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Det ﬁnns inget naturligt i att vara skådespelare.
Det är faktiskt ganska bakvänt – en skådespelare gestaltar det som livet
går ut på att dölja, inför publik. Om och om igen.
Konsten är inte att upprepa ögonblicken, utan att återskapa dem.
Skådespeleri är återskapandets konst.
Simon Norrthon
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Hur vi kom hit

Institutionen för skådespeleri vid Stockholms dramatiska högskola/
Stockholms konstnärliga högskola är en av världens äldsta utbildningsinstitutioner för scenkonstnärer. Den har sitt ursprung i den
skådespelarskola som grundades 1787 av Gustav III och som senare
var knuten till Kungliga dramatiska teatern (Dramaten). Då skolan
grundades kallades den ofta Barnteatern; tidigare hade blivande
svenska skådespelare, dansare och sångare fått gå som elever hos
en enskild kollega men nu skulle barn utbildas till yrket från grunden
enligt samma princip som i utlandet. Det ingick då att uppföra barnpjäser eller elevföreställningar som träning.
1907 flyttade elevskolan in i Dramatens nya lokaler vid Nybroplan
och flera internationellt kända skådespelare och regissörer fick
sin utbildning där, som exempelvis Greta Garbo, Gustaf Molander,
Alf Sjöberg, Ingrid Bergman, Mai Zetterling, Gunnar Björnstrand,
Max von Sydow, Sif Ruud, Allan Edwall och Bibi Andersson.
1964 separerades skolan från Dramaten och fick namnet Statens
skola för scenisk utbildning, med smeknamnet Scenskolan. Vid
högskolereformen 1977 ändras namnet till Scenskolan och 1985
ändrades namnet igen, nu till Teaterhögskolan i Stockholm.
Skolan har förstås fortsatt att utbilda framgångsrika konstnärer,
ingen nämnd och ingen glömd. Våra alumner har startat fria
grupper, blivit författare, teaterchefer och regissörer. De arbetar
med klassrumsteater, Hollywoodproduktioner, dockteater och tv.
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Vi ser dem på regionteatrar och institutioner i hela landet, några
arbetar mest med radio eller på scener utomlands. Några undervisar
nästa generation.
Skolan flyttade 1976 från Filmstaden i Råsunda till den byggnad
som tidigare var Katarina realskola vid Helgalunden på Södermalm.
Sommaren 2008 flyttade man till nya lokaler på Gärdet, i kvarteret
där Konstfack tidigare låg. Den 1 januari 2011 gick Teaterhögskolan
samman med Dramatiska institutet, DI, och bildade Stockholms
dramatiska högskola, StDH. Den 1 januari 2014 bildades Stockholms
konstnärliga högskola genom en sammanslagning av StDH, Dans
och Cirkushögskolan och Operahögskolan.
Skådespelarutbildningen har gamla anor men utbildar för framtiden.
Det är viktigt att se var vi kommer ifrån för att förstå var vi är och
för att kunna välja vart vi ska. Från att ha varit en del av hovkulturen
med tydliga ideal som riktmärke för utbildningen har högskolan utvecklats till en självständig utbildning där studenternas eget konstnärskap balanseras med hantverksträning, produktionsövningar och
reflektion över den konstnärliga processen. Ibland har högskolan
stått i opposition mot institutioner och etablissemang för att i nästa
andetag leva i nära samarbete och kunskapsutbyte med desamma.
Tidigare studenter kommer tillbaka till högskolan som lärare och
regissörer eller möter våra praktiserande och nyutexaminerade
studenter på teatrar och filmbolag. Tongivande professorer har varit
Keve Hjelm, Christer Henriksson och Stina Ekblad.
Mimskådespelarutbildningen har också gamla anor men till skillnad
från skådespelarutbildningen har den inte samma koppling till institutioner utan snarare till den folkliga teatern. Den moderna mimen,
med rötter i det antika Grekland och Rom och via Commedia
dell´arte, är sprungen ur ett behov av att kommunicera. Under
Napoleons regeringstid i Frankrike reglerades strängt vad som
fick sägas i ett skådespel och för att kringgå censuren utvecklade
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skådespelare den ordlösa kommunikationen. Den tysta mimaren
föddes.
Jean-Gaspard Deburau nådde stor berömmelse med sina korta,
dramatiska berättelser och från honom och vidare genom bland
andra Jacques Copeau, Étienne Decroux och Jean-Louis Barrault
har den moderna mimen sökt och arbetat med att utveckla ett
förhöjt, sceniskt språk. Samtidigt som den franska mimen kom till ett
bestämt uttryck hos Marcel Marceau som solist, inspirerade Étienne
Decroux ett flertal konstnärer som breddade teaterbegreppet avsevärt. Vid samma tid men helt oberoende av detta grundade Henryk
Tomaszewski en mimtrupp i Polen med syftet att undersöka det
mimiska uttrycket. Tomaszewski, som ursprungligen var dansare,
sökte tillsammans med truppen en scenisk uttrycksform mellan dans
och teater med sina scenografiska lösningar, episka berättelser och
abstrakta teman. En av solisterna i truppen, Stanislaw Brosowski
kom så småningom till Sverige och startade i början av 1970-talet
mimutbildningen på Danshögskolan i Stockholm. På 1980-talet
lokaliserades den till Teaterhögskolans lokaler och 1993 blev mimutbildningen en del av Teaterhögskolan. Idag är mimskådespelarutbildningen en del av Stockholms dramatiska högskola och utbildningen
har här utvecklats till ett centrum för undervisning i fysiskt skådespeleri och skapande av rörelsebaserad scenkonst. Studenter på
inriktningarna skådespeleri och mim har idag vissa kurser gemensamt och lärarna rör sig mellan utbildningarna.
En sak som också utmärker inriktningarna i mim och skådespeleri
på StDH är att de går parallellt med övriga kandidatutbildningar
inom scen, film, radio och tv. Studenterna möts under utbildningen i
gränsöverskridande arbeten och kurser där de antingen breddar sig
genom att pröva nya funktioner eller fördjupar sig i samskapande
produktionsövningar.
Stockholms dramatiska högskola är i ständig förändring eftersom vi
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utbildar konstnärer som ska ta plats i en föränderlig värld med
ständigt förändrade villkor och förutsättningar för konstnärligt utövande. Scenen våra studenter ska befolka ser idag väldigt annorlunda ut jämfört med hur den såg ut i skolans barndom. Teknisk
utveckling, ekonomiska och politiska prioriteringar, internationalisering, migration, och konstnärliga impulser påverkar oss hela tiden.
Även om vi fortfarande utbildar scenkonstnärer som ska verka inom
en urgammal konstform, strävar vi alltid efter att kunskapsöverföringen och innehållet i utbildningen är i dialog med sin samtid. Idag
är frågor om representativitet, genus och mångfald självklara
ingångar i undervisning och föreläsningar. Där undervisningen förr
var mer normativ och traderande med tydliga förebilder som mål, tar
den idag mer hänsyn till varje enskild students drivkrafter och förutsättningar. Vi ser ett värde i att vi utbildar en mångfald av scenkonstnärer som ska gestalta vår samtid. Institutionen för skådespeleri
driver idag flera internationella utbyten för både lärare och studenter
inom och utanför Europa.
Det mesta har förändrats, men vi gör fortfarande samma sak – vi
utbildar framtidens skådespelare och mimskådespelare.
Den här boken beskriver ämnena på institutionen för skådespeleri
men den handlar också om lärarna som arbetar här. Vi har valt att
skriva om ämnena så som vi undervisar dem, samtidigt som vi skriver
om vår syn på konst, pedagogik och kunskapsmål. Vi tänker att du
som läser är nyfiken på att studera eller arbeta på institutionen eller
att du bara är nyfiken. De ämnen vi undervisar i har alla en stark
praktisk koppling och låter sig inte fångas så lätt, men här är ett
försök att ringa in vilka vi är och vad vi gör.
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Skådespelarutbildningens
innehåll och upplägg
SIMON NORRTHON

Skådespelarkonst handlar om att leva sig in i hur andra människor
tänker, känner och handlar under specifika omständigheter och
sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar och känslor med
sin röst och sin kropp. Det är en intellektuell process såväl som
fysisk och emotionell. Gestaltningen bygger på ett möte mellan
skådespelaren och uppgiften men också på mötet med de andra
medverkande, och inte minst publiken. Innehållet i utbildningen
förändras hela tiden, vissa ämnen försvinner, andra tillkommer.
Detta särskilt med hänsyn till hur villkor och möjligheter för skådespelarens professionella yrkesutövande förändras. Idag ser vi skådespelaren som en primärt skapande konstnär, inte bara en uttolkare.
På Stockholms dramatiska högskola utbildar vi självständiga och
konstnärligt medvetna skådespelare för professionell verksamhet
inom teater, film, tv, radio med mera.

