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1. Inledning

Sverige och Europa har under ett antal år alltmer polariserats genom 
att högerpopulistiska och högerextrema politiska partier vuxit 
fram i allt fler länder. Icke-demokratiska strömningar har fått ökat 
utrymme och det har uppstått ett politiskt klimat som tillåter allt 
grövre våldsdåd, öppen rasism och rädsla. 

I projektet Shadowland har ASSITEJ undersökt om detta nya 
tillstånd går att avläsa inom scenkonst för barn och unga. Tar 
den samtida scenkonsten sig an dessa frågeställningar, speglas 
det i scenkonsten, försöker scenkonsten bjuda motstånd eller 
problematisera? Hur ser det ut i Sverige? Hur ser ut utanför Sverige? 
Vilka skillnader och likheter finns?

I projektet har vi sökt vägar att hitta nya sätt att knyta samman 
en politisk och samhällelig fråga med scenkonst för barn och unga. 
Frågan om rasism är kanske idag den mest politiskt brännande 
och viktiga frågan i Sverige och Europa. Genom att utveckla ett 
samarbete mellan svenska och europeiska scenkonstproducenter 
har frågan om rasism lyfts till en nivå där politiska och konstnärliga 
frågor kan diskuteras mellan utövande konstnärer och producenter. 
Genom att samarbeta med större svenska scenkonstinstitutioner 
har  projektet fått tillgång till en plattform för diskussioner mellan 
professionella utövare och en möjlighet att nå en offentlig publik 
med både föreställningar och samtal. Med offentliga föreläsningar, 
samtal, workshops och föreställningar har ett kunskaps- och 
inspirationsutbyte kunnat ske kring frågor som rör rasism och 
konstnärliga frågor på scenkonstområdet.

Målet med Shadowland-projektet var att utveckla ett samtal 
om en politisk fråga, rasism, analysera dess betydelse för den 
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konstnärliga utvecklingen och presentera exempel från både 
Sverige och Europa. Förhoppningen var att genom en kombination 
av ”interna” samtal, seminarier och workshops och ”externa” 
föreläsningar och gästspel nå en ökad medvetenhet hos såväl 
utövare som allmänhet om scenkonstens möjlighet att vara en viktig 
del av samtidsdebatten.

Vi har försökt påvisa att scenkonst för barn och unga inte bara 
är en spännande och ofta nyskapande konstform, utan också 
kan vara ett uttryckssätt för social och kulturell omvandling, 
en motkraft till inskränkthet och etnocentrism och en källa till 
demokratisk utveckling. Genom möten mellan svenska och 
europeiska scenkonstutövare har projektet blivit en plattform för 
analys, utvärdering och reflexion. Det har skapat möjligheter till nytt 
konstnärligt tänkande och öppnat för nya framtida samarbeten.

Med föreställningar och föreläsningar har projektet gett en 
helhetsbild av hur rasismen speglas i den samtida scenkonsten. 
Vilken analys gör dramatiker, regissörer och skådespelare och hur 
berättas och gestaltas detta idag? Genom att på ett aktivt sätt ta 
upp frågan om rasism och hur dess yttringar speglas i samtida 
scenkonst för barn och unga har vi velat bidra till konstnärlig 
utveckling och föra in en viktig politisk fråga i den konstnärliga och 
samtida diskussionen. Hur arbetar scenkonsten i Sverige och Europa 
med exkludering och inkludering i det konstnärliga arbetet? Vem får 
berätta vilken historia? Kan scenkonst på allvar bli en motkraft och 
hur kan vi i Europa lära av varandra?

Sammantaget har projektet sökt medverka till konstnärlig 
utveckling på scenkonstområdet för barn och unga, inspirera till 
en ny ”politisk” scenkonst och öka kompetensen och kunskapen 
bland scenkonstutövare i en för Sverige och Europa avgörande 
fråga: rasism och hur rasistiska strukturer speglas och beskrivs i 
samhällsdebatten.

I den här rapporten ges en bild av projektets innehåll, samtal och 
diskussioner, och en beskrivning av de inbjudna föreställningarna. 
Avsikten är, förutom att beskriva projektet, att lyfta frågan om hur 
rasism speglas inom scenkonst för barn och unga samt att öka 
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medvetenheten inom scenkonstbranschen.
I rapporten återfinns också ett antal intervjuer med personer 

som på olika sätt medverkat i projektet, skådespelare och regissörer, 
det vill säga de personer som konstnärligt gestaltat frågan om 
rasism och rasistiska strukturer, och i föreställningar mött den unga 
publiken runt om i landet.

Svenska ASSITEJ tackar alla som på olika sätt medverkat i eller 
på olika bidragit till projektets genomförande.
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”Jag tänker på rädsla, rädsla för det okända. Alla 
människor har den, den enda skillnaden är hur den tar 
sig uttryck. Överallt kommer rädslan. Det är rasismens 
drag. Det som gör den så farlig.”

Ur texter från workshop med elever på  
Sally Bauerskolan i Helsingborg
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2. Introduction in English 

Over the past few years Europe has become increasingly polarized, 
witnessing the spread of extreme right-wing and nationalist parties 
in an increasing number of countries. Anti-democratic currents are 
being stirred up, giving rise to a political climate that encourages 
violence, open racism and fear.

