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Allt har sin riktning,

mot något eller bort från något, in i eller ut ur.

Som daggmasken mot den blöta asfalten,

som hålet in i sig självt,

som poesin ut ur kroppen.
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Svarta speglar är en ettårig magisterutbildning i konstnärlig praktiskt självreflektion på 

Stockholms Dramatiska Högskola. Kursen är riktad till yrkesverksamma konstnärer inom 

olika discipliner som kan kopplas till scenkonst. Genom att utforska olika metoder, ofta 

med kroppen i fokus, strävar vi efter att nå nya insikter om oss själva som konstnärer och 

om våra kreativa processer. Min uppfattning av kursen är att den öppnar upp för en 

möjlighet att kliva in i både vår sårbarhet och vår styrka. Att våga äga båda delar.

I min ansökan till utbildningen skrev jag om att avsäga sig sin konstnärlighet i förmån för 

sin mänsklighet. Jag kunde inte hitta tid och sammanhang för att balansera mellan dessa 

två, att vara både människa och konstnär. Konstnären i mig ville vara öppen för att ta in 

inspiration medan människan ville vara stängd för att skydda sig mot omvärldens hårdhet. 

Jag behövde någonstans där jag fick plats att med öppenhet och mod möta mig själv som 

konstnär, i både motstånd och flöde. Med den här längtan hamnade jag på Svarta speglar. 

Det du kommer att läsa nu är min resa genom kursen för att nå en friare konstnärlig 

process. Essän kommer inte ha fokus på kursens kronologiska tidslinje utan jag kommer 

snarare göra nedslag i de metoder och moment, som jag i den här essän liknar vid portaler, 

som påverkat mig i mitt sökande efter kontakt, riktning och lek. 

De illustrationer som finns i essän är hämtade från anteckningsböckerna jag klottrat i under 

utbildningen och du som läsare får gärna tolka dem precis så abstrakt eller tydligt som 

passar dig.

Jag, Sanna Ansgård, är bildkonstnär och poet men även intresserad av att blanda in andra 

tekniker såsom foto, dans och performance. 
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För mig har Svarta speglar varit ett letande efter vad det är jag letar efter. Ett letande efter 

portaler som tar mig någonstans jag bara undermedvetet visste fanns. Jag har letat nere i 

underjorden, krupit in i luckor till den fuktiga bergsväggen1. Jag har letat i kroppens alla 

röstrum bland toner och oljud, i magen, i bröstet, under nyckelbenen2. Letat med mina bara 

fötter och dansande kropp, med uppgiven platt-mot-golvet-kropp, med kropp i olika 

kostymer, med lekfull kropp och med arg kropp. Letat i körens speglingar av mig och i 

mina speglingar av kören3. Jag tycks mest komma fram till att varje fråga leder in i en ny. 

Kanske är det letandets sätt att säkra sin fortsatta existens. Kanske letar jag för letandets 

skull. Konsten att leta är ett beteende jag finner vackert i människan. Vi tappar bort 

vardagliga saker och först då inser vi hur mycket vi behöver just den saken. Plötsligt blir de

ting som vanligtvis är osynliga mer synliga när de för det fysiska ögat faktiskt är osynliga. 

Letandet, om än virrigt och ostrukturerat, har alltid en tydlig riktning - man letar inte om 

man inte tror att där finns något att finna. Letandet är en tillit, ett hopp. 

Portaler

Att färdas genom en portal är att med endast sitt mod som vapen våga lämna någonting 

känt för att nå någonting okänt.

I min anteckningsbok som jag fört under året hittar jag ord och uttryck som återkommer. 

Portal är ett av dem. Portal är, för mig i detta sammanhang, en mer poetisk, mer lekfull 

synonym till metod, arbetssätt eller ingångspunkt. Att färdas genom en portal är att gå från 

ett läge till ett annat för att nå någonting man inte nådde innan. Svarta Speglar har varit en 

resa genom portaler på så sätt att jag har testat olika metoder för att nå inspirationen, 

kontakten, konsten. Att förutsättningslöst uppleva vad som väcks i mig med hjälp av dessa 

tekniker. Genom vilka portaler behöver jag färdas för att komma till en värld i mig själv där

jag skapar på det sätt jag vill skapa? 

1 Under en platsläsning i termin två besökte vi den gamla reaktorhallen, 50 meter under jorden.
2 Vi har under hela utbildningen som grund till allt arbete utforskat våra röstrum under ledning av 

Aleksandra Czarnecki Plaude. Att andas och skapa ljud från de olika rummen i kroppen, magen, bröstet, 
under nyckelbenen. 