Utbildningen
Skådespeleri bygger på ett självständigt konstnärligt skapande i en
kollektiv process som involverar flera olika yrken. Efter utbildningen
har studenterna erövrat en fördjupad kunskap om sina uttrycksmedel för att kunna göra medvetna val. De har kännedom om de övriga
yrkesfunktionerna inom teater, film, radio och tv. Skådespelarutbildningen är en treårig kandidatutbildning.
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Under utbildningen har studenterna kurser i både radio- och filmskådespeleri, men tyngdpunkten ligger på skådespeleri för scenen
då högskolan ser det som grunden för skådespelarens yrkeskunnande.
Skådespelaren är sitt eget instrument, och att agera med sin röst
och sin kropp från en scen flera timmar varje kväll är påfrestande
både fysiskt och emotionellt och kräver en ständig träning av rösten
och kroppen. Utbildningen innehåller därför en hel del färdighetsträning utöver utvecklandet av det egna konstnärskapet. För var
enskild student medför utbildningen en stark fokusering på den
egna utvecklingen, men en skådespelare behöver kunna skapa
tillsammans med andra så oftast sker undervisningen i helklass med
höga krav på närvaro och delaktighet. Under utbildningen utvecklar
studenterna sin konstnärliga förmåga genom att undersöka olika
uttryck och pröva olika typer av gestaltning.
En av utbildningens mest grundläggande kunskaper handlar om
förmågan att få full tillgång till sin uttrycksförmåga även i starkt
pressade situationer. För att uppnå detta måste studenterna träna
sin öppenhet för inre och yttre impulser, sin förmåga till avspänning
och närvaro. Detta kroppsligt förankrade kunnande kräver ständig
övning, och en mycket viktig del inom utbildningen handlar därför
om förmågan att identifiera sina behov och att öva för att självständigt kunna fortsätta att utveckla sina färdigheter inom skådespelargestaltning.

Innehåll
Termin 1. Intryck. Mötet med kroppen. Första året ägnas till största
delen åt hantverk och teknik. Att lära sig förstå och använda sin
kropp och sin röst.
Termin 2. Uttryck. Mötet med texten. Träningen av rösten och
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andningen fördjupas och studenterna gör ett längre textarbete och
har en första filmkurs.
Termin 3. Genrer och fördjupning. Studenterna arbetar i olika genrer
och har även valbara kurser för att bredda och fördjupa sina kunskaper.
Termin 4. Publiken: omvärld, samtid. Genom att arbeta med de stora
uttrycken och arbeta med clownteknik undersöker studenterna mötet
med publiken. De gör även ett större arbete mot den unga publiken.
Termin 5. Avtryck. Mitt konstnärskap. Att vara skådespelare är ett
aktivt val. Studenten arbetar hela tiden med sig själv och lånar ut
sin kropp och röst till sina gestaltningar. Här ges studenterna tillfälle
att utveckla det egna uttrycket bland annat genom att arbeta fram
föreställningar, både individuellt och i grupp
Termin 6. Produktion. Studenterna har en andra filmkurs och arbetar
tillsammans i en fullskalig scenkonstproduktion.
De ämnen som tillsammans skapar den mångfasetterade skådespelarutbildningen utgörs av:
•

Scenisk gestaltning, formbunden text, clownteknik, film- och
radioskådespeleri

•

Dans, fysisk gestaltning, rörelsegestaltning, rytmik, mimgestaltning, yoga, akrobatik

•

Röst, språklig gestaltning, sånggestaltning

•

Reflektion över praktisk kunskap, teatervetenskap och yrkesmöten

På StDH vill vi utbilda våra studenter till ett hållbart konstnärskap.
De ska erövra ett kunnande och ett tänkande som hjälper dem att
fortsätta utvecklas efter utbildningen, både som konstnärer och som
människor.
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Mimskådespelarutbildningens
innehåll och upplägg
LENA S T EFENSO N , I N RI K T N I N GSANSVARI G

På utbildningen i mimskådespeleri heter huvudämnet mimgestaltning
och där arbetar studenten med att visualisera och förkroppsliga
tankar och känslor. Studier i mimteknik utvecklar den kreativa
förmågan i skapandet av scener och föreställningar. Text kan finnas
med som komplement till rörelsen. I undervisningen ingår också
ämnen som dans, röst, akrobatik, scenisk gestaltning och föreställningsskapande/dramaturgi. Genom träningen får studenten en
säkerhet som ger utvecklingsmöjligheter i valfria sceniska uttrycksformer. Den färdigutbildade mimskådespelaren har stora möjligheter
att arbeta i nyskapande sammanhang med kollegor från olika konstområden. En kunskap som handlar om fysisk gestaltning vare sig du
agerar själv eller arbetar som koreograf eller regissör. Yrket präglas
av nytänkande och gränsöverskridande där mimskådespelare ofta
skapar föreställningar inom framförallt den rörelsebaserade scenkonsten men även inom textbaserad teater

Utbildningens upplägg
Mimgestaltningen innebär daglig träning av kroppen. Teknikträning
varvas med improvisation och eget skapande. Text kan användas
som komplement men är sällan huvudsaken.
År 1 – Grundläggande år med fokus på inlärning och träning i
mimgestaltning och angränsande ämnen som dans, akrobatik och
scenisk gestaltning.
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År 2 – Fördjupning av kunskaperna i mimgestaltning, skådespeleri
och angränsande ämnen.
År 3 – Produktionsinriktat år där studentens kunskap utvecklas i
produktionsövningar.

Ur utbildningens innehåll
Huvudämnet mimgestaltningen kompletteras av andra ämnen som:
•

Scenisk gestaltning/skådespelarträning

•

Klassisk och modern dans

•

Corporeal mime (Étienne Decroux-teknik)

•

Akrobatik, kontaktimprovisation, stage fight

•

Röst, språklig gestaltning, sånggestaltning

•

Dramaturgi och föreställningsskapande

•

Reflektion över praktisk kunskap, teatervetenskap
och yrkesmöten.

En färdigutbildad mimskådespelare är en skådespelare och teatermakare med en särskild och djup kunskap om kroppens sceniska
möjligheter och om skapandet av rörelsebaserad scenkonst. Under
utbildningen börjar studenten utveckla ett eget konstnärskap och
väljer själv inriktning för det kommande yrkeslivet. Färdigutbildade
mimskådespelare återfinns inom scenkonstens alla områden och i
flera yrkesfunktioner som skådespelare, regissörer, koreografer och
dramatiker.
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Matthew Allen
L E K TO R I S C E N I S K G E S TA LT N I N G

Scenisk gestaltning
Act: verb. To take action; to do something.
Acting is the ability to live truthfully under a given imaginary
circumstance.

SAN FO RD M EISN ER

De metoder jag undervisar i är en blandning av olika stilar.
Metoderna baseras på mina studier i Meisnerteknik vid New Yorks
Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Meisners undervisning utformades av hans samarbete med den berömda och inflytelserika Group Theatre som grundades 1931 och som bland annat
hade Stella Adler, Lee Strassberg och Elia Kazan som medlemmar.
Jag har arbetat mycket inom teatern både som skådespelare och
regissör. Mina uppsättningar har rört sig inom ett spektra från
skissartade komedier till Shakespeare och Tjechov. Under flera år
arbetade jag med film och då främst som manusförfattare och
regissör. I min undervisning integrerar jag den erfarenheten och
kombinerar det med övningar och tekniker som jag har utvecklat
under de senaste 25 åren som pedagog.
Mitt undervisningsmål är att ge studenterna tydliga och användbara verktyg som hjälper dem att bygga en stabil grund i deras
konstnärliga strävan oavsett stil, media eller genre.
I övningar som handlar om att vara närvarande i varje ögonblick –
från det ena ögonblicket fram till nästa oväntade ögonblick – i den
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sceniska situationen tränas skådespelarstudenterna i att lyssna,
arbeta spontant och svara på impulser från sina medspelare.
Mitt arbete fokuserar på att hjälpa studenterna att utveckla starka
”teatermuskler”.
Det begreppet inkluderar livlig fantasi, smidig röst och kropp,
känslomässigt djup och en förståelse för mänskligt beteende i olika
situationer.
I Hamlet (akt III, scen 2) låter Shakespeare Hamlet ge råd till
skådespelarna. Råd som är eleganta i sin enkelhet. Jag har valt ett
par av Hamlets råd för att klargöra mitt arbetssätt.
”Framför talet så som jag deklamerade det för er, lätt och ledigt.”

Tillåt texten att flyta med i pjäsens naturliga rytm. Låt texten andas
så att ordens färg, form och poesi framträder. Ta tid på dig – men
samtidigt – slösa inte bort den.
”Och såga inte alltför mycket med händerna i luften, så här, utan gör
allt med måtta. För mitt i strömmen och stormen, ja, jag kan gott säga
virvelvinden av passioner, måste ni eftersträva en viss behärskning, så
att det verkar naturligt.”

