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Hans Erik Næss
Festivaler er for mange i min generasjon (født på sent 70-tall) frihet i praksis,
sosialt samvær og opplevelser langs hele følelsesregistret: elendige og glitrende
konserter, berusende forelskelser og hjertesorg, og andre øyeblikk som for alltid
vil være del av ens glory days og shitty nights. Dessverre får vi lite av dette i Festival! Mellom rølp, kultur og næring. For selv om Arvid Viken, en av bidragsyterne, skriver at festivaler konnoterer ”frihet, forlystelse og kanskje protest” (s.
123), er bokens røde tråd festival som økonomisk drivhus. Vi blir introdusert
for perspektiver på festivaler som kulturmarkeringer, og festivaler som åsteder
for sosialt engasjement og miljøfokus. Det er med andre ord lite rølp og mye
budsjetter og organiseringsutfordringer. Dermed ikke sagt at det er en dårlig
bok. Tvert imot er det to årsaker til at denne antologien er leseverdig.
For det første, i løpet av 15 kapitler, får vi en tydelig bekreftelse på hvorfor
festivaler kan forsvares som et sosiologisk studieobjekt. Dette er ikke minst
fordi boken etterlater et ønske om flere perspektiver og andre innfallsvinkler
til temaet. For det andre er boken relativt jevn med tanke på bidragenes
kvalitet. Flere av kapitlene er dessuten skrevet av folk som faktisk har hatt arrangøransvar eller på andre måter er direkte involvert i festivaldrift (en annen
positiv overraskelse). Til tross for litt ujevn språkføring, iblant preget av en
grusom konsulentsjargong, er deres innenfraperspektiv en kjærkommen
realitetssjekk for akademikere, kulturjournalister og andre forståsegpåere som
aldri har tatt i så mye som en bookingliste.
Temamessig er det festivaler som events som står i fokus. I lys av den
voksende forskningslitteraturen om event management – et begrep som favner
alt fra lokale ”gla’dager” til de olympiske leker – er boken en naturlig forlengelse av behovet for å forstå den organisatoriske kompleksiteten en festival
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medfører. Juridiske så vel som praktiske hensyn må tas når det gjelder booking
av artister, betaling av honorarer, bruk av egnede steder som festivalområde,
og ikke minst forholdet til eksterne investorer som kan kreve både logoen på
festivalprogrammene og VIP-pass backstage. I tillegg skal man som festivalarrangør ikke miste det kunstneriske perspektivet av syne. Det er tross alt store
artistnavn eller oppsiktsvekkende begivenheter som trekker publikum – ikke
hvor flinke man er til å regne.
En konsekvens av denne økende kompleksiteten er en tiltagende profesjonalisering av festivalarrangementene, samtidig som det utvikler seg en forventningsspiral blant publikum om at neste års program skal bli enda bedre.
Spesielt blant musikkfestivalene får dette konsekvenser for både artister (det
blir vanskeligere å slippe til som ung og lovende) og arrangører (som strever
med å innfri forventinger som i mange tilfeller er helt urealistiske). Daniel
Nordgårds bidrag, som er relevant fordi han kombinerer erfaringer som tidligere sjef for Quartfestivalen med et akademisk utsyn som doktorgradsstipendiat ved UiA, viser dette tydelig. Han beskriver et todelt scenario: På
den ene siden er det en frykt for at man i Norge vil ende opp som i USA, det
vil si at band må kjøpe seg plass på festivalen. På den andre siden vil mange
festivalarrangører risikere for mye i artistjakten og eventuelt gå konkurs.
Boken handler for all del ikke bare om musikkfestivaler og deres økonomiske
utfordringer. I flere av kapitlene diskuteres det hvordan festivaler, spesielt de
med etniske tilsnitt, brukes for å markere kulturell tilhørighet. Her kan man
ane en viss ambivalens: At man må ha festivaler for å overbevise omverdenen at
”ens egen kultur” er verneverdig eller grunn til å lage fest, er betegnende for behovet for kulturell anerkjennelse – lokalt basert sådan – i et globaliserende
samfunn. På samme tid er mange av festivalene såpass flerkulturelle, eller hva
man nå skal kalle dem, at de ubevisst bidrar til å svekke ønsket om denne anerkjennelsen. I stedet er det med på å styrke oppfatningen om at globalisering
er homogenisering ettersom det samme mangfoldet er tilgjengelig ”overalt”. Det
skal imidlertid sies at festivaler har ulike politiske motiver og at det er opp til
den enkelte å begrunne sin eksistensberettigelse.
