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Sammanfattning
Essän är en reflektion som drivs fram av tvivel, missnöje och förhoppningar. I försöket att

svara på frågan: Vad är scenografi? blir essän en beskrivning över hur min kunskap kring

teaterscenografi har byggts upp. Den beskriver även min förhoppning av vad scenografen och

scenografin kan bidra med i en utveckling av teatern och jag föreslår ett tillvägagångssätt.

    Sven-Åke Heed hänför teatern till de föreställande konsterna och låter mimesis i Aristoteles

beskrivning, som en imitation av handlingar ge oss en av förutsättningarna för scenografens

arbete. Konsekvenserna av detta framgår i beskrivningen av mitt arbete som scenograf.

    Genom en hermeneutisk rörelse mellan delar och helhet inom både scenografin och

scenografens arbetsmiljö och den större helheten teaterförställningen, klarnar bilden och

scenografens nödvändiga kunskaper framträder.

    Scenografen använder kunskaper och färdigheter från teoretisk  - vetenskaplig kunskap -

episteme, även om den inte har en framträdande roll i arbetet. En annan form är, praktisk -

produktiv kunskap – techne. Den har en dominerande roll då den förknippas med det synliga

estetiska resultatet, vilket är det finala beviset för scenografin. I min framställning hävdar jag

dock, att den tredje formen, praktisk klokskap – fronesis, är den som styr de övriga två i

arbetet med scenografi. Den är tätt sammanvävd med syfte och mål för föreställningen och

berör etik och moral. Den leder scenografens arbete genom att avgöra när mina insatser skall

ske, i vilken omfattning och med vilka medel jag genomför mitt arbetet. Fronesis är

kunskapen som rytmiserar min process. Jag har utgått från Bengt Gustavsson och hans

indelning i tre olika kunskapsformer. Han hänvisar till att hans utgångspunkt är Aristoteles

och det som han skriver i Den Nichomakiska etiken

    Med hjälp av Hans-Georg Gadamer och Paul Ricoeur fördjupas min reflektion över

dilemman och möjligheter i arbetet kring teaterföreställningen. Regissören och scenografens

möte kring föreställningsarbetet undersöks i relation till horisonten och dess

sammansmältning.
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En scenografs reflektion över sina kunskaper och drivkrafter

Jag rör mig ledigt i terrängen. Målet är att nå fram till horisonten. Jag snubblar. Jag faller mot

marken, en grop har överraskat mig. Ansiktet pressas mot marken. Jag rispar kinden. Den

svider. Lukten av svett, jord och damm blandas. Då jag vrider ansiktet ser jag åter horisonten,

allt är förändrat. Jag upptäcker till min förvåning att min kropp har ändrat riktning, jag ser

bakom mig. Horisonten är runt mig. Jag upplever terrängen från mitt eget centrum, därifrån

ser jag horisonten, mitt mål. Jag blir osäker på om jag förstår vilka konsekvenserna blir,

eftersom jag vill fortsätta min rörelse mot målet. Vet jag ens vilket som är mitt mål? Att nå

horisonten annat än i efterhand är förstås en omöjlig uppgift, ty horisonten flyttar sig ständigt.

Då jag reser mig upp och vänder mig i samma riktning som innan fallet är målet åter avlägset.

Varför är jag i terrängen?
Jag skulle i dagarna förbereda en föreläsning på ämnet scenografi, kopplat till den icke-

traditionella spelplatsen. Titeln fick bli ”Scenografi för platsen”. Under förberedelsetiden

växte mina tvivel på vad jag visste eller kunde om ämnet. Vad är scenografi?

    Stressen tilltog. I mitt inre ekade mantrat: Jag vet ingenting, inget som kan förmedlas och

som kan framsägas med säkerhet. Allt syntes mig obegripligt. Hur skulle jag kunna förmedla

någon kunskap kring scenografi?  Hur kunde jag dela med mig av mina erfarenheter? Jag

tvivlade och kände mig missmodig. Jag visste ingenting.

    Jag har ofta återkommande upplevelser av att inte veta någonting, inte förstå någonting, att

tvivla. Ibland inträffar motsatsen; att med säkerhet veta allt och till fullo förstå allt. Tiden då

jag tvivlar, syns mig längre än den motsatta. Bägge tillstånden ser jag som en naturlig del av

den scenografiska processen och även i andra kreativa processer. I stunden kan det dock vara

outhärdligt. Skillnaden mellan tvivel och klarhet är även tidsbunden. Tvivlet molar på i en

jämn takt och lämnar mig aldrig helt, medan klarheten är ett kort tillfälle som jag sedan får

ägna tid åt att verifiera. Klarheten yttrar sig i arbetsprocessen, genom att jag ser hur det

färdiga resultatet kommer att bli, inte i form av en bild, men i form av en sammanfattande

känsla som hela jag omfattar. När så arbetet med att realisera denna känslosamma bild startar,

börjar pendlingen mellan okunskapen och klarheten. I denna rörelse frodas tvivlet och en

känsla av att förlora kontrollen över livet och dess processer är stark. Trots svårigheterna är

det denna rörelse som leder mig vidare. Känslan av, rörelsens positiva kraft, är trots allt

starkare.  Det är den rörelsen som är gestaltad i de steg jag tar i terrängen.
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Kanske har jag alltid varit scenograf eller haft kunskaper som kan tillmätas scenografens?

Kanske är det så att förvärvandet av kunskapen handlar om att bli påmind om saker vi redan

vet? Detta har jag naivt önskat många gånger; att på något märkligt sätt mina inneboende

kunskaper avtäcks till synes utan ansträngning. Naiviteten synliggörs även i min fråga. Går

det att tömma ämnet scenografi på all kunskap? Jag inser att svaret blir nej på frågan. Så

ambitionen för mig blir att bidra med en liten del som kan fogas till kunskapen kring

teaterscenografi. Om vi ser teaterscenografi som ett begrepp motiverat av sitt givna

sammanhang: teaterföreställningen. Teaterföreställningen som i sin tur är uppbyggd av

meningsförväntningar från vitt skilda håll, regissören, skådespelaren, publiken med flera. Så

kan i bästa fall mitt bidrag utifrån mina meningsförväntningar, modifieras och fogas till en ny

helhet kring förståelsen kring teaterscenografin.1

    I mitt sökande efter kunskap i teaterscenografi, kommer jag att göra nedslag på olika platser

i terrängen. De olika aspekter jag belyser har jag valt utifrån mina erfarenheter och dit

reflektionen fört mig. Även i detta arbete har både tvivel och klarhet påverkat mig. Jag har

sett dessa tillstånd antingen som brister eller förmågor i min egen mentala konstitution.

Ömsom har jag velat ge upp ömsom har det triggat min nyfikenhet.

Mimesis
Teatern liksom, filmen, och måleriet och med dem närbesläktade konstformer hänför Sven

Åke Heed till de föreställande konsterna i sin bok, En väv av tecken. Det är också min

utgångspunkt för att beskriva några viktiga förutsättningar som gäller i teatermiljön där

scenografen verkar. Ett viktigt begrepp som förekommer i beskrivningen av teatern, är

Mimesisbegreppet. Heed hänvisar till Aristoteles tolkning av mimesis, som beskriver mimesis

som teaterns föreställande som en imitation av handling. 2

    I arbetet med teaterföreställningen där imitation av handlingar sammanfogas till en

berättelse, har scenografen att förhålla sig till att teaterföreställningen är uppbyggd av tecken,

som publiken tolkar enligt vissa konventioner. För att förtydliga detta, hänvisar Heed i sin tur

till Ferdinad de Saussures begreppspar, ’signifikant’ och ’signifikat’, som innebär att varje

tecken består av två sidor:

                                                  
1 Gadamer Hans-Georg, (2002), Sanning och metod, i urval, Red. Arne Melberg, Göteborg,
Daidalos AB, sid. 137.
2 Heed Sven Åke, (1989) En väv av tecken, teatertexten och dess betydelser, Studentlitteratur,
sid. 7-10.
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Den ena sidan står för ’det som visar’ (signifikant), den andra ’för det som visas’ (signifikat). /…/

Om en skådespelare i en pjäs ’mördar’ en annan skådespelare på scenen, uppfattar vi  detta som ett tecken för

mord, medan vi hela tiden vet att mordet inte utförs i verkligheten. Skådespelarens spel är den signifikant som

visar signifikatet mord. Vi uppfattar med andra ord teaterhandlingen som ett tecken för verklig handling, i detta

fallet ett faktiskt utfört mord.3

På samma sätt förhåller sig scenografin till ’det som visar’ och ’det som visas’. En pinnstol

som trots sin fysiska realitet på scenen, är inte nödvändigtvis den fysiska pinnstolen utan kan

mycket väl vara en tron. Pinnstolen blir en tron i samma stund som skådespelaren behandlar

den som en sådan. Har den dessutom, guldfärg eller kanske en fäll eller ett vackert tyg

draperat över sig, förstärks tecknet för tron på bekostnad av tecknet enkel pinnstol. I nästa

scen kan dock färgen flagna, eller draperingen avlägsnas och stolen kan träda i tjänst som

köksstol, då pigan sätter sig på den. Här gäller det att scenografen behärskar de konventioner

som gör att publiken ser tronen och inte pinnstolen och sedan tvärtom. För att klara detta

arbete, räcker det inte med den praktiska kunskapen som är förknippad med tillverkning av

föremålen, utifrån verkligheten utanför scenen. Utan här behövs konstnärliga och

scenografiska erfarenheter som förstår att utnyttja de spel med konventioner som imitationen

erbjuder. Det är därför det sällan fungerar då hantverkaren ta över scenografens arbete, då

denne sällan har förståelse för det sceniska språkets uppbyggnad.

Några former för scenografens kunskaper
För att kunna ge en översikt av de olika kunskaper och dess former, som scenografen nyttjar,

kommer jag att beskriva min arbetsprocess som scenograf från början. Det finns olika

anledningar till att en arbetsprocess startar, förutom att man blir erbjuden ett arbete som ju

föregår nästa steg. Upphovet för arbetet kan vara en dramatisk text, ett tema eller en

frågeställning som intresserar en. Kunskaperna som jag som scenograf tar i anspråk, är dock

samma. Här väljer jag dock en dramatisk text som utgångspunkt.

    Då jag har fått pjästexten läser jag den för att kunna tolka dess innehåll. Det arbete som då

startar, innebär inte bara en analys av texten, utan samtidigt startar en tolkningsprocess kring

spelplatsen där teaterföreställningen förväntas framföras. Målet för scenografens arbete är att

omsätta sin tolkning till en scenografi för pjäsen, som är begriplig i den samtid den gestaltas i.

    I mitt arbete med texten söker jag i textens struktur efter dramats rytm. Jag försöker finna ut

när i dramat de avgörande handlingarna sker och börjar planera scenografin utifrån det. Ibland

                                                  
3 Heed, (1989) sid. 8.
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kan texten innehålla tydliga scenanvisningar var dramat skall äga rum, även dessa blir då

föremål för mitt forskande.

    I Onkel Vanja av Anton Tjechov utspelar sig handlingen på ett gods på ryska landsbygden.

Pjäsen innehåller fyra akter, där varje akt utspelas i olika delar av godset. I inledningen är vi i

trädgården, följd av matsalen, vardagsrummet och till sist i ett kombinerat kontor och sovrum.

Bild nr. 1. Dekor till Onkel Vanja.  Dramatiska Institutet

Min tolkning av pjäsen resulterade i en scenografi, där alla platser rymdes samtidigt på scen.

Genom att alla ständigt var närvarande och att vem som helst kunde dyka upp då de hade sina

förtroliga samtal, förstärktes utsattheten men även vanmakten. Vanmakten över att se och

höra vad som sker, men inte kunna handla, utsattheten i att alltid vara iakttagen. Den öppna

ytan där inga inre väggar syntes, gav en känsla av uterum, dörrkarmarna antydde resten av
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husets rum. Då spelet flyttades inomhus koncentrerades ljuset på ytorna innanför fönsterbågar

och dörrkarmar, vilket markerade de inre utrymmena på godset.  Det stora bordet fungerade i

alla rummen och dess storlek förstärkte känslan av ödslighet och ett gods som var på fallrepet.

    Jag undersöker även enskilda ord (tecken) i texten för att se hur de kan bidra till min

tolkning, som jag kan överföra till teaterföreställningens scenografi. Rent praktiskt kan det

yttra sig i att jag slår upp enskilda ord och låter ordböcker, uppslagsverk med skilda fokus

samt annan facklitteratur förse mig med material. Jag är en ekorre som samlar material för

min kommande gestaltningsprocess, där scenografi och kostym skall manifesteras.

    Jag gör även en analys av spelplatsen, scenen och byggnaden där den är placerad, men även

dess omgivning. Jag försöker förstå hur scenens mått, publikens placering, teaterns utseende

och placering med mera, kommer att påverka mitt arbete. Ritningar och listor på utrustning

samt budget blir en del i strukturen som omger mitt arbete och som även påverkar mitt

tolkningsarbete.

