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1. VISJON
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1.1 HVORFOR KuBE?

Nye opplevelser 
Publikums opplevelse av lyd og musikk er uløselig knyttet til rommet den 
blir framført i. Kuben tar mål av seg til å tilrettelegge for produksjoner og 
opplevelser som kan utfordre og oppheve skillet mellom scene og sal.

Nye verkformer krever nye arbeidsformer 
Nye og uventede ting oppstår når kunstnere og utøvere med ulik bakgrunn 
samarbeider og lærer av hverandre. Et fleksibelt produksjonsrom vil bety 
bedre og annerledes lydopplevelser for publikum.

Nye verktøy – nye rom 
teknologiske verktøy for å arbeide kreativt med lyd endrer seg i rasende 
fart. utvikling av rommet rundt lyden har stått mer stille. Det er behov for å 
arbeide med utvikling av nytt innhold og nye formidlingsformer i konkrete, 
fysiske rom.

Mange kunstnere – få arbeidsrom 
Det finnes få eller ingen tilrettelagte produksjonsrom for lyd og musikk i 
Norge i dag. Det mangler rom som er tilrettelagt for å drive utvikling over 
tid: skape nytt innhold og utvikle nye formidlingsformer. 

Oslo trenger prøvelokaler for ensembler 
Det er stor underkapasitet på prøvelokaler for større grupper av utøvere i 
Oslo. 35–40 ensembler i alle sjangre kan ha behov for prøvesal i kortere og 
lengre perioder gjennom hele året. Mange vil få enklere drift og en bedre 
ressursutnyttelse hvis de kan dele instrumentpark og utstyr.

Studioer  
Musikkbransjen i dag ser en stor nedbygging av kommersielle studioer. 
utøvere blir sin egen opphavsperson, produsent og innspillingsleder og 
må ofte arbeide alene. Et studio tilgjengelig for frilans produsenter og 
uavhengige utøvere vil kunne skape gode synergier.
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1.2 BRuKERE

×  Norge har et sjangeruavhengig musikk-, lydkunst- og scenekunstfelt 
med sterk identitet og egenart

× En stor gruppe kunstnere mangler et produksjonsrom 
× Høy kvalitet i produksjon betyr nye opplevelser for publikum
 
35–40 ensembler i Norge kombinerer akustisk og elektronisk musikk. Det 
finnes ti produksjonsmiljøer i landet for lydkunst og elektronisk kunst. 
Scenekunstfeltet arbeider også i økende grad med lyd. 

ø
ø
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2. HVA SKJER RuNDt KuBEN?

Rundt kuben ligger underskogen: Sosiale møteplasser og åpne, tilgjen-
gelige arbeidsrom med faglig innhold. 

uNDERSKOgEN

2.1 Møterom og arbeidsrom for frilansere 
2.2 Kafé, bar, samtale, debatt 
2.3 Innspillingsstudioer 
2.4 Åpne produksjonsprosesser 
2.5 Prøvesal 
2.6 Instrumentlager

2.1 MøtEROM Og ARBEIDSROM

Rundt kuben ligger ulike arbeidsrom for frilansere og møterom som 
bookes på nett. Det er tilgang til printer, skanner og kopimaskin. Disse 
rommene er tilgjengelige hele døgnet uansett hva som foregår i kuben, 
på samme måte som Skriveloftet på Litteraturhuset. Produksjon av lyd-
kunst og musikk krever også møter, og mange av kubens brukere vil være 
frilansere uten fast kontor. Denne rapporten er for eksempel laget over et 
kjøkkenbord, i mangel av et tilgjengelig møterom. 

2.2 KAFÉ, BAR, SAMtALE, DEBAtt

Kafeen er åpen for et allment publikum. Den har uavhengige åpningsti-
der fra resten av kuben og fungerer som et tilstøtende mingleområde. Her 
vil det også være plass til debatter og samtale  rundt lyd og musikk, slik 
Litteraturhuset har fått til med stor suksess. Det vil være tilrettelagt for 
forsterket musikk, og det blir lagt til rette for tV-produksjon. Området vil 
også kunne brukes til visningsrom. Kaféen vil være et område som det er 
lett å stikke innom.

2.3 INNSPILLINgSStuDIOER

Studioene er en adskilt lydisolert bygningskropp, noe som er ideelt for 
musikkproduksjon og innspilling. Vi foreslår å tilrettelegge for

× Innspillingsstudio 
× Kontrollrom for kuben 
× Liten kammersal / auditorium

samt egne rom/kott for vokalopptak og gitarforsterkere. Studioene vil 
ikke være teknisk utstyrt utover linjer mellom alle rom, samt linjer til 
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kuben og kammersalen. Brukerne vil selv besørge innspillingsutstyr. 
Kontrollrommet for kuben vil ha et eget innspillingsrom med digitalmik-
ser og direkte linjer til kuben. Kammersalen vil ha flerbruksmuligheter: 
prøvesal for mindre ensembler, innspillingsrom, foredragssal m.m. 

2.4 ÅPNE PRODuKSJONSPROSESSER

I et hus for kunstproduksjon bør det legges til rette for dialog og disku-
sjon rundt skapende prosesser. Deler av prosessene bør være åpne, slik 
at flere enn de som er direkte involvert kan dele kunnskap og komme med 
innspill. 

