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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto	  ur	  film	  från	  verket	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  	  

	  

Hur	  min	  praktik	  förändrades	  av	  mötet	  med	  utbildningen	  Svarta	  Speglar.	  

	  

Jag	  kommer	  i	  den	  här	  essän	  titta	  på	  två	  arbetssätt	  och	  några	  reflektioner	  som	  vi	  arbetat	  

med,	  eller	  som	  uppkommit	  under	  vårterminen	  på	  Svarta	  Speglar	  2016	  som	  jag	  sedan	  

använde	  mig	  av	  i	  verket	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  under	  sommaren	  2016	  på	  Summer	  School	  In	  

Residency	  på	  Dans	  och	  Cirkushögskolan	  2016:	  

	  

-‐Kroppslig	  läsning	  

-‐Platsläsning	  

-‐Speglingar	  	  

-‐Reflektioner	  från	  Svarta	  speglars	  publikmöte	  

	  

Jag	  kommer	  beskriva	  dessa	  delar	  under	  egna	  avsnitt	  och	  i	  dessa	  avsnitt	  beskriva	  hur	  det	  

förändrade	  min	  praktik	  i	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot.	  
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Innehåll:	  

Inledning	   	   	   	   	   sid	  1	  	   	  

Innehållsförteckning	   	   	   	   sid	  2	  	   	  

Metamorfos	   	   	   	   	   sid	  3	  	   	  

Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	   	   	   	   sid	  6	   	  

a)Kroppslig	  läsning	   	   	   	   sid	  8	   	  

b)Platsläsning/platsen	  som	  spegel	   	   	   sid	  10	   	  

d)spegling	   	   	   	   	   sid	  12	  

e)	  reflektioner	  från	  Svarta	  speglars	  publikmöte	   	   sid	  13	  

Sammanfattning	   	   	   	   sid	  16	  
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I	  have	  skincancer.	  

It´s	  not	  dangerous	  or	  anything.	  It	  is	  just	  growing.	  It’s	  not	  like	  I’m	  going	  to	  die.	  Or	  anything	  

like	  that.	  

It’s	  just	  that	  it	  keeps	  on	  growing.	  	  

It’s	  not	  supposed	  to.	  	  

But	  it	  does.	  

Everybody	  says	  that	  I	  shouldn’t	  worry	  about	  it.	  	  

But	  I	  do.	  

Because	  it	  keeps	  on	  fucking	  growing.	  

Text	  ur	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  	  

	  

Metamorfosen	  

	  

Jag	  funderade	  mycket	  på	  hur	  jag	  skulle	  börja	  den	  här	  essän.	  Men	  jag	  inser	  att	  det	  måste	  

börja	  med	  metamorfosen.	  Metamorfos	  betyder	  omvandling	  eller	  förvandling.	  

Metamorfosen	  kan	  vara	  biologiskt.	  Larven	  som	  blir	  en	  puppa	  som	  blir	  en	  fjäril.	  

Metamorfosen	  kan	  vara	  geologisk	  som	  den	  metamorfa	  bergarten	  som	  långsamt	  omvandlas	  

från	  en	  slags	  sten	  till	  en	  annan.	  Metamorfosen	  kan	  vara	  myten.	  Som	  när	  nymfen	  Daphne	  i	  

den	  grekiska	  mytologin	  förvandlas	  till	  ett	  lagerträd	  när	  hon	  inte	  kan	  undfly	  Apollos	  

ovälkomna	  kärlek.	  	  	  

Metamorfosen	  är	  något	  som	  jag	  återkommer	  till	  när	  jag	  arbetar	  och	  något	  som	  fanns	  med	  

mig	  i	  det	  mesta	  jag	  gjorde	  under	  våren	  2016	  på	  utbildningen	  Svarta	  Speglar.	  För	  mig	  handlar	  

metamorfosen	  om	  att	  förvandlas	  till	  något	  annat	  när	  vi	  kanske	  inte	  ens	  bett	  om	  den	  

förvandlingen,	  att	  vi	  faktiskt	  inte	  alltid	  kan	  välja	  väg	  eller	  välja	  den	  förändring	  vi	  vill	  ha.	  Att	  

saker	  förändras	  vare	  sig	  vi	  vill	  eller	  inte.	  En	  metamorfos	  sker	  och	  vi	  upptäcker	  att	  den	  

förändrat	  oss	  likväl	  som	  vår	  samtid.	  	  

Och	  det	  är	  just	  mitt	  i	  metamorfosen	  jag	  vill	  verka.	  I	  skarven	  på	  det	  som	  händer	  just	  nu,	  är	  där	  

jag	  vill	  vara.	  Samhällets	  förändring,	  min	  förändring,	  din.	  Det	  intresserar	  mig.	  

	  

I	  mitt	  arbete	  med	  scenkonst,	  så	  är	  en	  tydlig	  spegling	  av	  samtiden	  ett	  måste.	  Jag	  tror	  inte	  på	  

att	  konstnärligt	  arbete	  kan	  fri,	  på	  egna	  ben	  utan	  jag	  tror	  att	  det	  alltid	  måste	  ses	  i	  ljuset	  av	  
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dess	  samtid	  och	  ifrån	  dess	  avsändare.	  Därför	  finns	  det	  alltid	  en	  tydlig	  samtidsanalys,	  tydliga	  

perspektiv	  i	  mina	  arbeten.	  	  

	  

Vi	  arbetade	  med	  myter	  på	  olika	  sätt	  under	  våren	  men	  för	  mig	  var	  det	  metamorfosen	  som	  jag	  

återkom	  till.	  