With Shadowland we wished to investigate the effects, if any, 
this new situation is having on the performing arts for children and 
youth. Have performing arts for young people embraced these 
issues? Are they mirrored in our repertoires? Do our performances 
raise questions or encourage resistance? What do we see outside of 
Sweden?

Encouraging collaboration between companies and institutions 
in Sweden and in other European countries we hoped to exchange 
knowledge, competence and experience, strengthen the artistic 
work and encourage performing arts for young people to counteract 
racism. Through public lectures, discussions, workshops, 
performances and festivals we wanted to promote an exchange of 
ideas and inspiration around issues of racism and the role of the 
performing arts.

The project were looking for new ways for theatre, dance, and 
circus for young audiences to connect with an important political 
and social issue. We wished to develop cooperation between 
Swedish production units and those of other European countries 
to lift the question of racism and to discuss directly and openly the 
political and artistic repercussions of the current situation with 
producers and artists involved with work for young people.

On the whole, the project has worked for artistic development 
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in the field of performing arts for children and youth, inspired a 
new socially engaged artistry, and increased competence and 
knowledge among practitioners in Sweden and Europe in regards to 
an important issue: racism and how the structures of racism can be 
identified and described in social discourse.

The project target two groups:
– Adult professionals: performing arts practitioners who 
participate in seminars, workshops and performances.
– The general public: children, youth and adults as audiences in 
performances and public seminars and lectures.

The project has been unique in its attempt to compare and to 
encourage collaboration between Swedish European performing 
arts institutions concerning an issue of growing importance in many 
countries. Through the activities, seminars, workshops, meetings 
and festivals, we have made an inventory of methodology and 
practice and gained insight into the level of engagement in Sweden 
and other countries, and presented the result for colleagues and the 
general public.

The project ran from October 2015 to March 2017.
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”Ibland kan man bli sur på någon som inte har samma 
hudfärg än mig själv och då kan man bara säga något 
rasistiskt utan att tänka på det.”

Ur texter från workshop med elever på  
Sally Bauerskolan i Helsingborg
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3. Projektets utformning och delar

Shadowland-projektet har löpt över ca ett och ett halvt år med ett 
första arrangemang på Unga Klara i Stockholm den 8 oktober 2015 
och med ett sista arrangemang, också det på Unga Klara, den 20 
mars 2017.

Vi har geografiskt försökt sprida projektet över landet genom 
att arrangera föreställningar, seminarier och workshops i bl a 
Vara, Halmstad, Göteborg och Braås. Större ”nedslag” har gjorts 
i Helsingborg, under Bibu - scenkonstbiennal för barn och unga 
och i Stockholm, i samarbete med ett antal teatrar, kulturhus och 
organisationer.

Shadowland har finansierats med bidrag från Postkodlotteriets 
Kulturstiftelse.

Projektet har haft två målgrupper mot vilka samtal, diskussioner, 
workshops och föreställningar riktats: 

– professionella vuxna scenkonstutövare som deltagit i 
seminarier, workshops och samtal. Denna målgrupp har 
bestått av framförallt svenska, men också europeiska utövare. 
Merparten har varit publik och deltagare på projektets olika 
arrangemang, några har varit medverkande i föreställningarna 
och medverkande i arrangemangen.
– offentlig publik vid föreställningar och öppna samtal/
föreläsningar, det vill säga barn och unga, ofta i form av 
skolpublik, samt vuxna. 

Det har varit värdefullt att blanda professionellt utvecklingsarbete 
i form av diskussioner, seminarier och workshops med offentliga 
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föreställningar och offentliga samtal som inkluderar både 
utövare och publik. Med publik avser vi i det fallet såväl skol- som 
vuxenpublik.

Teoribildning kring scenkonst för barn och unga handlar idag 
ofta om skolans och lärares roll, om publikens delaktighet och 
interaktion samt om distributionsformer. Projekt sökte utveckla en 
ny politisk diskussion inom scenkonsten och samtidigt undersöka 
hur den idag viktiga frågan fångas upp till diskussion inom vårt 
verksamhetsområde. Projektet var unikt i sitt sätt att försöka 
undersöka och föra samman svensk och europeisk scenkonst kring 
en frågeställning som finns i många länder.

En viktig del av projektet har varit att bjuda in svenska och 
utländska gästspel, för på så sätt synliggöra och diskutera den 
konstnärliga inriktningen, sättet att behandla ämnet rasism och hur 
det speglar dagens samhälle i Sverige och Europa.

Avsikten var också att täcka olika ”ytor” och yrkesområden 
inom scenkonsten med avseende på skådespeleri, regi, text, 
pedagogik osv. Samtal, diskussioner och seminarier riktades mot 
olika yrkesgrupper. Urvalet och inriktningen har diskuterats inom 
projektgruppen, inom ASSITEJ:s styrelse och med företrädare 
för scenkonstlivet både i Sverige och utomlands. Ibland har 
praktiska och ekonomiska förutsättningar styrt åt vilket håll vissa 
arrangemang har riktats.

