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Jag trodde att jag var på väg att dö. Jag gick till mitt arbete, jag försökte sköta mitt hem, mina barn, och mig sjiilv. Sanningen var att --- jag öll-på att dö av-leda. -· 
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Såhär kände jag mig inombords, trots att arbetet gick bra och de egna projekten som jag har 

ansvaret för hade gjort megasucce med 23 föreställningar per dag under september 2012. 

Allt flöt på, men jag stod inför sjukskrivning eller att bara ge upp. Jag behövde stanna upp, 

hitta mina krafter och min energi. Jag hade inga reserver kvar att ösa ur. 

En dag såg jag ett mail från KU-nämnden att man kunde ansöka om att undersöka något 

som kan intressera grundutbildningen och som kan bredda kunskapen inom våra 

kunskapsfält. 

Jag fick en ide, kanske skulle jag våga nappa på det förslag som erbjudits mig från mina 

kollegor i Brasilien, att resa dit och arbeta som skådespelare tillsammans med deras 

teatergrupp Os Satyros? 

Jag hade sagt ja tidigare men vågade inte tro att det skulle kunna gå. Det fanns så många 

hinder. 

Men jag bestämde mig. Jag hade inget val. Slut på alla men, jag kan vara borta, mina barn 

är så stora att de får hjälpa varandra, jag måste åka, jag måste för att överleva. 

Sagt och gjort, nu var det dags att våga bryta min nedåtgående inre känsla av förlust. Mina 

krafter höll på att sina, jag måste göra något. Jag skickade in en ansökan till KU-nämnden. 

Får jag anslaget så får jag, annars så gör jag det ändå! 

Jag lämnade in en ansökan om 3 månaders tjänstledighet från StDH och jag skrev ett mail 

till mina släktingar i Paraty, Brasilien: Jag och barnen kommer och firar jul och nyår med er. 

Nu var det bara att vänta och se. Om jag inte skulle få KU-medel beviljat, skulle jag resa i 

alla fall. Jag hade nu också fått klartecken om att jag fick tjänstledigheten beviljad. 

Jag tog ett banklån och köpte tur och returbiljetter till mig och mina barn, vi skulle fira en 

drömjul ihop på andra sidan ekvatorn! 

Konstnärligt utvecklingsprojekt 2 



Jag styrde upp ett samarbete med Unga Klara om ett gästspel med Os Satyros och vi fick 

Kulturbidrag beviljat för internationellt gästspel från Statens Kulturråd. Tack Eva 

Månsson, Unga Klara för hjälp och engagemang med den ansökan. 

Men jag var rädd. Vad hade jag satt igång? Men jag var också tvungen. 

Den 12 december reste jag iväg, bara dagarna innan kom beslutet från KU-nämnden, mitt 

projekt blev beviljat! Jag skulle klara hyran i Stockholm och Jag skulle göra en 

dokumentärfilm om min process, jag skulle även genomföra ett seminarium på Unga Klara 

och ett gästspel på Unga Klara dit all StDH-personal och studenter skulle bli inbjudna, och 

jag skulle skådespela. Oj. 

"Vad spännande" är något som jag brukar försöka säga till mig själv när jag inte riktigt vet 

hur jag ska ro iland med ännu ett stort komplext arbete jag på något vis varit delaktig i att 

rulla igång. Spännande att få ihop alla trådar till en väv som håller ihop, trots alla lösa 

trådar som spretar än hit, än dit. 

Jag ska spela teater för första gången på 8 år, jag ska ingå i en ensemble som jag inte känner 

eller kan prata med, jag ska ha premiär, jag ska få hela ensemblen och tekniker att resa till 

Stockholm, det är 17 personer, de ska ha någonstans att bo, de ska få varma kläder. Oj. 

-Vad spännande!

Nu var det bara att styra upp kamerautrustning, dator och sådant man behöver för att 

filma. Tack snälla rara YH-filmkollektiv för förh·oendet. 

Sen reste vi. Jag och mina tre yngsta barn, Harry, Isi och Tiffi. Vi firade en underbar lucia 

och 20 års dag för Isi och Harry. Vi hade inte hunnit ses mycket under det senaste halvårets 

galna övertidsarbete med bland annat 23 premiärer på en och samma dag. Och vi 

återförenades med släkten för jul och nyår. Jag började återfå nya krafter av den välförtjänta 

semestern. 

Efter drygt 3 veckors privatfinansierad semester anlände jag till Sao Paulo den 4 januari och 

möttes av Rodolfo Garcia Vasques och Ivam Cabral på flygplatsen. 
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Vi reste till deras hem i centrala Sao Paulo och jag blev installerad i ett rum i deras lägenhet 

på 17e våningen med utsikt över Praca Roosevelt. 

I min budget för KU-medel så bidrog Os Satyros med husrum och mat och jag själv 

finansierade min resa tor. Ansökan för mina KU-medel finns att tillgå för den som blir 

nyfiken. 

Filmen är del 3 av min avslutande redovisning och denna skrift är enbart ett komplement 

till filmen. I redovisningen ingår även ett samtal ( del 4) som leds av min handledare 

Professor Maria Johansson och en avslutande del med frågor från grundutbildningens 

studenter där även Prefekt Simon Norrthon kommer delta. 

Vi kommer samtala om förväntningar och förhoppningar på det kommande utbytet av 

studenter och lärare. 

Filmen finns att tillgå från KU-enheten om intresse skulle finnas. Hoppas ni kommer få en 

trevlig eftermiddag tillsammans med mig den 7 oktober 2013 i trean T-huset Valhallavägen 

193 kl. 15-17. 
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Jag reser mitt i smällkalla vintern till andra sidan ekvatorn för att ta reda på om det går att 

spela teater tillsammans med människor som man inte delar ett gemensamt språk med. 

Dessutom vill jag utmana mig själv som skådespelare. Efter att ha undervisat intensivt 

under många år har jag ibland trott att min identitet som skådespelare har försvunnit och 

att lärarrollen istället helt har tagit över. 

Jag vill utforska både språkets betydelse för att spela teater och min egen roll som konsh1är. 

Jag kanske inte längre är skådespelare? Är scenen fortfarande en plats för mig, eller är den 

tiden förbi i mitt liv? Hur ska jag kunna kommunicera med de andra skådespelarna i 

teatergruppen Os Satyros? 

