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Blasieholmstorg, Stockholm. Tidigt åttiotal. 
Klockan är tio och det är fredag. Vår mimlärare Stanislav Brosowski 
sitter på en stol vid balettstången alldeles intill fonstret och tittar ut 
mot Stallgatan. Han dricker svart kaffe ur ett dricksglas på europeiskt 
maner. Mellan fingrarna en cigarett, han tar ett bloss och låter röken 
pysa ut genom näsborrarna, den stiger långsamt mot taket. Han ser lite 
bister ut med de mörka ögonbrynen ihopdragna. Den vita t-shirten och 
de svarta stickade träningsbyxorna smiter åt om hans vältränade kropp, 
foten med fiipjlopskon dinglar med det ena benet över det andra. Han 
väntar otåligt på att någon av oss mimstudenter ska kliva upp och visa 
sin etyd. Det dröjer, det råder en fortätad stämning. Jag tar sats, reser 
mig och går fram till platsen i mitten av det tomma rummet i ljuset 
av två strålkastare. Stanislav reagerar med att liksom piggn.a till, han 
sträcker på ryggen och sätter sig tillrätta på stolen ''Nåh" säger han och 
fimpar cigaretten. När han ser att jag är beredd böjer han ner huvudet, 
sluter ögonen och säger: "Det är mörkt. Koncentration. Ljuset går upp ... 
och vi tittar på dig': 
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INLEDNING 



1980 började jag på mimlinjen på Danshögskolan i Stockholm. Jag 
hade just fyllt 20 år. Vi var fem studenter som hade kommit in på 
inträdesprov inför en jury på våren. Stanislav anordnade dessutom 
individuella, där han ensam utgjorde juryn, och där ytterligare fem 
antogs. Vi var två som hade gått på yrkesförberedande och en från 
yrkesutbildningen på Balettakademien, en hade gått på Teaterstudi
on, någon hade ingen erfarenhet av teater, en var musiker, någon 
hade spelat gatuteater utomlands. Adressen var Blasieholmstorg. Un
dervisningen bedrevs två trappor upp. Stanislav hade ett kontor och 
omklädningsrum på gatuplan. Lokalerna hade mer en atmosfär av en 
gammal våning än en skola. All huvudsaklig undervisning skedde 
i den enda salen; danslektioner, mimlektioner, akrobatiklektioner 
samt scenframställning. Det var en sal med stuckatur i taket men 
den var en aning nergången med sprickor i väggarna, urblekta gardi
ner, några gamla strålkastare och en balettstång. Stora speglar med 
guldram satt på väggen och på kortsidan stod en vit träbänk. Den 
vita bänken som alla mimklasser har suttit på medan de tittat på 
varandras etyder och våndats inför att stiga fram och visa sina egna 
alster för den stränga mimläraren. En sal, en lärare i mim, en klass på 
tio studenter. Mimklassens unga kvinnor och män delade ogenerat 
omklädningsrum och dusch. Plåtskåp stod provisoriskt uppställda. 
Ett rum användes som uppehållsrum tillika matplats, inrett med ett 
kylskåp, några enkla soffor och ett bord. Det var allt. 

Efter den fysiska träningen på förmiddagen med morgonlektion i 
dans och tre timmar mim var vi hungriga, men det var ganska stres
sande att äta eftersom akrobatiklektionerna låg direkt efter den korta 
lunchen. Vi åt vår medhavda matsäck och kastade oss in i uppvärm
ningen på akrobatiken som var tjugo - trettio kullerbyttor framåt 
med "tour en l 'air" (en piruett i luften) mellan varje kullerbytta och 
lika många bakåt. 
Inför tredje året på utbildningen (1982), flyttade vår klass till lokaler 
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i Teaterhögskolans hus på Södermalm. Högst upp och längst bort 
i huset fick vi två nyrenoverade salar för vår räkning samt separa
ta omklädningsrum. Stanislav fick ett eget kontor mellan salarna. 
Vi studenter fick skolkamrater och en riktig matsal med servering. 
Det kändes skönt. Så kom vi att vistas i Teaterhögskolans hus, men 
fortfarande höra till Danshögskolan. Skolorna hade inget samarbete. 
Drygt tio år senare, 1993, blev Mimlinjen en del av Teaterhögskolan. 
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ÅTERKOMSTEN 

1999, sjutton år efter att jag slutat mimutbildningen kom jag till
baka till Teaterhögskolan som lärare i rörelse på skådespelarpro
grammet. Våren 2002 började jag arbeta som utbildningsledare och 
lärare i mim tillsammans med Stanislav på mimutbildningen. När 
jag skulle börja ta mig an utbildningen och se över verksamheten 
ville jag fa inblick i de perioder då jag inte gått på skolan. Som ut
bildningsledare fick jag tillträde till Stanislavs kontor. Jag såg mig 
omkring efter material om mimutbildningen att dyka in i, men det 
var tomt. Vad hade hänt under alla år? Så många år av arbete utan 
synliga spår. Jag tänkte att Teaterhögskolan förvarade någonting 
om mimutbildningen på ett annat ställe men det visade sig att knap
past några dokument fanns arkiverade. Ett fatal foton, några gamla 
rullband med musik, enstaka VHS-kassetter och gamla närvarolistor. 
Även om mimkonsten är ögonblicklig och inte bestående och un
dervisningen sker genom en muntlig tradition, tänkte jag att det 
fattas minnen här. I trappan på Teaterhögskolan satt foton på alla 
klasser som har gått på skådespelarprogrammet, men inte ett enda 
foto på mimklasserna. 

Stanislav har inte verkat för att någonting om utbildningen eller 
honom själv ska dokumenteras eller sparas på skolan. Han avskyr 
papper. 'Ritsch ratsch', kan han obekymrat riva itu ett mötesproto
koll. Jag har aldrig sett Stanislav göra anteckningar under lektions
tid. Han har inte heller med sig något nedskrivet om vad han ska 
göra. Han verkar i stunden, i ögonblicket. Han har fokuserat på 
undervisningen. Det har varit och är hans huvudsakliga gärning. 
Han ser framåt, inte bakåt. Stanislav har berättat att han försökt 
skriva om mim vid några tillfällen, men märkt att hans svenska inte 
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räcker till. Jag frågade varför han inte skriver på sitt modersmål pols
ka. Då svarade han att alla hans mimtermer och formuleringar är på 
svenska, för det är här han verkat längst tid. Så komplicerat är det: 
Språken slår ut varandra. Jag tänkte att jag ville fylla detta tomrum. 
Mimurbildningen som i alla år varit helt förknippad med Stanislav 
Brosowski kommer inte att se likadan ur den dagen han inte längre 
är verksam som dess självklara ledare. 

Det var intressant att se hur Stanislav både hade förändrat och 
utvecklat undervisningen och ändå var precis som jag mindes honom. 
Nu var jag inte längre hans student, jag behövde inte konfronteras 
med honom på samma sätt som under skoltiden. Nu kunde vi fora 
samtal om mim och pedagogik, jag kunde ställa frågor om mycket 
av det jag undrat över, om hans historia som aktiv mimskådespelare 
i Polen, om vad som förde honom hit och framförallt hans tankar och 
reflektioner kring sitt arbete. Jag kände mig välkommen och Stanislav 
har verkligen generöst delat med sig av all sin samlade kunskap 
under denna tid. 
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ATT DOKUMENTERA INIFRÅN 

Om jag hade kommit utifrån och studerat verksamheten hade det 
antagligen tagit tid att begripa sig på vad det är som försiggår. Jag 
hade förmodligen intresserat mig för helt andra saker. Nu har det 
varit en motsatt process, då jag har varit helt involverad i det jag 
skulle dokumentera. Jag var tvungen att fjärma mig för att fa per
spektiv och försöka formulera självklarheter till text, så det skulle 
kunna bli begripligt för en utomstående. 

Jag hade en klar tanke med dokumentationen, det var att följa 
klassen från den allra första kontakten med mimen. Hur går det till 
att erövra denna scenkonstform? Visserligen var ett par av studenter
na inte alls nya för mim, men några var det och ingen hade hur som 
helst haft Stanislav som lärare. Det intresserade mig hur läroprocessen 
går till i hans undervisning. Jag ville försöka fanga hans intentioner. 
Och nu fick jag se mimundervisningen ur en ny synvinkel med de 
kunskaper jag hade fatt av att arbeta med mim i andra sammanhang 
och de erfarenheter jag hade av att vara Stanislavs student. Nu var 
jag där som hans kollega. 
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MÄSTARE - LÄRLING, 
ETT SYSTEM SOM ÄR PÅ VÄG ATT FÖRSVINNA 

Hans sätt att inviga mig i den fördjupade kunskapen om sin metod 
var att jag skulle delta i alla lektioner. Att titta och själv undervisa 
samt att f¼ hans, som han sa "tips från coachen" under riden eller efteråt. 
Vi sökte ett sätt att samspela under lektionerna. Under hand kom han 
fram till att han ville vara den som introducerade nya teman. Det före
föll bäst eftersom han inre alltid berättade i förväg vilket tema det 
var, eller vad han var ure efter. Han gav mig inre heller något fast 
upplägg för de närmaste två åren som vi skulle driva gemensamt. Jag 
satt där beredd med anteckningsblocket men han sa bara: "Imorgon 
börjar vi med tema si och så, du kan börja så fyller jag på sedan". 
Han gav mig fria händer att göra något inom temat. Han satt och 
studerade mig noggrant. När jag körde en del som jag trodde säkra 
kort, nämligen mimreknik på det sätt som han brukade lära ur det 
och som jag praktiserar i min undervisning på andra ställen, tog han 
mig åt sidan. Han ryckte att det var lire gammaldags och menade 
att hans nya metod var mycket mer kreativ för studenterna. Den 
innebär, som jag beskriver mer utförligt längre fram, att studenten 
själv skapar sina egna rörelser. Jag blev väldigt förbluffad och ställd. 
Man skulle alltså inre alls förevisa eller förmedla mimrörelsens es
sens genom sin egen kropp. När han skulle leda dessa nya övningar 
gick han istället och satte sig och sa till studenterna: "Varsågoda och 
jobba". 

Jag fann till min förvåning att jag nästan var mer ortodox i relation 
till Sranislavs mim än han själv var! Plötsligt rycker professorn i mim

inte att det är lika viktigt att man ska imitera de tekniska momenten, 
istället har han öppnar upp för att var och en kan söka sin egen 
mimform redan under utbildningen. Jag blev förbryllad. Även om 
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jag inte varit en strikt mimare i alla sammanhang så förväntade jag 
mig att komma tillbaka till rötterna hos Stanislav. Jag har funderat 
mycket på vad som då förs vidare och vad som händer med mimen 
som scenkonstform. Är det viktigt att bevara en tradition? Men om 
själva mästaren inte längre håller fast och framhåller traditionen vad 
händer då? Frågorna om vad mim egentligen är blir svårare att svara 
på. Konturerna mer oskarpa. Och vem ska svara på frågan? Vem har 
svaret? Behöver vi ett svar? 

Jag tror att det som går förlorat är något med hantverket, som 
går i arv från mästare till lärling på ett mycket handgripligt sätt. 
Intimiteten lärare - student är inte densamma, den behövs inte hel
ler på samma sätt. Målet med läroprocessen blir inte lika tydligt om 
läraren inte visar med sin egen kropp hur hantverket ska utföras. 
När Stanislav stod i mitten av en ring med studenter och förkropps
ligade kunskapen blev det uppenbart vart man skulle sträva. Genom 
hans skicklighet kunde man se hur mimen blev verklig. Det var 
fascinerande och medryckande. Han blev så uppfylld själv av sina 
övningar. De var varierande och uppfinningsrika. Han var väldigt 
levande och för många av oss var det en ny värld som öppnades 
just då i stunden. Vi visste t.ex. inte att man kunde göra så många 
olika rörelser med bara händerna. Det var en styrd undervisning och 
samtidigt gav den varje person frihet att själv skapa innehåll genom 
sin fantasi. Det var inre att bara härma, man uppmanades att vara 
skapande i varje ögonblick. Aldrig en rörelse utan innebörd. 

I Stanislavs undervisning sker ett samspel mellan tanke, kropp, ut
tryck. Mimtekniken sammanlänkas med det sceniska uttrycket från 
den allra första stunden. Men det var inre färdiga mallar för känslo
uttryck eller det som skulle gestaltas. Kanske har han utvecklat de 
mer självständiga övningar han praktiserar nuförtiden som ett sätt 
att möta en framtid då han inre lika självklart kommer att kunna 
stå i cirkelns mitt och satsa hårt fysiskt. Verbaliseringen av undervis-
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ningen har därmed fått en större betydelse. Formuleringen får ett 
annat värde då man inte samtidigt ser det han talar om genom att 
han visar någonting med sin kropp. 
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ATT ÄGA KUNSKAPEN 

Jag har alltid varit analytiskt lagd. Det intresserar mig att betrakta. 
Det har inte alltid varit en fördel i teaterarbetet, åtminstone inte 
som skådespelare. Jag kunde till exempel som student på mimlinjen 
avundas dem som inte antecknade alls, uran kastade sig in i olika 
uppgifter. Det kändes som det var det som räknades på Stanislavs 
lektioner. Det var "på golvet", på scengolvet, det skulle ske s.a.s. 
Stanislav uppmuntrar visserligen studenterna att föra anteckningar, 
det ska tilläggas, men inre på bekostnad av agerandet. Vad det hand
lar om är att kunna föra över sina tankar och ideer till det sceniska 
uttrycket. Det är många gånger ett komplicerat arbete. I Stanislavs 
undervisning sker det mycket påtagligt genom att man hela tiden 
prövar sig fram, precis som hans kunskap förs vidare genom hand
ling och inte genom föredrag och litteratur. Teorierna och analyser
na fick man i samband med mimundervisningen, och så är det även 
idag. Stanislav bär på det sättet all kunskap inom sig. Det gör också 
att den mim som han undervisar i, i hög grad präglas av honom 
som person. Då man inte kan läsa mer om vad man ska göra eller gå 
till någon annan källa blir kunskapen exklusivt knuten till honom. 
Han kan på så sätt styra vad han väljer att förmedla. Kunskapen blir 
unik, eftersom den bara finns i de stunder då han undervisar: efter 
lektionen kan man inte finna den i någon annan form. Den överförs 
direkt från lärare till student och i nästa steg från student till student 
o.s.v. Kanske skulle kunskapen falla i bitar om den tvingades in i ett
system, i befästa teorier nedtecknade på papper. Stanislav följer sin
intuition och kan förändra sina kursplaner som han vill. Dynamiken
i det sättet att undervisa skulle försvinna om det ersattes av en regel
bok. Det strider mot Stanislavs grundtankar. Han har varit den enda

17 



mimläraren och har bara behövt följa sin egen urbildningsplan, en 
plan som han kunnat modifiera utifrån varje klass behov. Som jag 
uppfattar Stanislav rycker han illa om det mesta som låser möjlig
heterna att agera utifrån hans egen intention. Han bjuder på sig 
själv och har en hög ambition med sin undervisning. Som student 
gäller det att följa hans väg med ett stort intresse och engagemang. 
Som en tidigare student sa: "Antar man utmaningen far man mycket 
tillbaka". Stanislav utstrålar i sig själv en auktoritet främst genom sin 
hållning till sitt arbete. Det genomsyrar hans undervisning uran att 
han för den skull egentligen sätter upp några specifika regler för hur 
man som student ska förhålla sig till honom. 

Med detta konstaterat kan jag se hur en epok är på väg att försvin
na. Systemet mästare - lärling är på väg att ersättas av andra former 
för inlärning. Och detta delvis genom Stanislav själv. 
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ETT MINNE AV ETT SOLO 

Det är en stark och genomgripande process man går in i som student 
när man börjar på mimutbildningen. Jag har iakttagit det under min 
tid som lärare och jag minns hur jag tyckte det var som student, och 
nu kan jag dessutom relatera undervisningen till yrkeslivet. 

Stämningen under lektionerna kunde under min utbildnings
period ibland kännas mer som repetitioner än lektioner ifråga om 
den arbetsmoral och satsning som Stanislav krävde både av sig själv 
och av oss studenter. Men det visste jag inte som student, för jag 
hade inte någon erfarenhet av teaterrepetitioner. Jag hade inga refe
renser eller sammanhang att sätta in det jag mötte i. 

"Blod, svett och tårar. Det finns inga genvägar", säger Stanislav. 
"Jag skötte mitt arbete på fullt allvar, precis som jag nu sköter min 
undervisning, det är fullt allvar." 

Han syftar på tiden som mimskådespelare i Polen. 
Jag går tillbaka till anteckningarna från min tid som student på 

Mimlinjen 1983. Under sista läsåret var vår mimklass med i flera 
föreställningar utanför skolan samtidigt som vi arbetade med vår 
slutproduktion. Det var en intensiv tid med arbete på kvällarna och 
repetitioner på dagarna. Jag skulle göra ett litet solo i vår slutproduk
tion. Det började bra, jag var inspirerad och kände mig glad att ra
göra just den rollen. Efter ett tag låste det sig, jag förstod inte själv 
vad som hände, men jag blev mer och mer spänd. Stanislav var miss
nöjd med det jag visade och det uttryckte han mycket tydligt. Jag 
minns det som att han suckade och skakade på huvudet, han visste 
inte vad han skulle ta sig till med mig. Jag blev mer och mer osäker. 
En dag när det närmar sig premiär säger han: "Det är inte roligt att 
se på. Jag vet inte om jag kan visa upp det här. Det var bra förut, 
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men det blir bara sämre och sämre". 
Jag brottades då med ett uselt självförtroende, allt rycktes rasa, jag 

var förtvivlad. Samma kväll skulle jag visa solonumret igen, under 
eftermiddagen repeterade jag med en klasskamrat. När jag avslutat 
numret på kvällsrepetitionen säger Stanislav plötsligt: "Mycket bra!" 
(vilket var ett sällsynt omdöme överhuvudtaget). Lite senare efter 
repetitionen sa han: "Jag vet att du kan, det var därför du fick kritik 
idag. Du måste fortsätta arbeta nu, tro inte att bara för att det är 
bra ikväll att det blir det på premiären av sig själv. Du far inte ge 
upp!" Då förstod jag att det han sagt tidigare på dagen var ett sätt att 
försöka fa mig att "ta mig i kragen och komma loss". Det som jag 
och flera med mig ibland upplevde som brutal kritik var inget annat 
än en metod som var vanlig i Polen och i många andra europeiska 
länder. 

Stanislav förutsatte att man var vuxen att ta ansvar för sin uppgift. 
Han ville inte att man gav upp arbetet och ägnade sig åt sina pri
vata känslor. Det lämnade han åt var och en att ta iru med utanför 
lektionstid. Men jag kunde inte skilja det privata från det sceniska. 
Jag hade vid femton års ålder förlorat min far och Stanislav påminde 
om honom på vissa sätt. Min far var officer och ganska bestämd. I 
arbetet kom man oundvikligen varandra nära, men Stanislav behöll 
sin integritet. Man mötte honom bara som lärare i undervisningssit
uationen. Man lärde aldrig känna honom som en person bortom 
lärarrollen. 

Det finns en saklighet över hans undervisning. Den är konkret 
och sakligheten innefattar ett förhållningssätt till emotioner och ex
pressivitet. Känslorna ska gestaltas, förmedlas, uttryckas, inte stanna 
inom det privata. För mig var det prövande att i den situationen 
prestera på det sätt som han krävde. Jag hade stora prestationskrav 
och blev alldeles för upptagen av hans bekräftelse, vilket mer hade 
med mig att göra än med Stanislav. Jag minns att han en gång sa 
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just: "Jag är inte din pappa!". Och det var ju helt riktigt. 
Stanislav kom till Sverige 1969 och började sin bana som lärare 

under en period där många inom konsten ifrågasatte strikta regler. 
Men Stanislav var inte bohemisk, han krävde disciplin och en upp
offring av studenterna. Det var främmande för de flesta. Det blev 
något av en kulturkrock då Stanislav försökte föra in ett arbetssätt 
som var mer vedertaget i Östeuropa. Han har vidmakthållit sin in
ställning till arbetet även om det då och då har inneburit en del 
konfrontationer med studenterna. Han uppfattades som sträng och 
de flesta kände en stor respekt för honom. Han lämnar sällan någon 
oberörd och långt efter utbildningen kan f.d. studenter få stora 
skälvan i mötet med sin gamla lärare. Vi som gick utbildningen i 
de första fyra klasserna blev mera präglade av hans mim eftersom vi 
också hade honom som koreograf i olika uppsättningar samt som 
regissör till slutproduktionerna. Det var mycket lite influenser från 
andra metoder på den tiden. Det blev ett tätt förhållande mellan 
studenterna och läraren. 
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PERSPEKTIV PÅ TEATER GENOM SKRIVPROCESSEN 

Under skrivandet av denna text har jag också fatt perspektiv på tea
terarbetet. Jag har framför alle blivit varse samspelet inom teatern. 
Skillnaden är stor mellan att sitta ensam och vara kreativ gentemot 
att skapa tillsammans med andra. I arbetet med teater far man ge
nast någon form av respons. Samspelet i skapandeprocessen sker 
dels löpande under repetitionerna mellan skådespelarna/mimarna, 
dels mellan dem och den/ de som leder arbetet, och så småningom 
även med publiken. Jag har i mitt yrkesliv befunnit mig mitt i detta, 
oavsett sammanhang har det alltid varit detta samspel. Även om jag 
som skådespelare gör ett solo finns det en regissör. En regissör som 
regelbundet sitter och tittar på vad jag gör. Jag blir betraktad och ·vi 
utbyter tankar - under repetitionen eller direkt efteråt. Vi bearbetar 
materialet tillsammans. Om det inte sker blir man som skådespelare 
osäker och frustrerad, man vill veta vad som fungerar på en publik, 
annars kan man inte jobba vidare i rätt riktning. Jag är van vid den
na direktrespons. Tidsaspekten är också helt avgörande. I allmänhet 
repeterar man i ca åtta veckor och den begränsade tidsperioden har 
stor betydelse. Sedan ska processen vara klar. Det vet alla inblandade 
och utifrån det görs valen under denna tid. Sedan är det premiär och 
nästa fas börjar, vilket för skådespelarna är mötet med publiken och 
upprepandet av det man repeterat fram. Men för regissören och ko
reografen är arbetsperioden slut. Efter många år i yrket tror jag man 
präglas av tidsperioden på ett antal veckor. Man ger sig in i arbetet 
beredd på att nu ska det ske, nu och inte nästa år. Därför måste man 
satsa av sig själv vid varje tillfälle som bjuds, alltså varje dag under 
repei:itionsperioden. Ofta möter man nya människor som man kan
ske bara ska arbeta med under denna begränsade tid. Det gör också 

22 



att känslan av uppslutning kring ett projekt blir speciell. Det är en 
enorm skillnad mot att ensam låta en tankeprocess förändras och 
fördjupas under flera år. Jag som är van vid den korta snabba proces
sen och den sorts höga energinivå som ofta infinner sig i en sådan 
satsning har känt skrivandet som ett oändligt och svårgripbart arbete 
många gånger. Men jag har inte kunnat forcera förloppet, utan jag 
har varit tvungen att anpassa mig och ta den tid som behövts. Det 
har också varit enerverande att inse att insamlandet av materialet är 
oändligt på så sätt att varje gång jag möter Stanislav säger han något 
som jag skulle kunna fylla på med eller som - vad värre är - är en 
motsats till vad han sa tidigare. Men periodvis har det varit stimule
rande att låta tankegångar mogna och ta sin tid, att låta betraktelser 
och reflektioner fa växa och utvecklas i flera led. 

Min handledare, Asa Bringlöv, försökte fa mig på banan när jag 
kört fast genom att jämföra den skrivande skapandeprocessen med 
en pjäs tillblivelse. Jag kunde se likheterna teoretiskt, men på något 
väsentligt plan liknade det inte alls mina erfarenheter av teater. Jag 
upptäckte att repetitionsprocessen, som många utanför branschen 
säkert rycker är ogripbar nu föreföll otroligt handfast i jämförelse 
med skrivandet, särskilt då texten bara var tankar som svävade i luft
en. Det liknar visserligen stadier i repetitionsperioden då man und
rar vad det är man håller på med, varför man utsätter sig för det här, 
om man inte skulle ta och byta jobb, om det finns någon pjäs alls 
eller om den egentligen bara uppstår just då när man agerar. Pjäs
arbetet kändes ändå mer konkret, kanske för att jag är mera van vid 
den stressen. Text som ska skrivas för att läsas är så definitiv. Varje 
ord står där för evigt. Dessutom är man inte med när det läses. Det 
måste hålla i alla led. Teater är, även om det upprepas kväll efter kväll, 
någonting som uppstår i den stund det sker. Det är en händelse som 
de som är närvarande är med om, just när det händer, och man kan 
som skådespelare förhålla sig till den publik man möter i stunden. 
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Efter applådtacket är det borta och uppstår inte förrän vid nästa 
föreställning. Det är ett komplext samspel mellan många aktörer och 
det gör också att uttrycket skiftar något från det ena tillfället till det 
andra. Man kan som skådespelare känna skillnaden, man är med 
och skapar i ögonblicket. I skrivandet är man bara med sig själv och 
sina egna tankar. Därför har mötet med min handledare haft ett 
stort värde. I de stunderna har jag känt av ett kreativt samspel. 

Detta arbete har också inneburit en annorlunda upplevelse rent fy
siskt för mig. Istället för att byta om och vara i rörelse under arbetet, 
ha fysisk kontakt med andra människor och avsluta med en dusch 
är detta ett stillasittande tankearbete. Ett ensamt stillasittande, som 
gjorde mig yr. Förut har känslan av att ha arbetat en dag varit länkad 
till en fysisk upplevelse. Man är både mentalt och kroppsligt trött 
när man har arbetat bra. Nu har jag varit helt slut i huvudet, medan 
det inte känts som om jag haft någon kropp. Jag har nu insett att 
min yrkesidentitet varit kopplad till fysiskt arbete. 

Stanislav har varit trogen mimen under alla sina yrkesverksamma 
år. Han började som ung mimskådespelare i sitt hemland Polen där 
han var solist i Teatr Pantomimy. Tidigt började han också under
visa. När han senare flyttade till Sverige kunde han ra utlopp för 
sin lust att skapa egna större ensembleverk. Han dramatiserade och 
regisserade föreställningar inom mimutbildningen, som slutproduk
tioner för de mimklasser som han utbildat. Han blev även anlitad 
som koreograf av flera regissörer och genom det fick en större publik 
ta del av mimen. Stanislav har utbildat omkring åttio personer inom 
den stadiga mimutbildningen sedan 1973 varav fler än femtio ännu 
är verksamma inom teater och scenkonst. 

Det finns något som förenar mimare som utbildats av Stanislav 
och då tänker jag inte främst på mimtekniken. Det finns någonting 
annat grundläggande som präglat oss och som jag upplever konkret 
i mötet med mimkollegor i en arbetssituation. Det handlar om sättet 

24 



man tar sig an arbetet med en föreställning och om inställningen till 
arbetet under repetitionsperioden. Det handlar om något som jag 
tror grundlagts under mimutbildningen. Det finns en självklarhet 
i att utforska, att improvisera och aldrig ta något för givet bland de 
flesta mimare som utbildats av Stanislav. Och så finns förstås kropps
medvetenheten. 

I huvudämnet mim och i mötet med Mästaren är var och en ensam. 
Ensam såtillvida att han ger var och en personlig respons. Stanislav 
instruerar hela klassen samtidigt i mimtekniken men var och en far 
individuell feedback. Klassen är liten, i genomsnitt tio personer som 
har honom dagligen i minst två år. Han har bara en klass åt gången. 
Man svettas och sliter med svåra moment och värkande kropp. Man 
konfronteras med sig själv och sin lärare framförallt i redovisning
arna på fredagarna. Jag hör numera av så många yrkesverksamma 
mimare hur verkligt mycket de har uppskattat honom som lärare. 
Om inte alltid direkt i skolan så ofta en tid senare. Jag har ofta mött 
kommentarer som: "Han var min bästa lärare", " Han har lärt mig 
allt", "Det är en unik kunskap han lär ut". Till och med några av de 
som jag vet hade upprörda känslor och strider med honom, även de 
kan idag med distans på sin tid på skolan visa sin uppskattning av 
honom som lärare och den kunskap han förmedlade. 

Stanislav har blivit mer ödmjuk och diplomatisk med åren. Han 
har kvar sin skarpa blick men han har kanske blivit lite mer "svensk" 
i mötet med de unga studenterna. Det som han själv uttrycker som 
"Att gå lite runt, inte bara rakt på sak". 

Jag är inte odelat positiv till allt han säger och gör, men jag sympa
tiserar helt och fullt med honom i hans genuina strävan att nå in
nerlighet och starkt uttryck på scenen i mimens form. I arbetet med 
mimetyder finner jag honom helt enkelt suverän. Varje dag under de 
här två åren vi har arbetat tillsammans har jag själv lärt mig något. 
Det har varit spännande att vara med om det. 

25 



Mycket av yttre omständigheter har förändrats under de åren som 
gått sedan jag själv gick på utbildningen. Dels har utbildningen bytt 
hemvist från Danshögskolan till Teaterhögskolan. Utbildningen, 
som från början var treårig, har blivit fyraårig, och snart blir den 
återigen treårig. Rektorer och lärare i övriga ämnen på mimurbild
ningen har kommit och gått. Som urbildningsledare för mimpro
grammet har jag de senaste fyra åren varit en länk mellan Stanislav, 
klassen, övriga skolan och yrkeslivet. 

Men det som har varit konstant genom åren är Stanislav, som 
genom sin person och sitt sätt att undervisa har givit studenterna 
kärnan i mimen. En kunskap som blir bestående och som tål att ut
sättas för en massa prövningar i mötet med andra scenkonstformer. 

26 



VAD ÄR MIM? VAD ÄR EN MIMARE? 

Vad ska man kalla sig efter utbildningen? Mimare? Mimartist? Mim
skådespelare? Skådespelare? Diskussionen pågår ständigt både inom 
utbildningen och i yrkeslivet. I en enkät jag skickade ut till yrkes
verksamma angående vad de kallar sig i sitt arbete var det delade 
meningar, de flesta svarade mimare eller mimskådespelare. Många 
har valt att variera sin titel beroende på sammanhanget. Vid till ex
empel en ansökningsintervju har det stor betydelse om arbetsgivaren 
är insatt i vad mimprogrammets utbildning leder till. Om man anar 
att en regissör har en schablonbild av mim kan det vara mer fördel
aktigt att använda titeln skådespelare. Om man söker arbete i en 
föreställning som är mera rörelseinriktad kan det vara bättre med 
mimare. Men man far i de flesta fall försöka formulera vad man kan 
eller så visar det sig på en audition eller i en arbetssituation. Jag har 
i texten valt att använda benämningen mimare. 

Den senaste klassens sista termin våren 2006 visade upp några 
tecken på hur aktuella frågorna om mimen som konstform är, fram
för allt för dem som just ska ut i arbetslivet som mimare. En av 
studenterna kallade sitt eget stycke för "This is mime". Titeln tryckt 
på ett helt blankt vitt vykort, alltså utan någon vägledning i form 
av bild, med en programförklaring på engelska och en föreställning 
som utmanar och resonerar om formen. En annan student gjorde 
ett iscensatt upprop för mimen, med anspelning på den politi
ska valpropagandan "Slut upp i ledet". Han var klädd i det folk i 
allmänhet sammankopplar med mim; svarta trikåer vita handskar 
och vitsminkat ansikte. Han agiterade för mimarna att resa sig, han 
både drev med mimschablonen samtidigt som han höll ett flerbott
nat försvarstal för mimen. På hans flygblad stod att läsa: "Valet är 

27 



en illusion - stöd mimen den verkliga vägen till frihet!" underteck
nat "Mimarnas internationella motståndsrörelse". På radio sändes 
hösten 2006 ett helt program om mim: "Flipper" i P3 (060931). 
Programmet ställde många frågor och gav några oväntade svar. Flera 
mimare uttalade sig. 

Mim och pantomim är begrepp som många undrar över. Inrikt
ningar och teorier inom mimen skiljer sig åt liksom det finns flera 
mästare. Olika beskrivningar och förklaringar strider emot varan
dra. Jag ger mig inte in på att reda ut det. Det finns också mycket 
gemensamt mellan de olika inriktningarna. Om mim nämns menar 
man oftast den tradition som kommer från Frankrike. Det finns 
inte mycket skrivet på svenska om den mimtradition som Stanislav 
kom hit med från Polen. Den är knappt omnämnd i några böcker 
om teater på svenska eller på nätet. Den här texten utgår helt ifrån 
Stanislav Brosowski och mimutbildningen som han lett i över trettio 
år. Stanislav relaterar själv väldigt knapphändigt till sin historia eller 
det omgivande teatersamhället. 

Mimen har en lång historia, men den här texten börjar på fem
tiotalet i Polen med några trådar bakåt. Vi följer Stanislavs väg och 
val genom hans yrkesliv fram till 2006. Det är i första hand genom 
undervisningen som Stanislav idag manifesterar sin inriktning inom 
konstarten mim. Stanislavs mimundervisning har sin stomme i ar
betet med de korta övningsscycken som kallas etyder. Jag har valt att 
illustrera detta genom att återge en del av de dialoger som då äger 
rum mellan honom och studenten. Det är noggrant och utförligt åter
gett eftersom det skildrar Stanislavs sätt att föra vidare sin kunskap. 
Det är ett tålamodsprövande arbete både för läraren och studenten. 
De grundläggande övningarna i mimteknik som tas upp är mer eller 
mindre utförligt beskrivna. För mig har det viktigaste varit att läsaren 
skara en uppfattning om vad undervisningen går ut på och något om 
hur den går till. Det är däremot inte en handbok i mim. 
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HUR JAG GÅTT TILLVÄGA 

Under åren 2001-2005 har jag följt Stanislav och iakttagit hans un
dervisning, fört anteckningar och videofilmat under lektionerna. Jag 
har framförallt följt mimklassen 2002 - 2006. Stanislav och jag har 
undervisat tillsammans i två år på mimprogrammet, vilket har betytt 
många samtal om mimen ur pedagogisk synvinkel och det specifika 
för just denna scenkonstform. Vi har också haft en förberedande 
mimkurs samt en fortbildningskurs för professionella skådespelare 
tillsammans. Vi har suttit i juryn tillsammans för två inträdesprov 
till mimprogrammet. Jag har gjort ett par intervjuer med honom. 
Jag har dessutom minnen av min egna tre år som student på mim
linjen, 1980-83. Så småningom har hans metod blivit tydlig för 
mig. Under insamlandet av material till denna dokumentation har 
jag mött många mimkollegor. Flera har jag arbetat med, en del har 
jag gått på kurs med, andra har jag råkat på i andra sammanhang. 
Dessa spontana möten har ibland varit tillfällen till samtal om mim. 
En del har jag talat lite mer med och ställt frågor till. Jag har också 
skickat ut frågor per e-post till aktiva inom yrket, vilket några valt 
att svara på. Det samlade intrycket är att Stanislav har gjort ett starkt 
intryck på de flesta och att utbildningen givit en bestående kunskap 
som man är tacksam och vördnadsfull inför. Jag kan inte tala för alla. 
Var och en har sin egen upplevelse som i sig är mycket personlig. I 
texten kommer några av de tidigare studenterna till tals. 

I år, 2007, söker drygt 145 personer till den treåriga mimutbild
ningen, det är fler än på länge. 
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TACK 

Många vänliga stödjande ord har givits mig på vägen av människor 
på Teaterhögskolan och utanför. Det är stimulerande att befinna sig 
inom ett annat arbetsfält. Jag börjar nu fa en aning distans till mitt 
eget skrivande och kan börja begripa vad det är jag har gjort. Mitt 
arbete på skolan har inneburit många tillfällen att formulera sig i 
skiftande sammanhang och det har varit en väsentlig erfarenhet in
för skrivandet. 

Det har varit mycket betydelsefullt att ha möten med min handle
dare. Vi har fört många intressanta samtal och hon har hjälpt mig att 
komma vidare, att förstå skrivprocessens olika stadier och att se på 
texten på nya sätt. Det har varit ganska mycket att erövra på vägen. 
Jag är oerhört tacksam för att jag haft min handledare, utan henne 
hade det inte gått. Tack ka Bringlöv för ditt tålamod med mig! 

Jag har också haft några på skolan som varit ett stort stöd under vä
gen. Magnus Kirchhoff, utvecklingschef, som visat ett stort intresse 
och engagemang särskilt i inledningsskedet; i samtal med honom 
växte tanken klarare att mina reflektioner kunde vara värda att föra 
vidare. Carolina Frände, prorektor, med sitt intresse och med sin 
systematiska förmåga, rektor Olle Jansson med uppmuntrande ord 
och konstruktiva råd. Liksom skolans vilja att genomföra detta un
der de förutsättningar som gavs. Tack ni som läst mitt manusutkast 
och kommit med kloka ord och rättelser. Tack Rickard Donatello 
för datasupport, Svenne Bergqvist och Urban Paulsson för alle
handa teknisk hjälp. Tack till er studenter som jag har fatt möjlighet 
att följa. 

Framför allt tack Stanislav, för att du varit så meddelsam och bjudit 
in mig till dina tankar och varmt tack till mimklassen som jag följt 
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så nära dessa år. 
Som professionell kan man då och då sakna den fruktade rovf¼gel

blicken som ser allt och har ett så stort engagemang i vad man gör 
på scenen. Sällan kommer man under sitt yrkesliv att möta någon 
som på ett så skarpsynt sätt som Stanislav kan se och kommentera 
varenda skiftning i ens handrörelse. 

31 



STANISLAVS BAKGRUND 



TIDEN I POLEN 

Operan Wroclaw, Polen 1956 
Applåder. Ridån går ner. 
En av de unga statisterna är på väg till logen. Han är svettig och trött 
i kroppen, eftersom han just har jäktats i en av operans ryska baletter. 
Den här gången fick statisterna faktas på riktigt, han hade tränat extra 
på detta. I trappan möter han balettens solist, den uttrycks.folie dansören 
Henryk Tomaszewski, de har samma väg till logerna. De brukar inte 
prata med varandra men den här kvällen har dansören något angeläget 
att säga till statisten. Han berättar om sina planer på att bilda en panto
mimensemble. Den unge statisten lyssnar intresserat. När Tomaszewski 
frågar om han vill vara med svarar han: 'Ja, gärna!" Men han vet inte 
riktigt vad pantomim är. 

Sranislav berättar att Tomaszewski hade deltagit i en mimrävling 
i Warzawa med solot "Pianisten" och vunnit en silvermedalj. Styck
et var som en sorts mimisk dans av komisk karaktär. Genom det 
mottagandet tror Sranislav att Tomaszewski fick rankar på att skapa 
någonting större inom mimen. Snart hade han fått ihop en grupp 
som började träna. Fler lockades dit och så småningom hade han en 
stor trupp på 40 personer. 

"Det var väldigt spontant", säger Stanislav "och man visste inte 
rikrigr vad man gjorde men jag gjorde någonting som jag tyckte om. 
Tomaszewski lärde oss och uppfann samtidigt sin mim, det fanns 
inga förebilder. Det var järnridå och ingen hade sett mim. Han in
tresserade sig för det som stod emellan teater och dans". 