Jag	  gjorde	  tex	  tre	  uppgifter	  där	  metamorfosen	  fanns	  med:	  	  

”Daniela	  och	  Grodorna”	  	  

Daniela	  och	  Grodorna,	  är	  ett	  slags	  bildspel/film,	  en	  uppgift	  jag	  gjorde	  under	  vårt	  arbete	  med	  

Sara	  Erlingsdotter.	  Daniela	  och	  Grodorna	  är	  en	  tolkning	  av	  myten	  om	  Leto	  och	  hennes	  barn	  

som	  sökte	  en	  plats	  att	  bo	  på.	  I	  myten	  berättad	  av	  bla	  Oividius	  i	  ”Metamorfoser”	  är	  Leto	  och	  

barnen	  jagade	  av	  Hera	  eftersom	  hennes	  man	  Zeus	  var	  far	  till	  barnen.	  Leto	  och	  hennes	  barn	  

som	  söker	  en	  plats	  att	  bo	  på.	  När	  de	  ber	  om	  vatten	  av	  bönder	  och	  inte	  får	  det,	  förvandlar	  

Zeus	  bönderna	  till	  grodor.	  

I	  min	  tolkning	  handlar	  den	  synligt	  om	  hur	  det	  kan	  vara	  att	  arbeta	  som	  konstnär,	  där	  

Kulturministern	  ger	  grodbidrag	  till	  arbetslösa	  och	  Daniela	  förvandlas	  från	  konstnär	  på	  

kulturbidrag	  till	  entreprenör.	  

”Ormen,	  Bävern	  och	  Storträsk”	  

En	  annan	  uppgift	  var	  texten	  Ormen,	  Bävern	  och	  Storträsk,	  där	  jag	  gav	  berättelsen	  ett	  

metamorfosiskt	  slut.	  Det	  var	  min	  uppgift	  i	  arbetet	  med	  Alexander	  Skantses	  mimetiska	  nivåer	  

och	  platsläsning.	  Den	  handlar	  om	  hur	  Bäverns	  framfart	  i	  träsket	  ledde	  fram	  till	  träskets	  

ödeläggelse	  men	  också	  starten	  på	  ett	  nytt	  träskliv.	  Där	  allt	  blev	  annorlunda	  utom	  möjligtvis	  

Bävern	  som	  fortsatte	  att	  bygga	  vägar,	  för	  det	  är	  det	  dom	  gör.	  	  

”Daniela	  Kullman	  The	  Brand”	  

Jag	  hade	  också	  en	  metamorfosisk	  händelsekedja	  i	  min	  del	  av	  Svarta	  Speglars	  

publikredovisning	  i	  maj	  på	  Reaktorhallen	  R1	  KTH.	  	  

Jag	  började	  min	  redovisning	  med	  att	  jag	  kläddes	  på	  kläder	  och	  attribut	  samtidigt	  med	  en	  

uppläst	  förklaring,	  en	  identitet	  presenterades.	  Jag	  skalade	  under	  redovisningen	  av	  en	  del	  

mina	  attribut	  och	  rörde	  mig	  från	  en	  plats	  till	  en	  annan	  genom	  rummet.	  Jag	  avslutade	  med	  en	  

klättring	  upp	  till	  en	  plats	  ovan	  publiken	  som	  skulle	  kunna	  tolkas	  som	  att	  jag	  förändrats,	  ett	  

nytt	  jag.	  	  
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Under	  vårterminen	  av	  Svarta	  Speglar	  fick	  jag	  behandlingar	  mot	  hudcancer	  vilket	  gjorde	  att	  

mitt	  intresse	  för	  metamorfosen	  gick	  från	  allmänmänskligt	  till	  privat.	  Jag	  tänkte	  mycket	  på	  att	  

tvingas	  göra	  omstart	  kontra	  viljan	  att	  göra	  omstart.	  Tankar	  på	  liv,	  död	  och	  förändring	  blev	  

centralt.	  Det	  gjorde	  också	  att	  när	  jag	  skulle	  göra	  kursen	  ”Summer	  School	  in	  Residency”	  på	  

Dans	  och	  Teaterhögskolan	  DOCH	  under	  sommaren	  2016,	  kändes	  det	  som	  en	  självklarhet	  att	  

min	  egen	  metamorfos	  skulle	  vara	  temat	  för	  arbetet.	  	  
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	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foto	  från	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  

	  

Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  

	  

När	  jag	  gör	  scenkonst	  vet	  jag	  oftast	  för	  vem	  jag	  gör	  föreställningen	  och	  varför.	  Det	  finns	  mål	  

som	  ska	  uppfyllas,	  en	  målgrupp,	  ett	  scenrum,	  ekonomiska	  förutsättningar.	  Det	  finns	  

förväntningar	  och	  krav	  på	  försäljning,	  publikantal	  mm.	  	  	  

Det	  kan	  tom	  vara	  så	  att	  jag	  börjar	  själv	  börjar	  ett	  projekt	  genom	  att	  börja	  med	  målgruppen,	  

med	  publiken.	  Jag	  kan	  säga	  ”den	  här	  publiken	  finns.	  Vad	  vill	  de	  se?	  Hur	  hittar	  jag	  ett	  tema	  

som	  intresserar	  både	  mig	  och	  målgruppen?”.	  Det	  är	  inget	  fel	  med	  att	  tänka	  så.	  Att	  se	  och	  

möta	  alla	  människor	  i	  ett	  samhälle,	  genom	  scenkonst.	  Ändå	  kan	  något	  gå	  förlorat	  när	  

scenkonst	  blir	  bruksteater,	  ett	  stadigt	  hantverk	  som	  inte	  hinner	  med	  utforskandet	  och	  

fördjupningen.	  