Man bør utvikle sosiale og virtuelle møteplasser og grensesnitt mellom 
husets brukere og mellom brukere og et alment publikum. Feltet mangler 
fora for faglig dialog, og i et rom for utvikling av innhold vil det å ha et 
språk for hvordan ting utvikler seg, være viktig.

2.5 PRøVESALEN

Prøvesalen blir hjem for et flertall av byens mellomstore ensembler. Her 
er god og tilrettelagt akustikk og et tilsvarende areal som i kuben, noe 
som muliggjør parallell produksjon eller preproduksjon for senere pro-
sjekt i kuben.

2.6 INStRuMENtLAgER

Flygel, slagverksinstrumenter, notestativer og audiovisuelt utstyr lagres 
her for de faste brukerne av prøvesalen. Midler som i dag er bundet opp i 
transport og instrumentleie kan frigjøres til kunstproduksjon.
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3. HVA SKJER I KuBEN?

3.1 Å LyttE ER Å VæRE

Å lytte er å være i en opplevelse, å se er å betrakte fra utsiden. Denne 
uttalelsen fra den kanadiske komponisten og forfatteren R. Murray 
Schafer peker på noe helt sentralt i vår opplevelse av lyd. Vi tar inn og 
fortolker lydinntrykk på en annen måte enn visuelle opplevelser.

Å bygge et rom for lyd blir derfor en serie av undersøkelser og valg som 
skal føre fram til gode lytteopplevelser for publikum, gode arbeidsforhold 
for musikere og et stimulerende, musikalsk rom for komponister, lyd-
kunstnere og andre kreative krefter.

Lydopplevelsen i kuben skal være omsluttende, ha tydelig lokalisering 
av lydkilder over hele rommet, gi tilstrekkelig klar og presis klang, fun-
gere optimalt både for akustisk og forsterket musikk, ha en regulerbar 
etterklangstid og legge til rette for lydlige opplevelser som Oslo ikke kan 
by på per i dag. Sist men ikke minst må kuben være en separat akustisk 
sone som er uavhengig av det som skjer i andre deler av bygget.
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Å samle disse idealene i én definisjon på god konsertakustikk er utfor-
drende. Oslo har både gode og dårlige erfaringer når det gjelder lydlig til-
rettelegging av kulturbygg. Vi har knyttet til oss ekspertise fra det ameri-
kanske selskapet ARuP, som er et av verdens mest renommerte miljø for 
utvikling og tilrettelegging av akustikk. Planene for Kubens dimensjoner 
og utføring er basert på Arups erfaringer.

FOR Å gI Et INNtRyKK AV uLIK BRuK AV KuBEN HAR VI SAtt OPP 
FIRE EKSEMPLER

 
3.2 LyDKuNStPROSJEKt

 
utvikling av høyttalerkonsert med lyd og video

× Mulighet for videoprojeksjon på gulv, vegger og tak
×   Mulighet for kringlyd over, under og rundt lyttere
×   utprøving av ulike forhold mellom hva publikum skal se og hva 

publikum skal høre
×   Mulighet for lyssetting av alle rommets flater
×   Høyttallerrigg i 40+ kanaler, lite til middels lydtrykk
×   Kort til medium etterklangstid
×   Lokalisering av lydkilde avgjørende: viktigere med direktelyd fra 

høyttaler, mindre behov for diffusjon
 
Framføring

× Publikum sitter omsluttet av lyd og bilde, eller publikum beveger 
seg fritt på gulvflaten

× Lydkilder kan befinne seg over, under og rundt lyttere
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3.3 AKuStISK + ELEKtRONISK LyD 

Ensemble og komponist utvikler nytt verk med live elektronikk 
× Stor andel direkte lyd og tidlige refleksjoner, samt en etterklangstid 

som positivt farger ensembleklangen
× Alternativer for høyttalerplassering
× Alternativ plassering av musikere
× utprøving av reflektorer som sender tidlige refleksjoner i retning 

publikum før lyden når taket
× gode kammermusikklokaler betegnes ofte som akustisk klare og 

varme. Klarhet henger sammen med tilstrekkelig grad av høyfrekvent 
informasjon i lyden, som i neste instans er en funksjon av en moderat 
etterklangstid. Varme er oftest knyttet til en litt lengre etterklangstid i 
nedre mellomtone og/eller øvre bassområde.

 
Framføring:
× Nærhet mellom utøvere og publikum, både akustisk og visuelt. 
× Sittende publikum, fortrinnsvis på samme plan.
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3.4  FORStERKEt MuSIKK Og FILM 

to band samarbeider om å komponere ny musikk til Fritz Langs  
film Metropolis
× Redigering av lyd og fullformat bilde parallelt
× Forsterket lyd i firekanalssystem med høyt lydtrykk
× Kort etterklangstid, særlig i bass-/mellomtone
× Mindre behov for direktelyd fra scenen, nøytral klangfarge viktig
× Mulighet for fokus på vokal
 
Framføring
× utøvere foran filmlerret på scene
× Frontal lysrigg
× Stående publikum
× Lyd og bilde skal ikke konkurrere med hverandre
× Stort publikum som skal ha lik visuell tilgang til skjerm
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3.5 INNSPILLINg 

Oslo har pr dags dato underskudd på egnede rom for innspilling av akus-
tisk musikk. Kuben vil være en ideell arena for innspilling da uønsket 
lyd fra tilstøtende miljø vil være minimal, og akustikken kan varieres. I 
tilknytning til kuben ser vi for oss et kontrollrom som fungerer opp mot 
kuben, men også som en separat innspilling-suite med et tilstøtende, 
mindre innspillingsrom.