Det är vanligt att en oerfaren skådespelare pressar fram text, röst,
känslor och fysiska rörelser i ett försök att injicera ”energi” i scenerna.
Resultatet blir ofta utan nyanser.
Det är viktigt för skådespelaren att hitta en mjukhet och smidighet i
den sceniska situationen. Shakespeare råder oss inte att slappna av.
Han råder oss att göra oss ”redo”.
Min tolkning är att det handlar om att vara närvarande, alert, öppen
och mottaglig.
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”Men var inte heller för tam – låt ditt sunda förnuft vägleda dig. Lämpa
spelet efter texten och texten efter spelet, och se särskilt till att du inte
överskrider gränsen för det naturliga.”

Shakespeare ber oss att förfina vår smak, agera trovärdigt i enlighet
med karaktärens handlingar. Varför? Därför att en känsla alltid är en
konsekvens av en handling.
”Alla sådana överdrifter strider nämligen mot skådespelarkonstens
syfte som från första stund har varit och alltid ska förbli att hålla upp
en spegel för naturen… Om detta framställs på ett överdrivet eller
slappt sätt, kan det nog få okunnigt folk att skratta, men det måste reta
förnuftiga människor.”

Många oerfarna skådespelare gör misstaget att fokusera på hur de
borde känna, vilken känsla de ska spela och vad resultatet borde
vara. Ett känslomässigt medvetet agerande kan vara en fälla som
leder till klichéer. En skådespelare behöver öva upp förmågan att
”ta regi” och översätta regin så att den genom en praktisk tillämpning blir till en scenisk handling.
Vad det gäller begreppet förställning i skådespelarkonst har
det tekniska kunnandet en betydelse. Jag tolkar det som att
Shakespeare vill säga oss: Det är ok att förställa sig, men gör det
så sant och skickligt att vi inte märker det.
Min ambition är att varje student vid slutet av sin utbildning har
börjat utveckla en egen teknik som bygger på en integrering av den
egna fantasin, kunskap från utbildningen, erfarenheter och konstnärlig instinkt.

Hamlet i översättning av Britt G. Hallqvist, Ordfront förlag, 1986, ISBN 9789170379673
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Alejandro Bonnet
A DJ U N K T I M I M G E S TA LT N I N G

Grundläggande mimgestaltning
Kroppen som instrument
Vårterminen 2010 började jag som assistent till Stanislaw Brosowski
och min funktion som lärare har sedan dess successivt vuxit. Jag
undervisar i grundläggande mimgestaltning och ansvarar för studenternas dagliga träning av instrumentet kroppen. Det handlar om att
ge inspiration och plats för en djupare undersökning av studenternas
individuella föreställningsvärld i det kroppsspråk och den teknik
som mimen kräver. I den grundläggande mimgestaltningen tränas
koppen som instrument för att finna de gemensamma och individuella användningsområdena. Stanislaw Brosowski har sedan starten
av mimutbildningen undersökt kroppens möjligheter utifrån mimens
förutsättningar. Det består inte så mycket av att härma och stilisera
människokroppen i arbete som exempelvis att dra i rep, lyfta väskor,
gå på plats och känna på väggar. Det är tekniker som i längden kan
begränsa scenkonstens möjligheter. Den viktigaste delen av träningen undersöker istället mimskådespelarens möjligheter att lyfta fram
och förhöja emotioner, tankar och känslolägen och på så sätt skapa
en berättelse. I mimgestaltningens specifika språk tränas stringens
i uttrycken och medvetenheten om olika rörelsekvalitéer inom såväl
en realistisk ram som i en abstrakt berättelse.
Träningen ger en mer lyhörd kropp, en konstnärlig uttrycksfullhet
som lystrar till emotionella tillstånd och som genom förhöjning i det
sceniska språket når publiken på ett mer direkt än ett intellektuellt sätt.
21

22

Stanislaw Brosow ski
P R O F E S S O R I M I M G E S TA LT N I N G

Vad är mimgestaltning?
Den kroppsligt tänkande skådespelaren
I mimgestaltning arbetar studenterna med mimtekniken som grund
och utvecklar kroppens uttrycksfullhet, det sceniska berättandet
samt den egna förmågan till avspänning och reflektion. Kunskapen
utvecklas inom ramen för ämnesstudier men också genom ämnessamverkande arbeten. Mimgestaltning ger en speciell ingång till
skådespeleri och till skapandet av sceniska föreställningar. Mimgestaltningen innefattar daglig träning av kroppen och är ett
scenframställningsämne där studenten lär sig att visualisera och
förkroppsliga tankar och känslor. Teknikträning varvas med
improvisation och eget skapande. Den viktigaste delen av träningen
är att undersöka mimskådespelarens möjligheter att lyfta fram och
förhöja emotioner, tankar och känslolägen och på så sätt skapa en
berättelse baserad på mänskliga, organiska aktioner och reaktioner.
Mimgestaltning, som den lärs ut på StDH, har som huvudsyfte att
träna upp den kroppsligt tänkande skådespelaren. Studenterna lär
sig ett språk och syftet är att finna olika uttrycksmöjligheter, skapa
en dialog med publiken och kunna kommunicera utifrån ett känsloperspektiv.
Undervisningen sker under handledning, enskild undervisning, i
smågrupper, i helgrupp, föreläsningar och seminarier.
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Ett av ämnets mest grundläggande områden handlar om förmågan
att få full tillgång till sin fysiska uttrycksförmåga.
För att uppnå detta måste studenterna träna sin förmåga till avspändhet, närvaro och öppenhet för inre och yttre impulser. Denna
kroppsligt förankrade kunskap kräver ständig övning där en viktig
del handlar om att identifiera de egna förutsättningarna för att
på det sättet självständigt kunna utveckla sina färdigheter inom
mimgestaltning.
Lärande sker i växelverkan mellan att göra och att reflektera över
det man gör. På det sättet utvecklas studentens kunnande gradvis
samtidigt som förhållningssättet till kunskapen fördjupas. Det är en
process som tar olika lång tid och sker på varierade sätt för var och
en. En bärande tanke är att låta studenterna återkomma och återkoppla till de erfarenheter de gjort tidigare under utbildningen.
Utifrån en ny position kan de då, genom att möta samma kunskapsstoff eller samma övningar, nå insikter som de kanske inte var
beredda att göra tidigare.
Kunskapsbildning förutsätter kontinuitet för att utvecklas och fördjupas. I takt med att studenterna erövrar ett allt större kunnande i
ämnet utvecklar de så småningom både skicklighet och ett kritiskt
reflekterande perspektiv. Utbildningen drivs framåt som en pågående pendling mellan att göra, reflektera och ompröva kunskaper.
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Aleksandra
Czarnecki Plaude
L E K TO R I R Ö R E L S EG E S TA LT N I N G

Rörelsegestaltning
Den klingande kroppen i rummet
Jag använder olika tekniker för att lyfta fram skådespelarens yrkeskunnande med fokus på kroppen som instrument, det personliga
fysiska språket, ensemblespel samt mötet mellan dramatisk text och
det fysiska uttrycket – bildberättandet.
Eftersom jag kom till teatern via musiken och rörelsen har mitt intresse
varit att utveckla olika metoder för att arbeta med en kroppslig
kompetens med fokus på musikalitet, förhållanden mellan ensemble
och solist samt scenisk kommunikation via den klingande kroppen i
rummet.
Rörelsegestaltning sker ibland som ett eget moment som i kursen
Kropp och kostym där studenterna undersöker och reflekterar kring
sceniskt kroppsspråk och den förhöjda gesten med utgångspunkt
i olika typer av kostym. Ibland är ämnet integrerat med scenisk gestaltning. Några av de viktiga målen i rörelsegestaltning är självkännedom, scenisk närvaro, scenisk kondition/uthållighet, förmåga till
avspänning och fokusering. Vidare är det betydelsefullt med förmåga
till fysisk explosivitet, sensibilitet och lyhördhet, stil och elegans samt
medvetenhet och ansvar i förhållandet ensemble-solist.
I ämnet ingår även rörelsekomposition vilket studeras i kursen
Poetiska etyder. Med utgångpunkt från poetiska texter ansvarar
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varje student för att komponera och regissera/koreografera ett
kortare rörelseverk för en ensemble samt att de själva deltar i en
annan students komposition. Inom ramen för kursen får studenterna
använda sig av ett poetiskt förhållningssätt till rörelse i rum och tid,
tolka, fysiskt interpretera och gestalta lyrik. Syftet är att inspirera
studenten till att använda sig av poetik, symbolik, plastik och egen
kreativitet utan att behöva inordna sig i en specifik genre. Studenten
undersöker och utvecklar sin egen metod för att fånga diktens doft,
efterklang, känsla eller stämning.

