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“It	  is	  important	  that	  we	  remind	  ourselves	  of	  the	  value	  of	  that	  which	  we	  cannot	  touch.	  Is	  it	  

not	  true	  that	  the	  empty	  space	  inside	  the	  cup	  is	  what	  renders	  it	  useful?	  Similarly,	  the	  

stillness	  between	  steps,	  the	  spaces	  between	  musical	  phrases	  and	  the	  empty	  spaces	  in	  space	  

itself	  contain	  all	  the	  mysteries	  of	  their	  eventual	  forms.”	  	  

– Akram	  Khan	   	  
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Inledning	  
Jag	  sitter	  tyst	  i	  mörkret	  och	  väntar	  med	  mikrofonen	  i	  handen.	  

Snart	  har	  applåderna	  ebbat	  ut	  och	  jag	  ska	  börja.	  

Utanför	  väntar	  publiken	  på	  att	  något	  ska	  hända	  någonstans	  i	  rummet	  i	  den	  numera	  

nedlagda	  reaktorhallen	  R1an.	  25	  meter	  under	  marken	  fungerar	  den	  nu	  som	  en	  

experimentscen,	  en	  mötesplats	  mellan	  vetenskap	  och	  konst.	  	  

	  

Vi	  är	  mitt	  i	  vårt	  publikmöte	  med	  magisteråret	  Svarta	  speglar-‐	  ett	  år	  av	  praktisk,	  

konstnärlig	  självreflektion	  på	  Stockholms	  Dramatiska	  Högskola.	  9	  magisterstudenter	  

som	  presenterar	  varsin	  ”pusselbit”	  i	  slutet	  av	  vår	  första	  termin.	  

	  

Ute	  är	  det	  maj	  och	  syrenerna	  blommar.	  Här	  nere	  är	  det	  kallt	  och	  utom	  mobiltäckning,	  

men	  trots	  den	  spirande	  våren	  är	  det	  många	  som	  nyfiket	  har	  letat	  sig	  ner	  i	  underjorden	  

för	  att	  möta	  oss	  i	  mörkret.	  

	  

Jag	  sitter	  i	  ett	  mellanrum	  mellan	  två	  väggar	  och	  ska	  framföra	  en	  text	  jag	  skrivit	  om	  

mellanrum.	  Publiken	  lyssnar	  utanför	  samtidigt	  som	  de	  tittar	  på	  en	  film	  som	  jag	  skapat.	  

	  

Plötsligt	  slår	  mig	  tanken:	  Jag	  hade	  kunnat	  göra	  vad	  som	  helst	  i	  detta	  publikmöte	  och	  så	  

sitter	  jag	  här	  i	  ett	  mellanrum	  mellan	  två	  väggar	  och	  pratar	  om	  mellanrum.	  	  

Varför	  blev	  mellanrummen	  så	  betydelsefulla	  undrar	  jag?	  

	  

Utdrag	  ur	  texten	  från	  publikmötet:	  

Jag	  har	  placerat	  mig	  i	  ett	  mellanrum.	  Mellanväggarna.	  	  

Det	  var	  det	  jag	  började	  tänka	  på	  -‐	  Mellanrummen.	  

Det	  som	  händer	  emellan.	  

Det	  man	  inte	  vet	  något	  om.	  

Mellanrummens	  mellanrum.	  

Vad	  finns	  i	  mellanrummet	  mellan	  mig	  och	  er?	  	  

Vi	  har	  ett	  stort	  mellanrum	  mellan	  oss	  du	  och	  jag?	  Jaha!	  	  

Ibland	  upplever	  jag	  ett	  stort	  mentalt	  mellanrum.	  

Är	  det	  i	  mellanrummen	  det	  händer?	  
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Jag	  läser	  färdigt	  texten	  perfekt	  tajmat	  till	  filmen	  som	  jag	  inte	  kan	  se,	  sedan	  kommer	  jag	  

ut	  genom	  en	  liten	  lucka	  i	  väggen	  till	  tonerna	  av	  Diana	  Ross	  ”I´m	  coming	  out”	  och	  möter	  

publiken	  som	  en	  discodiva.	  Eller	  ja,	  som	  Pandora	  faktiskt,	  hon	  som	  fick	  ta	  all	  skuld	  fast	  

det	  egentligen	  inte	  var	  hennes	  fel	  (fast	  det	  är	  en	  annan	  historia).	  

	  

Under	  mitt	  år	  på	  magisterutbildningen	  Svarta	  Speglar	  har	  jag	  hela	  tiden	  kommit	  tillbaka	  

till	  begreppet	  mellanrum.	  Jag	  har	  försökt	  förstå	  och	  påstå	  olika	  saker	  kring	  begreppet	  

och	  letat	  runt	  i	  mina	  egna	  mellanrum.	  