3 Kören är ordet vi i Svarta speglar använder för klassen. 
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Metoderna/portalerna har gett mig ändlöst med material för reflektion som jag nu står med 

famnen full av och försöker reda ut vad som är vad och vad som hör hemma var. Där jag är 

just nu i min process, i början av essäskrivandet, upplever jag ett glapp mellan 

upplevelserna jag samlat på mig och hur jag kan applicera dem på min konstnärliga praktik.

Jag ser inte helt den röda tråden. Kanske letar jag efter ett samband, ett enkelt svar som inte

finns. Ett svar i stil med ”just den här metoden har varit revolutionerande och nu kommer 

jag för all framtid kunna använda den för att vara den konstnär jag vill vara. Puh.” Men det 

fungerar inte så. Alla delar av kursen har varit nycklar som låst upp olika luckor som jag nu

kommer kika in i.

(Illustration: Sanna Ansgård, 2019)
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Konst som portal till ett språk

Likt de flesta konstnärer har konst alltid varit ett svar på en längtan. För mig en trevande 

men outtröttlig längtan efter ett språk. Ett lexikon som översätter det som händer i mig till 

ett fysiskt ting utanför mig. Från inuti till utanför men med oförändrad innebörd, samma 

känsla och färg. En dialog. Det är därför jag skapar. På ett sätt är det, och har nog alltid 

varit, en introvert lek. En konversation med mig själv eller en dialog mellan två verk - ett 

inombordsverk och ett utombordsverk. Att samspela med mig själv. När jag lyckas med 

detta, att förankra konsten i mig själv, känns resultatet och processen äkta och ärlig, som att

den kommer ut utan förvrängning. Jag har i de fallen öppnat upp för en liten porlande bäck 

inifrån och ut och därmed också utifrån och in. Ett språk.

Bäcken är min portal till min längtan. Konsten blir en interaktiv show mellan mig och mig, 

en ping pong lek. En lek som jag vill ska expanderas, nå långt utanför mig själv, möta 

andras längtan och andras blickar. Men en mött längtan blir så lätt sårbar. Hur öppnar jag 

egentligen upp den här dialogen till en publik? Hur når jag ut? Jag är rädd att kontakten ska 

tappas. Kanske är det en fråga om kontroll, om tillit. Till mig själv eller till åskådaren vet 

jag inte, kanske båda.
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Resan genom frågeställningar

Vilken riktning har min konst?

Kommer den inifrån och ska ut eller kommer den utifrån och ska in, kanske vända 

där i maggropen och komma ut igen, förändrad?

Även om jag haft genomgående frågeställningar om kontakt (känsla, förankring) och 

riktning (att nå ut) under hela terminen har jag ofta haft en känsla av att jag bara plockat 

upp ditt och datt som väckt något i mig men snart tappat tråden igen. Mycket mod men lite 

tålamod. I anteckning från december 2018, precis innan jag började utbildningen, läser jag: 

Varför ser jag på mig själv som mindre konstnär än någon annan? Jag blir förvånad när jag

läser mina egna ord och inser hur mycket som har hänt sedan dess. Inte i bemärkelsen att 

jag ser mig själv som varken mer eller mindre konstnär än någon annan nu heller. Snarare 

att jag har landat i min roll som konstnär mer och den här kritiska jämförelsen känns 

ointressant. I början på utbildningen cirkulerade mina frågeställningar mycket kring den 

yttre blicken och pressen att prestera. När under skapandeprocessen kommer 

prestationsångesten upp? Hur känns den? Den lämnar mig oftast ifred när jag skapar helt 

fritt utan att ha ett mål eller ram, bara utifrån lust. När jag skapar utifrån att verket är en 

beställning som ska göra en kund nöjd, ska visas för en publik eller på annat sätt rikta sig 

utåt kryper den fram. I form av att kreativiteten låser sig, liksom meningsfullheten i 

skapandet. Jag tappar motivationen till varför jag gör det jag gör och känner ingen kontakt 

med varken processen eller resultatet. Kroppen blir frånkopplad och spänd, ibland blir den 

helt slapp. Jag förstod att vad jag letade efter var att behålla den fria känslan, känslan av 

kontakt, jag har när jag skapar bara utifrån min egen lust och inte prestation - även när jag 

skapar i en kontext där jag behöver prestera:

Hur kan jag med min konst vända mig utåt men bibehålla samma känsla som när jag med 

min konst vänder mig inåt?

