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Inledning 

 

En betydande del av utbildningen Svarta Speglar har gått, det känns som att det har gått väldigt snabbt 

men samtidigt känns det som att det var länge sedan vi började kursen, för att jag har lärt mig mycket om 

mig själv och av mina kamrater i gruppen och samtidigt känner jag att tiden inte räcker för att testa alla 

mina konstnärliga idéer. Men nu är det dags att stanna och göra en retrospektiv översikt på det vi har gjort. 

Den här texten ska ägnas till att beskriva, reflektera, ställa frågor och fundera över de viktigaste momenten 

i kursen, det konstnärliga arbetet vi har utfört och de erfarenheter jag har upplevt under den här perioden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Utbildningen ”Svarta Speglar” är unik på olika sätt; det är uppbyggd på så sätt och vis att vi som deltar i 

kursen får en bredare perspektiv av konst i förhållande till vårt eget konstnärskap men samtidigt belyses 

de ontologiska aspekter av konst som sällan analyseras i ett konstnärligt-akademiskt sammanhang. Jag 

själv har lyckats att återfå en kritisk syn på konst och dess roll i samhället.  Att vi som medverkar kommer 

från olika områden (poesi, dans, teater, film, cirkus, bildkonst) bidrar till att de konstnärliga diskussioner 

som sker i gruppen, berikas med allas unika synsätt och erfarenheter. lika viktigt är att 

utbildningsinnehållet är uppbyggt på olika teorier och praktiker, som tar hänsyn till både individens och 

gruppens olika mänskliga aspekter som till exempel den känslomässiga, den andliga, den estetiska och den 

politiska aspekten utifrån ett konstnärligt perspektiv. Denna omfattande kunskaps synsätt brukar kallas för 

Holistisk. Ett holistiskt synsätt på konst skulle betrakta konstnären som en människa med alla dennas 

psykologiska och sociala styrkor och svagheter, där både framgångar och misslyckanden är värda att ta in 

i ens konstnärliga process. Att jobba med konst utifrån ett holistiskt perspektiv innebär då att våga vara 

kritisk mot sitt eget konstverk, sin persona, sitt samhälle och våga vara i det mörka, där man är sårbar och 

kan uppleva osäkerhet, motsägelse och förvirring. Denna holistiska aspekt har varit avgörande i min 

process därför att jag har breddat min syn på konst och har lärt mig att omfamna mina konstnärliga 

(mänskliga) rädslor och misslyckanden med samma kärlek och entusiasm jag skulle ta in mina framgångar 

med. Detta med mera, är det som gör skillnaden mellan vanliga konstutbildningar1 och Svarta Speglar 

magisterutbildning och är dessvärre det som hotar konst i vårt nuvarande samhälle, d.v.s. detta 

kapitalistiska behov som säger att allt i samhället (t.o.m. konst) skall vara produktivt. Längre fram i den 

här texten ska jag reflektera djupare och ta ställning i den här diskussionen. 

När vi började kursen skaffade jag mig en anteckningsbok där jag har 

skrivit uppgifter och reflektioner som sker under lektioner med andra 

lärare och med gruppen. Den heter GÄST BOK. Jag märkte under 

processen att min tankegång inte fungerar på samma sätt när jag jobbar 

själv, Jag tillåter mig själv att vara mer intuitiv, bejaka mina impulser 

och leka mer med abstrakta tankar; det var därför jag skaffade mig ett 

litet block som jag endast använde för att rita mina ”galna tankar” eller 

för att beskriva mina idéer med ord. 

På det lilla blocket står det ”Lovers I had and liked.” Det här påståendet 

har blivit så meningsfullt för mig, därför att det avspeglar den nostalgin 

som ganska ofta kommer till mig i form av tankar och kroppsliga 

känningar som får mig att minnas de tiderna när jag upplevde konsten 

till fullo och kände att konst var allt jag behövde i mitt liv, precis som 

                                                             
1 Med vanliga utbildningar menar jag den traditionella synen på inlärning där studenten lär sig att behärska en 
viss teknik eller vissa teorier, men andra mänskliga företeelser som det andliga, det känslomässiga och 
abstrakta inte får samma uppmärksamhet.  
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jag tänker på de kärleksrelationer där jag har älskat med både med kroppen och själen.  

När jag tänker på min ”golden age” som konstnär kommer alltid bilder av gamla teaterföreställningar jag 

medverkade i eller politiska projekt där jag ledde konstnärliga performances eller happenings på allmänna 

platser. Min kropp var då full av energi och kunde jag vara själv eller med andra skådespelare och hamna i 

en ”creative flow” och tillägna oss till kreativitet och gestaltning utan att titta på klockan, som att jag var 

med den personen jag har älskade mest. Jag kan inte skilja mellan den elektricitet jag kände i kroppen med 

min allra första kärlek och adrenalinet som tog över i min kropp den fösta gången jag stod på en teaterscen 

framför en främmande publik.  

Den här tiden i Svarta Speglar har varit en gyllene chans att reflektera kring vem jag var som konstnär och 

framförallt är utbildningen en möjlighet att våga tänka på och bygga upp min konstnärliga framtid. 

Tanken är att titta tillbaka och tänka framåt. Reflektera vem jag var och vem jag är under de nuvarande 

omständigheterna, vem kan jag vara som konstnär. Vilken är min nya konstnärliga identitet? Den här är 

den frågeställning jag har brottats under utbildningens gång, som samtidigt har mycket att göra med vem 

jag är i mina andra mänskliga roller, i ett nytt land, med ett nytt språk och ett flertal nya kulturella vanor 

och sociala strukturer. 