    I Bernt Gustavssons Kunskapsfilosofi, tre kunskapsformer i historisk belysning görs en

indelning i tre kunskapsområden som är knutna till olika verksamheter.4 Gustavsson påpekar

att hans utgångspunkt i beskrivningen av de tre formerna för kunskap är hämtade från

Aristoteles och det som denne skriver i Den nikomachiska etiken.

    I den inledande delen av arbete som beskrivs ovan, är det möjligt att hävda att jag använder

kunskaper som överensstämmer med det Gustavsson lägger in i teoretisk – vetenskaplig

kunskap – episteme. 5 Jag kommer att använda de begrepp som Gustavsson använder och den

betydelse han ger dem, då han rubricerar de tre formerna. I varje sådan rubrik står den

grekiska beteckningen som används för dessa former med kursiverad stil.

    I detta inledande arbete, förekommer både empiri, metoder och teorier i olika grad, som alla

enligt Gustavsson, traditionellt kännetecknar den vetenskapliga kunskapen.6 Jag själv har inte

applicerat någon enskild teori då jag har arbetat med en uppsättning. Jag utgår från mig själv

och hur jag drabbas av texten, en subjektiv process. Jag frågar aldrig teorier efter svar på de

frågor som processen att göra scenografi ställer mig. Däremot kan säkert andra spåra rester av

teorier inom genus- postkolonial – eller andra kritiska teorier som berör etik och politik. Det

är trots allt grunden för teaterföreställningens gestaltning.

                                                  
4 Gustavsson Bengt, (2000), Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning,
Wahlström & Widstrand sid. 35.
5 Ibid. sid. 15.
6 Ibid. sid. 38.
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Insamlingen av material i form av bilder, texter, ljud eller annat som jag använder i mitt

tolkningsarbete, kan hänföras till den empiri som vetenskapsmannen gör för sin forskning. Jag

använder dock inte metoder som kan anses bevara någon sorts objektivitet. Mitt arbete liknar

mera hermeneutikerns, och dennes rörelse mellan textens olika delar och helheten. I mitt

arbete handlar det om rörelsen mellan olika delar i arbetsprocessen kring helheten: den

framtida sceniska teaterförställningen. I tolkningsarbetet arbetar jag redan med det som skall

gestalta själva tolkningen. Här sker så ett utbyte mellan delar från två skilda helheter,

pjästexten och den framtida föreställningen.

    I denna process är delarna näst intill ofattbart många. Denna mångfald av tecken bildar

sedan helheten teaterföreställningen. Ta till exempel en rollkaraktär i en pjäs, som i pjäsen är

en del men som även kan ses som en helhet i relation sin egen uppbyggnad. Den kan brytas

ner i mindre delar så som; kostym, gestik, skådespelaren, replikerna etc. Dessa delar i sin tur

kan brytas ner i mindre delar, som på olika sätt påverkar arbetet med rollkaraktären och dess

relation till andra rollkaraktärer men även med föreställningens helhet.

    Som ni förstår är det inte möjligt att ha full kontroll i denna arbetsprocess, eller att arbeta

efter en fastlagd metod, som inte anpassar sig efter de praktiska omständigheter som för

tillfället råder. Det är således svårt att leva upp till kunskap som sann och säker, som anses

vara en grundförutsättning i den traditionella vetenskapliga kunskapen.7

Bild nr. 2.   Modell under arbete. Dramatiska Institutet

                                                  
7 Gustavsson, (2000) sid. 39-41.
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Nästan samtidigt med tolkningsarbetet startar jag mitt arbete med att skissa på mina idéer. Det

räcker sällan med en skiss eller en modell, snarare rör det sig om ett oräkneligt antal skisser

och flera modeller som produceras under arbetets gång. Här fortsätter samlandet av material,

nu i form av bilder, musik, film, tv eller observationer i vardagen. Skissandet tar en annan av

de tre kunskapsformer som Gustavsson föreslår i anspråk, ”Praktisk – produktiv kunskap –

techne”.8  Inom denna form finner vi kunskaper som grundas i handling och i praktisk

verksamhet. Techne i mitt arbete med scenografin är kunskaper som inte är beroende av den

specifika (helheten), teaterföreställningen. Dessa kunskaper är medel för ett ändamål som

ligger utanför själva handlingen. Dessa kunskaper kan även vara verksamma i andra

sammanhang: måla, snickra, teckna, sy är alla kunskaper som kan användas i andra områden

än teatern. Dessa kunskaper är inte beroende av själva handlingen, att göra scenografi till en

specifik teaterföreställning.

    I arbetet med skisser och modellen och senare i den riktiga scenografin arbetar jag praktiskt

med olika material och framställningsmetoder. Papper, färger, lim, tyger, plastmaterial,

måleri, snickeri, smide, etcetera, listan kan göras lång och i princip innehålla vilka material

och produktiva handlingar som helst. Det som slutligen avgör vilka material och handlingar

eller kombinationer av material och handlingar som jag kommer att använda, är de som bäst

gestaltar min tolkning. Den kunskapen tillhör den tredje formen som Gustavsson nämner:

Kunskap som praktisk klokhet – fronesis.9 Fronesis hänförs liksom techne till kunskap som

finns i handlingen. Här är dock själva handlingens ändamål och syfte en dominerande del av

kunskapen som styr handlingen. Med andra ord, kunskaperna är under stort inflytande av

teaterföreställningens syften och mål. Konsekvenserna för mitt scenografiska arbete blir att

den praktiska klokheten – fronesis styr de övriga två formernas inflytande över mitt arbete.

    Åter till techne, den är viktig och tar mycket tid i anspråk och kan uppfattas som den

dominerande egenskapen som en scenograf bör ha. Rent tidsmässigt kan den vara en

dominerande faktor, speciellt om man är inblandad i framställandet av scenografin rent

praktiskt. Det är dock inte så att jag själv alltid utför de handlingar som förknippas med

techne, därtill finns det för många olika typer av hantverksmässiga kunskaper och färdigheter.

    Arbetet som scenograf innebär till avsevärd del en arbetsledande funktion, gentemot

verkstäder och ateljéer av olika slag. Som arbetsledare har jag förvisso nytta av att vara insatt

i de enskilda tekniker som används, men jag ser ingen nytta med att kunna utföra smedens

arbete fullt ut. En viss kunskap om smide, tillräcklig för att en kommunikation kan ske kring
                                                  
8 Gustavsson, (2000) sid.101.
9 Ibid. sid.159.
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det övergripande syftet och målet med smedens handling är bra att ha. I det arbetet blir den

viktigaste uppgiften för mig att styra smedens handlande till att tjäna teaterföreställningens

syften och mål. För att klara detta tar jag som scenograf reda på tillräckligt mycket om smide

för att få det resultat som jag vill ha med den smidda delen i scenografin. Det knyter denna

typ av handling till fronesis, som jag som scenograf måste behärska bättre än smeden, ty

annars kunde smeden vara scenograf.

    Som jag redan antytt anser jag att den fronesis är det som leder arbetet med scenografin.

Det är den kunskapen som orkestrerar mina insatser, när de skall ske, i vilken omfattning,

med vilka medel och att det relaterar på ett rätt sätt till teaterföreställningens syften och mål.

Gustavsson låter Aristoteles ge svar på frågan: ”Hur ska man i praktiken veta vad som är ett

gott handlande?” Det goda kan endast göras; i relation till rätt person, i lämplig utsträckning,

vid rätt tidpunkt, med ett riktigt syfte och på ett lämpligt sätt.”10 I min framställning låter jag

begreppet relatera till scenografens kunskaper, där det goda handlandet är kopplat till arbetet

med teaterföreställningen. Jag kommer inte gå närmare in på den goda handlingen som kan

kopplas till människans övergripande välbefinnande. Jag kommer däremot att beröra dess

kritiska potential.

    Det är med denna form av kunskap man möter de konkreta problem som uppstår, då man

skall besvara frågan: ”Hur ska vi se på förhållandet mellan olika kulturer, traditioner och

former för förståelse av den komplexa tillvaron?” 11 Ämnen som teatern också gärna gestaltar

och där en kritik eller ett kritiskt tilltal kan finnas. I det konkreta föreställningsarbetet kan

frågorna vara många och svaren innehålla kritik. Vad handlar det här om? Vad är orsaken till

orättvisan i pjäsens intrig? Hur gestaltar vi detta? Detta är frågor som varje teaterscenograf

bör ställa sig inför varje ny uppsättning. Gustavsson citerar Martha Nussbaums beskrivning av

den människa som besitter fronesis som kunskap:

(Hon) odlar en emotionell öppenhet och lyhördhet när hon nalkas en ny situation. Hon finner vägledning till de

lämpliga erkännandena i sitt passionerade gensvar, snarare än i det distanserande tänkandet (…) God

förnimmelse är att helt och fullt erkänna den praktiska situationens natur; hela personligheten tar den för vad den

är (…) Den som handlar mot sin egen kunskap  om det goda är ofta fullt i stånd att uppträda korrekt i allt som

har med intellektet att göra; det hon saknar är hjärtats konfrontation med den konkreta etiska verkligheten (…).12

                                                  
10 Gustavsson, (2000) sid.168.
11 Ibid. sid. 161.
12 Ibid. sid.190. Citatet är ursprungligen från boken Poetic Justice av Martha Nussbaum.
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Scenografen skall kunna besvara frågorna: Vad handlar den här pjäsen om? Vad är orsaken

till orättvisorna i pjäsens berättelse? Hur skall vi gestalta detta? Inför dessa frågor skall

givetvis scenografen förhålla sig passionerad och inte låta hjärtat saknas i konfrontationen

med dessa. Det är även viktigt att förstå att ingen i kollektivet kring en teateruppsättning till

fullo omfattar den mängd av handlingar av både praktisk och intellektuell karaktär som

arbetet innebär. Här framstår vikten av att möta andra med hela sin person och att erkänna den

praktiska situationen som innebär att ingen till fullo kan kontrollera processen. Den

uppmaningen gäller givetvis samtliga i arbetet med en teateruppsättning.

    De olika formerna av kunskap går givetvis in i varandra och påverkar utfallet i arbetet med

en scenografi. Hållfastheten i ett material påverkar möjligheten till val av material men även

hur det skall sammanfogas. I utforskandet av hur saker skall göras blandas beräkningar

utvecklade inom naturvetenskapen med erfarenheter från det praktiska arbetet. Materialet vi

väljer till en scenografi kan även betyda olika saker ur ett politisk och etiskt perspektiv och

kan antingen provocera eller befästa åsikter och känslor hos en publik. I det senare valet

ligger målet för arbetet. Den praktiska klokskapen -Fronesis  blir den kunskap, som avgör hur

de övriga kunskaperna skall verka i arbetet med en scenografi. Idet praktiska arbetet med

scenografi handlar det om att rytmisera de övriga två områdenas inflytande över processen.

Det är även där vi finner det kritiska förhållningssättet som den akademiska världen

eftersträvar vilket även teatern säger sig göra.

En del i min historia
Parallellt med skrivandet av essän, arbetar jag med en utställningsidé. I arbetet med den

skannar jag in diabilder som min pappa har fotograferat. Materialet är unikt och sträcker sig

över tjugo år, mellan 1953 till 1973. Bilderna är tagna av min familj och dess historia. Jag har

letat efter spår i min bakgrund som kan förklara mina förmågor, kopplat till estetisk

verksamhet. I familjen fanns egentligen inga kulturella preferenser som intresse för teater eller

konst. Litteratur fanns i mindre omfattning, i form av Svalans bokklubbs böcker. Jag minns

dock inte att mina föräldrar läste de få böcker vi hade. Mina bägge föräldrar kom från

landsbygden till Stockholm på 40-talet och hade förlorat sina föräldrar i unga år. Deras släkter

är fyllda med halv och ’oäkta’ syskon.

    Då jag varit i Stockholm för att delta i seminarierna kring magisterkursen i praktisk

kunskap, har jag hälsat på min mamma. Hon är nu 86 år och bor på ett äldreboende. Bilderna

som jag har skannat in tittar vi på gemensamt, samtalet är trevande. Minnet sviktar hos oss
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bägge. Jag försöker leta efter tecken på min konstnärlighet, mamma behöver hjälp att minnas.

Hon blir märkbart glad då bilderna från vårt landställe dyker upp. Hela processen påminner

mig om pendlingen mellan tvivel och klarhet och den mellan del och helhet. Ibland ser jag

tecken på mina kommande förmågor, i nästa stund ser jag inga samband alls.

    Trots familjens arbetarstatus var ekonomin god. Både mamma och pappa arbetade både

fast, svart och extra. Mammas klädintresse yttrade sig inte i överkonsumtion, men det fick

kosta. I bilderna framträder en mamma med viss smak som synes egen och på samma gång

rätt i tiden. Det innebar inte bara att hon själv hade kläder med klass utan även övriga

medlemmar av familjen försågs med det. Säkert har min mammas klädintresse underlättat mitt

arbete med teaterkostym. Jag har gjort flera stora uppsättningar som kostymdesigner där

antalet kostymer uppgått till 70-80 stycken. Jag har verkligen tyckt om att arbeta med tyger

och accessoarer av hög kvalité. Det ledde även till att mitt första arbete, som var i en

jeansaffär i Stockholm på 70-talet och som också blir en erfarenhet att använda som

scenograf.