Stanislav berättar att Tomazsewski gav dem tekniken för att göra 
iscensättningar, stora verk med många personer på scenen. Han gick 

33 



runt och koreograferade vars och ens uttryck och gester, man här
made varenda rörelse. Det förekom inte improvisation eller att man 
föreslog någonting själv. Många var dansare från operans balett med 
talang för skådespeleri och de fick till en början de viktigare roll
erna. 

Stanislav hade inte dansat balett, han hade studerat musik på 
ett musikgymnasium med oboe som huvudinstrument. Tanken var 
att han skulle bli musiker som sin far, som spelade oboe i operans 
orkester. När Stanislav var liten pojke fick han ofta följa med på 
konserterna. Han satt och lyssnade och eftersom det var på kvällen 
hände det att han somnade. 

"Det var pinsamt för då vaknade _jag mitt i, jag var genomfrusen 
för jag hade bara kortbrallor på mig. Men jag rog in den här musiken 
under sömnen på något sätt". 
Vid sju års ålder började han spela fiol men ryckte det var svårt att 
"sitta och gnugga och plugga", han ville hellre ut och leka, avreagera 
sig, röra på sig. Tio år senare skulle operan på turne till Tjeckoslo
vakien. Fadern ville att Stanislav skulle följa med. Det var på den 
tiden omöjligt att f¼ utresetillstånd utan särskild anledning, så fadern 
ordnade så Stanislav fick en statistroll i en opera. Han var sjutton år 
och roades av staterandet. 

"Jag utmärkte mig på något sätt som statist, jag var inte som genom
snittet, alltså gubbar som kom och låtsades. Jag levde mig in." 
Stanislav fick anställning som statist på operan och spelade också 
oboe, men än så länge bara i kulissen medan några på scen mimade 
musikanter. 

Teatr Pantomimy bildas 

Mimen var en ny form av teater i Polen. Det fanns ingen mimskola 
och det fanns inga mimare, så Tomaszewski började med att utbilda 
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ensemblen. Tomaszewski dramatiserade novellen "Kappan" av Gogol. 
De åkte med föreställningen till Moskva på en ungdomsfestival och 
vann första pris för bästa regi och huvudroll som Tomaszewski spela
de, som Akakij Akakijevitj. Under kommunisttiden var Polen när
mast en lydstat till Sovjetunionen. All verksamhet var ställd under 
kontroll och skulle godkännas av sovjetstaten. Det var således ett 
prestigefyllt pris de fick. 

"När vi kom med två guldmedaljer från Moskva var det liksom 
grönt ljus för all verksamhet. Så fick vi pengarna från staten, vi fick 
lokal och det var bara att fortsätta. Om det var rumsrent från Mosk
va så var det självklart. Så började det", berättar Stanislav. 

När de fått stadigt stöd innebar det fasta kontrakt för ensemblen 
med månadslön. Tomaszewski såg möjligheten att verkligen satsa på 
att lära ensemblen mimtekniken under det första året, utan att sätta 
upp föreställningar. Han valde ut ungefär hälften av gruppen, 27 per
soner. Stanislav tillägnade sig mimtekniken snabbt, han tränade extra 
för sig själv på kvällarna och fick tidigt förtroendet av Tomaszewski 
att undervisa i grunderna. Ungefär vart tredje år var det rotation 
i gruppen. Några åkte ut, andra kom till. Tomaszewski plockade 
upp folk från gatan som han trodde på. De fick en provtid. Någon 
skulle ta hand om de nya för att förbereda dem för en audition in
för Tomaszewski. Det blev Stanislav som hjälpte dem med små öv
ningsstycken, s.k. "etyder", inför det. "Där började det utan att jag 
visste om det", säger han själv, det som skulle bli hans livsgärning, 
undervisningen. Stanislav fick fria händer att undervisa på sitt sätt. 
Han var på så sätt delaktig i uppbyggandet av mimen och ensem
blen men det var Tomaszewski som ledde gruppen, dramatiserade, 
regisserade och koreograferade föreställningarna samt till en början 
spelade huvudrollerna. Varje rörelse lärdes mycket noga ut och i bör
jan var alla "små kopior" av Tomaszewski, tycker Stanislav. 

Tomaszewski hade en teaterutbildning hos lvo Gall i Krakow 
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förutom sin balettutbildning. Stanislav beskriver Tomaszewski som 
originell och egen i sitt sätt att utforma mimen, en självlärd begåv
ning. Han inspirerades mest av de moderna dansteaterkoreograferna 
i Tyskland på 1920-30-talet, särskilt Harald Kreurzberg. Dansteat
ern var relativt ny i Polen. I Västeuropa hade det redan på 1910-talet 
hänt mycket inom dansen som sedan spreds åt olika håll: Jaques 
Dalcroze, Isadora Duncan, Rudolf Steiner, Martha Graham, Rudolf 
von Laban, Kurt Joos, Mary Wigman m.fl. Den moderna dansen 
var levande och innovativ, många var i protest mot den då mycket 
strikta och konventionella klassiska baletten med tåspetsskor. Man 
tog av sig skorna och dansade barfota och sträckte inte ens på vris
terna. Somliga dansade solo med eller utan musik, medan andra 
föredrog att skapa stora baletter med många medverkande. Några 
arbetade med politiska budskap medan andra satsade på att gestalta 
det inre skeendet, kroppens poesi eller rörelsens musik, litteraturens 
klassiker och mytologiska berättelser. Det var storslagna iscensätt
ningar med scenografi av de samtida konstnärerna och de nyska
pande kompositörerna. Det var enormt mycket som hände och de 
olika rörelseriktningarna influerade eller tog spjärn emot varandra. 
Svenska dansare åkte utomlands och utbildade sig. I Sverige bildades 
så småningom kompanier som Cullbergbaletten och Cramerbalett
en. Bägge grupperna skapade dansteatrala verk. 

Många kompanier turnerade också flitigt. I Nordamerika fanns 
också ett stort intresse för både dans och mim 

I Sverige fanns Bengt Häger som var engagerad i dansen alltsedan 
40-talet. Bland annat som föreningen Dansfrämjandets ordförande.
Föreningen bildades för att främja danskonsten genom att samman
föra aktiva dansare, men även andra som ville stödja danskonsten.
Häger var också skribent och nämner i sina texter ofta att mimen
och dansen står nära varandra men ändå uttrycker sig på olika sätt.

Redan 1953-54 när de första gästspelen i mim kom till Sverige 

36 



väcktes intresset för en utbildning. Dansfrämjander gav en serie på 
temat mim och pantomim från Europa och Asien. Etienne Decroux 
gav en kurs i mim, praktisk och teoretisk, assisterad av Michael 
Meschke som kunde franska och hade varit hans elev i Frankrike. 
Skådespelare och dansare deltog och en av dem var Birgit Cullberg, 
som blev hänförd och skrev en lång artikel i Dagens Nyheter om 
Decroux och hans filosofi, konstarten mim same dansens och teat
erns inbördes förhållande. 

Ensemblemim 

Tomaszewski skapade med Wroclawski Teatr Pantomimy en ensem
blemim som var unik och nyskapande för sin tid. Teatr Pantomimy 
blev erkänd och etablerad i Polen under sextiotalet. Det var den enda 
statsunderstödda mimrearergruppen i Polen och visserligen uran 
egen scen, men snart med hela Europa och Amerika som arbetsfält. 
Det producerades pjäser löpande och mimskådespelarna hade fast 
månadslön. Man hade träning och repeterade mellan 10 och 14 på 
dagarna och spelade föreställningar på kvällarna. 

En helaftonsföreställning var uppbyggd på flera kortare eller läng
re stycken. Det var i början en stor spännvidd i stil och innehåll. 
Olika genrer under samma kväll. Man spelade det som benämndes 
mimodramer: dramatiska pjäser om jordens födelse och existentiella 
spörsmål, komiska förvecklingshistorier, och så kallade grocesker -
som byggde på folksagor och kyrkospel som innehöll moraliteter 
m.m. Tomaszewski dramatiserade kända folkliga berättelser, bibliska
historier, klassiker och egna ideer. Tomaszewski spelade i början själv
de ledande rollerna. Han skapade formen efter innehåller. Det blev
på så sätt variation på uttrycket.
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Pantomimteatern på turne utomlands 

Stanislav minns hur olika de blev mottagna på sina turneer utom
lands. 

"Det var otroligt roligt att spela de komiska styckena i Danmark, 
de fattade varenda vink, de reagerade som bara den, man trodde 
nästan att de drev med oss. Eftersom ingen skränade på det här stäl
let i Tyskland, ingen skrattade i Polen, ingen skrattade i Frankrike. 
Men danskarna var så friska och glada." I Östtyskland uppskattades 
"Kampen med ormen". Stycket skapade Stanislav själv. Han fick en 
ide under ett gästspel i Grekland och upptäckte att just på samma 
plats hade en av de första mimföreställningarna spelats. Det var en 
pjäs om guden Apollon som kämpar med en orm. Stanislav blev 
inspirerad att göra ett eget mimstycke på den berättelsen, men han 
gjorde om Apollon till en vanlig människa. "Jag hade bar överkropp 
och sprang genom djungeln och blev attackerad av en orm och käm
pade och så vidare. Östtyskarna kunde hitta paralleller till kampen 
mot kapitalismen." 

En tonsättare som var knuten till teatern komponerade musik di
rekt till verken. Ibland användes dock färdigkomponerad musik av 
andra tonsättare och Stanislav berättar vad som hände när de skulle 
åka på rurne med pjäsen "Woyzek". De hade inte rättigheterna till 
Stockhausens moderna komposition, vilket inte hade lika stor be
tydelse bakom järnridån, men när de skulle utomlands fick de pro
blem. Det löste sig genom att Stanislav, som var musiker, tillsammans 
med en kollega modifierade musiken. De utgick från Stockhausens 
musik men improviserade fram en variation. De följde tajmingen 
men skapade nya ljud, de rytmiserade slag mot värmeelement och 
satte högtalare inuti en öppen flygel där de åstadkom klanger och 
stämningar. "Detta spelades in på en riktigt sjabbig DDR-bandspe
lare men som man kunde spela in baklänges på!", berättar Stanislav 
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roar. Han klippte och klistrade i rullbandet. 
När de sedan spelade "Woyzek" i Schweiz skrev recensenten att det 

var synd att man inte fick veta vem som komponerat musiken ... 
Tomaszewski dramatiserade en rad klassiker. Förutom "Kappan" 
av Gogol och "Woyzek" även "Ringaren i Notre Dame" av Victor 
Hugo, Shakespeares "Hamlet" och "En midsommarnattsdröm", 
Goethes "Faust" under tiden Stanislav var med. Han fortsatte sedan 
med stora uppsättningar. HenrykTomaszewski dog 2001, men Teatr 
Pantomimy existerar ännu 2006. 

Stanislavs genombrott 

Stanislav spelade både komiska och dramatiska roller. Han fick sitt 
första genombrott som komiker i "Grannarna'', ett stycke som byg
gde på "Pawel och Gawel" en saga om två bröder som bor i samma 
hus, skriven av greve Aleksander Fredro, en av Polens största skalder 
och dramatiker. Berättelsen är välkänd i Polen. 
Stanislav hade själv iscensatt den och gjort scenografin och spelade 
bägge rollerna. Så här skriver en av de polska tidningarna: 

': .. Mimare har blivit mer känsliga for att snabbt kunna växla mellan 
olika spe/stilar och karaktärer. Jag tänker forst och främst på Stanislaw 
Brosowski som parallellt gör två olika roller - Pawel och Gawel. 
Brosowski är i denna egenkomponerade pantomim enastående - inte 
minst synkroniseringen mellan rörelse och musik" (Polska ordet 18 jan 
1961) 

Stanislav gjorde flera minnesvärda komiska roller och berättar om 
några av föreställningarna han medverkade i. I "Ringaren i Notre 
Dame", spelade han poeten "Gringoire", det var hans första roll. 
"Rendez vouz gånger tre": en man stämmer en träff med tre olika 
tjejer, en ung skolflicka, en vamp och "en rockn'roll- tjej". Eftersom 
han stämde träff med dom samtidigt, placerar han dem i tre olika 

39 



rum och så ändrar han sitt beteende så att det ska passa var och en. 
Till slut kommer deras fästmän. Det var lite som slapstick. 

Stanislav var den enda i gruppen som fick bidra med sina egna 
nummer och ideer. "Det var några andra som försökte men det blev 
inget. Jag hade tre egna bidrag som var stora premiärer. Det blev 
ibland sådana situationer som när vi hamnade i Libanon och det var 
en scen på fem gånger fem meter. Vi kunde omöjligt spela den stora 
föreställningen och jag fick spela alla mina solonummer i stället." 

Stanislav utvecklade senare en stark dramatisk sida. Med roller som 
den mytologiska fageln i föreställningen "Dröm", som Herodes i 
den bibliska historien "Salome" och framförallt som Samurajen i en 
av de senare föreställningarna "Klänningen", där han fick fria händer 
att utforma rollen. Stanislav skrev och iscensatte en dramatisk histo
ria för två män: "Gruvan". Den handlade om två gruvarbetare som 
blev instängda i en gruva, den ene försöker rädda den andre som är 
illa medtagen. Men under det att han drar ut honom ser han en sjal 
runt sin arbetskamrats hals. Sjalen tillhör hans flickvän. Han ham
nar i tvivel - ska han rädda arbetskamraten eller låta honom ligga ... 

Stanislav ville gärna på sikt skapa sina egna lite större verk inom 
pantomimteatern men "Jag vet inte om Tomaszewski skulle kunna tän
ka sig att maka på sig ... ". Han fick veta på omvägar att Tomaszewski 
satsade på honom som sin assistent. Han skulle vara regiassistent 
samt ha ansvar för verksamheten då Tomaszewski inte var på plats. 
Tomaszewski hade en hel del uppdrag utomlands. 

"Men jag vet exakt i vilket moment det sprack", berättar Stanislav, 
"Det var under en scenrepetition av pjäsen "Detektiven"." 

Stanislav spelade Detektiven, i en mardrömscen kunde han inte 
lösa gåtorna, han riktar en pistol mot huvudet och tar livet av sig. 
Stanislav minns situationen tydligt: "Teknikerna på teatern sa 'Det 
finns en riktig pistol här', och under repetitionen tog jag min dum
skalle den riktiga pistolen, med blindskott självklart, men ändå, jag 
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satte pistolen mor tinningen och tänkte trycka till på riktigt. .. i sista 
stund rog guds hand den här pistolen från mig och jag gjorde det 
inre. Men sedan när vi kom till omklädningsrummet sa jag 'Titta en 
riktig pistol' medan jag siktade mor benet på vår kostymansvarige. 
Och det small, det var blindskott, men det gick igenom tyger och 
långkalsongen och brände hål på hans ben. På tre meters håll! Han 
fick sår helt enkelt. Han åkte till sjukhuset och där sa de 'Vi måste 
rapportera det här för art det är ett pistolskott!'. Men när de för
klarade att det var på teatern och hände i kulissen så blev det inre en 
polisiär sak. Men då tänkte jag ... jag hade den här pistolen mor min 
tinning. Jag skulle dött. Detta blev förmodligen något som talade 
mor mej eftersom jag var en allvarlig och sansad person i vanliga 
fall...Tomaszewski var pissförbannad på det här, det var då fick jag 
höra på omvägar att han hade haft planer för mig." 

Sranislav fick dock fortfarande roller. 
Tomaszewski hade ett oberäkneligt humör, ibland var han öppen 

och glad och hejade på allihopa, andra dagar gav han dem inre ens 
en blick. 

"Vissa av mina kollegor fjäskade som bara den. Jag hade den här 
taktiken: Okej hälsar han inre så jag skiter i det och gör mitt. Jag har 
alltid gjort mitt! Jag fjäskade aldrig." 

Sranislav hade framgång och blev omskriven i både inhemsk och 
utländsk press. Han fick även en utmärkelse som staden "Wroclaws 
byggare", en orden, i samband med Teatr Panromimys tioårsju
bileum. Tearr Panromimy turnerade i stort sett hela riden. Deras 
konst blev som ett visitkort för Polen, säger Sranislav, det var ert sätt 
för regimen att visa för Västeuropa hur kulturen blomstrade. Före 
premiär i Polen kom dock alltid den stadiga censuren och kontrol
lerade föreställningen trots att det inre sades ett enda ord på scenen. 
Sranislav berättar att mim var förbjuder i Sovjetunionen på sexrio
raler. Den ansågs vara för politisk. 

41 



Teacr Pantomimy hade en dansk impressario, Wilhelm Hansen, som 
ordnade gästspel i Skandinavien. 1963 spelade de på den nyöppnade 
Stockholms Stadsteater (1960). I programbladet beskrivs "Statliga 
polska pantomimteatern". Det står att teatergruppen räknas som en 
av de allra främsta konstnärliga tilldragelserna i sitt hemland och att 
de har rönt stor uppmärksamhet utomlands under sina gästspel. Det 
nämns i programbladet också att Polen är landet som efter andra 
världskriget har exploderat av innovation och nyskapande inom alla 
konstgrenar, affischkonsten har världsrykte, liksom filmen, drama
tiken och måleriet. 

På fotografierna från Teatr Pantomimys föreställningar ser jag 
likheter med fotografier på Cullbergbalettens tidiga verk, samt flera 
andra samtida dansgrupper: Stor ensemble med mycket teatralt och 
expressivt uttryck i en rörelseform som ligger nära den moderna dans
teatern i Västeuropa och Amerika, såsom den såg ut på den tiden. 
Olika riktningar inom dansen utvecklades och ville särskilja sig från 
varandra. Även inom mimen skapades olika varianter. 

Möte mellan mimartister 

Den danske impressarion lanserar även den franske mimarcisten 
Marcel Marceau vid etc gästspel på Stockholms Stadsteater 1966 . 
Bengt Häger skriver i programbladet under rubriken "Det stumma 
berättandet" om mimen som konstform. Han skriver om den stora 
uppmärksamhet Marcel Marceau fick i Stockholm när han hade 
varit på etc gästspel i Sverige redan 1954 på Operan. Han menar 
att Marceau återuppväckte mimen. Häger nämner i programbladet 
också den polska Pantomimteatern som skapat en egen linje. 

Marcel Marceau skriver själv lyriskt om hur han skapat sin mest 
kända figur Bip: "Han är en poetisk och burlesk hjälte av vår tid". 
Han relaterar Bip till Commedia dell'Artens sorgmodige romantiske 
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figur Pierrot och till Chaplins figur Tramp, en personlighet som kan 
inta alla samhällsroller. Marceau vitsminkade sitt ansikte likt Pierrot 
och satte på sig en randig tröja samt en hög tillknycklad hatt med 
en blomma instucken, som karaktären Bip. Genom Marceaus skick
lighet och världsturneer kom Bip med tiden att bli så enormt popu
lär att hela mimkonsten kom att förknippas med ett vitt ansikte, 
vita handskar och en randig tröja samt de klassiska mimillusionerna. 
En människa instängd bakom osynliga väggar, någon som drar ett 
rep, någon som kämpar mot en fiktiv stormvind. Många har efter 
honom fortsatt att föra vidare denna tradition med solomim. 

Det fanns en viss kontakt mellan Marcel Marceau och Teatr Pan
tomimy i början av deras respektive banor. Marcel Marceau pre
senterade polska Pantomimteatern för publiken vid dess gästspel i 
Paris, berättar Stanislav: "Vi blev hembjudna till hans residens. Han 
hade en liten gård med påflglar, på landsbygden. En lada höll på att 
renoveras till en studio". Några år senare kom Marceau till Polen på 
gästspel, han besökte teatern för att se en föreställning; då var dess
värre Stanislav skadad. Stanislav beskriver kontakten mellan de båda 
ledande mimartisterna som vänskaplig, och att han uppfattade det 
som att Marceaus största dröm egentligen var att ha en ensemble. 
Han funderar kring varför det inte blev så: "Kanske hade de inga 
subventioner i Frankrike, det var andra villkor. Han ryckte om vad 
vi gjorde fast det inte var i hans stil. Det var annorlunda, inte det 
vitsminkade osv. Så jag tror inte att han uppfattade oss som direkt 
konkurrens. Han blev inspirerad. Han såg mig på scenen faktiskt i 
Paris och han sa till mig att jag påminner om en rysk skådespelare, 
jag minns inte namnet, som hade en enorm energi, en enorm kraft 
och styrka." 
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Stanislav undervisar hos Grotowski 

I Wroclaw fanns en annan rearerman som var mycket intresserad av 
rörelse inom teater men ur en annan aspekt, Jerzy Grorowski. Han 
hade startat en egen skola, ett Tearerlaborarorium ett par kvarter 
från Tearr Panromimy. 

"Första jobbet utanför panromimrearern var jag helt överrumplad 
över, det var när Grorowski kom och ville ha mig. De här skådisarna 
var väldigt annorlunda", minns Sranislav. "Det rådde ett slags kloster
disciplin där alltså, det var koncentration, laddning. Första gången 
jag mötte dem, stod de och väntade som inåtvända yogamunkar 
med all ödmjukhet. Då sa jag 'Guds Fred' (skratt) och trodde att jag 
laddade ur den här stämningen. Det gjorde jag inre." 

Men det gick bra, Stanislav undervisade ett helt år hos Grorowski 
parallellt med sitt arbete på pantomimteatern. "Jag undervisade dem 
i mim på morgnarna vissa dagar. Lärde dem teknik; dragning, gå mot 
vind, sådana saker, basic så att säga." Mellan dessa nya teatergrupper 
rådde respekt, men de samarbetade inre. De arbetade bägge med 
rörelse och fokus på det kroppsliga uttrycker, men på helt olika sätt. 
De skapade var och en sina metoder och det sceniska uttrycket blev 
också olika. Grorowski anordnade internationella sommarseminarier. 
Dit kom bland många andra Eugenio Barba. Barba inspirerades av 
Grotowski och startade 1964 ett eget nordiskt teaterlaboratorium i 
Holsrebro i Danmark, "Odinrearrer". Där ordnade också Barba som
marseminarier främst för skandinaviska deltagare. Sommarsemi
narierna blev viktiga mötesplatser för teaterintresserade. Dit bjöds 
Grorowski och många andra internationella regissörer, skådespelare, 
manusförfattare m.fl. för att hålla seminarier. Sranislav minns Peter 
Brook, clownerna Colombayoni, japanska No-reatergrupper. Dit 
bjöds också Sranislav att undervisa i mim under tre somrar mellan 
1965-67 
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Längtan bort 

Dansen, mimen och teatern befruktade varandra intensivt under 
1950-60-talen. Stanislav fortsatte att arbeta med Pantomimteatern 
i Polen men hade genom sina utlandsresor i slutet av sextiotalet Patt 
perspektiv på sitt liv och kände mer och mer ett behov av att lämna 
"det kvävande kommunistiska Polen". 

"Pantomimteatern var liksom världen utåt för mig men nästan 
varannan månad fick man komma till polska Säpo och "bikta" sej. 
Det var många spioner runt oss, som gick och lyssnade och sedan 
fick jag höra: -Vad sa du där i Milano om det och det och det?" 
Myndigheterna styrde över medborgarnas utlandsresor, man sökte 
tillstånd och måste ha godkända skäl. Passen var statens egendom. 
Stanislav började tänka på hur en framtid i Polen skulle se ut med de 
restriktioner som han upplevde från staten men också på sin posi
tion i teatergruppen där han kanske skulle ra ett par huvudroller till, 
men sedan skulle det troligen bli färre. Han kunde inte känna sig 
tillfreds med detta. 

"Om jag inte håller käften så jag rar inte pass. Och om jag inte rar 
pass så innebär det att jag inte kan arbeta i Pantomimteatern efter
som 90 % av verksamheten är turne utomlands ... ". 

Någon gång i detta skede kände han också att hans uttryckssätt 
inte riktigt passade in i Tomaszewskis form. Stanislav talar om en 
utveckling och förändring i stil under den period då han arbetade i 
Teatr Pantomimy, där de tidiga verken är rena och avskalade i rörelse 
och scenografi och de senare mera svulstiga och "barocka". Stanislav 
förtydligar "Det var esteticismen, estetiken i rörelsen som var ba
rockpräglad (han åmar och kråmar sig med armarna runt sig själv). 
Tomaszewski var väldigt fascinerad av just barocken, som i måleriet 
är väldigt teatralisk och alla figurer står i väldigt teatraliska posi
tioner. En rosa estetik, om du förstår vad jag menar, var inte det som 
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tilltalade mig. Det var en konflikt hela riden för mig att använda mig 
av de rörelserna. Jag ifrågasatte och avfärdade det som jag inre ryckte 
var organiskt, det passade inre mig." 

"Tomaszewski gillade art ha vackra killar runt om sig som han 
rog frän gatan och placerade i sina föreställningar. Han var mästare 
på att placera råa amatörer mitt i föreställningen och man säg inre 
skillnad. Han hade bra öga för casring", säger Sranislav, "men jag 
blev inre bara betraktad som köttet så att säga. Jag blev respekterad 
för mitt kunnande och inre mina muskler." 

Sranislav ville ha en mer kraftfull expressivirer och började längta 
efter att göra något eget, han började drömma om en egen teater 
och han började tröttna ordentligt på de politiska omständigheter
na i Polen under kommunismen. Hans andra genombrott, nu som 
dramatisk mimskädespelare var i rollen som Samurajen i pjäsen 
"Klänningen". Han gjorde noggranna efterforskningar genom att 
studera skådespelaren Toshiro Mifune i Akira Kurozawas filmer. 
Det våldsamma och uttrycksfulla i filmerna fascinerade honom och 
passade för rollen. Publiken fick se att Sranislav behärskade även 
det laddade och dramatiska. Även Tomaszewski blev tagen av vad 
han säg. "Det var första gången han inre styrde mig" säger Sranislav. 
"Efter det upptäckte Tomaszewski art han inre kunde ge mig mer, 
han kom alltid efter föreställningen och gjorde en liren resume och 
någon justering men nu sa han bara ryst 'mycket bra, mycket bra'." 
Stanislav uppskattades också i pressen för detta starka rollporträtt 
i den polska tidskriften Kulturinformatör står i en lång artikel av 
Boguslaw Czarminski: 

''.Av herrarna skulle jag prisa forst och främst Stan is lav Brosowski som 
på sina bara axlar (eller snarare på sina ben) har burit hela tyngden av 
''Maraton" och ''Klänningen': Han är inte bara rörelsemässigt skicklig 
utan har även utmärkta skådespelaregenskaper. "

1966 gästade Henryk Tomaszewski och Stanislav Det Norske Te-
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atret i Oslo. Det var ett samarbete mellan de polska mimarna och 
norska skådespelare och dansare. Tomaszewski satte upp "Kärleks
trädgården". Den innehöll tre pantomimer. T vå nyskrivna verk samt 
"Klänningen" där Stanislav åter spelade Samurajen. Tomaszewski 
stod för manus, koreografi och regi. En av de norska dansarna ar
betade sedan med Teatr Pantomimy i ett år. I programbladet till 
denna föreställning och i flera andra från sextiotalet omnämns den 
polska teatern som särskilt kraftfull, innovativ och nyskapande. 
"Pantomimen har på nytt stigit fram som en självständig konstart 
under det senaste gångna decenniet, mim är en konstform som kan 
nå ut till en bred publik", står det. 

Stanislav uttalar sig om sin syn på mimen i en artikel i Kultur
informatör: 
'Jag är intresserad av rörelsen som en scenisk form. Den traditionella 
pantomimen är jag inte intresserad av längre. Jag tror att i mitt fram
tida arbete kommer jag att gå i riktning mot att forena pantomim med 
andra konstarter: installation, ljus och ljud': 

Stanislav undervisar i Skandinavien 

Till sommarseminarierna på Odinteatret i mitten av 1960-talet kom 
skandinaviska skådespelare och teaterfolk. Där hade Stanislav mött 
Inge Waern, en kvinna som startat "Teaterstudion", en teaterskola i 
Stockholm inspirerad av Grotowskis fysiska skådespelarträning. Inge 
Waern var bekant med mimen genom kurser som Balettakademien 
arrangerat med både Etienne Decroux, Marcel Marceau och Sammy 
Molcho som gästlärare i början på sextiotalet. Inge Waern anord
nade även hon sommarkurser, i Gränna, och hon erbjöd Stanislav att 
komma dit och undervisa. Stanislav minns sommarkurserna som en 
inspirerande och rolig tid. Han gav sig in i undervisningen spontant, 
utan granskning och med mycket inlevelse. Han tyckte om att ge 
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sig hän i undervisningen. I början hade han ingen metod, men han 
utgick från en stor lust att förmedla mimkonsten och han arbetade 
intuitivt. 

Sommarkurserna innebar mest att göra folk bekanta med vad man 
kan göra med kropparna rent mimiskt, säger han. Stanislav ryckte att 
bemötandet av mimen, den för skandinaverna främmande scenkonst
formen, var mycket bra. Men svenskarna var däremot ovana vid den 
östeuropeiska pedagogiken. 

"Jag var fruktad eftersom min attityd och mitt sätt att liksom 
kritisera, granska, var mycket ovanlig för svenskarna, där man väljer 
ord och kanske inte säger rakt, man går lite runt ... Jag var rakt på sak. 
Ärlig, rättvis men sträng." 
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STANISLAV FLYTTAR TILL SVERIGE 

Scanislav gjorde sitt sista gästspel med Wroclaw Teacr Pamomimy, 
1969 i London."Jag spelade ett monster som hette Hombaba, en 
blandning av tjur, Bgel och orm i den mesopotamiska berättelsen 
Gilgamesh." 

"När jag berättade för Tomaszewski att jag tänkte lämna Polen sa 
han: "Men herregud, jag har en huvudroll för dig som väntar här. 
Du ska göra 'Mefisto' huvudrollen i Faust'." 

"Jag vet, sa jag, men jag vill leva för mig själv, jag vill flyga!" 
Scanislav fick en förfrågan om att undervisa på "Teaterstudion" 

i Stockholm i tre månader på hösten 1969. Det blev avgörande för 
honom, som nu tog chansen att lämna Polen för gott. Han tror att 
Tomaszewski accepterade hans beslut i och med att han hade stor 
respekt för Scanislavs kunnande, hans vilja att skapa egna stycken 
och hans seriösa närmande till arbetet. Scanislav beskriver sig som en 
arbetsnarkoman. När teatern var på curne och de hade haft föreställ
ning så gick de flesta till krogen och festade. Stanislav gick direkt till 
hotellrummet, tvättade sig och la sig för att han var utpumpad. 

"Jag eror det var det som gjorde att Tomaszewski kunde uppskatta 
att jag skulle resa. Han var ledsen när jag skulle åka men han förstod 
mig. Så jag fick grönt ljus och ... kom hit". 

Scanislav meddelade de polska myndigheterna att han skulle göra 
en tre månaders kurs i Sverige, "För att tjäna pengar och komma 
tillbaka och gifta mig och köpa lägenhet". Då var det inga problem. 
Stanislav åkte på ett tjänstepass. Han hade uppehållstillstånd och 
arbetstillstånd men endast inom sitt yrke. 

"Jag kunde inte arbeta som diskare eller städare, bara teaterpeda
gog!" 
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Sranislav anlände till Sverige tillsammans med sin fästmö Maja. 
1970 gifte de sig och väntade snart sin första dotter. 

Det fanns en nyfikenhet inför mim i Sverige. Både dansare och 
skådespelare ville prova på mim. Balettakademien hade redan vid 
starten internationella kontakter och bjöd in gäsdärare från olika 
länder. Sranislav höll en kurs där 1968 och han var en av de mest 
eftersökta kursledarna enligt en artikel i Svenska Dagbladet. Även 
på GCI var man mycket intresserad av olika rörelseformer utöver 
den traditionella, mer prestationsinrikrade gymnastiken och idrot
ten. Man bjöd in gäsdärare i de för den riden nya rörelseformerna 
jazzdans, Labanteknik och mim m.m. Samarbeten mellan skolorna 
i form av seminarier fanns också. På teaterskolorna undervisades i 
plastik, som enligt Svensk ordbok (1986) är "konsten att röra sig 
harmoniskt och uttrycksfullt särskilt på scen". Rytmik och panto
mim står som exempel. 

Jazzdansen var på framfart och den moderna dansen förgrenades 
i olika stilar. På teaterskolorna utökades rörelseträningen och konst
arterna kom återigen att influera varandra likt den vitala perioden på 
1920-1930-talen. Från dagens perspektiv ser det ut att koka av nya 
influenser och intresse för utbyten inom konstens alla grenar. Stanislav 
hade alltså redan bekantar sig med Skandinavien både på Tearr Panto
mimys rurneer och på sina sommarkurser i Holsrebro och i Gränna. 
Han hade kontakter och han var efterfrågad som lärare både på 
teaterskolor och på dansskolor. Läsåret 1970 undervisade Sranislav i 
mim på Starens Scenskola och på Teaterstudion. 

De forsta forsöken till en mimskola i Sverige 

Bengt Häger var nu rektor på Koreografiska institutet. Han tog mån
ga betydande initiativ inom dansvärlden. Han var också mycket in
tresserad av mim och han ville starta en mimurbildning i Stockholm 
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i samarbete med Marcel Marceau som var hans vän. Tillsammans 
med chefen för kulturenheten på Utbildningsdepartementet, Roland 
Pålsson, (som han hade haft ett gott samarbete med när Koreografiska 
institutet bildades), uppvaktade han år 1964 statsminister Erlander 
med statsråd på en lunch tillsammans med Marcel Marceau. Bengt 
Häger presenterade då förslaget att inrätta en mimutbildning för 
döva och hörselskadade i Sverige, vilket politikerna nappade på. 

Fem år senare startades den första statligt understödda mimut
bildningen, som en del av Koreografiska institutet. Den fick namnet 
Instirute Marceau eftersom skolan var kopplad till Marcel Marceaus 
skola i Paris. Det var ett ekonomiskt samarbete mellan Frankrike 
och Sverige. Åtta elever, både döva och hörande, fick undervisning 
i två år. Utbildningen var uppbyggd av separata kurser. I perioder 
åkte eleverna till Paris och fick undervisning av Marcel Marceau och 
dessemellan fick de undervisning i Stockholm. Det blev komplicerat 
att tolka i tre led, och lärare avlöste varandra. Skolan brast i or
ganisation och ekonomi. Ingemar Lind som var elev och utbildad 
hos Erienne Decroux i corporel mim, fick ta över och ledde utbild
ningen i Sverige en kortare period, men valde sedan att skapa sin 
egen skola i Östersund med ett par av studenterna. Det var tänkt 
som ett samarbete mellan Statens Dansskola, Franska mimskolan 
och Ingemar Linds skola. Fyra av eleverna följde honom, efter ett 
tag bröts samarbetet med Statens Dansskola och Lind skapade sin 
egen inriktning "Institutet för scenkonst". En grupp elever gick fort
farande kvar i Stockholm och det tillkom ett par från Frankrike. 
Gerard Lebreton var skolans huvudlärare under två år. Det var en 
turbulent period och under våren 1973 utvärderades utbildningen 
och det efterfrågades bl.a. bättre organisering och fler mimlärare. 
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Stanislav på soloturne ''Den forlorade sonen" 

Våren 197 4 arrangerade Frikyrkliga studieförbundet en rurne för 
Sranislav och en organist. "Den förlorade sonen" herre programmet. 
I samarbete med pianisten och organisten Torgny Erseus gavs en 
mimföresrällning med konsert i frikyrkornas lokaler. De reste uran 
ljus eller dekor och Sranislav uppträdde i enkla scenkläder. Mimens 
variation som konstform presenterades i "Mitt språk" och en mer 
komisk "Vädret" där en person kämpar mor stormvindarna följdes 
av rvå existentiella bibliska berättelser "Kain och Abel" och "Den 
förlorade sonen". Organisten framförde musik mellan mimsryckena. 
Minst tolv lokaltidningar skrev lovord och var imponerade av denna 
ovanliga scenkonst samt skickligheten i utförandet och beklagade att 
det inte hade varit fler personer i publiken. 

Stanislav blir lite missmodig när han ränker tillbaka på detta. 
"Den var inre lyckad," rycker han, "okej, det var uppskattat men 

jag trivdes inre speciellt med det här ... der var lite ... sådär, art upp
träda i matsalen, i bakgrunden har man köket. Eller agera precis vid 
altaret. Visst man kan göra bra grejer där men . . .  Det var bra för att 
det var en liten injektion av pengar när man turnerade. Jag tänkte 
ändå mer på gruppen och ensemblen." 

Förfrågan 

Sranislav fick förfrågan om att ta över ledarskapet på mimutbildnin
gen. Lilian Runestam hade precis efterträtt Bengt Häger som rektor 
på Starens Dansskola. Stanislav tackade ja till ecr provår. 

Bo W Lindström, (Bosse), en av de första scudenrerna, berättar om 
det första året med den nya läraren. 

"Första dan vi kom presenterades Sranislav Brosowski. Han hade 
jeansjacka, polisonger, halskedja och solbrillor, en viril man på 34 
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år. För Bosse som var 20 år kändes Stanislav som en storebror att se 
upp till. En storebror som var skicklig, krävande och kunnig: "Man 
kände ju alla de här bitarna hos honom. Att det här var inte bara 
en dagslända som man skulle tröttna på efter en vecka. Det här var 
någon som verkligen hade gedigna kunskaper på djupet. Det var så 
underbyggt, han hade så mycket i bagaget." 

Klassen bestod av fyra hörande och fyra-fem stycken hörselska
dade. Några stycken hade gått ett år eller två. Teckenspråkstolken 
Inga Britt Ahrens var med på alla lektioner. Stanislav talade huvud
sakligen engelska. Han hade det inte helt lätt att uttrycka med ord 
vad han ville åstadkomma. Teckenspråkstolken kunde inte ett ord 
engelska. "Det var ganska råddigt", minns Bosse "eftersom vi elever 
fick översätta för Inga vad vi skulle göra för övning eller undertext. 
Vi lyssnade på vad Stanislav sa' it's like walking at the clouds up in 
the air and it' s soft and .. .' och så höll han på och visade. Vi elever 
översatte till svenska och sedan tecknade Inga. Och så gjorde de 
hörselskadade något som vi inte förstod vad det skulle vara. Ganska 
snart märktes Stanislavs missnöje. Han var inte så intresserad", tror 
Bosse, "av sådant här integrerat och tjusigt. Man skulle i första hand 
bli pedagog eftersom hela Statens Dansskola var en danspedagogut
bildning, fast 70 % av de som gick där ville bli dansare.'' 

"Jag undervisade ett år på prov och gjorde en föreställning med 
denna klass som Lilian Runestam tyckte var fantastisk", berättar 
Stanislav. 

Stanislav fick därmed uppdraget att driva mimutbildningen. Han 
ville förändra förutsättningarna och kunde nu ställa krav på utbild
ningen. Stanislav framhöll att han föredrog att utbilda artister fram
för pedagoger samt det alltför komplicerade med att integrera hör
selskadade. Han erbjöds att utforma utbildningen på villkor att han 
lärde sig svenska. Han fick också ansvar för särskilda inträdesprov. 
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MIMLINJEN PÅ DANSHÖGSKOLAN 

Mimlinjen blev namnet på utbildningen. Det beslöts av ledningen 
att utbildningen skulle vara treårig. Endast en klass på ca tio elever 
skulle utbildas i taget. Man utbildades till att bli mimartist med 
pedagogisk behörighet. Det var fortfarande en försöksverksamhet. 

Undervisningen bedrevs till en början i Filmhuset på Gärdet där 
Statens Dansskola var placerad. Men mimlinjen flyttade snart till 
f.d. Koreografiska institutets lokaler på Blasieholmstorg, där man de
lade lokalen med små flickor som tränade balett i Operans elevskola
på eftermiddagarna.