Projektets inleddes med en undersökande och jämförande fas. 
Vi försökte göra en kartläggning av teatrar och grupper som på olika 
sätt arbetat konstnärligt med, mot och om rasism och rasistiska 
strukturer. Besök och nedslag gjordes också på teatrar, grupper 
och festivaler i ett antal länder i Europa. Syftet med denna fas vara 
att lägga upp, planera och avgränsa projektet, hitta medverkande 
scenkonstgrupper och samarbetspartners samt bygga ett nätverk 
för det fortsatta arbetet.

Under senhösten 2015 och vintern 2016 knöts kartläggning och 
nätverk ihop till en längre genomförandefas där samtal, seminarier, 
workshops och gästspel blev de viktigaste inslagen i projektets 
publika delar.
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Som nämnts ovan inleddes projektet den 8 oktober 2015 med 
en diskussion på Unga Klara som på ett inledande sätt diskuterade 
om och hur rasism speglas inom den samtida scenkonsten för barn 
och unga. Samtalet leddes av Barakat Ghebrehawariat. I panelen 
satt regissörerna Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare för Unga Klara, 
Carolina Frände, konstnärlig ledare för Kulturhuset Stadsteatern i 
Skärholmen, Nora Nilsson, aktuell på Riksteatern Barn & Unga, och 
John Hanse, regissör. De hade alla nyligen regisserat föreställningar 
som knyter an till temat rasism och intolerans. Efteråt såg 
alla deltagare tillsammans med en skolklass såg Riksteaterns 
föreställning Vad är det som händer? i regi av Nora Nilsson.

Efter projektstarten på Unga Klara ”följde” vi Riksteaterns 
föreställning Vad är det som händer? i spåren på turné på skolor över 
hela landet. På ett par olika platser gjorde workshops med den unga 
publik som sett föreställningen.          

Målsättningen med workshoparna och samtalet med 
skoleleverna var att utbyta erfarenheter och kunskap som 
sedan kunde tas tillvara i det fortsatta planerings- och 
genomförandearbetet av. Genom enskilda skrivövningar och 
dramaövningar i grupp ville vi fånga upp och fördjupa elevernas 
tankar om och reaktioner på Riksteaterns föreställning och dess 
tema. Greta Sundberg, dramatiker och workshopledare, var 
projektanställd för att leda workshoparna i vilka hon arbetade med 
frågor som ”Vad är rasism för dig?”, ”Vilka orsaker kan finnas till 
att unga människor blir rasister? och ”Vad kan man göra för att 
motverka rasism?”

Den 13 oktober 2015 genomfördes den första workshopen 
inom projektet tillsammans med en klass från Bagarmossens 
skola i Stockholm. Den 23 november gästades Braåsskolan utanför 
Växjö och genomförde två workshops, den 25 november besöktes 
återigen Bagarmossens skola i Stockholm och den 9 december 
gjordes två workshops på Alléskolan i Vara. Två planerade workshops 
i Trollhättan ställdes in eftersom Riksteatern ställde in sina 
föreställningar efter den tragiska händelsen på skolan. Sammanlagt 
deltog ca 200 elever i workshopsen.
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Inom ramen för projektet presenterades under Bibu den 
17–21 maj fyra utländska gästspel och fem samtal, seminarier och 
readings. Detta kom att innebära att Shadowland-projektet svarade 
för merparten av Bibus utländska utbud.

De utländska gästspelen utgjordes av, från USA Rhapsody in 
Black producerad av Actor´s Studio/Bavaradon, från Danmark 
Pim & Theo och Racist? producerade av Oddsherred Teater/NIE, 
respektive Global Stories och från Norge Pavlovs Tispe producerad 
av Den Mangfaldige Scenen i samarbete med Brageteatret och 
Nynorskans Hus.

Alla gästspelen (utom ett) spelade fyra föreställningar under 
Bibu, av vilka två var riktade mot skolor och två ingick i festivalens 
utbud. Föreställningen Racist? spelade två föreställningar på 
Toldkammaret i Helsingør för både svenska och danska skolklasser 
samtidigt. Det var också första gången Bibu tog steget över sundet.

Föreställningarna presenteras utförligt på annat ställe i 
rapporten. De fem samtalen som ingick i projektet och som var en 
del av Bibus seminarieprogram spände över många olika teman, 
men speglade alla på olika sätt projektets tema.

“Den vita scenen” behandlade frågan om vilka kroppar som får 
ta plats på scenen idag och om vilka historier som berättas och ur 
vems perspektiv. I detta samtal deltog några av skådespelarna från 
de medverkande föreställningarna. ”Att skildra rasism” tog mer 
specifikt tog upp frågan om rasism och rasistiska strukturer i dagens 
scenkonst för barn och unga. Hur kan sådana skildringar se ut? Kan 
teater förändra och påverka ungas kunskap och uppfattning om 
dagens alltmer mångkulturella samhälle? I samtalet deltog också 
konstnärer och utövare från Tyskland.

En reading gjordes i samarbete med elever från skolor i 
Helsingborg och presenterade deras deras texter och texter från 
tidigare workshops. Syftet var att fånga upp och fördjupa elevernas 
tankar om och reaktioner på projektets tema, genom enskilda 
skrivövningar och dramaövningar i grupp. Readingen följdes av en 
diskussion med ungdomarna och dramatikerna Greta Sundberg och 
Cristina Gottfridsson som båda lett arbetet med skoleleverna.
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Skådespelare från GRIPS Theater från Berlin gjorde vidare 
en kombinerad presentation och reading av deras föreställning 
Kriegerin som av praktiska och ekonomiska skäl inte kunde visas på 
Bibu. GRIPS Theater har under flera år arbetat med frågor som rört 
rasism och teatern har under senaste året varit djupt engagerad i 
frågan om flyktingmottagande i Tyskland.

