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Parallella seminarier på tre adresser. Parallel seminars on three addresses.

Låt oss prata om det – på tu man hand
Death of the author, birth of the coteur
Ett samtal om iscensättandets praktik

Carina Reich, iscensättare och doktorand i scenkonst

När: 09.40-10.40 i sessioner om tio minuter
Var: Som i en liten låda i rum 322 på Linnégatan 87

1983 var en tid där skilsmässan från gruppteaterns konforma värme ledde till nya rela-
tioner med projektteaterns marknadsanpassning i ett nytt kulturklimat. Att tro på form 
som innehåll växte fram inom den interdisciplinära och konceptuella scenkonsten. Att 
iscensätta själva ifrågasättandet av den egna konstformens medel och uttryck blev ett 
kommunicerande tilltal till en initierad publik. Carina Reich älskade det.

2013, som nybliven doktorand, satt Carina ensam i ett eget rum, på en stol, stirrades 
på en dator, konfronterad med insikten att hon och hennes kollegor hade arbetat med 
nyskriven dramatik i över trettio år, utan att ha skrivit en rad. Hur gick det till?

Let´s talk about it – one to one
Death of the author, birth of the coteur
A conversation about the practice of staging

Carina Reich, Director and Doctoral Candidate in Performing Arts

When: 09.40-10.40 in sessions of ten minutes 
Where: As in a small box in room 322 at Linnégatan 87

1983 was a time when the divorce from the nurturing conformity of theatre collectives 
lead to new relationships with individual-based art project constellations. These cons-
tellations were adapted to navigate within the new market of the cultural industry. Form 
as content thrived within the interdisciplinary and conceptual art forms. To stage the 
questioning of the means and measures of theatre became an including communicative 
approach to an initiated audience. Carina Reich loved it.

2013, as a doctoral candidate, Carina found herself sitting in her own room, on a chair, 
staring at the empty page of her computer, confronted by the insight that she, together 
with her colleagues, had been a playwright for over thirty years without ever writing a 
word. How could that be?

Presentationerna är på svenska om inget annat anges.  
The presentations will be in Swedish unless otherwise stated.



Centauring

Marie Fahlin, doktorand i koreografi

När: 09.40-10.00
Var: Rum 502, Linnégatan 87

I den här presentationen, ”Centauring”, kommer Marie Fahlin att presentera sin  
forskning i ett mikroformat. Under femton minuter kommer hon att sammansamla  
de koncept och material som hon arbetar med i sitt konstnärliga forskningsprojekt 
”Moving through Choreography – Curating choreography as an artistic practice”.  
Marie kommer att tala om curaterande, koreografi, dressyr, närvaron av frånvaro,  
djuret och utställaren och hon kommer att ställa ut ”found objects” och rörelser. 

Presentationen videofilmas och kan komma att användas i delar eller i sin helhet vid 
kommande presentationer och dokumentation av forskningsprojektet.

Centauring 

Marie Fahlin, Doctoral Candidate in Choreography

When: 09.40-10.00
Where: Room 502, Linnégatan 87

In this presentation, “Centauring”, Marie Fahlin will attempt to present her research in 
a micro format. During fifteen minutes, she will assemble the concepts and materials 
that she is working with in her artistic research project. “Moving through Choreography 
– Curating choreography as an artistic practice”. Marie will talk about curating, chore-
ography, dressage, the presence of absence, the animal and the exhibitor and she will 
exhibit found objects and movements.

The presentation is videotaped and can be used in parts or in its entirety at upcoming 
presentations and documentation of the research project.