Regissören Rodolfo Garcia Vasques är den enda jag vet som kan tala engelska flytande. 

Jag känner mig rädd. Är det här en dum ide från början till slut? 

Jag tänker mig dessutom att min medverkan i teatergruppen Os Satyros uppsäth1ing av 

Stravaganza kan ge mersmak och en skjuts till Stockholm Dramatiska Högskolas samarbete 

med Escola de Teatro Sao Paulo. Att både lärare, studenter och personal på skolan ska få se 

ett exempel på vad nutida Brasiliansk teater kan vara. Jag har ansökt och fått medel 

tillsammans med Unga Klara på 120,000 kr från Statens Kulturråd, för att genomföra ett 

avslutande Gästspel i Stockholm den 18-23 mars. Min kollega från min gamla teatergrupp 

Darling Desperados Katta Pålsson är numera producent på Unga Klara . 

Skådespelarprograrnmets studenter brukar även gästspela på Unga Klara med sina egna 

projekt, Departure (som jag är kursansvarig för). När jag varit på UK och talat om 

samarbetet mellan Escola de Teatro har Suzanne Osten varit nyfiken och positiv så när jag 

frågade om föreställningen jag skulle få vara en del av kunde komma på Gästspel till Unga 

Klara så svarade hon ett självklart ja. 

Som producent på Unga Klara beslutas att Katta måste resa till Sao Paulo för att se över 

scenografi och rekvisita. Budgeten från Os Satyros och Statens kulturråd räcker i princip 

bara till resa och uppehälle, så en hel del av scenografi och ljus måste ordnas på plats av 

Unga Klara i Stockholm. 
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När Rodolfo får reda på att Katta ska komma och att vi spelat teater i över 20 år 

tillsammans vill han genast bjuda in henne att spela med i föreställningen. 

Katta ska komma till Sao Paulo veckan innan vi reser till Stockholm och kommer då hinna 

vara med i 2 föreställningar i Sao Paulo, innan gästspelet på Unga Klara börjar den 18e 

mars och slutar den 23e mars. Förutom mig själv och Katta Pålsson blir även Simon 

Norrthon inbjuden att spela med i föreställningen Han ska resa till Sao Paulo för att 

undervisa på Escola de Teatro och Rodolfo vill att han spelar rollen som den rökande 

skådespelaren. Simon hinner spela en föreställning i Sao Paulo innan han reser tillbaka till 

Stockholm. Jag tycker att både Katta och Simon är väldigt modiga som bara dimper ner i 

Sao Paulo och bara går in och gör det. 

Själv har jag haft oerhörda våndor och tvivlar på mig själv något enormt. Jag tänker på att 

situationen kändes lite annorlunda efter en ganska lång period. I böijan pratade ingen med 

mig, bara artigt och vänligt men inte mer, inte så konstigt eftersom ingen av dem talade 

engelska, och jag inte portugisiska, men det var ändå så att jag kände att de inte var särskilt 

intresserade att etablera någon kontakt på något vis. Rodolfo var ju i princip den enda jag 

kunde prata med och Ivam Cabrals sekreterare på Escola de Teatro; Oscar och hans 

livskamrat Ana. Oscar och Ana är från Portugal och har efter den ekonomiska krisen 

utvandrat från Portugal till Brasilien för att starta ett nytt liv. De talar flytande engelska och 

vi träffas utanför jobbet ganska regelbundet. De är unga och jag känner att de känner sig 

lite vilsna och ibland ledsna av att behöva ta det tuffa beslutet, att lämna sitt hemland. Vi 

pratar om allt från politik, ekonomi, och kultur. Vi upptäcker Sao Paulo tillsammans och 

går på teater och ser utställningar och fikar ihop. 

Jag funderar kring varför jag dragit igång ett så stort arbete, det kunde ju ha räckt med att 

jag provade att vara skådespelare i ett annat land? Att jag i lugn och ro bara undersökte om 

det gick att spela teater med människor som jag inte delade modersmålet med? Jag skulle 

kunnat arbeta med dessa frågor mer på djupet, kanske skrivit mer, kanske varit mer 

djuplodande och lite mer "akademisk". Tvivlen på detta jagar mig. Jag är mer av en 

praktisk utförare än intellektuell analytiker. Jag har en stark drivkraft till att kommunicera 

och visionerna för att sedan utföra ibland till synes omöjliga projekt. Jag tror att teater och 

konst kan förändra världen. Sådan är jag. Ibland önskar jag att jag kunde skriva mer 

intellektuellt och precist. 
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Att jag kunde behärska fler teorier och komma ihåg att referera till stora tänkare och jag 

önskar att jag hade ett bättre minne vad det gäller litteratur jag läst eller läser så att jag 

kunde stödja egna tankar och teorier på välkända storheter. Men, jag glömmer namn och 

årtal och citat fortare än blixten. 

Vara mer av något jag inte är. Mindervärdeskomplex inför en intellektuell elit. 

Det är löjligt och frånstötande och jag vill inte förminska mig, så jag bestämmer mig för att 

presentera mitt KU-projekt utifrån vem jag faktiskt är, och inte på det vis jag tror att det 

förväntas av en "Lektor i scenisk gestaltning". Bara den titeln att vara lektor kan få mig att 

ibland undra om det är mig det gäller? Jag har alltid känt en diskrepans mellan mig och 

olika titlar. Jag har varit så många olika genom livet, musiker, låtskrivare, sångerska, 

konstnärlig ledare, teaterdirektör, producent, programledare, krönikör, regissör, 

Skådespelare är den enda titel där jag känt identifikation. Jag är skådepelare. Jag höll på att 

förlora den identifikationen och fick möjlighet att undersöka detta med medel från KU

nämnden. 

Anledningen till allt detta arbete är att jag så innerligt hoppas att om studenter och lärare 

och personal får se och uppleva en föreställning från Brasiliens frä_msta teaterkompani på 

plats i Stockholm, så kan det förhoppningsvis ge en skjuts framåt i arbetet med 

utbytesprogrammet mellan SPET och StDH. Att samarbeta över våra gränser, språkligt och 

historiskt, är så viktigt, så lärorikt och ger en ny blick på vår omvärld. Jag är övertygad om 

att samarbeten mellan olika länder berikar och öppnar upp nya dimensioner i oss 

människor. Att ta del av varandras olika perspektiv och levnadsvillkor. 