Frågeställningen känns vid första anblick komplex men efter ett tag snarare simpel. Det blir

uppenbart att jag letar efter ett exakt tillstånd och för att sedan försöka kopiera det in i en 
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annan situation. Men det är ju just det. Att akten att vända sig utåt är en annan än akten att 

vända sig inåt. Att därför gå in med samma ingångssätt för att sedan eftersträva samma 

känsla och därefter förvänta sig samma resultat är en katt och svans-lek. En omöjlig lek, 

och kanske är det det som lockar mig. Att konsten får förbi letandet. Förbli onåbar, en 

längtan, ett trånande men aldrig ett slutresultat. Är det flyktigt? Jag tror att det är grundat i 

en rädsla för att ingenting ska finnas kvar om konsten blir för konkret. Är det en längtan 

efter mystik?

Hur kan jag med min konst vända mig utåt men bibehålla samma känsla som när jag med 

min konst vänder mig inåt?

Jag läser frågan igen och igen och undrar vad jag egentligen menar. Vad jag vill och vad 

jag inte vill. Jag vill känna. Jag vill skapa något med intentionen att det ska delas med en 

publik av något slag och jag vill känna under processen. Jag vill inte tappa bort mig på 

vägen som jag så ofta gör, utan att riktigt veta var och hur det skedde. Vad är det som får 

mig att tappa bort mig? Jag inser att det inte handlar så mycket om att jag vill skapa på just 

det sättet som jag gör när jag skapar för bara min egen skull. Det är bara ett exempel på ett 

arbetssätt då jag är i kontakt med mina känslor. Det är inte den känslan jag eftersträvar att 

alltid behålla utan någon känsla alls. Någon känsla som är autentisk och förankrad i mig 

själv. Jag kan egentligen omformulera mig:

Hur kan jag behålla kontakten med mig själv när jag skapar konst som blickar utåt?

Det är den här frågeställningen jag landat i nu under essäskrivandet, och som det känns nu, 

den jag kommer att utforska i förberedelser inför nästa publikmöte.
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Att skapa med riktning

Riktning är att hålla kurs, att följa en tydlig strömning. Riktning handlar för mig dels om 

kommunikation - att rikta mig utåt och nå ut till en publik, och dels om riktningen i min 

kreativa process, att ha en intention eller följa en plan.

Hur känns det att skapa med en riktning jämfört med att att skapa i det riktningslösa? Att 

rikta sig inåt eller utåt eller båda samtidigt. Hur förändras upplevelsen?

Riktning är i all sin tydlighet egentligen ett diffust uttryck om man försöker greppa det. 

Iallafall för någon som mig, jag tänker att om man skulle kika in innanför huden skulle alla 

organ vara formade som spiraler och krusiduller helt huller om buller. Inte alls några raka 

linjer eller system med tydlig början och slut. Kanske just av den anledningen blir riktning 

så intressant för mig. Det är en motsättning. Något oorganiskt i det organiska. Riktning 

existerar aldrig ensam utan alltid i motkraft till dess motsatta riktning (Newtons tredje 

rörelselag). Att rikta sig mot något innebär därför alltid att vända sig bort från något annat. 

En riktning har två kontaktpunkter, en där den kommer ifrån och en dit den är påväg. Mitt 

riktningssökande är därför tätt sammanlänkat med strävan efter kontakt. Jag vill utifrån en 

kontaktpunkt i mig rikta mig mot en kontaktpunkt i andra. Riktning är att nå ut. Öppna en 

lucka inifrån så energin kan gå som på en obruten linbana ut till världen och mottagaren. 

Riktningen får olika uttryck beroende på om formen är min bildkonst, poesi, performativ 

konst eller något annat men essensen förblir densamma. 

- medveten riktning

- omedveten riktning

- medveten riktningslöshet

- omedveten riktningslöshet
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(Illustration: Sanna Ansgård, 2019. Citat: Newtons rörelselagar, Newton, 1687,

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)

Jag känner ofta att jag skapar som bäst i det riktningslösa. I det spontana, i friheten, utan att

följa uppsatta ramar. Kanske är det för jag inte behöver ta något ansvar då, det finns 

ingenting som förväntas av mig varken från mig själv eller andra. Då kan det flöda och det 

är oftast just där i flödet som jag skapar, inte alls i motståndet. Jag vet att inspirationen 

kommer och går och när den gått färdigt kommer den tillbaka. Det finns en stark tilltro till 

inspirationens flöde. En flödande process fungerar bra så länge den tillåts att just flöda fritt,

men det är sällan det finns utrymme för detta i konstvärldens ekonomiska ramar och 

deadlines. I en praktisk synvinkel kan därför min process kännas så oerhört opålitlig. Den 

känns helt utanför min kontroll på gott och ont. Det är en omedveten riktningslöshet. Hur 

kan jag ta makt över flödet, använda riktningslösheten som ett verktyg, att ha kontroll mitt i

10



Portaler Sanna Ansgård Svarta Speglar, StDh 2019

okontrollen? Går det?

