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Fr. v. t. h. Sanna Ansgård, Harón Sanchez, Clara Diesen, Anusha Andersson, Hanna Åhs, Frida Liljevall, 
Aleksandra Czarnecki Plaude (programansvarig/lärare), Synne Behrndt (lärare), Anna Aro. :
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Varmt välkomna!

PROCESSREDOVISNING
PUBLIKMÖTE 
EXAMINATION 
- SVARTA SPEGLAR
Ett tvärdisciplinärt utforskande magisterår går mot sitt slut. 
Sju konstnärer/magisterstudenter exponerar delar av sina reflektionsprocesser i 
form av praktiska presentationer. 

Under två terminer har studenter från olika områden arbetat i laborativ anda och 
med hjälp av olika praktiska metoder reflekterat och speglat den egna skapelsepro-
cessen, för att stärka och fördjupa sin konstnärliga praktik.

Varmt välkommen!

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

Programansvarig och huvudlärare:  
Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning 

Lärare i skrivprocesser:  
Synne Behrndt, lektor i dramaturgi  
Alexander Skantze, vikarierande lektor i dramaturgi (vårterminen 2019)  

Samt ett flertal gästlärare.

Ljus och teknik: Ragnar Fäst

Kostym: Ewa Wallin och Nils Harning

Produktion: Katarina Tillberg

Foto: Jonas Jörneberg



Anna Aro

MATERIA - DET SCENISKA

Jag arbetar med att våga skapa, våga visa, bortom rädslor och blockeringar. Att 

lyssna på det inre, ge plats åt de röster som inte fått ta plats tidigare. Att balanse-

ra mellan det konstnärliga helandet och det personliga helandet. Hur kan jag rikta 

mig utåt och bjuda in?

Anna är nutida cirkus- och performanceartist.

Frida Liljevall

NÄR-VARANDE

Jag har undersökt närvaro. 

Närvaro på scen. Närvaro i mig själv. Närvaro i kontakt med andra människor. 

Vad är närvaro? Finns det olika sorts närvaro? Vilken typ av närvaro gör mig till 

en bättre skådespelare och vad är det som händer de gånger jag upplever att jag 

inte är ”där”? En undersökning inspirerad av skådespelarcoachen Patsy Roden-

burgs arbete kring ”The Second Circle”. 

Frida är skådespelare. 

Clara Diesen

SHELTER

Jag arbetar i flera discipliner, där jag skiljer mitt skrivande och mitt arbete med 

bild- och scenkonst åt. Första terminen återbesökte jag metoder från mitt arbete 

med scenkonst. Inför det här publikmötet ville jag undersöka min poesi, min text, 

performativt. Jag ville se om filmmediet kunde vara en brygga mellan mina olika 

discipliner. Jag är inspirerad av en metod vi arbetat med, där vi ”läst” platser; det 

fick mig att bestämma mig för att arbeta med performance ute i naturen. På så 

sätt kan jag undersöka mitt tema väldigt bokstavligt. Temat handlar om relationer 

mellan oss människor, till exempel mellan barn och vuxna, men också om vår 

intima relation till världen.  - Vi är världen, så vad vore världen utan oss? 

Clara är poet och arbetar med scenkonst och performance.

Harón Sanchez 

MIN VISION

Hur iscensätter jag inre bilder, drömmar och visioner? 

Under utbildningen har det uppstått bilder i mina tankar som blivit till en inspi-

rationskälla i mitt arbete. Förra terminen utvecklades några av dessa bilder till 

ett ”argumenterande” uppträdande. Jag har nu valt nya bilder och några av de 

ursprungliga bilderna och bearbetat dem till någonting jag kallar Min Vision. Jag 

undersöker symbolismen i denna Vision och vill undersöka den rent tekniskt och 

prövar den genom att använda mig av mig själv och gruppen på scenen; Anna 

Aro och Hanna Åhs. 

Harón är skådespelare, teaterregissör och dramapedagog. 

Hanna Åhs

coruscent

Jag har under utbildningen arbetat med att läka min kropp, hitta tillbaka in i den 

och våga vara i den. Jag har sökt en fri kropp med flödande energi. Jag har letat 

efter dansen i kroppen, danskänslan och efter mitt dansspråk. Jag har också 

utforskat min röst. Jag har insett att läkandet och sökandet in i kroppen är något 

jag kommer arbeta med resten av livet, eftersom kroppen ständigt är i transfor-

mation. Inför publikmötet har jag börjat leta efter vad jag vill utforska härnäst. 

Jag letar i det som känns lustfyllt, spännande och utmanande för mig. Jag har en 

riktning framåt. Utåt.

Hanna är dansare.

Sanna Ansgård

PORTALEN

Jag undersöker begrepp som kommit till mig under kursen och som jag inte  

kunnat släppa:

Portal, kärna, hinna

och finner kopplingar till återkommande teman som jag heller aldrig tycks kunna 

släppa:

Kroppen (inutiet, innanmätet, organen), förgängligheten, riktningen.

Sanna är bildkonstnär och poet. 

Foto: Jonas Jörneberg

Anusha Andersson

INBETWEEN/DÄREMELLAN

Genom mitt arbete under utbildningen påbörjades en process i att försöka ut-

forma en arbetsmetod som utgår ifrån ett mer associativt arbetsförfarande. Jag 

regisserar en självbiografisk dokumentärfilm och har som slutarbete laborerat 

med mitt filmade material samt försökt utforska glappet mellan tanke och känsla. 

Processen har vidgat min blick för nya nivåer, tempo och jag experimenterar med 

material som jag tidigare valt att inte använda. Min riktning i denna process har 

varit att genom det filmade materialet försöka beskriva en känsla av förflyttning, 

föräldraskap, ett då, ett nu och det som uppstod däremellan.

Anusha är regissör, kulturproducent och kulturaktivist. Foto: Nina Varumo

Foto: Anna Dvrnik


