult,
båndopptaker for avspilling av mastertape, samt fire høyttalere som det var
mulig å kople sammen på en slik måte at
lyden kunne fordeles etter en nøye oppsatt plan. Dessuten hadde Feed gjennom
sine kontakter i Oslo fått tilgang til profesjonelt lydstudio hvor han komponerte
musikken som han etter hvert klargjorde
på bred tape.

– Men et slikt tiltak krevde vel også et lokalt
nettverk og kontakt med media for å kunne
realiseres?
På teksten som handlet om kvantemekanikk fikk jeg god hjelp til nødvendig
researcharbeid av egersunderen Bjørn
Blixhavn, som var i gang med realfagsstudier i Oslo. av andre gode hjelpere
var daværende elverkssjef Torkel Feed.
ikke minst var sistnevnte en viktig støttespiller når vi trengte praktisk hjelp. Når
det gjaldt informasjon utad var redaktør
Halvdan Slettebøe hele tida en interessert
observatør som leste pressemeldingene
109
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«Fullsatt hus på sjelden premiere i Egersund». Torbjørn Bøe anmeldte Structural Constellation
for Rogalands avis onsdag 23.08.1972:
«(…) Det ble presisert fra de to opphavsmennene før premieren at det hele var ment som en totalopplevelse, der en ikke
måtte løsrive teksten fra musikken og prøve å oppleve hver enkelt kunstart for seg. Det skal sies til de fire på scenens ros at
nettopp dette vanskelige maktet de flere ganger å få fram. Særlig bet vi oss merke i et par av opptrinnene, hvorav bør nevnes
teksten som bar tilegnelsen «Til det vietnamesiske folk». Bruken av såvel lys som lydkulisser smeltet sammen med teksten
og dannet en spenningsmettet og meningsriktig enhet. Av en ganske annen karakter, men like fullt nevneverdig, er innslaget
som er kalt «Abraham udi Ægypten». Den skarpe brodden i teksten mildnes elegant, først og fremst av musikken, men også
av den kjappe og lette framføringen Jan Ivar Peterson og Aud Eli Ege gir». «(…) Det er ikke alltid det som kommer ut av
høyttalerne gir like meget som åpningssekvensen i Del 1. De tunge rytmene bærer her bud om maskiner som arbeider seg
stadig sterkere, større og mektigere – til sist hører vi hvordan menneskets fortvilte skrik kveles og knuses, dets herredømme
over maskinene er forbi.» «(…) Det går neppe an å stille seg likegyldig til stykket».

våre nøye. Han kom flere ganger med
stemningsrapporter i Dalane Tidende om
framdriften i prosjektet. Også daværende
frilanser i Stavanger aftenblad, sørlendingen Hans Petter Hansen, som på dette

tidspunktet arbeidet som lærer i Egersund, skrev en flott forhåndsomtale. Det
samme gjorde «Ten-Penn»- redaksjonen
i Stavanger aftenblad. Leif Ove Bergundhaugen fra Egersund var i gang med ﬁlm110
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Halvdan Slettebøe anmeldte
Structural Constellation i
Dalane Tidende 23.08.72.

fotografutdanning i NRk i Oslo, og kom
ens ærend til byen med både NRk-bil og
lydmann for å lage film om spillet som et
ledd i utdanninga. Egersunderen magne
Lode, for øvrig en verdifull samtalepartner for oss, bidrog som intervjuer i
denne filmproduksjonen. Egersundskorrespondent i NRk-lokalen på dette
tidspunktet, Ester Hellvik, laget et spennende radiointervju med Feed og meg.
Styrk Lote på Bryne som var sentral i arrangementene omkring den årlige kulturbegivenheten «Jærfestivalen» ble et viktig
kontaktledd utenfor Egersund. med ham

fikk vi i boks en avtale om framføring av
spillet seinere på høsten på klepp. Rektor
Hans Ouff ved Egersund gymnas var
svært positiv til det forestående spillet, og
booket skolen inn på en spesialdesignet
skoleforestilling i Godtemplarlokalet, hvor
Feed og jeg blant annet svarte på spørsmål fra engasjerte elever og lærere. under
denne forestillinga kom det flere ypperlige innspill fra salen, blant annet fra Hans
Ouff selv. Særlig husker jeg også gode
spørsmål fra daværende gymnasiast
Gunnar kvassheim. Produksjonen ble anmeldt i tre aviser. Rogalands avis hadde
111
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Structural Constellation var siste innslag i programmet
til Jærfestivalen for
vise og lyrikk 1972,
der blant annet Ole
Paus, Vidar Sandbeck og Georg
Johanessen hadde
deltatt.
FAKSIMILE, PROGRAMHEF TET
TIL JÆRBLADET