En viktig reflektion jag gjort under utbildning är att Jag uppfattar konst i två omfattande aspekter. Den 

första är den estetiska aspekten av konst: Den omfattar alla tekniska aspekter av konst; behärskning av 

tekniker och färdigheter som gör att konst blir njutbar för sinnen. Den andra aspekten är den etiska 

aspekten av konst: Det handlar om den inneboende filosofiska behov som konsten besitter. Vad är för 

syftet med konsten? Jag vill jag uppnå med min konst? Vad vill jag att publiken ska tänka på eller 

reflektera över med min konst? Sådana är vanliga frågor som jag själv grubblar på med mitt konstnärliga 

arbete. Jag tycker att båda aspekter är lika viktiga och har själv under min konstnärliga process tillägnat 

mig till båda aspekter med samma entusiasm och nyfikenhet fast var för sig. I Svarta Speglar har jag fått 

chansen att tillägna mig till de två odelbara aspekterna av konst på samma tid, samma plats, och uppleva 

och reflektera över den som en enhet. 

 

FORM 

ELLER DEN ESTETISKA SIDAN AV MIN KONST 

 

Jag läste en fysisk teater2 utbildning på The Commedia School i Danmark, och efter det började jag att 

kalla mig själv fysisk skådespelare, även för länge sedan i min gamla teaterskola EPA i Colombia3 och 

innan sådana studier var jag mycket intresserad av fysisk teater och hade redan deltagit i dansteater och 

andra likadana projekt. I Sverige har detta blivit ännu tydligare för mig, eftersom jag inte behärskar 

språket till fullo har jag (omedveten) passat på att fokuserat på rörelse som huvudaspekten av teater. Några 

kurser jag har läst på STDH4 är rörelsebaserade och har det fysiska i centrum.  

                                                             
2 Fysisk teater kan skiljas från traditionell teater genom att hävda att utgångspunkten i gestaltning sker särskild 
från rörelse istället för ord eller text. Men detta exkluderar inte den fysisk skådespelaren från traditionell 
teater.  Jag själv har använd fysiska teaterverktyg i klassiskteaterprojekt som en personlig metod för att arbeta 
med texter. 
3 EPA: Escuela popular de Arte. I den här utbildningen blandades olika stilar och tekniker. Bland annan skulle 
man studera Stanislavskjmetoden och i konstrast med t.ex. Egenio Barba och Jergi Grotovski. 
4 STDH står för Stockholms Dramatiska Högskola som i sin tur är en del av SKH, Stockholms Konstnärliga 
Högskola. 
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När jag sökte Svarta Speglar utbildning ville jag undersöka en teknik som den franska Teaterkollektivet 

Théâtre du Solei hade utvecklat när de iscensatt Pjäsen ” Tambours Sur La Digue”.  Tillsammans med 

andra skådespelare som deltog på en sommarkurs med regissören Ariane Mnouchkine i Gotland, startade 

vi en studiegrupp. Vi ville undersöka bland annat denna tekniken som användes i den ovannämnda pjäsen, 

som präglas av väldigt stilistiska och kontrollerade kroppar på scenen, då skådespelarna agerar som 

Bunraku5 dockor som i sin tur är animerad av andra skådespelare. Jag hade någon slags idé om det som 

skulle vara en pjäs och jag ville fortsätta att undersöka denna teknik i Svarta Speglar-utbildningen. 

På de första uppgifter fokuserade jag på den fysiska aspekten av mitt skådespeleri. Ett tidigt exempel på 

detta är en skriftlig uppgift med gästläraren Alexander Skante: Vi skulle skriva om en av våra konstnärliga 

framgångar, där vi av någon anledning inte var helt nöjda med resultatet. Jag läser nu uppgiftens text som 

beskriver en scen och ser att jag hade understrukit olika fraser i texten; de orden beskriver väldigt 

detaljerat är: rekvisita, dekor och scenografin. Det har också understrukits verb och ord som berättar om 

hur skådespelarna använde sina kroppar på scenen samt beskriver jag hur estetiskt det ser ut när de 

engagerar sig kroppsmässigt på scenen. När jag läste texten till gruppen fick jag feedback från gruppen att 

begrepp som kroppsspråk, förvandling och olika verb som beskriver rörelser i kroppen återkommer i min 

text.  

Denna och andra uppgifter hjälpte mig att notera hur intresserad jag var av scenografi och rekvisita som 

passar pjäsens estetik, men framförallt insåg jag att det kroppsliga berättande var det som mest 

intresserade mig. Denna iakttagelse ledde till att jag i mitt fösta labb6 undersökte frågan: ”Vilken kvalitet 

på kroppsspråk och bild strävar jag efter när jag gestaltar på scenen eller när jag regisserar?” På den 

här frågeställning inser jag att det finns en vilja att undersöka vidare det jag kallar för Kroppsspråk, som 

med andra ord är hur använder jag min kropp på scenen när jag gestaltar, agerar och interagerar med andra 

på scenen. Det är värt att säga att den här funderingen hade och har jag burit med mig även innan Svarta 

Speglars resa började, men det är bara på utbildningen som jag medveten började formulerar den skriftligt 

och sceniskt med hjälp av gruppen. En stor del av mitt första Labb tillägnade jag till att undersöka mina 

kroppsförmågor på scenen. Jag och en annan performer7 som jag aldrig hade jobbat förut med, skulle 

träffas på golvet och gestalta en scen eller en sekvens av rörelser. Vi (Jag och den andra performern) 

skulle följa en score eller ett flertal konkreta instruktioner och tolka dem med kroppen och gestalta en 

sekvens eller en koreografi. Jag läser uppgiften ”FÖRSTA LABBREFLEKTION-SKRIVUPPGIFT” och 

inser att jag fick svar på en del av min fråga, när jag skriver ”Jag märkte att den här metoden bidrog till 

att skapa en känsla av kollektivet där alla fyllde en funktion, men framförallt hjälper det att förena 

gruppen kring ett tydligt konstnärligt mål.…/” Nämligen om delen av frågan som handlar om regi i detta 

fall gruppens stämning. Vidare skrev jag ”Jag upptäckte att jag jobbar med att översätta uttryck som ljud, 

bilder och former till rörelser eller kroppsuttryck” Den här delen säger mer om mig själv som 

skådespelare. Att översätta andra uttryck med min kropp är en bild som hjälper mig att förstå min egen 

gestaltningsprocess.   