Sranislav kom tidigt att sätta sin prägel på utbildningen då han 
var den enda läraren i huvudämnet mim. Hans pedagogiska metod 
var annorlunda. En främmande konstform med en karismatisk man 
från en annan kultur. Stanislav talade vid den här tiden fortfarande 
mest engelska. 

Han låste dörren till salen när lektionen skulle börja. Bosse minns 
en episod: "Någon som hade suttit och surrat med folk nere i kan
tinen stod utanför och knackade på. Stanislav öppnade dörren och 
sa: "Vad gör du här, vi har börjat, det är lika bra du går och byter om 
och går hem. Vi jobbar här." Studenterna reagerade starkt. "Vilken 
fascist, å gud han är inte klok, hur kan man göra så?". Det var ti
digt sjuttiotal och de flesta studenter revolterade mot auktoriteter och 
regelsystem. Stanislav kom med klara strukturer, ordning och reda och 
högt ställda krav på dem som kom in på mimlinjen. Stanislav fick fria 
händer att utforma utbildningen. De två första åren skulle ägnas åt 
daglig träning medan det sista året koncentrerades på slutproduk
tioner. Balett som morgonklasser, mim varje dag mellan 10.00 -
13.00, akrobatik på eftermiddagen. 
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"I och med att vi tillhörde Statens dansskola hade man tillgång till 
jazz och modern dans som på den tiden jag var i Polen var helt 
främmande. Då såg man att den inte var så stel och det skulle passa 
bra. Sedan var det ett tag fäktning och så karate. Karate därför att 
jag sökte den aggressiviteten och styrkan utåt. Jag saknade det här i 
Sverige, man skulle foga sej och undvika konflikter och konfronta
tion", säger Stanislav. 

Flera ämnen fanns på schemat: musik, teaterhistoria, anatomi 
ro.ro. Teckenspråk fanns kvar som ämne till i början på åttiotalet. 
Scenframställning kom senare, med den tredje kullen. 

"Jag menar att de måste inte nödvändigtvis behärska det, men åt
minstone ha ett hum om hur man agerar i vanlig teater och kanske 
berika det genom att man arbetar med kroppen. Och möta texten 
för att inte göra mimarna stumma, ge dem lite mer som säkert skulle 
bidra till mimen. Det var ett ämne som inte låg långt borta från mi
men och lika viktigt som dans och akrobatik". 

Mimlinjen blev både isolerad och mera självständig i de anrika 
men slitna lokalerna på Blasieholmstorg. Den låg geografiskt långt 
ifrån den övriga verksamheten på Statens Dansskola i det moderna 
Filmhuset på Gärdet. Med en klass i taget och Stanislav som den 
enda mimläraren kom den till sin utformning mer att likna en privat 
skola än en statlig institution. Mimstudenterna hade inga andra stu
denter att relatera till, den första klassen var pionjärer. De följande 
klasserna mötte inte sina äldre eller yngre kurskamrater eftersom det 
hela tiden bara var en klass i taget. Stanislav liksom akrobatikläraren 
Pierre de Olivo välkomnade de mimare som hade gått ut att komma 
och träna med klassen. Det hände då och då. 

Gallring 

Stanislav var angelägen att ha ytterst hög kvalitet på sina elever och 
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använde sig av det som för honom var helt självklart från Polen, att 
man fick gå första terminen eller året på prov. T vå elever fick sluta 
efter första terminen. Så gick det till på många skolor i Europa, 
dock inte i Sverige och som tidskriften Nyhetsmagasinet 7 dagar (bi
laga till SVD 1982) skriver: 

''När utbildningsministern JJ,r höra talas om att två elever mer eller 
mindre sparkats ut från utbildningen resulterar det i ett mer eller mind
re upprört telefonsamtal mellan minister och mimrektor: 

"Hur i himmelens namn kan ni använda så odemokratiska metoder? 
undrar utbildningsministern och Brosowski svarar: 

''Det är mer humant att genast tala om for eleverna hur stora möj
ligheter de har att bli en duktig mimare, än att ljuga i tre år. Det 
krävs tio procent talang och nittio procent hårt arbete for att bli en god 
mimare och jag vill att den här utbildningen bara ska Ja, fram goda 
mimare': 

Stanislav tycker fortfarande att det skulle vara en provtid på sko
lan eftersom det är omöjligt att veta hur en student ska anamma 
konstformen och undervisningen, hur noggranna inträdesprov man 
än har. De första åren hade han förutom de utlysta antagningarna, 
separata inträdesprov med några som han ungefär som Tomaszewski 
"plockade upp från gatan", klassen ombads söka bland sina vänner 
och bekanta efter lämpliga kandidater. 

I en artikel ur tidskriften MusikDramatik (2/83) säger Stanislav: 
''Första året latar de sej. Från skolan är de vana att utan egen an
strängning bli undervisade. Det ska jag ändra på nu. 'Skolan ska ej lära 
dej, utan du ska lära dej i skolan' är mitt motto. " 

Att lära sig besjäla en rörelse 

Ingenting lämnades åt slumpen i mimträningen. Stanislav såg allt. 
Varje försök till slarv eller en sekund av okoncentration uppmärk-
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sammade han och angrep direkt. Han krävde total koncentration 
i varje ögonblick. Han ville lära ut hur mycket koncentration som 
krävdes. Alla former av slarv förkastades och han krävde att var och 
en tog tag i träningen så mycket den hade kapacitet till. Det fanns 
inga ursäkter för sen ankomst, trötthet, skador eller förkylningar. 
Var man ur form av någon anledning såg han gärna att man ändå 
kom för att sitta och följa undervisningen. Han menade att man 
gick miste om värdefull kunskap om man var borta. Det stämde 
också eftersom det inte fanns någon vikarie eller rutin för hur man 
kunde ta igen en missad lektion. Var man borta så var man inte där 
och då fick man nästan skylla sig själv. Någon av klasskamraterna 
fick förmedla vad man missat. Själv var han ytterst sällan hemma. 
Ett par Alvedon och så körde han igång. Han brukar säga att man 
glömmer bort att man är sjuk när man väl sätter igång. Det hände 
att en eller annan student ifrågasatte lektionerna: 

"När man kom i dinch eller ville diskutera undervisningen, rea
gerade han kraftfullt. Han kunde bara lämna salen och gå en trap
pa ner till sitt rum", minns Bosse Lindström. "Studenterna fick då 
gå ner till honom och knacka på. Han öppnade förorättad och sa: 
"Okej, du, jag kan sälja korv, jag kan köra taxi jag behöver inte vara 
här." Studenterna fick böna och be för att han skulle komma upp 
till lektion igen. När han sedan kom upp sa han "Ok då kör vi" och 
fortsatte undervisningen." 

Mimträningen kan ifråga om att lära sig den specifika mimtekniken 
liknas vid ett hantverk. Det krävs noggrannhet i varje moment och en 
ihärdig upprepning av dessa moment. Ett nötande av teknik tills det 
sitter i kroppsminnet och blir till ett redskap. De rörelser som kän
netecknar mimen har då erövrats och man kan använda mimteknik
en som ett redskap, ett uttrycksmedel. Man var ständigt granskad av 
Stanislav som såg till att rörelserna var korrekta. Efter mycket möda, 
svett och ibland tårar anammas det som man trodde var omöjligt. 
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Många är vi som minns hans lektioner i mimteknik där han står 
i centrum av en cirkel av tio studenter och är helt uppfylld av en 
enstaka rörelse. Han växlar mellan helt olika sorters rörelser. Huvu
det som lustigt rör sig stackaterat som ett urverk. Bröstkorgen som 
växer och till synes lyfter hela honom som en ballong. Hela han är 
engagerad. Undervisningen är mycket musikalisk och rytmisk efter
som han hela tiden ackompanjerar sig själv med sin röst, som ger 
rörelsen dess essens och förstärker uttrycket, ger oss en ingång till 
rörelsens kvalitet. Det är ljud han gör. Han surrar som ett bi, han 
kluckar, han väser, han stånkar "yyy haaa, yyy haa". Vi står där och 
försöker, som han, hitta in i det inre av rörelsen. Vi ska inte göra 
några ljud själva, vi ska finna ljudet inom oss och fortplanta det i 
rörelsen, säger han. Besjäla rörelsen. Inlevelseförmågan sätts på prov, 
liksom tillgången till fantasi. 

Stanislav förmedlar också det rörelsen ska uttrycka med ord, meta
forer och bilder. Han skapar i stunden och vi följer med i alla hans 
skiftningar. Han säger: "Du är så tung i kroppen som om du bär på 
din älskade som blivit skjuten." Eller "Du förnimmer vattnet, det 
är ljummet, dina armar flyter upp". Eller "Din bröstkorg hård som 
vore den klädd i rustning." 

Då hans svenska ibland inte räcker till syns det vad han menar 
med kroppens rörelser, han är fascinerande att titta på. En meta
morfos framför ögonen. Den respektingivande mannen upplöses i 
något alldeles annorlunda. Smidig som en fisk förflyttar han sig för 
att blixtsnabbt förvandlas till en demonisk jätte. Rörelserna är ex
akta. Han kan hitta in i vad som helst tycks det och likaså släppa det 
när han vill, för att ge oss en instruktion. Mimen blir tydlig för oss, 
vi ser honom göra det rakt framför oss, även om vi inte klarar det 
själva, det går liksom inte att ifrågasätta. Sedan går han runt och kor
rigerar medan vi nu själva rar generera egna bilder och det är inte lika 
lätt. Man ska inte imitera, man ska inspireras och hitta sitt eget indi-
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viduella uttryck. Han är uppmärksam på om någon bara härmar, det 
blir tomt och ytligt, tycker han. Man blir nervös när han närmar sig 
med sin granskande blick. En halvdålig koncentration eller ett fniss 
är inte seriöst arbete på Stanislavs mimlektion. 

Han tar i studenternas kroppar för att korrigera en hållning, en 
bröstkorg som inte pressas tillräckligt mycket framåt, en axel som 
inte är tillräckligt avspänd. Handgripligt förs kroppen åt det håll den 
ska. Stanislav kan låta studenterna undersöka dynamiken vetenskap
ligt - praktiskt för en kort stund. Känna den riktiga tyngden genom 
att bära varandra eller ett föremål eller dra i ett verkligt rep, för att 
förnimma känslan och sedan återskapa den i en mimrörelse. Han 
har ingen rekvisita förberedd utan man arbetar alltid i ett tomt rum 
och rar i detta fall hämta något som kan användas. Han kan sedan 
ge exempel på hur man i mimen måste kompensera den verkliga 

tyngden genom att placera kroppen så att det ser ut som om det är 
tungt. 

Mimundervisningen byggde på den mimteknik som Stanislav lärde 
ut genom att visa rörelserna och eleverna härmade och försökte göra 
dem till sina. Utifrån mimtekniken, verktyget, formen av gestaltande, 
gjordes improvisationer och etyder. Etyderna var främst soloarbeten 
som en gång i veckan visades för Stanislav som gav direktrespons. 

Det tredje året gjordes slutproduktioner och det var Stanislav 
som dramatiserade kända sagor eller klassiker eller skrev sina egna 
pjäser som han koreograferade och regisserade. Under mimutbild
ningens första 12 år var han alltså förutom att vara utbildningens 
enda mimlärare också den som skapade och iscensatte slutproduk
tionerna. Under denna tid arbetade han dessutom som koreograf på 
alla Stockholms institutionsteacrar (Operan, Stockholms Stadsteat
er, Dramaten). Stanislav skapade alltså de fyra första mimkullarnas 
slutproduktioner. 

När han startat mimlinjen återvände han på semester till Polen och 
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blev intervjuad i Tidningen "SLOWO" (Order) 
''Skådespelare på Sscenskolan och Riksteatern i Stockholm, Sverige, är 
mer och mer intresserade av att jobba med den nutida pantomim som 
kommer från Polen. Denna form tar fram potentialen som ligger där och 
väntar utan att lägga på en särskild stil, i och med det ger man artisten 
frihet till egen interpretation vilket är extra användbart for ta/teaterns 
skådespelare. Det är en modern form som ger möjlighet till individ
ualiserat spel tack vare att skådespelaren kan låta den växa och ta form 
utifrån egna forutsättningar. Den möjligheten ger inte den traditionellt 
franska skolan. " 

Drömmen om en egen mimensemble i Sverige 

Sranislav hade inte tänkt stanna vid pedagogiken uran var egentli
gen mest intresserad av att starta en egen mimceacer i Sverige. Men 
som pionjär stod han inför samma siruacion som en gång Henryk 
Tomaszewski i Polen. Det fanns ingen som kunde hans mimceknik. 
Han måste börja utbilda mimare förse. Hans ide var att bygga en en
semble av den första mimklassen och han tänkte sig bli gruppens le
dare. Eleverna motsvarade hans förväntningar genom art arbeta hårt 
och entusiastiskt och anamma mimen. Han kunde göra fullödiga 
mimföresrällningar med klassen det tredje året. Han började med 
att skapa ett mimodram, Rörelse, ett ensembleverk som handlade om 
hela jordens och mänsklighetens utveckling från kosmos, jordens 
glödande inre, tidiga organismer, växtlighet och djur, människor
nas kamp mor makterna och varandra, same en del som var som en 
klassisk cirkus fast med mimade hästar och lina, tyngder m.m. Han 
iscensatte också ett litterärt verk De ombytta huvudena, (efter Tomas 
Manns roman). 

När det började närma sej examen för den första mimklassen 
1977 kom diskussionen i klassen igång om att bilda en fri mimrear-
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ergrupp. Mimklassen som var ung och driftig ville driva sin grupp 
kollektivt, utan ledare. Stanislav, som hade intresse av att leda grup
pen, berättar att han trodde att det fungerade som i Polen med en 
mecenat eller impressario som tog hand om marknadsföring och 
ekonomi. Han menade att om han kom med konstnärlig kvalitet 
till Sverige borde staten bistå med medel. Stanislav berättar att han 
bjöd in Kulturrådet till "De ombytta huvudena'' när de gästspelade 
på Dramaten men fick svaret: "Vi har inte tid att springa på alla 
föreställningar". De bad honom skicka in en bidragsansökan istället. 
Stanislav förstod att det skulle innebära helt andra arbetsvillkor att 
ha en pantomimteater som fri grupp i Sverige jämfört med hur det 
fungerade i Polen (med den statsunderstödda mimtruppen på 25 
anställda med fast månadslön). Klassen diskuterade sin framtid och 
ställde frågor till Stanislav om hur han hade tänkt sig ledarskapet och 
var han stod politiskt. Det bildades just under denna tid många fria 
teatergrupper, där de flesta ville prova sina politiska ideer i arbets
sätt och ledarskap. Det var stormöten och alla skulle vara delaktiga i 
besluten. Stanislav hade ingen aning om det politiska vänsterklimat 
som var rådande i Sverige när han lämnade Polen. Han säger att han 
hade lite svårt att följa med i den politiska debatten eftersom han inte 
kunde svenska. Han ville ägna sig åt konsten. Med sina erfarenheter 
från Östeuropa fann han det ganska obegripligt med vänstervågen. 
Han menar att det var lönlöst att försöka förklara hur det var att leva 
under kommunismen i Polen: "Då skulle de behöva flytta dit och bo 
ett par år". Han beskriver det som närmast chockartat när han blev, 
som han säger, förhörd av studenterna om sina politiska åsikter. Han 
säger att de ville kolla om de kunde "godkänna" honom. Han rycker 
att den "kommunistiska förföljelsen" han mötte då var värre än den 
i Polen för att den var så totalt oväntad. I dag kan han skratta åt det 
hela och rycker att bägge parter var unga och naiva. 
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Pantomimteatern - Sveriges forsta mimensemble

Våren 1977 bildades Pantomimtatern som fri grupp. Gruppen valde 
att driva sin teater kollektivt. I Pantomimteaterns första egna uppsätt
ning " Processen", en dramatisering av Franz Kafkas roman, delade 
man på regin och även producentskapet. Bosse Lindström minns 
hur de hade delat upp Sverige mellan sig och satt och ringde runt 
för att arrangera sina rurneer. Pantomimteatern hade dock ännu ett 
samarbete med Stanislav då gruppen bildats. Han dramatiserade och 
regisserade sagan "Jakten på näktergalen" av H.C. Andersen. 1979 
turnerade de runtom i landet med den. Stanislav ville, som han säger, 
gärna ge dem "en brödbit på vägen" i starten. Eftersom det hade gått 
bra med denna första mimklass i Stanislavs egen regi beslutades om 
ett inträdesprov för en ny kull. 1977 började nästa klass som gick 
ut 1980. Även den klassen bildade en egen fri mimteatergrupp, 
Mimensemblen, som förutom att skapa mimföreställningar också 
anordnade en förberedande kurs i mim. Några av kursdeltagarna 
kom sedan in på mimlinjen. Stanislav hade fler ideer, han ville starta 
ett centrum för mimteater med undervisning och föreställningsverk
samhet samt utrymme för experimenterande. 

Mimen integreras i andra scenkonsiformer 

Det avgångsklasserna på mimlinjen gjorde på scenen i sina slut
produktioner i slutet av sjuttiotalet och i början på åttiotalet hade 
inte förekommit i Sverige tidigare. Främst var det formen av en
semblemim som var ovanlig och födde ideer hos några regissörer 
till hur mimare skulle kunna gestalta partier av rörelse i operor och 
teaterproduktioner. Stanislav anlitades som koreograf vid ett flertal till
fällen. Det blev mim i föreställningar på Stadsteatern, Dramaten och 
Operan. På hösten 1977 samarbetade Stanislav med en landsman, Jurij 
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Lederman, som kommit till Sverige ungefär samtidigt som Stanislav. 
Lederman var skådespelare och regissör och satte upp "Orfeus och 
Eurydike" på Stadsteatern i Stockholm. Stanislav koreograferade och 
medverkade även på scen. Då hade han börjat utbilda sin andra mim
klass som medverkade i nästa pjäs som han koreograferade. "Haren 
och Vråken" på Stadsteatern, regi Fred Hjelm. Stanislav knöt sedan 
Lederman till mimucbildningen som scenframställningslärare. Sta
nislav fortsatte med undervisningen och tog in en tredje klass 1980. 
1982 flyttade mimlinjen till Scenskolans lokaler på Södermalm. 
Lokalerna renoverades och utrustades med stötdämpande golv för 
fysisk träning. Stanislav fick fler koreografiuppdrag och tog med sig 
den mimklass som han hade i undervisning på skolan under den ak
tuella perioden och kunde på så sätt kombinera sin undervisning med 
koreograferandet. För studenterna blev det praktik. Klassen med
verkade som mimare i föreställningar på kvällstid och hade under
visning på dagarna. "Marionetter'' (opera) regi Peter Oskarson (som 
en gång varit hans elev på scenskolan) "Ett midsommarbröllop"(opera, 
SMDE ) regi Erik Appelgren, "Tannhäuser" (opera), "Stormen", regi 
Göran Järvefelr, "Kejsar Jones" (opera), regi Lars G Telestam, är ex
empel på uppsättningar samt regissörer som intresserat sig för mim 
och som anlitade Stanislav och hans studenter. I Shakespearepjäsen 
''Stormen" på Dramaten ( 1983) som Göran Järvefelr regisserade spe
lade även Stanislav en mindre roll som Kapten. Oförglömligt för oss 
som medverkade är när en av skådespelarna blev sjuk och Stanislav 
plötsligt fick rycka in och spela med i sin egen koreografi tillsam
mans med sina elever. Han hade skapat en mardrömslik och raffi
nerad måltidsscen med eldsprutning. Vi hade alla groteska masker 
och kostymer. Jag minns vår förvåning mitt i agerandet, då en av de 
maskerade personerna plötsligt sprakade av energi och liksom växte 
i formar. Vi viskade till varandra: "Det är ju Stanislav!!" 
Sex personer ur avgångsklassen 1983 bildade den tredje mimgrup-
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pen Panopticon. Som start på sin egen väg hade denna grupp liksom 
de två tidigare, med sig produktioner som Stanislav dramatiserat och 
regisserat för klassen. Sedan skulle det dröja arton år till nästa fria 
mimgrupp bildades av en mimklass (Projektor 2001). Stanislav ska
pade nya verk och tog upp sina tidigare som slutproduktioner fram 
till 1986. 1987 blev Stanislav på nytt tillfrågad om ett koreografi.
arbete på Dramaten. Peter Oskarson skulle sätta upp ''Drottningens 
juvelsmycke" av C. J. Love Almqvist. Stanislav beslutade att klassen 
skulle medverka. Oskarson och Stanislav hade gjort ett lyckat samar
bete på Operan ett par år tidigare med ''Marionetter". 

64 



MIMINJEN PÅ TEATERHÖGSKOLAN 

Läsåret 1992-93 blev det ett uppehåll med intagningar i och med 
mimutbildningens överflyttning från Danshögskolan till Teater
högskolan. Det öppnade för samarbeten och utbyten mellan ut
bildningarna på Teaterhögskolan. Mimutbildningen hade då haft 
sina lokaler på Teaterhögskolan i tio år. Teaterhögskolan ordnade 
under det läsåret på försök en fortbildning för mimare i regi. Kursen 
skulle löpt hela läsåret men blev till sist bara två månader. Lärare 
var Stanislav och regissörerna Philippa Waller och Eva Gröndahl. 
Sex deltagare varav fem var mimare och en clown. Under den tiden 
omorganiserades mimutbildningen. Det skulle bli antagningar vart 
fjärde år men tre års utbildning. Under åren dessemellan skulle det 
ges fortbildningskurs och/eller preparandkurs i mim. 

Under åren då Stanislav främst koncentrerat sig på att utbilda mi
mare utvecklades den textbaserade teatern på svenska scener också 
till att i många fall influeras av rörelsekonst av olika slag. Dansare 
började också tala på scen och arbeta med karaktärer och situationer 
likt teater. Särskilt den tyska koreografen Pina Bausch gjorde starkt 
intryck på många scenkonstnärer med sitt sätt att bryta ned dansens 
estetik och ta in olika typer av människor på scenen, som fick vara per
sonliga. Bausch inspirerade scenframställningsläraren och regissören 
Jurek Sawka som arbetade på Teaterhögskolan. Han tog kontakt 
med Stanislav och det blev ett samarbete mellan en mimklass och en 
skådespelarklass i början av nittiotalet. De utforskade skådespelarens 
gestaltande med tillvägagångssätt inspirerat av Bauschs metod att ge 
sina dansare frågor att svara på genom gestaltning. 

Till hösten 1993 planerade Teaterhögskolan en ettårig regikurs 
med Martha Vestin och Stanislav men det blev inte av. Istället togs 
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den sjunde mimklassen in. Jurek Sawka och Stanislav fomatte 
sitt undersökande arbete kring scenisk gestaltning utanför skolan. 
Det ledde till två föreställningar "Bekännelser och andra åtbörder" 
1993 same "Öster om väster, väster om öster" 1995. I dessa projekt 
fortsatte samarbetet mellan mimare och skådespelare. I "Öster om 
väster, väster om öster" medverkade Scanislav själv på scen som solist 
i inledningen av föreställningen. 

"Det var rolige därför att jag kunde iaktta mig själv. En stor glädje 
att jag kunde göra vad jag ville med min kropp och njuta av det här. 
Men det som tröttar mig med att vara skådespelare är upprepnin
garna. Man gör om, man gör om, varje dag, varje kväll och så igen. 
Det orkar jag inte". 

Scanislav funderar på om det är därför undervisningen är så fa
scinerande för att varje lektion är som "en ny föreställning". Han 
uppskattar att man inte upprepar någonting som man redan lagt, 
att det är helt nytt och på andra premisser. Han blir inspirerad av 
studenterna, deras ideer, deras alster. 

"Det är mycket skapande, det är mer skapande än sedan när det 
kommer föreställning och man exekverar eller upprepar. Jag måste 
trivas själv, jag måste ha alltså en känsla som om jag improviserar fast 
jag inte improviserar. Det är ungefär som jazz. Man har ett tema och 
man kastar sig in och håller på och då blir det för mig levande. Om 
jag skulle gå genom 'sidan cretticvå, kapitel ett - då börjar vi'. Då är 
det inte kreative, då är det dött. Jag måste vara kreativ för att dom 
ska vara kreativa. De måste ha känslan att jag skapar det precis för 
att inspirera dem. Om jag kommer med vetskap och auktoritet ja, 
ja, ja då blir det inte det." 

"Och jag har publiken alltså varje dag! Varje gång jag kommer, den 
är inte stor kanske åtta-tio personer, ibland fyra men det är också en 
publik. Och det är närkontakt!" 

Stanislav märkte också något annat när han repeterade och stod på 

66 



scen igen efter så många års uppehåll. Han hade tappat känslan för 
att upprätthålla ett flöde, en scenisk koncentration som ska hålla för 
ett par timmar. Han berättar att han nu är så att säga inprogrammerad 
på de korta ögonblick då han går upp på golvet på lektionerna för att 
visa något mimiskt med inlevelse i kanske trettio sekunder. 

"Så det gällde att kunna sitt förlopp i sitt flöde utan att det bryts 
och man börjar reflektera: "Vad fan gör jag här". Det måste man 
träna och det förlorar man om man inte är aktiv." 

Men det var också de höga krav som han har på sig själv och som 
han delar med många erfarna skådespelare, en prestationsångest som 
gjort att han inte lockats tillbaka till scenen. 

Stanislav som scenframställningslärare 

''Kroppen måste medverka till formuleringen av ordet. "
Fram till 1989 hade Stanislav varit helt koncentrerad på att leda 
mimucbildningen. Under nittiotalet började han undervisa parallellt 
på mimutbildningen och skådespelarucbildningen. Scanislavs tankar 
om mimen fördjupades när han började undervisa skådespelarscu
denter igen och fick en annan ingång i sitt arbete. Han fick syn på 
rörelsens betydelse i förhållande till texten. Han hade börjat tappa 
inspiration men fick nu ny energi. 

"Jag hade börjat känna, nu fan ska jag lägga ner. Mitt batteri hade 
laddats ur. Entusiasmen var slut och jag kanske nådde den här bot
ten och fick inspireras till någonting annat. Men nu fick jag pers
pektiv på vad jag gör och jag upptäckte att det inte var så dumt. Att 
det var bra!" 

"Ja, under mitt trettioåriga krig (skratt) förnekar jag inte att det 
fanns sådana lektioner där jag inte kunde titta mig i spegeln alltså, 
ett polske uttryck, jag stod inte ut med mig själv". 

"Visst, det var så ibland. Det är dåligt väder, man har sovit illa, 
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man har problem hemma och studenterna kommer och gäspar och 
är inte där och ändå måste man börja. Och då börjar man och ibland 
alltså känner man att man kämpar mot tiden och tragglar och en 
vilja att det ska ändå gå. Dom bästa dagarna är när man säger 'Va, är 
klockan redan ett? Okej, då måste vi sluta. Tack ska ni ha'." 

"Jag upptäckte", säger Stanislav, "att skådespelaren borde gå genom 
mimen till det verbala. I början när jag undervisade på Statens scen
skola på sjuttiotalet var det mim för skådespelarna också men jag 
upptäckte att vissa saker är inte nödvändiga för dem. Man måste 
ta hand om någonting annat. Det blev en omstrukturering för jag 
ska inte lära dem att mimiskt gå upp för trappan eller dra rep. De 
behöver inte det. De behöver en uttrycksfull kropp". 

Stanislav började utforma några nya övningar. Han vill att skåde
spelarna ska upptäcka kroppens möjligheter till uttryck genom att 
utforska sina egna rörelser. Han vill komma bort från förevisandet 
och har lämnat det helt i detta sammanhang. 

"Jag upptäckte att ju mindre jag visar desto mer stimulerar jag 
studenten att komma fram med sina alster, korrigera - självklart men 
inte ge en färdig produkt:"så här ska du göra, aha, okej". 

Han vill att skådespelaren ska börja med tanken, gå genom krop
pen till ordet. 

"Tanke, kropp, uttryck. Ordet kröner rörelsen", säger han. 
Han tycker inte om rörelseövningar som är för inåtvända. Det 

kan han kalla "masturbation, självbespeglande och introvert". Han 
vill leda allt till det teatrala, till det sceniska, till att förmedla någon
ting. Och han vill att hans studenter ska komma in i det tänkandet 
omedelbart. 

"Det gäller att stimulera skådespelarna att bryta spärren och kom
ma ut med rörelse. De är lite trögare, i allmänhet. Mimarna kan 
hoppa och vifta med armarna, man måste tämja dem, s.a.s . .  De har 
alldeles för lätt att komma med rörelse, de hinner inte med att bygga 

68 



upp tanken. Däremot skådisarna måste man uppmuntra för att de 
ska komma ur skinnet, komma ut ur "köttbullelandet". Komma in i 
en annan dimension för att sedan komma tillbaka. Och ha erfaren
heter efter resan, hur det smakade, hur det kändes och vilken energi 
man behövde för att göra det. Och sedan behåller man energin och 
kan dämpa rörelsen." 

"Alla skådespelarsrudenter har lire skev uppfattning om mig. De 
tror att jag kräver att de ska klappa väggar eller jobba med osynliga 
föremål eller nåt sånt. Men för skådespelarna är språket, ordet, det 
ultimata." 

"För mimarna är det ultimata rörelsen, därför måste de kunna vara 
precisa, ha teknik, kroppsbehärskning och visserligen måste skådespe
lare också ha kroppsbehärskning men som support till order. De måste 
också vara medvetna när de står om hur de håller händerna och att 
det är skillnad om man står och knyter nävarna eller har en öppen 
hand, vad det betyder." 

"Senare kom jag på att rösten också behövs för att ge rörelsen kvali
tet på mimurbildningen." 

"Med tanken att rösten behöver kroppen, så behöver kroppen 
rösten. Det är organiskt. Även om vi inre sjunger eller vrålar så för
nimmer vi rösten så rörelsen inre blir stum." 

"Rörelsen blir fylld av ljud som inte hörs, som publiken kan känna 
och ana." 

På senare år har Sranislav då och då samarbetat i scenframsräll
ningsundervisningen med kollegor på skådespelarprogrammet. På 
initiativ av Teaterhögskolans dåvarande rektor Fred Hjelm arbetade 
Sranislav mimiskt med skådespelarsrudenrerna i Freds återkommande 
"Shakespeareblock". Freds regi passade mycket bra med Stanislavs 
mim. Fred ville ha en tom spelplats och en del mim i form av imagi
nära hästar, traditionell mimgång och koreografiska moment som 
förhöjde spelet. Nuvarande rektor, Olle Jansson, och Stanislav har 
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också samarbetat i några scenframställningsblock med scener av 
Tjechov, Strindberg och Ibsen. Stina Ekblad har nu tagit över an
svaret för arbetet med Shakespeare. Stanislav och Stina har inlett ett 
samarbete. 

Under 2000-talet har Stanislav undervisat mer och mer på 
skådespelarprogrammet i längre sammanhängande perioder, nu som 
scenframställningslärare med inriktning rörelse/mim. Han berättar 
att Keve Hjelm, rektor och senare professor vid Teaterhögskolan på 
1990-talet, tyckte att skådespelarstudenterna skulle ha stor nytta av 
att inleda sin utbildning med Stanislavs mim. 

Professor i mim 

1998 beslutade Teaterhögskolan i Stockholm att utbildningen skulle 
vara fyraårig. Två mimklasser har hittills gått fyra år. 
Under år 2000 startades arbetet med en utbildningsplan. En grupp 

yrkesverksamma mimare gjorde tillsammans med skolan en undersök
ning av mimutbildningens behov och lade förslag på förbättringar. Ut
bildningsplanen fastställdes och mimlinjen blev mimprogrammet. 
Mimprogrammet fick en utbildningsledare för att strukturera och 
ansvara för mimutbildningens utformning i samråd med Stanislav 
och rektor. Mimutbildningen integrerades i Teaterhögskolans verk
samhet i högre grad. Utbildningsledaren delade också undervisningen 
i mim med Stanislav. Under våren gavs en förberedande mimkurs 
på två månader. Stanislav blev år 2002 utnämnd till Sveriges första 
professor i mim. 

Den nya sortens mim 

Stanislav fascineras fortfarande av rörelsen och han har hittat en ny 
ingång till sin undervisning. Med åren har han erövrat det svenska 
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språket och verbaliserar i alle högre grad vad han gör, han kan nu
mera c.o.m. tänka sig att inleda en lektion med ett längre anförande 
och kan därmed med sin långa erfarenhet ge av sin kunskap på ett 
annat säcc än tidigare. När han var ny i Sverige kunde han helc enkelc 
inte formulera sig tillräckligt bra på svenska, säger han. 

''Att bara prata om mim blir tråkigt, att separera det teoretiska från 
det praktiska, men nu har jag hittat en del som är outforskad och jag 
tror att jag varje dag gräver djupare och hittar nya saker. Och det är 
baserat på rörelse. Det är rörelse." 

Stanislav vill komma så långt från imitation som möjligt, han vill 
inte att hans studenter ska bli små kopior av honom. Han rycker att 
han har sett för många exempel på det. 

"Den mimare som för det mesta uppträder på gator och corg, en 
vitsminkad idiot. Alltså jag rar utslag när jag ser en sådan." 

Hans mim har aldrig befästs med hans namn, den benämns inte 
som "Brosowskimim". Det är annars vanlige då en person sätter sin 
prägel på en viss inriktning inom en konstart, och dessutom förestår 
en yrkesutbildning. Kanske är det omgivningen som namnger, för 
att skilja stilar år, för upphovsmannen eller -kvinnan ter det sig 
möjligen mindre nödvändigt. 

"Nej, jag har aldrig haft en längtan att liksom titulera min mim 
efter mitt namn, det skiter jag fullständigt i. Jag eror att själva rörelse
konsten är fri. Sen rar de andra säga polsk mim eller fransk mim, det 
spelar ingen roll. Var och en sätter sin prägel på den." 

Ensemblemim i Sverige på 2000-talet 

Ensemblemimen är signifikativ för den inriktning som Stanislav före 
med sig från Polen och utvecklat. Som mimare utbildas man i solis
tens roll, att kunna skapa och bära en historia ensam, men också 
i ett avancerat gruppsamspel. Man lär sig acc underordna sig i en 
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form där det fysiska samspelet uttrycker någonting. Ett samspel i 
rörelse som är musikaliskt-rytmiskt och kroppsligt med sinnet och 
tanken involverat i skådespeleri. Det möjliggör det förhöjda och en 
frihet att kunna avspegla skeenden utöver de rent mänskliga rela
tionerna. Under åttiotalet förde både Pantomimteatern och Mim
ensemblen detta vidare. Det skulle sedan dröja nästan tjugo år tills 
ännu en mimgrupp bildas av en mimklass, som valde att utveckla 
ensemblemimen. Projektor skapar rörelsebaserade föreställningar, 
ofta i samarbete med regissören Lars Rudolfsson. Sedan Stanislav 
slutade att göra slutproduktionerna och inte längre koreograferar 
på teatrarna förekommer inte stora mimföreställningar i hans regi 
längre på mimutbildningen. Det som ersatt Stanislavs undervisning 
i ensemblespel är olika former av modern dans m.m. samt arbetet 
med slutproduktioner och vissa perioder av fördjupat arbete i olika 
scenframställningsmetoder, med andra pedagoger .. 

2003 iscensatte mimgruppen Projektor FNs 'Barnkonventionen" 
som en mimföreställning i regi av Lars Rudolfsson. Projektor gjorde 
2004 en turne i Östeuropa med "Barnkonventionen" och Stanislav 
blev medbjuden som ett betydelsefullt "dragplåster" i Polen. 

"De här sista två kullarna blev lyftet för mig, då började man 
se resultatet av mitt nya sätt att arbeta. Inte bara det här intuitiva, 
entusiastiska utan också med reflektioner och distansering och lite 
mer frihet för studenterna. För i början fanns ingen frihet för dem, 
jag gjorde samma fel som Tomaszewski. Jag såg mig själv på scenen, 
mina uttryck." 

"Nu när man ser studenterna ser man inte mina uttryck, man ser 
deras uttryck. Så jag tror den vägen är bra. Och den "stimulansväg
en" kräver mycket snack, mycket analys och väldigt lite av att visa en 
färdig produkt, men däremot att pusha till att skapa uttrycket. Att 
hitta i sin egen kropp." 

Stanislav vill absolut behålla mimens tema och moment, men som 
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medel - inre som mål. 
I början var mimtekniken också målet, en form som användes 

koreografiskt i mimföreställningarna. Det fanns en fascination inför 
illusionerna som nu inre längre intresserar publiken, det har blivit 
tomma schabloner - som imaginära väggar, att dra ett osynligt rep. 

"Man måste kunna tekniken , men kopplat till det kreativa tänkan
det. Så att man inre hamnar i ett fack som "kvalificerad mimare." 

* 

Mellan lektionen i scen.framställning och styrelsemötet har han en paus. 
Rastlösheten segrar över tröttheten och han går motvilligt ner till skolans 
matsal, snackar med Andreas som forestår serveringen och slår sig ner 
vid ett av borden. Han har behållit en del av de kontinentala vanorna, 
han smuttar på ett glas rödvin på eftermiddagen. Hungern infinner sig 
vanligtvis inte forrän han kommer hem och kan varva ner. 

Stanislav har mjuknat i sin attityd till omgivningen, han har kanske 
blivit lite mer 'svensk: han har anpassat sig. Delvis. Han deltar numera 
i Teaterhögskolans olika aktiviteter och beslutande organ. 

Mimare som haft Stanislav som lärare bjuder ofta in honom till sina 
premiärer, de vill att han ska komma och se vad de gör. Många säger 
"Varför kommer han aldrig och tittar? Han borde vara nyfiken på 
hur mimen utvecklas och hur det går för hans studenter." Det är 
dock sällan han kommer. För många är det obegripligt, de blir be
svikna och tycker det är konstigt att han inte bryr sig om dem längre. 
På en direkt fråga säger han bara 

"Jag går aldrig på premiärer". 
Man kan säga att han släpper ur sina studenter i det fria efter att ha 
hållit dem i ett järngrepp under tre år. Då lämnar Stanislav var och 
en att ta ansvar för sitt eget yrkesliv. Och då är man fri att göra vad 

73 



man vill. 
2007 förbereder han sig på acc ta in den tionde mimklassen och 
kommer att vara dess huvudlärare i mim. 
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I mim är rörelsen det ultimata uttrycksmedler men Sranislav betonar 
att det handlar om art utbilda den kroppsligt tänkande skådespe
laren. Alltför ofta sammanblandas mim med rörelse uran innebörd. 
I Sranislavs mimundervisning är teori och praktik intimt samman
flätat. Utbildningen ger verktyg i det specifika formspråket mim, 
men också metoder att dramatisera sina ideer och iscensätta dem. 
Undervisningen på mimprogrammet fokuserar på gestaltandet och 
syftar till att utbilda mimare som ska kunna agera i olika sceniska 
sammanhang. Utbildningen är upplagd så att studenten lär sig flera 
funktioner parallellt. Det sker främst i arbetet med etyder. 