A circus lecture pretending to be a performance

John-Paul Zaccarini, biträdande professor i cirkus

När: 09.45-11.15
Var: Studio 10, DOCH

John-Paul Zaccarini utforskar begreppet “föreställning” när man efter åtta års studier i 
filosofi, psykoanalys och konstnärlig forskning har blivit så lamslagen av diskursen att 
man inte längre kan göra någonting. Hans långsiktiga projekt “The Ethics of Circus” 
framför en ny relationalitet till cirkus inom antropo-scenen. För att till fullo förstå vilken 
riktning som han måste välja för att utveckla denna nya relation måste han börja med 
att utforska den som han som yrkesutövande konstnär har försökt upprätthålla i 20 års 
tid – den ständigt återkommande romansen av ömsesidigt beroende som han har haft 
med sin publik. Den här presentationen handlar om uppbrottet, försoningssexet och 
möjligheten till en framtid.
På engelska

A circus lecture pretending to be a performance

John-Paul Zaccarini, Associate Professor of Circus

When: 09.45-11.15
Where: Studio 10, DOCH

John-Paul Zaccarini is researching the notion of “the show” once you’ve spent 8 years 
studying philosophy, psychoanalysis and artistic research to the point where you are so 
paralysed by discourse that you can’t do an actual thing anymore. His long-term project 
is entitled “The Ethics of Circus” and proposes a new relationality for the circus in the 
anthropo-scene. In order to properly understand where he must go to develop this new 
relation, he must first delve into the one he tried to sustain for 20 years as a professio-
nal artist- a co-dependant, repetitive romance with his public. This presentation deals 
with the break-up, the make-up sex and the possibility of a future.
In English



Tolkning, förståelse och användning av begreppet koreografi

Institutionen för danspedagogik

När: 10.40-12.10
Var: Rum 402, Linnégatan 87

Här kommer en studie presenteras, vars syfte är att undersöka begreppet koreografi ur 
olika perspektiv och i olika undervisningspraktiker. Det ska ses som ett kunskapstillskott  
för det danskonstnärliga fältet. Det gäller både verksamma dansare i olika sammanhang 
och för de som undervisar i dans/danspedagogik på högskolenivå. Undersökningen, som 
avser att involvera alla undervisande personal vid Institutionen för danspedagogik, ska 
också betraktas som kompetensutveckling för hela kollegiet. Vidare ska projektet ses som 
en (nödvändig) utveckling av begreppet koreografi som är en inriktning av forskarutbildn-
ingsämnet vid Stockholms konstnärliga högskola. Projektet har också ambitionen att visa 
på hur konstnärliga perspektiv och metoder tillsammans med vetenskapliga dito leder till  
en aspektrikedom av begreppets innebörd och användbarhet.

Medverkande: Annika Notér Hooshidar, Madelaine Daneberg, Katarina Lundmark,  
Elisabeth Sjöstedt Edelholm, Ingrid Redback Wallander, Beata Alving    

Interpreting, understanding and using the concept  
of choreography

The Department of Dance Pedagogy

When: 10.40-12.10
Where: Room 402, Linnégatan 87

A study will be presented, the purpose of which is to examine the concept of choreograp-
hy from different perspectives and in different teaching practices. It should be seen as 
supplementary knowledge for the artistic field of dance. It applies to both working dancers 
operating in different contexts and those who teach dance or dance teaching practices 
at university college level. The study, which is intended to involve all teaching staff at the 
Department of Dance Pedagogy, should also be seen as skills development for the entire 
teaching staff. Furthermore, the project should be seen as a (necessary) development of 
the concept of choreography, which is a specialisation in the research education subject at 
Uniarts. The project also aims to demonstrate how artistic perspectives and methods, taken 
together with scientific ones, produce great variety in the meaning and usability of  
the concept.

Participants: Annika Notér Hooshidar, Madelaine Daneberg, Katarina Lundmark,  
Elisabeth Sjöstedt Edelholm, Ingrid Redback Wallander, Beata Alving     



FAUXTHENTICATION, ett intersektionellt konstnärligt 
forskningsprojekt 

Bogdan Szyber, doktorand i scenkonst

När: 11.40-12.10
Var: Studio 11, DOCH

Med sin mångåriga bakgrund som regissör och scenkonstnär genomför Bogdan Szyber 
en tvärdisciplinär undersökning av tre fält: Akademin som scen, Det globaliserade 
digitala proletariatet som aktörer och Institutionell kritik som metod. Med hjälp av teater 
som metafor och dramaturgi som metod syftar han till att analysera kontaktytorna 
mellan kraven på akademisk excellens och bedrägeriet inom den högre utbildningsin-
dustrin, som drivs av den digitala världens proletariat. Studien innefattar diskurser om 
klass, kön och den globala digitala ekonomin.

