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DaDa var da – NåNå er NÅ! 

NåNåismen ble skapt sommeren 2017, hundre år etter at Dada-
bevegelsen startet i 1917 av Hans Christian Medlien og Ådne 
Kongssund Løvstad. 

Som den gang da, var det absurditeten i samtida som drev oss, ikke 
bare hvordan logikken, vitenskapen og maskinene drepte menneskene 
på en industriell måte i utmattelsesslagene under første verdenskrig, 
men nå hvordan hele verden og menneskeheten står i fare for å utslette 
seg selv. 

Vi vet at det er slik, men det virker som om logikk, vitenskap og 
opplysning ikke er nok. Vi må appellere til hele mennesket, også 
gjennom opplevelser og følelser, rasjonelle, urasjonelle og symbolske 
handlinger. Vi ville bruke kunstneriske metoder og virkemidler, ikke for å 
lage «kunst», men for å skape handling og endring. 

Vi visste ikke helt hvor vi skulle starte, men lot oss inspirere av 
dadaistenes hendelser og performancer og lagde vår første produksjon 
som vi kalte «Motforestilling no.1». Der presenterte vi vårt NåNåistiske  
manifest og hvordan vi brukte bokstaven U som kan stå for det U – 
gjorte, U – tenkte, U -mulige og mye som er U – gjort. Publikum fikk i 
løpet av forestillingen forstå at det ikke er de på scenen som er aktørene, 
men dem som har kommet for å se på, der vi satt på scenen og 
kommenterte et stillesittende publikum som (enda) ikke hadde forstått 
poenget. Til slutt betalte de utgangspenger og gikk ut på livets scene for 
om mulig handle annerledes enn før. 

PS: Ved å følge lenker kan se du utdrag fra aksjoner.  

”Motforestilling 1” 
You-Tube: Nånå-ismen 
Om bokstaven U (link) https://www.youtube.com/watch?v=Fc3PtJTgReA  
Det NåNåistiske manifest (link) https://www.youtube.com/watch?v=qJd8KEG76Ak  

https://www.youtube.com/watch?v=Fc3PtJTgReA
https://www.youtube.com/watch?v=qJd8KEG76Ak




 
Fra Ringsaker blad, september 2017 



”Is-I-Poesi” 
- Berørte folk FOR uberørt natur – deler ut poesi i skiløypa på Sjusjøen. 

For å møte folk som beveger seg i natur der de er, bestemte vi oss for å dele ut små 
lapper med enkel  Is-I-Poesi til skiløpere på Sjusjøfjellet i vinterferien, februar 2018.  

Viktig var det å formidle at vi er FOR, - siden det er alt for mye MOT likevel.  

Om de ikke har kommet seg av dette sjelsettende møtet, er de vel på fjellet 
enda….der de leser fete små surrealistiske dikt. 

 

https://www.facebook.com/1968570773364547/videos/2043630619191895 

https://www.facebook.com/1968570773364547/videos/2043630619191895


MYRSAKEN 

Til stor undring og forskrekkelse, viste det seg at Ringsaker kommune 
nylig hadde gitt byggetillatelser i områder med myr i hyttefeltene i 
Sjusjøen området. 

Det førte til en rekke leserinnlegg og brev til kommunen, som sammen 
med andre satte press og fikk kommunen til å skrive at de heretter ikke 
ville gi slike tillatelser. De som allerede var gitt, kunne de ikke gjøre noe 
med. Så kan man selv se om utbyggerne fortsatte å bygge uten skrupler 
for fremtida og omdømmet….vel, det gjør de. Du er herved invitert til å 
mene og heve din røst mot det….eller nekte å kjøpe hytte der myr ble 
ødelagt for å få satt den der. 

All makt er i de kjøpende hender. 

At kommunen hadde snudd, ble likevel feiret med nånning….en 
sanglignede ytring som låter like surt som et gammalt myrhøl… (ikke si 
du ikke var advart!) 
”Aldri mer myr” – Nånåistene nånner for vendepunktet i "Myrsaken" (2018). 
Nånåistisk aksjon i forbindelse med avslutningen av bruk av myrområder på Sjusjøen https://
www.youtube.com/watch?v=LVNjLqCFrqg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVNjLqCFrqg
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