	  

Varför	  mellanrummen	  har	  blivit	  en	  så	  viktig	  del	  av	  mitt	  år	  på	  Svarta	  Speglar	  och	  hur	  

mellanrummet	  som	  begrepp	  kan	  användas	  för	  att	  skapa	  på	  ett	  nytt	  sätt	  i	  mitt	  arbete	  som	  

skådespelerska	  och	  regissör	  ska	  jag	  försöka	  redogöra	  för.	  

	  

Denna	  essä	  bygger	  främst	  på	  mina	  personliga	  reflektioner	  från	  tiden	  på	  Svarta	  Speglar	  

samt	  tankar	  kring	  mina	  kreativa	  processer	  och	  mitt	  konstnärskap.	  

Betydelsen	  av	  mellanrummen	  i	  skapandet.	   	  



	   Betydelsen	  av	  mellanrummen	  i	  skapandet	  -‐	  Anna	  Svensson	  Kundromichalis	   	  
	  

	   6	  

Bakgrund	  
På	  min	  antagningsintervju	  pratade	  jag	  om	  vad	  jag	  ville	  utforska:	  

	  

”Hur	  kan	  jag	  balansera	  på	  den	  tunna	  linjen	  mellan	  tragedin	  och	  komedin	  utan	  att	  tappa	  

trovärdigheten.	  Att	  balansera	  mellan	  skratt	  och	  gråt”.	  

	  

Hela	  den	  frågeställningen	  handlar	  om	  prestation,	  vad	  jag	  klarar	  av	  som	  skådespelerska.	  

Det	  kom	  att	  kännas	  ointressant	  i	  sammanhanget	  eller	  i	  alla	  fall	  inget	  för	  mig	  att	  fokusera	  

på	  under	  detta	  år.	  Så	  här	  i	  perspektiv	  var	  det	  nog	  prestationen	  jag	  ville	  göra	  mig	  av	  med,	  

det	  var	  nog	  därför	  Svarta	  Speglar	  tilltalade	  mig	  till	  att	  börja	  med.	  

	  

När	  jag	  verkligen	  började	  fundera	  på	  det	  kom	  jag	  på	  att	  det	  var	  just	  det;	  att	  leta	  mellan.	  

Det	  är	  inte	  antingen	  eller.	  Det	  är	  i	  mitten	  av	  vågen	  som	  det	  intressanta	  händer.	  Innan	  

vågen	  bryter.	  I	  balansen,	  eller	  snarare	  obalansen.	  

I	  gränslandet,	  i	  mellanrummen.	  Där	  jag	  inte	  riktigt	  vet	  vad	  som	  ska	  hända.	  Den	  oerhörda	  

spänningen	  när	  jag	  inte	  vet	  hur	  reaktionerna	  kommer	  att	  bli.	  
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Vad	  är	  ett	  mellanrum?	  
I	  allmän	  betydelse	  är	  ett	  mellanrum	  en	  plats	  eller	  avstånd	  som	  finns	  som	  mellan	  två	  

konkreta	  eller	  abstrakta	  objekt,	  en	  mellanliggande	  tid,	  mellanperiod,	  en	  paus	  eller	  

uppehåll.	  

	  

En	  konstnärlig	  definition	  av	  mellanrum	  kan	  vara	  platser	  i	  det	  offentliga	  rummet	  utan	  

någon	  bestämd	  användning	  eller	  identitet	  i	  en	  stad.	  När	  jag	  vidgar	  betydelsen	  

ytterligare,	  kan	  mellanrum	  uppstå	  i	  tankar,	  känslor	  och	  tidsuppfattning.	  Det	  som	  finns	  

mellan	  fiktion	  och	  verklighet	  kan	  definieras	  som	  ett	  mellanrum.	  Då	  öppnar	  sig	  nya	  

möjligheter,	  synsätt	  och	  utmaningar	  för	  mitt	  skapande.	  

	  

Ordet	  mellanrum	  kan	  i	  sig	  föra	  tankarna	  till	  något	  som	  är	  lite	  bortglömt,	  överblivet,	  en	  

obetydlig	  plats.	  Det	  kan	  kännas	  svårdefinierat	  och	  abstrakt.	  

Men	  om	  vi	  istället	  leker	  med	  tanken	  att	  mellanrummen	  är	  de	  viktiga	  platserna,	  där	  det	  

viktiga	  utspelar	  sig	  och	  där	  det	  meningsfulla	  skapandet	  sker,	  får	  begreppet	  en	  ny	  

betydelse,	  mer	  likt	  ett	  möjligheternas	  rum.	  	  