    Bilderna mamma och jag tittar på är tagna av min pappa. Motivkretsen är vår familj och

dess närhet, men motiven avslöjar ett konstnärligt urvalssinne. Tematiken i bilderna, dess

olika delar, bildar en intressant historia om en familj under folkhemmets storhetstid.

Bild nr. 3.  Jag och mamma på Skansen. 1964

Pappas kompositionsförmåga och hantverksmässiga kunskaper (inte bara inom foto) har

säkert kommit mig till del. I mitt scenografiska arbete har jag ofta använt mig av bild- och

filmprojektioner av olika slag och jag har fotograferat flitigt genom åren.
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Somrarna på vårt landställe i Stockholms skärgård, har präglat mig. Mötet med människorna

som levde där året om, till synes utanför samhällets instrumentella krav och kontroll, har

bidragit till min dröm om ett liv i frihet, där allt är möjligt. Så är min sköna bild av denna

period av mitt liv. Vid en närmare granskning finns där både hinder och problem, av samma

art som jag upptäckt i teaterns sköna värld, där allt är möjligt. Mycket av friheten som jag såg

var kopplad till ensamma män. Hemmansägare med ett kapital i form av mark och fastigheter.

Männen jag minns hade inga intressen av att expandera eller exploatera sina tillgångar, annat

än till förmån för sin egen frihet. Här vilar delar av min egen passivitet och längtan efter

kravlöshet. Jag går dock inte djupare in på detta nu, utan låter möjligheternas postulat vara det

som leder min framställning.

    En annan sak jag tänker på, då jag söker i denna del av min historia, är på barndomens

olika platser som vi lekte på. Jag är övertygad om att dessa på olika sätt fått en betydelse för

mitt arbete som scenograf, kanske främst i min längtan av att gå utanför det traditionella

scenrummet. Hur många gånger har inte mitt rum, vår skog, förvandlats till platsen för

dramat. Där finns dock en stor skillnad, vi hade sällan eller aldrig en publik som skulle få

hjälp i sin tolkning av berättelsen. Här fanns inte den överenskommelse mellan

föreställningens tecken och åskådare som så markant påverkar scenografens arbete, den som

byggs upp med hjälp av tecken och som skall leda åskådaren rätt. Den överenskommelsen

skedde mellan oss barn och vi anpassade scenografin för leken under tiden som leken förflöt.

En stol var en tron, en båt, ett hus, allt efter lekens behov. En öppen process som jag

återkommer till i olika tappningar och resonemang i essän.

    Detta blir så en del av min historia där mina fördomar bildar fond åt mina idéer kring

scenografi och konstnärskap. De är med detta i mitt bagage som jag möter teaterns traditioner,

och kanske var det här mitt sökande startade.

   

Hur jag blev scenograf
Jag sökte flera gånger till Dramatiska institutets teaterscenografiutbildning, 1985, 1987 och

1989. Antagningarna var vartannat år. Jag var lika övertygad varje gång om att jag skulle bli

antagen. Jag tog det dock inte speciellt hårt de gånger jag inte kom in. Innerst inne var jag

övertygad om min förträfflighet och att den skulle komma till sin rätt förr eller senare. Vid

varje söktillfälle avtäckts min okunnighet i ämnet. Jag använde mellanperioderna till att bygga

upp mina erfarenheter och kunskaper i teaterscenografi, eller vad jag trodde var

teaterscenografi. Vid varje nytt söktillfälle tog jag kontakt med huvudläraren för scenografi på
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DI. Jag fick råd och tips hur jag skulle fylla luckorna som behövdes för att bli antagen till

utbildningen. Likt andra konsthögskoleutbildningar krävs en massa förkunskaper av blivande

studenter. För scenografi innebar det att man behövde en grundläggande konstnärlig

utbildning samt erfarenhet från teaterarbete på ett eller flera vis. Ett av råden jag fick var att ta

kontakt med verksamma scenografer. Ett annat var att skaffa praktisk erfarenhet av

teaterarbete i någon form.

    Jag tog kontakt med ett par scenografer, bland annat Lennart Mörk.13 Jag hade ingen klar

bild av vad han kunde ge mig rent konkret. Där fanns endast en vag förväntan från mig att han

kunde lära mig vad scenografi var och att jag skulle komma i kontakt med

teateretablissemanget. Mina erfarenheter av att vara publik på en teater, var försumlig vid

denna tidpunkt. Min längtan att arbeta konstnärlig i någon form var det som utgjorde min

drivkraft. Hur mina förebilder såg ut är fortfarande oklart för mig.

    Mitt behov av integritet är stort. Jag har alltid månat om mina idéer och kanske har

försvaret av dem varit för stort. Att utveckla idéer innebär väl också att låta sig påverkas av

andra? Till och med i skrivande stund kan jag se mig själv delvis i försvarsställning, det

kanske är baksidan av en stark integritet? Den dialog som jag längtar efter att delta i bygger

delvis på ett blottande där integriteten sätts på prov och ett möte mellan jämlikar sker. De

eventuella mindervärdeskomplex som en bakgrund utan kulturell fostran ger, kan kännas

betungande. Jag menar att jag med jämna mellanrum känner mig historielös i relation till

konstnärskap och scenografi, ett utanförskap. I mitt skrivande har jag sett hur min bakgrund

blir en del av hur jag har sett på kunskap knuten till det teoretiska fältet. Jag har faktiskt

exkluderat mig själv som möjlig kandidat till kunskap som varit beroende av en god

språkbehandling och språkförståelse, eller intellektuell kapacitet. I mitt hem förekom inga

diskussioner kring filosofiska frågor och dilemman eller diskussioner om kultur. Mina

föräldrars skolgång var kort och själv gick jag i tal- och läsklinik hela min skoltid. Min

bakgrund är ingen ovanlig bakgrund, men kan vara en ovanlig bakgrund inom kulturkretsar

och i högskolevärlden.

    Åter till Lennart Mörk. Lennart var vänlig men sade sig inte kunna ta någon assistent eller

förklara vad scenografi var. Om jag minns rätt, arbetade han inte med assistenter

överhuvudtaget. Anledningen till att han nekade hade inte med mig personligen att göra, utan

situationen som sådan. Jag förstår nu i efterhand hans tvekan. Förutom att han inte arbetade

med assistenter, kan han ha uppfattat mig som osjälvständig och med en förväntning på att
                                                  
13 Scenograf vid Dramaten och Operan i Stockholm. Känd för sina arbeten med Alf Sjöberg
och Ingemar Bergman.
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han kunde ge mig rätt kunskap i scenografi. Dialogen mellan oss hade säkert uteblivit.

Situationen i sig påminner om frågan: vad kom först, hönan eller ägget? När börjar man sitt

lärande kring scenografi? När kan vi delta i en dialog? Jag ser nu att det är när frågorna ställs

som vi/jag börjar vårt/mitt lärande kring scenografi. Med hjälp av frågor finns det även

möjlighet att återkomma till erfarenheter som gjorts innan sökandet var medvetet. I läget

ovan, var nog min kunskapsnivå för låg för att ett möte skulle äga rum. Vid ett senare tillfälle

då jag gick min utbildning på DI, fungerade det bättre. Jag hade Peter Holm, scenograf med

många års erfarenhet, som handledare i ett arbete på stadsteatern. Då hade jag studerat

scenografi i tre år på DI. Ett möte på rätt nivå kunde ske.

    Denna förväntan om att någon kan leverera den rätta kunskapen kring scenografi har jag

själv mött i utbildningssituationer. Finns där en riktig eller rätt kunskap i ämnet scenografi

eller hur man utövar scenografens yrke? Med åren har jag insett att det inte är så. De ständiga

omförhandlingarna, mellan de inblandade, kring föreställningens mål och syfte och hur de

skall gestaltas, samt teaterföreställningens tillfälliga natur, som gör att varje föreställning

kräver sitt enskilda tillvägagångssätt, vilket vi finner i fronesis. Visst finns här generella

sorters kunskaper att peka ut, analysmetoder, materialbeskaffenheter, måttenheter med mera.

De går att använda igen, men de behöver sättas samman på nytt sätt i varje ny föreställning.

Den konstnärliga processen och dess utfall går inte att återskapa eller kopiera helt. Utfallet

kommer alltid att bli annorlunda.

    Jag känner själv en stor irritation över studenter som i sin osäkerhet söker efter den rätta

scenografins utseende för kopiering. I den osäkerheten missar de möjligheten att upptäcka sin

egen smak i frågan. Samma osjälvständighet utstrålade jag själv antagligen i mitt möte med

Lennart Mörk. Här framträder vikten av att ha en egen ståndpunkt och egna idéer om

scenografi i mötet med andra. Detta ser jag som en viktig grund för att lyckas som scenograf,

att utveckla en egen hållning i sitt konstnärskap.

    Som jag uppfattar konstnärskapet så är det förknippat med personen som utövar det, även

då denne är aktiv i en tradition. Även om andra har verkat inom samma tradition som Picasso,

kan vi skilja mellan verk av Picasso jämfört med verk av Braque. På samma sätt kan vi säkert

skilja olika scenografer från varandra.

Bakom scenen

Lennart Mörk hjälpte mig att få arbete på Dramaten. Jag arbetade som scentekniker och

rekvisitör i cirka två år. Parallellt målade jag i min ateljé och var scenograf i en teatergrupp

som hette X2-teatern. Det var en liten teatergrupp som var löst hopsatt av teaterintresserade
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unga människor. Vi gjorde olika uppsättningar på olika scener i Stockholm, bland annat Södra

teatern, Strindbergsmuseet och Teater Galeasen.

    På Dramaten mötte jag scentekniker med mångårig erfarenhet av att arbeta med teater.

Scenteknikerna behärskade det praktiska görandet på teatern och var ofta involverad med

tekniken som fanns på teatern. Deras huvudsakliga kunskap fanns inom den praktiska -

produktiva kunskapen - techne . Den konstnärliga personalen behärskade det konstnärliga

arbetet, som i och för sig, även det kan sägas vara en del av den praktisk – produktiva

kunskapen – techne. Jag har dock fört fram praktisk klokskap – fronesis, som den viktigaste,

då den skall hjälpa oss att leda processen kring gestaltningsarbetet. Även då jag inledningsvis

talar om scenografen, vill jag påstå att detta gäller även annan konstnärlig personal som

inblandad med ansvar för helheten.

    Mellan de två grupperna fanns en spänning som jag mött även senare. Den påminner om

den konflikt som råder mellan ”  å ena sidan (natur) – vetenskapen, objektivitet och teknisk

expertis – och å andra sidan humanistisk kultur personligt val och etik”.14 Citatet är hämtat

från inledningen av Ricoeurs bok Från text till handling och ingår som en del av Peter Kemp

och Bengt Kristenssons beskrivning av Ricoeurs kamp för att övervinna denna grundkonflikt i

vår moderna kultur. Jag kan se denna konflikt som en del i den spänning som jag antyder

ovan och som jag kommer att utveckla vidare.

    Bägge dessa grupper var involverade i samma produktivitet, men som jag upptäckte med

olika mål. Problem i form av ett icke engagemang som jag kände från den första gruppen har

säkert sitt ursprung i att de inte hade något inflytande över den konstnärliga processen. Jag är

dock inte säker på att scenteknikerna var speciellt intresserade av det konstnärliga innehållet.

För mig verkade det som om tekniken i sig var det som tilldrog sig det största intresset. För

egen del tycker, och tyckte jag, att målet måste vara det konstnärliga uttrycket som länkas till

teaterföreställningens syfte och mål som vi finner inom den politiska eller etiska sfären.

    Jag upplever det som bekymmersamt då målet blir tekniken och/eller institutionen själv.

Det blir en sorts reduktion som leder till utarmning av innehållet i det som spelas. Det är

givetvis svårt att enas kring det konstnärliga målet på en stor institution, särskilt då de

inblandande har så lite dialog kring det etiska och politiska innehållet i verksamheten. En

teknikerstab som är längst ner i hierarkin där kunskapen och intresset är kopplat till tekniken i

                                                  
14 Ricoeur Paul, (1993) Från text till handling, en antologi om hermeneutiken redigerad av

Peter Kemp och Bengt Kristensson, Brutus Östlings bokförlag, sid.13.
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sig möter den konstnärliga staben som befinner sig högst upp och som kan göra personliga val

kring de etiska frågor man vill gestalta. Här uteblir mötet. En möjlig väg till en dialog är

förstås att den tekniska personalen övas i att göra personliga val i de etiska frågorna som

teaterföreställningen skall avhandla. Jag menar inte att Dramatens scentekniker skulle vara de

som leder arbetet med den gestaltande delen, men det kunde öka deras engagemang för den

konstnärliga delen av verksamheten.

    Den konstnärliga personalen är, om vi ser till varje enskild pjäs, oftast ledd av en regissör,

så även inom den konstnärliga gruppen finns en hierarki som kan vara en källa till split.

Mellan de två grupperna fanns ett minimum av utrymme för dialog kring innehållet i det som

spelades. Min upplevelse var att den gemensamma grunden som var starkast var institutionen

i sig, Dramaten, och inte de konstnärliga visionerna. Bägge grupperna beskyddade och

försvarade sin teater som institution, men inte dess konstnärliga innehåll. Även jag var stolt

över att arbeta på Kungliga Dramaten vid Nybroplan i Stockholm.