Yoga
Jag har utvecklat en yogaträning för skådespelare i syfte att utöka
förmågan till scenisk närvaro och avspänning samt mental och fysisk
beredskap i yrkeslivet.
Träningen fokuserar på två aspekter: den första avser fysisk träning
för att utveckla kroppslig styrka, smidighet, uthållighet och förmåga
till avspänning. Den andra avser att använda yogateknikerna (andning, asanas, meditationer) för den mentala träningen och för att
utveckla förmågan till närvaro, fokusering, inre lyssnande, tillit till
de egna impulserna och intuitionen. Yogaträningen blir därmed en
fysisk, mental och andlig disciplin i syfte att förbereda och stärka det
dagliga skådespelararbetet.

Viewpoints
Viewpoints kan beskrivas som en improvisationsteknik i syfte att
undersöka skådespelarens arbete utifrån huvudsakligen två element: tid och rum. Dessa två element är i sin tur uppdelade i mindre
enheter, så kallade viewpoints, med medvetna impulser till olika
sceniska aktioner. Viewpoints-metoden är utvecklad av regissören
Anne Bogart för arbete med skådespelare men härstammar från
dansen och använder sig av en del musikaliska element. I mitt arbete
med denna teknik tränar vi förmågan till improvisation, scenisk
komposition och gestaltning samt reflektion kring skådespelarens/
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aktörens medvetna sceniska val. Jag använder viewpoints för
att skapa och undersöka ett gemensamt språk för det kropparna
gör och uttrycker, både i undervisning och i mitt arbete som
teaterkoreograf.

Kroppslig läsning
Då jag utöver skådespelarklasser även undervisar tvärdisciplinära
kurser och utbildningar har jag undersökt hur mitt praktiska
kunnande kring kroppslig kompetens kan vara giltigt även för andra
grupper än skådespelare. Under de senaste åren har jag utvecklat
en egen metod – Kroppslig läsning – en kroppslig instudering av
platser. Med kroppen som instrument gör studenten fysiska iakttagelser i en befintlig miljö och omvandlar sedan dessa intryck och
impulser till fysiska aktioner i förhållande till rummets och platsens
arkitektur, energi, ljus, ljud och levande materia. Under tystnad, med
hjälp av medveten andning och fysiska element som exempelvis
tempo, topografi, arkitektur och rumsliga avstånd görs en observation med ett kroppsligt uttryck som liknar en rörelseimprovisation.
Syftet med kroppslig läsning är dock inte det performativa uttrycket
utan att med kroppen som instrument studera och undersöka en
plats. Metoden syftar till att låta fysiska observationer, mentala
iakttagelser, sinnesförnimmelser och känslomässiga intryck lagras i
minnet. Kroppslig läsning är delvis inspirerad av tekniken viewpoints.
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Maria Johansson
P R O F E S S O R I KO N S T N Ä R L I G F O R S K N I N G
MED INRIKTNING SKÅDESPELERI

Reflektion över praktisk kunskap
Skriva för att reflektera
I allt skapande arbete reflekteras i skapandet. Där provas teorier och
skapas nya som måste bli arbetbara i situationen. I den kollektiva
processen ska öppenhet råda. Allt det här är enkelt att förstå och att
betrakta som sanningar och en naturlig grund för arbetet. Men fungerar det alltid? Råder öppenhet, lyssnande och inkännande? Vad gör
vi när det inte fungerar? I ämnet Reflektion över praktisk kunskap
tränas studenterna i kritisk reflektion.
Studenterna på våra grundutbildningar kommer till skolan med olika
erfarenheter av yrkeslivet och av att ha prövat sin konstnärlighet i
scenkonstsammanhang.
Det gemensamma är att de har erfarenheter som i kursen Reflektion
över praktisk kunskap kan lyftas eller problematiserats utifrån ett
kunskapsperspektiv.
Inom kursen tas studenternas berättelser till vara utifrån en viss
frågeställning eller begrepp. Studenten får i uppgift att skriva om en
särskild upplevd händelse utifrån det ovan beskrivna. Texterna läses
av gruppen och under seminariet får studenten kommentarer och
reflektioner över texten från de övriga i gruppen. Detta för att få nya
infallsvinklar på det egna tänkandet för vidare skrivande över ämnet.
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Diskussionerna i gruppen ger nya infallsvinklar på det egna tänkandet vilket utvecklar det fortsatta skrivandet av ämnet i den egna
berättelsen.
Att reflektera över arbetet är en möjlighet till att få syn på vad som
hände i arbetssituationer som inte fungerade. Eller, för den delen, de
som har fungerat. Två reflektionsnivåer alltså, i och över.
För att reflektera över en situation behövs distans. Där är skrivandet ett sätt att tänka genom ett annat medel än det verbala. Skrivprocessen är en enskild akt, en långsam akt där det personen tänker
blir formulerat i en fysisk handling, skrivandet.
Inom det praktiska kunskapsfältet skriver studenten i jag-form
och i presens. Det ger studenten möjlighet att få syn på det egna
agerandet i den beskrivna situationen och frågor kan ställas som:
Vad hände egentligen? Hur handlade jag? Hade jag kunnat handla
annorlunda?
Vid läsningen av texter skrivna på det här sättet förflyttas läsaren
till den beskrivna situationen. Den framträder tydligt och direkt.
Berättelsen blir ett exempel på erfarenhet som kan ställas i relation
till andras erfarenheter och ger nya tankar till hur vi handskas med
och i situationer. Det skrivna kan kommunicera över tid och är ett
sätt att nå kunskap om våra yrkesbetingelser.
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Tuija Liikkanen
A DJ U N K T I R Ö R E L S E

Kropp och rörelse/fysisk gestaltning
Den kroppsliga fantasin och uttrycksförmågan
Träningen i kropp och rörelse/fysisk gestaltning består av flera olika
discipliner. En del av dem är mer inriktade på att öva färdigheter och
skickligheter medan andra är inriktade på att ge ökad förståelse och
kunskap. De ska inte betraktas som varandras motsatser utan båda
delarna bidrar till helheten. Färdigheter och skickligheter kan övas
bland annat via dans, akrobatik och fäktning/stagefight, områden
som traditionellt sett har varit väl representerade i skådespelarutbildningar. Så kallad teknikträningen innehåller ofta moment som
övar färdigheter som balans, koordination, elasticitet, uthållighet,
rörlighet, kraft och styrka.
Till teknikträningen kan även inräknas övningar där man undersöker kroppens inre och yttre förhållande till exempelvis tid, rum och
energi. När det gäller ämnet Kropp och rörelse/fysisk gestaltning
handlar det inte bara kroppen som ska tränas och övas utan även
den mentala förmågan och uthålligheten.
Med ämnet Kropp och rörelse/fysisk gestaltning skapas en plattform
för studenten att undersöka och experimentera med kroppen som
utgångspunkt. Genom grundträning etablerar studenten ett kreativt
och konstruktivt arbetssätt till sig själv, sin kropp och till gruppen.
Målet är att studenten blir självständig i sitt undersökande, har goda
insikter om sina förutsättningar och kan utveckla dem.
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Syftet med rörelseträningen är att öka kroppskännedom, kroppsmedvetenhet, sinnlighet och kroppsligt lyssnande samt att träna
studentens förmåga till närvaro, kroppslig kommunikation och
fokusering. Ett annat syfte är att utveckla den kroppsliga fantasin
och uttrycksförmågan.
Därmed ska det finnas en förbindelse mellan det kroppsliga och
det sceniska gestaltningsarbetet. Målet med undervisningen är
att hitta ett ändamålsenligt, avspänt och hållbart sätt att arbeta
med kroppen. Det gäller såväl i övningssituationer som i sceniska
sammanhang. En viktig del av arbetet med kroppen består av att
stärka dialogen mellan tanke och kropp. Det muntliga och skriftliga
reflekterandet kring görandet, handlandet, varandet och tänkandet
resulterar att den egna kroppsbilden kan förändras, förtydligas eller
ifrågasättas. Det leder i sin tur till att den kroppsliga identiteten
förstärks och klargörs.
Som utgångspunkt för lärandet används metoder som learning by
doing och experimental learning. Det betyder att kunskap hämtas,
överförs och erövras genom görandet, prövandet, undersökandet,
experimenterandet, utövandet och praktiserandet. Detta görs med
kroppens hjälp men med tänkande och reflektion som en viktig del
av processen. Några ledord som präglar mitt arbete är: mod, nyfikenhet, lek, glädje, lust och energi.
Undervisning i ämnet Kropp och rörelse/fysisk gestaltning inspireras
av bland annat följande rörelsetekniker: kontaktimprovisation,
releaseteknik och rörelseimprovisation (som t.ex. viewpoints).
Stor del av rörelseträningen består av ensemble-, trygghets- och
meditationsövningar av olika slag och övningar som har fokus på
avspänning/anspänning, andning, flöde, närvaro, sinnena och
övningar där studenten tränas både i fysisk och i mental uthållighet.
Studenten arbetar också med eget skapande/komposition.
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Rörelseämnet inkluderar även teori om rörelseapparaten. Teorin
binds samman med praktik med hjälp av övningar i den praktiska
anatomin där studenten ges insyn i kroppens uppbyggnad; skelett,
leder och muskler.
Första terminen i Kropp och rörelse/fysisk gestaltning arbetar
studenterna med grundträning i helklass. Det är en lång och intensiv
period med introduktion till det fysiska arbetet för att komma igång
och gemensamt skapa en god och ändamålsenlig arbetsdisciplin.
Under den andra terminen tillkommer arbete i mindre grupper och i
par. Samarbetet med scenisk gestaltning inleds.
Under den tredje och fjärde terminen fortsätter studenterna att
utveckla och fördjupa sina kunskaper. Integration med scenisk gestaltning, samspelet och experimenterandet mellan kropp/text/röst
fortsätter. Grundträning i mindre skala.
Under det sista året förväntas studenterna själva ta initiativ till samarbetet utifrån de behov de har.
Undervisningen går successivt från att till en början arbeta i helklass
över till arbete i mindre grupper och i par. Det sista året handlar mest
om tillämpning och individuell handledning, exempelvis i samband
med Departure och under repetitioner av studenternas examensarbeten.
Studierna i ämnet ska hjälpa studenten att hitta ett eget personligt
uttryck och en förmåga att växa in i ett konstnärskap där hen kan
känna sig trygg i sig själv både på scenen och utanför.
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Ulrika Malmgren
L E K TO R I S C E N I S K G E S TA LT N I N G