Generelt blir likevel denne ”festivaliseringen av kulturlivet”, som mange av
bidragsyterne nevner, både essensialiserende (”dette er vår kultur”) og
mangfoldiggjørende (gjennom å invitere gjester fra andre land med lignende erfaringer, ikke minst eksemplifisert med Riddu Riddu-festivalen). For meg førte
denne spenningen med seg flere interessante oppdagelser, først og fremst i Stein
R. Mathisens kapittel om Finnskogfestivalen. Mer enn noe annet bidrar det til
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å rive ned ideen om at det finnes en enhetlig ”typisk norsk” kultur, samtidig
som det på et langt mer nøkternt vis enn politisk propaganda – gjennom mat,
ritualer, teaterstykker og slektshistorie – bidrar til å bygge det opp igjen. Beslektet
med dette er Atle Wehn Hegnes’ kapittel om matfestivalenes rolle i
moderniseringen av det tradisjonelle Norge. Finnes det egentlig noe som er mer
både globalkult og nasjonalromantisk enn stedbundet ost fra gamle dager?
En annen dimensjon som penetrerer dette feltet er diskusjonen om
kulturelle smakshierarkier. Personlig mener jeg det er åpenbart at festivaler er
med på å styrke kvalitetsforskjeller i kulturlivet. Dette er imidlertid ikke
nødvendigvis tilsiktet fra festivalledelsens side. Aksel Tjora skriver i sitt kapittel
at festivalen som fellesskap ”konstant utvikles og skapes av deltakerne, og at
arrangørene bare kan skape og forme festivalen ved å påvirke deltakernes handlinger og handlingsmønster” (s. 268). Selv viser Tjora til at det faktisk finnes
en sosialiseringsstruktur basert på festivalens døgnrytme. Derimot er han og
andre vage på hvorvidt festivalmangfoldet på makronivå bidrar til en forflatning av kulturuttrykk (ved at mange forskjellige uttrykk presses sammen i
samme format), eller om det er en frigjørende tendens der smaksforskjellene
kan få mer spillerom (bokstavelig talt).
Som tilfellet ofte er med antologier, av praktiske og faglige grunner, kan
kapittelsammensetningen alltid diskuteres. Men jeg stiller meg likevel
undrende til hvorfor enkelte festivaler er gjengangere (Riddu Riddu, Storås,
Træna) da det innledningsvis anslås at det arrangeres hundrevis av festivaler
årlig i Norge. Mer bestemt hadde det vært på sin plass med en gjennomgang
av festivalens historie – da ville vi sett hvordan fenomenet er blitt til hva det
er i dag, og kanskje blitt litt klokere når det gjelder å forstå festivaliseringen
av kulturlivet. Språklig er dessuten noen av kapitlene vel tørt skrevet, på
grensen til kjedelige. Unntakene her er fremfor alt Hegnes’ og Tjoras kapitler,
som gjennom å koble festivalenes etnografiske særpreg med sosiologens analytiske blikk, får frem forskningsverdien uten å kompromisse med hva det
gitte festivalfenomenet handler om.
Til slutt: Gitt at popkultur er lett tilgjengelig, emosjonelt underholdende,
smaksmessig vidtfavnende og kommersielt bevisst, noe som popkulturforskere
ser ut til å være enig om, tyder mye på at festivalformatet samler disse egenskapene. Derfor ønsket jeg meg forgjeves et etterord om hvilke slutninger man
kan trekke av kapitlene i boken. Det ville tydeliggjort hva slags faglig gevinst
som potensielt ligger i studier av popkultur – noe som fremdeles ser ut til å
være mangelvare på norske universiteter og høgskoler.