Strykekvartett og komponist spiller inn nytt verk med live elektronikk
× Alternativer for høyttalerplassering
× Alternativ plassering av musikere
× utprøving av forhold mellom direkte lyd og romklang i mikrofoner
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4.0 Å ByggE FOR LyD

utvikling av et spesialisert rom for lytteopplevelser er arealkrevende. 
Rommet er lagt opp som et rom-i-bygget, med to-lags konstruksjon med 
lufting i mellom. Dette vil gjøre overføring av lyd inn i og ut av rommet 
minimal. 

Kuben bygget som rom-i-rom åpner for muligheten av å realisere den 
innenfor en eksisterende bygningskropp som har tilstrekkelig tilgjengelig 
volum. Det er derfor vist to ulike dimensjoner av kuben – den første brer 
seg over en større flate. Felles for begge planskissene er behovet for tak-
høyde. Rom som er tilrettelagt for lyd krever spesielle størrelsesforhold 
mellom lengde, bredde og høyde for at refleksjonen av lyd fra sider, gulv 
og tak interagerer å en hensiktsmessig måte. Videre vil ventilasjon, tek-
nisk rigg og et system for å variere akustikken kreve betydelig plass. De 
to variantene av rommet strekker seg over fire hhv. fem etasjer. Selv om 
realisering av Kuben vil kunne kreve et betydelig inngrep i en eksiste-
rende bygningsmasse vil en slik omlegging kunne tilføre et eksisterende 
bygg arkitektoniske kvaliteter og identitet så vel som utvidet funksjonali-
tet. Begge skissene er utarbeidet på grunnlag av utprøvde design fra Arup.
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4.1 ALtERNAtIVER

Alternativ 1 med stor KuBE (21,1 m × 17,1 m × 12 m) vil skjære seg inn i et 
eksisterende bygg på sine egne premisser. Den har en optimal størrelse i 
forhold til programmet den skal inneholde, og den har fått de proporsjo-
nene som gir rommet de riktige akustiske egenskapene.  

Alternativ 2 med liten KuBE (13,25 m × 17,1 m × 8,6 m) vil enklere kunne 
tilpasses en eksisterende bygnings struktur og størrelse. Dette alternati-
vet er lite i areal, men har likevel gunstige proporsjoner og jobber skån-
somt med bygningsmassen.

4.2 StRuKtuRERINg AV ROMPROgRAMMEt

De publikumsrettede aktivitetene med sosiale møteplasser – kube, kafé, 
og publikumsrettede møterom bør ligge i første etasje, lett tilgjengelig fra 
gateplan. De tekniske programmene vil kunne få plass i kjelleretasjen. 
I kjelleren bør det også gjøres plass til en prøvesal som har nærmest 
identisk areal som kubens areal, som er viktig for effektive prøver. De 
tekniske programmene blir i hovedsak lagt i underetasjen.

tegningene er laget som konsept for ombygging av en gammel bank-
bygning i Kadraturen i Oslo.
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5.2 ROMPROgRAM

(Versjon stor kube) 
 
PLAN 0 
001 Prøverom 18,5 m × 14,5 m  
002 Studioboks med dobbel etasjehøyde: Innspillingsstudio  
        (kontrollrom, opptaksrom og maskinrom) 
003 Artistgarderobe kube 
004 Scenelager kube 
005 Innlastingsareal kube 
006 teknisk lager lydutstyr kube 
007 Instrumentlager kube 
008 Lager og tekniske rom for underskogen, kafé 
 
PLAN 1 
101 Kube – produksjonsrom for akustisk musikk 
102 Studioboks med enkel etasjehøyde: Kontrollrom kube og studio 
103 underskogen: Kafé, bar, samtale, debatt 
104 Kontor underskogen 
105 Møterom underskogen – for publikum/brukere 
106 Møterom underskogen – for publikum/brukere

PLAN 2 
201 Studioboks med dobbel etasjehøyde: Kammersal og auditorium 
202 Kontor teknisk personale 
203 Kontorlandskap underskogen – for publikum/brukere



27Et produksjonsrom for lyd i Oslo



28 5.3. PLANER Og SNItt LItEN KuBE 



29



30



31



32



33



34



35



36 KUBE

6.0 DRIFtSMODELL  
— mulig scenario

 

KURATOR / KOORDINATOR
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En selvstendig stiftelse er ansvarlig for den konkrete bruken og driften 
av kuben. Relevante miljøer med lokal forankring går sammen om en 
stiftelse. Det kan være fornuftig å skille mellom produsentvirksomhet og 
arrangørvirksomhet, slik at brukerne primært blir produsenter. Kuben bør 
være tilgjengelig for produsenter fra hele landet. 
 