Hur ska jag nu entusiasmera mina kollegor? Hur viktigt detta samarbete skulle kunna bli i 

förlängningen för svenskt kulturliv? Att mycket som vi upplever som förutsägbart och utan 

risk inom vårt arbetsfält skulle kunna komma att bli omskakat i grunden av att mötas. Att 

få impulser från en annan kultur och dessutom uppleva den enorma skillnaden mellan våra 

olika historier? Att samarbete får oss att växa och lära oss mer om att vara människa, att det 

ser olika ut runtom i världen. Metoder att arbeta med teater kan generera nya kunskaper 

och nya sätt att arbeta inom våra fält. Att mötas och våga. Det är mod. Fast man är rädd. Så 

krävs det mod att våga. 
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Efter att ha besökt Brasilien ett flertal gånger både privat och i arbetet har jag slagits av den 

enorma kreativitet och brinnande lust som präglar den konstnärliga sektorn. Jag söker mig 

dit av personliga konsb.1ärliga skäl men jag drivs även av en större tanke, en tro på att vi 

har något att ge varandra, att konsten är större än livet och att världen kan förändras till en 

bättre plats. 

I böijan av min lärargärning kände jag mig ibland vilse i min roll som lärare, jag hade själv 

utbildats av lärare från " den gamla skolan", det var "mäster-lärling modellen" och i den 

rollen kände jag mig inte alls hemma. Av en kollega, Magnus Kirchoff pedagogisk chef på 

Teaterhögskolan fick jag, efter att ha googlat på pedagogik, tag på Paulo Freires bok 

"Pedagogik för de förtryckta". I den säger Freire att all undervisning förmedlar en bestämd 

människosyn. Den finns i de värderingar, som medvetet eller omedvetet, förmedlas i all 

undervisning. Den styr lärarens sätt att tänka och planera undervisningen-med andra ord 

lärarens förhållningssätt-som påverkar vad läraren sen gör tillsammans med eleverna. 

Freire frågar också, är okunnighet en svaghet eller en brist? Och säger vidare, det talas om 

läshunger och att törsta efter kunskap. Den okunnige lider en brist, ungefär som den 

hungrige lider brist på mat, Paulo Freire talar också om de förtrycktas tysta likgiltighet. De 

förtryckta har gjort förtryckarens syn till sin egen. Jag är okunnig och oduglig. Paulo Freire 

säger att både lärare och elever har kunskaper som de borde dela med varandra för att växa 

och få tillgång till ännu mera kunskap. Eleven skapar sin egen kunskap genom att 

reflektera over sin egen situation och genom att försöka förändra den. Lärarens uppgift är 

att ställa frågor om elevens situation, som eleven uppfattar den. Lärarens roll är att 

problematisera. Genom frigörande pedagogik kan individen vinna medvetenhet. En 

medvetenhet som leder till kritisk reflektion och handling. Tankens och kroppens arbete 

hänger ihop. Genom dialogen och den språkliga förmågan skapar eleven ett aktivt 

förhållningssätt till verkligheten. Freire menar att när vi kan benämna världen kan vi också 

förändra världen. Ingen undervisar någon annan, var och en undervisar sig själv genom 

dialog med andra, det finns inga okunniga människor. 

Freries pedagogik talade till mitt hjärta. Jag kände igen mig. Jag lär mig av studenten och vi 

lär oss tillsammans. 
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Jag bygger min pedagogiska gärning runt tankar från Freire i samklang med nutiden. 

Några år senare, närmare bestämt 2009, arbetade jag både som lärare och Prorektor och satt 

i ledningsgruppen för Teaterhögskolan, rektor var Olle Jansson. Jag fick uppdraget att sitta 

med i en utredning inför sammanslagningen av Teaterhögskolan och Dramatiska Institutet. 

Gruppen hette Utbildnings och-Forskningsgruppen. 

Ordförande för gruppen var Lotta Eriksson, lektor i Radioproduktion, och jag var vice 

ordförande. 

Ett av våra formulerade uppdrag var att se över hur den nya skolan Stockholm Dramatiska 

Högskola skulle kunna bli en del av världen. Leta efter impulser och metoder och 

nyskapande former för utbildning. 

Jag berättade för gruppen om Paulo Freire och att Brasilien på många vis är ett spännande 

kulturland väl värt att undersöka. Jag och Lotta Eriksson reste till Sao Paulo Och Rio de 

Janeiro. 

Under 10 dagar i december 2009, mötte vi i stort sett hela Branschen inom utbildning för 

teater, film, tv, radio och dokumentär. Vi intervjuade och filmade, skrev och stod i. Det var 

spännande, men något saknades, jag hade hoppats på något mer modernt, mer visionärt. 

Mer Paulo Freire. 

Ett av de allra sista möten vi hann med under vår fullspäckade resa var mötet med Ivam 

Cabral och Alberto Guzik. De satt i en tom skola i en förort till Sao Paulo, och hade precis 

dragit igång en skola som vilade bland annat på Paulo Freires ideer. Skolan hade ännu inte 

tagit in sina första studenter. 

Mötet var för mig personligen mycket inspirerande, Escola de Teatro kom inte med i 

rapporten och skriften från UOF gruppens arbete. Men ideer från deras visioner om sin 

skola fanns tydligt med i labbmodellen och det ekologiska tänket som presenterades i 

Rapporten. 
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En dag när jag satt på kontoret hösten 2010 blir jag uppringd av Therese Lindskog från 

Internationella programkontoret i Visby. Hon vill ha råd om konstnärliga högre 

utbildningar i Sao Paulo och i Rio de Janeiro. Regeringen vill prioritera samarbeten mellan 

Sverige och Brasilien. Brasilien är en starkt växande ekonomi och Sao Paulo är Sveriges 

största industristad. Internationella programkontoret stödjer samarbeten mellan högskolor 

studentmobiliteter och forskning inom alla områden. 

Nu vill man även försöka stödja högre utbildning inom den konstnärliga sektorn. 