    I vilket fall som helst hade jag svårt att känna den konstnärliga visionen tränga ner i

organisationen. Är det möjligt? Är det önskvärt? Jag tror att det är både möjligt och önskvärt.

Framför allt vore det intressant att se vilken typ av teater det skulle generera. En förvandling?

En förvandling som leder oss till en helt ny teater som vi inte känner igen från traditionen.

Eller en förändring som sker gradvis och som vi kan följa tillbaka genom traditionen, som ger

oss möjlighet att känna igen oss? Eller bägge?

     Hur upplevde jag då situationen på Dramaten? I mötet med den fasta personalen kände jag

både respekt och överlägsenhet. Respekt över att de arbetade på Dramaten och kände dess

rutiner men en överlägsenhet i min egenskap av konstnär som ansåg sig se bakom rutinerna.

Visserligen var jag i min konstnärliga linda, men jag arbetade med X-2 teater och med måleri

och grafik som jag bedrev i min ateljé och i en grafisk verkstad. Det fanns fler som arbetade

som scentekniker och som hade konstnärliga ambitioner. Det är många skådespelare,

regissörer och scenografer som har startat sin bana som scentekniker eller rekvisitör på någon

teater. För oss var tiden som scentekniker en period i vårt sökande efter ny kunskap, för andra

var det ett jobb utan dessa mål. Som jag berört tidigare upplevde jag en spänning mellan olika

grupper på teatern och såg att grupperna hade olika mål, förutom det gemensamma projektet

kring Dramaten som institution.

    Ett gemensamt mål som alla i en organisation känner till erfor jag i arbetet med X-2

teatergruppen. Precis som på den stora teatern gick den mesta tiden åt till att göra saker rent

praktiskt. Här var vi dock närmare varandra i hierarkin. Vi befann oss i projektet frivilligt och

av lust. Ambition och mål var lika för alla. Därför var våra konstnärliga diskussioner öppna
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för alla som deltog i projektet. Nu var dessa säkert inte så djupa och komplicerade. Den

starkaste drivkraften var glädjen över att överhuvudtaget göra en teaterföreställning. Det är

möjligt att ett sådant arbetssätt och att glädjen över något så givet är svår att uppnå i en

organisation som Dramatens.

    Den typen av olikheter i inställning till arbetet har jag mött även senare i arbetet på

teaterinstitutioner. Grovt sett, finns det en grupp som vill och försöker söka nya vägar och

kunskap i sitt arbete med teatern. Sedan finns det en annan grupp som försvarar det kända och

som nöjer sig med det. Jag har även mött medarbetare som inte har intresse av teater ens som

den är. Jag har till och med mött folk som hävdat att de ej behövde ny kunskap, de visste

redan tillräckligt för sitt arbete. Dessa inställningar kan gå på tvärs igenom de olika grupperna

jag skissar ovan. Jag ser det som ett problem först när den yttrar sig i ointresse för ny kunskap

som kan finna nya vägar för teatern. Hur yttrade sig denna spänning mellan grupperna i

praktiken? Nedan följer en beskrivning där spänningen till viss del blir synlig i en oerfaren

scenteknikers engagerande möte med den fasta personalens mera distanserade hållning till

teaterkonsten.

En rytmisk körning.

I mitt arbete som scentekniker ingick att bygga upp en scenografi till kvällens förställning, att

jobba med föreställningen och att sedan riva samma scenografi och förbereda inför

morgondagens repetitioner. I föreställningsarbetet ingick det att göra passningar av olika slag,

ibland skulle en dörr öppnas eller stängas. Andra gånger var uppgiften att köra ett podium

(liten upphöjd lös scen/golv) ut från scenen utan att synas. Jag minns speciellt en passning där

jag och en kollega skulle köra ut ett stort podium från scenen under Hamlet. Körningen skulle

ske i inledningen av andra akten. På podiet sitter bland andra Hamlets mor drottningen och

kungen, hans styvfar. En skådespelartrupp har precis blivit avbruten innan de skall spela

scenen där kungen blir mördad i sömnen och där drottningen tackar ja till giftmördarens frieri.

Scenen anspelar givetvis på vad som hänt med Hamlets riktiga far. Den som avbryter spelet är

Hamlets styvfar, en laddad scen i facklors sken. Jag och min kollega kallade passningen

Ferraripassningen, en anspelning på dess status. Podiet skulle köras ut genom en port i sidan

på scenens scenografiska rum. Porten var inte mycket bredare än själva podiet. Vi försökte

göra körningen utan att synas, så snabb, tyst och jämn som vi bara förmådde. Allt för att

övergången till nästa scen skulle ske rytmiskt och harmoniskt. Nästa scen är en ny plats i

palatset och den svarar upp mot scenen innan på ett känslosamt sätt. Innan körningen har

Hamlet avslutat ensam på scenen efter det att kungen och drottningen lämnat salen plågade av
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teaterstycket. Strax innan vi skall göra vår passning har Hamlet bett de sista att gå och han

säger:

HAMLET: På ögonblicket är lätt sagt. – Lämna mig, mina vänner!

(Rosenkranz, Gyldenstern, Horatio och de övriga går.)

Nu är den tid på natten, då det spökar, då kyrkogård gäspar och då helvetet sin pestluft andas över världen ut.

/…/ Men tyst! Nu till min mor. O, du mitt hjärta, förglöm ej din natur, släpp aldrig in en Neros själ i denna fasta

barm. /…/ Hur bittert tal än från min tunga går, du själ – besegla det du aldrig får.

[Hamlet] (Går)

När Hamlets replik klingar ut startar körningen. Då scenen är tom inleds nästa med:

[Scenanvisning] Ett rum i slottet. (Konungen, Rosenkranz och Gyldenstern kommer.)

KONUNGEN. Jag tål ej honom, säker är jag ej, om fritt han rasar får. Gör er redo, er fullmakt vill jag genast

ombesörja, och han skall avresa med er till England. Vårt höga kall tillåter ej, att vi utsätter oss för mycket för

hans vanvett, som varje stund och timmar hotar oss.15

    Den omsorg och de diskussioner som vi hade kring vår passning märkte jag inte från någon

av den övriga fasta personalen. Att jag ville förstå och sätta mig in i rytmisering eller funktion

och utseende för scenografin möttes med skepsis. Jag minns få eller inga diskussioner kring

hur passningar skulle göras i relation till det konstnärliga innehållets krav. Det förkom, men

var vanligare mellan rekvisitören och den konstnärliga personalen. Jo, en person som talade

om detta, han kallades Berra på vind. 16 Han arbetade uppe i teaterns tågvind, högt ovanför

scenen, där hela systemet med rår för olika hägningar av tyger fanns. Han pratade ofta om

vikten av att köra råna mjukt och rytmiskt vid de tillfällen de användes.

    Hos det stora flertalet fanns inga behov av att förstå i vilken kontext de arbetade varken för

tillfället eller permanent. Å andra sidan fanns det få eller inga möjligheter för scenarbetare att

delta i diskussioner kring gestaltning annat än på ett väldigt praktiskt plan. Där var de dock

jämbördiga i vem som påverkade resultatet. Regelverk, rutiner och säkerhet gällande

arbetstider med mera kunde sätta gränser för gestaltningens genomförande. Denna skepsis och

behov av att balansera makten har jag även mött då jag arbetat som scenograf i olika

sammanhang. Kunskapen i att köra rår mjukt eller att göra passningar i den rytm den sceniska

tolkningen kräver ligger inom den praktiska klokskapens domäner. Här gäller det att veta
                                                  
15 Shakespeare William, (1961) Hamlet, översättning C.A Hagbergs, Gleerups förlag
sid. 105-106.
16 En legendarisk scentekniker som kom från sjömansyrket till Dramaten.
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exakt när man skall starta och vilken kraft man lägger bakom sin förflyttning. Det är även

viktigt att veta när man skall sluta sin förflyttning och att allt anpassas efter de omständigheter

som för stunden råder. Om en skådespelare är sen med sin replik eller inte är på rätt plats

inväntar man rätt tid för sin passning.

     Här blottar sig den klyfta, som jag som scenograf kom att gränsla i mitt arbete. På den ena

sidan, de etiska och moraliska frågor som är teaterföreställningens egentliga syfte och mål och

på den andra handhavandet av tekniken och teknikerna i sig och deras inneboende mål och

syften. Den klyftan kan, om den inte överbryggs, innebära att personalens olika mål i arbete

med föreställningen försämrar det konstnärliga resultatet.

    I min roll som scenograf är jag en del av den konstnärliga personalen. Jag driver en

konstnärlig process som innefattar en uttolkning av pjäsinnehållet och dess essens, som i sin

tur leder till det gestaltande resultatet. Jag är också en del av den tekniska personalen som

arbetsledare, då jag leder arbetet med tekniken genom att planera det scenografiska bygget

eller kostymens tillverkning. Jag har även ansvar för materialval, inköp, budget mm. Listan

kan göras lång. På motsatta sidan finner vi scenteknikerna, snickare, sömmerskor med flera,

som behärskar tekniken och teknikerna som används i produktionen. Då de som arbetar med

den typen av uppgifter och kunskaper fjärmas från själva innehållet och syftet med

teaterföreställningen, visar sig spänningen bli en klyfta. Jag har anledning att återkomma till

denna klyfta i slutet av essän men innan dess får ni följa min väg mot Dramatiska institutets

scenografiutbildning och vad som skedde därefter.

De olika erfarenheternas rum

Perioden innan jag kom in på DI kan ses som ett sökande efter ett konstnärligt uttryck som

varade i cirka tio år. En av mina drivkrafter i detta mitt sökande har sin bakgrund i leken,

barnet och aktören. Jag har själv erfarenhet av att vara aktör. Jag vill inte säga skådespelare

eller dansare utan snarare aktör, även om jag deltagit som skådespelare och dansat på scen.

Jag har en barnskötarutbildning och har arbetat på dagis och fritids under flera år på sjutio -

och åttiotalen, ungefär samtidigt som jag målade och sökte olika konstskolor. Jag gick min

första konstutbildning på Grundskolan för konstnärlig utbildning, som var en välrenommerad

plantskola för kommande konstnärer. Mitt måleri var inspirerat av barn, och deras sätt att

måla. Jag kände mig befryndad med barns direkthet och starka uttryck. Under samma tid

iscensatte jag en rad egna pedagogiska projekt med barn och anställda inom Solna och

Stockholms kommuner, en blandning av drama och måleri som avslutades med en sorts

happeningliknande föreställningar.
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Bild nr. 4.  Drama och målning på Tvärvägens daghem i Solna.

Arbetet kan ses som en lekprocess som barnen, personalen och jag genomgick tillsammans,

en lekprocess som både krävde tid, rum och handling. Dessa premisser gäller även för teatern.

Denna känsla av gemensam lek har följt mig som ett ideal i mitt förhållningssätt till

kunskapsutveckling och i arbetet med teater och är fortfarande en viktig drivkraft bakom mina

idéer.

    Laban-dans på Studiefrämjandet i Stockholm är en annan erfarenhet som påverkat mig. Här

fick jag tillsammans med andra fridansare möjlighet att utforska kroppens relation till

rummet, andra kroppar och psykologiska fenomen. Vi ålade, sprang, hoppade och flöt fram i

rummet. Allt laddat med olika tempon och känslor, en för mig ovärderlig kunskap då jag skall

göra scenografi. Här har jag erövrat en empirisk metod att med kroppen undersöka spelplatsen

och producera sceniskt material.

     En annan av mina influenser, en av de starkaste, är min tid på Institutet för scenkonst, där

jag tillsammans med trettio andra personer deltog i det pedagogiska scenkonstprojektet

”University of Theatre” i Pontremoli Italien 1988.
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Bild nr 5. Föreställningsbilder från Institutet För Scenkonst. Pontremoli Italien

Ingemar Lindh, som var konstnärlig ledare, hade en bakgrund som dansare och mimare. Han

startade Institutet För Scenkonst på tidigt 70- tal. Den var präglad av kontinentala

teatertraditioner där mötet mellan Etienne Decroux’ Mime Corporel och Jerzy Grotowskis

laboratorieteater formade dess verksamhet.17 Två framstående pedagoger och forskare inom

teatern och mimen. Skådespelarens forskningsarbete stod i centrum för Institutets arbete med

att utveckla teatern.  Förutom forskning ägnade sig Institutet åt pedagogiskt arbete. I första

hand sökte sig skådespelare och regissörer dit. Det första av flera återkommande ”University

of Theatre” startade 1984 och varade i tre månader. Nedan följer en beskrivning av upplägget

för projektet:

Projektet tjänar som ett laboratorium för forskning kring teaterpedagogiken. Syftet är att pröva nya

arbetsmetoder som låter eleven tillgodogöra sig de medel med vilket man kan skapa sin egen väg, utveckla den

egna kreativa förmågan, i stället för att enbart ackumulera färdigheter.
                                                  
17 Lagerström Cecilia, (2003), Former för liv och teater, Institutet för scenkonst och tyst

kunnande, Akademisk avhandling framlagd vid teatervetenskapliga institutionen i Stockholm,

Gidlunds förlag, sid.17.
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I den pedagogiska processen  som föreslås deltagarna (skådespelare och regissörer) är den didaktiska delen, det

vill säga överföringen av redan kända kunskaper och tekniker, reducerade till ett minimum.