Styret i kubestiftelsen er ansvarlig for å stille kuben, prøvesal og 
kontroll rom/innspillingsstudio til disposisjon for:

× Aktuelle produsenter og kunstnere fra hele landet
× Residency-prosjekter fra inn- og utland
× uferdige beta-versjoner av prosjekter på tvers av sjangre 

Det kan opprettes et in-house tilbud om tidsbegrensede stipend til 
prosjekt utvikling i kuben.

Styret engasjerer en person med koordinerings- og kurateringsansvar 
i f.eks 50 % stilling på 1–3 års åremål. Det er viktig at kuben er åpen for 
uferdige prosjekter, og derfor vil koordinator/kurator ikke drive med ren 
kuratering, men må likevel kunne gjøre faglige vurderinger. Det er viktig 
å finne en sømløs bookingløsning som krever lite administrasjon. 
 
Det er nødvendig at de som bekoster teknisk utrustning også er ansvar-
lig for teknisk drift og forsikring av utstyret. Kuben vil kunne generere 
inntekter ved at brukerne betaler noe leie, og stifterne bidrar med inn-
skudd. Det vil i tillegg være aktuelt å søke støtte til kuben fra offentlige 
og private tilskuddsgivere og fond.
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Det finnes mange offentlige støtteordninger 
for utøvende kunstformer som musikk, dans, 
scenekunst og lydkunst. Samtidig har Oslo 
veldig få rom der det er mulig å arbeide over tid 
med å utvikle slike produksjoner. 

I mai 2012 var denne mulighetsstudien 
utgangspunkt for en samtale, der arrangø-
ren Ny Musikk inviterte gruppa som står bak 
studien, til å følge den opp med en debatt. 
Samtalen ble ledet av musikkritiker og tidligere 
produsent Hild Borchgrevink. 

Som innledning presenterte musiker og 
komponist Bjørnar Habbestad og lysdesigner 
Ingebjørg Olerud kunstneriske prosjekter som 
har behov for slike produksjonsrom. Deretter 
diskuterte de med arkitekt Martin Dietrichson 
fra KIMA, ett av to arkitektkontor som nylig er 
valgt ut til å transformere et gammelt bank-
bygg i Kvadraturen til et kulturhus. I forarbei-
dene til dette prosjektet er huset omtalt som et 
produksjonshus. 

Debatten fikk tittelen Lydhøre rom. Rom 
i denne sammenhengen kan bety flere ting. I 
tillegg til det fysiske rommet, foregår levende 
musikk og scenekunst i et sosialt rom mellom 
utøverne og dem som hører på. I tillegg oppfat-
ter vi rom i selve lyden. Alle disse rommene kan 
arbeides med kunstnerisk og har innvirkning 
på hverandre. 

INNLEDNINg 1: BJøRNAR HABBEStAD

Jeg er musiker, komponist og lydkunster. 
tematikken i dag er forholdet mellom rom og 
lyd, hvordan vi kan snakke om dette forhol-
det, og hvordan det kan påvirke det å lage lyd 
og musikk kunstnerisk. Jeg vil først peke på 
tre paradoks i hvordan man kan oppleve en 
konsert:

1) Det er lett å tenke på en konsert som en 
historisk konstant størrelse. Samtidig vet vi at 
den spesialiserte konsertsalen er en ganske 
moderne oppfinnelse og har forandret seg over 
tid. Som musikere lærer vi å differensiere mel-
lom ulike historiske stilarter i musikken. Men 
jeg opplever av vi fort overser at rommet rundt 
musikken er blitt opplevd og forstått på ulike 
måter til ulike tider.

2) Som publikum har vi ideer om hva som blir 
forventet av oss på en konsert. Å være i Oslo 
konserthus fordrer noe annet enn å være på 

Blå eller øya. Men det finnes konvensjoner 
som styrer hvordan vi handler i alle disse for-
skjellige rommene.

3) Det er lett å tenke på selve lyttehandlingen 
som uniform, som én ting. Samtidig vet vi at 
den sosiale situasjonen som lyttingen skjer i, 
påvirker hva slags type konsentrasjon vi møter 
lyden med. 

Jeg skal snakke om tre av mine arbeider 
som jeg opplever som relevante i denne 
sammenhengen:

1) tELARt – er en serie aksjons- og instal-
lasjonsverk laget mellom 2000 og 2010. Alle 
utgavene av verket estetiserer telefontekno-
logi på ulike måter. Alle bruker også lyd for å 
ta over, definere eller transformere ulike rom: 
private rom, byrom, gallerirom eller offentlige 
rom. Det første verket i serien besto av 100 
komposisjoner på 15 sekunder hver, laget av 
meg og ni andre komponister. Komposisjo-
nene ble sendt til 10 000 tilfeldige mobiltele-
fonsvarere. Dette var i 2000 under den store 
gSM-eksplosjonen. Jeg så mobilsvar som et 
personlig og privat rom, som jeg ville ta i bruk 
som opplevelsesrom og kunstarena.