I	  mellanrummet	  möts	  blivandet	  och	  det	  icke	  blivandet.	  

Innan	  något	  är.	  

	  

Mellanrummen	  ges	  inte	  så	  mycket	  uppmärksamhet,	  de	  kanske	  tom	  negligeras.	  

Deras	  osäkra	  natur	  gör	  att	  vi	  förtränger	  dem	  och	  inte	  ser	  deras	  potential.	  

Jag	  väljer	  att	  se	  mellanrummen	  som	  möjligheter,	  nya	  ingångar	  i	  mitt	  arbete.	  
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Khora	  
Jag	  fastnar	  för	  det	  gammelgrekiska	  ordet	  ”Khora”	  som	  Platon	  i	  sin	  dialog	  med	  Timaios	  

definierar	  som	  det	  rum	  där	  saker	  delas	  och	  definieras.	  (En	  väldig	  förenklad	  förklaring	  

men	  som	  inspirerar	  mig).	  	  

	  

Det	  innehåller	  men	  samtidigt	  är	  det	  tomt.	  Khora	  är	  innan	  något	  finns.	  Det	  är	  

förutsättningen	  för	  att	  något	  ska	  kunna	  skapas.	  I	  Khora	  delas	  och	  definieras	  saker.	  När	  

man	  definierar	  specificerar	  man	  också	  vad	  något	  är	  och	  inte	  är.	  

	  

Ett	  oidentifierat	  rum	  som	  också	  har	  med	  livets	  uppkomst	  att	  göra.	  

Det	  både	  är	  och	  inte.	  Kristna	  teologer	  har	  byggt	  vidare	  på	  Platons	  idéer	  och	  pratar	  om	  

att	  platsen	  emellan	  treenigheten	  är	  Khora.	  	  

	  

I	  modern	  grekiska	  betyder	  Khora	  nationen	  (landet).	  ”Khoris”	  betyder	  utan	  och	  ”Khorizo”	  

betyder	  att	  jag	  delar	  -‐	  definierar	  -‐	  sorterar.	  ”Lamvani	  Khora”	  (att	  motta	  Khora)	  betyder	  

att	  någonting	  händer/pågår.	  Rörelse	  i	  tid.	  Något	  kan	  inte	  pågå	  om	  det	  inte	  är	  i	  Khora.	  

Att	  pågå	  -‐	  Khora	  är	  alltså	  ett	  tillstånd	  -‐	  ett	  mellanrumstillstånd.	  

	  

Denna	  oidentifierade	  tomma	  plats	  är	  hem	  för	  kärnan	  av	  det	  meningsfulla,	  det	  är	  den	  

tysta	  plats	  som	  är	  grundförutsättningen	  för	  varje	  sorts	  mening.	  Den	  är	  platsen	  där	  saker	  

(tankar	  idéer)	  kan	  uppstå.	  	  

	  

Blivandets	  plats.	  Grundförutsättningen	  för	  skapelse.	  Från	  ett	  blivande	  till	  ett	  varande.	  

I	  mellanrummet	  låter	  jag	  mig	  själv	  att	  pågå	  tills	  det	  är	  dags	  att	  gå	  vidare.	  

Jag	  tänker	  då	  att	  Khora	  är	  ett	  mellanrum	  där	  det	  är	  nödvändigt	  att	  vara	  och	  stanna	  kvar	  

en	  stund,	  men	  inte	  för	  länge	  och	  inte	  för	  kort.	  	  

Jag	  blir	  för	  att	  vara.	  
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Livmodern-‐	  ett	  skyddande	  mellanrum	  
Vår	  första	  tid	  i	  livet	  skyddas	  vi	  i	  ett	  mellanrum.	  Vi	  kommer	  någonstans	  ifrån	  (?)	  och	  ska	  

sedan	  ut	  i	  detta	  liv	  på	  jorden.	  Men	  en	  ganska	  lång	  tid	  skyddas	  vi	  i	  livmodern.	  

	  

Ett	  väldigt	  tydligt	  exempel	  på	  att	  det	  inte	  går	  att	  stanna	  för	  länge	  eller	  skynda	  ut	  för	  

snabbt.	  Livmoderns	  såsom	  Mellanrummets	  funktion	  är	  just	  det;	  att	  vara	  emellan.	  

Mellanrummet	  kan	  inte	  existera	  för	  evigt.	  

Jag	  måste	  komma	  fram	  vid	  rätt	  tidpunkt	  annars	  kan	  jag	  dö.	  