Desto mer utrymme ges åt den utforskande processen, det vill säga ett empiriskt arbete kring den kreativa akten

med en efterföljande reflektion kring grundprinciperna för skådespeleriarbetet.18

Så var projektets grundprinciper, som även gällde det år jag var med. Institutet hade dock

gjort en stor förändring till 1988 års ”University of Theatre” :

Det introducerades en annorlunda form för pedagogik, där pedagogen också agerar skådespelarkollega.

Deltagarna konfronterar sig med skaparprocessen i sin helhet genom att både arbeta fram och spela

föreställningen. Arbetet på scenografi, kostymer och komposition av originalmusik ingår som en del av

processen.19

Under dessa tre månader arbetade vi sex dagar från nio på morgonen till nio på kvällen, ibland

längre, därefter två dagars ledigt. Dagarna inleddes med kung fu och t'ai-chi ch'uanträning i en

timme. Dessa två kinesiska kampsporter utgjorde vår återkommande uppvärmning. Efter en

kort rast vidtog arbetet med i huvudsak improvisationer och skådespelararbete. I början

fokuserades arbetet på att utveckla sin egen repertoar som skådespelare för att övergå i ett

arbete mot föreställningen. Improvisationerna kunde pågå i timmar i sträck, alla var uppfyllda

av arbetet.

    En dag då vi som vanligt skulle börja arbetet med vårt personliga material stod en

motorcykel på golvet. Vi såg undrande på varandra men talade inte direkt om det som

inträffat. Vi började istället vårt arbete. Det personliga materialet arbetades fram på teaterns

stora golv, där parketten med dess sittplatser varit tidigare. Varje person arbetade själva med

sin kropp och dess uttryck, tillsammans med andra i samma rum. Vi fick lära oss att om vi

fick kontakt med någon annan på golvet, var vi tvungna att ta in det i vårt eget arbete på ett

eller annat vis. Kontakten kunde bestå i att vi stötte i varandra eller att ens väg eller plats på

något sätt delades. Våra lärare brukade vara med vid dessa pass, där de arbetade på samma vis

som vi. Vi avbröt för kvällsmat och då vi skulle återuppta arbetet på kvällen var alla lärare

där. Lärarna hade observerat dagens arbete och funnit att ingen hade tagit in motorcykeln i sitt

arbete. Vi hade undvikit att vara nära motorcykeln. Lärarna visade tydligt sitt missnöje med

att ingen hade jobbat med motorcykeln. Jag vet endast en person som använde motorcykeln

                                                  
18 Lind Ingemar, (2003), Stenar att gå på, första svenska utgåvan översatt och redigerad av

Magdalena Pietruska och Roger Rolin, Gidlunds förlag, sid. 5.193.
19 Ibid. sid. 5.200.
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och han var den mest erfarne av oss alla och näst intill en fullvärdig medlem, vi skämdes. Vi

hade totalt missuppfattat uppgiften. Vi förväntades ta in motorcykeln på samma sätt i vårt

arbete, som vi förväntades göra med våra kamrater. Dessutom förväntades vi ta egna initiativ

utan att fråga någon ledare. Här visar sig det beroende som en student kan ha till en lärare och

som kan vara svårt att undkomma även om lärarna vill det. Jag kan villigt erkänna att jag då

inte kände mig speciellt självständig i mitt arbete men efter denna händelse förstod jag dock

innebörden av eget forskande lite bättre. Här uppträdde jag på liknande sätt som de studenter

jag själv upplever som osjälvständiga. Jag har inget minne att jag upplevde motorcykeln som

något annat än en motorcykel, som någon av misstag hade placerat på det golv där vi skulle

improvisera. Här förelåg ingen situation där vi hade en publik att kommunicera via tecken

med. Egentligen fanns det ingen anledning att ta in motorcykeln, snarare skulle vi ha tagit bort

den för att kunna jobba som vi gjort tidigare. Det skulle antagligen bemötts på ett positivare

sätt en den passiva handlingen att låtsas som om ingenting hänt. Jag tycker det vore intressant

att pröva det pedagogiska upplägget som beskrivs ovan på en teaterutbildning i Sverige på

högskolenivå. Dessa erfarenheter utgjorde grunden för att jag till slut kom in på Dramatiska

Institutet.

In i det stängda rummet

Dramatiska institutet liksom många andra institutioner med anknytning till teatern är en

ganska sluten värld. Det är en plats för de utvalda.

    Arbetsproverna bestod av en rad olika uppgifter. Vi skulle tolka en text, skriva om en

positiv teaterupplevelse och om en negativ teaterupplevelse. Vi skulle även tolka ett

musikstycke. Jag hade gjort en låda där bland annat ett äpple ingick. I mitt följebrev till min

tolkning står följande:

Musiken får mig att tänka på ett litet barn som ligger i en vagn och spejar uppåt. Barnet ser saker som få vuxna

ser: En rymd fylld med magi. Barnet betraktar endast, medan de vuxna som uppfattar magin försöker tolka

denna.

Ta bort det bruna omslagspapperet. Håll upp lådan över huvudet mot en ljuskälla. Titta in genom öppningen i

botten och rör på lådan.

Detta arbetsprov med ett äpple som ruttnat och en hänvisning till det nyfödda barnet, höll på

att stoppa mig ifrån att komma in på utbildningen. Vardag och barn har väl sällan stått högt i

kurs som hänvisning till konstnärskap eller teoriskt djup. Jag hade blivit pappa i december
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1988 och var uppfylld av det. Proven hade blivit liggande på Dramatiska institutet ett tag. Så

det dröjde innan juryn tittade på dem, så grundidén med äpplet hade blivit förändrad.

Kunskapens frukt hade ruttnat, kunskapen om scenografi och teater, hade antagit en mera

dramatisk form. Kanske var det detta som räddade min ansökan!

    Så var jag då i en värld för de invalda. Embryon till frågor och kritik om hur och var en

utveckling av teatern skulle ske, fanns redan då. Jag tyckte då och tycker även nu att DI och

andra högskoleutbildningar med anknytning till scenkonstområdet är en av de platser där detta

bör ske. För det är väl ändå på dessa platser ett utvecklingsarbete skall ske? Eller förväntas de

stora teaterinstitutionerna göra det? Eller är dessa platser slutförvaringen av teatern som vi

känner den nu?

    I stället för den symbios mellan högskoleutbildningar och teaterbranschen som jag tycker

mig känna nu, kunde en intressant dialog förekomma. Där kunde högskolorna ta ett större

ansvar för utvecklandet av teatern och dess språk, och ha ett kritiskt förhållande till det som

råder på våra institutioner. Nu läggs för stor vikt vid vårdandet av den teatertradition som

råder på våra institutioner, där i huvudsak regissören leder arbetet med att göra en uppsättning

utifrån en text. Åtminstone borde inslaget av experimenterade och ifrågasättandet av det

rådande öka, en större variation i teater landskapet kunde i så fall uppnås. Jag vet att detta inte

är lätt att åstadkomma och att många är av en annan åsikt, både studenter vid olika

utbildningar samt utövare vid landets teatrar. Jag vet att diskussionen finns där och att många

längtar efter en vitalisering av teatern. Det som man ofta söker för denna vitalisering av

teatern, är nya texter som kan skildra vår samtid. Det jag efterlyser är något annat.

Förhoppningar och nya frågor
Jag inser att de frågor jag ställer berör allt och att terrängen är oändlig. Mina rörelser i

terrängen kring teaterscenografi låter mig upptäcka den mångfald med vilket den kunskap

som omger teaterscenografi är uppbyggd. Här blir det tydligt att varje del av helheten bidrar

med kunskap och förståelse, liksom helheten i sig bidrar med förståelse och kunskap kring

varje del i densamma. Mina gamla och nya förväntningar kring vad scenografi är korrigeras

genom denna rörelse, som aldrig upphör.20

    Beskrivning ovan stämmer även in på den scenografiska processen kring tillblivelsen av en

specifik teaterscenografi. I den är uppsättningens helhet också den där scenografin ses som en

del bland andra delar. Rörelsen eller spelet mellan delarna och helheten är det som utvecklar
                                                  
20 Gadamer, (2002) sid.137.



26

26

och färdigställer uppsättningen och dess slutgiltiga utseende. En sannare beskrivning skulle

dock vara det temporära, slutgiltiga utseendet. Ty nästa kväll eller nästa gång samma tema

bearbetas är nya spelare och delar i spel med en helhet, som även den ser annorlunda ut. Här

påminns vi om att teaterns tid alltid är nu och att en exakt imitation av händelserna dagen

innan ej går att genomföra.21

    Denna min rörelse har fortsatt hela tiden. I reflektionen, accentueras min egen förståelse, av

hur erfarenhetens olika delar har fogats samman till min kunskap i scenografi.  Tidigt har jag

haft erfarenheter som kunnat omvandlas till kunskap kring scenografi i de analogier som

utvinns i vardagens förflutna men även nu i dess samtid. Och en senare del då jag mera

metodiskt, sökt efter olika delar som jag sedan fogat till helheten kring mina kunskaper i

scenografi. I min beskrivning av mina erfarenheter ges ett tillvägagångssätt av många, för hur

teaterscenografisk kunskap genereras. 

    Irritationen som jag tidigare nämnde över studenternas osjälvständighet, upptäcker jag nu

vänds mot mig själv, dock i något annan form. Under mitt skrivande har jag börjat förstå att

mitt tjat om terräng och dialog, vänder sig direkt till mig själv. Har jag kanske varit för

känslig för kritik och haft svårt att uppriktigt delge andra var jag står?  På ytan kan mina

tankar och idéer ses som självständiga och väl underbyggda. För tillfället rämnar marken

under mina fötter och förändrar landskapet. Det gör att jag känner jag behov av att delta i en

dialog mer än någonsin. Här gäller det för mig att släppa kontrollen och delta i spelet utan att

behöva vinna.

    Mina förhoppningar är att arbetet med denna text skall leda mig till nya frågor som jag

finner intressanta att fördjupa mig i. Jag hoppas även att texten avtäcker mig som

kunskapsbärare och förmedlare inom teaterscenografi i en vid betydelse. Texten kanske också

hjälper mig att acceptera ofullkomligheten i min kunskap kring scenografi och andra

livsprocesser jag ingår i. Det är kanske dags att strö stoftet av mitt geni för vinden?

    Hur gestaltar sig då arbetet med teaterscenografi i praktiken? Vilken roll spelar scenografin

i helheten, är den stor eller liten? Hur ser samspelet ut mellan scenografi och andra delar i

arbetet med en uppsättning? Kring dessa frågor kommer nedanstående delar av texten handla

om och om möjligt fördjupa förståelsen kring dem. En del av frågorna har jag redan

behandlat, andra är nya, ämnet går dock inte att tömma. Förhoppningsvis kommer nya

synpunkter fram som kastar nytt ljus över terrängens skuggpartier.

                                                  
21 Heed, (1989) sid.79.
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Första riktiga scenografi jobbet – mötet med regissören
Efter utbildningen på Dramatiska institutet började jag arbeta på Stadsteatern i Stockholm. Ja,

inte som fast scenograf, utan på pjäskontrakt. Det finns näst intill inga fasta scenografer

anställda på landets teatrar, däremot ett antal frilansande. Arbetssituationen för scenografer,

liksom för andra frilansande är givetvis otrygg, vilket kan leda till en anpassning, en

utveckling som leder bort från nytänkande. Här får givetvis var och en avgöra vad som är

viktigast. Jobb till varje pris eller konstnärlig integritet och jobb ibland. Det behöver givetvis

inte vara något problem. Situationen kan vara den att man har många jobb, trivs och har

behållit sin konstnärliga integritet och då är allt bra. Marknaden för jobb som också kan betala

ens hyra är förstås begränsad och konkurrensen är stor. Det spel som det för med sig att

konkurrera är förstås en viktig detalj att behärska för att lyckas. Som nyutsläppt från DI är

man sårbar.

    Nå, åter till mitt första arbete på Stadsteatern i Stockholm. Jag skulle göra scenografi och

kostym till pjäsen Fernando Krapp har skrivit det här brevet till mig.  Andra uppsättningen

var Andorra även den på stadsteatern. Bägge spelades på Stadsteaterns lilla scen. I det sista

var jag själv ansvarig för kostym och assisterade scenografen med scenografin.

    Det är ett par saker jag vill utveckla i samband med dessa bilder och arbeten. De två

berättelserna handlar om att stå för sina idéer, få dem förändrade och inse gränsen för sitt

inflytande. Till viss del visar berättelsen på beroendet mellan regissör, scenograf och

skådespelare, men ger även en glimt av scenografins beroendeställning till regin.