Fra Signaturen SEO sin anmeldelse av Structural Constellation i Stavanger aftenblad 23.08.72:
«(…) i andre avdeling hadde man klart å smelte de forskjellige elementer sammen til en enhet som måtte virke sterkt på
tilhørerne. Den røde tråden i hele andre avdeling var en framstilling av kvanteteoriens utvikling fra en svak ide til en anerkjent
fysisk teori. I denne framstilling hadde man klart å føre inn en avslepet humoristisk form, og sammen med en ypperlig
lydmessig skildring virket andre avdeling svært overbevisende.»

en helside med intervju av komponist og
tekstforfatter ført i pennen av Harald
Stokkeland, også han fra Egersund. På
samme helside stod det også en bredt
anlagt anmeldelse skrevet av lokalbasert
medarbeider i Ra på denne tida, egersunderen Torbjørn Bøe. Stavanger aftenblad sendte egen anmelder fra Stavanger
som gav spillet bred spalteplass. Halvdan
Slettebøe i Dalane Tidende anmeldte selv

uroppføringa på en måte som man vel kan
si er blitt stående som noe helt spesielt i
lokal pressehistorie.
– Hva var spillets egenart slik du ser det,
nå førti år etter?
Stykket slik det etter hvert tok form, representerte nok et kritisk blikk på samfunnstilstanden sett fra aksen Egersund,
Stavanger, Oslo tidlig på 1970-tallet. Vi
112
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arbeidet ut fra en forståelse av kunstneriske uttrykksformer som relevante
kanaler for en kritisk diskusjon om hva
et lokalsamfunn innebar på godt og
vondt. Det kan ikke være tvil om at
Structural Constellation representerte en
uvanlig form for sceneframføring, med
et formspråk som av mange ble opplevd
som «nytt». Spillet framtrådte utradisjonelt både i form og innhold. Slik jeg
ser det i dag løftet vi gjennom stykket
fram både stilretninger og formidlingsmåter, særlig fra uSa, både innen elektroakkustisk musikk og tekstutforming.
Dessuten introduserte vi den gangen et
begrep som ikke alle var fortrolige med
på denne tida, nemlig «multimedia», og
som vi gjennom produksjonsuttrykket vi
gav spillet, forsøkte å leve opp til. Bare
tenk på hvordan dette med multimedia
har utviklet seg. i dag er begrepet på alles
lepper, og unge mennesker har i sin livsstil trent opp en evne til å oppfatte så vel
synsinntrykk, lyd og tekst på minimal
tid. De kan i løpet av kort tidsforløp jobbe
med et skriftlig arbeid, surfe på sosiale
medier, se filmsnutter på «You Tube», gå
innom avisoverskrifter, sjekke meldinger
på PC og mobil og alt dette i tillegg med
musikk på øret. Da snakker vi virkelig
om bruk av multimedia!

U T T RY K K S F O R M E R

men også abstrakt ekspresjonisme, forløperen for Pop-art, fikk grunnleggende
betydning for formvalget når det gjaldt
tekster. ikke minst kom dette til uttrykk
gjennom fokuseringa i stykket på maleren
Josef albers. Denne kunstneren var emigrant fra Tyskland til uSa og tidligere
Bauhaus-elev. Han er seinere blitt ansett
som grunnlegger av «Optical art», med
såkalte «impossible Figures», tegninger
med paradokset bygget inn i seg. For oss
ble slike optiske bedrag som albers framstilte, symboler på synsbedrag i forhold
til verden og samfunnet for øvrig. Vi opplevde at vår tilværelse ikke uten videre lot
seg gripe på en enkel måte, og paradokset
ble et gyldig uttrykk for oss i våre kunstneriske tilnærminger til omgivelsene.
Noe jeg også la vekt på gjennom utforminga av de forskjellige passasjene i tekstmaterialet.
– Tittelen på stykket, «Structural Constellation», hvor fikk dere den fra?
Valget av tittelen «Structural Constellation» sprang på en måte ut fra tanker vi
gjorde oss på dette tidspunktet omkring
kunstbegrepet. i likhet med en markant
maler i uSa, Robert Rauschenberg, som
gikk inn på andre kunstneres arbeider
og bearbeidet dem videre som sine egne,
hentet vi så vel tittel som en geometrisk
ﬁgur av albers som introduksjon til spillet.
Tittelen var imidlertid noe justert i forhold til originalversjonen. Det er i denne