Både	  i	  improvisation	  och	  i	  livet.	  

	  

Mellanrummet	  är	  ett	  tryggt	  men	  väldigt	  temporärt	  ställe.	  

	  

Skapandet	  i	  mellanrummen	  
När	  jag	  befinner	  mig	  i	  ett	  kollektivt	  skapande	  har	  vi	  tidsramar	  så	  att	  vi	  kan	  förhålla	  oss	  

till	  varandra	  och	  skapa	  tillsammans	  på	  plats.	  

	  

När	  jag	  arbetar	  ensam	  försöker	  jag	  att	  sätta	  tidsramar.	  Jag	  ger	  mig	  plats	  sätter	  en	  klocka	  

och	  bestämmer	  mig	  för	  att	  jobba	  i	  x	  antal	  minuter.	  Det	  brukar	  oftast	  inte	  gå	  så	  bra.	  

Jag	  försvinner	  iväg	  i	  tankar	  och	  distraktioner.	  

	  

När	  jag	  sen	  plockar	  in	  i	  diskmaskinen,	  ställer	  mig	  i	  duschen	  eller	  kanske	  sätter	  på	  lite	  

musik	  så	  kommer	  idéerna	  till	  mig.	  I	  mellanrummen	  när	  jag	  har	  något	  annat	  för	  händer.	  

När	  jag	  gör	  något	  med	  kroppen.	  När	  jag	  befinner	  mig	  i	  en	  rörelse.	  Hjärnan	  är	  i	  ett	  

kreativt	  tillstånd	  och	  tänker	  framåt.	  Jag	  slappnar	  av	  och	  ser	  lösningar.	  

	  

Tidigare	  har	  jag	  tänkt	  att	  ramarna	  stärker	  mig	  i	  mitt	  arbete	  men	  tänker	  nu	  att	  i	  ett	  

mellanrumsperspektiv	  sätter	  ramarna	  istället	  upp	  hinder	  för	  mig.	  

Jag	  ser	  mellanrummen	  som	  en	  källa	  till	  inspiration,	  ett	  perspektivbyte.	  Ett	  mentalt	  

tillstånd.	  Jag	  försöker	  inte	  att	  framkalla	  inspirationen,	  jag	  tillåter	  mig	  att	  bli	  inspirerad.	  
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Mellanrum	  som	  konstruktion	  -‐	  mellanrumslek	  
Ibland	  tänker	  jag	  att	  ordet	  mellanrum	  bara	  är	  en	  konstruktion	  av	  oss	  vuxna.	  

För	  barnen	  existerar	  inga	  mellanrum.	  Det	  är	  vi	  vuxna	  som	  konstruerar	  dem.	  

	  

I	  planeringen	  av	  nya	  moderna	  lekplatser	  bygger	  man	  stora	  sammansatta	  stationer,	  leken	  

sker	  mellan	  platserna,	  i	  mellanrummen.	  När	  barnen	  är	  i	  en	  lek	  fortsätter	  de	  i	  den	  leken,	  

de	  skapar	  inte	  en	  ny.	  	  I	  skeendet	  när	  du	  ska	  byta	  plats	  eller	  förutsättning	  händer	  något	  

nytt,	  precis	  som	  med	  improvisation.	  Förutsättningarna	  ändras,	  du	  kan	  inte	  hålla	  fast	  vid	  

dina	  idéer.	  Mellanrumsleken	  för	  barnen	  är	  viktig,	  det	  ständiga	  utforskandet,	  på	  vägen	  till	  

och	  från,	  det	  finns	  ingen	  uppdelning	  av	  när	  man	  ska	  eller	  inte	  leka.	  Leken	  är	  konstant.	  	  

	  

Vi	  som	  vuxna	  individer	  har	  ett	  behov	  av	  att	  kategorisera	  och	  dela	  upp	  saker.	  Jobb,	  

semester,	  kollegor,	  kompisar,	  på	  väg,	  på	  plats,	  i	  rummen,	  mellan	  rummen,	  nu	  och	  sen.	  

För	  barnen	  existerar	  inte	  detta,	  det	  finns	  egentligen	  inga	  mellanrum.	  	  

Allt	  händer	  nu.	  

	  

Som	  vuxen	  klarar	  jag	  inte	  av	  att	  allt	  flyter	  in	  i	  varandra	  därför	  hjälper	  mig	  

mellanrummet	  som	  abstraktion,	  det	  ger	  mig	  en	  vila	  och	  inspiration	  och	  även	  oväntade	  

infall	  i	  det	  inrutade	  liv	  som	  samhället	  styr	  oss	  att	  leva.	  