Jag berättar om den moderna Scenkonst utbildningen vid SPET som nu startat och vuxit 

enormt på bara ett år. Jag har följt utvecklingen på deras hemsida: 

http://www.spescoladeteatro.org.br 

Therese Lindskog och Internationella programkontoret reser dit och besöker många 

Universitet, även SPET. 

När hon är hemkommen ringer hon igen och ger mig tips om att försöka söka pengar för att 

StDH och SPET ska kunna samarbeta framöver. Internationella Programkontoret har 

bedömt att SPET har hög nivå på sin utbildning som väl motsvarar de svenska kraven på 

högskoleutbildningar. 

Jag gör denna ansökan tillsammans med Katarina Tillberg. Den är väldigt omfattande. Att 

få ihop visionerna om ett samarbete som ska sträcka sig över 8 år är svårt, men vi får ihop 

det och får in den i tid. Vi får reda på att vi får Palme- Linnaeus medel. Tack Therese 

Lindskog från Internationella programkontoret och Katarina Tillberg StDH. 

Under denna period böijar en mailkonversation mellan mig och Ivam Cabral som är rektor 

på skolan i Sao Paulo.Vi skriver på engelska. Jag minns inte att Ivam inte talar engelska, 

tänker nog att Ivam bara var blyg när vi sågs 2009? Jag minns inte hans röst? Vi hade en 

tolk på vårt möte i skolan den där gången, när Ivam berättade om alla tankar och visioner 

som låg bakom deras skola. 

Konstnärligt u tveckl ingsprojekt 10 



Vi mailar fram och tillbaka. Jag känner mig glad av vår kontakt. En broder på andra sidan 

ekvatorn. Jag vet inte då, att livskamraten Rodolfo Garzia Vasques får hjälpa till med 

svaren, att det tar tid för Ivam att använda google translate. Vi samtalar om allt från 

skolornas kommande samarbete till musik vi gillar och böcker vi läst. 

Det är fint, och vi berättar för varandra om teater, och pjäser vi arbetat med. Vi är båda 

födda på 60-talet och var tonåringar vid samma tidpunkt, så referenser till punk och 

dadaism, popestetik, kitcsh, Rimbaud, Patti Smith och så vidare avhandlas. En riktig vän. I 

och med att Rodolfo även är med och svarar och skriver så lär vi känna varandra bra. Alla 

tre. Men det visste jag ju inte då, 2009. 

I december 2010 reser jag tillsammans med Prefekt Simon N orrthon på ett 

Erasmusstipendium till Escola de Teatro för att lära känna skolan och deras pedagogiska 

metoder inför att förhoppningsvis få igång ett långvarigt samarbete mellan StDH och SPET. 

För nu finns ju ekonomiska medel för att dra ig�ng. 

Simon N orrthon blir lika entusiastisk som jag över skolan, mä1miskorna, teatern och jag är 

lycklig över att vi kommer börja jobba tillsammans för att utvidga StDH och svensk 

teaterlivs kunskaper tillsammans med SPET. 

Idag är vi inne på vårt andra år med samarbetet och lärare från båda håll har varit och 

undervisat hos varandra, nu är det snart dags för fas 2 i samarbetet, vi ska byta studenter 

med varandra under 3 månader. Vilket innebär en hel del logistik, och för de studenter som 

inte talar portugisiska finns jag som ett levande bevis på att det går att kommunicera trots 

att vi inte talar ett gemensamt språk. Jag kommer att filmas tillhands att tala om detta, jag 

har upplevt och erfarit rädslan och nervositeten på plats. En fantastisk erfarenhet runt detta 

med språkets hinder är att i Palme-Linneus medel finns även möjlighet att få 2 veckors 

intensiv undervisning i varandras språk. SPET har även infört obligatorisk 

engelskundervisning för all personal så att kommunikationen mellan våra länder ska 

kunna underlättas. 

Konstnärligt utvecklingsprojekt 11 



Scenkonstinstitutionen med Prefekt Johan Scott har även fått medel för år ett, och Sara 

Erlingsdotter och Professor Claes Peter Hellwig har varit i Sao Paulo SPET och undervisat i 

mars 2013.

Under samma period mars 2013. Undervisade Prefekt Simon Norrthon och lektor i fysisk 

gestaltning Alexandra Chernecki Plaude i Sao Paulo. Under oktober 2013 reser bl.a. Cilla 

Theorell med flera från StDH för att sätta igång ett samarbetsprojekt mellan skolorna vad 

det gäller barnperspektiv och ung publik. Suzanne Osten har även bjudits in av SPET som 

tänkare, det är ett hedersuppdrag som ges varje termin till en känd konstnär, visionär, 

författare, eller filosof och som präglar hela skolans arbete under ett halvår i taget. 

Tänk vad vackert livet ändå är, ett oförglömligt möte i en tom skolbyggnad 2009 ledde till 

allt det här. 

Arbetsprocess inför min uppgift i föreställningen Cabaret Stravaganza med 

teatergruppen Os Satyros. 

Jag får i uppgift att läsa in mig på material Os Satyros har arbetat med för att forma 

föreställningen Cabaret Stravaganza. De har arbetat fram föreställningen under ett år gjort 

research och sh1derat tillsammans för att sedan bygga föreställningen. Jag ska ersätta en 

annan skådespelerska i föreställningen. Alla texter i föreställningen bygger på de olika 

skådespelarnas egna erfarenheter runt tematiken, cyborgs, internet, nya medier, och social 

kontext.1 

1 Amber Case www.ted.com.talks We are all cyborgs 

Zygrnunt Bauman-www .svd.se Vi har en svår tid med stora offer framför oss 

www .aftonbladet.se/kul tu r/article 

Zygmunt Bauman BOK Adlibris Konsumstionsliv 

Zygmunt Bauman bok collateral damage social inequalities in a global age 

Dandyism- Wikipedia 

Cabaret Voltaire - Wikipedia 

Konstnärligt utvecklingsprojekt 12 



Estetiken i föreställningen har hämtat inspiration från Cabaret Voltaire en soare i Zurich 

1916-17,som blev startskottet för dadaismen. 

Efter att ha läst in mig på materialet som ligger bakom föreställningen får jag möta 

dramatikern Maria Shu som intervjuar mig om vad jag vill förmedla. 