	  

För	  mig	  har	  jag	  alltför	  sällan	  en	  möjlighet	  till	  en	  undersökning,	  ett	  forskande.	  Det	  var	  det	  

som	  lockade	  mig	  med	  att	  gå	  Summer	  School	  In	  Residency	  på	  DOCH.	  Att	  få	  fördjupa	  mig	  i	  det	  

jag	  lärt	  mig,	  fått	  insikter	  om	  under	  våren	  på	  Svarta	  Speglar.	  
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Grundförutsättningen	  för	  verket	  var	  att	  jag	  skulle	  utforska	  ett	  ämne,	  ett	  arbetssätt	  och	  visa	  

upp	  det	  i	  en	  publikredovisning	  på	  Dans	  och	  Cirkushögskolan.	  Verket	  fick	  ha	  nästan	  vilken	  

form	  som	  helst	  men	  vara	  max	  30	  minuter.	  	  

	  

Tabula	  Rasa	  är	  latin	  och	  betyder	  oskrivet	  blad	  eller	  tomt	  ark.	  Det	  är	  ett	  uttryck	  för	  att	  tex	  

göra	  rent	  bord.	  Reboot	  är	  engelska	  och	  betyder	  omstart.	  Det	  är	  ett	  uttryck	  som	  främst	  

används	  för	  när	  en	  dator	  ska	  uppdateras.	  Du	  rebootar	  datorn.	  Den	  är	  ny	  men	  

grundprogrammen	  är	  domsamma.	  	  

	  

Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  blev	  lite	  mer	  än	  20	  minuter	  och	  fick	  en	  metamorfosisk	  form	  genom	  

film,	  text,	  rörelse	  och	  musik.	  	  

	  

Tabular	  Rasa	  /	  Reboot,	  synopsis:	  

Scen	  1)	  Publiken	  anländer.	  Daniela	  i	  vit	  klänning,	  värmer	  upp/stretchar	  med	  yogaliknande	  

rörelser.	  På	  mitten	  av	  den	  gröna	  (gräs)mattan,	  ljud	  av	  fågelkvitter.	  Hon	  hälsar	  på	  dom	  hon	  

känner	  i	  publiken.	  

Scen	  2)	  En	  film	  med	  blommor,	  där	  blommorna	  bildar	  orden	  Tabula	  Rasa	  och	  sedan	  Reboot.	  

Daniela	  pratar	  om	  speedwaystjärnan	  Kenni	  Larsen,	  om	  att	  när	  han	  har	  chansen	  att	  börja	  om	  

sitt	  liv,	  väljer	  han	  att	  återskapa	  sitt	  gamla	  liv.	  Hon	  ifrågasätter	  det.	  	  

Scen	  3)	  Daniela	  berättar	  att	  hon	  har	  hudcancer.	  Hon	  berättar	  att	  hon	  är	  orolig	  och	  att	  när	  

hon	  är	  orolig	  tränar	  hon.	  Hon	  visar	  upp	  sina	  muskulösa	  armar.	  	  

Scen	  4)	  Daniela	  tränar	  på	  mattan,	  gör	  sk	  burpees	  medan	  hennes	  röst	  berättar	  en	  historia	  om	  

hur	  hennes	  dator	  rebootat	  och	  hur	  hon	  förlorat	  foton	  och	  arbeten,	  flera	  år.	  Men	  att	  det	  var	  

tråkiga	  år	  så	  det	  var	  egentligen	  positivt.	  	  

Scen	  5)	  Daniela	  står	  i	  ljuset	  av	  filmen.	  Blommor	  som	  dör	  projiceras	  på	  hennes	  klänning	  och	  

på	  väggen	  bakom.	  

Scen	  6)	  Daniela	  pratar	  i	  mikrofonen	  om	  en	  person	  som	  hon	  inser	  att	  hon	  måste	  säga	  adjö	  till.	  	  

Scen	  7)	  En	  film	  med	  olika	  klipp	  av	  Daniela.	  Daniela	  har	  samma	  klänning	  i	  filmen	  som	  hon	  har	  

på	  scen.	  Daniela	  befinner	  sig	  på	  en	  gräsmatta	  med	  träd	  bakom.	  Det	  är	  sommar.	  Daniela	  

knyter	  en	  midsommarkrans.	  Daniela	  faller	  på	  gräsmattan.	  Daniela	  och	  ett	  barn,	  hennes?,	  går	  

till	  en	  sjö.	  Daniela	  kastar	  ut	  midsommarkransen	  i	  vattnet.	  Hon	  hoppar	  efter	  kransen.	  Daniela	  

faller	  på	  gräsmattan.	  Daniela	  bär	  midsommarkransen.	  Barnet	  hoppar	  upp	  i	  Danielas	  famn.	  
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Under	  filmen	  interagerar	  Daniela	  på	  scenen	  något	  med	  Daniela	  på	  filmen.	  

Scen	  8)	  Daniela	  har	  fallit	  på	  gräsmattan	  på	  scenen.	  Hon	  försöker	  resa	  sig	  men	  faller	  om	  och	  

om	  igen.	  Hon	  blir	  mer	  och	  mer	  frustrerad.	  Musiken	  ”Two	  weeks”	  av	  Twigs	  spelas.	  	  

Scen	  9)	  Daniela	  reser	  sig	  utmattad	  och	  börjar	  skrika	  ”fuck	  you”	  åt	  publiken	  och	  åt	  allt.	  

Scen	  10)	  Daniela	  går	  till	  mikrofonen	  och	  läser	  sitt	  manifest.	  

Scen	  11)	  Daniela	  tar	  en	  del	  av	  blommorna	  från	  scen,	  sätter	  dom	  på	  sig	  och	  tänder	  

blommorna.	  Ljuset	  går	  ner.	  