– Hvor kom inspirasjonen til spillet fra?
Viktigste impulser når det gjaldt teksten
var uten tvil amerikanskinspirert Pop-art.
113
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– Du nevnte tidligere Pop-art som en viktig
inspirasjonskilde. Hva var det med denne
kunstretningen som kunne utløse så sterkt
engasjement hos dere?
På tekstsida, i hovedsak bruken av såkalte «Ready-mades». Den internasjonalt
berømte fransk-amerikanske kunstneren
marcel Duchamp hadde tidlig introdusert
bruk av hverdagslige elementer i kunstuttrykk. Ting som ble omplassert i nye
omgivelser kunne føre til at betrakteren
oppdaget nye aspekter ved dem og sette
i gang assosiasjonsprosesser. Velkjent her
hos oss er pop-kunstneren andy Warhols
bilder av suppebokser. Lignende virkninger som blant annet Warhol oppnådde
hos betrakteren, var det også mulig å
fremkalle gjennom tekstfragmenter og
utdrag fra ulike publikasjoner. Blant
lyrikere her hjemme var Paal-Helge
Haugen en sentral person innen denne
uttrykksformen. i Structural Constellation
er også poeten og essayist mark Strand
sitert. Det er i dag for øvrig samsvar mellom Strands stil og måten jeg utviklet min
egen skrivemåte på; et tilbakeskuende
blikk koplet opp mot surrealisme, i hvert
fall innenfor lyrikken. Dette er noe
enkelte amerikanske lyrikere for øvrig
har tatt nokså langt. Blant mine favoritter
i dag i så måte er Robert Bly og kenneth
Rexroth. Når dette er sagt må jeg også
nevne språkfilosofien til Ludwig Wittgenstein som ble av skjellsettende betyd-

Omslag til tekstheftet til Structural
Constellation. Figuren som er gjengitt henspiller
på en geometrisk tegning av Josef Albers.

sammenhengen viktig å ha klart for seg
at uttrykket «Structural Constellation»
var – og er – et fast, nærmest stående begrep som på engelsk dekker forhold hvor
elementer er stillet sammen etter en bestemt struktur eller mønster. Et søk på
internett kan fortelle at uttrykket Structural Constellation er benyttet i amerikansk oﬀentlighet for eksempel innenfor
beslutningstaking, familieterapi, medisinsk forskning, bare for å nevne noen
områder. Og altså slik som i vår sammenheng som tittel på en bildeserie av Josef
albers, som selvsagt også hadde hentet
uttrykket et steds fra.
114
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ning for oss. Det opplevdes spennende at
Wittgenstein skrev deler av verket Philosophische Untersuchungen (1953), i en
selvbygd hytte i Skjolden i Sogn. Teksten
var på denne tiden tilgjengelig i norsk
oversettelse.
For oss ble spørsmål som «Hvordan
kan vi ha et språk?», «Er privat språk
mulig?» av grunnleggende betydning og
knytter i høy grad an til den paradoksenes
verden jeg forsøkte å uttrykke i de til
sammen femten prosatekstene fordelt
på to avdelinger som utgjorde det tekstlige manuset til spillet. Wittgenstein blir
jo også omtalt i handlinga.

U T T RY K K S F O R M E R

av performance art, hadde tidlig sprengt
grenser for hvordan framføringer kunne
være, og gjort aksjonskunsten til en del
av sitt kunstneriske totalprosjekt. andre
i samme gate var kunstnerduoen Gilbert
& George. i Structural Constellation integrerte vi publikum under framføringene på den måten at vi i programheftet
gav instruksjoner for hvordan publikum
i salen skulle forholde seg under spillets
gang. Blant annet unnlate å klappe under
de forskjellige tekstlige og klanglige forløpene. Likevel opplevde vi stor applaus
etter avslutningen premierekvelden.
– Dette bringer oss over til musikken og
den mer tekniske sida ved produksjonen.
Hvilken tradisjon vil du si lydbildet
tilhørte?