Aleksandra Czarnecki Plaude8 använder sig av olika metoder för att möjliggöra att studentens 

undermedvetna ska komma till ytan. En serie av olika övningar ledde till att jag byggde upp en bild som 

satte sig fast i mitt huvud: En varelse som rör sig i ett mörkt rum, den håller på att undersöka olika 

föremål: gosedjur, dockor och spelar musik på en gammal skivspelare, klockor i olika storlek hängde på 

                                                             
5 Bunraku är en krävande japansk dockteaterteknik där dockorna spelas ibland av två eller fler skådespelare. 
6 En av de utbildnings kollektiva arbetsmetoder kallas för Laboratorium, som vi internt brukar kalla för ”Labb”.  
Att ha ett labb är en chans som varje deltagare har att undersöka konstnärliga frågor och fördjupa sin kunskap 
genom att använda sig av de andra deltagarnas konstnärliga expertis. 
7 Jag valde att kalla de (oss) som jobbade på golvet för ”Performers” eftersom vi är en tvärdisciplinär grupp och 
jag inte ville begränsa resultaten av övningen. Det enda krav var att det som gestaltades skulle blir en scen där 
performers använder sina kroppar till fullo. 
8 Aleksandra Czarnecki Plaude är ansvarig för utbildningen Svarta Speglar samt undervisar i samma kurs. 
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väggen, det är svårt att se den varelsens ögon och av någon anledning är den arg. Denna ”bild” kallade jag 

så småningom för ”Min Vision” och den konkretiserades mer som en scen när jag undersökte den med 

kroppen på golvet. 

Efter jag spelade ”Min Vision” framför gruppen hade vi Avspegling9 och jag fick olika respons från 

gruppen; de associerade karaktären i scenen till en uggla som symboliserar erfarenhet och kunskap. De 

hängande klockor som tickar i början, sätter tiden som en avgörande symbol i scenen. Karaktären har på 

sig ”filter”; ett par glasögon, en mask och ett mörkt lag över. Gradvis blir karaktären av med de nämnda 

”filter” med hjälp av en koreografi som är kroppsligt synkroniserad till ett musikstycke av Alexey 

Voytenko som heter ”The music of Erich Zann” (Voytenko, 2010). Denna delen av scenen tolkades av 

gruppen som en betydelsefull ”förvandling” eller skiftning från en karaktär till en annan. Denna 

avspegling och signifikanta insikter jag fick från gruppen var oerhört avgörande när jag påbörjade min 

konstnärliga undersökning. Förutom gruppens avspegling uppstod ett flertal frågor som jag vidare 

undersökte; Vem är den här karaktären? Var någonstans befinner sig hen? och varför genomgår hen en 

sådan förvandling? Hur ska jag jobba vidare med den här karaktären och hur ska jag använda det 

reflexionsmaterial jag fick från gruppen? Med de här frågorna fortsatte jag processen med tanken på att ge 

form till mitt andra labb och så småningom förbereda mig för Publikmötet10 i slutet av terminen, jag 

kommer att prata mer om detta utbildningsmoment längre fram i texten. 

Att vi som studenter får en grupp med tvärdisciplinära konstnärer som berikar ens process är oerhört 

användbart. I den här fasen av processen hade gruppen etablerats och det byggdes en tilltro och trygghet i 

gruppen så att vi var ganska ”produktiva.” I mitt och andras labb upplevde jag att tillsammans bygger vi 

upp ett gemensamt språk en konstnärlig jargong och hjälper varandra att konkretisera och verbalisera 

visioner, känslor, bilder allt som sker i processen som annars skulle försvinna i våra huvuden. 

 

Kropp som ett konstnärligt/politiskt instrument 

 

Our divine flesh alone distinguishes us from machines; human intelligence can be 

distinguished from artificial intelligence by the body, alone. 

Michel Serres (Serres, 2011) 

 

 

Att prata om min kropp är alltid personligt för mig, därför att jag har använt mig av den för att göra ett 

uttalande om det jag tycker och står för och jag har ansträngt mig för att vara konsekvent och hålla kroppen 

så frisk och så välfungerande som möjligt. Min kropp har varit och är både mitt konstnärliga och politiska 

instrument. Detta har inte varit något lätt val i den kontext jag växte upp, nämligen i Colombia. Redan som 

tonåring bestämde jag mig för att bli vegetarian och ha långt hår. Bara de två besluten över min kropp 

innebar att vara en normbrytare i den colombianska kontexten på 90-talet. Men teater har hjälpt mig en del 

att hålla mina löften. 