Jag tänker på hur det är när jag tecknar. Jag följer alltid en riktning. Men snarare en 

omedveten riktning, en riktning som sitter i benmärgen men inte i tanken. Kanske är det det

som kallas intuition. Nästan som enligt ett matematiskt schema ser jag vilket utrymme som 

vill fyllas med vilken sorts utfyllnad och var luften och tomheten vill tala för sig själv. Jag 

ser hur riktningen på de små strecken i skuggningen påverkar riktningen på hela verket. Jag

kan göra det helt kaosartat och spretande om jag vill, jag kan göra det sammetslent och 

harmoniskt. Det är ett språk. Det är en tillit till intuitionen.

När jag skriver är det annorlunda. Det är ett annat språk. Jag skriver helt riktningslöst, bara 

som ett stort sfäriskt fält av ord i turbulens. Som förr eller senare, helt magiskt hittar sina 

platser och blir en sammanhållen text. Riktningslöshet är också en riktning tänker jag, 

medveten riktningslöshet är ett val att inte veta var skrivandet ska ta mig, men att veta att 

jag har tillit till processen. Det skapar en öppning för alla riktningar samtidigt, likt ett nät av

upprepade knutar som formar en helhet.

Röstens riktning, en portal utåt

Vi har haft två perioder av röstutforskande, först med Aleksandra termin 1 och sedan med 

Pia Olby termin 2. Tekniken är tagen från NGVW. ”The Nadine George Voice Work”, en 

teknik utformad av Nadine George och Roy Hart. Tekniken härstammar i grund och botten 

från ett koncept utformat av Alfred Wolfsohn4. Med hjälp av toner från pianot tog vi en och

en toner med vår röst från olika rum i vår kropp. Höga och låga, rena och falska. Det är ett 

sätt att öppna upp. Övningen agerade katalysator för i princip hela känslospektrat mellan 

lycka och sorg. Men framförallt gav det mig en konkret och arbetsbar känsla av hur riktning

känns. En medveten riktning ut, att sikta dit jag vill och sedan ta mig dit. Jag vet inte om 

jag någonsin känt det så tydligt innan. På vissa toner löpte ljudet i en stark stråle rakt ut ur 

mig. Som ett spetsigt svärd som skar upp luften för en stund. Pia gav tipset att visualisera 

sig horisonten och att andas med riktning dit. Jag nuddade horisonten med mina andetag 

4 Information från gästläraren Pia Olbys workshop, StDh 2/10 -19

11



Portaler Sanna Ansgård Svarta Speglar, StDh 2019

och ljud och äntligen fick jag bevis på att vad jag söker efter faktiskt finns där inom 

räckhåll.

Horisonten. Jag kommer minnas horisonten som en helt självklar portal ut i världen men 

ändå kvar i kroppen.

Kroppens riktning, en portal inåt

Jag kan fastna helt i fascinationen för kroppen, världen inuti. De två kontaktpunkterna i 

riktningen blir inte mer än kanske två cm lång mellan lunga och hjärta eller millimetrarna 

mellan blodkärl och hud. Jag räcker inte ut. Ibland vill jag bara vända hela kroppen utochin 

så all konst som skapats och fastnat inuti mig helt sonika kastades ut i världen.

Kroppen. Jag tänker på faktumet att jag utan uppehåll bär runt på denna samling av ben, 

kött och vätskor. Och att kroppen i gengäld bär på mina minnen, sorger och längtan utan att

alltid veta var de kommer ifrån eller hur de fick fäste. Tilliten i hur vi bär runt på varandra i 

någon slags konstig symbios som jag aldrig förstått. 

Det finns en paradox i att kroppen är den mest greppbara delen av vår varelse, dess 

tydliga början och slut, organens systematiska ordning – och samtidigt det absolut 

ogreppbara den innehåller som vi kan se och samtidigt inte se. Sådant vi trott vi glömt, 

skuld, kärlek. Jag tänker på mellanrummen mellan alla celler. Jag hörde någonstans att det 

är mellanrummen, ingentinget, som utgör den största delen av vår kroppsmassa. Mest av 

allt är vi samma anonyma massa som det runt oss. När jag skriver poesi återkommer jag så 

ofta till de inre organen. Det är som att jag behöver deras fysiska och förgängliga 

motsättning för att inte bli överväldigad. Jag behöver ett språk för att översätta det osynliga.