	  

Att	  byta	  perspektiv	  -‐	  om	  mellanrum	  -‐	  mina	  mellanrum	  
Jag	  har	  försökt	  att	  byta	  perspektiv,	  att	  se	  på	  mig	  själv	  på	  nya	  sätt	  under	  året	  på	  Svarta	  

Speglar,	  med	  en	  nyfikenhet	  och	  utan	  den	  dömande	  blicken.	  Går	  det	  att	  få	  bort	  mina	  

förutfattade	  meningar	  om	  mig	  själv	  (som	  jag	  har	  alltså)	  i	  mötet	  med	  en	  ny	  grupp?	  Vem	  

vill	  jag	  vara	  den	  här	  gången?	  

	  

Har	  märkt	  att	  jag	  har	  velat	  skapa	  en	  bild	  av	  vem	  jag	  är,	  eller	  snarare	  vem	  jag	  vill	  vara.	  	  

I	  detta	  självreflekterande	  arbete	  har	  det	  varit	  en	  nödvändighet	  för	  mig	  att	  leta	  i	  

mellanrummet	  mellan	  mig	  och	  mig.	  Mellan	  det	  som	  jag	  tror	  är	  jag	  och	  tanken	  om	  den	  jag	  

vill	  vara	  och	  hur	  jag	  uppfattas.	  På	  scenen	  och	  i	  livet.	  	  
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I	  mellanrummet	  reflekteras	  det	  som	  kommer	  ifrån	  mig.	  Det	  jag	  säger	  är	  i	  själva	  verket	  

det	  som	  sker	  mellan	  mina	  tankar	  och	  det	  som	  uppfattas.	  Mina	  aktioner	  finns	  mellan	  min	  

tanke	  och	  det	  som	  uppfattas.	  	  

	  

Jag	  märker	  att	  jag	  ofta	  försöker	  styra	  bilden	  av	  mig	  själv	  men	  jobbar	  på	  att	  vara	  mer	  

tillåtande	  och	  inte	  tänka	  för	  mycket	  på	  hur	  jag	  uppfattas.	  Jag	  funderar	  mycket	  på	  varför	  

det	  är	  så	  viktigt	  för	  mig.	  Om	  jag	  bara	  låter	  mig	  vara	  i	  mellanrummet	  så	  kanske	  jag	  blir	  

mer	  friare.	  

Här	  är	  mellanrummet	  ovissheten.	  Om	  jag	  bara	  kunde	  stanna	  i	  tanken	  att	  det	  är	  

spännande.	  Ovissheten	  är	  konstnärens	  största	  lidelse	  och	  det	  är	  utmanande	  att	  möta	  sig	  

själv	  i	  sin	  lidelse.	  

	  

Jag	  regisserar	  ofta	  mig	  själv	  även	  när	  jag	  inte	  står	  på	  scenen.	  Jag	  ser	  mig	  själv	  ofta	  

utifrån,	  jag	  inbillar	  mig	  hur	  jag	  uppfattas.	  Upplever	  att	  speglingarna	  som	  vi	  gjort	  på	  

Svarta	  Speglar	  snarare	  handlar	  om	  mig	  som	  person	  än	  hur	  jag	  ser	  mig	  själv	  som	  

konstnär,	  men	  jag	  inser	  att	  det	  kanske	  är	  samma	  sak.	  	  

	  

Jag	  är	  så	  van	  att	  spela	  roller.	  Spelar	  jag	  rollen	  som	  mig	  själv?	  Med	  ett	  försök	  till	  ett	  nytt	  

perspektiv	  (kanske	  där	  jag	  är	  mer	  nyfiken	  och	  inte	  har	  en	  förutbestämd	  åsikt	  om	  vem	  

jag	  är)	  tycker	  jag	  ändå	  att	  jag	  har	  blivit	  mer	  förlåtande	  och	  accepterande.	  

Mellan	  idén	  av	  det	  som	  är	  jag	  och	  hur	  andra	  uppfattar	  mig	  existerar	  jag.	  