                                                             
9 I utbildningen Svarta Speglar använder vi olika termer som hjälper oss att analysera och förstå den 
konstnärliga verksamheten vardagligt. Avspegling refererar till en av de roller kollektiven får, beroende på vad 
gruppen eller en deltagare undersöker; i det här fallet gruppen gör en konstnärlig-semiotisk analys med dess 
symboler och poetiska bilder, de Avspeglar vad jag har spelat. 
10 I slutet av terminen visar vi för publik vad var och en av studenterna undersöker, och det är därför det här 
kursmomentet kallas för Publikmöte. 
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På en annan skrivuppgift med Alexander Skantze beskriver jag ett minne från min barndom om hur jag 

började att dansa Breakdance, jag var en 10-åring och redan fascinerad av kroppens möjligheter. På samma 

text berättar jag att Breakdance var den ingångsporten till scenkonst, därför att jag och mina vänner dansade 

ganska ofta på allmänna platser framför en spontan publik. När jag började praktisera teater blev denna 

koppling mellan min kropp och min grundsyn ännu tydligare för mig själv. Denna möjlighet att använda sig 

av kroppen som uttrycksmedel som är ganska uppbar i scenkonst passade perfekt till mina behov. Den här 

utbildningsperioden har möjliggjort för mig att återkomma till sådana reflektioner och kroppsanalys på ett 

holistiskt sätt, i detta sammanhang min kropp som konstmedel och som politiskt medel, men också min 

kropp i förhållande till omgivningen och mina andra roller i samhället. 

Som jag beskrev förut; när jag sökte Svarta Speglar-utbildningen hade jag i tanken bland annat att vidare 

undersöka en teknik som andra skådespelar-vänner och jag hade börjat att undersöka. På några uppgifter 

återkom behovet att undersöka min kroppsförmåga…Min nya kroppsförmåga. Denna nya kroppsförmåga 

som nu är påverkad av min ålder, den nya kultur och den nya kontexten och inte minst de nya konstnärliga 

kontexterna. En av de första uppgifterna vi hade på utbildningen var klättring. Vi hade gjort några fysiska 

övningar som t.ex. att sjunga i kör, men den här var speciellt därför att det var första gången vi lämnade 

högskolans lokaler. Denna uppgift gjorde att jag direkt konfronterades med min egen kropp; Vi skulle klättra 

på olika väggar som hade olika svårighetsnivåer. Jag kände mig ganska trygg för att börja klättra på den 

första väggen, då följde jag instruktionerna ordentligt och gav mig upp på väggen och klättrade ganska 

snabbt… Kanske för snabbt. Andra väggen klättrade jag lite långsammare, men då var mina armar redan 

för spända för att fortsätta, mina underarmar var helt förstenade och jag var tvungen att vänta på golvet 

istället. Jag säger att det var chockande därför att jag inte kunde använda min kropp som vanligt, och 

klättring är något jag har gjort förut. Inte på det viset men jag brukade klättra i träd som en meditativ övning.  

På den tiden hade jag fått min andra son och var det uppenbart att de senaste månaderna av dålig sömn hade 

påverkat min kroppsförmåga oerhört, vilket fick mig och får mig förfarande att tänka… Hur ska jag 

återhämta mig? Går det att få tillbaka mina tidigare kroppsförmågor? 

Klätterväggen var både en metafor och en verklighet. Jag började med ett citat från Michel Serres om 

kroppen. I samma bok gör han en filosofisk beskrivning av kroppen i olika situationer; han själv är en 

klättrare och beskriver hur levande den här praktiken kan vara; gravitationen och tyngden är den enda 

sanning som gäller mellan väggen och klättraren, de enda argument som vi kan artikulera är de rörelser 

kroppen utför under den djupa tystnaden, det finns ingen chans att korrigera det minsta fel, det går inte att 

lura verkligheten och det minsta tvekan kan vara katastrofal. (Serres, 2011)  

Det är både svårt och fascinerande att kroppen blir påverkad av tiden och kontexten. För mig har alltid 

golvet och scenen11 varit min klättervägg; När jag är bakom kulisserna och väntar på inträdandet, känner 

samma adrenalin och samma spänning klättraren känner inför sin klättringsexpedition. Jag behöver att min 

kropp ska vara 100% närvarande och beredd på ”attackera” scenen med sin energi, det går att dosera energin 

men inte att spara den till något annat tillfälle, min kropp tar scenen som en riktig kamp.  

En gång när jag var yngre hade jag festat hela natten och dagen efter skulle jag uppträda. Jag var helt 

övertygad att det var inget problem för mig att spela även om jag var lite bakfull. Men när jag spelade en de 

första scenerna, svimmade jag några sekunder på scenen; jag vaknade med mina två kollegor som stirrade 

på mig med oroliga ansikten och på andra sidan i mörkret fanns en tyst publik som kanske inte märkte 

någonting. Som tur var att det som hände mig passade perfekt i den scenen vi spelade i pjäsen ”Tredje Rikets 

Fruktan och Elände” av Bertolt Brecht. Från och med den där händelsen bestämde mig jag att aldrig i livet 

festa eller dricka innan ett uppträdande.  

Den förväntan jag hade när jag sökte utbildningen har ändrats hela tiden. Jag nämnde förut att under mitt 

första labb skapade jag en koreografi med hjälp av gruppen och en annan performer. Jag spelade in stycket 

                                                             
11 Golvet och Scenen är två ord jag använder ofta för att referera till repetitionsarbetet, som är det första 
(Golvet), och framträdandet inför publiken är det andra (Scenen).  
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på video men har undvikit att titta på den. Generellt har jag ett motstånd mot att titta på mig själv på video, 

men den här gången har motståndet varit ännu större. Jag minns att jag inte var nöjd med resultaten; jag 

kände att min kropp var tung, stel och inte så anpassad längre för gestaltning. Jag har tittat på videon nu och 

ser på mig själv med en annan syn: Jag ser en kropp som anstränger sig, som kämpar för att uppföra 

rörelserna. Men samtidigt ser jag på den kampen mellan kroppen och sina egna svårigheter som en naturlig 

process. Som ett djur som kämpar mot ett annat djur för att inte förvandlas till det andras byte; det är 

chockande att iaktta sådana scener men samtidigt finns det en inneboende skönhet i det. I detta fall är det 

tiden som håller på att förvandla mig till sitt byte, men det gör tiden med alla och allt i universum. Kronos, 

guden, slaktar oss långsamt men oavbrutet, detta är en kamp som vi förr eller senare kommer att förlora, 

men som är värd att utkämpa. Jag känner att jag håller på att skaffa mig en ny kroppsidentitet, detta innebär 

att observera noga hur kroppens förmågor har ändrats men också hur jag accepterar och omfamnar dem. 