I detta kapitel ges några exempel på den dialog som Sranislav har 
med sina studenter i deras arbeten med etyder. Varje vecka under de 
två första åren ger han studenterna uppgifter att lösa självständigt. 
Det innebär att studenterna lär sig använda mimen som scenisk 
konstform på ett mycket handfast sätt. Genom att de flesta inre är 
så bekanta med mimen före utbildningen blir det fråga om att pro
va sig fram. Under veckan har studenterna introducerats i ett tema 
inom mimen som de tränat och improviserat inom. Det är menin
gen att de ska använda sig av det tekniska mimmomentet och föra 
in det i en handling. Ibland ger Stanislav fasta förutsättningar, men 
oftare ska studenterna skapa en helt egen story. Varje fredag redovi
sas etyderna och Sranislav ger direkt respons. Under redovisningen 
reds det ut vad som kan vara spelbart i mim. Den övriga klassen 
är närvarande och är välkomna med synpunkter. På så sätt tränas 
studenterna också i regi. De övar upp förmågan att formulera sig. 
Genom att varje student både redovisar och iakttar blir de varse ska
pandeprocessen. De kan lättare förstå sambandet mellan agerandet 
och vad som går fram till publiken. 

Mimen har en mängd olika moment. Av dessa har jag valt att 
belysa några lite mer ingående. Sranislav har utvecklar sin undervis
ning men har behållit kärnan. Han menar själv att han har gått från 
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att undervisa "från hjärta till hjärta" till "från hjärna till hjärta". Han 
har lämnat de impulsiva och spontana åren bakom sej och möter nu 
studenterna med mer analys och teori. Han låter dem också söka 
mer självständigt i formspråket. Han baserar inte inlärningsprocess
en i mim på imitation i lika hög grad längre. Som jag tidigare nämnt 
lärde sig studenterna i början av hans tid som lärare varje moment 
direkt av honom, genom att helt enkelt härma hans rörelser, för att 
sedan göra dem till sina, precis som man oftast gör när man lär sig en 
rörelseform. Man tittar och provar själv. Nu vill han att studenterna 
ska utforska rörelsen själva utan att han ens visar. Han lägger större 
tyngdpunkt på skådespeleriet. Utvecklingen inom mim i Sverige och 
omvärlden påverkar också undervisningen. Medan det förr fanns en 
fascination för mimens illusioner är det inte längre gångbart, menar 
Scanislav. Det spelas helt andra saker på scenerna numera. 
Stanislav tycker dock att träningen i mimteknik fyller ett viktigt 
syfte. Den gör att skådespelaren lär sej "att artikulera utan att slud
dra" när det gäller rörelsen. Tekniken övar också upp en exakthet, en 
smidighet och ett sätt att bibehålla energi på scenen. Framförallt upp
övas förmågan att kommunicera med rörelse, samt en hög kropps
medvetenhet. 

"Jag vill hela tiden slå vakt om individualiteten. Mimtekniken 
måste vara en hjälp att ra fram den egna personligheten, inte en 
hjälp att kopiera en typ." 

"Det ska bli synligt. Klart och rent. Ungefär som när man ritar 
med en svart tuschpenna på en vit bakgrund. Man ser konturerna, 
man ser linjerna." 
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FUNDAMENTEN INOM STANISLAVS MIM 

Några element i Stanislavs mimteknik är centrala som fundament för 
mimen som formspråk. Vissa begrepp används inom andra mim tek
niker eller rörelseformer, andra har Stanislav mer eller mindre själv 
skapat eller format om till en egen variant. 

Spänning, kontrapunkt och identifikation 

Spänning 
Stanislav inleder utbildningen med att tala om och arbeta med de 
tre byggstenarna inom fundamentet. Han börjar med Spänning som 
är mycket viktig men som är svår att verbalisera. Det beror på att 
det är en rörelse som sker djupt inuti mimarens kropp, inuti magen. 
Det är en muskulär ansats som egentligen inte syns för publiken och 
likväl är det själva rörelsens ursprung. Stanislav använder metaforer 
och anekdoter för att bli begriplig. Studenterna får också lägga en 
hand på Stanislavs mage för att känna utifrån på det som sker in
ifrån. Genom hans kropps centrum fortplantas en kraft, en energi, 
som skall ge rörelsen den extra stringens och bärighet som behövs 
för att nå ut till publiken. Detta område i kroppen kallas ofta kropp
ens centrum. Stanislav berättar att somliga till och med anser att 
det sitter en extra hjärna där. Detta är inte specifikt för mimen uran 
länkar snarare mimen till en mängd andra rörelsekonster. Stanis
lav kallar denna impuls för spänning. Under sin långa karriär som 
lärare har han brottats med formuleringen av detta, och han gör 
det fortfarande. Det är just något som man måste erfara i sin egen 
kropp. Det tar också tid för var och en att dels hitta det i sig själv, 
dels praktisera det och få det att bli organiskt. Så småningom, efter 
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idog träning, har det blivit självklart och man tänker inte på det. 
Även den minsta rörelse, som en vridning av huvudet, startar med 
en spänning i magen. Ordet spänning är dock lite missvisande, kan 
Stanislav tycka, eftersom det inte är meningen att man ska bli spänd 
i hela kroppen, utan snarare starta en impuls och fyllas av kraft. I 
verkligheten kan detta ske av sig själv vid vissa reaktioner, men på 
scenen måste mimaren själv skapa impulsen att fylla sig själv med 
energi. Stanislav berättar om en händelse som för honom bekräftade 
tanken om det organiska i spänningen: 

"En impuls utifrån markeras med en spänning, det är något ocivi
liserat, ett primitivt sätt att reagera, som c.ex. ett barn har. Jag minns 
en gång när jag stod på balkongen med min lilla dotter i famnen, 
plötsligt tutade en bil ilsket, och jag kände hur hon reagerade med 
hela kroppen innan hon vände på huvudet och tittade efter vad det 
var. Det är den slags spänning jag menar." 
Han fortsätter: 
"- spänning är en signal att någonting har hänt, en reaktion, som 
s.a.s. föder den rörelse som skådespelaren ska utföra.
- spänningen utgår från kroppens solar plexus, alltså mitt i kropp
en. Där är en kraftpunkt som styr och som reagerar på impulser
utifrån. I mimen gör man spänningen själv, det är ingenting som
bara händer. Man gör en ansats i centrum av magen för att sätta
igång en rörelse. Spänningen ska förstärka rörelsen och fortplanta
energi genom kroppen. Detta gör att kvaliteten och intensiteten på
rörelsen höjs. Varje rörelse ska vara kopplad till spänningen. Det
ökar koncentrationen både hos aktören och hos åskådaren."

"Spänningen ska markeras i kroppen. En viss förhöjning sker. Det 
förkroppsligas. En distinktion. Det synliggör drabbningar. Kroppen 
är inte aktiv om inte centrum ligger i mitten av kroppen. Det gör 
också att processen fysikaliseras." Stanislav delar in spänningen i två 
motsatta processer: 
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Intryck - en impuls som kommer utifrån eller inifrån, en reaktion 
på det. 
Uttryck- en impuls till att göra något. 

Emellan dessa impulser sker en kort avspänning som är lika viktig. 
Vid avslutningen på en tankebåge upphör spänningen, och man är 
redo för ett nytt intryck. Man gör plats för det nya. 

Kontrapunkt 

Kontrapunkten handlar om en motsättning i rörelsen. Rent tekniskt 
innebär det att finna en motrörelse till en rörelse, att hitta den mot
satta riktningen till den första rörelsen. En rörelse kan gå åt två håll 
samtidigt. Det förtydligar och förstärker rörelsen och det ger den en 
skarpare riktning. I vissa fall är kontrapunktrörelsen absolut nöd
vändig för att det ska bli tydligt och överhuvudtaget vara mim. 

Identifikation 

"Identifikationen är det rent skådespelarmässiga momentet, någon
ting som alltså inte kan läras och läras ut rent tekniskt. Här finns 
inga och ffir inte finnas några schabloner", säger Stanislav 

Genom att identifiera sej med det man mimar blir det "verkligt". 
Det kan vara en känslomässig upplevelse i en miljö, det kanske är 
iskallt, det kanske är mörkt och det måste synas i kroppen. Det kan 
också handla om imaginär rekvisita, om man t.ex. håller i en ballong 
behöver man i kroppen ge den hand som håller i ballongen support. 
Annars är det närmast omöjligt att som publik ana vad skådespelaren 
håller i handen, det kan ju vara en blomma, en pinne, men om man 
i kroppen framkallar en förnimmelse och överför det till att röra sej 
svävande en aning kan det ge publiken associationer. Inlevelsen och 
fantasin är vägen till identifikation och ett verktyg för skådespelaren 
att uttrycka sig med kroppen. 
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Skapa - relatera - agera 

Stanislav har utvecklat begreppen spänning - kontrapunkt - identi
fikation till tre ytterligare ord: Skapa, Relatera, Agera som motsvarar 
de andra men tillför fler dimensioner, tillämpbara även i "tal teater". 
Han har utvecklat dessa tankar under de senaste åren, då han arbetat 
mer på skådespelarurbildningen. Han säger lite drastiskt att "många 
skådespelare har lagt sitt centrum uppe i huvudet och kroppen är 
som bedövad, en betongklump med benen fastlåsta på ett ställe." 
Om Skapa säger han: 
"Det är som när man säger "man blir slagen av en tanke", men in
nan man reagerar är det så att säga ofärgat. Man får ett intryck av 
någonting - inom sig eller utifrån. Det fysikaliseras genom en spän
ning inåt i kroppens centrum." 
Relatera: 

"Det kommer en droppe färg i ett glas vatten. Det sker en process, 
långsamt sprider sig färgen i vattnet. Man förhåller sig till intrycket. 
Kroppen är avspänd men inte avslappnad." 
Agera: 
"Göra kroppen redo. Man mobiliserar och ger kroppen order genom 
-en spänning utåt, man agerar."

I detta sammanhang betonar Stanislav det han anser vara det ab
solut viktigaste: Att skapa rörelsen innan man utför den, "Att hinna
före rörelsen". Man har alltid alternativet att avstå från rörelsen. Det
är tanken som bär rörelsen, aktionen. I Stanislavs mim finns inga
omotiverade rörelser.

Övningar på detta bastema är bland det första som studenterna
kommer i kontakt med på mim utbildningen och Stanislav ger enkla
koreografier eller rörelseförlopp där de kan praktisera spänning. I
träningen delas momenten upp för att det ska bli tydligt, senare sker
det simultant - spänningen och rörelsen.
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Exempel på en övning: 
Att sitta på golvet, f¼ en ide och resa sig upp.

Allt agerande ska starta med "spänning", en impuls inifrån solar 
plexus, i centrum av kroppen. Det ska synas i kroppen att man far 
en tanke, att man uppfylls av energi och att detta leder till att man 
reser sig upp. Spänning kräver avspänning och innan man fatt detta 
på plats och det blivit organiskt blir det ganska uppstyltat och det kan 
kännas obefogat, men genom denna energi når mimskådespelaren 
till ett förhöjt skådespeleri. Det går inte att vara helt avslappnad och 
agera i en mimföreställning. Men man måste kunna skilja på och 
styra över detta och hitta en avspänning i rörelsen eller i att stå stilla 
på scen. 

"Spänningen gör att tankarna separeras i rörelserna liksom i skrift
språket där man använder interpunktion; bindestreck, punkt, kom
matecken osv. Spänningen talar om att det kommer en ny tanke. 
Genom att mimen inte använder ord måste tankeprocessen fysikalis
eras istället för verbaliseras. Så att det blir energiförändring i och med 
att man markerar att en tanke börjar och slutar", säger Stanislav. 
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MIMUNDERVISNINGEN 



Under mimprogrammets första två år grundläggs mimtekniken 
genom koncentrerat arbete, ungefär som i ett laboratorium, där 
Stanislav ostört tillsammans med studenterna kan undersöka och 
arbeta med olika moment. Ett noggrant och intensivt dagligt arbete, 
där kroppen ska tränas för att bli ett instrument, som ska kunna ut
föra en mängd olika rörelser. Man ska lära sig att behärska kroppen 
och genom den gestalta det man vill. Mimtekniken innefattar kor
tare och längre perioder av olika moment. Eftersom mim är en visu
ell konstform och dessutom ordlös är det mycket svårt, ja närmast 
omöjligt, att ge den rättvisa i text. Jag vill ändå försöka fånga något 
av hur utbildningen går till och framför allt Stanislavs strävan att ge 
studenterna en stabil grund att stå på, vad gäller den mimtekniska 
formen som verktyg att skapa sina egna föreställningar med. Hans 
metod är att omedelbart sammankoppla mimtekniken med gestalt
ande. I den dagliga träningen lär studenterna sig att aldrig bara göra 
en rörelse i största allmänhet. 
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MIMTEKNIKEN 

Mimtekniken innefattar både rörelse med hela kroppen i ett stycke 
samt en uppdelning och träning av enskilda delar av kroppen. 

Motstånd 

Ett mycket centralt tema inom mimen är att skapa sitt eget motstånd 
i rörelsen. Man lär sig t.ex. att skapa dynamik i rörelsen genom att 
föreställa sig olika former av motstånd. Detta beskrivs längre fram i 
tema belastning och lera. Motståndet gör det möjligt att skapa illu
sioner av exempelvis vind, vatten, ultrarapid. 

Händerna 

Det som mimare internt skämtar om när man tänker tillbaka på un
dervisningen i mimteknik är att man börjar skaka händerna väldigt 
intensivt i luften, som om man hade något på dem som ska bort. 
Det var nämligen så de flesta mimlektioner började, med att värma 
upp händerna och göra skalövningar, precis som när en musiker trä
nar upp sin fingerfärdighet på sitt instrument genom att spela skalor, 
för att sedan kunna musicera obehindrat. Ett upprepande och in
nötande moment, som kallas isoleringar. Man isolerar en kroppsdel 
och övar upp dess rörlighet och man undersöker dess möjligheter 
och dess begränsningar. På så sätt utökar man kroppens rörelse
förmåga och bygger upp ett register av rörelser och tränar samtidigt 
upp sin kroppskontroll. 

Stanislav ställde sig i mitten av rummet och studenterna runtom
kring honom. Och som på en given signal satte han fart och hela 
gruppen drogs med i det intensiva skakandet, som strax övergick i olika 
övningar just med händerna. Det är specifikt för mim att man arbetar 
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mycket med händerna, för att bli sensibel och uttrycksfull. Stanislav 
brukar som ett skräckexempel demonstrera hur en skådespelare som 
är helt omedveten om sitt kroppsuttryck lyfter en stel hand som om 
han hade en protes. 

"Händerna är oerhört viktiga", säger Stanislav. 
Man övar upp känsligheten och förmågan att levandegöra det osyn

liga med handen. Det lilla sköra ges också sitt värde, när handens 
minsta lilla gest ska länkas till den inre impulsen, spänningen. Man 
lär sig att differentiera och dosera rörelsen. 

Man går igenom kroppens rörliga delar: axlar, huvud, armarna, 
bröstkorgen, bäckenet, benen, fötterna. Stanislav har en outtömlig 
källa av variationer på rörelser som man kan åstadkomma med varje 
kroppsdel. Han är mycket uppfinningsrik och inlevelsefull och det 
är roligt att titta på honom, han inspirerar och drar med hela klassen 
i sina fantasier. 

"Det som var så fantastiskt och fängslande", säger en av de första 
studenterna på mimutbildningen, "var ju att han hela tiden kunde 
berika det här ganska återkommande momentet i uppvärmningen 
med associationer av olika slag. Det blev en massa bilder. Att han 
sedan är musiker i botten och kunde rytmisera det hela gjorde det 
så lustfyllt." 

"Jag minns hans exakthet i rörelserna, helt enkelt hans fysiska 
kunskaper i mim och hans ickeverbala sätt att undervisa'', säger en 
annan f.d. student. 

En student ser tillbaka på en typisk mimlektion på åttiotalet: 
"En återkommande minnesbild är huvudlärarens samling och allvar 

klockan tio. Alla har pustat ut efter morgonens danslektion, några 
har duschat. Alla intar barfota golvet, rummet, ansikten mot spegeln. 
Där framme har Stanislav sparkat av sig tofflorna, strukit handen 
genom håret, ordnat tuggummit eller snuset bakom överläppen, 
rullat med axlarna, spänt ut bröstet, kommit i 'aktiv avspänning'. 
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Han kanske säger nåt, en hälsning, nåt litet skämt, men stämningen 
är främst allvarlig. Nu börjar lektionen. Den kommer att pågå tre 
timmar med någon paus halvvägs. Vi är en grupp mimelever i rum
met som simultant tränar mimmoment bakom mimläraren. Vi ser 
hans kropp bakifrån, och framifrån i spegeln, hans koncentrerade, 
ideligen granskande blick. Vänder han sig plötsligt i profil vänder 
sig inom en sekund hela gruppens vältränade kroppar i profil. Vi 
mimar en masse, går på imaginära trottoarer, bär imaginära hinkar, 
krymper under låga imaginära valv. Disciplinen är total." 

"Uppvärmning ska ge känslan att man står inför en publik, inte 
vara introvert", säger Stanislav. Han vill alltid att man ska komma 
upp i ett högt varv och reagerar på när studenterna ibland haft lek
tioner i andra ämnen före mimen som gjort dem avspända och, som 
han tycker, alldeles sömniga. Då måste han anstränga sig för att ra
igång dem och därför tycker han att det fungerar bättre med en 
morgonträning som sätter fart på studenterna. 

Upp på golvet och prova direkt 

Den dagliga undervisningen sker i tretimmarspass. Det inleds med en 
uppvärmning och presentation av ett tekniskt tema. Studenterna tränar 
på det tekniska temat. Sedan görs olika improvisationer på detta tema. 
I slutet av lektionen tittar man på varandra. Det kan vara improvi
sationer eller förelagda uppgifter. På fredagarna sker mer förberedda 
redovisningar av etyder. Tidigt tränas studenten att möta publik i form 
av sina klasskamrater och läraren. 

"Vi har dubbla skyddsnät här", säger han och vill inge studenten mod 
och energi att utmana alla de svårigheter som finns på vägen. Det värsta 
han vet är att sitta och snacka, det är ingenting för Stanislav. Många som 
gått mimutbildningen är ivriga att komma upp på golvet, man har 
trimmats in i att man i denna scenkonstform måste upp på scenen 

88 



och prova. Teori och tankar har sin plats, men det är på scenen som 
det visar sig vad som håller. Tidigt, tidigt lär man sig också att iaktta, 
att göra sin egen bedömning. Det sker genom att studenten redan 
första veckan ska visa något för Stanislav och klassen. 

'Jag tror att mimens kärna är att omsätta tanken i rörelse" 

Att träna sig i mimteknik kräver disciplin likt andra konstarter med 
ett fysiskt uttryck. En mimare börjar vanligen sin yrkesbana relativt 
sent d.v.s. som vuxen, till skillnad från exempelvis inom klassisk bal
ett, där man ofta börjar sin träning redan som barn. Att ha kroppen 
som umycksmedel kräver daglig träning, åtminstone initialt, för att 
erövra ett för kroppen ovant sätt att röra sig. Kroppen ska "omfor
mas professionellt" säger Stanislav. Det betyder att man efter idog 
träning så småningom erövrar en specifik färdighet. Man underord
nar sig ett sätt att röra sig. 

Hur tränas tekniken? Man kan träna upp mimtekniken separat 
och bli enormt skicklig, men Stanislav saknar djupet hos dem som 
enbart ägnar sig åt detta. "Vem som helst kan när som helst göra 
såna saker. Visst, tekniken att kunna att behärska kroppen, det är 
bra, men målet i sig är inte illustration." 

"Det fanns ett tag en fascination i världen inför det här, där man 
kunde trolla fram osynliga personer, osynliga föremål, osynliga trap
por och så vidare", säger Stanislav, "men jag tröttnade på det när jag 
hade undervisat ett längre tag, jag såg begränsningen i det. Vad ska 
man trolla fram vidare liksom. Jag såg kroppens begränsning." 
Han sökte någonting utöver detta som han ville utveckla och un

dersöka i inom sin egen undervisning. 

89 



Stanislav går ur cirkelns centrum 

Stanislav har utvecklat sin undervisning, från att befinna sej i cir
kelns mitt och med studenterna runtomkring sig som imiterade alla 
hans rörelser, till att ha klivit ut ur centrum av cirkeln och står nu vid 
sidan om och visar ingenting. Visst tränas de "klassiska'' mimtekni
ska momenten väggar, dragning, slowmotion, och en mängd andra 
variationer på rörelse, men undervisningen ser annorlunda ut. Han 
har gett sig· in på en mer oprövad väg med inspiration från sin un
dervisning på skådespelarprogrammet. Han vill låta studenterna ra
mer frihet till att själva uppfinna rörelser. Han begränsar sin egen 
insats att förevisa mimen och han avstår från att förmedla kunska
pen om hur man kan animera det osynliga och låter studenterna 
upptäcka ett eget rörelseregister. Han menar att det viktigaste är att 
träna upp sin förmåga att skapa ett eget material. De mimare som 
utexamineras nu är därför inte präglade av Stanislavs rörelsemönster 
på samma sätt som förut och har inte heller de traditionella mim
rörelserna lika grundade. Det förvånade en tidigare student som var 
tillbaka på mimutbildningen för att arbeta med mimklassen en pe
riod under deras sista läsår. Han ville ha med en specifik rörelsekvali
tet i deras föreställning "Kan dom inte röra sej som en robot? Det 
är ju bara 'isoleringar' egentligen", funderade han och steg fram på 
golvet och började röra kroppsdelar i ett flöde som gjorde att det såg 
ut som om kroppen styrdes automatiskt av en inre motor. "Vi var 
så drillade" säger han. Och man kan konstatera att drillningen satte 
spår, då han fortfarande - 25 år senare - kan utföra dessa rörelser, 
trots att han inte tränar på det alls numera. 

"De här sista två kullarna blev också lyftet för mig", säger Stanislav, 
"då började man se resultatet av mitt nya sätt att arbeta. Inte bara det 
här intuitiva entusiastiska, utan också reflektioner och distansering. 
Och lite mer frihet för studenterna. För i början fanns ingen frihet 
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för dem, jag gjorde samma fel som Tomaszewski. Jag såg mig själv 
på scenen, mina uttryck. Nu när man ser dem, ser man inte mina 
uttryck, man ser deras uttryck. Så jag tror den är bra, den här stimu
lansvägen. Den kräver mycket snack, mycket analys och väldigt lite 
av att liksom visa en färdig produkt, utan att pusha till att skapa ett 
uttryck och att hitta i sin egen kropp." 
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10 -CM -ÖVNINGEN ELLER KOREOGRAFERNAS 

KRIG 

lmprovisationsövning i par 
Detta är en av de nyare övningarna där studenterna själva ska upp
finna och upptäcka ett rörelsematerial. På det viset ger Stanislav 
tillåtelse till att skapa egna rörelser. Han fordrar också att var och 
en skall åstadkomma något. Han praktiserar den både på mimklas
sen och på skådespelarprogrammet, liksom på kurser för yrkesverk
samma skådespelare. 

Övningen återkommer under åren på mimutbildningen parallellt 
med de mer förevisande tekniska momenten där han visar och då 
studenterna ska göra exakt som han gör. 

Det är en övning för två personer. Alla i gruppen arbetar samtidigt 
i olika par. 

Den ene initierar en rörelse som har sitt ursprung i en känsla. 
Den andre står tätt intill (därav 10 cm-titeln), och härmar rörelsen 
exakt, i samma tempo och dynamik. "Hämta rörelsen, forma den 
till din." Och när man så lärt sig rörelsens kvalitet och sort ska man 
med rörelsen uttrycka någonting eget. Man ska inte skapa en situa
tion och spela upp en scen. Stanislav förtydligar "Det är en övning i 
att också värma upp det inre, för att ni ska bli en kroppsligt tänkande 
skådespelare. Detta är ingenting annat än inre energi-uppvärmning." 
Ett exempel: Den ene gör utifrån en aggression väldigt hastiga slag 
i luften. Den andre iakttar och härmar rörelsen kliniskt exakt som 
den är, men söker sedan en annan känsla att lägga in i rörelsen, kan
ske kan man göra samma rörelse glatt eller förvånar. 

Han säger: "Missbruka inte rörelse, d.v.s. rör dig inte utan anled
ning" eller "Ja, ni värmer upp kroppen men inte själen. Det borde 
kombineras. För att töja på det inre. Värma upp själen, inte jogga 

92 



inåtvänt, då värms bara kroppen upp", och så spelar han en person 
som lufsar runt med en avtrubbad blick. 

Stanislav går runt i rummet bland studenterna. Han låter dem 
arbeta i fred, men han vill göra dem uppmärksamma på vissa saker, 
som han anser vara det viktigaste i denna övning och som kan gagna 
mimen som uttryck. Då och då ger han feedback till någon som han 
tycker hittat rätt eller tvärtom är på fel väg. Det kan ske genom att 
han ger instruktion medan paret fortfarande agerar med varandra 
eller så ber han dem scanna till för att tala till dem. Han kan visa 
med kroppen vad han menar eller försöka formulera i ord så de ska 
förstå. Ofta innefattar hans kommentar både ord och rörelse. Han 
kan till exempel uppmärksamma att någon stelnat till i en stilla pose 
och påpeka "Behåll kvalitet även vid stillastående. Inte på och av, 
inte slappna av och tappa energi så fort man står stilla. Slocknar det 
inre blir ni osynliga." 

Han avbryter övningen efter en stund, för att be dem byta partner. 
Han vill att man ska möta alla i gruppen i denna övning. Man far 
som student hela riden löpande information medan man arbetar, 
man blir påmind om det man ska tänka på. Under övningar av detta 
slag är Stanislav hela tiden medagerande på så sätt. Han ger en öv
ning, "han släpper den fri" för studenten acc låta sig inspireras av och 
han bevakar samtidigt att man inre drar iväg för långt. Han håller 
studenterna inom ramen för övningen. 
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ÖVNINGAR MED MASK 

Maskerna som används är s.k. "nollmasker". Det är enkla masker 
som täcker hela ansiktet, med ett slätt uttryckslöst ansikte. De är 
tillverkade i tunn vit plast. 
Stanislav förklarar varför han använder sig av mask i sin undervis
nmg: 

"De neutrala maskerna tjänar bara till att stimulera kroppen. Jag 
kan inte berätta genom mina ögon eller mitt ansikte när jag har en 
mask på mig, som inte uttrycker någonting. Då måste jag gå ner och 
försöka hitta samma uttryck, till exempel samma leende i kroppen 
som mina läppar kan fixa. Så jag kan le i kroppen istället." 

Han brukar låta studenterna fortsätta 1 Ocm-övningen med mask 
på. Det tvingar fram en tydlighet. Man måste lägga allt uttryck i 
kroppen och det är syftet. Det ökar svårighetsgraden men är också 
ett hjälpmedel. Stanislav säger att "masken tål förhöjning" och var
nar för att bli alltför realistisk i sitt spel. Det går inte med en spelstil 
som ligger nära verkligheten, då riskerar man att bli som "maskerade 
människor som agerar privat". 

"Sök motsättning i rörelse och släpp ansvar för logiken, pjäs osv. 
Arbeta parallellt med varann, sök inte ögonkontakt. Inte härma, 
inte spegelövning, ta det mera som inspiration och tolka det, gör 
något eget av det. Hitta en relation till rörelsen", säger Stanislav. Han 
återkommer till det väsentliga med energi. "Vissa rörelser kräver 
mycket energi, som att hoppa, springa, kasta sig. Andra kräver 
mindre, men behåll ett högt emotionellt varv, en inre energi. Små 
rörelser eller långsamma kan också kräva mycket energi för att synas 
och bli tydliga." 

"Lyssna till ditt inre. Håll det inom dej, ladda - sätt locket på." 
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Med det vill Stanislav betona att det är viktigt att hålla energin le
vande inom sig och inte pysa ut den. 
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ETYDER 

']agflr ont i magen när jag ser bänken" sa en tidigare student när hon 
tittade in i mimsalen. Den vita slitna träbänken som alla mimklasser 
suttit på infor att gå upp och redovisa sina soloetyder på fredagarna. 

Fredagsredovisning 

Teaterhögskolan 2003 
Hissen stannar på tredje våningen. Stanislav kliver ur. Han har sin 
keps på sig med det lilla märket från skytteklubben på. I helgen vann 
han ännu en tävling i prickskytte. Han går genom korridoren till sitt 
rum längst bort. Klär om till ett par smidiga träningsbyxor. Sätter sig 
ett ögonblick i soffan. Mobilen ringer. Han byter några ord på polska 
med sin fru, andas in, reser sig. Han är lite trött, en infektion vill inte 
släppa taget. Han samlar sig, tar sin vatten.flaska, sitt snus och sin nyck
el. I salen bredvid väntar en grupp studenter. Det är Stanislavs nionde 
mimklass som nu går sitt forsta år. Han harklar sig for att liksom ta 
fort och stänger dörren till omklädningsrummet. Det är lite kvavt i 
salen eftersom klassen har dansat här lektionen innan. Några småpratar 
och skrattar medan de masserar varandra. Två av dem tumlar runt i en 
akrobatisk dans. En sitter helt rakryggad och är inne i sina egna tankar. 
Vtzr och en har under veckan forberett och repeterat på en etyd. Klockan 
är strax tio. Stanislav hälsar på studenterna och rullar ner de svarta 
mörkläggningsgardinerna. Han kollar att strålkastarna fungerar. Han 
sätter sig på en stol till vänster i salen. Placerar sitt snus, sin vatten.flaska 
och sina tuggummin i närheten, på golvet. Han samlar sig infor upp
giften i tystnad. Han konstaterar att alla studenter är klara, släcker 
takbelysningen och andas ut med ett suckande ljud. Han är redo. 

På den vita träbänken till höger om honom sitter de nu - mimklassen, 
en del har också placerat sig på golvet nedanfor. De är nervösa infor att 
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ensamma gå upp och redovisa vad de arbetat med under veckan. Det 
gäller att kunna stå for sina val, sin ide, sitt framfarande. Det gäller att 
kunna ta emot synpunkter från Stanislav, svara på hans frågor precis 
efter att de visat sin etyd. Det gäller att utifrån hans kommentarer och 
instruktioner kunna fortsätta arbeta direkt . 

Stanislav säger: ''Varsågod': och låter studenterna ta beslutet sinse
mellan om vem som ska börja. Han tittar bort och blundar som for 
att vara rensad infor vad han ska jJ se. Så har någon ställt sig där på 
''scen': framfar klassen och Stanislav, beredd att framfora sin etyd. Han 
vet att etyden är ofordig i detta skede, den allra forsta gången den visas. 
Han väljer att se forst och lyssna efteråt. På det viset har han inte en 
forutfattad mening om vad han ska jJ se. Den forsta gången är unik 
och därefter kan man inte se etyden fler gånger med samma blick. Nästa 
gång vet Stanislav vilka intentioner studenten hade och utgår ifrån det 
samtidigt som han ska avgöra om det som spelas motsvarar detta. 

Studenten visar sin etyd. Stanislav tittar koncentrerat och engagerat. 
När studenten är klar drar Stanislav ner ljuset ett ögonblick och sen 
tänder han upp direkt igen for att markera en avslutning på vad som 
visades och samtidigt en början på det som nu skall komma, hans ord 
om vad han just sett, och en dialog med studenten. Ibland tänder han 
upp den vanliga takbelysningen också och därigenom har han medvetet 
brutit "magin" och man befinner sig i en arbetssituation. Nu börjar 
analyserandet av det som just visats. 

Stanislav sitter på sin stol och studenten står kvar eller sätter sej i när
heten av klassen, och en dialog startar. Det går lugnt och metodiskt till, 
med direkta frågor på materialet, for att tydliggöra for den som agerat 
vad han sett eller inte sett, vad som varit avläsbart och vad som kanske 
inte framgick tydligt. Stanislav ger varje person en chans att forklara 
sig och han forsöker att hjälpa studenten att formulera sig på scenen. 
Klassen har också möjlighet att uttala sig, om vad de sett eller inte sett. 
Vid varje tillfolle flr studenterna träna sin egen formuleringsformåga. 
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Och eftersom de vet att de själva snart ska stå diir, och hur det känns, 
lär de sigforhoppningsvis att ge kritik på ett konstruktivt sätt. Det kan 
vara frestande att bara ge uppmuntran i form av 'Jag forstod, du var 
jättebra" eller tvärtom gäspa och säga "vad dåligt': men Stanislav for
medlar genom sitt eget engagemang en respekt for varje students val och 
tar ihärdigt itu med de mest komplicerade skeenden. Han ställer de 
vanliga skådespelarfrågorna - Vt-m är du, vad har du for ärende, var är 
du, vilken tid är det m. m. Varje fråga kräver ett svar av den som agerar. 
Varje obesvarad fråga blir ofta oklarhet for publiken. Varje blickriktning 
uppmärksammas, varje gest, varje steg - genom detta medvetandegör 
Stanislav for studenten hur gestaltningen kommer till uttryck. Det är en 
process, det tar tid att forstå och att omsätta sina tankar till handling, 
att avstå från ordet och att omvandla det till mim. Att undersöka vad 
som går att få fram och vad som faktiskt inte kan sägas utan ord. 

Stanislav återkommer och betonar - tanken, tanken måste komma 
fore rörelsen. 
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DEN KLASSISKA MIMTEKNIKEN 

Jag vill nu ge en mer konkret bild av hur det kan vara att erövra de mer 
klassiska tekniska momenten inom mim genom Stanislavs undervis
ningsmetod. Studenterna gör etyder på alla tekniska teman och jag be
skriver här några av dem, till karaktär, innehåll och syfte, och ger exempel 
på den dialog som sker mellan lärare och srudent. Jag redovisar också 
något av den process som srudent och lärare genomgår under tiden. 

Belastning 

Ett av mimens tekniska moment handlar om att med kroppen simu
lera belastning. Från att hålla något litet i en hand till att hela krop
pen känns tung som vid stor trötthet. Hur gör jag för att det ska se 
ut som om jag bär en säck potatis? Hur reser jag mig från golvet om 
jag ska spela en person som har en väldigt kraftig kropp och väger 
200 kg? Hur bär jag en resväska som inte finns? Hur kan jag f¼ det 
att se ut som om jag håller ett bouleklot i ena handen? 

Belasmingsövningarna tränas på flera sätt. Hela kroppen involv
eras, men ibland kan fokus ligga på en hand, en arm, en axel, och då 
tränar man just dessa kroppsdelar separat, under en längre period. 

Att hålla något imaginärt i sin hand 

Man tränar att känna olika tyngd i sin hand. En fjäder, ett litet dun, 
singlar ner från skyn, och man f¼ngar det i sin öppna handflata. Men hur 
ska man som publik "se" fjädern? Och inte tro att det är något annat? 

Blicken som följer den nedsinglande fjädern genom luften är viktig, 
och hur man i sin kropp, i sitt sätt att se fjädern och låta den landa i 
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handen, skapar den och sänder ut det till åskådaren Man har rangat 
en fjäder. Man har identifierat sig med det fjäderlätta. Med den yt
tersta lätthet i kroppen understödjer man detta och med att ödmjukt 
hålla den i sin öppna hand, så att den inte blåser av. 

Stanislav anknyter till fundamenten, begreppen som handlar om 
skådespeleriet i mimens form. 

Skapa-relatera-agera 

1. Skapa fjädern i momentet när den "landar" på den öppna hand
flatan. Ett ögonblick av koncentration på fjädern, intryck, impulsen,
en ytterst subtil spänning följs av total stillhet en sekund, (men inte
det som man brukar kalla för att "frysa en rörelse" då man stannar
upp och liksom stänger av alla tankar och känslor, och blir som en
staty). Man identifierar sig med fjäderns ömtålighet och lätthet. Hur
man gör detta är helt avgörande för om publiken ska ha en chans att
förstå vad det handlar om.
2. Man relaterar till den, man har alltså en emotionell relation till
fjädern. Man visualiserar den för sig själv, vilken sorts fjäder det är,
vilken färg den har , hur känns det att ha den i handen och vad tyck
er jag om det? Är det behaglige, är det en fin fjäder som jag ödmjukt
vårdar i detta ögonblick för att sedan
3. Agera - vad gör jag, blåser iväg den? Eller är jag allergisk mot
fjädrar och börjar må dålige och nyser.

Det är alltså en sorts dubbelkommando att mima, i och med 
att man - när man lärt sig att mima - skapar och agerar i samma 
ögonblick. Men missar man skapandet av, i detta fall, fjädern mis
sar publiken en beståndsdel och kan inte följa med vad som händer. 
Man tappar då i regel intresset. Mycket hänger således på att mima
ren lyckas skapa den koncentration på scenen som gör att publiken 
rangas och fantasin säm igång. 
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ETYDUPPGIFT PÅ TEMAT BELASTNING 

Ökenvandring med en guldtacka 

Det här är en förelagd etyd som följer efter en tid då studenterna lärt 
sig något av principerna med temat belastning. Stanislav ger förut
sättningar att utgå ifrån: 
Jag har färdats med en bil i öknen och fatt motorstopp. 
Jag har en guldtacka i bilen och det är det enda som jag inte vill 
lämna kvar i bilen. 
Jag går framåt mot ett mål bärande på mitt guld (mimgång på stäl
let). 

Det blir viktigt att gestalta mimiskt hur guldtackan under vägen 
blir tyngre och tyngre, därför att man är allt tröttare och törstigare. 
Konflikten är att man vill bära med sig sitt guld men att man faktiskt 
inte orkar. Man blir tvungen att överväga att lämna den. På det sät
tet vävs mimtemat belastning in i berättelsen 

Stanislav säger till studenterna att det är viktigt att ta tillvara 
vilopunkterna, det är tillfälle till reflexion då tankarna vandrar från 
dåtid till nutid till framtid. Man tänker på vad som hände och man 
tänker framåt, kanske på målet dit man vill gå och man upplever 
situationen nu, hettan och tröttheten. Det finns möjlighet att fysika
lisera tankeutflykten. Det vill säga kliva in i en minnesbild eller en 
dagdröm och gestalta den mimiskt. Stanislav säger att det är lämp
ligt att stanna till vid fyra - fem tillfällen under vandringen. Det är 
ett öppet slut, studenterna ska själva välja hur det ska sluta. Ni kan 
ha musik om ni vill, säger Stanislav avslutningsvis. Musiken väljer 
studenten helt själv. Stanislav ger inte några förslag. 
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Redovisning av ökenvandringen 
Det är första gången de har musik till sin etyd. En student har valt 
musik från en film av Kieslowski. Den är melodramatisk till karak
tären och Stanislav har synpunkter på valet. Han kan ha en bestämd 
uppfattning om vilken musik som passar till mim men låter ändå 
var och en först komma med ett förslag. Han tycker det är viktigt att 
inte smittas av musikens stämning och tempo. Man kan förhålla sig 
till musiken genom att behålla sin egen intention. 

"Musiken berättar vad jag känner inuti eller om en omgivning, 
som öknen, vad är det? Tomhet. Rymd", säger Stanislav. 

De flesta har valt en lugn musik men av helt olika slag. Armenisk 
folklig lugn musik, Peter Gabriel, Birdy, långsam blues, tango av 
Piazzola m.m. 

När några studenter har redovisat har Stanislav en del kommen
tarer om att gå mimgång. 

Eftersom de flesta är nybörjare i mim är det en svårighet i sig, "att 
gå på stället". 

"Gången är för lätt och smidig", säger Stanislav till någon, "går 
man fort betyder det att man inte har så långt att gå. Ska man gå 
flera dagar har man ett annat tempo. Vad kostar det i mitt humör? 
Frågor måste fa komma in i spelet." 