	  

I	  detta	  arbete	  har	  kören	  (klassen	  Svarta	  Speglar),	  den	  kollektiva	  processen	  varit	  en	  

nödvändig	  spegel.	  För	  att	  kunna	  möta	  mig	  själv	  måste	  jag	  också	  möta	  andra.	  Mellan	  oss	  

skapas	  reflektionen.	  Utmaningen	  är	  att	  skapa	  ett	  mellanrum	  mellan	  mig	  och	  mig.	  Där	  det	  

är	  skönt	  att	  vara	  i.	  En	  mellanrumsnärvaro	  där	  jag	  kan	  slappna	  av	  och	  inte	  begränsa	  mig	  

så	  mycket. 
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Mellanrum	  på	  scenen	  
Det	  kan	  räcka	  med	  en	  blick	  sen	  är	  jag	  förlorad.	  Mellan	  skrattet	  och	  gråten	  finns	  ett	  

flytande	  mellanrum.	  En	  eufori	  som	  är	  svår	  att	  tämja.	  Det	  skapar	  en	  öppen	  kran	  av	  

kreativitet.	  En	  intensiv	  närvaro,	  bara	  jag	  håller	  blicken	  öppen.	  

	  

Mellansrumsmedvetenheten	  gör	  att	  jag	  kan	  röra	  mig,	  agera	  och	  leva	  i	  spelet.	  

Tajming	  är	  tätt	  kopplat	  till	  mellanrum,	  vi	  ger	  varandra	  mellanrum	  för	  att	  kunna	  

improvisera	  och	  lyssna.	  Mellanrum	  mellan	  mig	  och	  mina	  medspelare.	  	  

Om	  mellanrummen	  är	  för	  långa	  eller	  för	  korta	  så	  blir	  det	  dålig	  tajming.	  	  

Mellanrummet	  mellan	  på	  och	  av.	  Innan	  jag	  går	  ut	  på	  scenen.	  Ett	  stadie	  av	  koncentration,	  

kan	  jag	  stanna	  kvar	  i	  det,	  är	  jag	  bara	  på	  väg	  framåt	  eller	  är	  jag	  också	  fast	  i	  något.	  	  

Jag	  tänker	  nu	  på	  mellanrummet	  i	  det	  där	  som	  man	  inte	  riktigt	  vet.	  

I	  improvisationen,	  i	  clownen.	  I	  det	  medvetet	  närvarande,	  tankar	  som	  blixtrar	  och	  

kroppen	  som	  agerar.	  Mellanrummet	  mellan	  mig	  och	  rollen	  jag	  spelar.	  Ibland	  större	  

ibland	  mindre.	  Den	  nödvändiga	  transformationen.	  

	  

Att	  vara	  emellan	  mig	  själv	  och	  det	  som	  händer	  på	  scenen.	  Närvaron	  i	  spelet.	  

I	  mellanrummet	  lever	  närvaron.	  Jag	  letar	  mellan	  replikerna	  och	  tittar	  efter	  

mellanrummen	  mellan	  rörelserna	  och	  hittar	  nya	  dimensioner.	  I	  varje	  mellanrum	  finns	  

ett	  nytt	  hav	  att	  utforska.	  

	  

Eller	  när	  jag	  står	  på	  scenen.	  Närvarande,	  kroppen	  vet	  vad	  den	  ska	  göra	  och	  jag	  befinner	  

mig	  i	  nuet.	  Mellan	  då	  och	  sen.	  Jag	  är	  emellan,	  jag	  är	  i	  nuet.	  Nuet	  är	  en	  chimär	  eftersom	  

det	  hela	  tiden	  förändras.	  Det	  har	  starka	  kopplingar	  till	  khora,	  en	  blivandets	  plats	  som	  

definierar	  framtid	  till	  dåtid. 
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Betydelsen	  av	  mellanrummen	  i	  skapandeprocessen	  
Jag	  drar	  i	  väg	  i	  ämnet	  och	  hittar	  mellanrum	  överallt,	  jag	  letar	  i	  mellanrummen	  efter	  

sammanhangen.	  Jag	  intresserar	  mig	  mer	  för	  det	  som	  finns	  mellan	  rörelsen	  och	  mellan	  

aktionerna.	  

	  

Tänker	  på	  när	  vi	  träffade	  Janis	  Kreslins	  som	  är	  Fil.dr	  och	  1:e	  bibliotekarie	  på	  Kungliga	  

Biblioteket	  i	  Stockholm.	  Han	  sa	  att	  de	  första	  10	  åren	  på	  Biblioteket	  letade	  han	  efter	  det	  

han	  visste	  fanns,	  nästkommande	  10	  år	  efter	  det	  han	  inte	  visste	  fanns	  och	  de	  10	  följande	  

åren	  efter	  det	  som	  inte	  finns.	  För	  mig	  blev	  det	  en	  ögonöppnare.	  Såklart	  kan	  man	  leta	  

efter	  saker	  emellan,	  finna	  sammanhangen,	  skapa	  i	  mellanrummen.	  

	  

Tidigare	  har	  allt	  varit	  ganska	  tydligt.	  Jag	  har	  vetat	  vilken	  väg	  jag	  ska	  gå	  i	  olika	  

konstnärliga	  processer	  och	  vilka	  mål	  jag	  har.	  	  