Den tekniken jag nämnde förut vill jag förfarande utveckla, men nu känns det att undersökningen kommer 

att vara mer anpassad till mina aktuella förmågor istället för att utgå från gamla minnen av mina 

kroppsförmågor. Utgå från de nuvarande omständigheterna istället för den lover (kropp) I had and liked. 

 

Min inre kritik 

 

En övning som har hjälpt mig en del att förstå mig själv som 

konstnär är ”Den Inre Kritiken”. Med Aleksandra Czarnecki 

Plaude fick vi uppgiften att skapa vår inre kritik, den som 

bedömer vårt uppförande, våra konstnärliga idéer och 

aktioner. Uppdraget var att materialisera den; den kunde 

vara tvådimensionell eller tredimensionell. Min Inre Kritik 

är en kombination av olika karaktär, föremål och element 

som i sin tur har olika symbolismer. Den är som ett 

tvehövdat monster åtföljd av olika attribut som har olika 

egenskaper; Mikhail Baryshnikov och Albert Einstein 

representerar två helt olika drag av min inre kritik; den 

första är en balettdansare som jag var imponerad av redan 

som barn, han representerar för mig den perfekta 

kroppsbehärskningen och virtuositet på scenen. Albert 

Einstein i sin tur representerar intelligensen av högsta nivå. 

Dessa aspekter (kroppsbehärskning och intelligens och 

kännedom) är någonting jag betraktar som viktiga och 

väsentliga att ha som skådespelare. Andra element av min 

inre kritik är kreativitet och äkthet (glödlampan och 

målningen), kännedom (böckerna) och tiden (klockan) som Jag 

inser är den bedömande delen av min inre kritik; det säger att tiden måste begagnas på bästa sätt och den 

tiden som har gått får aldrig återhämtas. Att göra min inre kritik synligt är ett sätt att identifiera mina egna 

svagheter men också att se på mina färdigheter med ett annat filter, med en mer opartisk och icke 

känslomässig syn. 

Processen att acceptera min nuvarande kropp som konstmedel pågår och kanske kommer att ta sin tid, men 

det som är trösterikt är att jag har en kropp som jag förfarande kan använda; men framförallt har jag en 

massa erfarenheter, kännedom och en fantasiförmåga som inte åldras på samma sätt som min kropp.  
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Att inträda i en ny estetisk värld 

 

Under utbildningens gång har jag blivit medveten om hur jag hade upplevt teater förr och hur jag upplever 

den svenska teatervärlden. Jag håller på att förstå hur den funkar som ett yrke och som ett konstuttryck. Det 

är uppenbart att i Sverige finns en lång teatertradition, där både skolor och teatrar främjas och där 

etablissemangen spelar en stor roll, men detta är annorlunda i Colombia, där anses teater fortfarandet som 

en hobby (som visserligen kan vara inkomstbringande) och skådespelare som galna bohemer. Jag inser att 

svensk teater är så pass utvecklad (i jämförelse med den colombianska) men på samma gång upplever jag 

att med denna utveckling har det etablerats en viss typ av teater. I den teater jag har sett i Sverige identifierar 

jag en klassisk estetetik. Jag har inte deltagit i så många teaterprojekt men jag kan identifierar också ett visst 

gestaltningsätt, som är mer anpassat till marknadens efterfrågan än till konstens anda. Allt detta är så klart 

en personlig upplevelse och kanske kommer jag att ändra min åsikt med tiden.  Jag saknar lite den frihet 

som bara den obundna konsten kan få mig att uppleva, och med detta menar inte jag konst utan disciplin 

och riktning eller tydliga mål, utan konst och konstnärer som riskerar lite mer. Som inte nöjer sig med en 

formel eller med en succé. 

Dessbättre upptäckte jag ett undantag i den svenska teatern. Under utbildningen har jag delat med gruppen 

min upplevelse av den svenska teatern. Jag tipsades om en pjäs och när jag såg den gav den mig en annan 

bild och t.o.m. blev det mest inspirerande verk jag har sett i Sverige. Pjäsen ”På spaning efter den tid som 

flytt” av Orion Teater, tog bort allt jag har beskrivit här om den svenska teatern därför att med den kunde 

jag reda ut ett inre missnöje med konst, det vill säga ett tillstånd jag hamnade i där jag inte kunde ha någon 

konstnärlig upplevelse längre. Men framför allt hjälpte mig pjäsen att komma ihåg att det finns konst som 

kan vara universell; konst som ligger bortom språkliga och kulturella gränser.   

Aksel Hahn skrev sin avhandling om Pjäsen På Spaning efter den Tid som Flytt. Den delen av hans text 

som jag fastnade i var där han analyserar pjäsen utifrån Semiotik som teoretiskt ramverk.  

Denna teori är applicerbar på olika aspekter av kulturen, och jag har studerat detta för flera år sedan i 

Colombia i mina teaterstudier, i detta fall semiotik i teater.  