Sammantaget innebar de fyra gästspelen och de fem övriga 
arrangemangen att Shadowland-projektet på många sätt satte 
sin prägel på Bibu. Detta  återspeglades i informella samtal och 
diskussioner under festivalen och i många av de artiklar i media som 
efteråt behandlade och recenserade festivalen.

I samband med Bibu i Helsingborg spelade Rhapsody in Black 
också två skolföreställningar på Bergmansalen i Halmstad med 
Halmstad kommun och Kultur i Halland som arrangörer.

På inbjudan av tyska ASSITEJ och i samarbete med Comedia 
Theatre/Spurensuche arrangerades ett dansresidens under tiden 
den 5-23 juni i Köln. Residensets övergripande tema var konstnärligt 
arbete i förhållande till rasism, främlingsfientlighet och flyktingars 
situation i dagens Europa.  Koreografen Julia Kraus Dybeck och 
dansaren Bianca Traum gjorde ett konstnärligt utvecklingsarbete 
tillsammans med Comedia Theatre och regissören och 
skådespelaren Manuel Moser. Under residenset arbetade de med att 
undersöka hur kommunikation genom rörelse kan förena människor 
från olika sociala kontexter. Residenset fungerade som en startpunkt 
för en ny föreställning som redovisades under Spurensuche-
festivalen i Köln. 

Den 19 september arrangerades i samarbete med Teatercentrum 
ett samtal under rubriken ”Hur ser den fria scenkonsten på 
mångfald?”.  Samtalet leddes av Pernilla Glaser och från den 
fria scenkonstens sida deltog representanter från Teater Jalada, 
Teater De Vill och Arabiska Teatern. Samtalet hölls på Teater Pero i 
Stockholm.

Tillsammans med flera aktörer i Göteborg, bl.a. Kultur i Väst, 
Göteborgs Kulturförvaltning, Göteborgs Universitet, Teatercentrum 
Väst, Barnteaterakademin och Stora Teatern arrangerades den 14 
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november en temadag om rasifiering och representation i scenkonst 
för barn och unga: ”Från Pavlov till Tispe”. Temadagen riktade sig till 
arrangörer och kultursekreterare i Västsverige och förutom att vi 
presenterade projektet svarade vi för ett gästspel med Camara Joof 
från Norge, Pavlovs Tispe. Camara Joof spelade två föreställningar, 
en på Stora Teatern inom ramen för temadagen och en offentlig 
kvällsföreställning på Masthuggsteatern.

Den 23 november medverkade Niclas Malmcrona i en 
ombudsdag i Ockelbo arrangerad av Ockelbo och Sandvikens 
kommuner, Region Gävleborg, Riksteatern Gävleborg och 
Folkteatern i Gävleborg. Även denna dag riktade sig till arrangörer, 
bibliotekarier och kultursekreterare för vilka vi fick en möjlighet att 
presentera projektet och diskutera dess tema.

Som ett led i att presentera utländska föreställningar inom ramen 
för projektet gästspelade den norsk-brittiska teatergruppen NIE 
med föreställningen We come from far, far away på och i samarbete 
med Dieselverkstaden i Nacka. Den 2 december spelade de en 
skolföreställning och en offentlig kvällsföreställning.

Hela Shadowland-projektet avslutades den 20 mars där det 
började, på Unga Klara i Stockholm. Tillsammans bjöd vi in till en 
heldag under rubrikerna ”Vilka kroppar får ta plats på scenen idag?” 
och ”Vilka historier berättas och ur vems perspektiv? ”, innehållande 
föreställningar och samtal och tillfälle till socialt umgänge.

I samarbete med en av Unga Klaras konstnärlige ledare, Farnaz 
Arbabi, bjöd vi in konstnärliga utövare att under två rubriker, 
”Skådespelaren” och ”Berättelsen”, berätta om personliga 
erfarenheter och reflektera utifrån egna upplevelser. De två samtalen 
kretsade kring frågor som ”Hur olika skådespelare tolkas av publiken 
och vad det skapar för begränsningar” och ”Varför finns det så 
få skrivna manus som behandlar den icke-vita erfarenheten?” 
Samtalen leddes av Unga Klaras VD Nisha Besara och Gustav 
Deinoff, Unga Klaras andra konstnärliga ledare.

Dagen ramades in av de två föreställningarna Avsked och The 
Sexual Contract vilka också tjänade som avstamp och exempel för 
de två samtalen.
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”Allt är inte svart på vitt. Det finns grader i helvetet så 
att säga. Alla har varit rasist någon gång. Kanske inte 
fysiskt eller verbalt, men man kan tänka. Tankar har vi 
för oss själva så i tankarna har man inte samma spärrar 
som man har annars.”

Ur texter från workshop med elever på  
Sally Bauerskolan i Helsingborg
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4. Intervjuer

Intervju med John Hanse

John Hanse är regissör och satte under våren 2014 upp en 
scenversion av Henrik Bromanders serieroman Smålands mörker i 
samarbete med Regionteatern i Blekinge-Kronoberg. Pjäsen handlar 
om högerextremism och hur en ung man lockas in i den rörelsen. 
Den turnerade på skolor runt om i länet och spelades för årskurs 9 
och gymnasiet.