Jag	  är	  van	  att	  gå	  på	  intuition	  och	  göra	  mina	  val	  snabbt.	  Jag	  jobbar	  bra	  när	  det	  är	  bråttom,	  

annars	  börjar	  jag	  vela.	  Jag	  funderar	  på	  varför	  och	  undrar	  om	  jag	  vill	  hoppa	  över	  själva	  

upplevelserna?	  

	  

Jag	  gömmer	  mig	  gärna	  bakom	  att	  det	  är	  bråttom	  och	  att	  jag	  inte	  hinner	  mer.	  

Jag	  vill	  gå	  vidare	  till	  nästa	  uppgift.	  Är	  det	  i	  själva	  verket	  så	  att	  jag	  vill	  försätta	  mig	  i	  ett	  

mellanrum,	  ett	  perspektivskifte,	  för	  att	  minska	  på	  stressen	  och	  ta	  bort	  pressen	  som	  jag	  

ofta	  upplever	  i	  mitt	  arbete?	  

	  

Att	  kunna	  finna	  ett	  mellanrum	  inom	  mig	  själv	  där	  jag	  kan	  känna	  mig	  fri	  från	  

prestationsångest	  –	  där	  jag	  räcker	  till	  och	  frigörs	  från	  min	  vanliga	  press	  som	  jag	  gärna	  

sätter	  på	  mig	  själv.	  

	  

Jag	  brukar	  ofta	  ha	  väldigt	  bråttom	  till	  resultatet,	  men	  jag	  inser	  att	  jag	  måste	  våga	  stanna	  

längre	  i	  mellanrummet	  för	  att	  se	  vad	  som	  händer	  och	  inte	  bestämma	  vad	  som	  ska	  hända.	  

Jag	  måste	  låta	  det	  hända.	  Inte	  bestämma	  vad	  som	  ska	  hända	  innan	  det	  händer.	  

Mellanrummet	  kan	  inte	  vara	  själva	  målet,	  men	  en	  skön	  anhalt.	  

Jag	  måste	  våga	  stanna	  i	  det	  där	  som	  jag	  inte	  vet	  lite	  längre.	  

Att	  tycka	  om	  att	  vara	  ”In	  the	  not	  knowing”,	  i	  ”platsen	  emellan”.	  The	  spaces	  in	  between.	   	  
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Svarta	  Speglar-‐	  ett	  Mellanrum	  
Svarta	  Speglar	  har	  för	  mig	  varit	  ett	  välbehövligt	  mellanrum	  i	  mitt	  yrkesliv.	  	  

	  

Jag	  kom	  till	  Svarta	  Speglar	  för	  att	  bli	  påmind	  om	  den	  jag	  vill	  vara.	  

Jag	  kan	  se	  att	  mellanrummet	  har	  fungerat	  som	  ett	  nytt	  perspektiv	  för	  att	  upptäcka	  nya	  

saker	  hos	  mig	  själv	  men	  också	  se	  och	  inspireras	  av	  andra	  saker	  än	  det	  jag	  sett	  förut.	  

Ibland	  har	  jag	  stångat	  mig	  blodig	  för	  att	  hålla	  kvar	  vid	  detta	  begrepp,	  som	  nästan	  har	  

blivit	  ett	  internt	  skämt	  i	  klassen.	  Ja,	  ja	  mellanrums-‐Anna…	  

Har	  jag	  hakat	  upp	  mig	  på	  detta	  begrepp	  bara	  för	  att	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  en	  bra	  idé?	  

Nej,	  jag	  hävdar	  bestämt	  att	  jag	  ser	  möjligheterna	  med	  detta	  begrepp.	  

	  

Jag	  vill	  inte	  ge	  upp	  tanken	  om	  mellanrummen,	  jag	  vill	  gräva	  vidare	  och	  förstå	  mer	  vad	  

mellanrummen	  kan	  ge	  mig.	  Såhär,	  i	  något	  slags	  yngre	  medelålderperspektiv,	  förstår	  jag	  

att	  jag	  måste	  befinna	  mig	  i	  varandet	  mer	  för	  att	  bli.	  Mellanrummet	  som	  begrepp	  har	  

öppnat	  upp	  nya	  dimensioner	  för	  mig	  där	  jag	  har	  fått	  syn	  på	  nya	  saker.	  