Jag minns kursen som ett tydligt sätt att förstå hur konstens symbolik lätt kan analyseras och konkretiseras 

på scenen, med hjälp av ett flertal semiotiska begrepp. Som Hahn Beskriver i sin text: teater strävar inte 

efter att imitera verkligheten så likt som möjligt utan jobbar med att etablera konventioner. Vidare beskriver 

han begreppen Mimesis och Diegesis; där mimesis refererar till draget i konst och litteratur där verket 

använder sig av naturen och dess logik för att förmedla sin berättelse, medan Diegesis refererar till att 

berättelsen använder sig av elementen (konventioner) som tillhör själva verkets universum, även om de 

motsäger själva naturens regler. I min förståelse är drömmar ett bra exempel på ”diegetiska” berättelser. 

Berättelsen består av tecken som delas i tre kategorier: för det första har vi Ikoner som byggs på likhet till 

det betecknade objektet, d.v.s. tanken är att etablera ett så tydligt samband som möjligt mellan tecken och 

det betecknade objektet. T.ex. trafiksignaler. För det andra kommer Index som är där tecken har ett nära 

samband med det betecknade objektet och byggs på kontinuitet. T.ex. Att det åskar kan vara ett index på 

dåligt väder. Till sist har vi Symbolen och det här tecknet har inte någon direkt relation till det som 

betecknas, men det får sin mening genom att etablera en relation som byggs på konnotationer, d.v.s. där den 

personliga tolkningen, förståelsen och upplevelser spelar en stor roll. T.ex. i en berättelse kan en kniv betyda 

kärlek om de konventionerna i berättelsen bidrar till att bygga upp denna koherensen. (Hahn, 2019) 

Pjäsen På spaning efter den tid som flytt är rik på indexikala och symboliska tecken; de ger ett stort utrymme 

till åskådaren att uppleva pjäsen på ett personligt och konstnärligt sätt. 
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 Att i pjäsen används av skådespelaren olika scenkonstuttryck som dans, musik och skådespeleri samt andra 

mediala element som ljud, ljus och video, detta bidrar till att berika pjäsen och förmedla universella 

symboler. Resultatet blir då att åskådaren kan ha en friare tolkning och upplevelse av pjäsen. Själv hade inte 

läst boken när såg pjäsen men ändå fick jag en konstnärlig upplevelse. 

 

Jag har nu under andra utbildnings terminen bearbetat min upplevelse av pjäsen och har insett att indexikala 

och symboliska element är något jag brinner för och vill integrera mer av i min egen konst. Det är så att i 

min andra publikmöte jobbade jag mer med inre bilder. Efter jag hade undersökt de bilderna på golvet 

hittade jag en berättelse som passade till bilderna, men jag ville inte berätta något, jag ville använda mig av 

universella arketyper och symboler så åskådaren kunde uppleva konst. Min nya konstnärliga identitet kanske 

handlar om att jobba symboliskt med konst och undersöka det universella i konst, istället för att kämpa med 

lokala kulturella strukturer? 

 

 

INNEHÅLL 

ELLER DEN ETISKA SIDAN AV MIN KONST 

 

I första terminen gjorde vi några skrivövningar med Synne K. Behrndt12 som var ganska intressanta och 

själv njöt jag mycket av dem. En skrivövning som hon introducerade oss till var Självintervjun; en teknik 

man kan använda för att skriva om ens konstnärliga praktik och få syn på saker i vår praktik på ett mer 

kreativt sätt.  Vi läste först en självintervju av Augusto Corrieri där han beskriver sin praktik genom att 

intervjua en fiktiv karaktär som egentligen är han själv. Efter den här övningen skulle vi välja en person 

att intervjua oss själva. Som jag har beskrivit förut hade jag reflekterat kring min praktik på ett 

konstnärligt sätt; jag beskrev aspekter av konst som tekniken, komposition, kroppsliga uttryck och så 

vidare. Självintervjun var en övning som tvingade mig att gräva i aspekter av mitt förflutna som jag hade 

glömt och kanske aldrig tänkt prata om i Sverige med mitt nya liv.  

Jag valde för min självintervju en person som jag beundrar både som teatervetare och som politikvetare. 

Jag jobbade med honom i gruppen ”Teatro El Tablado” på olika produktioner. Det som jag beundrade hos 

honom är hans förmåga att förmedla och sprida till deltagarna sin passion för kunskap och särskilt för 

konst, i kontrast till detta beundrar jag hans ödmjukhet och hur han bemöter andra personer på samma 

nivå. Innan jag kom till Sverige jobbade jag i en teaterpjäs han regisserade. Under iscensättningen pjäsen 

hade vi i gruppen en diskussion om skådespeleri och akademin. Hans argument var att bästa sätta att 

utforma skådespelare är spela teater och regissörens uppdrag är att förse sin kollektiv med den kunskapen 

som yrket kräver, d.v.s. teaterkollektivet som teaterskola. Jag själv var inte för hans tes och argumenterade 

att akademin spelar en stor roll när det gäller kvalitet på konsten och att en grupp som blandar erfarna 

proffs och amatörskådespelare riskerar sin kvalité på scenen.  

Denna diskussion var det sista stunden jag minns med honom för att jag lämnade gruppen och jobbade i 

en organisation där jag hade en studiegrupp och en teatergrupp som ofta genomförde sceniska 

interventioner på allmänna platser med ett politiskt innehåll. Jag kan säga att Självintervjun var en 

omedveten strategi för att göra en erinran av mitt politisk-konstnärliga förflutna. Min politiska aktivism 

tvingade mig att lämna mitt land och det är därför jag först flyttade till Danmark för att studera och sedan 

                                                             
12 Synne K. Behrndt är en av våra gästlärare; I första terminen hade vi olika skrivuppgifter, dramaturgiövningar 
med henne. I andra terminen var hon examensarbeteexaminator. 
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till Sverige där jag bildade familj. Att läsa självintervjun till gruppen var någon slags katharsis av en 

situation jag trodde att jag hade övervunnit. När jag höll på att skriva övningen hade jag tankar om det 

som hände, men blev inte så påverkad, men när jag läste texten för gruppen kände jag en klump i halsen 

och blev oerhört ledsen. Det som är intressant med självintervju-övningen är att jag insåg att för många år 

hade jag tryckt ner en del av mitt förflutna som var så viktigt, som nu var omöjligt att ignorera.  