Stanislav påpekar att de ska tänka att de vandrar till en punkt, inte 
"vandra i oändligheten" utan målinriktat. De bör korta ner vand
ringsmomentet eftersom det annars lätt blir att det pågår för länge 
och tenderar att bli mekaniskt och ointressant. Det är väsentligt att 
låta gången präglas av hettan, girigheten, längtan, törst, trötthet, 
tyngden av guldtackan samt omgivningen öken - kanske en känsla 
av övergivenhet och ensamhet. 
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DRAGNING 

Att dra och att dras iväg 

Inom den tekniska färdighersträningen har Sranislav tonar ned det 
moment man förut lärde sig ingående, att dra ert rep. Momenten 
finns dock kvar av art dra ett fiktivt rep i olika dimensioner: en stor 
tross, ett snöre, en sytråd, en spindeltråd. Man drar något nedåt, 
kanske en rullgardin, man drar något uppåt, kanske ett ankare. Åter
igen inre bara teknik, uran när man lärt sig det allra nödvändigaste 
kommer uppmaningen - vad rycker man om det man drar, vad är 
det? Är ankarlinan full av manettrådar, är det en vacker ballong som 
har för mycket gas och drar mig uppåt ... Roligare blir det lire senare 
när man kan de båda momenten av art dra och art dras iväg. Då 
kan man dras åt ett håll och spjärna emot och så rycka sig loss. Man 
tränar också ett stopp, att man inre klarar art dra alls. Övningarna 
i dragning kan också ske i form av att varje kroppsdel som huvud, 
axel, bröst, höft, for, hand kan dra eller dras iväg eller hela kroppen 
i ett stycke. Det hela kan också abstraheras. Man dras till någon av 
åtrå, av nyfikenhet, av begär, man lockar något till sig genom magi 
eller så rar någon tag i örat på dig och du måste följa med. Man trä
nar på att överraska sig själv. Det kan vara svårt, eftersom man både 
ska göra rörelsen och låtsas som om någon annan gör den - som om 
du rätt vad det är när du står stilla sugs bakåt, du går i motvind. I 
den tekniska träningen står man ofta ganska stilla på en plats, men 
det finns också moment av förflyttning i rummet. Det kan vara rent 
tekniska moment som Sranislav vill att studenterna ska lära sig, som 
olika sätt att gå eller serier av rörelser som sker i samband med att 
man förflyttar sig. 
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VÄGG 

En mimare med vita handskar instängd i en kub ... illusionen att ska
pa ett rum i tomma luften är kanske det som de allra flesta förknip
par med begreppet mim. 

Att skapa illusionen vägg utan att röra den 

Att "klappa väggar och dra kilometervis med rep" tycker Stanislav 
är något av det mest ointressanta man kan se på en scen. Men att 
föreställa sig att man är instängd i ett litet utrymme utan att röra en 
enda vägg med handen kan vara mycket intressant. Hur förhåller jag 
mig till rummet, vad gör jag och hur påverkas kroppen när jag har 
en upplevelse av att vara instängd? Förutom att man inte har en vägg 
på riktigt. Det handlar om närvaro och att förmedla en upplevelse, 
en tanke, en känsla. Att vara i en situation och ställa sig frågan - vad 
gör jag nu, när jag är instängd. Om jag vill luta mig mot en vägg eller 
banka på en dörr som inte finns blir det viktigt med tekniken. Hur 
gör jag då? Då måste jag med min kropp och mina rörelser framställa 
dörren eller väggen - som om - den fanns. Det är då fundamenten i 
mimen blir viktiga igen: Identifikationen, att förnimma ett material, 
och sedan genom sin kropp framställa det. Som en vägg: den är fast, 
den är kompakt, den är ogenomtränglig, den är platt, man kan inte 
se igenom den. Man kan inte flytta den, men man kan stödja sig 
mot den osv. När det gäller att stödja sig mot en vägg finns det tek
nik som gör det möjligt att agera - som om - man lutar sig mot en 
vägg. Om det görs trovärdigt skapas väggen framför åskådaren fast 
alla ser att det inte finns någon. Trovärdigheten är avhängig mim-
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arens inlevelseförmåga. Tror man inte på vad man gör blir det bara 
en tom uppvisning av någonting som liknar mim. Mimtekniken 
måste sitta perfekt så att åskådaren inte hindras från art följa med i 
handlingen. 

Man ska också lära sig att förflytta sig intill en vägg, att gå i en kor
ridor osv. Man gör övningar som kan börja med att man ska vara fri i 
förhållande till handen som ligger stilla på en bordskiva. Nu ska man 
kunna förflytta kroppen obehindrat hit och dit uran att handen flyt
tas så att det inte blir att man "flyttar väggar" av misstag uran att man 
förflyttar sig längs med väggen. Inom detta tema använder Stanislav 
förelagda uppgifter, t.ex.en labyrint, med givna vinklar. Den är när
mast till för att man så tydligt ser om studenten kan tekniken eller 
ej, men det gäller också, som alltid, att leva sig in i en handling. Vem 
är jag, vad tycker jag om att gå här i labyrinten - är det roligt? Är jag 
instängd? Så övas förflyttningar längs med väggar. Labyrinter skapas 
i rummet och studenterna går runt en kub, är instängda, befinner 
sig stående vid ett stup med en vägg bakom, kommer fram till en 
hög mur ... 
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ETYDUPPGIFT PÅ TEMAT VÄGG 

Muren 

Alla får samma uppgift. Förutsättningen är bestämd men tolknin
gen är fri och grundförutsättningen är enkel: 
Man har en väldigt stor och hög mur på lång avstånd framför sig 
som man ska gå fram emot. Man ska skapa sin egen motivering till 
varför man närmar sig muren och vad som sedan ska hända. Vad 
betyder det för mig? Vad gör jag av situationen? 

I början är det ganska mycket att hålla reda på eftersom detta är ett 
arbete med en etyd som innefattar en just erhållen kunskap om hur 
man mimiskt förhåller sig till och framställer en vägg. Det kan vara 
svårt i början att skapa väggen samtidigt som man ska spela en situa
tion. Då kan problemen skifta mellan att man är väldigt koncen
trerad på att skapa väggen, men kanske tappar man då situationen 
eller tappar bort väggtekniken helt för att man lever sig in så emo
tionellt. Genom olika berättelser uppstår nya tekniska svårigheter 
som handlar om hur man kan gestalta andra dimensioner än den 
realistiska nutiden. Flera hade surrealistiska ideer som att smälta in 
genom muren, förvandlas till en ödla, en återblick i minnet m.m. I 
samband med detta uppstod flera samtal om hur man kan gestalta 
detta, vad man då har att förhålla sej till. 

Jag ger exempel på några av etyderna. Det inleds med en kort be
skrivning av vad som har visats, något om innehållet. Därefter följer 
Stanislavs kommentarer. Det sker i dialog med studenten, men jag 
har här lyft fram det mest väsentliga i Stanislavs tankegångar. 

I denna övning används ingen dekor, inga skärmar eller rekvisita. 
Man agerar på en tom spelplats. Dialogerna mellan studenterna och 
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Stanislav sker på likartade sätt, men kommer ändå att se olika ut. 
Flera faktorer ska samspela. Studenterna är olika som personligheter 
och har skiftande erfarenheter av teater och mim före utbildningen 
och de har olika starkt självförtroende. Vissa har inga som helst 
problem med att ra sin etyd synad och kommenterad medan andra 
har svårt att skilja på sak och person. 

Robert 

Hans ide är att han går for att möta sin käresta som finns på andra 
sidan muren. De kan inte nå varandra, muren är hög och kompakt. De 
längtar efter varandra, det skulle kunna vara som muren i Berlin eller 
mellan Israel och Palestina. Det är ett hemligt möte. Han går fram till 
muren och väntar på ett tecken från henne. Han längtar efter henne. 
Hon ropar och kastar över ett meddelande på en lapp. Han hör ett skott 
från andra sidan muren. 

"Det är viktigt att lägga händelser och reaktioner i rätt ordnings
följd" säger Stanislav och börjar ta itu med vad det betyder i just den 
här etyden. Han vill göra Robert medveten om hur han bör tänka 
för att det han vill fl fram ska bli tydligt. Starten är viktig, anslaget, 
att inte gå händelserna i förväg. 

"Du går med förväntningar när du går dit. Tänk framåt. Muren 
hindrar mig från att möta min käresta, men inom mig är jag hos 
henne." 

För att det ska framgå att det är en mur krävs det att man först be
finner sig vid muren, utan att blanda in känslor. Det sker genom det 
Stanislav benämner som identifikation med den bastanta väggen, 
som ännu inte rar färgas av kärleken, i det att han rör vid den. Där
för att om man då gör några mjuka rörelser med händerna skapas 
inte illusionen av en hård kall yta. Det kan då förväxlas med exem
pelvis en gardin. Det är alltså inte bra att i starten vara intim vid 
muren. Sedan kommer min relation till muren - jag är hindrad av 
den. "Du kan vara med dig själv i det, du behöver inte titta över 
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muren - sedan kan du rikta blicken dit", säger Stanislav 
Tom 
Han gör en etyd där hans fokus på muren forsvinner i ett komplicerat 

innehåll med många handlingar. Det är svårt att hänga med. 
Stanislav är rakt på sak och inleder med frågan: "Var är muren?? 
Muren måste vara partnern i denna etyd. Visst vill vi ha gåtor men 
ibland när det blir genomgående gåtor ... Mim är inte 'gäster med 
gester'. V i  bevittnade inte processen. Vi  såg resultatet av processen. 
Vart är du på väg - vad lämnar du? Väntan på scenen är idealisk 
för reflektion - bakåt och framåt. Vad ville du? Ett syfte! Det är 
bättre att du försöker göra en ny etyd. Man behöver inte vara så 
originell i att hitta berättelse. Måste inte skriva Hamlet varje gång. 
Ni är så individuella så det blir ändå eran berättelse. Man gör vissa 
missbedömningar när man är allt: manusförfattare, skådespelare och 
regissör." 

Nästa gång har Tom skapat en ny etyd och är nu en arkitekt som 
har ritat en mur som några andra har byggt upp. Han gör entre och 
snubblar på något när han ska inspektera sitt verk. Han klättrar glatt 
upp på muren men det visar sig att det han snubblade på forut var en 
sten som fallit från muren. Glädjen byts i misstänksamhet, någon har 
velat forstöra for honom, han blir upprörd och reagerar med att rasera 
alltihop. 

Stanislav börjar med att säga att man ska akta sig för "flåsande", 
det är vanligt att man för att komma upp i varv och starka käns
louttryck börjar hyperventilera. Stanislav har påpekat det många 
gånger och fortsätter att göra studenterna uppmärksamma på det. 
Man kan i sin exaltering och inlevelse ofta vara helt omedveten om 
en sådan sak. Men det är mycket viktigt att bli medveten om de 
"ovanor" man har på scenen. Stanislav ber också Tom att bottna 
i glädjen, att låta det uttryckas genom hela kroppen och inte bara 
genom ett "smajl". Han säger: "Det blir en kliche av mim om man 
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redovisar en känsla istället för vägen dit. Det blir en ytlig schablon, 
en illustration. Mimen är djupare än så." I stycket sker en dramatisk 
vändpunkt när arkitekten först försöker rädda sitt verk men sedan 
raserar det. Stanislav ber Tom tänka på när - exakt i vilket moment 
- omvärderingen sker.

Lotta

Hon har en berättelse om en flnge som i ett fongelse ställs infor att
arkebuseras vid muren. Hon vill fly men har egentligen ingen möjlighet, 
då väljer hon i sin desperation att surrealistiskt sugas bakåt genom 
muren. 

Stanislav undrar lite om omständigheterna kring denna händelse. 
"Vad har du gjort? Varför är du fange? Du har ett val - frågan är 

varför du väljer det du gör. Varför ville du inte fly över muren? V i  vill 
veta dina motiv. Relatera - muren är kanske min räddare. "Deus ex 
machina'' - guds räddning. Man måste ändå ha någon sorts logiskt 
tänkande inför det fördjupade och förhöjande. En realism i surrea
lismen. Alltså: Vad är det som drar mig in i muren? Är det muren? Är 
det jag själv? Är det gud? Det är också styckets höjdpunkt!" 

Lotta har arbetat vidare med sin etyd och flr denna gång andra frågor 
och synpunkter på materialet. Hon har nu valt att flngen är bakbun
den. Hon hittar en spricka i muren som hon vill forsvinna igenom. 

Stanislav försöker klargöra förloppet "Du är ställd inför muren. 
Vad betyder muren? Etablera muren tidigare. Att du t.ex. är slängd 
emot muren. Se murens storlek. Sök utgång som ett djur i bur. Sök 
efter om det kan finnas sprickor innan du hittar den. Skapa mer 
handling innan klättringen. Mer konflikt med muren." 

På det följer ett långt samtal om vad man kan göra när man går 
in i en annan dimension. Hur hon smälter igenom muren. Hur man 
förhåller sig och vilka val och möjligheter det finns och vad det far 
för konsekvenser. Hennes val som rollfigur, hur hon kommer igen
om och hur hon reagerar efteråt. 
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ABSTRAKTIONER 

Abstraktioner är ett område inom mimen där man arbetar helt 
förhöjt med symbolik och metaforer. Studenterna tränas i att gå ur 
det mänskliga, med att spela relationer eller situationer. Kroppen 
och rörelsen ska då formeras till en annan materia. Man träder in 
i dimensioner som kan beskriva t.ex. ett söndrande, en explosion, 
växtlighet som vissnar, kosmos, sjöbotten, organismer, eldslågor. 
Det kan vara formeringar i grupp men också t.ex. ett ensamt träd 
som krackelerar efter en skogsbrand. Stanislav fokuserade mera på 
detta förr då han också använde det i sina tidiga ensembleverk, slut
produktionerna och i sina koreografi.er på teatrarna. Denna typ av 
mim är något som man idag ser väldigt sällan på svenska scener. 

Det viktiga i abstraktionerna är att hitta olika former av materias 
principer och identifiera sig med detta. Att avstå från att spela en 
människa och underordna sig formen, att leva sig in i ett material 
och gestalta det. Ett tema i undervisningen som behandlar en del av 
abstraherandet är "lera". 

Lera 

Del I Materialet 

Stanislav talar om principerna med lera:"Identifikation med materia
let sker när man vidrör det, när man arbetar med leran - men om 
man till exempel spelar att man är en skulptör som avlägsnar sig från 
skulpturen som han just knådat på och betraktar sin skapelse, då är 
man i den handlingen en normal människa." 

Det är viktigt att finna de karakteristiska egenskaperna hos leran: 
stumhet, fasthet, tyngd, kladdighet, kyla. Men formbar - med en 
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tröghet - och tydlig början och slut på rörelsen. Kompakthet. 
Det orealistiska blir att göra en förkortning i processen "Publiken 

tröttnar på att se en människa knåda i evigheter" säger Stanislav, 
"det är ointressant i sig, det är fascinerande i första anblicken, men 
sedan vill man veta vad det handlar om, annars blir det "Jaha''. Man 
klipper sig därför fram som på film: ett moment som i verkligheten 
skulle ta ett par timmar går på ett par minuter." Stanislav upplyser 
om fler viktiga aspekter efter hand. 

Att knåda lera 

Att lägga ena handen på en flat yta, föreställa sej att det är ett stycke 
kall oformad lera, man låter handens fingrar pressa sig in i leran, 
man tar ur en fiktiv lerklump. Man håller den i handen, försöker 
att känna tyngden och så trycka ihop den med handen, knåda - nu 
tränar man ett motstånd i rörelsen väldigt konkret, lerans motstånd 
som också förändras under tiden man knådar. Lerans specifika kon
sistens ska förnimmas och gestaltas. Man knådar och knådar med 
den ena och den andra handen, känner belastningen, låter klumpen 
falla från den ena handen till den andra. Stanislav påminner om att 
lägga märke till att händerna blir kladdiga. Man lyfter en stor ler
klump med båda händer, man föreställer sig att man är en skulptör 
som formar någonting av leran, man kan ju göra en gigantisk skulp
tur på ett par sekunder och krossa den lika snabbt. Vad tycker skulp
tören om sitt verk, hur mår han, vad gör han med sin skulptur. 

På detta gör var och en sedan en soloetyd - Skulptören. 
När skulptören formerar imaginär lera blir fokus helt och hållet 

på hur skulptören förhåller sig till det han gör. Vi avläser i honom 
vad som händer och sker. Men vi ser inte skulpturens form mer än 
då han skulpterar. 
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Del Il Att vara ett stycke lera med hela kroppen 
Hela kroppen är i ett stycke. Man tränar att vara tung och bastant 

i kroppen som ett stycke lera. Man försöker åstadkomma känslan 
av att en jättehand trycker ihop hela ens kropp på olika ställen i den 
dynamik som sker i just lera, rörelsens början och slut. Lerans kom
pakta konsistens, hur den gör motstånd men ger med sig, hur den 
formas och fixeras. Detta är en träning i att avpersonifiera sig, inte 
visa känslor, inte tänka, bara vara materia. Inga armar och ben finns, 
inga ögon. Man ser inte, man hör inte, man känner inte. Man är 
följsam, men med ett visst motstånd eller om man har blivit knådad 
alldeles för länge, lealös och oformlig. Eller den torra, spröda leran 
som krackelerar. Konkret delas rörelsen upp i delmoment. Trycket 
- resultatet är princip. Rörelsen stannar upp i sin stillhet. På ovän
tade ställen, i omänskliga positioner.

Stanislav instruerar medan klassen försöker hitta känslan, rörelser
na. "Huvudet måste supportras av kroppen, tjockna. Jobba oregel
bundet, små förändringar bryts av större sjok. Olika hastigheter. 
Skilj på att växa upp och att knådas upp. Assymetri. Tröghet. Knåda 
ut ben och armar, tjockna ut. Känslan av att formas mot sin vilja. 
Ingen efterskakning. Total fasthet. Död - tyst." 

Etyder i par- skulptören och leran 

Den ena är en skulptör, den andra själva leran. Ett tätt samspel men 
man vidrör inte varandra. Den ena initierar en rörelse och den andre 
är lyhörd och följer. Skulptören lägger sina händer i luften ca tio 
centimeter från partnerns kropp. Pressar på och partnern reagerar 
samtidigt, följer exakt. Börjar och slutar i samma stund. 

Här kan också saker och ting komma till liv på ett särskilt sätt som 
inte hade gått att åstadkomma om man haft riktig lera på en teater
scen. Den mänskliga klumpen kan bli levande eller falla samman i 
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ett visst givet moment. I mim kan man forcera en process. 
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SKUMGUMMIBOLLEN 

I början på nittiotalet började Stanislav lära ut de tekniska moment
en på ett nytt sätt genom att använda en rekvisita - en skumgum
miboll. Han har fortsatt att använda denna övning och utvecklat 
den till en story. 

Stanislav öppnar en pappkartong och häller uc tio röda bollar. 
Han ber dem ca bort det tunna röda plastskalet och noppa av lite 

skumgummi tills det blir behändigt att greppa bollen i en hand. 
Det tar sin tid att ra bollen till rätt storlek. Det är en uppsluppen 
lekfull stämning i det koncentrerade pysslandec. Medan de sitter och 
knåpar med detta berättar Scanislav om vad de ska göra med bol
len. De ska animera. Han visar en videoinspelning av några tidigare 
studenter som lärt sig hantera bollen så att det ser ut som om den 
flyger, som att den sitter fast, som att den väger femtio kilo och rätt 
vad det är rar den ett eget liv. Scanislav är entusiastisk när han tittar 
på sina f.d. studenter och han berättar hur viktigt det är att varje 
moment vävs ihop med tanken. Studenterna är ivriga att ra prova. 
Med spegelns hjälp och med Scanislavs öga provar de dynamiken i 
mimen. Det är inte helt obekant eftersom de redan tidigare i utbild
ningen lärt sej hur man mimar belastning, fixerar en punkt i luften, 
att skjuta osv. Det är dock annorlunda med ett befintligt föremål. 
Scanislav använder inte skumgummibollen, han använder hellre en 
imaginär boll... Han skojar med bollen, rätt som det är lutar han 
sig med armen mot bollen som om den vore en bardisk. Så börjar 
den sväva upp under hans armhåla och han rar pressa emot. Till slut 
flyger den upp som ur en katapult och han rangar den i sista stund 
höge upp i luften .... 

Studenterna lär sig efter hand serien. Var och en övar förse för sig 
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själv genom Stanislavs instruktioner och genom att han fysiskt visar 
vissa moment. Han betonar hela tiden det inre händelseförloppet, 
det är det viktigaste Att skådespelaren tänker och att man som pub
lik kan följa tanken. Skapa - relatera - agera. Att t.ex. först skapa 
tyngden och sedan förhålla sig till det, exempelvis förvåning, så ett 
ställningstagande, vad gör jag nu - jag försöker lyfta den och så vi
dare. Därför har han skapat händelseförloppet som är fastlagt med 
reaktioner och koreografi sammanlänkade. 

Bolletyden är ett komiskt stycke, lite som ett clownnummer. Med 
en lätthet i reaktionen på det som händer, lite slapstickaktigt, och 
viktigt att inte "spela före" utan överraska sig själv- hoppsan bollen 
fastnade (i luften). 

De övar två och två. Detta är ett precisionsarbete och de turas om 
att titta kritiskt på varandra. Det är mödosamt, men de skrattar rätt 
mycket. Vi spelar in deras bolletyd på video. Videon är i detta fall ett 
utmärkt arbetsredskap. Efter att de synat sig själva på videon övar de 
på de partier som inte fungerade. Efter ett par dagar redovisar var och 
en en liten bit. Stanislav tittar noga och ger återigen akt på att förtydli
ga alla tankeförlopp. Det är i denna övning inte så mycket utrymme 
för egen tolkning, men om man hinner igenom hela etyden kan man 
göra en egen fonsättning. I efterhand konstaterar Stanislav att det vore 
ide att ha en ännu längre period med bolletyden. Han ser utveck
lingen som studenterna går igenom. Först är det en entusiasm som 
övergår i leda när man tycker att man kan det här, men om man inte 
slutar då utan istället uthärdar och fortsätter så kommer man över 
en tröskel. Det "tekniska tragglet" sätter sig i muskelminnet, man 
slutar tänka. "Det är först då man kan börja lattja'', säger Stanislav, 
och tar som exempel en clown som uppträdde med samma nummer 
på en cykel i tjugofem år. Han upptäckte hela tiden någonting nytt 
inom sitt nummer. En tidigare student berättar att hon hade ett stort 
motstånd på skolan med att jobba med skumgummibollen, men att 
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hon har blivit mycket uppskattad för sitt bollnummer som folk hela 
tiden efterfrågar. 
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ETT FÖRDJUPAT ETYDARBETE I MIM. 
KAIN OCH ABEL - EN SOLOETYD 

"Kain och Abel" är en mimetyd som har funnits med sedan 1980-
talet. 

Etyden bygger på berättelsen i Bibeln om de två bröderna Kain 
och Abel som är Adam och Evas söner. Kain var den förstfödde, och 
berättelsen handlar om vad som händer med honom efter att han 
har dödat sin bror. 

Arbetet sker under en längre period där var och en rar möjlighet 
att arbeta på etyden mellan redovisningar där instruktion och regi 
ges. Här återger jag arbetsprocessen komprimerat vilket inte gör 
processen helt rättvisa. Det är ett psykologiskt drama med existen
tiella spörsmål som ger utrymme för fördjupning emotionellt. 

Nu är inte det mimtekniska i fokus. Detta är en övning i att vara 
närvarande i en situation och handla därefter. Det kan vara stunder 
av improvisation men det är också viktigt att kunna upprepa sceneri
erna. Att återkomma till känslan och uppleva den på nytt. Skådespe
leri i mimens form. En utforskning i att vara uppriktig emotionellt, 
men med möjlighet att föra in moment av förflyttning i tid och rum 
t.ex. genom retrospektion.
Så här står det i Bibeln (enligt översättning år 2000)
Första Moseboken Kapitel 4
"Abel var herde och Kain brukade jorden. En gång frambar Kain en
offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och
offeade de fetaste delarna av de forstfodda djuren i sin hjord. Herren såg
med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då
blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: "Varfor
är du vred, och varfor sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du
ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren .
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Dig skall den åtrå, men du skall råda över den': 
Kain sade till sin broder Abel· ''Kom med ut på folten': 
Där överfall han sin bror och dödade honom. 
Herren sade till Kain: "Vtzr är din bror Abel?" Han svarade ''Det vet 

jag inte. Skall jag ta hand om min bror?". Herren sade: " Vtzd har du 
gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad skall du 
vara, bannlyst från marken som öppnat sin mun for att ta emot din 
brors blod, som du har utgjutit. Om du od/,ar marken skall den inte 
längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös skall du vara på jorden. Kain 
sade till Herren:" Mitt straff är for tungt att bära. Du driver mig bort 
från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara 
på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig "Herren svarade 
honom: 'Jag lovar att Kain skall bli hämnad sju gånger om, om någon 
dödar honom. " Och Herren satte ett tecken på Kain, for att han inte 
skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. Och Kain drog bort, 
undan Herren, och slog sig ner i /,andet Nod, öster om Eden. "
Förutsättningarna för etyden: 

Det är Kains berättelse. 
När etyden har sin början har Kain just dräpt sin bror. 
Uppgiften är att skapa en fortsättning på dramat. Etyden görs utan 

rekvisita. Men instruktionen är att man dräper sin bror med en sten 
med tre dödande slag, en imaginär sten som man har att handskas 
med när scenen börjar. 

Studenterna är välkomna att använda musik. 
Var och en har skapat en egen berättelse i samspel med ett musik

stycke. Musiken är här i första hand tänkt som stämningsbärare. 
Inledande samtal om "KAIN OCH ABEL " 

Stanislav har ett samtal med studenterna om arbetet med etyden 
i början på arbetsperioden då de har provat att repetera själva en 
kort tid. En av studenterna har bekymmer: "Det är svårt med alla 
emotioner, att lägga fast, det blir nytt hela tiden. Det är svårt att 
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föreställa sig hur det ska vara överhuvudtaget," tycker hon ."Det 
känns patetiskt. Om man försöker lägga något man improviserat 
fram känns det inte likadant, då måste man reducera det. Det känns 
ytligt nästa gång." Stanislav svarar att det kan bli patetiskt om man 
tar till bilder som man sett, om man inte har täckning för känslan. 
Sedan berör han skillnaden mellan olika typer av mimetyder: "Förut 
behövde ni lägga fast händelseförloppet men den här etyden tvingar 
er att tänka. Ni behöver inte koreografera. Men det är viktigt att 
ni bestämmer er för vilket förhållande Kain har till Gud. Om Gud 
finns inom er eller utanför." 

Stanislav vill först se "stolpar", alltså mera kortfattat hur uppbygg
naden är tänkt. Han säger att i början blir det mer eller mindre im
proviserat, men till slut blir det kanske samma stolpar man återkom
mer till. "Här kan man inte ljuga - det är den största utmaningen. 
Vi ska titta på er tolkning, det står inte mycket i Bibeln. Visst, det 
är svårt att föreställa sig men tänk tillbaka, kanske ni har gjort något 
som ni ångrat och känt skuld för." 

Stanislavs arbete med etyden Kain och Abel 
Stanislav ger ingående kommentarer efter varje students visning av 

sin etyd. I början är det alltså en skiss på utformning och vad som 
sker. Han betraktar då helheten och instruerar kring uppbyggnaden 
av berättelsen. Han går inte in på detaljer i det skedet, men han vill 
se skissen gestaltas, på golvet - inte i teorin. Han vet att man kan 
ha hur fantastiska ideer som helst men det viktiga är hur det blir 
när man agerar på scen. Det är då man kan se vad som är relevant. 
Studenten väljer vad han vill visa och när han har visat det kan de 
föra ett samtal. Då har de något konkret att utgå ifrån. I den här 
etyden har Stanislav givit studenterna förutsättningarna, men sedan 
vet han inte vad han kommer att fa se. Han tycker det är spännande 
att se deras "alster" första gången. Han vill inte veta hur de har tänkt 
innan han ser det. Därigenom kan han den första gången se med 
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publikens ögon. Han kan bättre bedöma hur de uppfattar det som 
visas. Han säger: "Jag utgår från vad vi har sett inte från vad ni hade 
tänkt att det ska betyda." 

Första forsöket 

Jens går upp. Han har valt sakral, ödesmättad musik av Arvo Pärt. 
Situationen är given, tre dödande slag och ljuset går upp ... 

Jens vandrar (i mimgång) framåt. Han går som i samspråk med någon, 
han skrattar. Han stannar till. Han vänder sig åt sidan, ändrar plötsligt 
sinnesstämning och ser ond ut, han forsöker dölja det. Han har något 
i handen, hans ansikte forvrids, hans kropp samlar sig som i en ansats, 
han höjer armen och han slår till Han slår och slår och slår. .. och så blir 
det stilla. Han har sjunkit mot marken, sitter pustande. Vänder bort 
blicken. Så ser det ut som om han hör något, blicken mot platsen dit 
han riktade slagen - han blir alldeles forskräckt. Han tar upp någonting 
från marken med handen och stoppar in det i den imagi,nära kroppen. 
Sedan tar han tag i kroppen och drar undan den, gömmer den. Han 
reser sig, han ser mot mordplatsen. Han ångrar sig, lyfter kroppen och 
bär den i famnen och han går liksom stolt framåt. 

Så avbryter Jens sig själv. Det är så långt han har hunnit lägga 
sina scenerier. Stanislav tänder upp taklamporna. Han sitter tyst i 
begrundan ett ögonblick. Jens tar en klunk vatten ur sin flaska och 
inväntar sin lärares synpunkter. De andra är tysta. 

Stanislav: Vad tycker du själv om det du gjorde idag? 

Jens: Vet inte. Lite för koreograferat i vissa delar. Jag har inte så 
mycket svängningar. 

Stanislav: Jag saknade en sorts smuts i det hela, det var lite för in-
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åtvänt och intellektuellt. Vad hände innan? 

Jens: V i  kommer ifrån offerplatsen och på vägen bestämmer jag mig 
för att döda honom, Abel förstår inte det. 

Stanislav: Lugnet efter slaget blev lite oroväckande, det är en lättnad 
men inte lugn och ro. När du sedan hörde rösten från din bror, hur 
påverkar den dej? En relation till rösten, att ha en dialog med det 
- konsekvensen blir att du stoppar sand i munnen på brodern.
Du kunde ha mer trötthet efter en fysisk stark handling. Efter på
frestning kan det komma en kollaps, en emotionell trötthet.
Stanislav fortsätter att kommentera etyden:
"Låt dej inte påverkas av den lugna musiken. Först ville du göm
ma liket, sedan bär du det för att stå för din handling, att bära på
skulden offentligt. Man kan förneka men det kostar att förneka med
sina argument. Man vill rättfärdiga sitt brott. Man bör ha en emo
tionell ingång i en form, annars blir det mera ett citat. Det som
genomsyrade detta stycke var skuldkänsla och rädsla. Det saknades
en kraft också: Din egen hämnd. Det var för ljummet det hela."

När ett par stycken har visat sina etyder ger Stanislav ett omdöme 
som gäller hela gruppen efter deras första redovisning: 

"Om man summerar allihopa: Bra, intressant, jättebra första försök. 
Det tåldes att titta på. Ibland var det lite enkelspårigt. Glöm inte 
bort brutaliteten i att ha stenen som mordvapen. Det sker en enorm 
urladdning. Och det blir en fruktansvärd tystnad efteråt. Kasta inte 
bort det mänskliga, tröttheten efter urladdningen." 

Efter dessa tankar om innehållet ger han dem förslag på hur de 
kan strukturera sitt arbete. Lägg upp avdelningar med ett innehåll, 
gå emotionellt fram. Slutet måste bestämmas. Se att ni har alternativ 
i spelet som ni avfärdar, ifrågasättande tankar. 
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En vecka senare, studenterna har arbetat vidare själva. 
Stanislav inleder med att tala om villkoren för arbetet: 

"Detta är andra omgången, det blir ett tredje och fjärde försök 
också. Håll er till den ide som ni hade och förändra den inte helt 
och hållet så att det blir en ny story varje gång." 

Stanislav väljer ibland att arbeta längre med någon av studenter
na för att han tycker det är nödvändigt. Det kan vara för att han 
bedömer det som att den personen behöver komma igenom en bar
riär av hinder inom sig. Eller det kan vara någon som har ett extra 
bra material för att åskådliggöra mimen. Han menar att det är lika 
lärorikt att se på när han instruerar andra som att själv vara den som 
dissekeras. För studenterna sker detta växelspel hela tiden - att iakt
taga varandra och bli iakttagen. Men de flesta brukar ändå bli frus
trerade om de inte får tillräckligt med tid av honom med sin etyd. 
Stanislav pratar om att gestalta rädsla på scen. 

"Man måste veta vad man är rädd för. Mordet, handlingen sker i 
affekt, hög känslostämning. Förändringen måste få ta tid till nästa 
känsla, t.ex. sorg, rädsla. Handlar man i affekt kan man inte tänka, 
men efteråt ... rädslan fanns inte då men kommer krypande, den 
mänskliga ynkliga rädslan "Vad har jag gjort?". Här är brottsplat
sen, man är inte ensam på jorden. Det döda är oåterkalleligt - det 
är kört." 

Andra forsöket 

Ulla redovisar sin tolkning. 
Stanislav hade synpunkter på Ullas musikval, Eminem rappade. 

"Du figurerade i musiken, men i verkligheten är det tyst och tomt 
och ett lik. Det var för reserverat. Är man stående är man stark och 
stadig. Man har bara händer och ansikte att spela med, det är adekvat 
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till vissa känslor, men vissa tål inte stående. Man skulle vara tvungen 
att lägga sig osv. Men missförstå mig inte, ni måste inte kräla på 
marken. 
"Det är OK att du är tuff, men vi måste titta in i själen. Det finns 
stunder när de tuffa barnen gråter, kanske i garderoben." 

Anton visar sin etyd. 

Stanislav: När ljuset går på måste vi bli chockade av vad vi ser. Du 
måste ha en laddning och tyngd efter det du gjort. Hur slog du ihjäl 
honom? 

Anton: Slagsmål. 

Stanislav: Då var du alltså arg och du ville väl inte att han gjorde 
motstånd? Varför slår du ihjäl honom? 

Anton: Han sitter som ett vedträ i mitt hjärta. Jag är svartsjuk. 

Stanislav: Du hatar honom i detta ögonblick. Du är i det hatiska till
ståndet när du slår honom. Ju starkare det är ju längre blir det kvar i 
kroppen. Vad ser du? Vad tycker du? 

Anton: Det som måste ske har skett. 

Stanislav: Javisst, du filosoferar, men vad hände då i stunden? 

Anton: Chock. 

Stanislav: Jag tror chocken dröjer när man inser vad man gjort. Vad 
vill du göra? 
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Anton: Springa. 

Stanislav: Varför gör du inte det? 

Anton: Man inser att det är ... 

Stanislav: Avstå inte från detta. 

Anton: Jag gjorde det kanske för lire. 

Stanislav: Nej du trippade. Säg som det är, du är rädd. Du riktar dig 
till Gud, tanken måste först uppstå och sedan riktar du det till Gud. 
Fick du svar? Nej, då är du ensam. Vad väntar du på? 

Anton: Guds vrede. Straff. 

Stanislav: Ok då måste vi se kampen med detta. Söka straffet - straffa 
mig. Du måste följa din musik. Se dina blodiga slaktarhänder men 
du vill inte ha dessa händer. Det var bra med protesten att du spottar 
mot Gud. 

Stanislav vänder sig till hela klassen: "Redovisa inte vad ni tänker, 
men i handling - t.ex. när jag tänker på någonting - kanske benen 
viker sig. Tanken rar sitt uttryck genom kroppen annars kommer vi 
till den psykologiska taltearern där tanken främst förmedlas genom 
ord. Detta är ett kliv in i den abstrakta formen, ni gestaltar vad ni 
ränker, det är inte ett kliv ifrån." 

Stanislav fortsätter: Anton, förra gången hade grälet med Gud mera 
tyngd. Nu var du som en liten kyckling. Om du ska gå emot den 
Allsmäktige genomsyras det av en osäkerhet och det kommer ut i 
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trippande. 

Anton: Jag väntade mig att bli straffad. 

Stanislav: Men stå kvar då och vänta på svaret. För att få dina egna 
argument tyngre stå för det. Vissa moment var mycket bra. 

Jens har arbetat vidare på sin etyd 
Stanislav pratar med Jens om tankegångarna i hans etyd så som 

Jens har lagt upp den. Stanislav undrar vad som hände med Kain 
de 20 sekunderna innan de tre sista slagen. Han menar att det är 
avgörande för fortsättningen. 

"Man menar inre alltid det man säger, 'Jag ska döda dig' kan 
betyda att man vill straffa någon. Du har berättat att det är ett 
impulsstyrt mord. Du vill döda då i stunden. Då kommer alla dina 
känslor ut. Det är alltså inre ett överlagt mord vilket gör stor skillnad 
i agerandet efteråt." 

Stanislav är ute efter att studenterna ska förkroppsliga de starka 
känslor som det handlar om i den här etyden. Han fortsätter att 
påminna om att känslan inre försvinner utan hänger kvar, och att 
man oftast gör någonting för att bli av med den. Han utgår ifrån 
vad Jens presenterat i sin etyd och vill hjälpa honom att befästa och 
förstärka det. 

"Det du har gjort har krävt mycket energi och det finns i blicken. 
Du är upprörd men försöker besinna dej. Du vill fly och det är rele
vant men vi vill se va,for och varför du stannar upp." Stanislav menar 
att man som publik ska kunna följa skådespelarens tankeprocess och 
inte bara se färdiga resultat i handling. Det är konflikten som gör 
det dramatiskt." 

Stanislav går in på exempel i etyden som Jens har gjort. Varje en
skild detalj i agerandet är betydelsebärande. Han påminner om hur 
omgivningen påverkas av det man gjort, att plötsligt förändras den 
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kanske till en ekande tystnad och tomhet. 
Likaså kan den (imaginära) rekvisitan, stenen, skifta från mordvapen 
till trofe, om mördaren är segerviss. Och sedan tillbaka till mord
vapen när han börjar känna skuld. Det kan göra att han vill gömma 
stenen. 

Det är viktigt att studenterna har sina tankegångar helt klara. 

Tredje forsöket 

Stanislav säger att berättelsens uppbyggnad kommer i andra hand, 
målet är att hitta ett läge för de djupa, starka känslorna. Att kunna 
berätta detta med kroppen. Den här uppgiften skiljer sig ifrån de 
tidigare där det illustrativa var betydande. Nu är det mera fattigt i 
det avseendet. Det viktiga är att vara i situationen, tänka och skapa 
de här processerna. 

Jens etyd har nu blivit en aning komisk, vilket Stanislav kom
menterar. 
Stanislav: Märk att man kan skämta med olika botten, med någon 
som man älskar eller med någon som man hatar. 

Jens: Det skulle vara som ett hån. 

Stanislav: Ta mer fysisk plats i rummet. Bre ut dej. Komprimera 
historien. Stanislav ber honom ta av sig strumporna. Det är viktigt 
att ha kontakt med marken. 

Fjärde forsöket 

Stanislav minns det mesta av vad etyderna innehåller, han har ett 
otroligt minne av det han sett för en vecka sedan. Han för inga som 
helst anteckningar då han tittar. Stanislav går nu in på detaljer och 
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finslipning men påminner studenterna om att de inre ska visa upp 
detta för en annan publik, att det är en arbetsprocess som de går igen
om. Han säger det för att de inte ska känna sig stressade att prestera 
utan i lugn och ro tillägna sig alla steg som leder framåt. Den här 
gången vill han att Jens ska få tag i sin aggressivitet. 

