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I fjor mistet låtskriver og sanger 
Randi Tytingvåg sitt første barn 
etter halvgått svangerskap. Å lage 
musikk hjalp henne å være i det 
vanskelige. Tapet kunne derfor 
bli med i livsfortellingen hennes 
videre.

– Det var en naturlig måte å be-
arbeide sorgen på, forteller hun.

Musikken er blitt til en EP-en 
Lights Out, og platen har hun spilt 
inn med musikerne Knut Reiers-
rud, Dag Sindre Vagle og Erlend 
Aasland. Dessuten leser Per Fu-
gelli utdrag fra boken Døden, skal 
vi danse?

– Hele platen er inspirert av Fu-
gelli. Som han har jeg selv erfart 
at et møte med døden kan virke 
livsforsterkende.

– Hvordan har du erfart det?
– Jeg opplever at midt oppe i alt 

det grusomme, innser jeg at livet 
er tidsbegrenset og at jeg lever 
sterkere. Det er de små tingene, 
øyeblikk som kaffepause. Det er 
kanskje det som er livet? 

Med denne utgivelsen vil Tyting-
våg si noe om tapsfølelsen, men 
hun har også en misjon med seg 
om håp og livsglede.

– Selv om mannen min og jeg 
har ønsket å stå åpent frem med 
tapet vårt, opplever jeg at det er 
et stort tabu rundt døden og at 
det er lite rom for å være i utakt 
med omgivelsene. Jeg opplever 
at vi mangler et vokabular.

EP-en, som kommer ut i april, er 
den mest personlige utgivelsen 
Tytingvåg har laget. Hun mener 
at det også er hennes beste.

– Jeg opplever at mitt kunstne-
riske ståsted er blitt spisset, jeg 
vil være en historieforteller. Og jeg 
ønsker å berøre lytteren. 

Ikke bare musikken har vært 
til god hjelp for Tytingvåg, også 
kunsten.

Spesielt i London noen uker et-
ter at hun mistet barnet.

– Mannen min og jeg var på en 
utstilling med verk av kunstneren 
Yoyoi Kusama som handlet om 
evighetsperspektivet. Da vi kom 
til det siste verket i utstillingen, 
gikk vi inn i et speillagt rom med 
masse lys. Det handlet om evighe-
ten, og der inne midt i kunstver-
ket kjente jeg at skuldrene senket 
seg. Jeg opplevde at barnet mitt 
har det godt, og at det er vi som 
har det vondt.
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Vinn. Årets påskequiz har reise 
som en rød tråd. Sjekk din teft på 
 ap.no/kultur. 

–  Vi mangler et  
vokabular for døden

Randi Tytingvåg laget musikk da 
hun mistet barnet sitt. I april gir 
hun ut EP-en Lights Out og drar på 
turné rundt omkring i landet.

– Kunstnerens nærhet avgjør
Ingvild Krogvig er kunsthistori-
ker fra Universitetet i Oslo og job-
ber som kritiker i Morgenbladet, 
Kunstkritikk og Vagant. Hun me-
ner møtet med døden er en såpass 
ekstrem erfaring at verkets trover-
dighet ofte står og faller på kunst-
nerens egen nærhet til temaet. 

– Samtidig er det selvopplevde 
aldri noe kvalitetsgaranti. Som all 
kunst basert på personlige erfa-
ringer, står også denne i fare for 
å bli for narsissistisk eller privat, 
sier hun. 

Breddfullt av død
Kunsthistorien er breddfull av 
død, konstaterer Krogvig. 

– Årsaken ligger ikke bare i at 
møtet med døden er en uhyre 
sterk eksistensiell erfaringen som 
kunstnere til alle tider har hatt be-
hov for å bearbeide, men også at 
kunstens viktigste oppgave i år-
hundrer var å fremstille og fortol-
ke Bibelens fortellinger, der den 
viktigste handler om Jesus’ død 
og oppstandelse. Et av renessan-
severkene som har grepet meg 
sterkest er Tintorettos fremstilling 
av noen av fasene i korsfestelsen 
av Jesus. Verket henger i museet 
Scuola de San Rocco i Venezia, og 

her konfronteres vi med en uopp-
høyet og svært menneskelig gude-
sønn preget av dyp resignert sorg, 
som kaller på gjenkjennelsen hos 
betrakteren, forteller Krogvig. 

En god forberedelse 
Thiis-Evensen merker at det er et 
skifte i vårt forhold til døden.

– Folk sto i lang kø for å komme 
på et arrangement om døden på 

Litteraturhuset i Oslo. Og filmen 
Amour formidler folk som forfal-
ler. Jeg tror den representerer et 
paradigmeskifte. Utsettelse av ald-
ring og død er noe vi alle driver 
med. Jeg tenker at det er en befriel-
se å snakke om døden. Det eneste 
man vet er at man skal dø, og det å 
forberede seg på det er bedre enn 
å utsette det.

fakta

Døden i norsk samtidskunst

Charlotte Thiis-Evensen: Viser frem 
flere av sine arbeider med temaer 
rundt døden i april. På Lilleham-
mer Kunstmuseum viser hun syv 
videoverk i dialog med historiske 
kunstsamling. På OsL Contemporary 
vises et nytt treskjerms videoverk 
og tre fotografier, i gruppeutstil-
lingen Døden og kjærligheten på 
Bergen Kunstmuseum vises instal-
lasjonen Faren min forsøkte å ringe 
moren min og på skjærtorsdag 
vises dokumentarfilmen st. Jørgens 
plass på NRK2. 
 