– Hva med den formen dere gav Structural
Constellation? Som sceneframføring var
vel det hele ulikt det meste egersunderne
før hadde opplevd fra en losjescene?

Sverre T. Feed forklarer i et notat i programheftet til Structural Constellation
at han i sitt arbeid med musikken har benyttet teknikker og framgangsmåter som
mer hører hjemme i den franske «musique
concrete»-retningen enn den rene elektroniske skolen som oppsto i Tyskland. i
«musique concrete»- tradisjonen bygges
lydstrukturer ut fra et lydmateriale av
mer gjenkjennelig karakter. Feed var
egentlig ikke så opptatt av rent elektronisk frambrakte klanger. Det var hverdagslivets lydimpulser som opptok han
mest, og som han ønsket å fange og bearbeide i komposisjonene sine. Som bakgrunnsteppe for spillet vårt lå riktignok

De hadde nok tidligere opplevd litt av
hvert av sceneopptredener her lokalt,
både i «Losjen» og andre steder, men da
helst innenfor konvensjonelle rammer.
Overraskelsesmomentet i SC var ikke
tilfeldig valgt. Også her hadde vi gjort
våre forstudier. Personlig leste jeg regelmessig i disse åra det ledende kunstmagasinet Studio International. Her ble
jeg kjent med bruken av såkalte «aksjonsformer» som kunstneriske uttrykk,
såkalt «aksjonskunst» eller Performance
art, et uttrykk vi i dag ofte møter under
kunstpresentasjoner. Den franske kunstneren Yves klein, en pioner i utviklinga
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ning for Cage. Han begynte å undersøke
lyder produsert ved å frambringe
klangfarger fra forskjellige ikke-musikalske objekter. Overført på vårt prosjekt gjorde for eksempel Feed og jeg
opptak på torget i Egersund, av oppstart
av en Opel Record 1959-modell, med
mikrofon under panseret. Dette spesiﬁkke
opptaket var riktig nok bare en skisse
blant mange andre, men illustrerer ganske
godt hvordan Feed arbeidet når han
samlet lydmessig råmateriale for videre
bearbeiding i komposisjonene sine.
klangopptak av ulik karakter var interessant for ham. Til og med banale lyder
ble benyttet i spillet, de hører jo også
virkeligheten til. Feed sier selv i programheftet at musikk er en aktivitet av
toner og stillhet. Den som opplever noe
ved å lytte til musikken (i Structural
Constellation, red.anmerkn.) vil i følge
Feed oppdage at øret også med glede opptar dagliglivets lyder, klanger og toner.
Han framholder at musikk i hverdagen
egentlig er noe som er rundt oss på alle
kanter. i et annet notat, også dette gjengitt i samme programhefte, framholder
Feed at det dessuten er viktig ikke å se
musikken atskilt fra tekstsammenhengen.
Slik han som komponist ser det, kunne
denne produksjonen godt vært presentert
som et spill mellom tekst og musikk,
snarere enn et spill i tekst og musikk, slik
Structural Constellation ble kategorisert
som. i ettertid ser jeg at Feed her helt klart

uroppføringa av Structural Constellation ble
kunngjort i lokalpressen og ved hjelp av
plakater i lokalmiljøet.