Jag behöver poesin. Den som rinner ut som barnsliga ord rinner ur barns berättande 

munnar. Den som är mjuk i världen som är hård. Kroppen blir en portal till poesin, ett språk

för att greppa omvärlden och på så sätt kunna skapa konst i den. 
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Att använda leken som en portal till allvaret

”Känner mig låst. Lite grå i kanterna. Försöker kontrollera. Det enda som verkligen 

öppnar upp verkar vara leken. Att dansa med Lo5. Att klä ut mig på Hannas labb. Att vara 

drake på morgonuppvärmingen. Känns som jag väcks ur någon slags illusion om vad konst

ska vara då. Jag märker att jag jämför mig mycket med andra och deras intellekt. Tänker 

att konst måste vara intellektuell fast jag vet att jag egentligen inte alls tycker det. När jag 

leker skakas jag ur den där illusionen och minns min styrka, som inte är intellektuell utan 

lektuell. Det är en portal. Kanske borde jag alltid leka av mig en stund innan jag sätter 

igång med skapandet, skrivandet, tecknandet, dansandet. Öppna upp. Låta leken vara 

kraften som leder in i allvaret. Jag behöver leken för att komma in till allvaret, där allvaret

bor på riktigt.” (anteckning från maj 2019, termin 1)

Jag tänker på alla metoder för att väcka inspiration som vi fått testa på Svarta speglar. När 

jag gått in i dem med en förväntan om var de ska ta mig har de oftast inte gett mig mycket 

alls. Men när jag sett dem som en lek har jag kunnat vara öppen och mottaglig för impulser 

som jag annars hade hunnit intellektualisera och därmed missa. Ja, det är väl det med leken,

att jag inte hinner tänka. På resultat, på konsekvenser, på mig själv utifrån. Barnet i mig 

springer om den inre kritikern, den som hela tiden påpekar att det inte är någon poäng med 

någonting av vad jag gör, att det ändå aldrig leder till något viktigt, att ingen bryr sig. 

Barnet i mig springer och springer alldeles outtröttligt långt förbi kritikern och jag kommer 

in i ett flöde av att följa impulser. Hjärtat pumpar hårt, kroppen känns rusig. Skrattet är i 

halsgropen eller redan utanför. Skrattet kan bli till tårar och med tårarna kommer sorgen 

och plötsligt är jag där, alldeles intill allvaret som jag vill skriva poesi tillsammans med. 

Eller så blir skrattet till skrik som öppnar upp för ilska. Då kan jag skriva om den, dansa 

med den, klä ilskan i konst. Leken är en portal till känslorna och känslorna är ett medel för 

skapandet. När jag skapar med känslorna närvarande är jag i det jag kallar kontakt. Alltså är

leken en helt essentiell del av skapandeprocessen för mig.

5 Lo är Clara Diesens 8-åriga dotter som jag och Hanna bl.a. gjorde en koreografi tillsammans med under 
publikmötet, termin 1.
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Medan jag skriver detta känner jag ett motstånd-  ett motstånd mot att överhuvudtaget 

skriva om lek. Att reflektera kring lek. För det är ju just det - att leken bara finns, den bara 

sker. Den finns för den är motsats till reflektion. Speciellt just nu då stora delar av min 

konstnärliga tillvaro utgörs av reflektion hit och reflektion dit, är leken den absolut 

livsviktiga motpolen till analyserandet. Den är en plats i mig själv där inga frågor ställs och 

inga svar ges eftersom behovet av dessa vilar för en stund. 

Egentligen kanske det inte handlar så mycket om själva leken utan om att skapa från en 

plats i mig utan självkritik, prestationskrav och kontroll. Jag tänker på Estlandsresan. Vi 

gjorde platsläsningar6 på magiska platser, klosterruinerna i Pirita, monumentet i Tallin, 

vattenfallet i den estniska naturen. Men jag fann mig själv mest bortkopplad, likgiltig, 

rastlös. Jag lyssnade till klassens berättelser om allt de känt på dessa platser, hur viktiga 

upptäckter de gjort i sig själva och i omgivningen. Jag kände skuld och frustration. Jagade 

en inspiration som inte fanns.