John Hanse berättar att han tidigare arbetat lite med liknande 
teman och med att göra politisk teater. Smålands mörker 
började han arbeta med hösten 2013, alltså ett år innan valet 
där Sverigedemokraterna blev landets tredje största parti. Men 
strömningarna hade funnits länge och det påverkade också viljan att 
spela just den här pjäsen, säger han.

”Demonstrationen i Kärrtorp hade hänt, och hela Ukraina-
upproret där det diskuterades mycket vilka krafter som fanns på 
olika sidor var aktuellt. Det offentliga samtalet har ju vridits mer och 
fortare än vad man tidigare trott var tänkbart.”

Han säger att boken gjorde honom intresserad just för att den 
vågar vara svår och komplex i hur den tar upp saker med fascismen 
som kan verka lockande och argument som kan slå an även hos en 
anti-fascist. Han tror att det är viktigt att skaffa sig verktyg för att 
möta den här typen av idéer och att en förutsättning för det är att 
undersöka vad det är som talar till dem – vad deras utopi är, vad det 
är folk lyssnar på och vill ha ut av det.

”Jag tror inte att folk som går med i till exempel Nordiska 
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Motståndsrörelsen eller röstar på Sverigedemokraterna ser sig 
själv som onda, och det är precis det som är farligt med det hela 
och det som gör att det kan växa sig så stort. Det har alltid varit 
viktigt för mig att inte peka finger åt de här människorna och 
säga hur dumma de är. Det behövs också, men det görs väldigt 
mycket redan, och jag tror att man också måste förstå deras 
bevekelsegrunder.”

Så resonerade de även under förarbetet med pjäsen, berättar 
han, och de pratade mycket om huruvida det kunde vara farligt att 
iscensätta en fascist på scen för en ung publik, både med varandra 
under skapandet av pjäsen och med teatern.

”Man kan ju leta efter saker som huvudpersonen argumenterar 
för. Men vi kom fram till att de som ligger i riskzonen för att dras in i 
högerradikala kretsar kommer att möta de här åsikterna i alla fall – 
i skolan, på fritiden, på jobbet och framförallt på nätet. Det här blev 
ju ett sammanhang där det togs upp i en annan kontext, där det 
fanns en möjlighet att lyfta det och med ett annat syfte. I många 
andra sammanhang finns det ingen som kan säga något annat.”

Han menar att det är fullt möjligt att diskutera teman som 
rasism även med en betydligt yngre publik, men att det då måste 
göras på andra sätt.

”Det hade inte sett likadant ut om jag hade gjort det, men jag 
tror definitivt att det går att skildra de frågorna. Sen är det kanske 
svårt att diskutera fascistisk idétradition med en yngre publik.”

Att det kan vara skillnad mellan olika publiker är något som 
John Hanse också har upplevt, men han har inte kunnat se något 
tydligt mönster av att det skulle bero på var de spelade någonstans.

”Det är svårt att säga för det skiljer så mycket från föreställning 
till föreställning. Men det är klart att det kan finnas skillnader, och 
det måste man vara medveten om när man gör teater för skolan. 
Man kommer ju dit utifrån och vet inte hur det är på olika ställen.”

Han berättar att hans arbete kan se olika ut – ibland jobbar 
han med fria grupper och då kan det vara fråga både om att spela 
i skolor och på en teater, andra gånger ser samarbetet ut just som 
med Regionteatern i Blekinge-Kronoberg och då är det turné runt 
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om i hela länet som gäller. Det påverkar också hur mötet med 
publiken kan se ut.

”När jag jobbar med frigruppen i Malmö så möter publiken 
alltid skådespelarna som sig själva först, innan föreställningen 
börjar, och även efteråt. Så har jag alltid jobbat. Att mötas innan 
skapar ett ärligare möte, och det är särskilt viktigt när man spelar 
för små barn, då håller de för mycket mer på scenen sen. Jag 
tycker om det kontraktet i teater, det är ändå så uppenbart för alla 
att det är fiktion.”

Även i Smålands mörker mötte den enda skådespelaren och 
teknikerna eleverna innan föreställningen. Efter en otäck händelse 
med ett överfall på skådespelaren i Åseda blev de dock tvungna att 
ändra strategi. På grund av dålig planering och bristande personal i 
skolan tvingades de släppa in mer folk än vad det skulle vara, vilket 
gjorde att det blev lite stökigare än vanligt. En grupp killar blev under 
föreställningen märkbart oroliga och gick ut, vilket John Hanse i sig 
inte såg som problematiskt – han menar att man ska ha en rättighet 
att gå om man vill. En tekniker som gick efter blev knuffad och 
killarna skrek åt honom. De blev tvungna att avbryta föreställningen 
för att skådespelaren kände att situationen var otrygg, och strax 
därefter gav sig ett gäng unga killar på honom fysiskt – dunkade upp 
honom mot en vägg, knuffade honom och skrek åt honom

”Stämningen blev väldigt obehaglig. Det här var ju inte barn heller, 
utan personer med vuxna kroppar, och skådespelaren var ensam.”