Regissören och scenografen del I

Processen med att göra en uppsättning på en större teater, brukar något förenklat se ut som

följer. Regissören har eller blir föreslagen en pjäs av teaterchefen. Idéen faller i god jord, en

scenograf kontaktas, antingen av regissören eller av teatern. Regissören och scenografen

börjar sitt arbete, ca ett halvår innan premiären. Fram till kollationeringen som i regel sker åtta

veckor innan premiären rollbesätts pjäsen. Modell och skisser på scenografin och kostymen i

ordningsställs. På kollationeringen presenterar regissören och scenografen sin uppsättningsidé

för ensemblen. Skådespelarna får manus och läser igenom pjäsen tillsammans i sina roller.

Även modell av scenografin samt kostymskisser redovisas för ensemblen.

Därefter startar repetitionsarbetet. Dessförinnan har det i regel varit möten med

tillverkningsenheterna för scen och kostym. Under repetitionsarbetet prövas kostymer och

dekor byggs. I takt med att dekoren blir färdig kan den om det är möjligt föras in i
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repetitionsarbetet. I annat fall brukar den vara på plats senast två, tre veckor innan premiär.

Det är dock inte ovanligt att små förändringar eller tillskott sker in i det sista. Två veckor

innan premiär sker ’förstakostym’ då all kostym skall vara med på scen tillsammans med

scenografin. Då har ljussättaren möjlighet att på allvar börja sitt arbete med att sätta ljus. Fram

till premiären görs de sista justeringarna.

Bild nr. 6.

Ö. bilden: Fernando Krapp har skrivit det här brevet till mig. Stefan Ekman och Helena Bergström

N. bilden: Andorra. Hela ensemblen.

 På bilden från Fernando Krapp, sitter Helena Bergström på en divan. Denna divan användes

under repetitionsarbetet. Samtidigt lät vi klä om en kanapé eller kanske det var en schäslong.

Dessa möbler har ett ryggparti som åtminstone täcker halva bakstycket och ena sidan. För den

oinvigde kan det låta ganska problemfritt, men om vi förstår hur scenografen och regissören

påverkar skådespelarnas scenerier, är konflikten ett faktum. I repetitionsarbetet hade

skådespelarna vant sig med att arbeta med en möbel utan ryggstöd. Skådespelarna hade blivit

beroende av en möbel utan rygg. På bilden ovan ser vi Stefan Ekmans kropp nästan i helfigur.

Vi förstår även att han har stora möjligheter att komma ner till Helena Bergström från olika
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håll, vilket ger stora möjligheter till variation i spelet. Med en kanapé skulle ryggen skymma

Stefan och hans möjligheter till varierat spel skulle minska avsevärt. Då den omsorgsfullt

genomförda omklädseln var färdig och kanapén kom till repetitionssalen blev det därför

problem. Skådespelarna vägrade efter ett tag att arbeta med en den nya möbeln. Trots att jag

var oerfaren fick jag i uppdrag att berätta för tapetseraren att vi inte skulle använda kanapén

utan divanen. Hon blev givetvis väldigt arg och ledsen och jag kände mig skyldig, vilket jag

säkert delade med regissören. På ett sätt bar vi också huvudansvaret för att detta skedde. Vi

skulle givetvis ha markerat med en möbel som hade rygg. Då hade skådespelarna vant sig från

början. Jag blev dock medveten om ett par viktiga saker. Den ena som jag nämner ovan,

vanan, skådespelarnas påverkan och beroende av scenografin. Ifall man för in rekvisita eller

markerar dekor under en längre period i repetitionsarbetet kan problem uppstå då man tillför

den tänkta versionen av dessa element. Är diskrepansen för stor kan tillvänjningen vid det

kända fälla grundidén. I detta fall var konsekvenserna för den konstnärliga delen inte något

större problem men på den mänskliga delen blev det en förlust. Tapetseraren på teatern hade

arbetat många timmar till ingen nytta, hon reagerade både med sorg och ilska.

    Händelsen visar på det omöjliga att själv till fullo kontrollera processen kring en

teateruppsättnings tillblivelse. Här var vi flera som var involverade i arbetet med möbeln,

ingen tänkte dock på vanans makt. I spelet kring tillblivelsen av en föreställning ingår det att

ge och ta. I slutänden är det skådespelarna som skall genomföra föreställningen om och om

igen, det var det som till slut avgjorde.

    Det andra jag vill ta upp, är att den scenografi som används på scenen och de semiotiska

betydelser som den alstrar, i slutänden är underordnad skådespelarnas närvaro. Visst ingår

även skådespelarna i denna förställning, då de blir ytterst är tecken för en karaktär i dramat.

Skådespelarens till synes äkta kropp har en stark dragningskraft på oss som publik, vilket

försvagar de övriga tecknens styrka. Även om jag hade valt ett tyg till kanapén med omsorg,

som skulle ge signaler om karaktärerna på scenen, hade den varit obrukbar i det utförandet.

Den försvagade skådespelarna möjlighet att låta karaktärerna uttrycka sig. Ett sceniskt tecken

är bäst i en form som är spelbar. Den ultimata lösningen hade givetvis varit att klä divanen i

samma tyg. Här blev trots allt realiteter som tid, pengar och motivation avgörande. Givetvis

hade ett förhindrande av rörelsefriheten också varit gångbart för karaktärernas uttryck, men

det hade då behövt utvecklat och prövat det under repetitionen.

    Jag har ytterligare ett exempel från denna uppsättning som förtydligar än mer

skådespelarens position i förhållande till scenografin. Pjäsen ovan utspelar sig i Spanien i och

utanför ett större hus. Pjäsen kan närmast ses som ett kammardrama med ett behov av
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intimitet på scen, trots att den utspelar sig både inomhus och utomhus. För att göra scenbytena

så lite störande som möjligt mellan de olika spelplatserna bestämde jag mig för att göra en

fondvägg bestående av projektioner. Projektionen var uppbyggd av fyra projicerade bilder

som fogades samman till en större projicerad bild om 6x4 meter. Jag gjorde något mer än ett

halvt dussin bilder med olika motiv, allt från olika interiörer till exteriörer. Framför fanns en

sparsmakad dekor med ett mindre antal möbler, en rosenhäck, ett par genombrutna dörrar och

en stor matta. Beroende på vad som visades på fonden, förflyttades dramat in, ut och bort från

huset. Vid ett tillfälle slocknade en av projektorerna och det blev en svart ruta i fondbilden.

Jag tyckte allt var pinsamt och tyckte att hela förställningen kändes misslyckad. Dock verkade

inte någon annan bry sig speciellt mycket. Spelet gick vidare och jag hörde inga

kommentarer. Jag har återkommit till detta i mina tankar och får bekräftat att teaterns

fixstjärnor är skådespelarna och att scenografin uppstår i deras närhet. Fonden som här låg i

scenrummets periferi miste sin avgörande betydelse. Publiken kunde avvara fonden, inte jag.

Här kanske längtan efter scenografins ökade betydelse föddes. För visst kändes det snopet då

reaktionen blev så matt. Jag kan minnas fel. Det är möjligt att det var ett genrep kvällen innan

premiären då allt skall gå fel för att det skall bli bra till premiären, vilket det blev. Faktum

kvarstår dock i teatern som vi här talar om tar skådespelarna fokus.

Bild nr. 7.  Förlaga till fondvägg i Fernando Krapp har skrivit det här brevet till mig.
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Scenografen och regissören del 2

I min andra uppsättning på Stockholms stadsteater, Andorra, hade jag eget ansvar för

kostymerna. Det var ett omfattande kostymuppdrag, med en stor ensemble. Scenografin

gjordes av en känd scenograf som jag skulle assistera i arbetet med scenografin. Han arbetade

med flera uppsättningar samtidigt och gjorde under en kort tid flera uppsättningar på

stadsteatern i Stockholm. Min uppgift utöver kostym, innebar att jag övervakade bygge av

dekor, fixade rekvisita mm. Scenografin var förhållandevis enkel. Den bestod av en stående

dekor (bild nr 6) där lösa väggar av trä bildade ett större öppet rum. Resten kan sägas bestå av

möbler och eventuell rekvisita. Då scenografin är så pass vag blir utrymmet och betydelsen av

kostymen stor. Kostymen får en större roll i beskrivningen av tiden och platsen, men även den

mera subtila stämningen som uppsättningen vill föra fram.

    Min stil som scenograf och konstnär, om jag själv får uttrycka det, är förfinad och elegant.

Jag brukar lägga mig vinn om att finna egna uttryck och ej kopiera andra. Jag lägger ingen

värdering i detta och de kan mycket väl finnas andra uppfattningar som stämmer bättre.

    Andorra skriven av Max Frisch, är en berättelse om antisemitism och en totalitär stat och

dess invånare. Uppsättningen förlades i en vag förfluten tid runt 50 -talet. Som

kostymdesigner har jag alltid strävat efter att rita och sy upp så mycket som möjligt av

kostymerna. Det är både roligast och ger mest utdelning i det konstnärliga uttrycket. Att ta

konfektionskläder rakt in på scen fungerar sällan, särkilt om det är förfluten historisk tid. De

behöver bearbetas för scen, där en förhöjning behöver komma till stånd för ett lyckat resultat.

Här gäller det att förstå skillnaden mellan scenrummet och det fiktionella rummet och hur det

påverkar arbetet. Heed hänvisar till Saussures:

scenrummet, d v s allt som för åskådaren är synligt på scenen, och det fiktionella rummet, d v s den värld i vilken

dramat utspelar sig.  Det första karakteriseras av konkretion, det senare av abstraktion. De båda förhåller sig till

varandra som Saussures båda begrepp signifikant och signifikat. /…/

Scenrummet tolkar en del av det fiktionella rummet. Det som visas på scen refererar alltså till dramats egen

värld, och denna fiktionella värld kan i sin tur referera till en verklighet eller ej.22

Heed visar på det förutsättningar som gäller i det avancerade spel som uppstår mellan scenens

värld, texten värld och publikens värld. Här hade vi placerat Andorra i 50-talet, vilket var en

kontextuell förutsättning för alla färger, material eller händelser på scen.

                                                  
22 Heed, (1989) sid. 63.
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    Tiden fram till premiären flöt på utan större konflikter. Dock vill jag nämna en konflikt

som illustrerar ovanstående resonemang. Jag hade skapat en vacker grön dräkt i linne och

silke till en av de kvinnliga karaktärerna, den kröntes med en hatt. Kvinnan spelade en av

landets aristokrater i pjäsen. Efter ett tag blev skådespelaren missnöjd och ville ha en

modernare dress. För mig var det omöjligt att ta in ett konfektionsplagg från samtiden bland

alla andra kostymer som jag designat och sytt upp. Scenografen rådde mig att gå ut på stan

och handla en dräkt med kvinnan, vilket jag inte gjorde. Dräkten blev som jag ville. Denna

gång backade regissören upp min ståndpunkt. Scenograf och regissör är på många sätt

beroende av varandra i arbetet med en uppsättning. En dialog som bygger på ett ömsesidigt

givande och tagande samt att parterna backar upp de gemensamma beslut som dessa tar. I

detta fall fungerade det. Scenografen till pjäsen hade en mer pragmatisk inställning till sitt

arbete och hade inga problem med att handla konfektionskläder som blandades in i den för

mig ömtåliga sceniska universumet. Han hade flera andra förslag där till exempel ringar i örat

och blanka stövlar på en av de unga manliga karaktärerna föreslogs. Samtidens estetik från

utelivets Stockholm på 90-talet trängde sig in i den vaga bilden av 50-talet, vilket jag motsatte

mig. Den typen av associationer till vår samtid, hade nog publiken ändå. I min beskrivning av

mitt arbete med Fernando Krapp och Andorra, har jag närmat mig frågor som berör

samarbetet mellan regissören och scenografen. Dessa skall nu fördjupas och utvecklas vidare

nedan.

Samarbete kring en tolkningsprocess
Jag har med förkärlek använt mig av ordet terräng som en metafor för att vi rör oss på någon

sorts gemensam plats där diskussionerna sker, eller bör ske. Den kan kanske kännas tjatig. Jag

vet dock att scenen eller själva spelplatsen är en av utgångspunkterna i arbetet med en

teaterföreställningen, en av de delar som bildar helheten. En utmärkt plats som utgångspunkt

för forskningen kring teater och följaktligen scenografi. Problemen i anslutning till detta kan

vara att vi favoriserar en plats i den sceniska terrängen vilket ger upphov till en viss horisont.

Jag, scenografens, någon annans regissörens, en tredje skådespelarens.

    Scenografens och regissörens försök till tolkning kan ses som ett försök till en

sammansmältning av olika horisonter, för att låna ett begrepp av Gadamer. Gadamer syftar

dock på sammansmältningen mellan texten och läsaren. Jag väljer att använda det som en

beskrivning av ett sammansmältande mellan regissörens och scenografens förhållande till sin
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förförståelse, teaterns tradition, pjästextens innehåll samt till processen att se in i framtiden

där de skall skåda resultatet av den färdiga föreställningen. Gadamer skriver:

Begreppet ’horisont’ är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet, som man måste ha för att förstå. Att

öppna horisont betyder alltid att man lär sig att se utöver det som är nära och alltför nära, inte för att bortse

därifrån men för att bättre se till den större helhetens riktiga proportioner.23

Spelet mellan regissören och scenografen kräver ett öppnande av deras respektive horisont.