sentrale komponister som John Cage og
karlheinz Stockhausen. av disse to var
utvilsomt John Cage mest interessant for
oss. Selv om Stockhausen er fundamental
for utviklingen av elektronisk musikk i
Europa og uSa, ble han under studentopprøret sett på som noe vel avansert og
livsfjern, eksklusiv om du vil. Cage derimot forklarte begrepet «experimental
music» som «a way of waking up to the
very life we are living». Den tysk-amerikanske maleren og filmskaperen Oskar
Fischingers utsagn om at «everything in
the world has a spirit that can be released
through its sound» fikk i sin tid betyd116
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beveger seg i retning av et syn på tekstlydkomposisjoner, som korresponderer
med den svenske lydkunstneren Åke
Hodell sin definisjon av dette begrepet,
nemlig som en spesiell hybridform med
sin blanding av musikk, elektronisk behandlet lydmateriale, lyrikk og dramatisk
tekst. Henie Onstad kunstsenter på
Høvikodden i Oslo representerte på den
tida da vi skapte Structural Constellation et nytt spennende alternativ i
norsk kunstverden både innen billedkunst og musikk. Omtrent samtidig med
oss forberedte den anerkjente norske organisten og komponisten kåre kolberg i
samarbeid med kunstneren anders kjær
presentasjonen av Norges første lydinstallasjon, et spesialdesignet lysshow
med musikk avspilt fra tape i en tilrettelagt setting på Høvikodden. Jeg vet at
kåre kolbergs musikalske uttrykk i det
hele var en inspirasjonskilde for Feed.

U T T RY K K S F O R M E R

politikk og kultur. Tekster fra spillet i
form av bearbeidete «Ready-mades»
handlet om blant annet tilsettingsstoffer
i matvarer (nitritt-sekvensen), puggeskole (abraham-passasjen), Schrödingerligningen (atomfysikk) m.m.
– Ja, hva innebar egentlig den omfattende
andre avdelingen av spillet, dette med
kvantefysikken og Schrödingerligningen?
Vi som ble født like etter den andre
verdenskrigen var bokstavelig talt vokst
opp i skyggen av atomskyen. krigen var
tross alt ikke så langt bak oss som det
kan virke i dag, og skremmende bilder i
bøker og tidsskrifter fikk dermed et innhold som kanskje angikk vår generasjon
i sterkere grad enn nå. Dessuten satt
ennå skrekken i oss fra da vi brettet ut
Stavanger aftenblad og leste om Sovjets
prøvesprengninger av atombomber over
øya Novaja Semlia. Dette ledet naturlig
interessen vår i retning av atomfysikken.
Det er ikke tvil om at hendelsene på
verdensarenaen gjorde inntrykk. Da
atomfysikken i tillegg ble en inspirasjonskilde ved at en kamerat gav seg i
kast med å studere blant annet fysikk
ved universitetet i Oslo, fikk jeg på en
måte også et faglig alibi for å ta tak i
emnet. i tekstforløpet til Structural Constellations andre avdeling presenterte
jeg Schrödingerligningen, og forsøkte på
denne måten å si noe om det enorme

– Jeg er blitt fortalt at Janis Joplin «spilte
en rolle» i Structural Constellation?
Det er helt riktig. Janis Joplin var representert i musikkforløpet med bearbeidete bruddstykker av spesielt en av
hennes mest kjente låter. Vi lette hele
tiden etter en genuin tidsfølelse under
arbeidet med spillet. En skal være klar
over at Structural Constellation ble til
mot en bakgrunn av Vietnamkrigen og
sterke brytninger i samfunnet innenfor
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derte. mye av det vi i dag håndterer med
den største selvfølge var på Structural
Constellation sin tid bare i sin vorden. i
programheftet til spillet understreket jeg
også viktigheten av i ord og toner å belyse
atomfysikkens betydning, ikke minst for
å få fram menneskets plass i forhold til
de enorme kreftene som utfordres. mer
konkret forsøkte jeg i tekstpassasjene å
berette om atomfysikkens utvikling som
om jeg beskrev utviklingen av et menneske fra fødselen og fram til voksen moden
alder, med alle dets feil og mangler.

Schrödingerligningen i sin generelle form.
«Time dependent Schrödinger equation (general)». Denne ligningen beskriver hvordan et
mikroskopisk system av for eksempel atomer
eller molekyler endrer seg over tid. all moderne teknologi stammer fra Schrödingerligningen. KILDE: WIKIPEDIA.

feltet kvantemekanikken og atomfysikken
utgjorde. Fire tiår etter Structural Constellation har det jo mer og mer vist seg
at denne tilnærminga i høy grad var
relevant. atomfysikken og dens mange
ringvirkninger er av grunnleggende betydningen for menneskeheten. Bare tenk
på ulykkene med atomreaktorer rundt
om i verden de siste tiåra. Dessuten vil
ingen fagfolk på området i dag være
uenige om hva som ellers i de siste førti
åra er blitt mulig på grunn av Schrödingerligningen foruten atomkraft. alt fra
utvikling av transistorer, mobiltelefon
og PC, bare for å nevne noe. at vi i en
egen sekvens i spillet lot Schrödingerligningen bokstavlig talt bæres fram på
scenen i form av en stor plakat til allmenn
beskuelse var langt fra å overspille. Husk
på at vi på Structural Constellation sin
tid ikke hadde fått den digitale presentasjonsteknologien, det var først en hel del
år seinere at dette feltet virkelig eksplo-