Det visade sig senare att det inte var det (anti-) fascistiska 
innehållet i pjäsen som egentligen provocerat, utan några 
projicerade sexuella bilder av nakna kroppar som killarna tyckte att 
tjejerna i publiken inte skulle utsättas för. Men John Hanse tror ändå 
inte att man ska undvika att skildra vissa ämnen, vare sig sexualitet 
eller andra brännbara teman.

”Senare fick vi till ett samtal med de här killarna och några 
vuxna personer runt dem, och det var bra. Vi fick ställa in några 
föreställningar efter det, skådespelaren tog hela händelsen hårt 
förstås, och det har påverkat hans känsla av att stå på scen. Det blir 
så tydligt i teater med maktrelationen, att det är den som står på 
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scen som har makten i rummet, men det kontraktet är egentligen 
väldigt skört. Folk kan ju bara gå upp och ställa sig på scenen.”

Händelsen blev en källa till nya funderingar kring vad man ska 
göra när det inte funkar, hur man kan förebygga den här typen av 
situationer och ha strategier för om det händer något.

De flesta mötena med publiken var dock positiva. John Hanse 
berättar att de var ute mycket och pratade i olika klasser, och 
upplevde att det ofta kunde leda till en intressant diskussion och att 
många elever var förvånade men genuint intresserade av innehållet i 
föreställningen.

Som flera andra scenkonstnärer så lyfter John Hanse fram att 
hur man förhåller sig till publiken och vilken beredskap som krävs 
ofta skiljer sig åt mellan teater för vuxna och teater för barn och 
unga – inte minst när man skildrar känsliga ämnen som kan leda till 
reaktioner från publiken. Att sådana frågor, kanske just därför, bör 
och måste skildras även för en mycket ung publik är han enig i.
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Intervju med Simon Rodriguez

Simon Rodriguez var en del av den ensemble som för Riksteatern 
turnerade med skolföreställningen Vad är det som händer?, skriven 
av Erik Holmström och regisserad av Nora Nilsson. Pjäsen, som 
iscensätter ett experiment där ett forskarlag försöker utröna hur 
en rasist är konstruerad, turnerade runt om i Sverige under hösten 
2015. Pjäsen tog bland annat upp kolonialism, förtryck, förvriden 
historieskrivning och globala kapitalistiska strukturer som orsaker 
till och följder av rasism. Den spelades huvudsakligen för högstadiet.

Pjäsen hade ett väldigt starkt uttryck med mycket effekter, och 
spelades i en anatomisk teater-liknande konstruktion där själva 
dramat pågick mitt i publiken. Simon Rodriguez berättar att en del 
elever blev oerhört chockade av det de såg.

”Det hände flera gånger att folk i publiken svimmade. Det var ju 
mycket blod i föreställningen, vi hade läskiga linser och spelade så 
nära publiken, det var nog många som tyckte att det var otäckt. Vi 
fick bryta när folk svimmade och blev ganska vana vid det, men ofta 
kunde vi fortsätta.”

Han berättar också att ämnet i pjäsen, rasism, delvis var 
känsligt och komplicerat, men inte alltid. Ungdomar har koll, menar 
han, de möter rasism varje dag. Icke-vita ungdomar är vana vid 
problematiken, och alla ser rasism i till exempel sociala medier. Men 
det väckte naturligtvis också reaktioner.

”Det skilde sig åt mellan yngre och äldre ungdomar, för de 
yngre blev det mest läskigt och då verkade de ha svårare att ta 
till sig själva temat. Formen, att vi spelade så nära publiken, var 
speciell och skapade ett särskilt rum. Vi tilltalade också publiken, 
en del accepterade det som en del av teatern medan andra blev 
provocerade och sa emot och protesterade.”
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Han menar också att det är viss skillnad på att spela för helvit 
publik jämfört med mer blandade grupper.

”En gång när vi spelade på en mindre ort i Västergötland var det 
en kille i publiken som jag kände blev väldigt provocerad, den andra 
icke-vita skådespelaren i ensemblen kände likadant. Det är faktiskt 
enda gången jag blivit rädd på scenen. Han stirrade på mig, knöt 
näven och dunkade den i andra handen och jag upplevde honom 
som väldigt aggressiv. Det var hanterbart, men obehagligt förstås 
och då kände jag att det vi gjorde var väldigt osäkrat.”

Teamet hade pratat om säkerhetsaspekter innan, för att vara 
förberedda just på den här typen av reaktioner. 

”Men vi behövde aldrig bryta på grund av sådant eller att det 
blev stökigt. Däremot som hände det att man såg eller hörde något, 
en gång var det en kille som sa ’bög’ i negativ bemärkelse till en 
klasskompis, och då stack jag emellan med att så säger vi inte här, 
utan att behöva bryta fullt ut.”

Simon Rodriguez säger att han hade önskat sig betydligt mer 
uppföljning för eleverna som hade sett pjäsen. Inte minst med tanke 
på händelsen med den fientliga killen.

”Då kände jag verkligen att jag hade velat att någon följde upp 
hans upplevelse. Det hade behövts någon typ av samtal i relation 
till vad publiken hade sett. Jag tror att det är bra när någon utifrån 
kan leda sådana samtal och sen kan skådespelare turas om att vara 
med eller så är det frivilligt, men någon utifrån med kunskap om 
föreställningen och frågorna den tog upp hade behövts.”