Bjarne Melgaard: Har jobbet mye 
aids som underliggende tematikk i 
mange av sine arbeider.
Kjersti Andvig: Vakte oppsikt med 
verket Knit until Death, der hun har 
strikket en dødscelle som en del av 
et prosjekt om dødscelle.
Martin Skouen: Har laget tegnese-
rier rundt temaet døden.
Sverre Malling: Tegner bilder som 
gjerne karakteriseres som sort 
romantikk.
Eline Medbøe: Minneteppe der et-
terlatte etter selvmord bidrar med 
hver sin lapp som minner om den 
de har mistet.

På årets største utfartsdag 
presenterer DNO&B to nye 
forestillinger, og gjett hva: 
Nesten helt fullt i begge sa-
ler, med urpremière på Cine 
Espejords kreative dansepro-
sjekt Over hodet under huden 
til melodisk musikk av Rag-
nar Bjerkreim på Scene 2, og 
en barneopera fra 2008 om 
Robin Hood på Hovedscenen. 
Melodisk kan ikke Frank Sch-
wemmers musikk kalles. Han 
unngår med flid en nynnbar 
melodi: Stemmene hopper 
opp og ned utenfor orkester-
satsen, som for øvrig kan være 
riktig talende, og 1. akt er for 
lang. Men barn er vidåpne og 
uten fordommer mot ny mu-
sikk. Hvorfor komponistene 
må gjøre det så komplisert for 
foreldrene er en annen sak. 

Uansett er dette en fin sat-
sing for barn i Operaens sto-
re sal, og den gjøres med mye 
blink i øyet. Det store blink-
skuddet kommer i bueskyt-
terkonkurransen i 2. akt – i det 
hele tatt er det 2. akts tempo 
og energi som løfter kvel-
den – der en forvirret far fra 
vår egen tid (Carsten Stabell) 
skal redde sin sønn Daniel 
(Hallvar Djupvik) ved å skyte 
blink i Sherwoodskogen, men 
treffer en stakkar i orkesteret. 
Stor jubel!

PC som tidsmaskin
Vår tids barn, i saggebukser, 

omvendte caps og sjelen be-
gravd i dataspill om Robin 
Hood, trykker på feil PC-tast 
og kastes århundrer tilbake 
til eventyrenes tid. Og om-
vendt: Robin og hans gjeng, 
sheriffen av Nottingham (for 
anledningen en gris) m.fl. står 
plutselig i stuen til gutten og 
hans tidsklemme-foreldre. 
Situasjonen gjentar seg i nye 
omdreininger, og helt til slutt 
står Darth Vader og Yoda i dø-
ren. Utenfor den ligger vek-
selvis Sherwoodskogen og et 
grusomt tapet fra 70-årene. 

Alle nåtidsbarna som har 
trykket feil tast, er blitt sla-
ver i våpensmien til den onde 
Johan uten land. Med andre 
ord, mye situasjonskomedie, 
også i masker og kostymer. 
Tekstene synges på norsk, og 
en del humor forsvinner i to-
neproduksjon. Spesielt sliter 
de kvinnelige rolleinnehaver-
ne med diksjonen. Jørgen Bac-
kers rotte av en kongelig råd-
giver, i beste Precious-stil fra 
Ringenes Herre, er gjennom-
ført morsom, og Nils Harald 
Sødals Robin er sjarmerende 
og plastisk. Ingen voksne ord-
ner noe særlig, det er barna 
som fikser det meste. 

Teatermagi
Scenografien er oppfinnsom: 
En ugjennomtrengelig skog, 
som sluker et stort ensemble 
på et øyeblikk, heises opp og 
ned av orkestergraven. Or-
kesteret – dyktig ledet av Pe-
ter Szilvay – sitter på baksce-
nen, og barna får glimtvis se 
hele det magiske scenerom-
met. Mest magisk er Opera-
ens barnekor, som uten be-
svær hanskes med mye sær 
telling, synger både presist og 
vakkert, og spiller godt teater.
Mona Levin

Opera
Den Norske Opera & Ballett
Musikk: Frank Schwemmer 
Regi: Andreas Homoki 
Musikalsk ledelse: Peter Szilvay 
Den Norske Opera, Hovedscenen  
Siste forestilling 27. april

Slapstick-opera  
i caps og trikot

Nils Harald Sødal spiller Robin Hood i en samtidsopera skrevet 
for barn. Foto: NasjoNaloperaeN 

Barn er uten fordommer mot  
ny musikk, og godt er det.