FAUXTHENTICATION, an intersectional artistic research 
project 

Bogdan Szyber, Doctoral Candidate in Performing Arts

When: 11.40-12.10
Where: Studio 11, DOCH

Utilising his theatre and performance background as a professional, Bogdan Szyber will 
attempt an overlapping investigation of three fields through the Fauxthentication: The 
Academe as the Site of Performance, The Online Economy of Digital Labour as Actors 
and The Conceptual Art of Institutional Critique as a Method. Using theatre as a metap-
hor and dramaturgy as a methodology, he aims to analyse the cross-sections between 
pressures for academic excellence and the fraud of the higher education industry 
fuelled by the work of the digital global proletariat, incorporating discourses on class, 
gender, and the global digital economy.
 



”Ju mer dom spottar på mej desto snabbare kommer jag 
blomma.”

Tinna Joné, filmare och lektor i dokumentärt berättande
Ewa Cederstam, filmfotograf
Katarina Eismann, konstnär

När: 13.40-14.30
Var: Studio 3, D-huset StDH

Titeln på projektet, ”Ju mer dom spottar på mej desto snabbare kommer jag blomma” 
är ett citat från hiphopmusikern Kapten Röd. Fokus för Tinna Joné, Ewa Cederstam och 
Katarina Eismann är människors möten (eller brist på möten) i och mellan norra respek-
tive södra Botkyrka, från det personliga livet till sociala och politiska frågor som är rele-
vanta för vår tid. Botkyrka kommun söder om Stockholm har fler invånare med utländsk 
bakgrund än med svensk (56 % år 2014 enligt SCB). 

I norr finns miljonprogramsområden och i söder landsbygd. Det är en kommun med 
tydliga motsättningar och i valdistriktet i söder där Tinna bor röstar en av fem väljare på 
Sverigedemokraterna. ”Långt ifrån lagom” är den slogan man valt för att marknadsföra 
kommunen, men de etniska och socioekonomiska förutsättningar som finns i Botkyrka 
är på flera sätt typiska för många platser i landet, även om kontrasterna där inte fram-
träder lika tydligt. 

Vi undersöker vardagslivet i Botkyrka. Människors rutiner, farhågor och drömmar 
blottlägger på ett konkret sätt relationen mellan individ och samhälle. För att synliggöra 
platsers likheter och skillnader kan sammanslagning av verkliga och virtuella världar an-
vändas för att producera nya miljöer och visualiseringar, där fysiska och digitala objekt 
samexisterar och interagerar i realtid. Sådana hybridformer av media kan skapa nya 
tankemönster och reflektionsytor.

Deltagande och icke-linjära former av dokumentärt berättande, berättelser som utveck-
las dynamiskt över tid och i samspel med lokala förutsättningar, är en avgörande och 
viktig del för den demokratiska processens fortlevnad i en tid där traditionella sätt att 
utöva demokrati genom föreningsarbete, röstdeltagande och politiska demonstrationer 
ständigt minskar i betydelse. 

Betoningen på möjligheter i kollektivt skapande kan också bidra till en utökad förståelse 
för experimentella aspekter av konst och öppna för en tvärkonstnärlig korsbefruktning. 
Resultaten synliggör samarbeten och bidrar till en ökad kunskap om kreativa processer 
i grupp.



”The more they spit on me, the faster I flower.”

Tinna Joné, Filmmaker and Assistant Professor of Documentary Storytelling
Ewa Cederstam, Cinematographer
Katarina Eismann, Artist

When: 13.40-14.30
Where: Studio 3, D-building SADA

The title of the project, ”The more they spit on me, the faster I flower” is a quote from 
the hip hop musician Kapten Röd. Our focus is on people’s meetings (or lack of me-
etings) in and between the northern and southern parts of the municipality Botkyrka, 
from the personal life to social and political issues that are relevant to our time.  
Botkyrka municipality, located in the south of Stockholm, has more inhabitants with a 
foreign background than a Swedish one (56% in 2014 according to Statistics Sweden).