Jag berättar om min känsla av isolering och frusenhet, om att leva som fastfrusen i ett 

akvarium, om skräcken för rasismen och vithetsnormen. Om att jag känner mig stel och 

hämmad bland alla dansanta brasilianare och om att det flesta som pratar med mig efter en 

stund relaterar till Abba när de tänker på Sverige. 

Maria Shu skriver ett förslag på poetisk text runt dessa ämnen och jag får översätta texten 

och bearbeta den tills jag tycker den passar mig bäst. Jag arbetar med dessa tre lite större 

scener och kämpar på med mambo och andra danser. Jag får oftast repetera ensam eller 

tillsammans med Jose som är Rodolfos regiassistent. 

Vi jobbar inte med roller i vanlig bemärkelse utan med begreppet persona, lånat från bland 

annat dandyismen och Judith Butler. 

Jag får ärva min företrädares kostym och jag får i uppgift att spela in en personlig berättelse 

på min smartphone som jag ska dela mina hörlurar med en av publiken i en öppningsdans. 

Jag väljer att berätta om när jag födde min äldsta son när jag var 23 år. 

Jag ville att Morris skulle bli världsmedborgare så jag födde honom i hemmet och Morris 

blev inte registrerad som svensk medborgare. En lite speciell och annorlunda politisk 

protest i min privata historia. Denna historia finns dokumenterad i Sveriges Radio 

dokumentärredaktionen i ett program av Nils Claesson från 1987,ifall någon skulle bli 

nyfiken på att veta mer. Nils Claesson är idag doktorand vid StDH. 

Konstnärligt utvecklingsprojekt 13 



Ur Unga Klaras Press material inför Gästspel och seminarium 18-23 mars 2013. 

"Föreställningen har inspirerats av Viktorianska stravaganzer, den dadaistiska gruppen Cabaret 

Voltaire och 1920- och 1930-talets tyska kabarescener samt involverar 2000-talets nya teknik och 

estetik. 

Os Satyros är ett av Brasiliens mest kända teaterkompanier och deras senaste föreställning Cabaret 

Stravaganza har nominerats till det prestigefyllda Brasilianska teater priset. En cabaret med extra 

allt, där tolv skådespelare på scen utforskar mötet mellan ny teknik och människans utveckling, och 

utmaningarna som uppstår däremellan. En underbar blandning i ett drömliknande delirium. 

Med multimedia, internet, telefoni samt spelstilar som burlesk teater, pantomim, kabare och 

variete." 

Tack StDH, personal, studenter, Professor Maria Johansson min handledare, Ku-nämnden 

som ger lärare möjlighet att vidareutvecklas så att vi får ny kraft och input i vår 

undervisning. 

Stort tack till min dotter Isi Malmgren som orkade med och var villig att dokumentera och 

filma sin asjobbiga mamma under januari-mars. Tror ingen annan än du skulle kunna ha 

gjort det. 

Tack YH-filmkollektiv för uthyrning av utrustning. 

Tack Statens Kulturråd 

Unga Klara - Stort tack för stort engagemang från både personal och ledning 

Och stort tack till Ivam Cabral och Rodolfo Garcia Vaszques som lät mig få bli en del av Os 

Satyros, att ni såg att jag behövde bryta min tillvaro, att ni såg att jag inte mådde så bra och 

att ni gav mig frågan att spela tillsammans med er teatergrupp. Och tack för att jag fick bo i 

ert hem under min tid i Sao Paulo. Tack för att ni ville låna ut er bil till mig och tack till mig 

själv för att jag avstod från att låna den. 

Trafiken i Sao Paulo är en farlig djungel! 
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I Brasilien är 

skådespelaren själens 

doktor 
Artikel från tenterfårbundets tidning akt april 2013. 
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'�Oet pågår ett samarbete, 

, ett utbyte av lärare och 

studenter, mellan 

Stockholms Dramatiska 

Högskola, StDH och 

Escola de T�atro de Sao 

Paulo, SPET, i Brasilien. 

Där finns ett soc;ialt 

engqgemang, en ny 

pedagogik och. ett totalt 

fokus på den konstnärliga 

processen." 

Rodolfo Vazques Garcia och Ivam Cabral. Foto: Por 

Kaue Zilli 

På Teatro de Sao Paulo, SPET, ser man 

skådespelaren som en själsdoktor, som en 

lärare i aktivt medborgarskap. 

Skolan är till för alla oavsett ekonomi. I 

Brasilien är utbildning bara till för dem 

med pengar. 60 procent av eleverna 

kommer från favelorna. 

Det sociala perspektivet finns i allt. Och i stort sett alla som går ut får jobb. Vid ett 

besök på Unga Klara, på ett seminarium med Susanne Osten, visar rektorn för 

Escola de Teatro de Sao Paulo, skådespelaren Ivam Cabral och regissör Rodolfo 

Vazquez Garcia bilder från Praca Roosevelt, där skolan ligger. De berättar om den 

och om sin grupp Os Satyros som gästspelar på teatern med "Cabaret Sravaganza". 

De bildade gruppen 1989. Efter år av exil i Lissabon återvände de till Sao Paolo år 

2000 och ville inte etablera sig i ett chict dyrt område. 

- Vi hittade till Praca Roosevelt!
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"Skolan i Sao Paulo har ett helt annat sätt att jobba och 

tänka. Vi är ju lite självgoda av oss här, tror vi är bäst. Där 

vill man först och främst kommunicera med sin publik. 

Viktigast är att nå fram. Skolan arbetar hela tiden med site 

specifik teater. Direkt teater, här och nu." 

Ulrika Mnlmgren, lektor på STDH 
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Skolans tillblivelse är förknippad både med Os Satyros, som haft många 
workshops i favelorna, liksom med kulturen runt Praca Roosevelt, som blivit en 
referenspunkt i Sao Paulo. Det var en nedgången, brutalt våldsam och livsfarlig 
miljö med människor på botten av samhället när de kom dit. - Vi såg människorna, 
de prostituerade, transsexuella, transvestiterna, drogmissbrukarna och 
knarkhandlarna, som en viktig del av verkligheten. De fick berätta historien om sina 
liv på teatern, säger Rodolfo Vazquez Garcia. 