Scanislav säger: "Det imaginära uppstår när du vill och försvinner 
när du vill! Jag saknade en vrede, en ilska som styr dig om du gör en 
så stor ansträngning. Avsaknaden gör oss en aning förvirrade." 

Han påpekar också det viktiga i hur Jens hanterar den döda krop
pen mimiskt. Eftersom det inre finns ett lik här eller ens en docka 
som ska se ut som ett lik är det avgörande hur han förhåller sig och 
behandlar den imaginära kroppen. 

"Visa inte vördnad om kroppen när du bara vill gömma den. Det 
är en äcklig, blodig köttbit som ska bort." 

Jens har problem med vändpunkten. Scanislav bekräftar Jens be
svär, men säger uppmuntrande att "Alle är möjligt av det du gjort". 
Han vill att studenterna ska kunna ca fram sidor som kanske inre är 
så bekväma, att de ska kunna visa känslor av alla slag. 
Scanislav säger: "Jens den snälle. Man kan lätt förlåta dej. Vi vill 
se den elaka sidan som säkert finns nedgrävd någonstans. Inte den 
skojiga elaka." 

Att anta utmaningen 

Scanislavs instruktioner och regi utgår helt från vad studenten 
skapat. Vilket betyder att det hänger helt på vad studenten åstad
kommer. Har man inte gjort något, har man inte förberett sig har 
man heller inget material att arbeta med. Men kommer man med 
ett material som Scanislav ser att man lagt ner tid på mellan redo
visningarna då satsar han alle i stunden. Det spelar ingen roll om 
det är ofärdige, obegripligt eller löst i konturen, bara han märker att 
studenten vill något. Vad han däremot ogillar är schabloner och ytli
ga klicheer som han brukar kalla "mickey mouse chachacha". Om 

127 



någon student kommer med ett förslag åt det hållet kan han abrupt 
avfärda det och ödslar ingen tid på en sådan ide. 

Förr i tiden kunde han ge en student en utskällning eller helt en
kelt bara bemöta det med korslagda armar, en bortvänd blick samt 
kommentaren: "Jag har ingenting att säga." 

Han vill att studenterna ska vara kreativa och söka egna lösningar, 
han vill ge dem vägen till kreativiteten. Han vill att de själva ska 
svara på frågorna, inte att han ska ge dem svaren. 

Stanislav har inte lösningar på allt. Det är inte hans avsikt att lösa 
problemen åt dem, utan att lära dem att fa syn på vad det är som bör 
åtgärdas. Och motivera det. Han utgår från det som var och en vill 
berätta och han söker vägar för att fa det att bli tydligt. Det innebär 
att han synar varje parti och ibland avgör saker på vägen. 

Det finns många "fällor" och han upptäcker de flesta ... Än är det 
för elegant, än är det för mekaniskt, än är det för hastigt, än är det 
för statiskt, än trippas det runt. 

En annan student, Elisabet, visar sin etyd 
Hon har fatt respons på den förut. Hon har nu bytt från musik av 

melodiös karaktär till ljud som från en cikada. Det är ett oregelbun
det "krackande" ljud som ekar i en tom rymd. 

Stanislav påminner Elisabet om hur hon lagt upp det och de par
tier som fungerar tankemässigt. I etyden kände hon sig som pressad 
mot en vägg och kastade sig mot den döda brodern och ville väcka 
honom desperat. Hon hade en sekvens som rörde sig i en annan di
mension, ett minne av brodern, som föranleder Stanislav att tala en 
stund om principerna kring det ickerealistiska gestaltandet i mim. 
Flera av studenterna har ideer som är mer eller mindre komplicerade 
med partier av baklängesspel, med retrospektion. 

Stanislav talar om hur man kan skilja ut det ena från det andra. 
Som i film kan man klippa ihop förflyttning i tid och rum. Stanislav 
framhåller att febriga tankar bör man återge fläckvis i en orealistisk 
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oordning. Tankar, drömmar måste vara suddiga och oregelbundna. 
Man kan inte befinna sig i både nutid och dröm samtidigt men man 
går från det ena till det andra. 

Elisabet börjar agera i sin etyd. 
Stanislav påpekar att hon flåsar. Elisabet märker inte att hon flåsar, 

säger hon. 
Stanislav: "Man försöker pumpa upp sig till ett tillstånd men kan

ske det blir tvärtom, att man slutar att andas? Det rum som avspeg
lar mitt inre, projicerar jag utåt. Till exempel om jag är rädd för att 
bli upptäckt och rycker att allting tittar på mig. Det som händer 
inom mig kan förändra min syn på omvärlden och därmed förhåller 
jag mig på ett annat sätt än tidigare till omgivningen." 

Stanislav vill nå fram till henne, han anar att hon inte gett allt, att 
hon sparar lite på krutet: 

"Vi ser att du tänker, absolut, men vad vi rar är tillstånd och då 
hänger vi inte med. Ditt uttryck har just nu inga nyanser. Det måste 
finnas mera nyanser. Du kan ge mig en palett med färger." 

"Vi vill se en berg- och dalbana av känslor. Inte bara ett läge. Det 
är faran av att komma in i färdiga rörelser uran att man hittar in i 
dem." 

Efter ett tag ger Elisabet sig in i etydens oklara parti genom att im
provisera - och hon "spräckte en vall". Stanislav instruerade medan 
hon höll på, han ledde henne in på ett nytt anslag. 
Det blev ett mycket fint exempel på hur samspelet lärare - student 
kan vara i Stanislavs metod, när man som student är beredd och antar 
utmaningen. Elisabet var mottaglig och överraskade. Hon var närvar
ande, koncentrerad och intensiv. Blixtrande förtvivlan som gick över 
in i hennes minnessekvens. Sedan bröt Stanislav, nöjde sig med detta 
och berömde henne. Han sa att slutet redan var bra och att det var 
den här biten som inte fungerat och avslutar med att säga: "Nu kom
mer du fa ett djävla liv från mig för nu vet jag att du kan!" 
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MIM MÖTER TEXT 

De senaste fem åren har Stanislav arbetat med text både med mim
klassen och på sina kurser med skådespelarstudenter och profes
sionella skådespelare. Han har valt två moment som han praktiserar 
på alla kurser. 

Det ena, det första momentet, är en övning i att skapa sina egna 
repliker och utifrån dessa skriva ett handlingsförlopp, "en story". 

Det andra momentet är en befintlig text i form av en saga. 
I båda fallen gäller att förankra texten i kroppen genom ett utfor

skande av gestalmingsmöjligheter. 
Vad kan man berätta med kroppen och rörelser och vad sägs bättre 

med text? Hur kan text och rörelse samspela? 
Mimklassen ska bekanta sig med text och lära sig sammanföra 

rörelsen med text. Mim ska möta text. Det sker under deras tredje 
läsår. Under denna period på sju veckor hade mimklassen även lek
tioner i röst och tal. 

De ska för första gången på utbildningen tala på en mimlektion. 
De har dock haft scenframställning med text tidigare. Flera av stu
denterna har dessutom jobbat som ralskådespelare innan de kom in 
på mimprogrammet. 

För skådespelarsmdenterna gäller att bekanta sig med mimen och 
Stanislavs sätt att behandla text som är från ett annat per pektiv än 
de möter i sin scenframställning. De har inte haft honom som lärare 
tidigare. 

Det kommer ofta ett motstånd i början att agera kroppsligt på ett 
sätt som är ovant. Studenterna är obekväma och känner sig faniga 
och tillgjorda. 

De professionella skådespelarna mötte en främmande metod att 
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närma sig text och sammanföra text med rörelse. 
Repliker 

Gruppen ska tillsammans skapa fem meningar, repliker som de ska 
sätta in i ett sammanhang, ett förlopp. 

Det börjar med improvisation. 
De ska skapa en replik och en åtbörd som hör ihop. De ska utgå 

ifrån en känsla och de ska uppfinna denna i stunden. Scanislav ber 
dem ställa sig i en ring och en efter en ska säga sin replik och göra en 
rörelse. De kan ra tänka en stund men Scanislav vill att det ska rulla 
på. De ska inte scanna och fundera så mycket utan bejaka det som 
kommer, men göra det på allvar. 

I denna övning blir några på kursen för professionella lite konfun
derade till en början. Det verkar som om de inte riktigt förstår vad 
de ska göra och de undrar över syftet. För att underlätta för dem 
som har svårt att komma på en mening utifrån tomma luften före
slår Scanislav att de kan ta en replik ifrån en pjäs de spelat i för att 
hitta ett uttryck med känsla och fysiskt utspel: "Ni har säkert spelat 
i någonting" säger han och deltagarna missförstår honom, de blir 
förorättade och muttrar till varandra "Det är klart att vi har spelat 
i pjäser - vi är ju professionella". Uppgiften blir inte lättare för det, 
de blir alldeles bekymrade då de ska skära ut en bit ur en hel pjäs. 
De blir nästan förnärmade av det också, "Man kan väl inte göra så!" 
Men de försöker i alla fall, med mycket möda och store besvär. Det 
går ganska trögt, Stanislav är otålig. Han kan inte förstå varför det 
ska vara så svårt att säga en enkel mening. Han eldar på dem. 

De provar på olika sätt. En del komiske, andra dramatiskt, någon 
använder sin privata känsla av frustration och är aggressiv i sitt förslag. 
"Bra " säger Stanislav och personen blir förvånad. Stanislav försöker 
hitta utvägar för att de ändå ska kunna jobba med uppgiften. Han 
säger att de som inte kan hitta på något kan säga "Pass" och avstå. 
Det blir många pass ... 
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Så fortsätter det ett par varv runt cirkeln och Stanislav står vid sidan 
om och iakttar. 

Han säger tack och övningen avblåses för ett ögonblick. Stanislav 
grunnar över om han har fått något bra material av gruppen som de 
kan jobba vidare med. Han ber några av dem upprepa sina förslag 
exakt som de gjorde det första gången. De ska så att säga citera sig 
själva. De som blir utvalda försöker hitta tillbaka till den impro
viserade känslan och uttrycket. Nu är skapandets födslovåndor och 
krystanden över. 

Stanislav väljer fem olika förslag som ligger långt ifrån varandra 
känslomässigt. Det är meningen att det inte ska sitta ihop logiskt. 

Nu ska de lära sig av varandra. Den som hittat på repliken och 
rörelsen visar igen och igen för de andra som härmar. Det är viktigt 
att man är "trogen upphovsmannen", att man gör exakt som han 
visade. När de imiterat och funnit rösdäget, tempot och kvaliteten 
på rörelse och replik så blir det ett slags manus som alla har att utgå 
ifrån. 

Uppgiften för dem nu är att skapa en egen handling där dessa 
repliker kan fungera i just den ordning och i det exakta uttryck som 
föreligger. De ska hitta motivet för att säga just dessa repliker på just 
detta sätt. De får nu egen rid till detta och jobbar var och en på sitt 
håll. De får tid till nästa dag att förbereda sig mer. Då ska det bli 
redovisning. 

För skådespelare som mest jobbat med realistisk teater är det oftast 
annorlunda att spela med fiktiva medspelare. De känner sig ibland 
också obekväma med att det ska vara "fysiskt" och trevar ordenligt i 
formspråket, någon ger järnet och tar till stora åthävor, medan andra 
är minimalistiska. Någon är mer naturalistisk. Det är inte heller helt 
utan besvär att som student gå från en period med realistisk spelstil 
i scenframställningen till att berätta sagor mimiskt. 

Mimklassen som är vana vid fysiskt uttryck hamnar i motsatt fälla, 
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de vet plötsligt inte vad de ska göra alls med kropparna när de ska 
prata också. De står som fastnaglade i golvet, stela som pinnar. En 
osäkerhet infinner sig också vad gäller spelstil, de vet inre vad läraren 
förväntar sig av dem och han säger ingenting om det. Han säger 
bara: 

"Ju mer skit vi samlar och kollar, desto bättre för er. Jag har inget 
recept som heter "Pang bom perfekt"." 

Så här kunde arbetet se ut i en av grupperna 

Replikerna i den fastlagda ordningen med en beskrivning av åt
börden som hörde till: 
1. Ett hjärtligt skratt som bryts av ett sarkastiskt ''gud vad du är
rolig':
2. Går ett par steg fram emot någon samtidigt som händerna lyfts
ömt och trevande emot ansiktet på den man går till "Du är så vack-
,,,er. 

3. Ser på sina handleder och faller på knä i en uppgiven offergest ut
med armarna ropande 'Jag blöder - GÖR någonting!!"
4. Pekar och tittar mot golvet en bit bort och säger uppfordrande:
"Varfor ligger det där på golvet??"
5. Faller hastigt på marken på sidan, handen riktad mot någon som
försvar som om någon knuffat en, ser mot förövaren och säger ''Du
rör mig inte!!"
6. Lägger sig lismande och åmande ner på sidan på golvet och säger
mjukt "Du skulle ha gjort likadant själv".

Alltså, repliker och åtbörder är fastlagda, sättet att säga repliken, 
tonfallet och innebörden likaså. Detta ska bibehållas och uppgiften 
är att söka finna relevanta situationer där repliken kan sägas exakt 
som "författaren skrev den". Det är förutsättningarna. I övrigt är var 
och en fri att skapa vilken historia som helst. 
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Gruppen redovisar vad de skapat för berättelser kring replikerna. 
En av männen kliver upp. 

Svensexan 

En berättelse om en svensexa där en man blir förnedrad genom 
att med förbundna ögon tvingas ta på sig ett par stringtrosor inför 
sin blivande brud. 

Detta stycke inleds med att han ska blunda för att bli överraskad. 
Personen som gör stycket har valt att inte ha någon rekvisita. Vi 
kommer överens om att han har en fiktiv ögonbindel som han sedan 
tar av sig. Vi pratar om hur man skyddar ansiktet och huvudet från 
att stöta i något, hur kroppshållningen blir då. När han öppnar ögo
nen "golvar" han med blicken d.v.s. ser ned i golvet och undviker att 
rikta sig utåt publiken. Stanislav kommenterar det "Vi får en ingång 
till ditt inre genom ögonen. Det du har med dig in, det du har byggt 
upp, kommer att förändras i och med att du ger det nya som händer 
färg, du färglägger, som en droppe färg i ett vattenglas. Det tar olika 
tid att reagera på olika saker. Som när du ser skönhet, det är inte en 
lika stark och hastig reaktion som om du får en pistol riktad mot 
ansiktet, i den stunden skiter du i miljön, men i detta fall när du blir 
av med ögonbindeln måste du ta in rummet, det kan vara en kort 
svepning med blicken." 

Svensexan fortsatte med ett moment där någon håller fast hans 
ben och han försökte komma loss genom att lyfta sitt eget ben med 
händerna. 

"Schablon" säger Stanislav, "Det är bara på scen man gör något 
sådant. Försök komma loss ändå med kroppen." Han har också blivit 
lurad med fejkat blod på handen och smakade direkt för att se vad 
det var; Stanislav påpekade att visst kan man smaka, men det är det 
sista man gör. Först se på konsistensen, sedan lukta och i sista hand 
smaka, om det behövs. 
Nästa person kliver upp. 
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Konstnärsmodellen 

En kvinna ska sitta modell infor några konstnärer. Modellen njuter 
av att vara i den konstnärliga miljön men hennes man tycker inte om 
att hon gör detta. 

Skådespelerskan som agerar är nervös och avbryter sig själv hela 
tiden. Avbryter gör också Scanislav ideligen, med frågor på materia
let. Han vet att det är prövande att ta sina trevande försök ifrågasatta 
och synade som med lupp och han märker kvinnans osäkerhet och 
säger: 

"Det är du som väljer förloppet, låt oss censurera, censurera inte 
dig själv." 

Han ger henne olika alternativ. Hon blir förvirrad, fler förslag 
kommer också från de andra kursdeltagarna som vill hjälpa cill, 
vilket de är välkomna att göra. Dock kan det bli många förslag. Då 
gäller det att vara trogen sin historia och kunna återknyta till det 
man själv ville berätta. Det är ett mycket noggrant analyserande av 
varje steg i förloppet. 

"Kliv in i detta 'tempel of art', det är festligt för dig", säger Stanislav 
och syftar på rollfiguren. 

Hon provar igen och hon spelar att det kommer en annan yngre 
kvinna in i ateljen som modellen presenterar sig för, och ber henne 
hänga av sig lite längre in i rummet. 

Stanislav vill säga något om hur hon gör detta, att hon inte ska 
retirera, utan ta mera plats. 

Stanislav går upp och visar hur hon kan göra och säger som roll
figuren: "Du kan gå och hänga dig där". Gruppen som tittar på kan 
inte låta bli att skratta, men jag eror inte att Stanislav märker att han 
sagt fel. 

Detta händer lite då och då, att han säger något som är på lite 
märklig svenska. Han är så uppe i varv och vill inte stanna vid det, 
utan vill på vilket sätt som helst ta fram sitt budskap . I andra lägen 
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söker han ord och begrepp, uttryck och vill ha hjälp att hitta rätt. 
Skådespelerskan blir osäker igen. Stanislav säger: "Utnyttja att du 
inte vet, var i situationen." 

Något om mimens logik 

En annan av kursdeltagarna gör sitt stycke i sin helhet fo'r forsta gån
gen. Hon ser ut att forbereda en middag. Hon tar god tid på sig och det 
uppstår luckor, liksom energifall och döda punkter där det blir osäkert 
om hon är i spel eller har kommit av sig. 

"Det fanns flera moment när du var sysslolös", säger Stanislav. 
"Du måste konkretisera tankarna, så de inte blir allmänna." 
Stanislav går upp på scenen och låtsas agera ungefär som hon 

gjorde i den lägenhet hon befann sig i, medan han förklarar vad han 
vill åt: 

"I vanlig teater har man att jobba med en massa Nilsjohanutstyrs
el, men det är som jävla Stanislavskyövningar - basic; se och känn! 
Du gör på ditt sätt, du behöver inte kunna mima det exakt, men du 
måste ha en känsla för föremålen du tar i. Om de är tunga, ömtåliga, 
varma, väldoftande osv. Inte bara rafsa runt hur som helst. Du dukar 
ett bord här. Var är bordet? Du har ett rum där du dukar, du har en 
spegel i ett annat utrymme och här är arbetsbänken. Du är i köket 
och du blir kladdig om händerna medan du lagar mat. Se det fram
för dig." 

För gruppen av professionella talskådespelare var det annorlunda 
att arbeta med fiktiva partners på en tom scen jämfört med att spela 
mot varandra med befintlig rekvisita och scenografi, men de gav sig 
i kast med detta. Det var mycket nervositet före, men när de visade 
sina förslag hade alla skapat berättelser som gick att arbeta med, den 
ena mer dramatisk än den andra, alla helt olika. Var och en visade 
sin etyd i sin helhet. Därefter följde ett samtal utifrån vad Stanislav 
sett, i förhållande till vad hon eller han hade tänkt och menat. Alla 
som ville var välkomna att ge sin synpunkt eller ställa frågor. Ett par 
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historier var lite mer avancerade, med flera fiktiva personer inblan
dade och där berättelsen rörde sig både i samtid och i personens 
fantasi, en hallucination. Det hela var absolut möjligt att göra, men 
det krävdes analys av situationen och att utreda hur de hade tänkt 
för att förtydliga och kunna arbeta vidare vid nästa tillfälle. 
Stanislav stiger upp och ställer sig framför gruppen när han berättar 
om scenens logik. 

"Vad jag menar är, som t.ex. hur jag studerade min dotter när hon 
var liten och gick på dagis. Jag filmade henne medan hon satt och åt 
en äggmacka. Hon var inne i sina tankar. Hon bet på mackan och åt 
och så försvann ägget. Hon hade en tallrik och tittade på den men 
där var inget ägg och så lyfte hon på tallriken för att se om det hade 
hamnat där (skratt från de som lyssnade). Ja, men det var hennes 
logik! Allt är möjligt, som i ett av era stycken där det plötsligt kom
mer in en man med en häst i en lägenhet men det måste finnas tid att 
skapa forutsättningarna." 

Han börjar plötsligt mima medan han talar. Han river loss några 
typiska mimschabloner som han ändå gör fulländat. Det ser så bra 
ut samtidigt som det är vad han talar om - form utan innehåll, en 
tom illustration. Han står som vid en vägg , han dras iväg i ett rep 
och han drar något som ser mödosamt ut, allt på en mycket kort tid, 
30 sekunder, under det att han pratar. Det var så länge sedan jag såg 
honom mima på detta traditionella sätt, och det var underhållande, 
den sextiofemårige mannen som spritter loss. Det är roligt och lättar 
upp stämningen. "Alltså", säger han "man far inte bli en kvalificerad 
mimare, d.v.s. jag är inte en professionell skjutare (han mimar att 
han skjuter något tungt framför sig). Då börjar det bli balett (så dan
sar han några steg klassisk balett) och det blir vackert och dött. " 
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SAGOR 

Stanislav har bett var och en välja en saga. De presenterar den och 
han avgör om han tycker sagan är användbar i övningssyfte. Han ber 
dem lära sig en bit av sagan ordagrant utantill. Stanislav förbereder 
sig inte genom att läsa sagan eller ta reda på vad den handlar om, ifall 
han inte känner igen den. Det sker inget analysarbete med texten in
nan man börjar arbeta med den i gestaltning. Studenterna hjälper 
varandra genom att sufflera texten. Stanislav ger sig in i arbetet med 
sagorna förbehållslöst, så till vida att han oftast inte kan sagan bättre 
än studenten. Han säger: "Jag har inget recept ... " 

Det är skillnad jämfört med scenframställningslärarna som i allmän
het kan pjäsen de jobbar med. 

Sagor är på något sätt ett laddat område, som det finns förutfat
tade meningar om. 
Stanislav har sin ide om hur han vill att sagan ska berättas. 

"Det är viktigt att släppa blicken på publiken när man berättar, för 
att kunna vara fri att skapa sina egna fantasibilder framför sig, och ge 
publiken möjlighet att fantisera, leva sej in." 
Detta brukar ställa till en del huvudbry för skådespelarna eftersom 
det finns en berättartradition där man tilltalar publiken direkt och 
möter dem med sin blick. Men det är något som ger skådespelaren 
begränsningar och även publiken, menar Stanislav. 

"Det kan dessutom vara obehagligt för publiken att vara iakttagen 
av berättaren, man vill som publik ha "privacy", sin eget rum att 
reagera i utan att någon ser det, kunna släppa en tår, skratta o.s.v., 
vara ifred med sina reaktioner." 

Stanislav vill betona dramatiken i sagorna, söka inlevelse och låta 
publiken se när bilderna skapas. Därför är det viktigt att komma 
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ifrån "Godnattsaga" - att inte berätta i den ton som anger att publi
ken ska somna, säger han och vill i stället att skådespelaren ska 
komma in med mycket energi och en anledning till varför man vill 
berätta denna saga. Han betonar betydelsen av berättarens relation 
till innehållet - Vad rycker berättaren? Är det en hemsk historia? Vill 
han roa oss? Vill han varna oss? 

"Det är viktigt att inte informera framåt, visserligen är egentligen 
allt information, men låt oss säga att det diktas framåt', säger han. 

Stanislav vill med alla medel komma bort ifrån det som han kallar 
"att informera". Han söker motsatsen till det helt neutrala sättet att 
leverera ett budskap. Han tar som exempel en nyhetsuppläsare, som 
inte ska reagera känslomässigt på det som sägs, som kan berätta om 
oerhört dramatiska händelser utan att ta ställning. Man kan "döda'' 
en hel saga genom att neutralisera och bli en kall berättare utan in
levelse. Det är bättre att istället utnyttja skådespelarens naivitet och 
fräckhet. Han vill att berättaren ska ha en relation till sagan. Han vill 
att skådespelaren ska spela en roll, inte vara sig själv. Som exempel 
tar han en student som berättade sagan om Rödluvan som en pedo
fil, eller Prinsessan på ärten som en spökhistoria. Med nya perspektiv 
far sagorna en annan innebörd och gestaltandet färgas. 

"Här står jag, jag är den bästa skådespelaren och jag har den bästa 
sagan. Ni har aldrig hört något så spännande. Du kan pracka på dem 
vilket bullshit som helst, bara du tror på det." 

Det gäller alltså att inte fjärma sig från sagan, eller tro att texten 
sköter det hela av sig själv. Stanislav brukar säga att man i allmänhet 
har en övertro på ordet. Att ordet fixar resten. Men det handlar om 
att kliva in i sagan. Befinna sej i dess landskap och förmedla alla dess 
skiftningar till publiken. 

I arbetet med sagor tenderar gestaltandet att närma sej mimen, 
såsom Stanislav arbetar. Sagorna är i sin form från början i en an
nan dimension än verkligheten. Berättelserna pendlar i tid och rum 
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och befolkas av människor, men också av alla de mytologiska och 
arketypiska gestalterna. Det kräver att man tar sig an uppgiften och 
kommer med förslag på rörelse och gestaltning. När någon blir låst 
och blockerad känner sig Stanislav tvungen att ge förslag som han 
tänker ska hjälpa dem på vägen, och det blir en annan arbetsprocess 
än när man har egna förslag. 

"Mimarna måste man bromsa för de har alldeles för lätt att kom
ma med rörelse, de hinner inte med att bygga upp tanken och en
ergin", säger Stanislav. "Det blir lite ytligt. Ytan blir för stor jämfört 
med innehållet." 

"Mimarna kan hoppa och vifta med armarna, man måste tämja 
dom så att säga." 

Kursen for professionella skådespelare 

Deltagarna har valt varsin saga och uppgiften är att de ska lära sig en 
bit ur sagan utantill. Helt ordagrant, det betonar Stanislav. Han vill 
utifrån den befintliga texten undersöka gestaltningsmöjligheterna 
tillsammans med deltagarna. 

En ny nervositet infinner sig när de ska jobba med sagorna och 
flera tycker inte att de kan sin text. Stanislav säger att de bara behöver 
kunna en bit av texten och "komma med ett litet förslag på sceneri så 
att det inte blir information bara''. På detta blir det reaktioner för det 
har de inte hört förut. Nej, det har han inte sagt till den här grup
pen. För honom är det ju självklart, det är så han jobbar. 

De blir upprörda. Vadå? Hur då en bit? Hur ska vi göra? Vad me
nar han? 
Stanislav vill dämpa den upphetsade stämningen och säger för att 
lugna dem: 
"Jag har ingen ide om hur det ska se ut. Jag vill trava mig igenom 
texten, att vi tillsammans upptäcker vad som finns. Vi har några re-
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gler: Det ena är att inte säga något och göra det samtidigt och heller 
inte säga det som ska hända och så göra det efteråt." 
Vilket betyder att de alltså inte flr något förslag på scenerier från 
Stanislav. De ser fortfarande rätt spända och frågande ut. En kvinna 
tvekar att gå upp men tar mod till sig och är beredd, men hon ser lätt 
desperat ut när hon frågar: 

"Ska jag göra en iscensättning pang på?" 
"Känn dej fri," säger Stanislav. 
Prinsessan och grodkungen 
Kvinnan ger ett förslag där hon gör rörelser som är stora och kraft

fulla, tydliga. Hon ser hela tiden på publiken och har ett tilltal som 
till en grupp barn. Hon verkar ha roligt. 

När hon har visat sitt förslag säger Stanislav: "Det viktigaste är att 
det inte är radioteater, det är en levande skådespelare som levererar 
bilder som skådespelaren identifierar sig emotionellt med och som 
vi lever oss in i. Man berättar en saga, informerar inte. Information 
är känslolöst utan engagemang. Här gäller det att engagera sig. För 
det tredje, vad ska jag titta på, som skådespelare? Ska man titta på 
publiken? Nej. Åtminstone inte hela tiden. Varför det? Jo, för om 
man tittar på publiken kan man inte titta på de bilder man skapar. 
Lika viktigt är, att bestämma sig för vad som är berättarens relation 
till sagan. Varför berättar jag detta?" 

Gruppen ser fortfarande ganska frågande och skeptisk ut. 
Stanslav märker det och säger: 
" Hör ni, om ni tycker jag pratar skit då kan vi diskutera - då 

backar jag." Han slår ut armarna åt sidorna som en gest av 'jag har 
ingen aning' 
Stanislav börjar jobba med Prinsessan och grodkungen men den lust 
som skådespelerskan hade är försvunnen och kvar är ett motstånd. 
Hon försvarar sitt sätt att berätta. "Jag har spelat fysisk teater". 
Stanislav säger: "Du har mycket lust, det är jättebra - jag vill visa 
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valmöjligheter. Jag säger inte att du ska göra precis så här. Vi stoppar 
när det uppstår frågor och ser på alternativen. Jag kan lova dig på en 
hundring, det är regel, jag kan ge båda händerna på, att inte säga det 
jag gör - det tar ut varandra." Men skådespelerskan hävdar mycket 
bestämt att om hon skulle ut och berätta sagor för barn skulle hon 
ha valt att göra såhär. 

Stanislav tröttnar och säger: "Underskatta inte barnens förmåga att 
skapa sina egna bilder." 

Så berättar han om när han gjorde slutproduktionen "Mimesis" 
med mimklassen. Den handlade om jordens födelse med himlakrop
par och vulkanutbrott som mimades av folk i silvertrikåer. "Man 
tror inre barnen är intelligenta nog att begripa och se bilder, men de 
var fascinerade." 

Pojken med segerhuva 
En annan skådespelerska går upp för att framföra sin saga. 

Hon är märkbart nervös och säger: "Det här känns som en mardröm 
- som en roll man ska spela som man inte kan, inte är förberedd
till."

"Lugn, säger Stanislav, du kan noterna! Du kan texten!" 
Så berättar hon lugnt och fint en bit ur början. Stanislav ber henne 

stoppa ett ögonblick. 
"Vad menas med segerhuva?" 
Någon i gruppen förklarar för Stanislav att det betyder att ett tur

barn har fötts. (Det ansågs så förr i tiden när ett barn föddes med lite 
av fosterhinnan kvar på skallen.) 

Skådespelerskan fortsätter berätta sin saga. Stanislav bryter efter 
en stund då hon inte riktigt vet vad hon ska göra. 

"Man möter olika texter. Det blir er avvägning hur ni väljer att 
gestalta, vad ni rar fasta på, så man inte blir en apa som skuttar och 
viftar med armarna. Förstår du vad jag menar med identifikation 
med en stämning, atmosfär och människor man berättar om? Att 
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man far det karakteristiska från en människa. Det är tolkningsbart, 
subjektivt, men en upplevelse som fyller en. Då blir det intensivt och 
om angelägenhersgraden är tillräckligt stor kommer kroppen. Då 
behöver man inre ha ett rörelsepartitur, uran man träffar den rätta 
tonen. Om du skulle rita hur skulle pojken ser ur? Har han fräknar? 
Är han knubbig? Stor? osv. Hur är din uppfattning om pojken, är 
han modig eller feg?" 

Skådespelerskan lyssnar uppmärksamt men säger att hon inre alls 
vet, inre heller vad berättaren har för relation till sagan. 

Stanislav är ivrig och vill fä fart på arbetet, han vill att det ska gå 
framåt och han tar kommandot. Han vill driva och inte rappa grep
pet. Han brottas med hur han ska fä henne att komma underfund 
med vad han är ute efter. Han bestämmer sig för att låta henne jobba 
på plats med honom nu direkt. 

Hon står där på golvet i strålkastarljuset och Sranislav sitter på 
stolen med hela sin energi riktad mot henne. 
Han harklar sig och säger 

"Okej. Det föddes pojke med den här luvan. Vi benar i den första 
meningen, det börjar med att du vill berätta om något speciellt." 
Han harklar sig igen och säger så "Okej ler' s go." 
Han vill se henne ta ny sars och resta sin egna gränser. Komma ifrån 
det tveksamma och försiktiga. 

"Guud vad det är svårt - jag far ont i maagen" säger hon och far 
medhåll av de andra som prövat på. "Du är inte ensam", säger någon. 
Stanislav säger: "Det är bra om du vågar kasta dig i skyddsnätet. Det 
finns inger farligt här, du landar mjukt." Stanislav eldar upp sig mer 
och mer, kanske för att kompensera den som stelnar till i paralyser
ing där uppe i strålkastarljuset. Kanske vill han att hon ska smittas 
av hans brinnande låga, hans höga varv och hans iver. 

Sranislav reser sig och lever sig in när han instruerar, så sätter han 
sig och harklar sig och slår mot låren och säger: "Jag vill ha fart och 
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kläm och energi." 

Mimklassen berättar sagor 

Klassen hade valt både klassiska och moderna sagor. H.C. Andersens 
'Elddonet", "Shrek", "Ofelias skuggteater" av Michael Ende, m.fl. 
Lasse börjar: 

"Gycklarens födelse" av Dario Fo 
Texten är skriven så att det är gycklaren som berättar. 
"Gott folk!" 

Han kör igång friskt och med stor attack, kraft i röst och hög spän
ning i kroppen. Något forcerat. Han gör ett långt stycke med varia
tion ur sin saga. Från agitator till en rolig karaktär med annorlunda 
röst. 

"Jättebra'', säger Stanislav. "Kroppshållningen säger om jag inte 
lockar folket så går de, men sedan när du berättar kan du luta dej 
tillbaka. Det ligger honom varmt om hjärtat." 

"Jag är osäker på om ni lyssnar", säger Lasse. 
Stanislav svarar att det är bra att han skapar en känsla av att han 

kommer för att säga något som han inte har bestämt exakt i förväg. 
Stanislav visar lite olika varianter på hur man kan säga introduktio
nen "Gott folk". 

"Publiken vet inte vad du har med dig i bagaget, men du vet. Du 
lurar dem! Du lockar dem! Men egentligen vill du förmedla vad du 
och din fru blivit utsatta för. Du har med dig dina sår - din fru är 
våldtagen men du lägger gycklarens mask ovanpå det. Men sök all
varet! Det är inte en lattjolajbanlåda! Det som finns inom dig gör 
dig hämndlysten. Jag tror att han är förbannad", säger Stanislav och 
fortsätter: 

"Det går för fort just nu - du måste ha tid att komma på det, som 
du ska säga där och då, i stunden. Du ffir inte trampa sönder det du 
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säger med fötterna." (Lasse har svårt att stå stilla när han blir exalt
erad). "Det måste vara aggressivare." 
Lasse provar och provar medan vi tittar på. 

"Det är lite skrikigt nu, men jag skiter i det", säger Stanislav. 
"Testa en kullerbytta som entre! Försök lägga upp en koreografi, så 
att rörelserna inte blir improvisation varje gång, för annars blir det 
jättebra ibland och ibland helt kass." 

Lasse testar en kullerbytta som sedan blir en handvolt. Han studsar 
in och med den ansatsen ska han liksom överraska publiken "Gott 
folk". Det går bra, han har efter ett tag hittat ett sätt som passar 
honom. Tyvärr råkade han några dagar senare fa en kraftig nackspärr 
på akrobatiken, vilket gör att han måste ändra koreografin. Lasse 
kommer till nästa mimlektion med en tjock yllesjal om halsen och 
är lite orolig för att röra sig. 
Stanislav säger att det är lugnt och ber honom fomätta en bit in i 
sagan i ett lugnare parti då Gycklaren rar oväntat besök i sin trädgård 
av Patron. 

"Vad tycker gycklaren om Patron?", undrar Stanislav, "vi vill se 
hans relation till den han berättar om. Inte neutralisera!" 

Lasse hämmas av sin nackskada och kommer inte in i berättandet 
lika bra nu, han måste hitta en annan känsla som inte bygger på 
voltens energi. 

"Bind ihop, tankarna löper, och du är redan på nästa. Inte pusta 
ut, så det blir en lucka - du hamnar i en nanosekund i ingenmans
land mellan rollerna vilket inte är bra. Börja inte från fötterna och 
trampa." 

"Nästa dag kom prästen", säger Lasse. 
"Vad tycker berättaren om prästen? Vi måste se den lilla förvand

lingen krypa in i skelettet. Ändra röst och hållning." 
Stanislav bekräftar att alla i klassen nu har kommit till ett skede i 

processen där det gäller att binda samman alla delar, hitta fokus och 
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hålla tråden. I en tidigare fas hade de lärt sig texten så bra att det gick 
för mycket på räls. 

Gun kliver upp för att börja berätta sin saga. 
Fågel Fenix och visdomens äpple - en gammal folksaga 

Stanislav: "Scenen är din!" 
Gun står rakt upp och ner, ganska långt bak på scenen och pratar 

fram sagan utan någon särskild inställning. Hon levererar sagan och 
blir lite fnissig, generad. 
Stanislav säger: "Jättebra'' (som han ofta säger till alla efter att de 
försökt så gott de kan) och börjar bena upp. 

Gun undrar om man ska titta på publiken eller inte? 
Stanislav svarar: "Jag säger inte att du ska titta eller inte titta - Bjud 
in oss! Du skapar en värld dit du bjuder in oss." 

Gun försöker igen medan vi tittar. 
Stanislav kommenterar: "Bra stämning men det låter lite beklagande 
- som en bön."

Gun skrattar till: "Gör det?"
Stanislav försöker förtydliga sig. "I och med att du är energilös blir

det lite självömkan." 
Gun försöker igen och tycker det är svårt att höja rösten, hon är 

alltjämt allvarsam. 
"Kan du föreställa dig stämningen av fanfarer som blåser och cere-

monin som sagan talade om?", säger Stanislav. 
Gun gör ett nytt försök. 
"Hör du inte att du beklagar dig?" undrar Stanislav. 
Nej, Gun hör inte det, säger hon. 
Hon försöker igen motvilligt. 
Stanislav säger att nu ska vi prova att berättaren ska identifiera 

sig med visheten. 
Gun frågar: "Måste man göra så mycket?" 

"Vadå mycket?", säger Stanislav och går upp på golvet och försöker 
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förklara vad han menar med identifikation. Han vill att innehållet i 
sagan fortplantar sig i berättaren. Han benar i första meningen, som 
innehåller två olika saker. Han gestaltar kroppsligt det han talar om 
för att orden ska fa en mer relevant betydelse, för att förtydliga. 

Stanislav visar bara när han tycker det verkar nödvändigt. Han 
vill i möjligaste mån fa studenterna att själva komma med de första 
initiativen och ideerna till gestaltning. Då kan han ta vid och hjälpa 
till att förstärka och så vidare. Om han gör ett förslag på en rörelse är 
det svårt för studenterna att befria sig från det. De kopierar honom 
och det är just det han strävar efter att befria mimen från: imitation 
och färdiga mallar. 

Gun försöker igen. Stanislav undrar varför hon står stel som en 
tennsoldat ihop med fötter och ben och med armarna längs med 
sidorna. 

Hon skrattar. 
Stanislav föreslår att hon kan göra en entre för att lätta upp och fa 

en start som inte är att vara nitad vid en punkt på golvet. 
Gun vägrar. 
Stanislav säger att vi letar efter ordets färg, ordets betydelse i krop

pen. 
Gun går på attack och försvar, men berättar vidare. Det blir ingen 

skillnad. Det har låst sig för henne. 
Stanislav föreslår en nystart. Han säger: "Känner du för nåt hopp 

eller skutt; så varsågod." 
Gun: "Men jag vill inte!" 
Stanislav är mycket engagerad och börjar bli frustrerad, men han 

vill hitta en ingång till Gun, så han trycker på förutsättningarna 
återigen. 