In the north, there are the Million Programme areas, and in the south, there is coun-
tryside. It is a municipality with obvious contradictions and in the electoral district in 
the south, where Tinna lives, one out of five voters vote for the Sweden Democrats. 
”Far from lagom” is the slogan chosen to promote the municipality, but the ethnic and 
socio-economic conditions in Botkyrka are in many ways typical of many places in the 
country, although the contrasts do not appear as clearly everywhere.

We examine everyday life in Botkyrka. People’s routines, fears and dreams uncover a 
tangible relationship between the individual and society. In order to highlight similarities 
and differences between different areas, real and virtual worlds can be merged to pro-
duce new environments and visualizations, where physical and digital objects coexist 
and interact in real time. Such hybrid forms of media can create new thinking patterns 
and reflecting surfaces.

Participation and non-linear forms of documentary storytelling, stories that evolve dyna-
mically over time and in harmony with local conditions, represent a vital and important 
part of the survival of the democratic process in an age where the traditional way of 
practicing democracy through association work, voting and political demonstrations is 
of decreasing importance.

The emphasis on the potential of collective creation may also contribute to an increa-
sed understanding of the experimental aspects of art and open the way for inter-artistic 
cross-fertilization. The results make collaborations visible and contribute to a greater 
knowledge of creative processes in a group.
 



Performing Labour

Daniel Peltz, professor i film, animering, och video, Rhode Island School of Design, 
USA

När: 14.00-15.00
Var: Rum 402, Linnégatan 87

”Performing Labour” undersöker olika begrepp inom materiellt arbete och dess produkter 
i en alltmer robotstyrd, globalt beroende och ekonomiskt uppdelad värld. Framtiden för 
mänskligt materiellt arbete, och hur vi uppfattar det arbetets värde och dess produkter, 
är avgörande för samtida konstnärlig praktik, konstnärlig forskning och många andra fält, 
bl.a. militära insatser, kirurgiska ingrepp och resursutvinning, för att bara nämna några. 
Det handlar om dåtida, nutida och framtida funktioner för våra kroppar, de olika tillstånden 
av medvetenhet som finns tillgängliga för oss människor och relationen mellan dessa två 
faktorer. Då de arbetssätt som finns tillgängliga för oss människor förändras betyder det 
att vår upplevelse av vad det innebär att vara människa förändras på samma gång. Forsk-
ningmodellen skapar och inbegriper ett antal förhållanden som syftar till att framkalla [dvs. 
forskning inifrån] ett särskilt tillstånd av medvetenhet och kan i den bemärkelsen placeras 
i relation till det framväxande tvärvetenskapliga fältet medvetandestudier, som framför 
allt utforskas inom områdena kognitionsvetenskap, neurofysiologi och filosofi. Den här 
forskningen strävar efter att bidra med en annorlunda tvärvetenskaplig och konstnärsledd 
studie av dokumenterat mänskligt materiellt arbete genom historien.

Det aktuella forskningsprojektet inbegriper också en sorts metaforskning som utforskar 
nya metoder inom konstnärlig forskning som sträcker sig längre än den konstpraktik som 
utövas i samhället och övergår i ett arbete kring hur vi utformar kunskapsproduktion, 
forskningsresultat, analys och spridning av forskning.
På engelska

Performing Labour

Daniel Peltz, Professor of Film/Animation/Video, Rhode Island School of Design, US

When: 14.00-15.00
Where: Room 402, Linnégatan 87

“Performing Labour” investigates notions of material labour and its products in an incre-
asingly drone operated, globally interdependent and economically stratified world. The 
future of human material labour, and how we understand the value and products of that 
labour, are critical ideas for contemporary artistic practice, artistic research and a bro-
ad range of other fields; including military operations, surgical procedures and resource 
extraction, to mention just a few. At issue are the past, present and future functions of our 
own bodies, the various states of consciousness available to us as humans and the rela-
tionship between these two elements. This is to say, as the modes of labour available to 
us as humans change, our experience of what it is to be human changes along with them. 
In this sense, the research model, creating and inhabiting a set of conditions aimed at 
invoking [i.e. researching from within] a particular state of consciousness, can be located 
in relation to the emerging multi-disciplinary field of consciousness studies, which is being 
explored particularly in the fields of cognitive science, neurophysiology and philosophy. 
This research seeks to contribute an unusual multi-disciplinary, artist-led study to the his-
torical record of human material labour.