	  

Här	  följer	  nu	  de	  olika	  arbetssätt/reflektioner	  som	  låg	  till	  grund	  för	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  

Reboot.	  I	  slutet	  på	  varje	  avsnitt	  har	  jag	  skrivit	  ner	  hur	  det	  förändrade	  min	  praktik	  under	  

arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot.	  	  

	  	  

a)Kroppslig	  läsning	  	  

Jag	  är	  dramatiker	  i	  grunden,	  en	  textmänniska,	  som	  alltid	  börjat	  ett	  konstnärligt	  arbete	  med	  

ord	  eller	  tankar	  som	  omsatts	  i	  fler	  ord	  för	  att	  sen	  bli	  händelser,	  drama,	  berättelse.	  Det	  här	  

med	  att	  börja	  med	  kroppen	  för	  att	  hitta	  en	  berättelse	  har	  varit	  omvälvande.	  	  

	  

Jag	  hittar	  mina	  anteckningar	  från	  den	  15	  mars	  2016.	  Jag	  beskriver	  ett	  scenrum	  jag	  sett	  

många	  gånger	  förut,	  men	  nu	  som	  om	  jag	  aldrig	  sett	  det	  förut.	  Jag	  har	  kroppsläst	  rummet.	  	  

Kroppsläsning	  är	  Aleksandra	  Czarnecki	  Plaudes	  omarbetade	  version	  av	  metoden	  Viewpoints	  

som	  skapats	  av	  den	  amerikanska	  koreografen	  Mary	  Overlie	  på	  1970	  talet	  och	  adapterats	  av	  

Anne	  Bogart	  och	  Tina	  Landau.	  	  

Jag	  läser	  mina	  anteckningar	  och	  tänker	  att	  mina	  frågor	  efter	  den	  kroppsliga	  läsningen	  är	  

sakliga.	  Basala.	  Nästan	  som	  om	  jag	  vore	  en	  nyfödd,	  ett	  djur,	  någon	  utan	  erfarenhet.	  	  

Jag	  frågar:	  

Vad	  är	  meningen	  med	  strecken?	  

Ska	  jag	  gå	  på	  skarvarna?	  

Vad	  händer	  om	  jag	  bara	  följer	  en	  linje	  i	  taket?	  

Vad	  är	  det	  där	  blädderblocket?	  	  

Är	  blädderblocket	  en	  dörr?	  

Ibland	  förundras	  jag	  över	  det	  jag	  ser:	  

Jag	  tolkar	  rörelserna	  i	  väggarna.	  Ibland	  blir	  det	  vågor.	  Ibland	  är	  det	  obehagligt.	  Ibland	  lent.	  	  
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Att	  vara	  ett	  instabilt	  bord	  som	  flyttas,	  fläks	  ut	  och	  fälls	  ihop.	  

Mina	  anteckningar	  från	  15	  mars	  2016	  från	  en	  kroppsläsning	  på	  Stockholms	  Centralstation:	  

Blickarna	  från	  främlingar,	  för	  att	  jag	  inte	  beter	  mig	  normalt.	  Ickeblickarna	  när	  jag	  är	  osynlig	  

mitt	  i	  folkhopen.	  Vilka	  blickar,	  vilken	  kyla	  var	  kallast	  i	  min	  kropp?	  

Att	  tvångsmässigt	  följa	  en	  vägg	  trots	  att	  det	  får	  mig	  att	  se	  ut	  som	  om	  jag	  ragglar,	  som	  en	  full.	  

Blickarna.	  Dom	  där	  blickarna.	  Att	  ändå	  fortsätta.	  

	  

Jag	  läser	  detta	  och	  kan	  känna	  varje	  känsla	  i	  kroppen.	  Obehaget	  över	  väggarnas	  rörelser.	  Att	  

vara	  bordet	  som	  utan	  kontroll	  förändras	  till	  andras	  behov.	  Blickarna	  som	  får	  kroppen	  att	  

frysa,	  stelna.	  	  

	  

Jag	  skulle	  beskriva	  mig	  själv	  som	  en	  empatisk	  person.	  Att	  det	  har	  varit	  en	  av	  mina	  viktiga	  

egenskaper	  som	  dramatiker.	  Att	  känna	  igen	  andras	  känslor	  och	  empatisera	  med	  dom	  

känslorna,	  personerna	  och	  därmed	  kunna	  skapa	  karaktärer	  som	  inte	  haft	  min	  bakgrund,	  min	  

historia,	  min	  ålder.	  Jag	  har	  med	  empati	  kunnat	  vara	  vilken	  människa	  som	  helst	  liksom	  en	  

hamnskiftare	  för	  att	  föda	  fram	  karaktärer	  helt	  olika	  mig	  själv.	  Det	  har	  jag	  gjort	  genom	  att	  

träffa	  människor,	  göra	  research	  och	  studera	  allt	  det	  som	  gör	  någon	  till	  en	  människa.	  

Motsatserna,	  erfarenheterna,	  kroppen	  och	  tiden	  den	  fötts	  in	  i.	  

Med	  kroppslig	  läsning	  har	  jag	  hittat	  ett	  annat	  sätt	  att	  närma	  mig	  det	  mellanmänskliga,	  

genom	  kroppens	  reaktioner	  och	  känslor.	  

	  

Med	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  hade	  jag	  bestämt	  mig	  för	  att	  börja	  med	  kroppen,	  att	  

kroppsläsning	  skulle	  vara	  en	  av	  byggstenarna.	  	  

Jag	  började	  lite	  vingligt.	  Jag	  tyckte	  det	  var	  svårt	  eftersom	  kroppsläsning	  är	  nytt	  för	  mig.	  	  