Han menar att det är viktigt även med förberedelse som lärarna 
bör stå för. Många visste inte vad de skulle se. Med en sådan här pjäs 
och med den här tematiken så behövs det, tycker Simon Rodriguez, 
annars blir det ett glapp mellan skolan och teatern som försvårar för 
eleverna att sätta föreställningen i ett sammanhang. Att lärarna får 
kunskap och stöd samt material att arbeta vidare med tror han är 
viktigt.

Strax innan pjäsen skulle spelas i Trollhättans kommun skedde 
en tragisk händelse där när en 21-årig man gick in på en skola och 
beväpnad med svärd och kniv dödade tre människor, alla med 



29

utländsk bakgrund. Dådet har av polisen beskrivits som ett hatbrott 
med rasistiska motiv. Riksteatern beslutade att ställa in sina 
föreställningar i Trollhättan med respekt för vad som hänt. Simon 
Rodriguez tyckte själv att det var rätt beslut.

”Vi hade lite delade meningar i ensemblen, och i slutändan var 
det ett beslut som Riksteatern tog. Men vi hade möten innan och de 
lyssnade in oss. Personligen ville jag inte spela, det kändes väldigt 
obekvämt att vara en icke-vit skådespelare och spela just den pjäsen 
där, precis efter att det hände. Då måste man ta ansvar för vilka 
reaktioner som kan komma, och det var jag inte beredd att göra, 
oavsett om de skulle vara bra eller katastrofala.”

Han menar också att det har betydelse att det är en vit man som 
har skrivit pjäsen och att en vit kvinna regisserade den. I det här 
fallet upplevde han inte att det på något sätt stod i vägen för den 
konstnärliga processen.

”Vi hade en jättebra dialog, både med dramatikern och med 
regissören. Hon var väldigt inlyssnande och medveten om att 
hon var just en vit kvinna som skulle regissera den här pjäsen. 
Samtalsklimatet var bra från början, och jag kände att som icke-vit 
med erfarenhet av rasism så vägde mina åsikter tungt, vi fick vara 
medskapande.”

Att vara icke-vit skådespelare är en komplex situation, berättar 
Simon Rodriguez. För honom har det varit en stor personlig konflikt 
att ofta undra om han fått jobbet för att han är bra eller för att han ska 
representera något. Han upplever att ju längre han håller på och blir 
mer etablerad, desto bättre kan han hantera det. Han ser att det går 
framåt, långsamt visserligen, men att fler och fler icke-vita får jobb 
och syns i olika sammanhang. Ändå tänker man på det, säger han.

”Det finns vissa roller som man inte har tillträde till, exempelvis 
klassiker, vi får ju inte se en svart Julia i Romeo och Julia. Och 
framförallt på institutionsteatrarna, de är väldigt vita. Även på 
film är det ensidigt. Jag gör en ständig analys av vilken roll det 
är och hur den ska göras. Svårast att ifrågasätta eller synliggöra 
det perspektivet är om man är den enda minoritetspersonen i ett 
sammanhang.”
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Simon Rodriguez tror att problemet mest ligger hos själva 
teatrarna och att det handlar om vilka som sitter på makten – 
teatercheferna är oftast vita och det avspeglar sig. Han gissar att det 
också kan vara skrämmande för många vita eftersom de är rädda 
för att säga fel och göra fel. En svart teaterchef behöver dock inte 
automatiskt ha kunskapen, säger han, däremot kanske de breddar 
tänkandet lite.

”Publiken är redo, den har varit redo jättelänge. Sverige ser helt 
annorlunda ut nu än vad det gjorde för 30 år sedan, och vill teatrarna 
ha publik så måste de börja anställa skådespelare som är icke-vita. 
Man vill se sig själv på scen, precis som jag ville när jag var liten och 
inte såg någon svart eller brun skådespelare. Det påverkade mig 
mycket.”

Simon Rodriguez tror alltså, i likhet med vad som kommit fram i 
andra samtal under projektet, att det är i första hand teatercheferna, 
kultureliten och makthavarna som måste förändra sina mönster – 
rädslan för att publiken ska protestera är överdriven. Liksom andra 
icke-vita som deltagit i samtal nämner han också att representation 
är viktig, men att han vill att hans skådespeleri kommer före hans 
hudfärg och att hans konst är det som står i fokus – inte hans 
utseende.
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Intervju med Gustav Deinoff

Gustav Deinoff är regissör och konstnärlig ledare för Unga Klara, 
som under hösten 2015 spelade pjäsen Vitsvit i regi av Farnaz 
Arbabi, baserad på poeten Athena Farrokhzads bok med samma 
namn. I en intervju inom projektet Shadowland berättar han om sina 
och teaterns erfarenheter av att arbeta med scenkonst som tangerar 
ämnet rasism för en ung publik.