The proposed research project is also deeply involved with a kind of meta-research, 
exploring new models of artistic research that extend the logic of a socially-engaged art 
practice into an engagement with how we constitute knowledge production, research 
outcomes, analysis and the dissemination of research.
In English
 



A train to Spain 

Nils Claesson, konstnär, filmare och doktorand i film/fiktion 
Tinna Joné, filmare och lektor i dokumentärt berättande

När: 15.00-16.00
Var: Pandora, D-huset StDH

”A train to Spain” är ett projekt som bygger på minnen från det Spanska inbördes-
kriget (1936-39). Det är ett dokumentärt projekt som undersöker det faktum att unga 
människor från hela världen riskerade sina liv för att kämpa mot general Franco och or-
ganiserade sig i internationella brigader. Nils Claesson och Tinna Joné undersöker vad 
detta antifascistiska minne betyder idag i Skandinavien och Spanien i en undersökning 
som skapar kopplingar mellan nu och då i europeisk historia.

Nils Claesson och Tinna Joné kommer att presentera ”A train to Spain”-projektet i sin 
helhet som turnerande utställning och vi kommer att se exempel ur alla sju projekt som 
ingår.

Filmen ”Kärlek och Solidaritet” av Nils Claesson och ”From Arvika to Alcoy” av Tinna 
Joné  visas i sin helhet.

A train to Spain 

Nils Claesson, Artist, Filmmaker and Doctoral Candidate in Film/Fiction 
Tinna Joné, Filmmaker and Assistant Professor of Documentary Storytelling

When: 15.00-16.00
Where: Pandora, D-building SADA

“A train to Spain” is a project based on the memory of the Spanish civil war (1936-39). 
It is a documentary project whose starting point is the fact that young people all over 
the world risked their life to fight general Franco, and formed international brigades. 
The project investigates what this anti-fascist memory means today in Scandinavia and 
Spain and makes connections between now and then in European history.

Nils Claesson and Tinna Joné will present the ongoing exhibition “A train to Spain” and 
we will see samples of seven different documentary projects.

The films “Love and Solidarity” by Nils Claesson and “From Arvika to Alcoy” by Tinna 
Joné will be screened in the cinema. The target group is people interested in activism, 
history and documentary storytelling.



Scenkonstnärer i samarbete med landskapsarkitekter

Sara Erlingsdotter, regissör och lektor i Scenkonst möter landskap
Claes Peter Hellwig, dramaturg och professor i Teaterns kreativa processer

När: 15.20-16.50
Var: Rum 502, Linnégatan 87

Sara Erlingsdotter och Claes Peter Hellwig reflekterar över vad som händer om de  
slutar betrakta landskapet som en fond för en platsspecifik föreställning och i stället 
inbegriper hela landskapet, med dess människor, i en konstnärlig händelse? 

Hur kan de skapa en mötesplats snarare än en scen, handlingar och händelser snarare 
än föreställningar och hur kan människorna bli deltagare, medskapare, och inte endast 
publik?

Sara Erlingsdotter och Claes Peter Hellwig presenterar deras internationella konstnär-
liga utvecklings- och forskningsprojekt ”Mötesplats – Scenkonst och Landskap” med 
exempel, reflektioner och diskussioner.

Inbjuden gäst och kollega är Susan Paget, landskapsarkitekt och lektor i  
landskapsarkitektur vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Performing artists in co-operation with landscape  
architects

Sara Erlingsdotter, Director and Assistant Professor of Performing Arts  
meeting Landscape
Claes Peter Hellwig, Dramaturge and Professor of Creative Processes  
in Performing Arts

When: 15.20-16.50
Where: Room 502, Linnégatan 87

What happens if we stop considering the landscape as a backdrop for a site-specific 
performance and instead include the entire site, with its people, in an artistic event? 