Jag	  spenderade	  timmar	  med	  att	  falla	  och	  resa	  mig	  upp.	  Jag	  fick	  blåmärken,	  skrapmärken.	  Jag	  

filmade	  mig	  falla	  i	  gräset.	  Jag	  såg	  materialet	  och	  undrade	  vad	  jag	  höll	  på	  med.	  Jag	  undvek	  att	  

skriva	  manus	  utan	  började	  med	  de	  känslor	  arbetet	  med	  kroppen	  väckte.	  Att	  falla	  gjorde	  ont.	  

Att	  resa	  på	  sig	  för	  att	  falla	  igen	  gjorde	  ont.	  Att	  känna	  hopplöshet	  inför	  kroppen	  gjorde	  ont.	  

Jag	  föll	  fult.	  Det	  gjorde	  ont.	  Ibland	  fick	  jag	  en	  stark	  kroppslig	  reaktion	  och	  grät.	  Jag	  undrade	  

vad	  jag	  skulle	  göra	  med	  alla	  dessa	  tårar.	  	  

Jag	  samlade	  ett	  arkiv	  av	  alla	  kroppsliga	  läsningar.	  Ibland	  kom	  orden	  när	  jag	  rörde	  mig.	  Ibland	  

kom	  orden	  efter	  jag	  gjort	  kroppsläsningar,	  rört	  mig,	  fallit.	  Av	  allt	  material	  skar	  jag	  bort	  det	  



	   10	  

mesta.	  Jag	  pusslade	  ihop	  de	  få	  bitarna	  som	  var	  kvar	  som	  smultron	  på	  en	  tråd.	  Formen	  blev	  

metamorfosisk.	  I	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  använder	  jag	  mina	  ord,	  min	  kropp,	  som	  faller,	  som	  

skäller	  ut	  publiken,	  som	  reser	  sig,	  som	  ger	  publiken	  mitt	  manifest.	  Jag	  slutar	  som	  förvandlad.	  

Blommorna	  som	  förut	  var	  en	  del	  av	  scenografin	  blev	  nu	  en	  del	  av	  mig.	  

	  

Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  hade	  blivit	  annorlunda	  om	  jag	  börjat	  med	  orden.	  För	  då	  hade	  jag	  först	  

börjat	  med	  vad	  jag	  ville	  berätta	  och	  vad	  jag	  ville	  att	  publiken	  skulle	  ta	  med	  sig	  efter	  

föreställningen.	  Sen	  skulle	  jag	  arbetat	  med	  formen,	  dramaturgin	  för	  att	  sen	  fylla	  den	  med	  

ord.	  	  

Nu	  blev	  det	  min	  kropp	  som	  fick	  det	  första	  ordet.	  Ja	  och	  det	  sista.	  

	  

b)Platsläsning	  –	  platsen	  som	  spegel	  

	  

Vi	  jobbade	  under	  våren	  med	  Platsen	  som	  spegel.	  En	  inspirationsteknik	  för	  att	  hitta	  en	  

berättelse	  för	  plats.	  

	  

6	  april	  skrev	  jag	  efter	  en	  platsläsning	  på	  ett	  monument	  i	  Tallinn:	  

Som	  ett	  öppet	  sår	  breder	  det	  ut	  sig.	  Naturen	  försöker	  läka,	  ta	  tillbaka	  platsen.	  

Så	  våldsamt.	  

Överallt	  vinklar	  som	  vinden	  kan	  ta	  mig	  och	  kyla	  ner	  mig.	  Ingenstans	  att	  gömma	  sig.	  	  

Havet	  och	  himlen	  lyser	  blått	  som	  en	  räddning	  ur	  detta	  obekväma,	  påtvingade	  monument.	  

Spår	  efter	  människor	  som	  fortsätter	  att	  tvinga	  sig	  på	  platsen.	  Spår	  av	  arga	  skärvor	  av	  glas	  i	  

grönt,	  blått	  och	  genomskinligt	  vitt,	  fimpar,	  plast	  och	  snabbmatsförpackningar.	  Alltid	  utsatt,	  

alltid	  synligt.	  

Jag	  hatar	  den	  här	  platsen.	  

Jag	  hatar	  dom	  här	  linjerna.	  

Jag	  hatar	  tvånget.	  

Tänk	  om	  jag	  skulle	  glömma	  tvång	  om	  inte	  denna	  plats	  fanns.	  

	  

Jag	  gör	  en	  skillnad	  mellan	  Kroppsläsning	  och	  Platsläsning.	  Det	  kan	  så	  klart	  vara	  samma	  sak.	  

Du	  kommer	  till	  en	  plats.	  Du	  använder	  dig	  av	  viewpoints	  för	  att	  läsa	  av	  den.	  	  
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Men	  för	  mig	  finns	  det	  en	  tydlig	  skillnad.	  Med	  Kroppslig	  läsning	  letar	  och	  hittar	  jag	  känslor	  

som	  är	  mellanmänskliga.	  Jag	  kan	  använda	  mig	  av	  olika	  platser	  för	  att	  göra	  det,	  medan	  i	  

platsläsning	  är	  det	  platsen	  som	  leder	  fram	  historien.	  Jag	  inspireras,	  fantiserar	  fram	  en	  

historia	  för	  just	  den	  platsen	  jag	  befinner	  mig	  på.	  	  

	  

Med	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  så	  kändes	  det	  viktigt	  att	  platsen	  skulle	  vara	  en	  plats	  

som	  är	  min,	  en	  plats	  som	  är	  trygg	  för	  mig.	  Kanske	  för	  att	  ämnet	  var	  min	  egen	  metamorfos	  

kändes	  det	  viktigt	  att	  stå	  med	  fötterna	  på	  en	  plats	  jag	  känner	  är	  min.	  	  