Ingredienserna i denna process, handlar lika mycket om makt som om konstnärliga goda

idéers genomslag. Kanske kan processen ses om ett försök till horisontsammansmältning, där

deras olika förutsättningar och idéer till trots för dem mot en samsyn gällande gestaltningen. I

detta fall är det dock inte meningen att förstå en enskild texts förhållande till traditionen,

samtiden och dess verkningshistoria. Utan att scenografen om möjligt kan vara överens om de

medel som skall användas och om möjligt förutse vilka historiska verkningar det får i form av

en framtida föreställning.24 De tankar som Gadamer ger uttryck för, kan tjäna som vägvisare

för hur ett bra samarbete mellan regissören och scenografens gemensamma arbete kan se ut.

Det kan givetvis även belysa de problem som dyker upp då två personer skall axla dessa

roller.

    Liksom regissören har scenografen som uppgift att på olika sätt lotsa publiken till en så

nära upplevelse som möjligt av vad föreställningen är tänkt att kommunicera. Liksom

stadsplaneraren försöker styra folks rörelser i staden, vill vi styra publiken att följa dramat på

rätt sätt, en inte helt enkel uppgift. Som jag berör tidigare är tolkningsprocesser instabila och

personerna i publiken kommer att skapa egna vägar i staden liksom publiken skapar egna

tolkningar av föreställningen. Uppgiften för scenografen och regissören är således densamma.

    Vanligtvis är regissören den som leder arbetet med sceneriläggningar och styr

skådespelarens arbete med karaktären på sin rollfigur. Regissören ses ofta som den som skall

garantera helheten. Dennes uppgift är att foga samman de olika delar som finns med i

teateruppsättningen till en begriplig helhet i form av en föreställning för publiken.

Scenografen blir i detta avseende en förlängd arm av regissörens idéarbete, där scenografen

har huvudansvar för det visuella. Så vi inser snabbt att en god dialog dem emellan är viktig

för att nå ett gott resultat.

                                                  
23 Gadamer, (2002) sid. 153.
24 Ibid. sid. 147- 155.
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    I det specifika uppsättningsarbetet innebär det för bägge parter att inte ge upp sina idéer,

utan om möjligt ta plats i rätt proportion i den helhet teaterföreställningen är. ”Bara genom att

spela ut sin fördom förmår man erfara den andres anspråk på sanning, samtidigt som också

dennes utspel blir möjligt.”25 Då scenografen ger utryck för sin idé, för sina förväntningar på

föreställningens slutliga gestaltning är det ett sätt att erfara den regissörens anspråk på den

slutgiltiga gestaltningen, och skapar också förutsättningar för en start av dialogen dem

emellan, kring föreställningens syfte och mål.

    Scenografen och regissören rör sig inom samma teatertradition och kan förstå innebörden

av den, men ändå inte förstå sin egen delaktighet i den samma. Det kan yttra sig genom att

regissören förekommer scenografens idéer med idéer kring scenografin som hon har hämtat

från teatertraditionen. Det kan innebära att regissören har sett en uppsättning av samma pjäs

och att hon vill ha samma scenografi till deras gemensamma uppsättning. Det i sin tur

försäkrar regissörens hennes kontroll av det gestaltande resultatet. Givetvis kan det omvända

gälla och får då samma resultat: att en sann utforskning av hur gestaltningen skall

manifesteras uteblir.26

    Förutsättningarna för den goda dialogen, som beskrivs här, utelämnar andra som deltar i

arbetsprocessen med en teaterföreställning. Så är det dock inte i verkligheten. I dialogen

blandas givetvis andra personer in, skådespelare, dramaturger, ljussättare med flera, vilket

givetvis gör processen än mera komplex och svårhanterlig. Jag tror dock att samma öppenhet

mot varandras idéer är en bra grund för ett lyckat resultat. Jag vill dock påminna om regin och

scenografins inbördes beroende av varandra där de kan ses som delar i varandras helhet. Det

gör att scenografens och regissörens dialog är den som har störst betydelse för

teaterföreställningens arbete, som diskuteras här. Mötet mellan regissören och scenografen,

bygger således på att var och en kommer med material i form av idéer som kan smälta

samman till en föreställningshorisont. Här kan givetvis konflikter uppstå då de olika idéerna

inte kan smältas samman. Då träder andra mekanismer in, så som makt eller förmågan att

övertyga. Konsten är att hålla liv i den produktiva spänningen som är mellan regissören och

scenografen då båda har idéer kring helheten. Horisontsammansmältningen:

är ett dialektiskt begrepp som kommer ur ett avvisande av, å ena sidan objektivismen, enligt vilken man får till

stånd den andres objektivering genom att glömma det egna, och å andra sidan den absoluta kunskapen, enligt

vilken den universella historien kan förstås utifrån en enda horisont. Vi existerar varken inom slutna horisonter

                                                  
25 Gadamer, (2002) sid. 146.
26 Ibid. sid. 150-151.
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eller inom en enda horisont. Det finns inga stängda horisonter, eftersom man kan förflytta sig till en annan

utsikts punkt och en annan kultur. Det skulle vara som en reminiscens av Robinson Crusoe att påstå att den andre

är oåtkomlig. Men det är inte heller så att det endast skulle finnas en enda horisont, eftersom spänningen mellan

’den andre’ och ’det egna’ inte kan överbryggas.27

Beskrivningen ovan är en beskrivning av begreppet horisontsammansmältning som Ricoeur

gör då han skissar upp ett möte mellan hermeneutiken och ideologikritiken, företrädda av

Hans-Georg Gadamer och Jürgen Habermans.28 Jag kommer inte gå närmare in på det här,

men jag tycker att citatet ger en tydlig bild av spänningens uppbyggnad även mellan

scenografen och regissören. Det ligger ett underliggande krav på att acceptera varandras plats

i den gemensamma processen med att gestalta en teaterföreställnings tema. Eller som Ricoeur

skriver då han vill ge Haberman och Gadamer samma erkännande:

Jag är beredd att med Gadmer säga, att var och en av de båda teorierna talar utifrån olika orter, men att var och

en kan erkänna den andres anspråk på universialitet på ett sätt som markerar den enes plats i den andres

struktur.29

Vad som ytterst får genomslag i gestaltningen och vem som är den dominerande kommer att

växla från gång till annan. Om vi tänker tillbaka på Institutet för Scenkonst, som jag berättade

om tidigare, så fanns där en beskrivning av det arbetssätt vi använde i Pontremoli. Den

beskriver en öppen process där alla som var med i projektet producerade material till

föreställningen som avslutade vår vistelse. Vi skulle kunna se det arbetet som en dialog

mellan flera parter kring en gemensam helhet i en utforskande anda där fler tillåts forma det

slutgiltiga resultatet. I denna idé, om en öppnare process kommer fortsättningen av essän

delvis att cirkulera.

En annan drivkraft i mitt sökande
Det är inte bara tvivlet och frågorna som gör att vi tvingar oss till att utforska terrängen kring

saker som väcker vår nyfikenhet. Det kan även vara som Ingemar Lind skriver i

Introduktionen till boken Stenar att gå på. ”Allt börjar med en protest. Ett missnöje med det

                                                  
27 Ricoeur, (1993) sid. 123.
28 Ibid. sid. 101- 104.
29 Ibid. sid. 104.
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som är.”30 Dessa rader ger också upphov till att söka vidare, och att fortsätta ställa frågor till

sig själv och sin omvärld.

    Scenografin utvecklas under det dramatiska trycket hävdade min huvudlärare i scenografi

Vlademir Puhony.  Som jag förstår honom uppstår rummet på grund av handlingens krav,

som skapar en kompression som i sin tur tvingar fram en dramatisk rumslighet. Det är

scenografi. Även vi behöver finna rätt kompression för att utvecklas, för mig har tvivlet och

missnöjet bidragit till att hålla trycket uppe.

Ett gryende missnöje

Under tiden med mitt arbete med Andorra hade jag börjat på Jordcirkus, en betydelsefull fri

grupp verksam i Stockholm mellan 1977-94. Därpå följde några år då jag varvade egna och

andras projekt samt arbeten på stadsteatern i Borås och länsteatern i Örebro. Perioden varade

fram till 1998 och innehöll även tider av arbetslöshet. 1998 började jag läsa teatervetenskap

vid Stockholms universitet. Vid den tiden hade tvivlen växt på vad teatern och scenografin var

och vilka dess möjligheter var. Jag kände mig instängd, snärjd och med små möjligheter att få

göra den teater jag ville.

    Mitt eget missnöje kanske härrör från en längtan att regissera, eller att få ett större

inflytande över helheten. I mitt arbete med scenografi har jag alltid vinnlagt mig om och haft

åsikter om helheten. Jag har suttit på hundratals repetitioner och haft idéer om scenerier och

framfört dessa. För mig har förståelsen av regi varit avgörande för mina kunskaper inom

scenografi.

    Uppgiften för scenografen och regissören handlar om teaterförställningens helhet, den ene

med ansvar för det visuella den andre att leda skådespelarna och ansvara för tolkningen. Så

ser den traditionella uppdelningen ut, men vad händer om scenografens eller scenografins

inflytande ökar? Är det möjligt? Är det önskvärt?

Att lyfta upp scenografens arbete och att utforska scenografins möjligheter
Då jag nu har gått tillbaka i mina egna marker och sökt i dess skuggor, har jag hittat material

för min reflektion. Nu, står jag på en höjd och blickar ut över ett gigantiskt scenutrymme, som

har karaktären av ett landskap. Ett landskap fyllt med outforskad terräng, som söker tvivlare.

    De missnöjda finns där redan och kanske är det så att missnöjet föds ur tvivlet. Det kanske

är svårare att erkänna tvivlet, då vi kanske ser det som en svaghet, medan missnöjet ses som

                                                  
30 Lindh, (2003) sid. 1.3.
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en styrka som kan omsättas i handling. Jag tror dock att vi behöver titta på tvivlet som låter

oss ifrågasätta hela teaterns existens. Jag saknar tvivlet som en hållning inför teatern. Det kan

ge näring åt missnöjet som i sin tur leder till handling.

    Jag har en känsla av att utbildningarna för scenkonst allt för lite ställer sig tvivlande till

teatern, som den ser ut nu, eller till teatern som form överhuvudtaget. Mitt tvivel och mina

frågor tenderar att bli större med åren. Det har dock lett mig till att vara produktiv. Tvivlet

skulle således kunna ses produktivt och initiera till forskning och upptäckt av nya

sammanhang för teatern, vilket skulle generera nya arbeten och en möjlighet till expansion.

    Jag vet inte hur mycket Kent Sjöström tvivlar. Han har dock nyligen lagt fram sin

avhandling Skådespelaren i handling – strategier för tanke och kropp, på Teaterhögskolan i

Malmö och därför blivit intervjuad i Sydsvenskan. Rubriken lyder ’Ny doktor vill lyfta

skådespelarna’ I artikeln framgår det tydligt att Kents mål är att höja status och respekt för

skådespelarkonsten:

”I slutklämmen i avhandlingen skriver Kent Sjöström:

’Skådespelaren kan ta initiativet genom att inte fråga efter att bli sedd, utan genom att själv se och granska. I

diskussionen om vem som är skaparen av ett sceniskt verk kan skådespelaren, i kraft av sina olika kunskaper,

hävda sin plats jämte regissör och författare.’

- Där sticker jag väl ut hakan en aning, säger Kent Sjögren.”31

Dessa rader skulle kunna gälla scenografen. På samma sätt vill jag lyfta scenografens

inflytande och roll i framställningen av det sceniska verket. Släpp taget om texten, låt

regissören vila och låt rummet vara en aktör. Se till att flera blir involverade i processen kring

teatern och dess innehåll.

Spelplatsen och nya roller en viktig utgångspunkt i framtida forskning

Teatern och dess spelplatser har en historia som är fylld med traditioner, utvecklade till

teaterns konventioner som vi känner dem nu. I denna essä ryms ingen teaterhistorisk

genomgång, därtill är utrymmet för litet. Jag vill ändå påstå att om vi tar hänsyn till alla

teaterliknade händelser inom västerländsk kultur och icke västerländsk kultur, så är platserna

och formerna för deras framställan oändliga.

                                                  
31 Artikel i Sydsvenskan om Kent Sjögren, 30/4 2007, del B sid.3.
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Framtida forskning av teatern, bör ha spelplatsen som en av sina utgångspunkter. Terrängen

kring denna, bör utforskas av alla som nyttjar eller är aktiva inom teatern, såväl publik,

scenografer, kostymörer, skådespelare, ljussättare, med flera. Regissörerna och dramatikerna

skall givetvis vara med men behöver släppa på tolkningsföreträdet, till förmån för en sann

utforskning.

    Visst förekommer forskning och utvecklingsarbete, men som jag uppfattar den är den

dominerande utgångspunkten dramatexten och tolkningen av densamma och hur de skall

gestaltas. Här skulle det vara intressant att ha scenen, spelplatsen och andra delar i

teaterföreställningen som utgångspunkt i försöket att besvara frågor som: Hur skall teatern

möta sin publik? Hur skall teatern kunna spegla sin samtid? Kan teater påverka framtiden?