"Det här är inte radioteater. Vi har en levande skådespelare. Vi 
förenar det rörelsemässiga berättandet med text. Vi ska undvika il
lustrationer men det betyder inte att all energi är låst i kroppen och 
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att det bara sker häruppe i huvudet, i rösten och texten. Det kräver 
mer engagemang och högre angelägenhetsgrad. När du är engagerad 
är vi med. Men är det bara informativt måste jag bara lita till det jag 
hör. Jag säger inte att det är det du gör ... " 

Gun säger att hon inte vill röra sig i onödan. Hon försöker på 
nytt. 

Stanislav tycker det uppstår samma låga energi fortfarande "Låt 
det inte bli så deprimerande, ungefär som 'så fick hon cancer och 
d , ,, og . 

Gun opponerar sig "Men det är ju sorgligt!". 
"Det drar ner dig i energilöshet", kontrar Stanislav. 
Gun kör vidare. "Någon har stulit silveräpplet, sa kungen." 
Stanislav undrar: "Vem talar kungen med? Trädet? Publiken? Hov-
:>"et. 
Hon provar en bit till. 
Scanislav klargör nu att det handlar om att en ny figur har pre

senterats för publiken, kungen. Det innebär då att skådespelaren 
måste skapa sig en bild av den personen. "Vad har du för bild av 
kungen? Är han skäggig? Gammal? Ung?" 

Gun: "Räcker det inte att bara ... " 
Stanislav: "Du måste ha en emotionell relation till kungen." 
Stanislav förställer rösten, menar att det är bra att förändra både 

kropp och röst när man byter karaktär. Kungen måste ra en skepnad 
så att man ser en markant skillnad från berättaren. 

Gun provar mycket försiktigt. 
Stanislav tycker att vi kan komma in i berättelsen några sekunder 

tidigare och ra chans att se lite av kungens liv före repliken. Stanislav 
börjar plötsligt agera, hoppar och sliter sitt hår komiskt och stort för 
att ge ett exempel på den förtvivlan kungen kan tänkas känna när 
hans silveräpple är borta. 

"Gun, vad jag är ute efter, du ska inte informera - då kan vi läsa 
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texten, däremot du ska lägga in emotion i de informativa textbitarna, 
vissa delar av en mening kan ha en energi och resten en annan. Att 
det inte rinner som en flod på en ton, utan forsar hit och dit, skapar 
en spänning och det blir intressant. Annars har vi bara ordet som vi 
lutar oss emot. Du måste inte hoppa och vifta. Kan vi ta en gång till 
från början? Stå inte på en fläck, slappna av, ta in glöd och kör!" 

Hon gör ett nytt försök. Det går trögt. Kanske har hon inte förstått? 
Kanske protesterar hon? Kanske är det prestationsångest? 

Stanislav attackerar henne. "Jag ser en skådespelare, inte en band
spelare. Jag tittar på dig. OK om du inte litar på mig. Vi ska filma, 
så du kan titta själv och vi kan bedöma tillsammans. Vi vill inte göra 
sprattelgubbar, inte 'Mickeymousechachacha', jag vill ha liv och en
ergi. Jag rycker du gör det jättebra, du litar inte på dig själv första 
gången, men när du har gjort det några gånger, när du hittat ditt 
eget spår, lita på din förmåga. Du är skådespelare och man tittar på 
dig, det är det som är viktigt. Inte lite fysiskt här och lite bla, bla, bla 
där. Att det blir homogent och sitter samman. Det är väldigt viktigt, 
man står på scenen och publiken tittar. Man kan röra sig mycket el
ler lite - det är fritt." 

Gun är skeptisk. Hon vill förklara något, men Stanislav vill gå 
vidare med nästa person. 

Nästa gång Gun ska berätta sin saga har Stanislav ett förslag. Han 
rycker att Gun ska berätta sagan om Fågel Fenix som om hon vore 
en piga på slottet, att ha den karaktären som berättare. 

Efter en tid har hon hittat ett sätt att berätta som gör henne avspänd, 
gungande och mjuk. 

Det har lossnat, hon är glad. Hon förstår att hon inte ska ursäkta 
sig. Stanislav gav henne beröm och undrar senare om han pressat 
henne för hårt. 

Under denna period har mimklassen erövrat väldigt mycket av det 
specifika i sagoberättandet enligt Stanislavs metod. Hans ide om att 
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berättaren bör ha en egen karaktär hjälpte en av studenterna då hon 
började berätta sin saga, som om hon satt och pimplade fisk, med 
stora stövlar på sig (riktiga stövlar). Hon fick tyngd i kroppen och ett 
lugn som gjorde berättandet mera obehindrat. Det kan verka som 
om Stanislav avbryter precis efter varje mening men så är det inte 
alls, när det flyter på låter han studenten fortsätta och tar sedan itu 
med det som kan förtydligas. Somliga trivdes mer med denna sorts 
teater och andra mindre. Några arbetade mer med utmaningen och 
kom igenom flera hinder. I slutet av perioden såg man marknads
platser, kungar, skuggfigurer, man kände smärtan hos gycklaren och 
kunde skratta åt Shreks tilltag för att han framträdde som en egen 
gestalt. Mimstudenterna rörde sig mer och mer obehindrat mellan 
att vara berättaren och kliva i och ur andra personer. Sagoperioden 
avslutades med att de som ville fick möjlighet att berätta sin saga för 
en publik som hade ett seminarium på skolan. De som vill kan bära 
sagan med sig ut i yrkeslivet som ett stycke som de kan uppträda 
med i olika sammanhang. 
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TERMI NSREDOVISN I NG 



Mim från ax till limpa 

En förändring som skett under senare år är de fördjupade arbeten 
i mim som studenterna gör i slutet på varje termin i årskurs 1 och 
årskurs 2. 

Det är ett självarbete med handledning av mimlärarna som redo
visas internt på Teaterhögskolan. Uppgiften är obligatorisk. 

Det startar med ett solo första terminen, fortsätter med en duett an
dra terminen, halvklass tredje terminen och slutligen helklass termin 
fyra. Vid helklassarbetet anställdes en extern handledare som varit 
student vid mimlinjen, nu verksam som regissör. Stanislav anser att 
det är viktigt och nyttigt för studenterna att möta andra personer än 
honom. Han menar att det borde vara befriande för dem att arbeta 
med någon som inte har sett dem förut. Någon som kommer med 
nya ögon. Han tycker att det kan vara svårt att skaka av sig förutfatta
de meningar som han skapat sig av var och en. Han har sett och vet 
deras brister och har märkt att det kan komma att prägla hans sätt att 
leda arbetet. Han har dock inte kopplat bort sig helt från ansvaret, 
han kommer någon gång då och då och tittar och ger synpunkter. 

De tre första terminernas självarbete handleds av mimlärarna. Det 
går till på samma sätt som med de kortare etyderna som regelbundet 
redovisas varje vecka, men sker under en längre period på omkring 
fem-sex veckor. Under den perioden ägnas huvuddelen av mimens 
schemalagda tid åt detta. 

Studenternas förmåga sätts ordentligt på prov och de tränas i vad 
det innebär att arbeta med mim i större format. Förutom första ter
minens solostycke är detta ett grupparbete vilket innebär nya förut
sättningar. Arbetsmetoden är mycket fri. Det finns några gemen
samma utgångspunkter: Styckets längd och att det inte ska innehålla 
talad text. Arbetsformerna är strukturerade så till vida att det finns 
ett fastlagt datum för redovisning, samt att det ska ske med så enkla 
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medel som möjlige vad gäller scenografi, kostym och ljus. Uppgiften 
är att dramatisera en egen ide, iscensätta och regissera den same spela 
med i den. Alla studenter ska agera på scen då huvudvikten ligger 
på gestaltandet men innefattar dramaturgi och regi. De ska inom 
gruppen ca etc gemensamt ansvar för vad de skapar. Mimen som stu
denten samtidigt håller på att erövra är i dessa cerminsredovisningar 
mycket bred, vilket betyder att studenten själv ska bestämma hur 
han vill gestalta det han ska berätta eller förmedla. Det finns inga 
krav på att det ska innehålla något särskilt mimcekniskt moment 
som de lärt sig under terminen. 

Handledning sker i form av återkommande samtal om iden och 
respons på redovisningar. 

Genom att ge studenten fria händer menar Scanislav att det kan 
hända så mycket mer oväntade saker: "Ju mindre jag visar, desto mer 
stimuleras studenten att komma fram med sina alster", säger han. 
Han låter sig överraskas och han förbereder sig för att ca sig an precis 
vad som helst. Samtalet inledningsvis är till för att på idescadiet i 
någon mån avgöra om det är "spelbare". Scanislav lyssnar och ställer 
frågor om hur studenten har tänkt sig det hela. Samtalet syftar till att 
lära studenten att tänka sceniskt och förstå vad det innebär att iscen
sätta något utan text. Efter samtal och diskussion om innehåll ska 
studenten på egen hand så snart som möjligt prova hur det fungerar 
rent praktiskt, hur iden bär. Eftersom det är omöjligt att se sig själv 
utifrån rekommenderar Stanislav att de arbetar i par för att hjälpa 
varandra när det gäller solosrycket. Då växlar de mellan att agera på 
scenen och att se på varandra. En övning i regi således parallellt med 
mimskådespeleri. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket effektive. 
Tidigt lär sig studenten att ca ansvar för sina ideer och att ge och 
ca emot kritik på etc kreative sätt. En minskad konkurrens uppstår 
också i och med att arbetsprocessen inte döljs uran man har full in
syn i hela utvecklingen. Under tiden blir det också tydligt att mim 
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är en form av hantverk. Stanislav gör studenten uppmärksam på hur 
betydelsefullt varje moment är och hur man kan ta itu med de prob
lem som uppstår. Han är inte främmande för de mest udda ideer. 
Han kan tidigt se vad han anser vara möjligt att berätta i mimens 
form. Han kan avfärda ideer som han inte rycker är relevanta av 
olika skäl. Det sker främst om han märker att studenten har lämnat 
temat, kanske har trasslat in sig i sin egen ide eller om iden verkar 
omöjlig att skildra i mimens form. Det hade kanske kunnat fungera 
på film eller med text osv. Detta är något av det svåraste och många 
gånger ett känsligt kapitel, särskilt i början av utbildningen då så 
mycket är nytt för klassen. Som student i början av utbildningen 
kan det vara svårt att avgöra vad som är spelbart eller inte. Men det 
är också vad man ska lära sig på skolan. Även om Stanislav har en 
metod i erydarbetet som ger studenten många friheter i form och 
innehåll finns det ramar för gestaltandet som inte är helt uttalade. 
Obstinata studenter göre sig icke besvär - de som envisas med att 
vilja göra på sitt eget sätt och som absolut inte vill ändra på sin ide 
och inordna sig i Stanislavs tänkande. Det kan leda till låsta posi
tioner studenten och läraren emellan, en kamp. Stanislav förväntar 
sig då att studenten ska böja sig och ta emot hans instruktioner. Han 
ber dem att åtminstone prova. Han kan inte tolerera en student som 
inte vill anstränga sig. Han betraktar det som lathet och gärna som 
"en svensk mentalitet". En bortskämdhet och en oförmåga, rent av 
brist på begåvning. Om en person eller grupp kör fast försöker han 
hjälpa dem, men fungerar det inte kan han ta över ansvaret och led
ningen. Då kan man se spår av hans fornstora dagar som koreograf 
och regissör, hans förmåga att med fast hand skapa stora bildrika 
formationer och etc tydligt berättande både med humor och mycket 
distinkta rörelser. Studenterna far då prova på att leva sig in i hans 
iscensättning och fa liv i den. De kan koncentrera sig på skådespe
leriet och för en stund släppa lite av ansvaret för helheten. I och med 
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att Stanislav slutat att göra slutproduktionerna finns inga moment 
i utbildningen som innefattar ensemblemim i Stanislavs stil. Hans 
arbete med några av grupperna i terminsredovisningarna är det som 
mest liknar hans regi och koreografi. 

Termin ett. SOLO. Etyd med rekvisita 
Uppgiften var att använda en rekvisita och låta den vara huvud

personen. 
Studenten börjar med att välja en rekvisita. Rekvisitan och iden 

presenteras för Scanislav som resonerar med studenten om hur det 
kan vara lämpligt att arbeta vidare. Stanislav rekommenderar dem 
att arbeta i par för att ha varandra som ett "yttre öga". 

Exempel på rekvisita som denna klass valde: 
Ett stort vitt ägg, en klänning, en liten mekanisk uppskruvningsbar 
grej, en golvlampa, en saxofon, ett timglas, en rulle kraftig vit tejp, 
en liten pilbåge. 

Nu ska de skapa ett koncept utifrån rekvisitan de har valt. 
Under ett par veckor arbetar klassen med sitt solostycke under 

mimlekcionerna. Efter en kort gemensam uppvärmning går var och 
en till ett eget rum och repeterar och formar sitt stycke. Om man 
vill kan man rådfråga mimlärarna som kan se en bit av stycket och 
tillsammans med studenten svara på de frågor som uppstår på vä
gen. På fredagarna ägnas tiden till att visa upp hur arbetet ser ut i 
dagsläget. Studenterna visar en bit och förklarar sedan hur man har 
tänkt sig fortsätta arbeta. Studenten förväntas ta eget ansvar för sin 
ide och ta egen kontakt med handledare vid behov. 

Studenten får respons av lärarna och sina klasskamrater på fredags
redovisningarna. Det läggs stor vikt vid att ge studenterna hjälp att 
i möjligaste mån utforma sina stycken så som de hade för avsikt att 
göra. Dock är det inte alltid genomförbart och någon kanske måste 
förkasta sin formide och börja på en annan väg. I responsen frågar 
Stanislav studenten vad han vill. Det gör att man tränas i att formu-
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lera sin ide och att utforma den. 
Ibland arbetar Stanislav på plats med studenten, ofta i ett senare 

stadium, då man kommit lite längre på sitt stycke. Då liknar det 
regi, men det är ett sökande tillsammans med studenten i olika sätt 
att ta sig an ett problem, olika tillvägagångssätt. I många fall blir 
det i detta skede mer påtagligt vad som fungerar eller inte fungerar 
sceniskt. Stycket har fått lite mer stomme och det är en utformning 
av materialet som sker. Man har kommit en bit på väg, och hela 
tiden sker en dialog mellan studenten och läraren för att förvissa sig 
om att de är överens om vad som ska gestaltas. Klassen, som också är 
åskådare, spelar en viktig roll här. Både som publik och för att det är 
en del av utbildningen att lära sig se ur regissörens perspektiv genom 
en arbetsprocess. Man tränas så under hela utbildningen samtidigt i 
dramatisering, skådespeleri, regi och koreografi i mimens form. Det 
är en konkret förberedelse för yrkeslivet där arbetet ser ut så i många 
fria grupper med mimare. Man skapar sitt eget material och iscen
sätter det, samt agerar. 

Genom att det här sker från dag ett och under hela utbildningen 
blir det med tiden ett självklart sätt att arbeta. 

Duetter, halvklass och helklass 

Svårighetsgraden ökas med antalet personer i terminsredovisning
arna. Även om det är något av det mest utmanande att stå ensam på 
en scen så krävs det nu samspel och ett koncept som innefattar två 
eller flera personer. Arbetsmodellen ser likadan ut med att ta ansvar 
för sin ide och iscensätta den, men nu är det ett kollektivt arbete. 
Gruppen tar ett gemensamt ansvar för helheten. Stanislav lägger sig 
inte i hur besluten tas inom gruppen, vems ide det är eller hur de 
jobbar, men han förväntar sig att arbetet går framåt. 

Upplägget är alltså presentation av en ide, ett samtal om tankar
na kring iscensättning, eventuell musik och scenografi m.m. Stu
denterna tar ansvar för allt som rör deras stycke. De väljer en ide, de 
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väljer scenrummets utformande, de väljer musik och ljud, de väljer 
kostym och ljussättning. De första redovisningarna sker på sal, men 
i halvklass och helklass används en större scen. Studenterna hjälper 
varandra att sköta ljus och ljud. I dessa arbeten är utmaningen alltså 
återigen på flera plan samtidigt. När ordet utelämnas skapas både 
svårigheter och andra möjligheter. Genom att man inte talar med 
varandra på scenen måste man skapa andra sätt att kommunicera 
med publiken. Man laborerar nu med former för uttryck och där 
finns i Stanislavs modell egentligen i princip inget rätt eller fel. Han 
säger: "Man kan kommunicera med varandra utan att det faller nå
gra ord. Men vad är det då? Då är det tanken, energi som omsätts till 
rörelse. Jag tror att det är mimens kärna att omsätta tanken i rörelse. 
Man går "beyond", bakom ordet, bakom det verbala. Det finns 
mycket i det ickeverbala som är kommunikativt." 

Stanislav föredrar enkla ideer, som kan ge studenten ett bra arbets
material. 

Redovisningarna är interna med ett fltal inbjuda utifrån. Med 
formatet på gruppen ökade också behovet och lusten att arbeta mer 
med kostym och ljus. Scenografin var enkel medan kostymer ska
pades i samarbete med skolans kostymansvariga. Även i andra funk
tioner involverades skolans personal. Studenterna tar fortsatt ansvar 
för helheten och hela processen och utför allting med handledning 
av lärare och personal. Någon gång har vänner till studenter r.ex. 
skrivit och framfört musik. Redovisningarna liknar mer och mer 
färdiga föreställningar, både till sitt innehåll och till sin mer genom
arbetade form. 

I arbetet med helklassredovisningen valde Stanislav att anlita en 
gäsdärare som handledare, en tidigare student, Peter Engkvist. Det 
var betydelsefullt att handledaren hade mimutbildning och därmed 
var bekant med de specifika omständigheterna. Han var van vid sam
arbete av det slag som var meningen i denna utbildningsfas. Klassen 
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valde att utgå från en bok: "Blindheten" av Jose Saramago. En av 
studenterna dramatiserade scener ur boken. Sedan improviserades 
scenerna fram under handledning. Mimlektionstiden användes till 
repetition och i slutet av perioden disponerades större delen av dag
arna samt en del kvällar till arbetet. 
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MIMKLASSERNA 



"Stanislav /,ärde mej vad det betyder att ha näsan ovanför vattenytan, har 
man en teknik och ett sceneri som håller kan man göra en bra föreställ
ning varje gång även om man är ur form" säger en f d. student. 

Våren 2006 utexaminerades den nionde mimklassen. Det om
givande kultursamhället har förändrats sedan den första klassen ut
bildades under 1970-talet och mimen som konstform har utveck
lats. Alla mimklasser har haft Stanislav Brosowski i mim dagligen 
under minst två år. De första fyra klasserna blev starkt präglade av 
Stanislavs mimteknik och den tradition som han förde vidare från 
Polen. Undervisningen var mer styrd och studenterna mötte färre 
influenser från andra lärare och metoder än vad de senare klasserna 
har gjort. 

Vissa andra ämnen har genom alla år utgjort stommen i utbildningen 
även om lärare och inriktning har skiftat något: Klassisk balett, modern 
dans och jazzdans, akrobatik, scenframställning (med text) och musik. 
Tal och röst har införts från 1983. Alla klasser har haft akrobatik med 
läraren Pierre de Olivo. Scenframställningslärarna har varierat genom 
åren. Några lärare har återkommit, t.ex. Jurij Lederman som har un
dervisat flera klasser. Baletdärarna har varierat men de har i regel 
stannat under en längre period. Det har varit många lärare i modern 
dans och jazzdans med olika tekniker. Utöver dessa ämnen har andra 
ämnen kommit och gått som fäktning, karate, tai chi, karaktärsdans, 
masktillverkning, rytmik m.m. 

Pierre och Stanislav var vältränade och deltog aktivt i övningar
na under många år. Det rådde stor disciplin under den intensiva 
träningen och en viss elitism. Akrobatikläraren Pierre kom från en 
cirkusfamilj och satte ribban högt. Han var mycket noggrann och 
metodisk. Pierre brukar tala om den första delen i utbildningen som 
"de två hundåren", då man som student ska bygga upp sin kropp 

161 



med hård träning. Att börja med akrobatik som vuxen och sträva 
efter den nivå som skulle uppnås var en utmaning för många som 
inte hade tränat på liknande sätt förut. Det har ofta varit extremt 
stora skillnader i klassen mellan studenternas förkunskaper, då som
liga varit elitgymnaster och andra aldrig hjulat förut. Jag minns att 
Pierre berättade hur han för att sporra sig själv ställde upp hinder 
i sin lägenhet som han måste ta sig förbi genom att gå på händer. 
Ibland fanns ett samarbete mellan Pierre och Stanislav i utbildning
ens slutskede med de akrobatiska delarna av slutproduktionerna. 

Något om att vara kvinna på mimutbildningen under 1970-
90-talet

På 1970-80-talet fanns inga kvinnliga förebilder i mim i Sverige. 
Mimens kända mästare har genomgående varit män, även utom
lands. De första kullarna mötte också främst ett antal kraftfulla män 
som lärare. Precis som på skådespelarutbildningen har det varit fler 
kvinnor som sökt till mimutbildningen, men sammanlagt har lika 
många män som kvinnor utexaminerats. Morgonlektioner i dans 
leddes ofta av kvinnor. Dansen var betydelsefull men männen ledde 
de ämnen som det lades störst tonvikt vid: mim som huvudäm
net, akrobatik och scenframställning. I den fysiska undervisning
en prioriterades styrka, mod, expressivitet. Det var en utmaning 
för de flesta unga kvinnorna att ta fram det som generellt räknas 
som manliga egenskaper. Här fick och skulle även kvinnorna ge sig 
hän, kämpa, kasta sig in i övningar utan att tveka. Det gällde både 
i akrobatiken och i mimen. Stanislav hade dessutom reagerat på sin 
mästare Tomaszewskis lite mer "feminina'' stil. Han sökte det mera 
krigiska, attackerande uttrycket. Det skulle vara en kamp. Stanislav 
gav alla, män som kvinnor, samma undervisning. Man fick lära sig 
att stå med båda fötterna på golvet. Musklerna växte och man fick 
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ett självförtroende kopplat till att ha kroppskontroll men man övade 
också upp sensibiliteten. "Jag betraktar alla på samma sätt, jag tit
tar inte mellan benen", säger Stanislav. Alla kvinnor jag talat med 
som studerat för Stanislav har kraftfullt uttalat att han aldrig hade 
anspelningar på deras kroppar eller behandlade dem nedsättande på 
grund av deras kön. En f.d. student minns: "Det var inte uttalat så 
att han behandlade alla kvinnor på ett sätt och alla män på ett an
nat. Han hade en stor ömhet för kvinnor. Men man blev inte alltid 
hörsammad om man ville säga något. De som kunde ta för sig fick 
respekt", säger hon. "Han hade svårare för de kvinnor som var lite 
sköra och osäkra." 

På mimlektionerna och i slutproduktionerna var det inte fråga 
om att spela Fröken Julie eller Lady Macbeth i första hand. I mimen 
gestaltades allting. Kroppen blev inte kopplad till sexualitet och kön, 
utan var ett instrument som kunde anta olika skepnader. Man fick 
snarare en känsla av att vara en könlös varelse som kunde förvandla 
sig till vad som helst. Trikåer som visade kropparnas rörelse tydligt
var ofta den enda kostymen. I det avseendet liknade mimen mera 
dans än teater under mitten på sjuttiotalet och tidigt åttiotal. Debat
ten om att det finns så få kvinnoroller har inte haft lika stor betydelse 
inom mimen, eftersom man ofta skapar sina egna manus. Individen 
är inte heller alltid i fokus på samma sätt som i den traditionella 
talteatern. I mimen växlas ofta berättandet mellan individen och det 
kollektiva gestaltandet. 

De här skillnaderna mellan skådespelarprogrammet och mim
programmet blev ibland synlig i undervisningssituationen. På scen
framställningen mötte mimklassen lärare som huvudsakligen ar
betade med text i en realistisk spelstil. En student berättar: "Vi höll 
på med Strindbergspjäsen ''Fadren". T jejerna skulle gå och hämta 
någonting i rekvisitaförrådet att förstärka karaktären med. Vi var 
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vana från mimen att tänka symboliskt och skapa ett destillat av pjä
sens grundstämning. Vi kom tillbaka med: en liren konstgjord fagel, 
en gummi-orm och Tarotkort. Läraren såg en aning undrande ut. 

Han var nog mera van att man hämtade en lång kjol, högklackade 
skor och en hatt" säger hon. 

Praktik 

På mimurbildningen har praktiken inte varit obligatorisk utan före
kommit om någon regissör sökt upp Stanislav. Därför blev det lire 
godtyckligt vilka klasser som kom att göra praktik. Det blev mer 
som en bonus än en given del av utbildningen. Vissa klasser har 
inte varit på praktik alls, medan andra klasser har haft en eller flera 
erfarenheter. Oftast har det varit fråga om att hela klassen medverkat 
som en ensemble med Sranislav som koreograf. Detta hände senast 
i mitten på 1990-ralet. År 2004 sökte mimprogrammet för första 
gången individuella praktikplatser och fick ett stort gensvar. Mim
studenterna spreds både till stadiga institutioner som Dramaten 
och Stockholms Stadsteater samt till de fria grupperna Oriontear
ern, Variere Barbes i Malmö, Jo Strömgrens danskompani i Norge 
och Teater Brunnsgatan Fyra. 

Med den ganska tuffa metod som Stanislav tillämpar i form av att 
ställa krav på studenternas fulla engagemang i skapandeprocessen 
vill han rusta var och en i mötet med yrkeslivet. Han vet vad som 
krävs. Han vet att man ofta måste skapa sina egna arbeten och sina 
egna verk. Studenterna erövrar redskap att ta itu med de konstnär
liga uppgifterna för att skapa ett sceniskt verk i mindre eller större 
skala. Tillvägagångssättet som i början är främmande för många blir 
mer och mer naturligt under utbildningens gång. Det handlar om 
att ta initiativ och ansvar för helheten. Det sker mycket genom "trial 
and error", att prova sig fram. Hur detta arbetssätt passar in i andra 
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sammanhang i svensk teater och scenkonst är väldigt olika. Ibland 
välkomnas mimstudenternas egna ideer och initiativ, men ibland 
ses det som intrång på dramatikerns och regissörens område. Det 
finns fortfarande inte tillräcklig kunskap inom branschen om vad 
mimutbildningen leder till och tyvärr existerar det fortfarande en 
förlegad syn på mim även inom branschen. Den textburna teatern 
har alltjämt högst status i Sverige. De personer och teatrar som sökte 
praktikanter från mimprogrammet var dock seriöst intresserade av 
att använda deras kunskaper och de hade alla sin egen uppfattning 
om vad det innebar. 

Slutproduktion, Stanislav som dramatiker, koreograf och regissör 

Slutproduktionen är, liksom på skådespelarprogrammet, mimpro
grammets examensföreställning. Stanislav skapade de fyra första 
mimkullarnas slutproduktioner (1977-86). Han skapade egna verk 
som till exempel "Rörelse" (ett mimodram om jordens födelse och 
människans utveckling),"Prometeus avsked" (byggt på myten om 
elden), gatuteaterföreställningen "Bollen är din", "De ombytta hu
vudena" efter en novell av Tomas Mann, "Vårt språk" ett stycke som 
visade mimteknikens variationer på ett underhållande musikaliskt 
sätt. Några av styckena spelades av flera klasser. Han återknöt till 
sina egna rötter i Polen bl.a. genom att sätta upp samma stycke som 
han en gång själv debuterat med i slutet på femtiotalet, en drama
tisering av Gogols novell "Kappan". Stanislav koreograferade och 
regisserade. Slutproduktionerna kännetecknades av starka visuella 
uttryck lämpade för stora scener, ofta med akrobatiska inslag och 
för en hel ensemble på ca tio mimare. För studenterna gällde det nu 
att likt dansare tillägna sej Stanislavs koreografi. Grunderna fanns 
i mimtekniken. Mimstudenterna var drillade, vältränade och ex
akta i varje rörelse. Undervisningen hade moment där man särskilt 
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tränade de stora uttrycken, att lära sej nå ut med en rörelse till en 
publik från en stor scen. Allt genomarbetades mycket noga. Det var 
musikaliskt uppbyggt och mimstyckena var koreograferade i sam
spel med musiken. Stanislav anlitade en kompositör eller klippte 
inspelad musik själv, ibland med någon student till hjälp. Mimens 
sätt att gestalta låg någonstans mellan teater och dans. I många fall 
blev studenterna involverade i produktionen utöver det rena mim
skådespeleriet. Man hjälptes åt med det mesta från att göra affischer, 
redigera musiken, sy kostymerna, söka efter spelbara scener m.m. 
Slutproduktionerna uppfördes bl.a. på Moderna Museet, Dramat
ens lilla scen, Liljevalchs konsthall, Oscarsteatern. Mimklassernas 
slutproduktioner i slutet av 1970-talet och början på 1980-talet 
visade Sverige att mimen var en egen konstform och inte bara en 
träningsmetod för andra scenkonstarter eller någonting som skulle 
integreras i dessa. 

Mimklasserna möter andra regissörer och koreografer 

I slutet av 1980 talet valde Stanislav att avstå från att göra slutproduk
tionen och istället bjuda in tidigare studenter att ta sig an uppgiften. 
Den femte och sjätte klassen arbetade därför i sina slutproduktioner 
med regissörer som utbildats av Stanislav, men efter skolan skapat 
sina egna former av scenkonst med mimen integrerad, sinsemellan 
på helt olika sätt. Carina Reich och Bogdan Szyber skapar originella 
former av scenkonst i riktning mot performance, ofta i annorlunda 
miljöer och oväntade kombinationer av artister och överraskande 
varianter på gestaltandet. Peter Engkvist och Roger Westberg val
de att sammanföra mim med komik och berättande text. I bägge 
konstellationernas slutproduktioner var mimklassen medskapande. 
Många fria mimgrupper har valt att arbeta på liknande sätt. Man 
improviserar och provar sig fram tillsammans utifrån en ide eller ett 
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manus. Delar av föreställningen kan vara redan uttänkta vad gäller 
regi eller koreografi. I slutskedet avgör regissören vilka scenerier som 
passar bäst. De tre senaste klasserna har arbetat med regissörer och 
koreografer som inte själva är mimare. 
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KLASS FÖR KLASS 

Här presenteras varje klass examensarbeten, slutproduktioner och 
erfarenheter av praktik mera detaljerat. 

Den forsta klassen 1974-77 

Under läsåret 1976-77 uppfördes examensarbetet '1 stället for ord" 
på Moderna museets scen. Det innehöll tre olika mimstycken. 
Jan-Olof Strandberg som var chef på Dramaten såg deras första upp
spel, blev förtjust och ordnade ett gästspel på Dramatens Lilla scen 
till våren. Föreställningen döptes om till "Rörelse", ett verk lades till, 
''De ombytta huvudena" en dramatisering av Tomas Manns roman. 
Stanislav dramatiserade och regisserade. Mimklassen var pionjärer 
som snart skulle komma att bilda Sveriges första mimteatergrupp 
Pantomimteatern. Framförallt hade publiken inre sett den här typen 
av ensemblemim i Sverige som Stanislav förde med sig ifrån Polen. 
Studenterna och Stanislav fick formulera och förklara sig för nyfikna 
journalister. Stanislav blev intervjuad i Dramatens tidning(nr 65) in
för gästspelet 1977. I en intervju i Göteborgsposten säger Stanislav: 
''Allt börjar inuti, ordet kommer sist! Först en gest sedan kommer ord, 
därfor uttrycker sig pantomimskådespelaren just med kroppen. " 

Mimklassens repetitioner inför spelningarna på Dramaten råkade 
sammanfalla med den franske mimartisten Marcel Marceaus gästspel 
på Stadsteatern. Marceau bjöds genom Bengt Häger till Mimlinjen 
på besök där han följde repetitionerna en förmiddag. Stanislav och 
klassen gjorde också en serie TV-program producerat av Kay Pollack 
med titeln "Mima med oss" som var en sorts instruktionsfilm i mim 
där Stanislav hade lektion med studenterna. 
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Det fanns till en början inga givna arbetsplatser för en mimare efter 
examen, vilket gjorde det nödvändigt att bilda egna mimteatergrup
per, för att kunna verka fullt ut inom mimen. Genom utbildning
en hade klassen blivit oerhört samspelt. Eftersom det inte heller 
fanns några mimregissörer blev de första mimarna hänvisade till att 
regissera sig själva. Det var dock inte ett så stort steg eftersom ut
bildningen innehåller regi, inte som ett eget ämne men integrerat i 
mimundervisningen. Stanislav har alltid varit angelägen att ge sina 
studenter redskap för självskapande, utbildningen har hela tiden 
byggt på det. Utbildningen innefattar dramatisering, gestaltning och 
regi sammanlänkat i mimämnet. Stanislav är också själv ett exempel 
på att det fungerar att kombinera dessa yrken. 

Pantomimteatern bildades 1977. 

Den andra klassen 1977-80 

Denna klass gjorde praktik på Stockholms Stadsteater. Fred Hjelm 
regisserade ''Haren och vråken" (av Lars Forssell) och Stanislav koreo
graferade mimarna. 
Slutproduktionen "Prometheus avsked" spelades på Liljevalchs konst

hall. Dramat byggde på den grekiska myten om elden. Manus, ko
reografi och regi Stanislav Brosowski. Han skapade också en gatu
teaterföreställning "Bollen är din" som en sorts samhällssatir, som 
spelades ute på stadens torg. Klassen bildade den andra fria mim
gruppen Mimensemblen 1979. 

De två mimteatergrupperna Pantomimteatern och Mimensemblen

delade repetitionslokal och hade en del samarbeten. De sökte en 
egen scen. Kulturminister i början på åttiotalet var Bengt Göransson 
som intresserade sig för mimen. De fick gensvar och 1983 byggdes 
biografen Plaza på Odengatan om till scen av grupperna själva och 
fick namnet Mimteater PLAZA. Teatern fick stadigt anslag och drevs 
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av Pantomimteatern och Mimensemblen tillsammans i nästan tio år. 
Båda grupperna spelade då främst vuxenföreställningar med stor en
semble. PLAZA blev en mötesplats för mimintresserade och mimare 
från olika traditioner. Festivaler och gästspel anordnades. 

1987 delades Mimensemblen i två nya grupperingar: Nya Mim
ensemblen och Teater Boujfons. Pantomimteatern övergick till att i 
huvudsak spela barnteater på turne. 

1993 var det inte längre möjligt att fortsätta driva Plaza som mim
scen, trots ökade anslag, bl.a. för att hyran höjdes. Mimgrupperna 
började nu samarbeta med andra skådespelare som i Teater Bouf 
fans: Åsa Kalmer och Michaela Granit, utbildade hos ]acques Lecoq i 
Frankrike, gick samman med Per Erik Asplund från Mimensemblen. 
Nya Mimensemblen samlade unga intresserade som fick utbild
ning i samband med att gruppen skapade produktionen "Predikare 
Lena". 1995 ombildades Nya Mimensemblen till Teater Tre och sedan 
år 1999 har de en egen scen på Rosenlundsteatern på Södermalm 
i Stockholm. Konstnärlig ledare och regissör är Bengt Andersson, 
som inte är utbildad av Stanislav men som varit aktiv inom mi
men ända sedan Mimensemblen startades. 1983 bildades även Teater 
Pero av Peter Engkvist och Roger Westberg. De sammanförde mi
men med komik, improvisation och texter som de själva skrev. 1993 
invigdes den egna scenen, Peros Teater, på Sveavägen i Stockholm. 
Sedan 1995 är Peter Engkvist konstnärlig ledare. Roger Westberg 
driver nu sin egen grupp Westbergs teater och nöjen och har 2007 
övertagit Boulevardteaterns scen. 
Ensemblemim är signifikativt för den inriktning som Stanislav fört 

med sig från Polen och utvecklat under åren i Sverige. Som mimare 
utbildas man till solist, d. v.s. att kunna skapa och bära en historia 
ensam, men också till ett kollektivt gestaltande. Ett samspel i rörelse 
som är musikaliskt-rytmiskt och kroppsligt, med sinnena och tankar
na involverade. Det möjliggör det förhöjda uttrycket och en frihet 
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att kunna avspegla skeenden utöver de rent mänskliga relationerna. 
Under en period på åttiotalet var det ett stort uppsving för mimen 
med de två fria mimgrupperna, en mimscen och mim i Stanislavs 
koreografi på flera institurionsteacrar i Stockholm. Pantomimteatern 
och Mimensemblen förde ensemblemimen vidare i föreställningar för 
vuxna. Den typen av mim kräver en stor ensemble och under den 
perioden gavs det större anslag till fria teatergrupper. Idag på 2000-
talet är det sällan en fri grupp har råd att skapa stora produktioner 
annat än genom enstaka korta projekt. 
Mimen var på tidigt 1980-tal mer synlig i Sverige än tidigare, fram
förallt i Stockholm, men ännu inte spridd inom den övriga scenkon
sten i större bemärkelse. 

Den tredje klassen 1980-83 

" . . . och den som har gäspat sig igenom den "äkta"commedia dell'arte
stilens obligatoriska pajaserier, har inte sett någonting. Den teaterform 
som miminstruktören Stanislav Brosowski tillsammans med sin elva 
personers mimtrupp fort in, är något fullständigt annorlunda, som far 
tidigare forsök att framstå i medlidsamt skimmer. Deras obeskrivliga 
kroppsspråk, denna hart när outtömliga rikedom på gester och posi
tioner, blixtsnabbt framvirvlande i ett tempo så man bara gapar, har 
också spritt sig ut över sångare och körmedlemmar. " Ur recension i DN 
1982-12-20 av Operan Marionetter, regi Peter Oskarson. 

Denna klass kom ut på teatrarna under skoltiden genom att med
verka som mimare i sex olika föreställningar. Stanislav berättar att 
han ställde villkoret att han själv skulle koreografera, eftersom klassen 
då samtidigt fick integrerad undervisning. Regissören Peter Oskarson 
(som en gång i tiden hade haft Stanislav som lärare på Scenskolan 
och en av de fa studenter som sett honom på scen i ett av Teacr Pan
tomimys gästspel i Sverige) tog kontakt med honom inför sin första 
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produktion på Operan i Stockholm. Oskarson regisserade 'Marionet
ter", en opera av Hilding Rosenberg med skådespelaren Peter Haber i 
en talroll. Stanislav koreograferade både mimklassen och i vissa parti
er även operasångarna. Efter den föreställningen hörde fler regissörer 
av sig. Det blev tre produktioner med regissören Göran Järvefelt. Två 
operor: ''Salome" (Strauss) och "Tannhäuser" (Wagner) och en talpjäs: 
"Stormen" (Shakespeare) på Dramaten. Klassen medverkade också i 
den fria operagruppen SMDE:s (Svensk Musik Dramatisk Ensem
ble) föreställning ''Bröllop på cirkus" ("The Midsummer Marriage" 
av Michael Tippet) i regi av Erik Appelgren. Stanislav anlitades som 
koreograf till alla föreställningarna utom i "Salome" där mimgrup
pen koreograferade sig själva. En av studenterna gjorde också enskild 
praktik på den fria gruppen Pistolteatern i pjäsen Alice i regi av Erik 
Appelgren. Mimen fortsatte att integreras i operor. Lars G Telestam 
skrev och regisserade Kejsar Jones (efter Eugene O'Neill) på Oper
ans rotunda med nykomponerad musik enbart för slagverk av Sven 
David Sandström. Stanislav koreograferade mimklassen igen. 

Klassen hade också ett undervisningsblock i pedagogik 1982, stu
denterna ledde en sommarkurs i mim på 14 dagar. 