Jag	  använde	  mig	  av	  naturen	  på	  den	  ö	  i	  Stockholms	  skärgård	  där	  jag	  har	  ett	  hus.	  Gräset,	  

träden,	  vinden,	  blommorna,	  havet,	  solen	  skulle	  vara	  platsen	  för	  min	  metamorfos.	  	  

	  

Från	  början	  ville	  jag	  att	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  skulle	  redovisas	  utomhus.	  Jag	  ville	  ha	  gräset	  

under	  fötterna.	  Träden	  och	  blommorna.	  Vara	  omgiven	  av	  det	  där	  som	  i	  Stockholm	  ser	  ut	  att	  

dö	  varje	  höst	  för	  att	  återuppstå	  varje	  vår,	  men	  som	  inte	  återuppstår	  exakt	  likadant.	  Men	  jag	  

insåg	  att	  då	  skulle	  platsen	  vara	  berättelsen	  istället	  för	  metamorfosen.	  	  

Jag	  förde	  istället	  in	  gräset,	  träden	  och	  blommorna	  på	  scen.	  Jag	  tyckte	  om	  tanken	  på	  att	  en	  

del	  blommor	  var	  ”äkta”	  en	  del	  var	  plast.	  Att	  scenen	  är	  som	  livet.	  Vi	  tolkar	  det	  vi	  ser.	  En	  matta	  

från	  IKEA	  blir	  en	  gräsmatta.	  Vinden	  i	  mitt	  hår	  på	  film	  speglas	  i	  mitt	  orörliga	  hår	  på	  scen.	  Jag	  

lade	  doftande	  liljor	  längst	  bak	  på	  gradängen	  så	  en	  svag	  lukt	  av	  lilja	  lade	  sig	  i	  scenrummet.	  

När	  publiken	  kom	  in	  sjöng	  sommarens	  fåglar	  från	  högtalarna.	  	  

	  

Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  har	  flera	  filmklipp.	  Det	  är	  en	  direkt	  följd	  av	  att	  jag	  använde	  mig	  av	  

platsläsning,	  av	  att	  skärgårdsnaturen	  skulle	  vara	  en	  del	  av	  historien.	  

Jag	  använder	  väldigt	  sällan	  film	  i	  mina	  scenkonstverk	  för	  jag	  tycker	  att	  medier	  med	  mycket	  

teknik,	  innebär	  en	  risk	  för	  krångel.	  All	  teknik	  försvårar,	  försenar,	  oroar.	  	  

Men	  framför	  allt	  tycker	  jag	  att	  film	  på	  scen	  ofta	  blir	  ett	  filter,	  en	  extra	  steg	  mellan	  publik	  och	  

det	  man	  vill	  berätta.	  Less	  is	  more,	  brukar	  jag	  tänka.	  Medier	  ska	  endast	  förhöja	  det	  som	  redan	  

är	  där.	  Men	  nu	  blev	  det	  en	  självklarhet.	  Att	  föra	  in	  platsen	  genom	  film	  på	  scenen.	  Samtidigt	  

som	  jag	  står	  i	  en	  kopia	  av	  platsen	  på	  en	  teaterscen.	  Att	  jag	  bjudit	  in	  publiken	  till	  platsen,	  till	  

mig	  men	  samtidigt	  vet	  man	  inte	  vad	  som	  är	  äkta.	  Vem	  som	  är	  jaget.	  	  
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c)Spegling	  
	  

Under	  våren	  introducerade	  och	  undersökte	  olika	  speglingsmetoder	  och	  reflektionssätt	  med	  

flera	  olika	  föreläsare.	  	  	  

	  

Jag	  tänker	  på	  en	  enkel	  men	  effektiv	  spegling	  vi	  ofta	  gjort	  efter	  att	  arbetat	  i	  kör.	  Vi	  ligger	  i	  ring	  

med	  huvudena	  mot	  varann,	  blundandes.	  Sen	  säger	  man	  ”Jag	  minns”	  och	  det	  minne	  som	  

kommer	  upp.	  Alla	  delar	  minnen	  från	  det	  arbetet	  vi	  gjort	  tillsammans.	  Det	  ska	  vara	  utan	  

värdering	  och	  inte	  personspecifikt.	  	  

Jag	  har	  märkt	  att	  det	  har	  en	  enorm	  betydelse	  för	  mig.	  Att	  höra	  andras	  minnen	  är	  att	  få	  syn	  

på	  sig	  själv.	  Det	  är	  varken	  sämre	  eller	  bättre,	  men	  ännu	  en	  spegel.	  	  

	  

Jag	  har	  lärt	  mig	  sätt	  att	  vara	  öppen	  för	  spegling.	  Att	  se	  personer	  och	  material	  som	  speglar,	  

har	  öppnat	  upp	  mitt	  sätt	  att	  arbeta	  på.	  	  

	  

Under	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  så	  försökte	  jag	  använda	  en	  del	  av	  dessa	  

speglingstekniker	  vi	  lärt	  oss	  men	  jag	  eftersom	  de	  inte	  är	  inarbetade	  så	  fungerade	  det	  dåligt.	  	  

	  

	  



	   13	  

	  

	  

JAG	  ÄR	  FAKKING	  JÄVLA	  DANIELA	  KULLMAN	  -‐	  THE	  BRAND	  
	   	   	   	   	   Foto	  &	  Text	  ur	  The	  Brand	  

	  

d)Reflektioner	  från	  Svarta	  speglars	  publikmöte	  

	  

Svarta	  Speglars	  publikredovisning	  skulle	  vara	  9,5	  min	  per	  person.	  Vi	  skulle	  vara	  i	  Kungliga	  

Tekniska	  Högskolans	  (KTH)	  Reaktorhall	  R1.	  