Scenisk gestaltning
Den skapande skådespelaren
Att vara skådespelare är att ge varje publik samma storslagna upplevelse. Att göra det igen, samtidigt som om allt är nytt varje gång.
Jag vill ge studenterna verktyg att göra detta, att framföra sina verk
med samma kraft och intensitet varje gång men med känslan av att
det är endast idag det händer. Jag vill höja skådespelarens mod och
medvetenhet runt sin egen skaparkraft.
När jag utbildades till skådespelare under slutet av 80-talet stötte jag
på olika sorters pedagoger från många delar av både konsten och
världen. Det gemensamma för de lärare jag lärde mig mest av var
att de älskade teatern med kropp och själ. Framför allt hade de en
fysisk kunskap om vad det är att stå på scenen. Den enda regeln var
– närvaro! En total närvaro i det som sker. Här och Nu! Vi utgick från
att handla först – därefter fick tankarna komma. Att handla först och
tänka sedan löd den pedagogiska devisen för alla lärare på skolan. I
det fanns en kärleksfull tillit till mänskligheten som jag har burit med
mig genom livet.
Som aktivt utövande konstnär sedan 30 år har jag tillgång till kunskap
om vad det är att stå på scen, praktiskt och fysiskt såväl som analytiskt
och pedagogiskt. Min strävan är att stimulera studenter till att bli kreativa, konstruktiva och kunniga scenkonstnärer med förmåga att agera
självständigt inom ramen för teaterns kollektiva skapandeprocess.
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Målet för mig som pedagog är att nå varje enskild individ vid varje
tillfälle. Här och nu. Precis som i teatern när den fungerar är närvaro
avgörande för undervisningssituationen: min närvaro som pedagog,
studentens närvaro och vår gemensamma närvaro i det som sker.
Vår förmåga att vara i det som uppstår, att jag ser, hör och varsamt
kan leda studenten vidare in i det okända är lätt sagt men svårt att
göra. Det är stora ambitioner, men det är stort med undervisning och
det är stort med konst. Det måste vara viktigt både för mig och för
studenten annars når vi ingenstans.
I mitt ämne har jag utvecklat och ansvarat för kursen Det egna
projektet – Departure. Detta arbete ska ge skådespelarstudenten
en möjlighet att praktiskt undersöka sitt eget personliga och konstnärliga uttrycksbehov. Uppgiften är att utifrån sina helt egna idéer
skapa en mindre föreställning. Studenten väljer själv sitt material,
sin form och sitt uttryck. Varje person är unik och har sin egen
specifika röst, sin fantasi och sin historia att förmedla. Ibland blir
temat viktigare än budskapet, formen viktigare än skådespeleriet,
skådespeleriet viktigare än historien. Var och en har sin smak och i
vårt arbete försöker jag att stötta varje students unika tilltal. Syftet
är inte att producera mängder av monologföreställningar utan att
träna studenten i att skapa, driva och ta ansvar för hela processen i
ett föreställningsarbete.
Studenterna erbjuds också de mest grundläggande kunskaperna
vad gäller research, vision, målgruppsarbete, manusskrivande,
dramaturgi, ljus, ljud, scenografi, mask, kostym marknadsföring och
regi. Detta för att ge studenterna en djupare praktisk förståelse och
respekt för de olika yrkesgrupper som ingår i det kollektiva arbetet
med en teaterproduktion. Studenterna uppmuntras till att arbeta
med varandras projekt som medskapande, testpublik, och körtekniker under repetition och föreställning.
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Departure är skolans största publika evenemang och bidrar starkt
till breddad rekrytering. Vi möter en stor skolpublik och är väl
inarbetade i Stor-Stockholms gymnasieskolor samtidigt som andra
publikgrupper väljer att återkomma år efter år. Även teateryrkesverksamma håller sina ögon på varje Departurefestival. Festivalen
pågår under sex intensiva speldagar och bjuder på ett fulltecknat
program med ibland upp till 23 föreställningar per dag på fem scener.
Projektet ger publiken en inblick i vad dagens konstnärer brinner för
att berätta. Här och Nu.
Förutom festivalen erbjuds varje år studenterna från inriktningarna
skådespeleri och mimskådespeleri att gästspela med sin föreställning på en etablerad teaterscen. I och med detta får varje student
kunskap om hur de gör en anpassning av sin föreställning, en förändring av originaluppsättningen, för en ny lokal och nya förutsättningar.
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Simon Norrthon
P R E F E K T PÅ I N S T I T U T I O N E N F Ö R S K Å D E S P E L E R I
O C H L E K TO R I S K Å D E S P E L E R I

Att gestalta det som livet går ut på att dölja
Vissa kallar skådespeleri för upprepandets konst, men upprepa,
det kan alla. Skådespeleri är återskapandets konst. Den som upprepar fokuserar på resultatet men den som återskapar fokuserar på
processen, det som leder fram till resultatet. När en skådespelare
ska återskapa något måste den veta hur den kom dit, vad som ledde
till det ena och det andra. På så sätt är skådespelarens gestaltning
både på riktigt och på låtsas: skådespelaren skapar förutsättningar
för att kunna reagera uppriktigt.
Kan vi sätta ord på, eller på annat sätt uppmärksamma, det som sker
innan det händer för att det ska kunna hända igen?
När jag var student på Teaterhögskolan var skådespelaren Keve
Hjelm (1922–2004) professor på skolan och hans tankar om skådespeleri var oerhört betydelsefulla för utbildningen. Keve Hjelm
värnade alltid om skådespelarens position i repetitionsprocessen
och krävde att skådespelaren måste vara lika väl förberedd som
regissören. När skådespelaren tar sitt eget skapande på allvar och
förbereder sin uppgift, då får begrepp som ”att ta regi” en helt ny
innebörd. En skådespelare måste kunna ta regi, men den måste
också kunna omsätta regin i sin egen kropp och levandegöra den.
Dessutom måste en skådespelare kunna skapa och gestalta även
utan regi.
När jag undervisar i scenisk gestaltning vill jag göra skådespelaren