2) uNRuHIgE RäuME. Der telart kan sies å 
handle om virtuelle og sosiale rom, handler Un-
ruhige Räume om en definert historisk bygning, 
Håkonshallen i Bergen. Sammen med Pascal 
Balthazar og Benjamin Maumus laget jeg et 
verk som vi omtalte som et live «Hörspiel», for 
tre elektroakustiske utøvere, 18 høyttalere, 
publikum og denne historisk bygningen. Vi 
ønsket å forandre opplevelsen av det historiske 
rommet gjennom å flytte lydmiljø fra utsiden av 
bygget inn. En langsom utvikling av lydopptak 
fra alle sider av bygget la rammen for formen på 
stykket. Vi prøvde ut ulike plasseringer av pub-
likum og av oss som utøvere i forhold til hvor-
dan vi forsterket, motvirket, kontrasterte eller 
siterte det som foregikk i lyden. Vi tok i bruk 
takhøyden på 17 meter samt trappeganger og 
krypt som klang- og ekkokammer. Publikum ble 
til slutt plassert i senter, omringet av en ring og 
to større kvadratiske serier med høyttalere.

3) CRItICAL BAND er en stedsspesifikk 
komposisjon for ni musikere og et kirkerom. Det 
er utviklet som en gruppekomposisjon av og 
med ensemblet Lemur for tre kirker i Norge: 
Nidarosdomen, Korskirken i Bergen og Sof-
ienberg kirke i Oslo, men kan også flyttes inn i 
andre bygg.

APPENDIX –  
Lydhøre rom
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I utviklingen av verket ville vi utforske hvordan 
et musikalsk verk blir påvirket av bygget det 
blir fremført i. Hvordan kan bygget integreres 
i verket? Og hvordan skreddersy et musikalsk 
materiale for det rommet det skal fremføres i? 

Denne prosessen er vi midt oppe i. Vi har 
tre stadier bak oss. Først kartla vi rommene i 
samarbeid med akustikkfirmaet ARuP. Dette 
handler om hvordan rommene responderer på 
akustiske impulser i ulike frekvensområder, 
og om bakgrunnstøy og etterklangstid. Dette 
forteller noe om lytteforholdene i rommet. 
Deretter sammenlignet vi de ulike rommene. 
I Arups studio i New york ble de tre akustik-
kene simulert, og vi diskuterte fra et musikalsk 
utgangspunkt hva forskjellene mellom rom-
mene besto i. til sist gjennomførte vi work-
shops i alle de tre kirkene med egne akustiske 
instrumenter. Vi utforsket ulike muligheter for 
hvor publikum kan sitte, og for plassering av 
musikerne i rommet.

Alle disse tre prosjektene innebæ-
rer lang utprøving i forkant, og trenger et 
produksjonsrom. 

Operaen Don giovanni av Mozart ble 
urframført i teatro Novo i Praha i 1787, en 
relativt liten sal, med plass til 200 mennesker 
i parkett og ca 300 på balkongen. Mozart per-
feksjonerer ensemblesangen i Don giovanni. 
Fire solister vever materiale fra fire ulike arier 
inn i et felles stykke over et lite orkester på 35 
musikere. På La Scala i Milano 100 år senere 
er publikumskapasiteten mer enn doblet. Når 
Puccini plasserer sopransolisten i tosca foran 
et 80-mann sterkt orkester sier det seg selv at 
man ikke kan synge på samme måte for å fylle 
rommet. Jeg mener det er selvsagt at Mozart 
og Puccini derfor må synges på forskjellige 
måter. 

Enda senere samlet u2 over 86000 men-
nesker på en stadion. Rent praktisk er det å 
få lyd ut til så mange over et så stort areal 
nær umulig. Lydteknisk snakker vi om store 
kompromisser. Onde tunger mener at dette for-
klarer hvorfor den klassiske stadionrocklåten 
har et medium tempo, tre harmoniske nivåer, 
lite melodisk bevegelse i bass, gitarakkompag-
nement med mye delay og skarptrommeslag 
kun en gang i takten. 

til slutt et forsøk på å omformulere de tre 
betrakningene jeg hadde innledningsvis.

Konserten er i stadig endring. Konsert-
situasjonen blir definert av sosial praksis. 
Lyttehandlingen har ulike modus. Vi kan snak-
ke om konsertlytting, billytting, stereolytting, 
laptoplytting og mp3-spilllerlytting. I forlen-
gelsen av dette bør vi lage mediespesifikk 

musikk: en egen musikk for CD, en for mp3-
bruk, konsertmusikk, osv. I disse mediespe-
sifikke musikkformene bør vi komponere med 
romlighet som et av flere parameter. Da mener 
jeg romlighet både som sosialt, historisk og 
fysisk fenomen.

Hva legger jeg så i begrepet et lydhørt 
rom? Hva ønsker jeg meg av et produksjonsrom 
og av en formidlingsarena?

Jeg ønsker meg arrangører med interesse 
for nye produksjoner, og evne og vilje til å bistå 
den prosessen det er å skape et nytt verk. Jeg 
ønsker meg tilgang til produksjonsrom, lengre 
produksjonsperioder, tilgang til utstyr, faglige 
fora, og teknisk utvikling. Jeg ønsker meg også 
mer fleksible formidlingsarenaer, med mulig-
het for å endre plassering av publikum, scene, 
tekniske installasjoner og mer.

INNLEDNINg 2: INgEBORg OLERuD

Jeg jobber som lysdesigner og er en del av et 
teaterkompani. Jeg begynte med konsertlys på 
klubben Blå. Senere har jeg jobbet med sam-
tidsdans og teater, og i begge disse uttrykks-
formene møter jeg stadig musikk. 