Det	  skulle	  komma	  ur	  arbetet	  med	  våra	  egna	  frågeställningar.	  Min	  frågeställning	  var:	  ”Vem	  är	  

jag	  genom	  mina	  sociala	  medier?”	  

Jag	  döpte	  min	  del,	  min	  pusselbit,	  av	  redovisningen	  till	  ”Daniela	  Kullman	  -‐	  The	  Brand”.	  	  

	  

The	  Brand,	  synopisis:	  

1)   	  Daniela	  står	  ensam	  på	  den	  lilla	  upphöjda	  halvmånformade	  scenen.	  Det	  finns	  ett	  

draperi	  bakom	  henne.	  Bredvid	  scenen	  står	  en	  flygel	  som	  Cecila	  sitter	  vid.	  Maria	  och	  
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Emie	  klär	  på	  attribut,	  kläder	  och	  sätter	  på	  läppstift	  på	  Daniela.	  Samtidigt	  läses	  en	  

inspelad	  text	  upp	  av	  Daniela	  om	  bakgrund	  och	  förklaring	  till	  The	  Brand.	  	  

2)   Anna	  som	  pratar	  i	  en	  mikrofon	  ifrån	  en	  obestämd	  plats	  i	  rummet	  berättar	  att	  det	  går	  

bra	  att	  fota	  Daniela	  osv.	  	  

3)   Daniela	  sjunger	  en	  version	  av	  ”Du	  är	  den	  ende”	  av	  Lill	  Lindfors	  med	  Cecilia	  som	  

kompar	  på	  flygeln.	  Anna	  kommenterade	  samtidigt	  med	  snälla	  och	  roliga	  

instagramkommentarer	  så	  som	  ”hjärta”.	  Det	  går	  inte	  bra	  för	  Daniela	  att	  sjunga	  utan	  

börjar	  om,	  tar	  av	  sig	  attributen	  och	  börjar	  om	  igen.	  

4)   Daniela	  slutar	  igen	  att	  sjunga,	  går	  ner	  för	  sen	  och	  ställer	  sig	  mot	  armarna	  utsträckta	  

mot	  en	  vägg.	  Hon	  andas	  tungt	  och	  är	  ledsen.	  Samtidigt	  fortsätter	  dom	  roliga	  och	  

snälla	  kommentarer	  från	  instagram	  genom	  Anna.	  	  

5)   Daniela	  vänder	  sig	  om	  mot	  publiken	  och	  ber	  sedan	  Anna	  att	  sluta	  läsa.	  Anna	  slutar	  

läsa.	  

6)   Daniela	  klättrar	  upp	  för	  en	  hög	  stege	  längst	  väggen,	  upp	  till	  en	  avsats	  där	  hon	  säger:	  

”Jag	  är	  fakkin	  jävla	  Daniela	  Kullman	  The	  Brand”.	  	  	  

	  

Arbetet	  med	  min	  publikredovisning	  var	  en	  tävling	  mot	  klockan.	  Av	  personliga	  skäl	  plus	  det	  sk	  

livspusslet	  så	  hade	  jag	  mindre	  tid	  att	  arbeta	  med	  redovisningen	  än	  jag	  velat.	  Och	  det	  var	  den	  

största	  aha-‐upplevelsen	  från	  publikredovisningen.	  Fördelarna	  med	  tidsbrist.	  Att	  jag	  inte	  

hann	  slå	  huvudet	  i	  väggen,	  tvångsmässigt	  tvinga	  en	  idé	  att	  fungera	  utan	  istället	  släppa	  taget	  

om	  en	  idé	  för	  att	  låta	  en	  ny	  idé	  (med	  samma	  betydelse	  men	  i	  en	  annan	  form)	  komma	  fram.	  

Att	  det	  faktiskt	  inte	  måste	  bli	  bättre	  med	  mycket	  tid,	  med	  att	  tvinga	  en	  form	  att	  fungera	  

utan	  tidsbrist	  kan	  leda	  till	  en	  mer	  okomplicerat	  förhållande	  till	  materialet	  och	  ett	  slutresultat	  

som	  därför	  är	  lättare	  att	  som	  skådespelare	  njuta	  av.	  	  

	  

Och	  det	  här	  tog	  jag	  med	  mig	  till	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot.	  Jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  

inte	  tvinga	  fram	  ett	  visst	  resultat	  eller	  försöka	  hitta	  mer	  repetitionstid.	  Den	  tid	  jag	  hade	  var	  

den	  jag	  använde.	  	  

Det	  gjorde	  mig	  orolig	  över	  att	  jag	  skulle	  ha	  något	  sammanhållande,	  intressant	  att	  visa	  upp.	  

Ändå	  höll	  jag	  fast	  vid	  det.	  Det	  jag	  inte	  tyckte	  fungerade	  strök	  jag.	  Kill	  your	  darlings.	  Jag	  

testade	  andra	  saker.	  Jag	  upplever	  det	  som	  att	  det	  inte	  gjorde	  någon	  större	  skillnad	  mot	  

slutresultatet	  eftersom	  temat	  var	  det	  samma.	  	  
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En	  vän	  och	  tidigare	  kollega	  sa	  efter	  att	  ha	  sett	  ”The	  Brand”	  att	  det	  unika	  med	  mina	  

uppsättningar	  är	  att	  jag	  skapar	  motstridiga	  känslor	  hos	  publiken	  vilket	  gör	  dom	  osäkra	  på	  

vad	  de,	  som	  publik,	  ska	  känna.	  Vilket	  var	  den	  finaste	  komplimang	  jag	  kunnat	  få.	  För	  så	  är	  det.	  

