
EXAMINATION & PROCESSREDOVISNING: 

SVARTA SPEGLAR
23 maj kl 18-19.30 & 24 maj kl 15-16.30
StDH, Trean i T-huset

Under den första och pågående terminen på magisterprogrammet i konstnärlig självreflektion - Svarta speglar - 
har sju studenter undersökt var sin problemformulering kopplad till den egna konstnärliga praktiken. 

Välkommen att ta del av magisterstudenternas första öppna redovisning då var och en av dem blottlägger och 
delger oss delar av sin pågående process genom var sin kortare praktisk presentation (ca 7 min per student).

Anusha Andersson, Harón Sanchez, Hanna Åhs, Frida Liljevall, Anna Aro, 
Sanna Ansgård och Clara Diesen.

Foto: Jonas Jörneberg



 
Anusha Andersson

Process: Att utveckla det ordlösa narrativet 

Jag arbetar med en dokumentärfilm och är just nu i en fas där jag utforskar styr-

kan såväl som svagheten i motståndet, att låta mellanrum och tystnad få ta plats 

samt tillåta transformation av berättelsen utifrån detta förhållningssätt. Processen 

vidgar min blick för nya nivåer, tempo men även nya uttryckssätt. Tillsammans 

med dansaren Afra Hosseini gestaltas en känsla, ett förlopp och ett nu.

Anusha är filmare och kulturproducent

 
Harón Sanchez

…Fruit flies like a banana.  
Patafysik i Post-sanningens era

Presidenten Donald Trump ljuger 23 gånger om dagen, allt fler människor från 

hela världen går med i den växande så kallade ”Flat earthers”-rörelsen och den 

unga klimataktivisten Greta Thunberg går till skolstrejk och hävdar att skolans 

kunskap inte räcker för att bekämpa klimatförändring. Vad är sant? Vad är verk-

ligheten och vad är fantasi?  Jag undersöker mellanrummet mellan de två begrep-

pen på scenen samt ”min nya politiska identitet” med hjälp av patafysik och en 

mystisk karaktär.

Harón Sánchez är skådespelare, teaterregissör och dramapedagog.

 
Hanna Åhs

l
Jag jobbar med att läka och hitta tillbaka till min kropp. Till min kropps röst och 

rörelsespråk. Jag vill våga vara. I livet. I dansen. I konsten. Jag vill kunna vara i 

min kropp i världen. Våga släppa fram hela kroppen. Hela mig i min kropp.

 

Hanna är dansare.

 
Frida Liljevall

MY MIRROR SHOWS ANOTHER FACE 

Hur förhåller jag mig till min inre kritiker när min kropp plötsligt står inför sitt 

livs största utmaning? En undersökning av inre och yttre hinder och hur de 

påverkar min konstnärliga identitet och mitt kreativa skapande.

Elektronisk komposition: Arsæus Nauckhoff.

Frida är skådespelare



 

Utbildningsansvarig och huvudlärare:  

Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning och teaterkoreograf (kroppen som intru-
ment). 

Övriga lärare:  

Synne Behrndt, lektor i dramaturgi, dramaturg (skrivprocesser och dramaturgi). 

Alexander Skantze, författare, lärare i filmmanus (skrivprocesser).  

Samt ett flertal gästlärare.

 
Anna Aro

Bortom det där

Rädslor har tagit upp en stor del av mitt liv. Allt från stora till små rädslor, 

överallt, gömda, synliga, tunga. Jag arbetar med att hitta friheten i att skapa 

och att uttrycka mig genom min scenkonst. 

Anna arbetar med nutida cirkus och performance.

 
Sanna Ansgård

Inåt / utåt

Jag provar att skapa ett avstånd mellan mig och min konst. Att se och höra 

den utanför mig själv. Det är ett sårbart experimenterande i att öppna upp och 

rikta ut. Att våga stå för någonting. Att våga stå för detta.

Sanna är poet och bildkonstnär.

 
Clara Diesen

Atlas - a map of what we meant to eachother

Jag har använt mig av gruppen för att undersöka scenkonst med temat 

människors relaterande till varandra. Hur de positionerar sig, i ömhet och i 

bortvändhet. Kan vi hålla mjukare i ögonblicken och i varandra i relief till det 

faktum att vi vuxna har gjort vårt hem, den här planeten, till en oviss plats? 

Jag utforskar relationen mellan vuxna och barn och det vi får se är fragment 

av det. Jag undersöker även ett påstående - att något som ska handla om 

barn behöver också släppa in barnet. Jag provar att insistera på det jag gör, 

efter en lång tid av olika glapp i mitt skapande.  

Gästperformer: Lo Qvist.

Clara är poet och har arbetat med scenkonst och performance sedan 1995. 