– Som en sammenfatning, førti år seinere,
hva vil du spesielt fokusere på?
i sin egenart var Structural Constellation
nok mest av alt et spesielt intermesso i
byens kulturhistorie, et «stunt» om du vil
i et lokalsamfunn som trigget nysgjerrigheten til befolkningen og noe som jeg i
hverdagen min til stadighet blir minnet på.
Jeg møter ofte tidligere publikummere
som slett ikke har glemt hva de opplevde
på en av disse to augustkveldene i 1972,
da Structural Constellation ble oppført
for fulle hus i Godtemplarlokalet i Egersund. Eller de var elever ved Egersund
Gymnas på den tilhørende skoleforestillingen samme sted. Vi må jo utvilsomt
ha rørt ved noe hos folk, aud Eli Ege, Jan
ivar Peterson, Sverre T. Feed og vi andre
som sørget for at Structural Constellation
gikk inn i lokalhistorien som en annerledes lokal sceneframføring. Ettertida
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har som sagt vist at så vel temaene som
formen på spillet vårt i høy grad pekte
framover mot den elektroniske virkeligheten vi i dag befinner oss i. Structural Constellation presenterte på det
lokale planet teknikker, uttrykksformer
og tilhørende ord og uttrykk som i dag
er en naturlig del av ungdommens og for
en stor del den eldre gardes virkelighet.
i tillegg viste produksjonen at et lokalsamfunn som Egersund godt kan tåle å ta
opp i seg nye og uvante uttrykksformer
og at det rundt omkring finnes ildsjeler
som stiller opp og yter nødvendig hjelp og
støtte til alternative tiltak hvis behovet
melder seg. Folk er i utgangspunktet mer
positive til nye uttrykksformer enn vi
mange ganger forestiller oss. men da må
også noen tørre å stille opp for det nye,
ellers havner vi lett i klisjefylte og stereotype opptredener. Lokalt skapte forestillinger som ikke representerer noe nytt,
bare det gamle velkjente, ser vi jo en hel
del av rundt oss i dag. En person som
virkelig våget å tenke nytt og satse utradisjonelt kan ikke nok framheves her,
egersunderen alf Østebrøt, vår lokalarrangør, et sjeldent menneske som jeg
er takknemlig for å ha blitt kjent med. i
minnet mitt står også bildet sterkt av den
allsidig begavede Sverre T. Feed, som tidlig orienterte seg bredere og dypere på
enkelte felt enn mange av sine jevnaldrende,
men som dessverre gikk bort så alt for
tidlig.

U T T RY K K S F O R M E R

S VERRE TORBJØRN FEED (1951–1996).
Han studerte musikk, virket som kirkeorganist og komponerte blant annet
musikken til Structural Constellation.
Publiserte artikler i aviser og tidsskrifter.
J O H N FA LT I N H A F S Ø (1950 –).
mangeårig lærer i videregående skole.
Har foruten teksten til Structural Constellation
skrevet tre bøker og publisert en rekke
artikler, fortellinger og dikt.
FOTO:TORBJØRN BØE
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Tekstsekvens fra multimediaspillet
Structural Constellation
nitritt
nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt
rødmende

nitritt

nitritt

smiler

hun

nitritt

mot
ham

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt

nitritt
nitritt
nitritt
nitritt
nitritt
nitritt
nitritt
nitritt
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Avsluttende tekstsekvens fra multimediaspillet
Structural Constellation

aktuelt problem
skal man kjempe
hva

skal man kjempe

med

hva

skal man kjempe

for

når

skal man kjempe

hvem

skal man kjempe

for

hvem

skal man kjempe

mot

hvordan

skal man kjempe
skal man kjempe
skal man kjempe
skal man kjempe
skal man kjempe
skal man kjempe
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