De transsexuella stod helt utanför arbetsmarknaden. Nu arbetar de på skolan och får 
utbildning. De fick en enorm resning av det. Och diskussionen kring kön, klass och 
etnicitet är närvarande, också i seminarier. 

Så har det ena lett till det andra. En ny geografi skapades runt Praca Roosevelt. 
Andra teatrar och barer växte upp, platsen förändrades, blev ett hippt tillhåll. Sao 
Paulo är en megastad lika stor som Belgien. Och iden om en skola växte fram bland 
de sju teatrar som ligger där. 

- Sedan starten 2009 har SPET snabbt blivit störst i Latinamerika, en succe med 1 400
elever från hela kontinenten. Även Spanien och Portugal, säger Ivam Cabral.

Åtta olika kurser finns. Skådespeleri, scenografi/kostym, regi, manus, ljusdesign, 
ljusdesign och scenteknik. Och humor, inte som underhållning, utan satt i en social 
och historisk kontext. Skrattet är ett bra sätt att nå ut. 

Vad kan skolan lära oss? Frågan går till initiativtagare Ulrika Malmgren, lektor på 
StDH. Hon har haft pejl på Brasilien i många år. SPET hittade hon på nätet genom en 
träff på den brasilianske pedagogen Paulo Freire. 

- Det var ett mycket starkt möte med Ivam Cabral första gången. De har ett helt
annat sätt att jobba och tänka. Vi är ju lite självgoda av oss här, tror vi är bäst. Där
vill man först och främst kommunicera med sin publik. Viktigast är att nå fram.
Skolan arbetar hela tiden med site specifik teater. Direkt teater, här och nu.
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Dynamiken gör skådespelaren modig och inte alls rädd för att göra fel. De sätter 

inte den privata egna karriären i centrum, menar Ulrika Malmgren. 

Skolan är inspirerad av tre tänkare. Pedagogen Paulo Freire för den pedagogiska 

grunden på utbildningen. Man ser lärandet som en gemensam resa där studenten 

och läraren är jämställda en process där båda är lika ansvariga i givande och 

tagande. De andra är geografen Milton Santos med tankar om en rymd av 

samverkande händelser, filosofi, antropologi och solidaritet och Fritjof Capra, en 

österrikisk fysiker som utvecklat ett ekologiskt helhetstänkande. 

Utbildningen bygger på block eller moduler i grönt, gult, blått och rött. 

- Som tunnelbanan i Sao Paolo, där ett område har en viss färg, säger Rodolfo

Vazquez Garcia. Varje färg har en tänkare som grund. En ny varje termin. Studenten

väljer en modul oavsett studieinriktning. Alla möts och får en gemensam grund att

förhålla sig till.

Klasserna är inte fixerade, studenten väljer att gå för- eller eftermiddag, fem timmar 

per dag. Nya elever blandas med gamla, under två år. Vid en vakans kan därför en 

ny hoppa in. Därför finns inga tomma platser. 

- Vi arbetar med icke-ackumulerad kunskap, säger lvam Cabral. Skolan utgår alltid

från det som händer i samtiden, vi arbetar horisontellt, men därifrån kan vi gå bakåt,

till de gamla grekerna. Hela utbildningen är som process, där alla delar med sig.

Provar, experimenterar, söker kunskap och gör research tillsammans. Men inte för

att visa upp resultat.
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Simon Norrthon, skådespelare och prefekt för Institutionen för skådespeleri vid 

StDH åkte till Sao Paulo tillsammans med Ulrika Malmgren 2011. Han drabbades av 

glädjen på skolan. 

- Det finns en enorm drivkraft hos både elever och lärare. Kultur är ett sätt att

andas, de vet precis vad de kan använda teater till. Samarbetet med skolan där ger

viktiga impulser för våra studenter och lärare. Och en injektion för den svenska

teatern.

Vad skiljer Stockholms dramatiska högskola från SP Escola de Teatro? 

- Vi har en lång historia. Vi har rötter i akademien, en elit- kultur och stora

institutioner som satt djupa spår. Hantverket har vi, men vi har längre till publiken

och det samtida samtalet, som de har. Det vill vi ha och samtidigt behålla

förfiningen och hantverkskunnandet.

På SP Escola de Teatro samverkar alla hela tiden och skådespelarna är en naturlig 

del av det, menar Simon Norrthon. 

- Vi vill ha mer av ett sådant samarbete på StDH i framtiden. Att ha en ny tänkare

varje termin som inspiration, skulle vara en rolig impuls, inte minst för lärare inför

starten av varje ny kurs.

Det finns en skillnad mellan skolorna, nämligen att SPET ligger under kulturdepartementet, 

StDH under utbildningsdepartementet. Vad betyder det? 

- SPET har en väldig frihet, de gör vad de vill, de måste inte redovisa

studentprestationer och kan jobba med processen. Men de står utanför de stora

nätverken som Erasmus och forskningsmedel. Nu satsar Brasilien på kulturen. Men

får de en kritisk kulturminister vet man inte vad som händer.

- Vi på StDH måste förhålla oss till en kursplan och uppnå bestämda mål. Vi

granskas av högskoleverket. Det finns ett studentperspektiv, vad man kan förvänta

sig av en kurs, och det är bra. Det gör det lättare att utvärdera en kurs. Vi gör inte

konst, vi utbildar konstnärer. Då är det bättre ligga under utbildnings

departementet.
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Fakta om samarbetet mellan teaterskolorna 

Samarbete och utbyte mellan skolorna kan pågå i max åtta år. Palme-Linneusfonden 

söks varje år. Under 2012 åkte två planerare i vardera riktningen, för att lägga upp 

arbetet och knyta kontakter. 

2013 sker det första lärarutbytet knutet till skådespeleri, en lärare i humor och en i 

pedagogik har kommit hit i tre veckor. Till Sao Paulo åker en lärare i rörelse och en i 

community specifik teater. 

2014 åker ytterligare fyra lärare i vardera riktningen på tre veckor och två studenter 

på tre månader. Utbytet kommer ske när studenterna arbetar med kursen Ung 

Publik, då man ska försöka arbeta med ett gemensamt projekt i både länderna kring 

etnicitet och identitet. 