	  

Det	  kan	  också	  vara	  så	  enkelt	  att	  Svarta	  Speglar	  gett	  mig	  ett	  möjligheternas	  rum	  att	  

faktiskt	  vara	  i	  en	  stund	  och	  inte	  ha	  så	  bråttom	  till	  blivandet.	  
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Sammanfattning	  
Jag	  har	  gett	  mig	  själv	  ett	  år	  av	  mellanrum.	  Jag	  har	  satt	  en	  rubrik	  på	  mina	  upplevelser	  

från	  Svarta	  Speglar	  och	  hur	  jag	  kan	  gå	  vidare.	  	  

	  

Att	  stanna	  i	  det	  intet	  vetandet	  lite	  längre	  än	  vad	  jag	  brukar,	  det	  är	  utmanande	  och	  bra	  för	  

mig.	  	  Jag	  söker	  i	  mina	  egna	  mellanrum	  i	  det	  jag	  skapar.	  I	  mellanrummens	  mellanrum.	  

	  

Här	  följer	  några	  slutsatser	  i	  mitt	  sökande	  i	  mellanrummen:	  

	  

1. Mellanrummen	  fungerar	  som	  en	  tidsbubbla	  som	  hjälper	  mig	  i	  den	  konstnärliga	  

processen.	  Tidsbubblan	  finns	  inte	  på	  riktigt,	  det	  är	  något	  jag	  måste	  konstruera.	  

Skapa	  mellanrummet.	  Men	  för	  att	  det	  ska	  bli	  ett	  skapande	  i	  detta	  rum,	  räcker	  inte	  

tiden	  i	  sig.	  Jag	  måste	  samtidigt	  befinna	  mig	  i	  rörelse,	  i	  nuet,	  för	  att	  skapandet	  ska	  

ske.	  

	  

2. Mellanrummen	  inspirerar	  och	  fungerar	  som	  en	  idéspruta	  för	  att	  få	  syn	  på	  och	  

berätta	  (för	  mig)	  nya	  historier.	  Med	  fokus	  på	  mellanrum,	  mellan	  händelser,	  

föremål,	  mellan	  tonerna,	  mellan	  verklighet	  och	  fiktion	  kan	  jag	  skapa	  nya	  

historier.	  

	  

3. Mellanrummen	  är	  ett	  redskap	  för	  att	  förstå	  mig	  själv	  bättre.	  Genom	  att	  reflektera	  

kring	  vad	  som	  finns	  mellan	  mina	  handlingar	  och	  åsikter	  får	  jag	  en	  bredare	  

förståelse,	  djupare	  insikt	  och	  därmed	  nya	  utgångspunkter	  att	  skapa	  ifrån.	  	  

	  

4. Mellanrummen	  får	  mig	  även	  att	  se	  och	  förstå/inspireras	  av	  mina	  egna	  mellanrum	  

i	  ett	  retroperspektiv.	  Tittar	  jag	  på	  min	  livshistoria	  och	  fokuserar	  på	  

mellanrummen,	  mellan	  olika	  perioder/händelser	  i	  mitt	  liv,	  skapar	  jag	  en	  djupare	  

brunn	  att	  hämta	  inspiration	  ur	  för	  framtida	  skapande.	  

	  

5. Mellanrummen	  är	  en	  metod	  för	  att	  komma	  nära	  kärnan	  och	  vidga	  det	  jag	  vill	  

berätta.	  Min	  frågeställning	  under	  året	  är	  i	  själva	  verket	  en	  grund	  för	  framtida	  

arbetssätt	  och	  processer.	  
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Allt	  är	  möjligt	  i	  mellanrummet.	  Jag	  får	  bara	  se	  till	  att	  inte	  fastna	  där	  för	  mellanrummet	  

klarar	  sig	  inte	  självt.	  Jag	  bör	  stanna	  lite	  längre	  i	  mellanrummen	  än	  jag	  brukar.	  	  

Jag	  siktar	  mot	  mellanrummen	  och	  vill	  hamna	  mitt	  i	  prick.	  	  

Jag	  intalar	  mig	  att	  för	  att	  nå	  fram	  tydligare	  måste	  jag	  leta	  däremellan.	  	  

	  

	  

Jag	  vill	  avsluta	  med	  ett	  citat	  från	  filmen	  The	  space	  in	  Between:	  Marina	  Abramivic	  and	  

Brazil	  (2016):	  

	  

”I	  love	  to	  live	  in	  space	  in	  between.	  

It’s	  when	  you	  are	  leaving	  old	  habits	  and	  you	  are	  completely	  open	  to	  destiny”.	  

	  

	  

Mellanrum	  är	  betydelsefulla,	  jag	  hyllar	  dessa	  platser	  av	  skapande.	  

Anna	  Svensson	  Kundromichalis,	  november	  2016.	  