På kvällen påväg tillbaka till hotellet går några av oss i klassen förbi en utomhuskonsert. 

Det är tydligen ljusfestival och hela området är belyst i rosa, turkos, röd. Bakom scenen 

finns en tom, regnvåt gräsmatta belyst med ceriserosa spotlights. Jag och Hanna kastar oss 

impulsivt in i en dans och kroppen spritter. Utan strumpor och skor känner jag hur denna 

kalla, leriga gräsmatta under dessa bara fötter väcker mig till liv. Ögonen tittar upp i regnet 

som belyses i rosa och förundras över hur dropparna ser ut rakt underifrån. Ett hackigt 

mönster utspritt i ingentinget. Vi dansar och filmar och fotar. Jag blir uppslukad av hur 

skuggorna från våra kroppar fäster på tegelväggen bakom. De skapar en utsmetad, diffus 

form som liksom slukar stora sjok av väggen. En perfekt kontrast till allt det mänskligt 

komplexa som finns skrivet i de skarpa konturer människokroppar bär. Vi fortsätter dansa, 

regnet fortsätter falla. Det finns ingen riktning, bara kroppar i planlös rörelse till estnisk 

folkmusik och jag minns att jag tänker att jag är konst i sin renaste form, just nu. 

Men när jag väl nått en kontakt som jag längtat efter så blir den så viktig, så skör. Jag 

känner motstånd inför att jobba vidare med materialet som kom upp. En rädsla för att 

6 Information om begreppet platsläsning finns på sidan 16.
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”förstöra” kontakten och inte kunna komma tillbaka till den. Jag ser att det grundas i en 

brist på tilltro till kontakten. Tryggheten i minnet av stunden av kontakt blir viktigare än 

nyfikenheten att jobba vidare för att nå något nytt. Om jag finner ett sätt som gör att jag 

lättare hittar/behåller kontakten så blir den inte lika skör och jag vågar jobba vidare när den 

väl infinner sig. Att skapa en tillit till kontakten. Att hitta portaler till kontakt.

(Foto: Hanna Åhs, Sanna Ansgård, Tallin, 2019)
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Kroppslig läsning/platsläsning

Kroppsläsning och platsläsning är metoder rotade i Viewpoints som omarbetats av 

Aleksandra Czarnecki Plaude. Mary Overlie (dansare, koreograf, teaterregissör) skapade på

70-talet metoden The Six Viewpoints som sedan omarbetades av Anne Bogart 

(teaterregissör och dramatiker) och blev kallad just Viewpoints. Det är en 

improvisationsmetod, främst använd inom teater och dans, som syftar till att hitta nya vägar

att använda sin kropp i relation till en plats. Vi har arbetat med platsläsning/ kroppsläsning 

för att genom att öka sin närvaro göra sig mottaglig för den inspiration och de impulser 

som alltid finns runtomkring. Strukturen såg ut så att vi färdades till en plats i tystnad för 

att sedan under fokuserade 30 minuter läsa av platsen, och avsluta med tio minuters 

flödesskrivning i list-form.

”Jag balanserar på stadens kantstenar och kisar mot vattnets solglitter, finner en upprepad

rytm i det, som en gif-fil som går på loop. Tittar på grenarna och sedan på fingrarna som 

härmar grenarna, ser en så uppenbar separation och samtidigt ingen alls. Letar efter 

dofter och deras skarvar, var de börjar och slutar och vävs samman med varandra. 

Lyssnar på ljuden som är brummande, visslande, sorlande och hur de blir skarpare när jag

stänger ögonen och blurrigare när jag öppnar dem igen. Öppnar stänger, öppnar 

stänger.” (anteckning från september 2019, termin 2)

Under termin 2 arbetade vi med kroppslig läsning och platsläsning, både i Stockholm och 

under vår studieresa till Tallin. Den här metoden var intressant för den kändes till en början 

helt rätt och längre fram helt fel. Vad hände? Under de första platsläsningarna i Stockholm 

kastade jag mig ut i övningen huvudstupa utan att egentligen förstå vad vi gjorde och vad 

syftet var. Jag kände som att jag laddade upp min intrycks-bank, samlade material helt 

hejdlöst. Jag kände att jag var konst, att det vi gjorde var konst och att platsen i sig var 

konst. Situationen var ett performanceverk skapat just i stunden. Det var skönt att göra 

något utan att ifrågasätta, bara vara. Ju fler läsningar vi gjorde ju mer började jag märka en 

rastlöshet, nästan en tristess. En frustration över att jag tänkte att det måste ”bli” någonting 

mer än det som bara hände där och då. Var det faktiskt konst vi gjorde eller var det bara ett 
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samlande av material som skulle bli konst? Jag kände en press och jag ser i efterhand att det

som hände var att jag stängde av lekfullheten och hoppade förbi steget att ha tillit till 

närvaron. Jag började analysera impulserna innan jag hann följa dem, försökte effektivisera 

processen. 