Jeg vil snakke om hvordan jeg tenker 
rom når jeg jobber med musikk. Lys er viktig 
for å orientere seg i det fysiske rommet. Men 
lyssetting av situasjoner med lyd handler også 
om bruk av mørke, om å gi øyet fri så øret kan 
få jobbe alene, på et vis skrelle vekk de andre 
sansene.

Jeg er ikke så opptatt av at lys og sce-
nebilde skal være pent. Det viktige for meg er 
at det gir mening. Lyset trenger ikke å ha noe 
budskap i seg selv, men det bør være tydelig 
at det er tatt noen valg, og hva som er grunnen 
for disse. Jeg opplever at lyset, når de riktige 
valgene er tatt, har mulighet til å forsterke 
opplevelsen. 

De siste årene har jeg vært opptatt av 
hva slags sosialt rom jeg lyssetter, rommet 
man er i som gruppe, og hva slags tilgang det 
gir til musikken og utøverne. Når jeg vet noe 
om dette, kan jeg begynne å gå i dybden for 
å finne hva som kommuniserer. Lyset blir et 
hjelpemiddel for kommunikasjonen. En del av 
min jobb er å lete etter nøkler i uttrykket som 
jeg kan forholde meg til. For meg er lyset et 
instrument på linje med andre instrumenter. 
Som regel jobber jeg live, og linker meg på 
instrumentene i musikken. I forkant av en live 
konsert har vi alltid prøver.

Det mest frustrerende i arbeidet mitt er 
at utformingen av konsertlokalene styrer hva 
jeg kan gjøre. Også når det gjelder lys, er de 
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fleste saler uniforme, og det er lagt så sterke 
føringer på hvor vi skal være i rommet, at det er 
vanskelig å gå bort fra det. utstyrsparkene er 
som regel satt opp for å bekrefte skillet mellom 
scene og sal. Dette er vanskelig å bryte opp. 

Dette gjelder særlig musikkfeltet, og pre-
ger måten jeg jobber med lysdesign for et band 
eller for andre typer musikere på. Når jeg arbei-
der med samtidsdans eller teater, er det anner-
ledes, for der begynner man ofte i et helt tomt 
rom. Her har man lengre produksjonsperioder 
enn i musikk. Ofte har man et lokale som er mer 
foranderlig, og det er i større grad forventet at 
man skal gå inn og forandre. I musikk er dette 
mye mer satt. Det gjør det vanskelig å jobbe 
med musikk i blant. Det blir ofte for liten tid og 
for lite plass til å tenke konseptuelt. Slik sett er 
det viktig at det blir tatt initiativ på dette feltet.

Jeg opplever at musikerne selv ønsker å 
tenke rom, men arrangørene legger lite til rette 
for det. Et eksempel er the Bell Laboratory 
av Lars Petter Hagen og Henrik Weber, for en 
klokkenist og fire perkusjonister. Det skulle 
spilles for første gang på øyafestivalen, i 
et telt. Da verket var laget ferdig, var det tre 
dagers øving på Norges musikkhøgskole. Her 
var det ingen mulighet til å gjøre noe med lyset. 
Jeg måtte planlegge alt teoretisk helt til vi sto 
på scenen på øya få timer før fremføring. Da 
blir det ofte overraskelser, og det er frustre-
rende å tenke på hva man kunne ha fått til med 
mer plass og tid og en annen måte å jobbe på i 
forkant. 

Lyset kan forme rommet, og kan lage et 
helt eget rom. Man kan også bruke mørket. En 
av de beste lysopplevelsene jeg har hatt på 
konsert, var da Charlemagne Palestine spilte 
droneorgel i Paulus kirke i regi av Dans for 
Voksne. Publikum kom inn, la seg ned foran 
alterringen, og så skrudde de av alt lyset. Det 
gav plass til å lytte til de små endringene i 
musikken. Konseptuelt var det helt riktig. Jeg 
fikk med meg ting jeg aldri ellers ville fått med 
meg. Det løste opp rommet.

DEBAtt

Hild Borchgrevink (HB): Et produksjonsrom vil 
alltid handle om forhandling mellom de fysiske 
begrensningene en bygning skaper, og fleksi-
biliteten som Bjørnar og Ingeborg etterlyser. 
Hva tenker arkitekten om dette?

Martin Diedrichson (MD): Hus har som 
du sier sine begrensninger. Det er en utfordring 
å finne ut hva som skal til for å få fleksibilitet 
inn. 

HB: Bjørnar Habbestad, i hva slags rom 
foregikk produksjonen av Critical Band?

Bjørnar Habbestad (BH): Det er kanskje 
paradoksalt at vi endte med å reise til New 
york for å jobbe med historiske rom i trond-
heim, Bergen og Oslo. Men det å sitte i et lite 
produksjonsrom og jobbe med akustiske simu-
leringer var helt nødvendig når vi ville utsette 
de fire fysiske rommene for akkurat samme 
prosesser og sammenligne dem. De fysiske 
rommene kunne vi jo bare disponere i kort tid 
av gangen, 3-4 timer i strekk. Vi måtte lage en 
arbeidsmetode utenfor rommet som gjorde at 
vi når vi kom inn i de fysiske rommene, kunne 
bruke kortest mulig tid. Arbeidet i studio gav 
oss en kunnskap som vi brukte når vi kom inn i 
de faktiske rommene. 