43

medveten om sina sceniska val, med eller utan text. Det handlar
också om att ge studenten verktyg till en kroppslig upplevelse av
mötet med en dramatisk text för att fantasin och de egna erfarenheterna ska engageras. För mig handlar inte skådespeleri om att upplevas
som sann, men om att vara uppriktig. Om jag är sann eller inte avgörs
av den som betraktar, men uppriktigheten råder jag över själv. Att vara
uppriktig är en ambition, ett uppdrag, där skådespelaren har initiativet.
Att vara uppriktig inför andra kräver en hel del, men teaterapparaten
gör det möjligt. Under skenet av att detta bara är fiktion kan jag vara
hur uppriktig som helst. Jag kan som skådespelare känna mig mer
uppriktig på scenen än utanför scenen. I livet utanför scenen har vi
tidigt lärt oss vad som är acceptabelt och oacceptabelt att tänka, att
visa, att uttrycka. På scenen, däremot, är det tvärtom – här ska allt
detta få kropp och röst. Det finns inget naturligt i att vara skådespelare. Det är faktiskt ganska bakvänt – en skådespelare gestaltar det
som livet går ut på att dölja, inför publik. Om och om igen. Ju mer naturligt det ser ut, desto mer onaturligt är det. En skådespelare som ska
gestalta sorg måste finna en viss glädje i uppgiften för att kunna gå in
i den. Ska vi gestalta otrygghet måste vi vara trygga. Skådespelaren
behöver kunna behärska sina reflexer och impulser för att kunna vistas
i skuld, skam, skräck och glädje utan att instinktivt fly eller försöka
normalisera situationen. Det är förstås krävande både av människan
och skådespelaren att vistas i och söka uttryck för det som nästan alla
dramer rymmer, men det är också ett privilegium. Skådespelarträning
handlar delvis om att göra skådespelaren trygg med att vistas i en
otrygg situation. Fast på låtsas.
Skådespelaren får lov att vara där, får lov att undersöka och uttrycka
det vi kämpar för att undvika utanför scenen. Skådespelaren kan i
skenet av att det är en roll fantisera om dödsriket och ta sig ner där
för att hämta hem sin döda syster, kväll efter kväll, utan att utsätta
sig för riktig fara. Jag menar att skådespelaren måste göra detta,
men också att den får göra det. Vi ska göra det på riktigt, men då
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måste det vara på låtsas. Bara då är det möjligt. Det här är skådespelarens paradox.
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Pia Olby

L E K TO R I S Å N G G E S TA LT N I N G

Sånggestaltning
Att söka den egna rösten
Ämnet sång har en lång och brokig historia och har funnits i många
olika sammanhang på musik och teaterskolor över hela världen. Här
i västvärlden förknippar vi nog mest ämnet med det centraleuropeiska
sång- och röstideal där så kallad klassisk sång och körsång står i
centrum. Sedan cirka 40 år tillbaka har även så kallad afroamerikansk
sångteknik införlivats och blivit en del av högskoleutbildning i sång
och musik. Bägge dessa grenar av ämnet är starkt förknippade med
redan färdiga ideal beroende på vilken genre det gäller, som exempelvis opera, kör, visa, rock, blues eller jazz. Tyngdpunkten ligger oftast
på klangplacering, breddning av vokalt omfång, musikalisk gestaltning och att den som sjunger ska uppnå just det ideal som gäller för
den specifika genren. I teaterns värld har sång ofta inneburit en
specifik sångstil, så kallad talsång, där själva den musikaliska gestaltningen dessvärre får stå tillbaka för texttolkningen.
Min pedagogiska gärning i att undervisa i sång har därför lett till att
jag har utvecklat ämnet sång till att bli ämnet sånggestaltning.
Ämnet vilar på tre fundament vilka tränas parallellt utan inbördes
rangordning:
•

Instrumentuppbyggnad/träning. Det innebär ett undersökande
av olika klangplaceringar för att skona rösten, andning, ”sjunga
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rent”, gehör och vokalt omfång.
•

Musikalisk gestaltning. Vilket handlar om melodi, frasering,
rytmik, flöde och agogik (beteckning för de små, fria tänjningar
av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för
att musiken skall bli levande). Allt i syfte att medvetandegöra det
rent musikaliska berättandet.

•

Scenisk gestaltning. Det betyder att sätta texten och berättelsen i fokus, språklig gestaltning, texttolkning, riktning och vilja
för att öka och medvetandegöra den sceniska närvaron och det
sceniska berättandet i sångframträdandet.

Det centrala i sånggestaltningsarbete är att den sceniska och musikaliska gestaltningen är lika viktiga som den egna unika rösten. De
olika röstidealen får stå tillbaka och målet är att hitta och utveckla
den egna personliga rösten i vilken genre det än må vara. Detta för
att förstärka närvaron och den berättande förmågan på scen. Att
söka den egna rösten istället för att eftersträva ett genreideal är
en utmaning eftersom de idealen är starka och påverkar oss i vårt
lyssnande mer än vi tror. Utmaningen är att samtidigt som man i instrumentuppbyggnadsträningen utvecklar den egna rösten gällande
omfång och smidighet, parallellt måste arbeta med att utforska och
utveckla sin särart som konstnär och människa. Denna utmaning är
nog gemensam för de flesta studenter på StDH.
Sång och sånggestaltning ingår i den konstart vi brukar benämna
musik. Den förekommer flitigt på olika sätt inom alla scenkonstområden. I ämnet sånggestaltning ingår därför även reflektion och
research om de olika sångernas litterära, musikaliska och historiska
kontext.
Skådespelarstudenterna möter idag sånggestaltningsämnet tre
gånger under sin grundutbildning. I årskurs 1 får studenterna möta
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och undersöka vad sånggestaltning innebär för just dem. Detta är
företrädesvis enskild undervisning där studenten parallellt möter och
utvecklar dels sin röst och musikaliska gestaltningsförmåga och dels
den sceniska gestaltningsmöjligheten i varje sång.
Nästa steg är höstterminen årskurs två där studenten får möta en
publik med sin röst samt pröva och utveckla sin musikaliska och
sceniska gestaltningsförmåga i ett sceniskt sångarbete.
Tredje steget är på vårterminen i årskurs två där allting fördjupas
och sånggestaltningsarbetet flyttas till en stor teaterlokal med allt
vad det innebär av expansion och mod. Detta är också ett publikmöte. De två sista stegen görs i nära samarbete med ämnet språklig
gestaltning.
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Karin Rudfeldt
L E K TO R I S P R Å K L I G G E S TA LT N I N G

Språklig gestaltning
En dialog som lever
Språklig gestaltning är sprunget ur mötet mellan röst, tal och scenisk
gestaltning. Genom återkommande dialoger med lärare på teaterhögskolor i Norden, röstseminarier med röstlärare från Europa och
arbetsresor till olika delar av världen (USA, Kina, Indien) påverkas
och förfinas kunskaperna och de pedagogiska metoderna. Undervisningen i språklig gestaltning utvecklas kontinuerligt genom samarbete med andra discipliner på skolan. De senaste åren har jag främst
samarbetat med sånggestaltning. Förutom mitt arbete ute på teatrar
och med skådespelare i yrket utvecklas och fördjupas mitt ämne
genom det dagliga mötet med studenterna.
Språklig gestaltning avser att ge kunskap om och erfarenhet av
språkets alla aspekter och dess gestaltande möjligheter. Arbete
med och utforskandet av språkljud, versmått, språkmelodi, rytm
och interpunktion syftar till att skapa liv och puls i en text eller en
berättelse. Att ta sig förbi det litterära läsandet och ge plats för det
kroppsliga, det sinnliga, det motsägelsefulla och det oberäkneliga.
Andningen är betydelsebärande för närvaro och självförtroende.
Hur vi andas påverkar flödet om det så gäller talandet, skrivandet,
tänkandet eller utövandet. Det handlar om att träna en förmåga
att ta sig genom hinder av genans, kontroll och spändhet. Genom
avspänning och fokusering kan arbetet med toner öppna för en
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kroppslig och mental förståelse av begreppen; bottna, bredda, rikta
och förhöja.
Att arbeta med det subtila, det som ligger just mellan det medvetna
och det omedvetna, är en del av ämnets karaktär. En hand kan jag
medvetet öppna och stänga men med en ton är arbetet inte lika
konkret. Det blir en oerhörd skillnad om jag låter den klinga eller om
jag försöker styra dess klang. Flöde och energi är också något som
både är konkret och diffust. Genom arbetet, den egna upplevelsen
och förståelsen samt reflekterandet kan dessa saker tydliggöras.
Att klargöra och ha mod till att låta något ske är ett förhållningssätt
till skapande, görande och utövande.
Vidare strävar ämnet mot ett språk som kommunicerar, en dialog
som lever. En grundförutsättning för arbetet är att det sker i relation
till ett någonting annat, till ett möte med texten, rummet, medspelaren och framför allt med publiken. För det krävs både förberedelse och kunskap och mod. Det innebär att studenten förutom
att utveckla en teknisk skicklighet, också utvecklar en förmåga att
bjuda in, beröra och beröras, och låta någon annan bli delaktig i en
berättelse som kan vara både oförutsägbar och föränderlig.
Skådespelarstudenterna möter ämnet språklig gestaltning i flera
kurser under sin grundutbildning. Upplägget har en progressiv utvecklingsbåge. Den första kursen är en introduktion av ämnet,
som sedan följs av fördjupning och avslutas med ett gestaltande
publikmöte. Språklig gestaltning finns både som eget ämne och i
samarbeten med sånggestaltning och scenisk gestaltning.