Jag hamnade i någon slags limbo eftersom den tiden då jag tänkte på mitt konstnärskap som ett politiskt 

verktyg var länge sedan och jag trodde att det var ett kapitel av mitt liv som jag var klar med. Men det var 

faktiskt tvärtom Jag blev intresserad igen av hur jag kunde integrera denna aspekt i min praktik. Hur ska 

jag med min konst delta i det nya samhällets diskussioner?   

 

Mitt första publikmöte 

 

Jag svävade i ovisshet därför att självintervjun belyste en annan vägg av min konst, en som jag hade 

struntat i och nu hade kommit med mycket krav och ville ha sin plats tillbaka. På ett pass med gästlärare 

Maria Klaus lyckades jag se mer tydligt den vägen jag skulle ta; en övning som går till så att man ritar sig 

själv. Jag ritade en person som står högst upp på någonting som påminner en slang eller en tjock rot. Den 

personen som står upp tittar framåt men man se bara hens rygg. Från ryggen skjuter ut olika röda ådror 

som är flera meter långa och kopplats till olika håll i den nämnda roten. I den tomma bakgrunden flyter 

och svänger andra nya ådror i olika färger som om de väntar på att bli kopplad. Den personen ser 

förväntansfull ut och statisk som om hen håller på att fatta ett beslut om vilken slang/åder hen ska koppla 

till sig själv. De gamla håller så fast och det går inte att bli av med dem. Överst på bilden står: 

”Översakning” - ett ord jag skrev men inte vet vad det betyder, men jag tror att jag menade ”övergång.”  

Jag tror att jag lyckades uttrycka det tillstånd jag befann mig i dagen vi hade det här passet, jag var 

förväntansfull och öppen för vad jag skulle göra för mitt första publikmöte. Några andra övningar med 

Maria Klaus och trumresan bidrog till att jag kom på att jag ville undersöka 13Patafysik på scenen. I 

samma pass med Maria Claus hade vi en övning där jag skrev det följande:  

/...dessutom har han kollaborerat med forskare från andra vetenskapliga fält 

än teater och tillsammans med dem har han upptäckt nya sceniska uttryck 

genom att förklara nya teorier om hur universum egentligen fungerar och 

vilka lagar som gäller…\ (Sánchez, 2019) 

 

Under mitt andra labb och med den avgörande 

hjälpen av gruppen hade jag min karaktärs 

”förlossning”. Melquiades var en karaktär som 

är expert på Patafysik och har uppdraget att 

skapa ”Patafysiska föremål,” men hans största 

projekt är att bygga en maskin som gör oss till 

mer empatiska människor. För att hamna i den 

här ”teorin” agerade jag intuitivt och avläste 

små händelser som skedde: Den första var att 

tolka vad den ovanstående texten betydde, På 

                                                             
13 Patafysik är en låtsatsvetenskaplig teori formulerad av Alfred Jarry i sin Bok ” Exploits And Opinions Of Dr. 
Faustroll Pataphysician” han skrev boken med tanken att håna de akademiska institutionerna av sin tid och 
dess medlemmar. 
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en trumresa14 dök det upp en symbol; spiraler15 och sedan, i en klasskamrats lägenhet märkte jag samma 

symbol. 

En scenisk utmaning jag ville möta i mitt publikmöte var språket; Jag ville leka med ord på scenen, och 

detta passade mitt ”nya behov” att göra en framställning med politiskt innehåll. Den stormiga aktuella 

verkligheten har mycket med Patafysik att göra; därför att det är så ofattbart och ofta dyker det upp 

pseudovetenskap som får allfler följare som, t.ex. Flat earthers-rörelsen eller klimatförnekelsen. 

Efter Min fösta publikmötet hade jag ett flertal 

frågor att tänka på. Vad vill jag uppnå med 

pjäsen? Pjäsen kan ses som en satir mot den 

globala politiska ordningen, därför refererar jag 

till det i pjäsen med ett konkret exempel. En 

annan tanke med pjäsen var att utmana mig själv 

med språket vilket har lett till att jag ”leker” och 

utmanar åskådaren med filosofiska premisser 

som t.ex. Descartes’ tes ”Jag tänker alltså finns 

jag.” som jag ifrågasätter med hjälp av Patafysik. 

I vilket fall som helst inser jag att publikmöte-

uppträdandet tvingade mig att återkomma till 

min politiska aktivism, därför jag utmanade mig 

att tänka på ett annat sätt om hur jag vill 

förmedla mina politiska åsikter genom min konst 

utan att innehållet försummar formen, d.v.s. hitta en balans mellan bägge två. 

 

The Usefulness of the Useless 

 

There are these two young fish swimming along, and they 

happened to meet an older fish swimming the other way, who 

nods at them and says “Morning, boys, how’s the water?” and 

the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of 

them looks over at the other and goes, “What the hell is water?” 