Ur tidningen AKT, april 2013. Text: Ingela Bendt 
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Scen Recensioner 

Performance. Os Satyros på Unga Klara 
! 

Det bmiliartsl<a 
komnaniP.t Os 
Sa ty ros gäst
spelar pil Unga 
Klara och den 
några timmar långa 
föreställningen 
liknar inte 1111•.:l,et 
annat, skriver en 
hänfcird Pia Huss. 

Y,•_,-·:·, 
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Släpp sargen! Våga häng med när 
de brasiliansl<a satyrerna går loss 

Braslllansl<t g3stspel med •1nlln• av Katta 
Pålssoo &. Ulrika Malmgren ("Darling despe• 
rados•),Slmon f,lorrthon. Scen, Unga Klara, 

Stodrholm. 

eos Satyrns heter det färgspra
kande teaterkompani som under 
ledning av Rodolfo Garcia Viizquez 
orb Ivam Cabral började sin verk
samhet i ett av Säo l'aolos slum
områden. Et1 distrikt som just tack 
vare kulturarbetares närvaro blev 
så hipJJt alt hyrorna �teg och - Just 
det - artisterna själva tvingades 
flytta därifrån. 

Konstnä Nu besöker de egensinniga skåde· 
spelarna .Sverige och deras några 
timmar lllnga föreställning liknar 
Inte mycket annat. Jag skulle kal
la den "en förstärkt verklighet". 

av 20-talskabaret, performance, 
burlesk, recitativ, lite "Sagan om 
ringen" -vibbar ... allt med och i en 
tät publikkontakt. Fast lugn, ingen 
attackeras på scenen. 

Själva handlingen behöver man 
heller inte grubbla över. "Sn·ava• 
ganza" är en scenisk centrifug cfär 
allt snurrar. Här välver sig cyber· 
space över publiken som mänsklig
hetens nya Vlntergat"d, här dansas 
och transas och plötsligt dyker Kal· 
ta Pålsson upp i den elaka häxans 
gestalt, eller vänta lite ... är hon inte 
1 själva verket Snövit? Ensemblen 
talar, reciterar och sjunger på eng
elska, spanska, franska, svenska ... 
och se där, en vacker brasiliansk 
kvinna i drottningrlara donerar 
sina blodröda trosor till den svens
ke monarken! 

Sve ge rm a 
liten kärra. Inte ens en konstnär 
kan överleva här på en diet av "fru
setsjögr'Js och passioner". 

Ju mer jag funderar på Os Saty
ros, desto mer fasc.inerad blir jag. 
Deras spel bärs av något så starkt 
och självständigt som om ingen -
oavsett kyla, marknadshyror eller 
Reva - någonsin skulle kunna rub
ba deras ko.nstttärliga integritet. 
Allt inger en oemotståndlig känsla 
av befrielse, något var och en som 
ger sig "Cabaret Stravaganza" i våld 
säkert kan dela. Våga åka med när 
satyrema får upp farten, släpp sar
gen bara! 

PlaHuss 

te.ater@dn.se 
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Gränsöverskridande 
kaotisk underhållning 
TEATER 
Cabaret Stravaganza 

Companhia deTeatro OsSalyros på 
Unga Klara 

Extravagans betyder överdåd, så 
"Cnbarct Stnivogm1·1.n" är ett 
1nyckct possandc nomn för det 
gilstspcl f1 n Brasilien orn u ndcr 
n gra clagnr ilgcr rnm pli Unga 
I<lnros hemmaorena I Stockholm, 
I samarbete med Stockholms dra
moliskn högskola. 

I Suo Paolo hor tentcrgruppcn 
enligt uppgil'I omvundlot ett helt 
staclsomraclc med sitt orbctc och 
slnn Interaktiva för tällningor. I 
Stocld1olm gör man ocksä mycket 
för all skapa kontakt. Svenska 
·kå()espelarc som Ulrika Molm·
gren och Katta Pfllsson fri n Dar
ling D Sperodos finns m<id I sjålvo 
pelcL och folk ur publik n bjuds 

p, plats In au dcllu I d 11 stökiga 
och högljudda lnledningc1L 

"Ca boret Stravaganza" ör en tysk· 
Inspirerad kabarc m •d m nga 
mycket olika nummer, Abba• 
musik. ljusspel c,ch klädbytcn. 

Den ör visuellt överd, dig och 
gränsöverskrldande när det gäller 
kön och genus. M Sl inncbilr det 
att män uppträder I kvinnokläder, 
aldrig vlce vcrso vad Jag minns. VI 
rnr, andra slclon se en brnslllan· 
ska I I, ng klänning och tiara, som 
erbjud •r slna underkläder till d n 
sven ka kungen, vill n skinande 
vil tvättmaskin. 

En av de röda tr dar som skapar 
ordning I scenens krcolfvn kaos 
iir miinnlskans förhållande till 
maskiner, mobiltelefoner, dato• 
rcr, surfplanor och konstgjorda 
kroppsd ·lar. Del handlar om elen 
levande kroppen, reservdels• 
människan och roboten; om att 
$ökusln ldcmiretvia speg In. 

sa Snövits styvmor finn l'ör• 
stås med I svängonde mantel och 
med Clt sklnand röll äpple I In 
förfcirlska hand. Trots det dödli· 
�o I hennes proJcla utgör hon 
änd n vilopunkt i en föreställ-
11i11g dä1' Antonln Artaud, fö1•c
spr karen lör en grymhetens te 
ler med sikte direkt pli sinnena, 
ilr en uttal�d ledstjtlrnn. Vll1111 b 

Konstnärligt utvecklingsprojekt 

hövs l'ör en publlk som har fullt 
upp med alt bringa reda i allt 
som ker. 

fu1 annnn vilopunkt 5r Simon 
Nornl1011 som pelar sig själv, i 
den mån del är möjligt. Han har 
förhandlat sig l,J Il ott få röka p, 
riktigt och förleder publik och 
meduktörer till en cigor ttorgic 
s0111 är my ket mer provoc rondc 
än di: mer klussl ka (fcjkllde) av· 
sugningarno, Det ohtimmnde 
blossandct ii i kluss ml-cl del till· 
fälle d, Andreas Boon Ini för en 
par år sedan I Gubbängcn skrupa
dc kontrollnumret p en trisslon · 
med risk att förlora en miijon. 