52

53

54

Lena Stefenson
L E K TO R I M I M G E S TA LT N I N G

Mimgestaltning med fokus på scenisk gestaltning
Att berätta med rörelse
Syftet med undervisningen i ämnet är att studenterna ska kunna
agera avspänt i sceniska situationer och moment oavsett teaterform.
Ämnet omfattar arbete både med rörelse och text.
Ämnet karaktäriseras av att det till både metod och innehåll bygger
på nyfikenhet och lust. Avspänning för att nå scenisk närvaro är ett
annat viktigt ledord. Studenternas egen skapandekraft tas tillvara,
och de handleds fram till sceniska resultat som redovisas i olika
former på skolan och ibland även externt. Tid för reflektion och
återkoppling ingår.
Ämnet hittar inspiration från olika scenframställningsmetoder med
upphovsmän som Rudolf Penka och Keith Johnstone. Dansens
releaseteknik och mimgestaltningens känsla för rörelsekvalitet är en
annan inspirationskälla. Begrepp som scenisk realism och förhöjning
utreds och återkommer ofta. Studenterna arbetar med både nytt,
improviserat material och förelagda texter.
Ämnet förbereder mimstudenterna för de skiftande uppdrag de kan
få efter utbildningens slut inom talteater, mim, fysisk teater, cirkus,
performance och dans. Såväl den rörelsebaserade scenkonstens
varierande skapandeprocesser och mer traditionellt rollarbete ryms
inom ämnet.
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Ämnet innehåller:
•

Improvisation. Övningar ur IMPRO-tekniken (efter Keith Johnstone)
för att träna spontanitet, närvaro, scenisk fantasi och förmågan
att skapa i grupp,

•

Avslappning/avspänning. Studenten tränar olika tekniker för att
uppnå avslappning och avspänning i träning och gestaltning.

•

Processövningar i rörelsebaserad scenkonst. Utifrån olika
sceniska utgångspunkter arbetar studenterna fram egna scener.
En fråga som ställs är: Vad är en scenisk situation? När situationen är klarlagd väljer studenten en scenisk form/förhöjning för
att arbeta fram scenen.

•

Gestaltning av text. I arbetet med textbaserade scener får
studenterna möta ett mer traditionellt ”realistiskt” förhållningssätt och träna sig i att analysera sceniska situationer och viljor
samt utföra ett rollarbete.

•

Sceneriets, kostymens, rummets betydelse för rollarbetet.
Övningar i scenframställning där impulsen till hur en roll ska
formas utgår från gesten, sceneriet, rummet, kostymen. Här ingår
också karaktärsarbete med utgångspunkt i förelagda textscener
eller framimproviserat sceniskt material.

•

Förhållandet Rörelse/Text. Övningar i hur text och rörelse kan
samverka i byggandet av scener och pjäser. Vad berättas bäst
med rörelse? När behövs det text? När kan texten respektive
rörelsen fördjupa berättelsen eller situationen? Hur samverkar
de? Praktiska övningar blandas med skrivövningar.

Mimgestaltning med fokus på dramaturgi och
föreställningsskapande
Vad är det som krävs för att göra en rörelsebaserad föreställning?
Det är huvudfrågan i det här ämnet och undervisningen syftar till att
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ge studenten verktyg i arbetet med uppsättningar där uttrycksformen
är rörelse. Med eller utan text som ledsagare. I hela uppsättningsprocessen är studentens konstnärliga frågeställningar den röda tråden.
Från de allra första idéerna, till arbetet med manus, konceptets utformning, repetitionerna och fram till publikmöte. Ämnet är produktionsinriktat och i slutfasen kan produktionerna/redovisningarna se
helt olika ut formmässigt.
Ämnet innehåller:
•

Idéskapande. Hur ser idéarbetet ut för att få in rörelse i den
sceniska gestaltningen? Reflektioner över var idéerna uppstår.
Undervisningen består av diskussioner, föreläsningar, korta
skrivuppgifter och praktiska övningar.

•

Process. Erfarenhetsbaserad introduktion i olika arbetsprocesser
och reflektion över hur de kan påverka resultatet. Val av vilken
process studenten vill använda sig av.

•

Olika dramaturgiska modeller och deras tillämpning på rörelse.
Introduktion och skrivövningar blandat med sceniska övningar.

•

Rörelsens egen dramaturgi. Tempo, rytm, bildtänkande. Vilka
spelsituationer passar för rörelse? Rörelsens förhållande till
rummet. Praktiska övningar.

•

Manusarbete för rörelse. Reflektion över att skriva manus för
rörelse. Vilka scener bärs framåt utan ord och när är i stället ord
bättre? Skrivuppgifter och praktiska övningar.

•

Regi. Hur ska jag tänka och koreografera rörelsescener? Vad
betyder valet av aktörer – ska jag arbeta med mimskådespelare,
skådespelare, dansare eller akrobater? Vilken process vill jag
arbeta i? Hur ger jag min konceptidé koreografiskt liv?
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Per Sörberg
A DJ U N K T I S C E N I S K G E S TA LT N I N G

Mask- och clownteknik
Förloraren är vinnaren
Mask- och clownteknikens historiska rötter sträcker sig långt tillbaka
i tiden men 1500-talets Italien är en viktig startpunkt. Här startade
Europas första professionella teatergrupper som drevs av skådespelare och i dessa växte en ny teaterform fram, Commedia dell’arte.
Det teatrala spelet med masker föddes ur renässansens karnevalskultur och bygger på en muntlig snarare än en litterär tradition. En
konsekvens av detta är att det inte finns mycket dokumentation
bevarad. Teaterhistoriskt sett går det ändå att belägga att det från
Commedia dell’arte skapades ett antal fasta karaktärer där skådespelarna spelade i halvmasker. I sina föreställningar utgick de ifrån
förutbestämda scenarion. Karaktärerna var en satirisk och parodisk
spegling av 1500-talets Italien. Commedia dell’arte blev en oerhört
populär del av den folkliga kulturen och förbjöds i början av 1600-talet
av den katolska kyrkan.
Commedian fick en renässans genom operans ökade popularitet på
1800-talet och än mer i mitten av 1900-talet. Det skedde framförallt
på Piccoloteatern i Milano och på den fysiska maskutbildningen med
säte i Paris som startades av skådespelaren Jacques Lecoq 1956.
Commedia dell’arte är en teaterform som har haft och fortfarande
har en stor inverkan på europeisk teater.
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Neutralmask och clown
Den som introducerade mig i arbetet med mask var den franske
skådespelaren och pedagogen Mario Gonzalez, som tidigare varit
elev till Jacques Lecoq. Det jag initialt intresserade mig för var det
strikta tekniska arbetet med neutralmask som syftar till att skapa en
maximal närvaro hos skådespelaren. Masken är strikt instrumentell
och saknar värdering vilket möjliggör för skådespelaren att arbeta
tekniskt kring sin sceniska närvaro utan ett gestaltande och berättande sammanhang.
Allt maskarbete handlar om att ”klä av”. Om jag döljer mig bakom en
mask måste syftet vara att göra mig synlig i den teatrala förhöjning
som hel/halv masken innebär. Jag som skådespelare måste försöka
bryta igenom maskens fiktion. Till skillnad från Commedia dell’artes
halvmasker saknar clownen karaktär i ordets egentliga bemärkelse.
Den röda näsan är lättare att applicera på skådespelarens eget
uttryck. Den är, som mask betraktad, fysiskt mindre. Clownen har
ingen historia och heller ingen framtid. Den visar mer än den döljer.
Den är naiv och ”direkt” i impulsen. Den är här och nu och aldrig mer.
I min undervisning i neutralmask och clown koncentrerar jag mig på
följande grundläggande aspekter av praktisk skådespelarkonst:
•

att vara närvarande

•

att följa impulser

•

att fokusera sin energi och uppmärksamhet

•

att göra en sak i taget

•

att lyssna in och medvetet fullfölja förlopp

•

att kommunicera med känslor.

Detta sammantaget kallar jag för scenisk medvetenhet.
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Min utveckling av ämnet
Under min kurs i Neutralmask och clown lotsar jag skådespelare
och mimskådespelare in i ett formspråk som kommer ur en tradition
med andra rötter än vår skådespelarutbildning. Förenklat kan det
beskrivas som å ena sidan en berättande icke-psykologisk skådespelarkonst och å andra sidan en gestaltande psykologisk-realistisk
skådespelarkonst.
Väl medveten om detta använder jag begrepp och metoder som
studenterna arbetat med tidigare i sin utbildning på kandidatnivå.
Det får som konsekvens att undervisningen interfolieras med ett
psykologiserande litterärt skådespelarperspektiv.
Clown/mask är i grunden ett fysiskt expressivt formspråk.
Det finns en, av speldisciplinens flera regler, som jag lägger stor
accent vid: misstagsregeln. Den går ut på att utifrån ambitionen att
vara perfekt, ta till vara det icke-perfekta.
Det betyder att när skådespelaren gör det som inte är planerat utan
istället fullföljer impulsen som ett medvetet sceniskt val, skapas ett
djupt personligt uttryck. Det som är ”dåligt” är det mest intressanta.
I förlängningen blir det ett sätt att göra teater av sina tillkortakommanden vilket för mig är grunden till all humor och all scenkonst.
Ur ett skådespelarperspektiv handlar det om att kommunicera med
sin samtid – se människan.
Förloraren är vinnaren. Däri ligger clownens essens.
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Peter Teubner
A DJ U N K T I R Ö S T

Röst
Rösten är ett landskap att upptäcka
Undervisningen i ämnet röst ska hjälpa studenterna att klara av de
krav som ställs på deras röster i ett framtida yrkesliv. Det viktigaste
med rösten är att den ska fungera, vara hållbar, hörbar och trovärdig.