HB: Hvordan vil flere produksjonsrom i 
Norge kunne hjelpe de prosjektene du arbeider 
med?

BH: Det en aller mest savner når en job-
ber med lyd er høyde under taket; et rom som er 
et faktisk rom og ikke et kott, der du kan prøve 
ut og endre lyden. Her er nok behovet ulikt 
mellom ulike kunstarter, og det er en virkelig 
stor utfordring hvis man vil bygge sjangerfrie 
kulturhus. Skal man legge til rette for akus-
tisk eller forsterket musikk? Et stort eller lite 
lydtrykk? Skal du lage et flerbruksrom som 
virkelig fungerer, må du tilrettelegge for tørr 
akustikk, samtidig som du ved enkle grep må 
kunne gi rommet mer etterklang. Slik tilrette-
leggelse spiser kvadratmeter. 

HB: Ingeborg Olerud, du sa noe om at 
scenekunst har andre produksjonsprosesser 
enn musikk. Hvordan fungerer det i forhold 
til lysutstyr? Hva slags utstyr ønsker du for å 
kunne jobbe fleksibelt?

Ingeborg Olerud (IO): Det kommer an 
på hvor låst eller fleksibelt man tenker om 
rommet. I tillegg til en fast lyspark bør man 
ha et innleiebudsjett, for å dekke ulike behov. 
Noen av de nye, store kulturhusene har store 
amfier. I teorien kan disse pakkes ned eller 
flyttes hvor man vil i rommet, men det blir aldri 
gjort, for leietakere har verken tid eller råd til 
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å betale for det. Så dette handler ikke bare 
om selve amfiet, men også om menneskene 
og systemene knyttet til kulturhusene. Mange 
produksjoner kommer også med eget utstyr, 
og det legger beslag på mye av produksjonens 
budsjett.

HB: Nå åpner vi diskusjonen for publikum, 
her er det flere som har tegnet seg. 

Christina Lindgren (CL): Jeg er scenograf 
og jobber for det meste med fri scenekunst. 
Også når det gjelder scenekunst er det vanske-
lig med produksjonslokaler, det er få rom som 
inneholder det man trenger. På mitt felt kan det 
være feil materiale i gulvet, mange rom mangler 
muligheter for å blende vinduer eller henge ting 
i taket. Man kan få solide beløp til utvikling 
av scenekunst fra Norsk kulturråd, opp mot 1 
million kroner. Man er takknemlig for det, men 
hvor skal man gjøre av prosjektet? Scener som 
Black Box og Dansens Hus er kuraterte, som 
betyr at en kunstnerisk leder bestemmer hva 
som kommer inn der. Man må hele tiden kom-
promisse, finne arenaen med færrest ulemper 
for prosjektet. Et av de siste prosjektene jeg 
gjorde hadde prøver på et karatesenter på 
Frysja. utstyret vårt kunne ikke stå, vi brukte 
en time om morgenen til å rigge opp, og en 
halvtime til å rigge ned hver dag. Dette var et 
tverrfaglig prosjekt, vi arbeidet med ganske 
kraftig lyd, og utøverne var slitne. Vi håper det 
er mulig å gjøre noe med denne situasjonen.

MD: Men hvordan er det optimale rommet 
for å jobbe med en produksjon?

CL: For meg er det nok en black box. Et 
gulv med fjæring som man kan danse i, et rom 
man kan blende, og man må kunne arbeide med 
sterk lyd i rommet. 

IO: Man kan også spørre om vitsen med 
å ha et produksjonsrom som kan forandre seg, 
når det er så få bevegelige visningsrom. På en 
måte utsetter man problemet til man møter det 
faktiske rommet en forestilling skal vises i.

HB: Jeg synes det er trist om kulturhus-
malen skal bli styrende for alt innhold som 
produseres.

BH: Jeg tror det er lurt å tenke produk-
sjonsrom og visningsrom i sammenheng. I 
mulighetsstudien legger vi opp til et stort 
visningsrom som er fleksibelt og med tak-
høyde, med plass til å henge lys og høyttalere, 
og sammen med det et produksjonsrom som 
dekker samme areal, men for eksempel mindre 
takhøyde. Etter noen uker med utvikling av 
prosjektet i produksjonsrommet, flytter man 
opp til rommet der man møter publikum. Det 
kunne utgjøre en virkelig forskjell fra det som 
nå er situasjonen i Norge. 

Knut Olaf Sunde (KOS): Jeg er kompo-
nist og en del av gruppa bak mulighetsstu-
dien. Flerbruk er et politisk plussord i Norge. 
Men i virkeligheten kan flerbruk bety at man 
låser seg til én type bruk, fordi rommet blir så 
tungvint å bruke. Sånn sett kan tanken om at 
alle skal inn, være en fallgruve. Det er ikke så 
ofte at rom passer optimalt både til akustisk og 
forsterket musikk. I Oslo er det en rekke teater-
aktige scener, men det finnes ikke et ordentlig 
godt rom som man kan bruke til å produsere 
og eksperimentere med akustisk musikk i. I 
mulighetsstudien vår ser vi for oss et arbeids-
rom som ikke er en tradisjonell scene. Jeg vil 
påstå at mange nye musikalske prosjekter er 
halvveis gjennomført. Ideene er gode, men man 
får ikke prøvd dem ferdig. 