Metoden fick mig att inse att jag är en betraktare. Att jag alltid läser platser, fast jag inte 

riktigt visste om det. Ser mönster i allt, alltid. Kanske är det därför metoden förde med sig 

en sådan rastlöshet i mig. Ett motstånd i att ha en ram för att uppfatta världen, en begränsad

plats och tid för att göra det jag redan gör. Det var mycket mer uttömmande på energi än 

det är när jag bara gör det spontant i min vardag. Då öppnar och stänger jag mig för intryck 

på ett undermedvetet plan, i samspel med min energi, hur mycket jag orkar ta in. Genom att

testa platsläsning fick jag syn på en inspirationsmetod som jag faktiskt redan har i mig.

Jag minns att någon någon gång sagt att det finns två sätt att relatera till konst. Antingen att 

vara en betraktare eller att vara en skapare. Det är aldrig så svartvitt men jag tänker att det 

ligger någonting i det. En grundinställning i oss alla som säkerligen växlar fram och 

tillbaka under tid. Var är jag just nu? Jag inser att det inte alltid finns en önskan i mig om 

att komma med en respons på min omvärld, något jag högst motvilligt erkänner för mig 

själv. Det känns som att det säger emot den identitet jag alltid applicerat på mig själv och 

den bild jag velat att andra ska se. Att jag hanterar världen genom att skapa i den, det är hur

jag finner mening. Utan att skapa skulle all mening försvinna men det är inte riktigt sant. 

Jag kan titta på trädens löv utanför mitt fönster, hur de nu typ sprängs in i en ny gul färg 

och känna att jag skapar bara genom att betrakta deras dans. Det är en lättnad på ett sätt, 

och jag är nyfiken på att utforska hur jag kan möta konst från en ny synvinkel, en 

betraktande sådan.
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Att reflektera och att uppleva – två olika portaler till att finna svar

Utöver vårt eget antecknande har vi haft olika skrivmoment som verktyg för självreflektion,

skrivövningar med Alexander Skantze, skriv-/och gestaltningsövningar med Synne Behrndt

och essä. För mig har det reflekterande ordet betytt att hela tiden gå steget längre, fråga 

ytterligare en fråga. Att efter varje svar eller konklusion fråga mig själv, är detta sant? 

Problemet men också charmen med den här formen som letar efter svar är att allting i viss 

mån blir en konstruktion, en förenklad sanning. För att kunna reflektera måste frågan och 

svaret förenklas till en greppbar storlek – å andra sidan om det förenklas för mycket förlorar

det sin essens. Jag inser att jag uppskattar att fråga mer än jag är intresserad av att svara. 

Som att frågan är svar nog. Samtidigt är det någonting i tillfredsställelsen när pusselbitarna 

faller på plats på det sätt som de bara gör när jag skriver. Det blir som att lösa en ekvation.

Det är så lätt att göra små frågor större än de är och stora frågor mindre än de är. Jag 

fascineras av deras föränderliga form. Jag minns under skrivövningar med Alexander 

Skantze då vi reflekterade över vår roll som konstnär baserat på våra tidigare konstnärliga 

lyckanden och misslyckanden. Jag blev alldeles fast i en loop kring frågeställningen om jag

faktiskt är konstnär eftersom jag inte har en titel eller knappt en disciplin utan är utbredd i 

så många. Frågeställde det länge hit och dit tills att jag insåg att det var en helt absurt 

irrelevant fråga för mig. Jag har alltid skamlöst sett mig själv som konstnär utan behov av 

att leva upp till det. En identitet lika självklar som människa eller syster, dotter, vän. Det 

tog mig ett tag att inse att jag försökte besvara en fråga som var en konstruktion av inre 

kritik och inte sann. Det finns en motsättning i metoden. För utan skrivarbetet, att 

strukturerat bryta ner frågan del för del och syna den, skulle jag nog inte så snabbt sett 

igenom illusionen. Å andra sidan – utan skrivandets press att gräva är jag osäker på om 

frågan ens hade kommit över huvud taget.