Hur skall flera få möjlighet att uttrycka sig via teatern? Behöver vi utvidga scenen till att

innefatta publiken? Hur kan interaktionen utvecklas?

    Jag antyder tidigare att teaterföreställningens gestaltande inte fullt ut går att kontrollera

eller överblicka. I sin beskrivning av fyra teman som kan bidra till en verkningshistorisk

kategori, antyder Ricoeur att avsaknad av överblick och kontroll av effekterna av en

verkningshistoria öppnar för en situation där nya möjligheter kan prövas utan begränsningar.
32 Om vi fyllföljer det resonemanget, så finns det en möjlighet att vidga horisonten och öppna

upp för nya möjligheter i undersökningen utan begränsningar

 av teatern.

Ett sätt att pröva

Jag har arbetat som ansvarig för Scen- och teaterteknologi utbildningen i sex år mellan 2001 –

2006 vid K333 på Malmö högskola. Utbildningen är en bred utbildning för olika typer av

scenproduktion, där vi utvecklar både det gestaltande och tekniska arbetet. Jag har försökt

överbrygga den klyfta som jag sett sedan tidigare.

    En av de kurser jag har utvecklat i samarbete med andra är en kurs som undersökt

möjligheten att flera personer deltar i ett gestaltningsarbete med en scenisk produktion där

spelplatsen har en huvudroll. I det arbetet har alla delar värderats lika i ett inledningsskede

och det har varit tematikens inneboende syften och mål som fått forma hur delarna till slut

organiserats i det sceniska rummet.

                                                  
32 Ricoeur, (1993) sid.121-122.
33 K3 står för området Konst, Kultur och Kommunikation vid Malmö högskola.
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    Likheterna är slående med arbetssättet hos Institutet för Scenkonst där deltagarnas egna

empiriska arbete utgjorde grunden i den kreativa processen med att ta fram material till

föreställningen. I det arbete som studenterna gjorde fanns varken scenografen eller regissören

alla gavs samma möjligheter att delta i arbetet med att forma förställningen. Det skulle kunna

liknas vid ett försök till horisontsammansmältning i praktiken där alla finner en plats i

helheten. Detta arbetssätt bygger på att gruppmedlemmarnas kunskaper befinner sig på en

någorlunda överensstämmande nivå, såvida det inte är ett pedagogiskt projekt. Det kan annars

var en risk för att mötet uteblir, så som mitt möte med Lennart Mörk. Denna fråga är givetvis

något att fördjupa sig i ifall man vill arbeta på detta sätt. Problemen kring detta får undersökas

i ett annat arbete.

Bild nr. 8.  Empiriskt arbete med rummet i kursen Scenproduktion.



40

40

Bild nr. 9.  Empiriskt arbete med kroppen i kursen Scenproduktion

Detta sätt att arbete kan även liknas vid Devisning, ett engelskt utryck. Alison Oddey som är

professor i drama och teatervetenskap vid universitet i Loughborough i England, ger i

inledningen till sin bok, Devising Theatre en del av förutsättningarna för denna metod:

Devised theatre can start from anything. It is determined and defined by a group of people
who set up an initial framework or structure to explore and experiment with ideas, images,
concepts, themes, or specific stimuli that might, include music, text, objects, paintings, or
movement. A devised theatrical performance, orginates with the group while making the
performance, rather than starting from a play text that someone else has written to be
interpreted.34

Det är med denna öppna metod jag vill söka svaren på de frågor jag ställer i anslutning till

mina tvivel och där min önskan är att spelplatsen i sig får en framskjuten roll. Att ytterligare

beskriva metoden i denna essä gör varken essän någon nytta eller besvarar de frågor jag

ställer. Min önskan är dock att arbeta på detta tillvägagångssätt med professionella

teaterarbetare och om möjligt finna svaren på mina frågor, eller mera troligt: att finna nya

frågor att försöka besvara.

    Det skulle kunna bli en handling som kan liknas vid det viktiga samtal vilket enligt Peter

Kemp och Bengt Kristensson, är Ricoeurs ambition. Den att få delta i ”ett stort och viktigt

samtal som kan leda till – och kanske i sig själv är – handling.”35

                                                  
34 Oddey Alison, (2003) Devising Theatre, a practical and theoretical handbook, Routledge
sid.1.
35 Ricoeur, (1993) sid.13. Peter Kemp och Bengt Kristensson för fram denna åsikt i sin
inledning.
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    Jag tror inte vi behöver oroa oss för att den traditionella teaterscenen försvinner, men den

behöver konkurrens och framförallt behöver alternativen pengar för att utvecklas. Ett

forskande i spelplatsen kräver vissa resurser i form av utrymmen och teknik. Scenografin tar

tid. En förändring görs inte i samma stund vi kommer på den. En skådespelares röst eller

gestik kan ändras på relativt kort tid (förenklat), medan ett scenografiskt element tar tid att

bygga och förändra. Därefter skall det prövas i spel och utvärderas och åter ändras. Görs detta

arbete på våra sceniska utbildningar eller ute på teatrarna?

   

Epilog
Det finns en mängd olika scenografer som vid första anblick kan uppfattas som lika eller att

de skapar scenografi utifrån samma premisser. Så är inte fallet. Det finns scenografer från vitt

skilda bakgrunder och med vitt skilda drivkrafter som avgör hur deras scenografi gestaltar sig.

Den förförståelse vi alla för med oss in i arbetet med scenografin påverkar det scenografiska

resultatet och skapar en variation av uttryck. Det är en skillnad när det gäller med vilken rytm

vi har tagit oss an den scenografiska kunskapen. Beskrivningen av scenografin och dess

kunskaper och förutsättningar ni får ta del av här, är formad av mig och mina erfarenheter.

Min speciella rytm och kompression har färgat framställningen.

    Rörelsen i terrängen kräver sin speciella rytm för att ge resultat. Den rytmiska rörelsen sker

mellan att veta/förstå och att inte veta/förstå. Den rytmen har funnits med i utvecklingen av

mina kunskaper och insikter i scenografi.

    Olof Lagercrantz skriver i Om konsten att läsa och skriva, att det slutligen” är på rytmen

det kommer an” ifall man har lyckats lära sig skriva bra samt att det är ”En svåråtkomlig inre

organisation!” 36 Detta känner jag stämmer överens med min process fram till nu. Rytmen

mellan alla de delar som bidragit till mitt kunnande har varit lyckosam. Jag hade inte kunnat

redogöra för dem innan essän skrevs, därtill kräver dess svåråtkomlighet en reflektion.

Reflektionen kräver tid och det är något som jag har tagit mig under skrivandet av denna essä.

    En av frågorna som jag ställde mig i anslutning till planeringen för lektionen kring

’Scenografi för platsen’ som jag nämner i inledningen till denna essä. Vad är scenografi?

Samma fråga besvarade jag i min ansökan till teaterscenografi utbildningen 1989, och som

svar på frågan, skrev jag:

                                                  
36 Lagercrantz Olof, (1985 ), Om konsten att läsa och skriva, Wahlström & Widstrand sid. 34.
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Scenografi är en konstform och då den skapas av någon blir den en illusion av verkligheten, den kan aldrig bli

verkligheten, för om den blir verkligheten upphör den att vara scenografi. Detta gäller även då scenografin är så

konkret att den förställer den synbara verklighet vi lever i. Ändå är scenografin ett av de medel man har att

förmedla en verklighet på scenen, ty de som spelas där just då är verklighet även då teater är en illusion.

    Scenografin bildar det scenrum där skådespelet äger rum. Den skall ge stöd åt skådespelaren så att denne

lättare kan identifiera sig med sin roll. Den skall även ge publiken hjälp att förstå författarens och regissörens

intentioner, givetvis skall den också ge betraktaren närning åt sina egna upplevelser. Scenografin måste göras så

att en dialog uppstår av texten och musiken mm, om man inte vill att skådespelet skall bli en monolog i

förhållande till betraktaren.

    Scenografi är också ett tillfälle att få arbeta med ”bild” där i praktiken alla visuella uttryckssätt kan användas

och då i samspel med text, musik och rörelse. I valet att göra en abstrakt eller konkret scenografi (Naturalistisk,

realistisk skulle jag nog skriva nu) har man att ta hänsyn till hur detta påverkar förhållandet till text, musik och

koreografi. Scenografin bör vara så utformad att den inte tar död på dessa övriga komponenter i ett skådespel.

Som jag ser det har scenografi egentligen ingen begränsning i sitt sätt att uttrycka sin konstnärliga särart. Den

skulle kunna fungera som en egen ”teaterform” där man kunde arbeta än mer abstrtakt och då i form av sceniska

bildspel. Givetvis skulle detta kunna kombineras med musik, text eller rörelse, men det viktigaste skulle vara att

utgå ifrån en scenografisk grundidé.

    För att kunna nå det bästa resultatet med en scenografi är det viktigaste samspelet med övriga medverkande i

en uppsättning. Önskan är förstås att alla som arbetar har samma höga konstnärliga strävan som krävs för att

helheten skall bli bra.37

När jag nu läser igenom texten på nytt efter drygt tjugo år, tycker jag att jag fångat stora delar

av vad scenografi kan vara i ett teoretiskt perspektiv. Jag känner även igen mina tankar om

scenografin potential att själv leda ett gestaltande arbete. Jag redogör även för delarnas

beroende av varandra.

    I texten ovan finns en förtröstan om att det är de konstnärliga målen som styr all

teaterverksamhet. Då hade jag dock inte erfarit att arbeta på en teater i professionella

sammanhang. I mötet med teaterbranschen sattes alla mina höga förväntningar med ett

konstnärskap på prov och det är egentligen först nu jag har försonats med det motstånd som

finns inbyggt i mötet med andra och teaterns traditioner. Genom åren har min fronesis

kunskap utvecklats och ovan har jag beskrivit den som den kunskap som rytmiserar mitt

arbete. En minst lika viktig effekt av fronesis kunskapen har varit den rytmisering som den

gett gentemot mina egna förväntningar på mitt konstnärskap. Även det måste finna sin rätta

tid, i rätt utsträckning, i rätt sammanhang, med rätt syfte och på lämpligt sätt. Nu vet jag att

det kommer att ske, då ovanstående förutsättningar stämmer. I arbetet med detta får jag

fortsätta med att vara uthållig och att lita på min intuition.
                                                  
37 En av de skriftliga delarna som ingick i min ansökan till DI.
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Saker vi inte berört angående scenografens kunskap

Det är ett par saker jag inte har berört angående de egenskaper eller kunskaper en scenograf

behöver men som jag vill utveckla här. De ena berör vikten av att utveckla sin intuition de

andra att vara uthållig. Hur utvecklar då scenografen sin intuition? Jag kan här bara beskriva

hur jag uppfattar min egen intuition och inte relatera till andras uppfattningar. Dessutom är det

mindre viktigt för mig att veta var ifrån kunskapen som dyker upp i det intuitiva ögonblicket

kommer ifrån. Intuitionen, som jag har erfarit den, dyker upp i vitt skilda miljöer där en

komplex helhet behöver förstås. Det viktiga för mig som scenograf är att utröna ifall jag kan

använda den kunskap den för med sig i mitt arbete med scenografin. Så när jag skriver att

scenografen behöver utveckla sin intuition, menar jag en utveckling av förmågan att ta tillvara

på de idéer som dyker upp, i de klara tillstånd som kan benämnas intuition. Det är i en sådan

stund jag klart och tydligt ser min idé i relation till helheten.

    Uthålligheten påminner om kraven på återupprepning av experimentet som forskaren har

för att få bli kallad forskare inom naturvetenskapen. Av samma anledning behöver

scenografen upprepa sin scenografiska process om och om igen för att visa att det inte var

slumpen som skapade scenografin. Denna återkommande process skapar scenografen.

Återupprepningen består dock inte av att komma fram till samma resultat om och om igen,

utan att söka en variation som tål upprepning med bibehållen konstnärlig kvalité.

Sorti
Alla ingår i en tradition, varken vi vet, tror, eller vill det. Så ser andra på vårt handlande, vår

kunskap, så ser även vi i våra upplysta stunder. Teaterförställningen är alltid närvarande i

nuet. Oavsett traditionens historiska tyngd eller tematikens förankring i dåtid eller samtid,

sker själva framförandet av teaterförställningen i nuet. Heed skriver:

Varje förställning måste därför upprätta ett förhållande till publikens egen tid, till publikens egna erfarenheter.

Den franske antropologen Claude Lévi – Strauss har sagt, att en myt är läsbar endast i den mån den refererar till

läsarens egen verklighet. Med andra ord blir teaterhändelsen obegriplig för åskådaren, om inte denna kontakt

etableras med åskådarens egen verklighet, på ett politiskt, socialt eller estetiskt plan.38

Lika fullt behöver var och en trotsa traditionen, för att bli en del i en ny. Så öppna upp sinnet,

trotsa de rutiner som omger den trygga traditionen och det som är igenkännbart. Annars

                                                  
38 Heed, (1989) sid.79.
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försvinner vi i rutinens mönstergilla gång. Det är lätt att glömma bort att teatern inte enbart är

en förmedlare av historien eller vår samtid. Teatern kan även vara med om att beskriva

framtiden och påverka densamma.
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