Att vara mimstudent och göra praktik på fasta institutionsteat
rar i början på 1980-talet var att träda in på ny mark. I sällskap 
med Stanislav och de regissörer som valt att anlita mimare fick stu
denterna en viss status, men betraktades av vissa till en början som 
en samling främmande element som var svårplacerbara. 

Sex personer ur den tredje klassen bildade den tredje mimgruppen 
Panopticon, en fick jobb hos Mimensemblen, en med Teater Pero, de 
andra fortsatte som frilans. Carina Reich och Bogdan Szyber bildade 
efter en tid en egen grupp Kulturmaskinen. Mimen började integre
ras med andra scenkonstformer. 
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Den fjärde klassen 1983-86. 

Klassen blev tillfrågad om att medverka som mimare i en pjäs på 
Dramaten. En av dem berättar: "Vi var med på kollationeringen. 
Men när det visade sej att vi som mimare skulle göra "sjögräs" var 
det några i klassen som protesterade och vägrade göra det, de ville 
hellre fortsätta på skolan, medan andra verkligen längtade ut till ar
betslivet på en teater. Det blev en schism i klassen som höll i sig." 

Med insikten om att mimare faktiskt ibland riskerar att hamna i en 
avancerad statering (" sjögräs") mer än ett kvalificerat mimskådespe
leri, handlade det för Stanislav om att väga för- och nackdelar i deras 
utbildning. Stanislav tog beslutet att de inte skulle vara med. Klas
sen skapade en egen föreställning, Det ljuva livet. Sista terminen fick 
en av studenterna jobb i Mimensemblen, i mimpjäsen Brudvalsen. 
En annan student avslutade sin utbildning genom att regissera och 
koreografera en egen mimföreställning byggd på Lorcas Bernardas 
hus. Som slutproduktion gjorde de övriga i klassen Prometeus avsked, 
samt ett stycke som hette Partita med Stanislav som dramatiker och 
regissör. Det blev hans sista slutproduktion. 

Peter Oskarson var vid den tiden konstnärlig ledare och chef på 
Folkteatern i Gävle. Han sökte mimare och fyra studenter ur denna 
klass fick arbete i Gävle direkt efter skolan. Av de andra sökte sig 
några till de etablerade mimgrupperna. 

Den femte klassen 1986 -89 

1987, då klassen skulle börja sitt andra år blev Stanislav på nytt till
frågad av Peter Oskarson om ett koreografiarbete på Dramaten. Os
karson skulle sätta upp Drottningens juvelsmycke av C. J. L. Almqvist. 
Stanislav beslutade att klassen skulle medverka. 

En av mimarna som ser tillbaka på den tiden minns att mimklas-
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sen fick känna av konkurrensen på den stora institutionen: "Man var 
inte högst i hierarkin så att säga, vi låg under scenskolepraktikanter
na från Malmö." Hon minns hur de fick en fråga från några av de 
etablerade skådespelarna: "Jaha, tänker du söka in till scenskolan 
sen?" 

Stanislav bjöd nu för första gången in ett par tidigare studenter 
för att göra klassens slutproduktion. Stanislav ville att klassen skulle 
möta någon annan än honom i arbetet med slutproduktion. Han 
menade att det är gynnsamt för studenterna att möta andra re
gissörer, särskilt i slutskedet av utbildningen. "Någon som inte har 
sett alla deras svaga punkter", säger han. Carina Reich och Bogdan 
Szyber skrev och regisserade Tjsta män Tjsta kvinnor. Klassen fick 
nu möta ett annat sätt att arbeta utifrån mimen än det Stanislav 
brukat använda. Det till och med sades några ord här och där första 
gången i en slutproduktion på mimutbildningen. Reich och Szybers 
scenkonst närmade sig performance. 

Den sjätte klassen 1989-92 

Mimutbildningen var etablerad, men ändå var den då och då hotad 
av nedläggning. Särskilt i början på 90-talet ifrågasattes utbildnin
gen, bland annat i en stadig utredning om de konstnärliga högsko
leutbildningarna. Protester från etablerade regissörer som t.ex. Peter 
Oskarson och Erik Appelgren hjälpte till att skapa debatt som kunde 
övertyga politikerna om värdet av mimutbildningen så att nedlägg
ningshotet undanröjdes. 

Stanislav tog in sin sjätte klass men kände att han upprepade sig 
på mimlektionerna, han var trött på sin egen undervisning. Han 
ville då prova en ide han närt länge, med att ha en assistent som 
kunde undervisa i framförallt de tekniska bitarna i mimtekniken. 
Charlotte Lewenhaupt, en tidigare student, anställdes periodvis un-
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der två år. En del nya ämnen, som tai chi, provades också på stu
denternas begäran. Man hade flera olika scenframställningslärare, 
en del ämnen hade man gemensamt med koreografstudenterna på 
Danshögskolan. Denna klass gjorde också ett samarbete med en av 
skådespelarklasserna. Stanislav och scenframställningsläraren Jurek 
Sawka ledde ett utforskande arbete där de ville sammanföra text 
med rörelse inspirerat av danskoreografen Pina Bausch och polske 
regissören Tadeusz Kantor. 

Slutproduktionen 1992 regisserades av Teater Pero, Peter Engkvist 
och Roger Westberg. De satte upp Ett Drömspel efter August Strind
berg. De använde sin metod att sammanföra mim med talad text och 
sång och musik som framfördes av klassen i denna föreställning. 

Den sjunde klassen 1993-96

Charlotte Lewenhaupt återkom och undervisade en period i mimtek
nik. Stanislav började ge studenterna mer frihet att själva söka 
rörelser. Han introducerade en övning med en skumgummiboll som 
ett sätt att ge studenterna mimtekniken . Klassen gjorde praktik på 
Stockholms Stadsteater. "Gustav Vasa" sattes upp av regissören Jan 
Håkansson. Mimklassen koreograferades av Stanislav. På fredagsre
dovisningarna i mim bjöds övriga skolan in. 

Inför slutproduktionen 1996 bjöds för första gången en extern 
gästregissör in, som inte själv hade gått på Teaterhögskolans mimut
bildning. Ana Yrsa Fallenius, dansare och skådespelare regisserade. 
Dramatikern Sofia Freden skrev manus till föreställningen Mistral 
463. Den innehöll både text och rörelse. Tre av klassens kvinnor
gjorde också en ren mimföreställning utan text med regissören Josette
Bushell Mingo. En av studenterna fick sista året jobb utanför skolan
i mimföreställningen 'Juliettas hjärta", regi: Åsa Johannisson.
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Den åttonde klassen 1998-2001 

Denna klass var den första att gå fyra år på utbildningen. Det in
nebar att de kunde göra flera fördjupade arbeten, en praktiktermin, 
ett samarbete med Parkteatern samt två slutproduktioner. 
Stanislav introducerade också ett mer fördjupat självarbete i mimäm
nec. Studenterna skulle nu arbeta i mindre grupper för redovisningar 
inför hela skolan. De dramatiserade egna ideer som de iscensatte 
med Stanislav som handledare, med redovisning i slutet på termin
en. De hade bl.a. en period av performance med Reich - Szyber som 
ledare i samarbete med studenter på skådespelarprogrammec. Andris 
Blekte ledde en kurs i avspänning. Klassen hade också etc block i 
två perioder med JinJu (Pekingopera) med gäscläraren MaKe från 
Kina. Delar av klassen gjorde en instudering av kortare stycken i ren 
Pekingopera i svensk översättning som framfördes på skolan. Under 
den femte terminen regisserade Lars Rudolfsson föreställningen Nio 

liv, utifrån ett tätt samarbete med klassen. Nio liv producerades av 
Stockholms Stadsteater i samarbete med Teaterhögskolan och spe
lades på Parkteatern under sommaren 2000. 

Klassen blev kontaktad av den engelske regissören John Caird från 
Royal Shakespeare Company. Caird skulle sätta upp En midsommar

nattsdröm på Dramaten hösten 2000 och var intresserad av att hela 
klassen skulle medverka som mimare. Som koreografer anlitades 
Ossi Niskala i samarbete med Dorce Olesen. Ossi har gått mimuc
bildningen och vidareutbildat sig till koreograf på Danshögskolan. 
Stanislav var inte inblandad i produktionen. Praktiken på Dramaten 
innebar också att de blev erbjudna att vara "understudy", ersättare, 
till ett par av de större talrollerna, vilket några antog. Vid ett par 
tillfällen fick några mimstudenter göra inhopp i föreställningen. En 
av studenterna gjorde enskild praktik i dansföreställningen Airbag av 
koreografen Philippe Blanchard. Sista året valde några av studenter-
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na att göra ett fördjupat arbete i mim under Stanislavs ledning, en 
individuellt och tre i grupp. 

Klassen gjorde två slutproduktioner, dels med en teaterregissör, 
Eva Gröndahl, Spoonful (våren 2001), dels med en danskoreograf, 
Jo Strömgren, Hö hö {hösten 2001). 

"När vi skulle gå ut kände vi att nu har vi spelat ihop oss i fyra år 
och har en gemensam kunskapsbank som jag eror är jättesvår att ra
därute", säger en student. 

Åtta stycken ur klassen bildade mimgruppen Projektor och har se
dan samarbetat med regissören Lars Rudolfsson i flera produktioner 
på Orionreatern. 

Denna klass uttryckte ett behov av att skolan skulle anställa en 
person som kunde ansvara konstnärligt för mimutbildningen som 
helhet. Studenterna var redan delaktiga i flera instanser på skolan 
som styrelse, utbildningsnämnd m.m. Jag anställdes på halvtid som 
planeringssamordnare. Under denna tid hade ett arbete med en ut
bildningsplan påbörjats. 2002 ombildades tjänsten till utbildnings
ledare med fler funktioner. 

Den nionde klassen 2002 - 2006 

Denna klass gick fyra år. 
De började sin utbildning parallellt med en skådespelarklass och 
gjorde flera projekt tillsammans med skådespelarstudenrerna på 
skolan, som t.ex. barnteaterprojektet i samarbete med Dramatiska 
Institutet, en workshop med Birgitta Egerbladh och valbara veckor. 
Klassen hade JinJu {pekingopera) med den kinesiske läraren Yan 
Qinggu, de hade flera längre block i olika former av modern dans, 
ett utbyte med en klass på CirkusPiloterna, en av Cirkus Cirkörs 
utbildningar, clownteknik med Per Sörberg, konstnärliga samtal och 
undersökande övningar med Mårten Spångberg m.m. De hade fyra 
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fördjupade självarbeten i mim som redovisades internt på skolan un
der de två första åren, varav ett i helklass med en extern handledare, 
regissören Peter Engkvist. Våren 2004, deras fjärde termin, med
verkade hela klassen i operan Kastrater på Drotmingholmsteatern. 
Det var koreografen lvo Cramer som tog kontakt med Stanislav. 
Ann-Margret Pettersson regisserade och Cramer koreograferade. 

Denna klass gjorde också individuell praktik: två studenter med
verkade i föreställningen ''Herr Arnes penningar" regi: Birgitta Englin, 
på Dramaten, en var skådespelare/dansare hos Jo Strömgren dans
kompani i föreställningen ''Departement", regi och koreografi Jo 
Srrömgren, två var med i föreställningen "Sweetbox" regi Pelle Öh
lund, Varieteteater Barbes, studenterna skrev också en egen barnpjäs 
"Carmensson och Donald Juan" som de satte upp med handledning 
av Pelle Öhlund. En student medverkade som mimare i föreställ
ningen ''Huset" (manus Allan Edwall) och regi Martina Montelius 
på Brunngatan 4, en var på Orionteatern i föreställningen "En freds
variete" regi Stina Oscarson och en var regiassistent till Leif Stinner
bom på Stadsteatern i Stockholm till föreställningen ''Din stund på 
jorden': 

Klassen gjorde också ett par längre fördjupade arbeten i scen
framställning under det fjärde året: sex av studenterna deltog med 
egna föreställningar i skolans "Egna projektet", Carina Reich och 
Bogdan Szyber återkom till skolan i ett samarbete med Olle Jansson 
som ledde till föreställningen "/ wanna be Frank"; gäsdäraren John 
Wright från England ledde ett arbete i vad han kallar för "devising 
process" som utmynnade i en arbets redovisning kallad "Who is writ
ing this anyway?'' 

Danskoreografen Charlotta Öfverholm gjorde klassens slutproduk
tion Les Vieux 2006. 
En av studenterna avslutade sin utbildning med individuell studie
gång; han deltog dels som artist i Haunted Dancehall, ett verk av 
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Carina Reich och Bogdan Szyber, dels skrev han manus till en mim
pjäs för vuxna som han också regisserade Gulag- en pjäs utan ord. 
En annan student gjorde ett eget verk i samarbete med andra konst
närer, som han kallade This is mime. Fyra i klassen bildade en grupp, 
Svenska mim; de kommer bland annat att göra ett samarbete med 
regissören John Wright. 
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MIMARENS ARBETSMARKNAD IDAG 2007 



Det är examensdag på mimlinjen 1983 
Stanislav bjuder in klassen till sitt kontor. Det känns högtidligt. Ingen 
av oss har varit därinne forut. Det är lite grann som att JJ, komma hem 
till honom. Vi sätter oss tyst. Han tar fram en stor chokladask. Han 
öppnar locket och säger: "Nu är vi kollegor". 

Av ca åttio studenter som utexaminerats från Mimlinjen/Mimpro
grammet arbetar drygt ett femtiotal inom branschen. Flera fortsät
ter att driva egna teatergrupper, andra är knutna till de grupperna, 
många är frilansande skådespelare och växlar arbetsplats och genom 
det olika typer av scenkonst. Några arbetar som regissörer och ko
reografer av egna och andras verk, ofta med gränsöverskridande 
scenkonst, men också med talteater. De flesta kallar sig inte längre 
mimare vilket kan bero på att i stort sett alla har vidgat sitt arbetsfält 
åt olika håll inom scenkonsten. Mimare är ofta sina egna dramatiker, 
scenografer och kostymörer, maskmakare m.m. 

De fria grupperna som bildades ur mimklasserna 1977-1983 ex
isterar fortfarande eller har ombildats till nya; Pantomimteatern, 
Teater Tre, Teater Pero, Westbergs teater och nöjen dessa fyra grupper 
har också egna scener i Stockholm. Reich och Szyber är verksamma 
i olika sammanhang. Nya grupper har bildats där mimare är ini
tiativtagare och drivande, som Projektor, Teater Barbara, Stockholms 
Variteteater, Svenska mim. Flera av de fria grupperna turnerar stora 
delar av året runt hela landet med främst barnteater. 
Dock inte Projektor som satsat på en egen form av ensemblemim 
med utrymme för starka rolltolkningar, riktat till vuxna. 

1995 bildades Cirkus Cirkör som en fri nycirkusgrupp, den första i 
Sverige. Tre mimutbildade var med i starten. Det var början på en ny 
era inom Sveriges rörelsebaserade scenkonst. Nycirkusen har kom
mit att influera scenkonsten i hög grad, liknande den då mimen var 
på uppsving 1980talet. Cirkus Cirkör har fortsatt samarbeta med 
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mimare som medverkat på scen eller undervisat på utbildningen. 
Lena Stefenson och Åsa Johannison hade en period det konstnär
liga ledarskapet för Cirkuspiloterna. Lars Rudolfsson, regissör och 
en av de konstnärliga ledarna för Orionteatern, växlar mellan opera, 
musikal, teater, nycirkus och mim. Rudolfsson har regisserat ett par 
av Cirkus Cirkörs produktioner samt alla Projektors föreställningar. 
Michael Meschke som grundade och drev Marionetteatern i 40 år 
var en av dem som tidigt intresserade sig för mim. Detta har inspi
rerat några mimare att också ägna sig åt dockskådespeleri på Teater 
Tittut, Långa Näsan (Stadsteatern) samt på Marionetteatern. 
Peter Oskarson har arbetat med många mimare i flera stora produk

tioner under sin tid som konstnärlig ledare och chef för Folkteatern i 
Gävleborg och som ledare för Helsingegården. I början av 2000-talet 
har fler regissörer som Mats Ek, Birgitta Egerbladh, Kajsa Giertz, 
Etienne Glaser, Niklas Hjulström, Ellen Lamm, Alexander Mörk
Eidem, Jasenko Selimovic, Leif Stinnerbom valt att arbeta med 
mimare i föreställningar på Dramaten, Riksteatern, Stockholms Stads
teater, Parkteatern och Göteborgs Stadsteater. Mimare i de nämnda 
regissörernas uppsättningar har haft roller med eller utan tal med 
varierande grad av rörelse, dans och mim. Det förekommer även 
nu att teatrarna söker en ensemble som kan agera i olika former av 
scener som innefattar många personer, t.ex. Operan. 

Några har vidareutbildat sig på Danshögskolans koreografutbildning. 
De är verksamma som dansare och danskoreografer, ofta med egna 
verk, men också i andra sammanhang. Flera mimare arbetar som 
sjukhusclowner, en uppsökande verksamhet för långtidssjukskrivna, 
främst barn, inom Stockholms läns landsting. 

De flesta mimare är verksamma i Stockholm men ett par styck
en är ute i landet t.ex. på Västanå teater i Värmland, Byteatern i Ka
lmar, Dalateatern i Falun, Morianen i Malmö, Göteborgs Stadsteater, 
Malmö Dramatiska Teater, Borås Stadsteater. Flera studenter har 
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kommit från andra länder i Skandinavien, flera från Finland och 
en från Norge. Några av dom har återvänt till sina hemländer. En 
student, Nkwabi Ng'hangasamala har kommit från ett land utanför 
Europa. Nkwabi är tillbaka i sitt hemland Tanzania och arbetar som 
lärare och regissör på Bagamoyo School of Art. Några av grupperna 
har under 2006 även varit på gästspel utomlands, såsom Teater Tre 
med "HalliHallå" i Japan, Kamerun och Egypten, Teater Barbara 
med "Gilgamesh" i Jordanien, Pantomimtatern med ett SIDA
projekt i Bangladesh. Andra mimare bildade kompanier för en tid, 
som Åsa Johannissons Turbulens. Många har under åren genomfört 
fristående projekt i skiftande sammanhang i samarbete med andra 
scenkonstnärer av olika slag och det pågår hela tiden . 

Flera mimare undervisar i mim och rörelse på olika nivåer från 
kortare helgkurser till mera omfattande utbildningar som t.ex. på 
Skara Skolscen, Calle Flygare, Fredrika Bremergymnasiet i Haninge, 
Högskolan på Gotltmd, Fryshuset och S.E. T. (Stockholms Elementära 
Teaterskola) i Stockholm. 

På Pantomimteaterns 30-årsjubileum som fri grupp anordnades 
ett samtal om mimens konstart idag och dess framtid. Mimarens 
ständiga dilemma, eller om man så vill möjlighet, att kunna ingå 
och uppgå i scenkonst av skiftande slag, att vara formbar och villig 
att utveckla mimkonsten åt flera riktningar gentemot att odla, för
djupa och utveckla mimen som särskild scenkonstform. Bristen på 
konstnärliga ledare och regissörer som har intresse och kunskap om 
mim gör att det är sällsynt med renodlade mimföreställningar. Men 
som någon sa under seminariet: mimens variation är lika stor som 
antalet mimare, var och en har möjlighet att skapa sin personliga 
inriktning. Detta kan kanske sägas vara Stanislavs intention samti
digt som det finns en gemensam kunskap som förenar mimkåren. 
Regissörerna Oskarson och Rudolfson som båda haft Stanislav som 
lärare vittnade om hur stor betydelse hans undervisning haft och 
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fortfarande har för deras arbete inom scenkonsten. De konstnärliga 
frågorna är eviga och lever därför vidare med den tionde mimklassen 
som hösten 2007 påbörjar sin treåriga yrkesutbildning och genom 
alla aktiva mimutbildade som fortsätter att söka och pröva mimen i 
oändliga variationer. 
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SÄSONGEN 2006-2007 

För att ytterligare åskådliggöra var de som utexaminerats på teater
högskolans mimprogram är verksamma vill jag här göra ett svep över 
en del av det som är aktuellt på svenska scener där mimutbildade 
medverkar säsongen 2006- 2007 (t.o.m. februari). 

Observera: Jag nämner bara namn på de som utexaminerats från 
Teaterhögskolans mimutbildning, vilket innebär att det naturligtvis 
är fler skådespelare och medverkande i varje produktion. Regissör 
som inte är mimare anges inom parentes. 

INSTITUTIONSTEATRAR 
Stockholms Stadsteater 

2006: "En midsommarnattsdröm" 
Skådespelare: Nina .Åkerlund, Julia Alenius Navlet, Richard 
Ahlman 
(Regi: Alexander Mörk-Eidem) 
"Momo" 
Skådespelare: Siri Hamari, 
Koreograf: Ossi Niskala 
(Regi: Niklas Hjulström, Tilde Björfors) 
2007: "Djungelboken" 
Skådespelare: Christian Hillborg 
(Regi: Alexander Mörk- Eidem) 

Dramaten 

2007: "Ett drömspel" 
Skådespelare/dansare: Stalle Ahrreman 

185 



(Regi och koreografi Mats Ek) 

Malmö Dramatiska Teater scen: Hipp 
2007: "Demonernas port" 
Skådespelare: Christian Lundeberg 
Manus, regi och scenografi: Carina Reich och Bogdan Szyber 

Borås Stadsteater 

2006: "Oliver Twist" 
Koreografi: My Areskoug 
(Regi: Olle Pettersson) 

Dansens hus 

2006: "Havfruen" gästspel 
Skådespelare/ dansare/ mimare: Dag Andersson 
(Regi: Katrine Wiedemann, Tilde Björfors) 

FRIA GRUPPER 
Teater Tre på egen scen: 
Rosenlundsteatern och mrne 
2006: "Halli Hallå" 
Ide och skådespeleri bl.a. Sara Myrberg 
Regi: Stalle Ahrreman 
"Punchline" 
Skådespelare: Linn Bergstam, Maria Selander, Alejandro Bannet 
Manus och regi: Lena Stefensson 
Koreografi: Jimmy Meurling 
2007: "Sailor och Pekka'' 
Skådespelare: Linn Bergstam 
(Regi Bengt Andersson) 
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Stockholms Variteteater (i samarbete med Cirkonova, ett hälso
pedagogiskt program inom landstinget) 
2007: "Egenheter" 
Skådespelare: Ylva Magnusson, Henrik Bäckbro. 
Regi: Stockholms Variteteater 

Westbergs teater och nöjen egen scen, Boulevardteatern och på 
curne 
"H l d "am et en stan up 
Skådespelare: Roger Westberg 
(Regi: Peter Engkvist) 
"M ka "yrstac ren 
Skådespelare: Roger Westberg 
"Snigel Blå" 
Skådespelare: Roger Westberg 
2006: "Märcha'' 
Skådespelare och dockspelare: Ulf Moncan 
"Lilla don Quijote" 
Skådespelare Alejandro Bonnet 
Regi (båda) : Roger Westberg 
2007: "Alla far åka med" 
Skådespelare: Aja Rodas 
"Sveriges historia, tusen år på hundra minuter" 
Manus och regi: Roger Westberg 
Kostym: Jimmy Meurling 
Skådespelare: Alejandro Bonnet. 

Teater Scenario 
2006: "Deffad" 
Skådespelare: Tove Sahlin 
(Regi: Malin Axelsson) 
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Teater Barbara på egen scen Pipersgatan 4 och på turne 
2007: Ulf Evren en av de konstnärliga ledarna, dramatiker och 
regissör av "Guds lille Narr", "Tusen och en nacc" 

Projektor 
2007: "Cosi fan cucce" på scen Orionteatern 
Richard Ahlman, Alejandro Bannet, Martin Hasselgren, Nina 
Åkerlund, Niklas Lindgren, Malin From, Lydia Flores-Garcia 
Regi: Lars Rudolfson 

Pantomimteatern på egen scen Påf"ageln 
2006: "Farbrorn som inte kunde somna" 
Ide och mimskådespelare: Bo W Lindscröm 
Regi: Hannu Böök 
"Längtans karusell" 
Manus (med Tomas Alldahl) och regi: My Areskoug 
2007: "Cirkusvagnen" 
Ide och manus: Bo W Lindscröm, 
Mimskådespelare: Bo W Lindscröm, Ulrika Mannerfelc 
Regi: Hannu Böök 

Teater Pero på egen scen Peros teater 
2006: "Mössens brandkår" 
Skådespelare: Magnus Lundblad, Lise Edman 
Regi: Peter Engkvist. 

FRISTÅENDE PROJEKT 
2006: "Pappa" scen Kilen Kulturhuset 
Ide, manusmedverkan same skådespeleri: Aja Radas, Anette 
Sallmander 
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(Regi: Cathrine Parment) 
2006 "Profeter utan Gud" scen Kilen Kulturhuset

Regi och medverkan: Paul Moerman 
2006-07: "Inger, Inger, Inger" samarbete mellan dansare, mimare, 
skådespelare, dramatiker och kompositörer i grupperna Bastard, 
Scenario och Midaircondo 
Ide och medverkan: Tove Sahlin 
Ett work-in-progress-projekt inför publik. 
2007: "Gulag- en pjäs utan ord" Boulevardteatern

Mimare: My Areskoug, Aja Radas, Maria Selander. 
Manus, regi och scenografi: Jimmy Meurling. 
2007: "Kody Zivota" Moderna Dansteatern

Compagnie Jus de la Vie 
Medverkan: Henrik Bäckbro 
Koreografi/regi: Charlotta Öfverholm och Jordi Cortes. 
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SLUTORD 



Vi är några av Stanislavs tidigare studenter som sitter i juryn tillsam
mans med honom för inträdesproven till mimprogrammet 2007. 
Stanislav tar emot de sökande med värme och vänlighet. Han har 
intentionen att ra dem att visa så mycket som möjligt av sig själva. 
Han förklarar att han inte vill att de ska spela teater "Vi vill inte ha 
några tragedier eller komedier - öppna själen utåt och var er själva" 
eller "Vi söker inte några dansare eller akrobater - vi vill se er". Lite 
senare när han är uppe och instruerar kan vi som haft honom som 
lärare le mot varandra när vi märker hur han blir exalterad och på 
sin brutna svenska ska förklara vad den sökande ska utföra: "Du 
ska ta sig genom djungeln och det faller fullt med jävla skallbagar 
och skit". Han svär mycket. Jag undrar hur den sökande uppfat
tar honom i den pressade situationen. Vi som känner honom som 
lärare vet ju vilket engagemang han har och vart han vill komma och 
samtidigt kan vi leva oss i in den sökandes situation, vi har alla en 
gång varit där. Stått där och nickat med uppspärrade ögon beredda 
att utföra vad som helst, men kanske inte förstått vad han menade, 
men helst inte velat fråga några "dumma frågor" som kanske skulle 
ge minuspoäng i gallringen. 

Stanislav frågar en av de sökande om varför hon vill gå på mim
programmet. Hon säger: "Jag vet egentligen inte riktigt vad ni gör 
här men jag är inte så intresserad av att göra sådana där fiktiva väg
gar". Stanislav svarar kort: "Vi har slutat med det". 
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PERSON REGISTER 

Eugenio Barba, f. 1936 i Italien, skådespelare, regissör, författare. 
Utbildad bl.a. hos Grotowski i Polen. Grundare av Odinreatret. 

Jean Louis Barrault, f. 1910. fransk skådespelare vid bl.a. Comedie 
Frans;aise i Paris på 1940-talet. Elev till Etienne Decroux. Hans 
spelstil, med väl utvecklat kroppspråk, är starkt influerad av arbetet 
med Decroux. 

Pina Bausch, f. 1940. Tysk dansare och koreograf. Ansedd som stor 
förnyare av den moderna dansens sceniska form. 

Birgit Cullberg (1908-1999), svensk dansare och koreograf, utbil
dad bl.a. hos Kurr Jooss. Bildade Cullbergbaletten. 

lvo Cramer f.1921. Koreograf, regissör, scenograf och balettchef. 
Grundade Cramerbaletten. 

Etienne Decroux, f. 1898, Skådespelare, mimpedagog. Anses som 
den franska mimens främste teoretiker. Startade en mimskola i Paris 
på 1940-talet. Skapade ett system inom mim: Mime Corporel 

Isadora Duncan, ( 1877-1927), amerikansk dansare som räknas som 
en av den moderna dansens pionjärer och banbrytare. 

Martha Graham, amerikansk dansare och koreograf. Startade en 
egen skola, Marrha Graharn School of Contemporary Dance, i New 
York. Grahamtekniken inom dansen är en av de mest spridda tek-
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nikerna och ingår i de flesta moderna dansares träning. Graham av
led 1991. 

Jerzy Grotowski, (1933-1999) polsk teaterledare, reg1ssor och 
dramapedagog. Grotowski regiutbildade sig i Moskva. Han återvände 
senare till Polen och blev konstnärlig ledare och regissör för Teatr 
Laboratorium i Wroclav. Grotowskis fysiska träning är vida spridd i 
Europa och har inspirerat många genom åren. 

Bengt Häger f. 1916 professor, författare. 1946-1953 general
sekreterare för Les Archives Internationales de la Danse i Paris. In
tendent för Dansmuseet i Stockholm 1953. Initiativtagare till och 
rektor för Koreografiska institutet. Impressario för många interna
tionella gästspel i dans m.m. Häger var initiativtagare till den första 
mimurbildningen i Sverige. 

Emile Jaques-Dalcroze, född 1865-1950, schweizisk musiker och 
musiklärare som utvecklade rytmiken, en metod för lärande och upp
levelse av musik genom rörelse. 

Kurt Jooss, f. 1901. Koreograf. Född i Tyskland, flydde på 1930-
talet till England och startade ett danskonstinstitut där. Återvände 
till Tyskland på 1950-talet och startade en danshögskola i Essen. 

Tadeusz Kantor, (1915-1990) polsk teaterregissör, konstnär, sceno
graf och konstteoretiker. 

Harald Kreutzberg, tysk pionjär inom modern dans. Verksam som 
dansare och koreograf framför allt under 1920- och 30-talen. 

Rudolf von Laban (1879-1958) Ungersk dansare, dansteoretiker 
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och koreograf. Skapade ett eget rörelsesystem och en egen skola 
1948, Art of movement studio som senare togs över av hans elever 
och döptes om till Laban center for movement and danc. Skolan lig
ger i London. Labans teknik är en av inspirationskällorna till yatsy
stemet som Teaterhögskolan i Göteborg använt sig av i sin under
visning under många år. 

Ingemar Lindh (194 5-1997) Elev och assistent till Etienne Decroux 
och Jerzy Grotowski. Grundade 1971 Institutet för scenkonst, en 
laboratorieteater och internationell mötesplats för scen- och andra 
konstnärer. 

Jacques Lecoq, f.1921 fransk skådespelare och pedagog. Lecoq 
studerade bl.a. mim och startade en teaterskola i Paris med sin egen 
inriktning med mycket rörelseträning. Flera svenska skådespelare 
och regissörer har gått denna utbildning. 

Marcel Marceau, f. 1923 i Frankrike. Mimartist utbildad hos Etienne 
Decroux. Startade 1978 en egen mimskola i Paris. 

Michael Meschke, f. 1931. Dockspelare, regissör. Grundade 1958 
Marionetteatern i Stockholm och ledde den i 40 år. 

Rudolf Steiner, född 1861 i Österrike-Ungern, filosof och lärare. 
Grundare av Waldorfpedagogiken och antroposofin, och inom den
na skapade han rörelsekonsten eurytmin bl.a. inspirerad av lsadora 
Duncan. 

Inge Waern grundade 1967 Teaterstudion, en teaterskola med myck
et fysisk träning inspirerat av Grorowskis övningar och mim. 
Sveriges första utbildning inom fysisk teater. 
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Mary Wigman, född 1886, tysk dansare, koreograf och danspeda
gog. Wigman anses ha skapat den expressionistiska dansen och var 
en av pionjärerna inom modern dans i Tyskland. 

Birgit Åkesson, (1908-2001) dansare och koreograf, en av 1900-
talets stora förnyare av danskonsten. Studerade också dansens väsen 
i Afrika. 
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REGISTER ÖVER INSTITUTIONER OCH LIKNANDE 

Balettakademien 
Yrkesskola för dans, grundad 1957 av Lia Schubert, som den 
första yrkesinriktade dansskolan utanför Operan. Tonvikten lades 
på jazzdans och modern dans. Numera är verksamheten en del 
av Folkuniversitetet och finns i Stockholm, Göteborg och Umeå. 
www.folkuniversitetet.se 

Cullbergbaletten 
Startades av Birgit Cullberg 1967 i samarbete med Stockholms 
Stadsteater, och tillhör numera Riksteatern. 
www.cullbergbaletten.se 

Gymnastiska Centralinstitutet ( GCI) 
Numera Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). 
www.gih.se 

Institutet för scenkonst 
Grundades 1971 av Ingemar Lindh, som en laboratorieteater och 
internationell mötesplats för scen- och andra konstnärer. Efter en 
period av arbete på olika platser i Europa, framför allt i Italien, är 
verksamheten nu koncentrerad till Sverige. 
www.institutetforscenkonst.com 

Koreografiska Institutet 
Startades 1963 på initiativ av bl.a. Birgit .Åkesson, dansare och 
koreograf. Tillhörde då Musikaliska Akademien. I början var det en 
ettårig koreografutbildning, sedan tillkom även en inriktning till 
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danspedagog. Numera Danshögskolan. 
www.danshogskolan.se 

Odinteatret 

Startades i Oslo 1964 och är sedan 1966 belägen i Holstebro, 
Danmark. Man arbetar med fortbildning av yrkesverksamma teat
erarbetare och forskning inom teatern. Sedan starten leds verksam
heten av Eugenio Barba. 
www.odinteatret.dk 

Statens Scenskola 

Numera Teaterhögskolan i Stockholm. 
www.teaterhogskolan.se 

Teaterstudion 

Förberedande teaterskola, grundad av Inge Waern 1967, med 
tonvikt på "fysisk teater". Sedan 1984 är den en självständig del av 
Kulturama. 
www.kulturama.com 
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LITTERATU RTI PS 

MIM 

Boucher, Torun 
25 år med Pantomimteatern 
Skattetryck, 2002 

Hausbrandt, Andrzej 
Tomaszewski's Mime Theatre 
lnterpress publisher, Warszawa, 1975 

Lagerström, Cecilia 
Former för liv och teater: Institutet för scenkonst och tyst 
kunnande 
Doktorsavhandling 2003, Teatervetenskapliga institutionen, 
Stockholms universitet 
Gidlunds förlag, 2003 

Rolfe, Bari red. 
Mimes on miming -writings on the art of mime 
Panjandrum Books, 1979 

Vad är mim? 
Teaterhögskolans hemsida, två korta artiklar av Torun Boucher om 
mim och mimutbildningens historia . 
www.teaterhogskolan.se/ dokument/ mim programmet 

Tidskriften Dans nr 4 1981 tema Mim 
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Dorcy,Jean 
Eintritt frei Pantomime 
Edition Rencontre, Lausanne, 1991 

Smuzniak, Karol 
Wroclawski teatr Pantomimy mit w teatrze Henryka 
Tomaszewskiego 
Ossolineum, 1991 

Akademie der Kiinste Incernarionale Panromime, 1962 

Hera, Janina 
Henryk Tomaszewski i jego teatr 
Panstwowy Instytur Wydawniczy Warzawa, 1983 

Lindh, Ingemar 
Stenar att gå på 
Gidlunds 2003 (Italiensk utgåva 1998) 

Decroux, Erienne 
"The Origin of Corporel Mime" Tidskriften Mime journal 
Etienne Decorux 80th birchday Issue 7 /8 1978 

Conceived and Edired by: Leszek Frydryszak 
Wroclawski Teatr Pantomimy-50 lat. 
Publisher Instyrucja Kultury Samorzadu Wojewodztwa 
Dolnoslaskiego/ Wroclaw Mime Theatre. 2006 
www.pantornima.wroc.pl 
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DANS 

Duncan, Isadora 
Mitt liv 

Alfabeta, 1987 

Häger, Bengt 
Balett - klassisk och fri 
Bokförlaget Forum, 1946 

McCann, Colum 
Dansare (Roman om Rudolf Nurejev rysk dansare och koreograf 
1938-1993) 
Månpocket, 2003 

Näslund, Erik 
Birgit Cullberg 
Norstedts, 1978 

Westman, Nancy 
Dans med Häger - en pionjär i den svenska dansvärlden 
Bokförlaget Lind & Co AB, 2006 

Åkesson, Birgit 
- att ge spår i luften - föreläsningar, samtal, möten
Propexus, 1998

Åkesson, Birgit 
Källvattnets mask Om dans i Afrika 
Adamis, 1983 

Wilhelm Östberg, red., m.fl. 
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Dansmaskens berättelse Birgit Åkessons resor i Afrika 
Etnografiska museet, 2007 

Agneta Söderqvist 
Konst ska vara som en sträng mellan jord och himmel 
En bok om koreografen Per Jonsson 
Hägersten: Firework ed., 2004 

TEATER 
Grotowski,Jerzy 
Towards a Poor Theatre 
London, 1984 (1975) (första utgåva på Odinreatret forlag, 
Holstebro 1968) 

Löfgren, Lars 
Svensk Teater 
Natur och Kultur, 2003 

Meschke, Michael 
Marionettisten 
W &W, 2002 
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BIBLIOTEK MED SCENKONST LITTERATUR 

Sveriges teatermuseum 
Det största teatermuseet i norra Europa. 
Dock inte mycket mimlitteratur. 
Kvarnholmsvägen 56, Nacka (Gäddviken) 
Tel: 08-556 931 20 
www.sverigesteatermuseum.dtm.se 

Dansmuseet 
Ett arkiv av dansfilmer finns att titta på om man bokar tid. Samt 
en bokhandel. 
Tidsbokning 08-441 76 53 el. 08-441 76 55 
www.dansmuseet.se 

Danshögskolans Carina Ari biblioteket 
En del mimlitteratur 
Inga böcker kan lånas hem. 
08-459 05 45
www.danshogskolan.se

Filmvetenskapliga institutionen, i Filmhuset på Gärdet 
www.sfi.se 
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1969 kom den polske mimaren Stanislav Brosowski till Sverige för 
att undervisa på Teaterstudion i Stockholm. Han hade då arbetat 
i den statliga polska Pantomimteatern sedan 1956 som ensemble
medlem, senare som solist och under hela perioden undervisat i 
mim. Stanislav som tidigare gästspelat i Skandinavien såg en möjlig 
framtid i Sverige, som visade ett intresse för mimen. Efter ett- par år i 
det nya landet fick han en förfrågan om att bli den nystartade mim
utbildningens huvudlärare. Han inledde därmed det som skulle 
bli hans gärning under de följande trettio åren. De första åren var 
mimlinjen en del av Danshögskolan men hör sedan 1993 till Teater
högskolan och heter nu mimprogrammet. Det är den enda statliga 
högskoleutbildningen i mim i Norden. 
Mimutbildningen har genom Stanislavs gedigna kunskap, målmed
vetenhet och noggrannhet givit Sverige många scenkonstnärer som 
berikat och utvecklat mimen i flera riktningar. 

Detta är ett försök att tlnga något av vad den mim som Stanislav 
undervisar i innefattar. 
Här beskrivs de tankegångar och den metod som både varit en stom
me men också utvecklats under alla dessa år och som är unika för 
denna utbildning. 
Texten är skriven av My Areskoug som utbildades på mimlinjen 
1980-83 och var under åren 2002-2006 utbildningsledare och lärare 
i mim på mimprogrammet. 

Stanislav Brosowski 
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