(Ordine, 2017) 

 

I somras hittade jag en bok som heter ”The Usefulness of the Useless” skriven av den italienska 

professorn och filosofen Nuccio Ordine. I boken har han samlat tankar från olika filosofer, författare och 

tänkare som skrev om relevansen av att tillägna sig forskning eller aktiviteter som inte leder till någon 

ekonomisk vinst. Han ville göra ett uttalande genom att adressera att vi människor har förvandlats till 

kapitalistiska slavar och har glömt det väsentliga som gör oss till människor, precis som de två unga 

fiskarna i epigrafen. Ordine hävdar att det är bara lusten och glädje som gör oss lyckliga - inte ägodelarna, 

således är ett viktigt mänskligt uppdrag att ägna tid till aktiviteter och projekt som är lust- och 

nyfikenhetsinriktade.  

Det som drev fram min gestaltningsprocess till mitt fösta publikmöte var ren nyfikenhet och lust; jag var 

genuint intresserad av vad min undersökning med Patafysik på scenen skulle leda till. Ibland kände jag att 

                                                             
14 Trumresa är ett typ ritual som hölls av en schaman. Den består av olika moment och tanken är hjälpa de 
deltagare att ta sig bort från verkligheten för att komma i kontakt med olika aspekter av sitt undermedvetna. 
15 Patafysik representeras ofta med en svart spiral i en vit bakgrund. 
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kanske det var förmycket non-sense, men sedan så är det verkligheten och vi vågar knappast ifrågasätta 

den. Att skapa en Gråtmaskin16 som gör oss till mer empatiska människor kanske är ett omöjligt 

experiment, men det finns riktiga experiment som tillägnar sig till ännu mer fantastiska projekt, som en 

grupp forskare som har undersökt och bevisar att Gud finns bara i vår hjärna och de kan påvisa det genom 

att framkalla religiösa upplevelser med en maskin som de kallar Gudshjälmen. (Snaprud, 2008)  

Jag vill behålla nyfikenhet och lusten till kunskap som är ett sätt att arbeta med min konst som hjälper mig 

att undvika att mina politiska åsikter påverkar det konstnärliga resultatet, men framförallt hjälper mig att 

fjärma mig från den befästa kapitalistiska tron att allt i vårt samhälle skall vara produktivt och leda till en 

ekonomisk vinst. Konst skall faktiskt vara onyttig därför den innefattar redan ett mänskligt värde i sig. 

Ordine citerar Eugéne Ionesco när han refererar till konstens värde;  

If one cannot understand the usefulness of the useless and the 

uselessness of the useful, one cannot understand art; and a country in 

which art is not understood is a country of slaves and robots… (Ordine, 

2017) 

Jag tror att konst kommer att vara avgörande som ett sätt för mänskligheten att reflektera och föreställa sig 

en värld med nya värderingar. Ett paradigmskifte är på väg och konst och konstnärer bör vara beredda när 

detta sker, det är bara en tidsfråga.  

 

 

Slutreflektioner 

 

 

Min kropp är mitt arbetsinstrument det är därför min professionella attityd mot den skall vara att behålla 

den frisk och välfungerande. Jag är medveten om hur kroppen begränsas med åldern; utmaningen är anpassa 

mina kroppsliga förmågor till mitt konstnärliga mål där jag aktivt undersöker och anpassar tekniker till dessa 

förmågor. 

Semiotiska analyser visade sig som ett rimligt förhållningssätt till konstnärlig analys och gestaltning, de 

förser konstnären med konkreta teoretiska begrepp som bidrar till att utöva konst på ett alltmer objektivt 

och universellt sätt. Att återkomma till den nämnda teorin och att hitta föreställningen På spaning efter den 

tid som flytt visade mig den konstnärliga vägen till den andra terminens publikmöte där jag ägnade mig åt 

ett mer estetiskt uppträdande i jämförelse med det första som var mer etiskt. 

Min process i utbildningen tog en oväntad omsvängning när jag hade självintervju-uppgiften, Tack vare den 

kunde jag återvända till den etiska aspekten av min konst, en aspekt som jag hade avstått p.g.a. min politiska 

aktivism i Colombia, men som jag nu tänker att integrera igen i mitt konstnärskap. Jag kopplar konst med 

politik med regissören och politikvetaren Mario Yepes, det var därför jag valde honom som min fiktiva 

intervjuare. Under uppgiften bearbetade jag starka minnen från min politiska aktivism i Colombia men också 

kom jag i riktig kontakt med Mario Yepes och intervjuade honom på riktigt och förnyade min beundran. 

Patafysik och Nuccio Ordines teser om onyttiga kunskaper tar jag i mitt uppdrag som konstnär att vara 

kritisk mot den etablerade globala ordning där kapitalistiska värderingar styr vårt samtida samhälle, där 

konst har förvandlats till sätt att återskapa problem och fokusera på konjunkturen. Mitt uppdrag som 

                                                             
16 Gråtmaskinen: Karaktärens huvudkonflikt i pjäsen jag spelade på mitt publikmöte var att utveckla en maskin 
som får människor att gråta och på det viset känna empati mot andra människor.  
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konstnär skall vara att utgå från glädje och lusten i varje ny konstnärligt projekt och framförallt vill jag 

eftersträva att göra konst som belyser samhällets stora frågor. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att utbildningen Svarta Speglar har gett mig den stora chansen att 

reflektera över mitt konstnärskap och att identifiera att jag bedriver konst med två drag: estetisk och etisk. 

Detta bidrar oerhört till att skapa min konstnärliga identitet i Sverige, där både min konstnärliga och min 

politiska sida integreras. Till sist vill jag nämna hur avgörande de andra Svarta Speglar-studenterna har varit 

för mina konstnärliga iakttagelser, de var alltid så pass generösa och beredda att avspegla mina galna idéer, 

ackompanjera mig och hjälpa mig med sin värdefulla feedback.  
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