Röstmedvetenhet, röstkännedom och röstträning
Rösten är som ett hus med olika rum som används för olika syften.
Vi går in i de olika rummen, upp på vinden, ner i källaren, ut till vardagsrummet. Till vissa rum hittar vi lätt medan andra behöver mer tid.
En del av röstarbetet är att träna rösten och leka med tempo, flöde,
pausering, andning, artikulation och klangfärg. Den syftar också till
att kunna höja röstvolymen och öva in en bra röstfunktion, förbättra artikulationsmusklers samspel och få en ökad tillgänglighet till
olika röstklanger. Att arbeta med andning är också en viktig faktor i
röstundervisning eftersom andningen och rösten hör ihop.
Vad vi kallar för rösten är det hörbara resultat av muskelaktiviteter
och klangrum i kroppen. Kroppens byggnad kan vi inte i grunden
förändra, men vi kan arbeta med hur vi använder kroppen. Undervisningen syftar till en medvetenhet om:
•

Hur vi använder rösten

•

Vilka klangrum vi använder
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•

Hur mycket kraft vi använder

•

Är rösten pressad eller ”läcker” den?

•

Vilket tonläge placerar vi den i?

Arbetet är en undersökning av vilka möjligheter vi har. Rösten är som
ett landskap och undervisningen ger oss möjlighet att vandra runt,
upptäcka nya klangrum, höra nya färger och känna sammanhang
mellan röst, kropp och känsla. I röstundervisningen kan vi få svar på
frågan vad kraft och klangrum är och vilka klangrum som ger mycket
volym och vilka uttryck som finns i dessa.
Undervisningen sker i grupp och enskilt och är en återkommande
och kontinuerlig del av utbildningen under de tre åren.
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Ulf Wahström
A DJ U N K T I R Ö R E L S E

Akrobatik och rörelse
Den möjliga kroppen
Akrobatik och rörelse är ett mångfasetterat träningsämne som
syftar till att bygga upp kroppskontroll och kroppsmedvetenhet
samt ge en teoretisk grund för fysiskt präglat samarbete. Träningen
och tekniken kommer från flera olika traditioner. Tydligast är kanske
cirkusens influenser, både i gymnastik och akrobatikträning, samt
i parakrobatik – allt med en scenisk prägel. Även stråk från fysisk
teater, modern dans, kontaktimprovisation och kampsport har färgat
ämnet.

Den egna kroppen, samarbete samt säkerhet
Genom hela kursen i akrobatik löper tre trådar: förståelsen av den
egna kroppen, samarbetet mellan två eller flera personer och säkerhet.
Den förstnämnda handlar dels om att träna den egna kroppen och
bli starkare och vigare och dels att ge kunskap om kroppens möjligheter genom att exempelvis lära sig att bära upp vikt och att bli lyft.
Den andra tråden, samarbetet, handlar om att kommunicera fysiskt
och att vara tydlig i sina egna handlingar. Att känna, snarare än
att fråga eller se, hur partnern arbetar och vad som sker. Konkret
kan det handla om par-akrobatiska moment där fysisk kommunikation blir A och O för att kunna göra mer avancerade moment.
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Studenterna tränar fler sinnen än synen och lär sig tolka kroppens
signaler – både sin egen och den andres.
Den tredje tråden, säkerhet, präglar de båda tidigare. En avgörande
del är att kunna passa varandra i avancerade moment och att kunna
kliva in och hjälpa när någon faller. Studenten lär sig förebygga
skador och förutse risker.
Dessa tre delar bygger tillsammans upp en förmåga att arbeta med
tillit och att vara fysiskt ärlig i övningarna och i förlängningen i de
konstnärliga processerna.

Akrobatik – trick eller verktyg
Många grundläggande delar i kursen är klassiska cirkustekniker:
handstående, hjulning, två-man-hög och så vidare. Dessa tekniker
tränas för att bredda studenternas möjlighet till fysiska uttryck.
De kan exempelvis i en tradition av berättarteater konstruera en
karaktär som plötsligt växer till två människors höjd eller gestalta en
känsla, en akrobatisk dröm.
Sick-sackandet mellan olika traditioner i undervisningen syftar till att
tillgodogöra sig det bästa ur flera världar och bygga på det frigörande och kreativa snarare än att tradera en särskild estetik eller
rörelsekvalitet.

Upplägg över fyra terminer
Akrobatik och rörelse löper parallellt med andra kurser under de
första två åren av mimskådespelarutbildningen. Första terminen
introduceras arbetet och teorierna med fokus på att slappna av och
våga utforska kroppens möjligheter. Studenterna introduceras till att
passa varandra. Egna spärrar identifieras och bearbetas och successivt byggs en kollektiv tillit upp. Termin två fokuserar mer på det
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sceniska med dans-akrobatik där arbete med längre koreografier,
fraser förbereds och presenteras. Termin tre och fyra bygger sedan
vidare på det första året, går tillbaka och repeterar och uppmuntrar
till mer individuellt utrymme beroende på intresse eller behov.
Under det andra året presenteras även flera kortare moment med
olika specifika fokus: kontaktimprovisation, scenkamp och luftakrobatik. Kontaktimprovisation för att fortsätta bygga på och fördjupa
kommunikationen genom att hitta gemensamma lekar, lita till sina
impulser och bygga den gemensamma tilliten. Scenkamp betyder
här två olika moment, ett kring realistiskt iscensatt slagsmål – en
kvalitativt annorlunda parallell till kontaktimprovisation – samt introduktion i teaterfäktning. I momentet luftakrobatik ges en introduktion till cirkusredskap som trapets, tyg och vertikal-rep. Detta för att
tillgängliggöra fler delar av kroppen och fler delar av rummet genom
att arbeta med höjden och helt släppa kontakten med golvet.
Sammantaget syftar kursen Akrobatik och rörelse till att utveckla
studenternas fysiska potential och att ge verktyg för samarbete,
fortsatt träning och utveckling efter avslutade studier.
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Vad händer sen?

De ämnen som beskrivits i den här antologin utgör basen i kandidatutbildningarna skådespeleri och mimskådespeleri, men de återfinns
också i de magister- och masterprogram samt fristående kurser
som ges på Institutionen för skådespeleri. De senaste åren har vi
utvecklat flera utbildningar på avancerad nivå för att möta behovet
av fördjupning och vidareutbildning bland yrkesverksamma sångare,
skådespelare, artister, mimare, dansare och musikalartister. Vi har
även kurser där yrkesverksamma från alla konstnärliga discipliner
möts för att genom mötet med andras erfarenheter och uttryck få
syn på sina egna konstnärskap och hitta nya vägar mot ett fördjupat
utövande.
Om jag ska titta i kristallkulan för att säga något om framtiden, så
ser jag fler kurser och program där olika discipliner och erfarenheter
blandas – både på grundnivå och avancerad nivå. Vi har det idag
på den avancerade nivån – Institutionen för film och media ger ett
masterprogram i Film där utövare och upphovsmän blandas utan att
indelas i yrken. På samma sätt tror jag vi kommer få se ett masterprogram i Scen. Kanske också en kortare grundutbildning inom
Scen där studenter med olika specialiteter och förutsättningar går
tillsammans i sceniska processer utan att strikt sortera under yrke.
Specialisering och fördjupning är förutsättning för intressanta gränsöverskridande konstellationer, men jag ser också ett behov av breda
utbildningar som fokuserar på processer och samskapande. Det
behövs utbildningar som är intressanta för de potentiella studenter
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som idag inte ser en treårig kandidat som ett alternativ eller som av
andra orsaker inte lockas av de mer yrkesorienterade utbildningar
vi ger idag. Men, trots alla förändringar och allt det underbara vi har
framför oss så tror jag att om det skrivs en ny antologi om 228 år
kommer det stå att vi fortfarande gör samma sak – vi utbildar
framtidens skådespelare och mimskådespelare.

Simon Norrthon
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