Maria Fonneløp (MF): Jeg arbeider med 
ensemblene Oslo Sinfonietta og Cikada, og 
hilser tanker om produksjonsrom velkommen 
med stor entusiasme. Vi er statsstøttede en-
sembler med stor oppmuntring fra det offent-
lige om at vi skal finnes. Samtidig er vi totalt 
husløse. Musikerne har ikke noe sted å øve. 
Vi trenger et øvingslokale som er stort nok for 
oss fysisk og for lyden vi produserer, og som 
man ikke trenger å frakte teknisk utstyr inn i 
og rigge opp hver gang vi skal bruke det. Vi er 
to av de viktigste aktørene når det gjelder å 
bestille verk av norske skapende komponister, 
og vi møter den samme utfordringen hver gang. 
Vi kommer ikke inn i konsertsalen der verket 
skal fremføres før noen få timer før konserten, 
og da i et rom som ofte ikke egner seg maks 
for prosjektet, men som er det beste vi får for 
prisen vi kan betale. 

Som leietaker kjenner vi oss ofte uvel-
komne; vi lager lyd og kommer trekkende med 
masse utstyr. Vi føler at vi bruker unødvendig 
mye av kulturrådets midler til å leie rom i loka-
ler der vi i utgangspunktet ikke er ønsket, og 
til å betale transportfirmaer og riggehjelp for å 
bringe utstyr frem og tilbake. 

IO: Ved et teater i tyskland vet jeg det 
er lagt opp til en rullering av lysparken. Hvert 
fjerde år kommer det en ny lysdesigner og 
begynner på scratch, selger det gamle og 
kjøper nytt. Hvis man ser på hvor stor del av en 
produksjonsstøtte fra Kulturrådet man i dag 
bruker på transport og innleie, er kanskje ikke 
en slik løsning så dyr. Det kunne vært interes-
sant om man hadde noen slike femårsperioder 
for å holde seg oppdatert. Når det er seigt i 
systemet, gir det ingen mening. 

MF: Neste gang man skal bygge et kul-
turhus i Oslo, håper jeg man tar inn over seg 
hva slags rom som finnes i byen allerede, så 
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man ikke dobler det som finnes, men ser på 
udekkede behov. øvingshotellet fungerer for 
eksempel for mindre grupperinger og for pop/
rockfeltet, men de største rommene der er for 
små for oss.

BH: En kunstner og en festival legger 
ulike ting i ordet produksjon. For en festi-
val handler produksjon om å gjennomføre et 
prosjekt som er ferdig utviklet, med getin og 
getout på mindre enn 12 timer. Det gjelder en-
ten du heter ultima eller Oslo jazzfestival. For 
meg driver ikke en festival med produksjon, de 
driver med formidling. For kunstnerne handler 
produksjon om noe annet. Det vi etterspør, og 
som mangler, er rom som er tilrettelagt for å 
drive utvikling og skape nytt innhold. Festi-
valene kan være viktige samarbeidspartnere 
i produksjonsperioden. Men de kommer som 
regel inn på slutten av prosessen. 

HB: Hvis man skal kalle noe for et produk-
sjonshus, må kunstnerne og behovene deres 
være definerende for prosessen.

Bente Leiknes Thorsen (BLT): Jeg er 
komponist. Det er interessant å diskutere 
hvordan man kan hente inn informasjon om hva 
ulike kunstneriske produksjonsprosesser har 
behov for. Når jeg komponerer, trenger jeg ro 
i én fase, og i en annen fase vil jeg jobbe med 
musikere.

KOS: Skal man kombinere utøvende akti-
vitet på dagtid med for eksempel kontorlokaler, 
blir det et problem med lydlekkasje. 

BLT: Jeg tror det er bedre å spisse nye 
produksjonsrom slik at noen grupper blir veldig 
glade og noen ikke fullt så glade. 

BH: Arbeidet med å forme et produksjons-
rom ligner egentlig på prosesser man arbeider 
med som kunstner. Et produksjonsrom må 
bygges i dialog med kunstnerne som skal bruke 
det, på samme måte som vi ønsker oss et rom 
der musikk og lyd kan utformes i dialog mellom 
utøvere, komponister og lyttere. En koreograf 
kan begynne fullstendig fra null og utvikle en 
forestilling i dialog med dansere. Vi som jobber 
med musikk, sikler etter rom der slike proses-
ser er mulige. 

MD: Innenfor arkitektur er det også slik 
at hvis en skapende prosess blir for intens og 
intern, risikerer man at huset blir overdesignet. 

HB: Denne parallellen er interessant. 
Dialogen som vi har her nå finnes det lite av 
på feltet. I et hus for utvikling av kunstnerisk 
innhold vil diskusjon og dialog også være en 
viktig del. Vi hadde trengt et litteraturhus for 
det utøvende feltet, fora der vi kan diskutere 
hvordan ting utvikler seg. 
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Iannis Xenakis, «Polytope de Cluny» Paris, 1972.