Jag har haft en genomgående inre konflikt om hur mycket jag vill/gynnas av att reflektera 

och hur mycket jag vill/gynnas av att bara uppleva. Självreflektion har visat sig vara en 

balanskonst av rang. Vid en viss punkt blir det nästan som att reflektionen skapar mer 

förvirring än den ger klarhet. Jag tror att behovet av förståelse ofta leder in i ett sökande 
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som riktar sig mer framåt än runtom. Jag vill hellre vara där jag är än dit jag ska. En stor 

upptäckt är min förmåga att uppleva med ett öppet sinne. Att vara närvarande i vad som 

sker och att den upplevelsen i sig är fråga, svar och reflektion i ett. Det blir i kontrast till i 

det skrivande/reflekterande inte ett konkret svar utan snarare en känsla, en impuls, en 

förnimmelse. Och tvärt emot ett skrivet svar så behöver inte upplevelsen vara förenklad för 

att greppas utan kan vara fullt så komplicerad som den är och ändå rymmas inuti.

Begreppet reflektion är så mycket bredare än jag tidigare tänkt. Reflektion behöver inte 

nödvändigtvis ske på det medvetna planet i form av fråga – svar, utan kan också ske på det 

undermedvetna i form av närvaro – impuls. Sedan jag börjat förstå det här, ju längre kursen 

gått, har jag kunnat vara mer närvarande i de olika momenten av kursen, låta mig färdas 

genom portalerna, friare och med mindre press. Jag har kunnat fokusera mer på själva 

känslan än vad det senare ska leda till även om det är svårt och min hjärna hela tiden 

hoppar till resultat, resultat, resultat.

Likt gästläraren Pelle Hanæus demonstrerade under clownworkshopen vi hade som 

förberedelse inför publikmötet - att göra en sak i taget skapar en annan nivå av närvaro. 

Inom clownkonst finns en teknik som innebär att man överdrivet endast gör en sak åt 

gången på scenen, och mellan momenten stannar upp, tar ett andetag och känner in7. Det 

avskalade formatet gör att varje gest upplevs som väldigt viktig. Vi fick testa akten att 

endast kliva in på scenen, andas och titta på publiken, vilket blev en show i sig eftersom vi 

gjorde det med närvaro och i tanken inte redan var i nästa steg. Närvaron märks både i mig 

och publiken. 

Det jag önskar att arbeta vidare med är just det här nya arbetssättet, att jag i tillit vågar vara 

närvarande i upplevelsen utan att redan då koppla in tanken på resultat. För att först efteråt 

låta det som kom upp vara inspiration till vidarearbete.

7 Övning/information från gästläraren Pelle Hanæus workshop, StDh 26/4 -19
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Sammanfattning

Jag har undersökt begreppet portaler och vad det betyder i mitt skapande. Portaler har varit 

min metafor för metod eller arbetssätt. 

I början av essän (s. 5) skrev jag att jag saknade en röd tråd mellan dessa portaler och 

upplevde ett glapp mellan vad de olika metoderna gett mig och hur jag kan applicera dem 

på min konstnärliga praktik. Nu kan jag se att alla de metoder jag skrivit om på ett eller 

annat sätt har tagit mig bort från en känsla av press och låsning – och därmed in i motsatsen

som är kontakt. Metoderna har antingen genom att sätta upp ramar eller att skala bort dem, 

tagit mig till platser i min kreativa process där jag kan känna mig fri och trygg:

- Medvetenhet om riktning. Att se när jag behöver en tydlig riktning för att hålla fokus, bort

från pressen – och när jag behöver friheten i att skala av riktning för tilliten till flödet finns 

där. Rösten blir en hjälp för att skapa riktning utåt, att minnas horisonten. Kroppen blir ett 

medel för att skapa riktning inåt, att minnas insidans greppbara.

- Att öppna upp för leken som med sin totala ramlöshet och energi skakar mig ur illusioner, 

kritik och blockader.

- Tillåtelse att vara både en skapare och en betraktare, att lyssna till impuls när jag vill 

komma med en konstnärlig respons och när jag inte vill det.

- Genom skrivande självreflektion kan jag gå till botten med det tvivel som sätter igång 

känslan av press. Syna mig själv och bryta igenom illusioner.

- Att uppleva i full närvaro utan reflektion/analys är likt leken att vara i det som är, med 

öppenhet och tillit. Att vara närvarande och inte gå flera steg i förväg och på så sätt slå 

krokben för mig själv.
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En annan form av sammanfattning är den här teckningen som jag utan vidare beskrivning, 

reflektion eller titel klistrar in här:

(Illustration: Sanna Ansgård, 2019)
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