Os Satyros från S5o Paolo ger av 
sitt överllöcl, bjuder upp till dans 
och inkluderar 1mblll<e11. Men de 
förmår lille fcirvnndlo oss till der 
lyckliga kollcl<Liv som Ungn lam 
har gjon I sina blist.a slLindcr .. Inte 
den hti.r kvlillcn, kanske n 111 ... 

SARA GRANATH 
kultur vdso 

Kroppen ären röd tråd under kvällen. Människokroppen och 
Gästspelet p går tom 23/3. p byggnader. telefo11er, datorer och maskiner. rn, 
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Mot bakgrund av den dlgll41a cvo!utlonon sonderar tolv aktörer med hög quccrfaktor 
terrängen rör ett möte enligt den gamla sko1an, ansikte mot anslkte, 

Foto: Andro s16fano 

Recensioner (2013-03·22] 

Sentimentalt och samhällskritiskt 

tttttttt 
RECENSION/TEATER, På Unga 
Klara växlar braslllanska 
gästspelet Cabaret Stravaganza 

mellan överdådig varlete, 
nutidsdadalsm och performativ 
reaHtysåpa. lon Asp ser 
människan avhumanlserad i en 
cyborgpjlls som framgllngsrlkt 
spelar på flera popkulturella 
strängar. 

I centrum för teaterkompaniet Os 
Satyros föreställning stSr 
förhällandct mellan kropp och 
maskin, ett förhSllande allt svSrare 
att hälla isär. För vad är vad, när 

besattheten för maskinen blir en 
del av kroppen? 

Bakom jalusierna framträder 
tolv lätt clownmlllade aktörer med 
hög queerfaktor. Mot bakgrund av 
den digitala evolutionen sonderar 
de terrängen för ett möte enligt 

Cabaret Stravaganza av 
Maria Shu 
Scen: Os Sa ty ros pli Unga 
Klara 
Ort: Stockholm 
Regi: Rodolfo Garcla Våzquez 
Scenografi: Marcelo Maffel 
Kostym: Dalse Ncves 
Ljus: Rodolfo Garcia Våzqucz, 
Leo Morelra Så 
Ljud: lvam Cabral 
Rekvisita: Dafse Neves, MIiton 
Fuccl 
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den gamla skolan, ansikte mot ansikte. Kroppen, med dess skrupler 
och sSr, röjer verklighetens CV hos ml!nga upprnllrksamhetstörstade 
själar, senare svikna och självmordsbenägna. Likväl framstSr maskinen 
som mer unik än biografin, och kärleken beskrivs som en anslutning 
mellan människor, som I sig konstitueras av chips, proteser och 
Implantat. 

Det är llte som att befinna sig I Mlchel Gondry/Charlle Kaurmans 
film Eternal sunsh[ne vf the spvtless mlnd, oä spaning efter romansens 
raderade reminiscenser. Lika rörande lir det när tvS älskande grälar 
under såpans mer schematiska flagg, till Alex Baaupaln1 &!illlLJil. 
� - före hatet, före avsmaken. I futuristiskt fetischistiska nummer 
för pantomim och ställföreträdande robotar tankarna fika mycket till 
Kraftwerk som Milil Vanllll. Och över det väsensskilda spektret växlar 
pjäsen mellan högt och ISgt, fult och snyggt, mellan perfektion och 
fuskbygge; allting I sS hög grad utbytbart. 

Kabaren omfamnar publiken som ett populärkulturellt lapptäcke. 
Som ofta I spretig performance känns ibland de enskilda delarna större 
än summan. I ett överflöd av musikcitat hjälper den goda smaken: 
Radiohead, Slgur R6s eller Twln Pe,,ks·spSret Rockln' back inslde my 
IHälct, När Julee Crulse sjunger textraden "Shc'II never go to 
Hoilywood", över en övervintrad Snövit-aktris som vill förgifta publlk<m 
med äpplet, är det sorn att vistas l en sentida Lynchfllm; 
allmänmänsklig fåfänga genom skl!despclarens missräkning. 

PA liknande tema gästar Unga Klaras trotjänare Simon Norrthon 
med sin drömroll: att spela sig själv som den rökare han är. Mer än 
allmän tobakskampanj ger Norrthons medverkan pedagogisk relief, 
som en direkt brygga tlll högstadieeleverna i publiken. Teatern som 
frizon, med roller mer sanna än verklighetens; teatern som alternativ 
till de sociala mediernas självuppfyllelse. 

Tvära kast går trSn realityshowons lättsinniga narrativ till en Sarah 
Kane-besJälad självmordsestetlk. I övermänskliga 
undcrgllngssttlmnlngar lagrar Cabaret Stravaganza samhällskritik och 
sentlment om vartannat. Ibland blir det väl puerilt och pajigt i blide 
text och gestaltning. Men när slutscenen tonar ut, med fraktaler vilsna i 
ett likformigt Vintergatan, var och en förvisade till en egen ö av 

ljusslingor, är det ännu en bild att förfäras och förföras 

av. Jon Asp ur nummer.se 



Hemsidor och referensartiklar, böcker rn.rn. 

Amber Case www.ted.com.talks We are all cyborgs 

Zygmunt Bauman-www.svd.se Vi har en svår tid med stora offer framför oss 

www.aftonbladet.se/kul tur/article 

Zygmunt Bauman BOK Adlibris Konsumstionsliv 

Zygmunt Bauman bok collateral damage social inequalities in a global age 

Dandyism-wikipedia 

Cabaret Voltaire -wikipedia 

Escola de teatro: http://www.spescoladeteatro.org.br 

Os Satyros: http:Uwww.satyros.com.br 

www.radio stockholm Hillevi Berg Niska om Cabaret Stravaganza 

Svt kulturnyheter 

SvtRapport 

Tidningen akt, april 2013 om seminariet på Unga Klara den 18 april 2013.(del 1 av redovisningen av 

mitt Ku-projekt) 

www.qx/kultur/cabaret stravaganza- artikel/rescension 

Dagens Nyheter Pia Huss Resenssion 

Svenska Dagbladet Sara Granat Resension 

Konstnärligt utvecklingsprojekt 25 