Mitt	  mål	  är	  alltid	  att	  få	  människor	  att	  känna	  och	  uppleva.	  Gärna	  en	  katharsis.	  Eller	  bara	  en	  

påminnelse	  om	  vad	  det	  är	  att	  vara	  människa,	  att	  saker	  väldigt	  sällan	  är	  enkla.	  Det	  viktiga	  är	  

inte	  att	  publiken	  ska	  känna	  det	  jag	  känner	  eller	  tycka	  som	  jag	  utan	  att	  de	  tänker	  och	  känner.	  

Människor	  så	  som	  livet	  är	  inte	  enkla	  utan	  mycket	  komplicerade.	  	  

	  

Det	  här	  är	  också	  något	  jag	  medvetet	  tog	  med	  mig	  till	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot.	  Jag	  

förstod	  när	  det	  närmade	  sig	  min	  redovisning	  att	  många	  skulle	  tycka	  att	  det	  var	  jobbigt	  att	  

möta	  ilska	  och	  min	  metamorfos	  men	  jag	  förmildrade	  ändå	  inte	  uttrycket.	  Jag	  gjorde	  det	  inte	  

roligare.	  Vilket	  jag	  lätt	  skulle	  kunna	  ha	  gjort.	  	  

	  

Något	  som	  var	  väldigt	  tydligt	  också	  under	  repetitionerna	  av	  The	  Brand	  var	  att	  jag	  måste	  ha	  

publik	  redan	  under	  repetitioner.	  Inte	  för	  att	  få	  bekräftelse	  men	  för	  att	  få	  reaktioner.	  Sen	  kan	  

jag	  själv,	  eller	  med	  andra,	  reflektera	  vad	  dom	  reaktionerna	  betyder	  och	  vilken	  betydelse	  jag	  

vill	  ge	  dom.	  

	  

Jag	  hade	  tänkt	  att	  jag	  skulle	  ha	  publik	  under	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  men	  

eftersom	  det	  var	  ett	  sånt	  personligt	  ämne	  och	  personligt	  tilltal	  var	  det	  svårt	  för	  mig	  att	  bjuda	  

in	  publik.	  Jag	  hade	  en	  öppen	  repetition	  men	  bestämde	  mig	  sedan	  för	  att	  fortsättningsvis	  

bjuda	  in	  personer	  under	  repetitionsperioden	  som	  jag	  litade	  på	  och	  som	  känner	  mig	  väl.	  

Eftersom	  jag	  både	  var	  sårbar	  på	  scen	  som	  av	  scen	  gällde	  det	  för	  mig	  att	  inte	  forcera	  fram	  

något	  och	  känna	  en	  trygghet	  i	  arbetet.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   16	  

	  
	   	   	   Inspirationsmaterial	  till	  Tabula	  Rasa	  /	  Reboot	  

	  

Sammanfattning	  

	  

”I	  was	  really	  moved.”	  

”I	  could	  relate”	  

”I	  remeber	  feeling	  very	  uncomfortable	  when	  you	  shouted	  Fuck	  you”	  

”I	  remember	  feeling	  different	  emotions	  through	  out	  the	  piece”	  

”I	  wonedered	  when	  Daniela	  was	  her	  self	  and	  when	  she	  was	  playing	  theatre.”	  

”The	  power	  taking	  on	  heavy	  subjects	  with	  a	  sprinkle	  of	  humor.”	  

”I	  was	  thinking	  of	  bravery	  in	  the	  sence	  of	  bringing	  in	  death	  as	  a	  subject.”	  

”To	  bring	  in	  the	  personal	  to	  speak	  about	  something	  bigger	  than	  your	  self.”	  

”The	  balance	  between	  feeling	  empathy	  for	  you	  and	  not	  having	  enough	  space	  for	  me,	  as	  an	  

audience.”	  

”I	  couldn’t	  stop	  crying”	  

	  

Citaten	  är	  några	  av	  rösterna	  från	  utvärderingen.	  Många	  tyckte	  inte	  om	  att	  jag	  inte	  tänkte	  på	  

dom	  som	  publik.	  Vissa	  kände	  igen	  sig	  och	  vissa	  tyckte	  antagligen	  inte	  om	  det.	  	  
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Jag	  utforskade	  och	  genomförde	  det	  jag	  hade	  tänkt.	  

	  

Min	  praktik	  i	  Tabula	  Rasa	  förändrades	  mot	  hur	  jag	  brukar	  arbeta,	  med	  att	  jag	  började	  med	  

kroppen	  och	  tog	  in	  platsen	  som	  en	  deltagare	  på	  scen.	  Så	  brukar	  jag	  inte	  arbeta	  och	  det	  

förändrade	  formen	  och	  uppbyggnaden	  av	  verket	  mot	  hur	  det	  skulle	  sett	  ut	  om	  jag	  börjat	  

med	  texten.	  

Däremot	  så	  fick	  spegling	  inte	  så	  mycket	  plats	  och	  påverkade	  inte	  slutresultatet.	  Mina	  

reflektioner	  från	  Svarta	  Speglars	  publikmöte	  påverkade	  också	  arbetet	  med	  Tabula	  Rasa	  men	  

hade	  inte	  sån	  betydelse	  att	  jag	  kan	  säga	  att	  verket	  skulle	  sett	  annorlunda	  ut	  utan	  dessa	  

reflektioner.	  

	  

Jag	  är	  tacksam	  över	  att	  ha	  fått	  dessa	  nya	  verktyg	  och	  insikter	  och	  vet	  att	  jag	  kommer	  

använda	  dom	  framöver	  i	  min	  praktik.	  

	  

	  	  

	  