How can we create a meeting place rather than a stage, create actions and events 
rather than performances, and how can the people become participants, co-creators, 
and not only be the audience?

We present our international artistic development and research project “Meeting Place  
– Performing Arts and Landscape” with examples, reflections and discussions.

An invited guest and colleague is Susan Paget, a landscape architect and senior lectu-
rer of landscape architecture at SUAS (Swedish University of Agricultural Sciences).



The Lost and Found Project: HOME

Jenny Sunesson, konstnär och lektor i audiell media

När: 16.20-17.20
Var: Radiostudion, D-huset StDH

”The Lost and Found Project” är ett dj-experiment där överblivna ljud- och bildfragment 
används för att re-kontextualisera verkligheten.

Konstnärens eget glömda ljud- och bildskräp och andra upphittade material på DAT, 
kassett och webb lyfts fram ur periferin och blandas för att knyta samman dåtid och 
framtid och forma alternativa historier.

Kan det glömda och gömda få det vi tidigare har missat att träda fram ur bakgrunden?

Jenny Sunesson reflekterar över denna fråga: ”Hur påverkas berättelsen när form och 
innehåll skapas live utifrån överblivet ljudskräp med slumpen som metod?”

”The Lost and Found Project: HOME” är den första delen och fokuserar på Hemmet, 
Vårt Hem, som koncept.

The Lost and Found Project: HOME

Jenny Sunesson, Artist and Assistant Professor of Sonic Arts

When: 16.20-17.20
Where: Radio Studio, D-building SADA

“The Lost and Found Project” is a dj experiment and a live collage where leftover 
sounds and visual scraps are used to explore alternative realities and soundscapes.

Hours of the artist’s own recordings mixed with other sound and visual findings on DAT, 
tapes, the web and flash cards are brought into the light to find a new lease if life -  
connecting past and future.

“The Lost and Found Project: HOME” is the first part, and focuses on the Home, Our 
Home as a concept.

Research question: “How are stories affected when shape and content are created by 
randomly improvising with leftover sound scraps?”
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10.40-12.10 Institutionen för danspedagogik
The Department of Dance Pedagogy
Tolkning, förståelse och användning av  
begreppet koreografi 
Interpreting, understanding and using the 
concept of choreography

402
Linnégatan 87

11.40-12.10 Studio 11
DOCH

15.00-16.00 Nils Claesson och Tinna Joné
A train to Spain 

Pandora
D-huset, StDH

14.00-15.00 Daniel Peltz
Performing labour  In English 

402
Linnégatan 87

09.45-11.15 John-Paul Zaccarini
A circus lecture pretending to be a 
performance  In English

Studio 10
DOCH

09.40-10.00 Marie Fahlin
Centauring 

502
Linnégatan 87

09.40-10.40
I sessioner om 
tio minuter.

Carina Reich 
På tu man hand/One to one: Death of the 
author, birth of the coteur. 
In sessions of ten minutes.

322
Linnégatan 87

13.40-14.30 Tinna Joné, Ewa Cederstam och Katarina 
Eismann
”Ju mer dom spottar på mej desto snabbare  
kommer jag blomma.”  
”The more they spit on me, the faster I flower.”

Studio 3
D-huset, StDH

15.20-16.50 Sara Erlingsdotter och Claes Peter Hellwig
Scenkonstnärer i samarbete med landskaps- 
arkitekter Performing artists in co-operation  
with landscape architects 

502
Linnégatan 87

16.20-17.20 Jenny Sunesson 
The Lost and Found Project: HOME 

Radiostudion 
D-huset, StDH

Parallella seminarier på tre adresser. Parallel seminars on three addresses.

Bogdan Szyber
FAUXTHENTICATION, ett intersektionellt
konstnärligt forskningsprojekt
FAUXTHENTICATION, an intersectional artistic
research project

SCHEMA