Gustav Deinoff berättar att både ensemblen och andra inom 
teamet som arbetade med pjäsen hade upplevelser av att det 
förekom öppen men kontrollerad rasism bland skolpubliken vid flera 
tillfällen – både i samband med teaterföreställningen och vid de 
pedagogiska workshops som genomfördes ute i skolorna med alla 
elever som sett föreställningen. Det rörde sig framför allt om hånfulla 
kommentarer, fientliga blickar och även att bete sig nedlåtande mot 
skådespelarna. Han tror att dels pjäsens teman om rasism, flykt, 
utanförskap och kulturkrockar var provocerande för en del elever, 
dels att det spelade in att alla tre skådespelare i ensemblen var icke-
vita och dessutom kvinnor – något som många inte är vana vid. Han 
berättar att teatern tidigt i arbetet hade utarbetat strategier för hur 
de skulle hantera den här typen av reaktioner.

”På och runt teatern har vi nolltolerans mot aktiv rasism. Vi 
tolererar inga kränkande kommentarer, vi säger ifrån genast om det 
händer. Vi förberedde oss på att det skulle kunna förekomma. Vi har 
en idé på Unga Klara om att vi ska vara den alternative vuxne, att vi 
ska förhålla oss till eleverna som till vilken medmänniska som helst. 
Lärare har ett annat långsiktigt tänkande och måste kanske ibland 
acceptera saker på ett sätt som vi inte behöver, vi sätter våra regler 
för teatern.” 

Efter att eleverna sett föreställningen kom ett par pedagoger 
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som var knutna till teatern ut till skolorna och höll en workshop där 
eleverna skulle få möjlighet att prova på att skriva och bli medvetna 
om att poesi kan se ut nästan hur som helst. Ämnet för skrivandet 
var fritt, och tanken var att eleverna skulle få en chans att skriva 
egna texter med inspiration från den språkliga formen i pjäsen. De 
allra flesta eleverna skrev om helt andra ämnen, men det dök också 
upp texter som speglade vad Gustav Deinoff benämner det vita 
missnöjet – vita som upplever att de blir begränsade och ifrågasatta 
när de måste börja inkludera icke-vita i sin verklighet och som tycker 
att deras yttrandefrihet är begränsad när rasistiska uttalanden inte 
accepteras. 

”Även innan det pedagogiska efterarbetet med skrivworkshopen 
så satte vi upp det som regel för eleverna, att skrivandet skulle vara 
respektfullt mot varandra och att ingen sexism, rasism eller mobbing 
skulle tolereras. Vid ett tillfälle blev det så pass stökigt att vi fick 
säga till eleverna att det här är frivilligt och ni som bara vill störa och 
förstöra för de andra får helt enkelt gå. Det blev bara fem elever kvar, 
sådant känns väldigt tråkigt.”

I skolor i andra områden, där den övervägande delen av eleverna 
hade icke-vit bakgrund, såg det lite annorlunda ut. Gustav Deinoff 
menar att det även där saknades en analys av ämnet; eleverna 
känner inte alltid till vad rasistiska strukturer är och hur de fungerar. 
I dessa miljöer fanns det dock betydlig fler direkta erfarenheter av 
rasism. Han bekräftar att skillnaden är oerhört stor mellan olika 
skolor, inte bara beroende på i vilket område de ligger och vilka 
elever som går där, utan också på vilken ork lärarna har att engagera 
sig och hur skolmiljön fungerar. De erbjöd via lärarna alla elever att 
få läsa texten till pjäsen redan innan, och en del skolor hade arbetat 
mycket med den och var insatta när de kom till teatern. Andra hade 
ingen aning om vad de skulle se eller att det hängde ihop med senare 
worskhops. Ibland var det först när pedagogerna kom till skolan som 
de förstod att det satt ihop med pjäsen de sett. Inte heller alla lärare 
visste riktigt vad de hade bokat. I ett område söder om Stockholm 
hade man beslutat att alla 9:or i hela kommunen skulle se pjäsen och 
ta del av det pedagogiska paketet som var obligatoriskt.. Just den 
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kommunen domineras av vit undre medelklass, och Gustav Deinoff 
upplevde det som intressant att komma dit men att det fanns en hel 
del rasism, vilket märktes tydligt både när eleverna kom till teatern 
och såg föreställningen och vid pedagogernas besök efteråt. Men 
där var lärarna mer insatta och engagerade. Gustav Deinoff beskriver 
annars kontakten med lärarna som en av de svåraste bitarna vid 
utökat pedagogiskt arbete med skolor.

”Vi har provat olika sätt att arbeta pedagogiskt, ibland kan det 
vara bra att minimera det och det uppföljande arbetet kan kanske 
göras av en lärare eller någon annan. Men vi har alltid som minst ett 
lärarmaterial. Den här gången bestämde vi redan från början att vi 
ville ha ett omfattande pedagogiskt arbete där vi träffade eleverna 
innan de såg föreställningen och sedan igen när de sett den. Då var 
det jag och några poeter från bland annat Revolution Poetry som 
höll i det. Skådespelarna var inte involverade i den biten, men de 
träffar alltid publiken efter föreställningen. Den här gången hade 
vi nog behövt göra ett grundligare förarbete mellan dem och oss 
pedagoger, och en projektledare som samordnade hela projektet, 
men det fanns inte tid och pengar till det.”

En tanke med elevernas skrivarbete var att de som ville skulle få 
delta i en öppen reading på teatern med sina egna texter, men det 
var svårt att motivera dem, berättar han. Han tror att flera saker 
bidrog till detta – pjäsen spelades bara för niondeklassare, ett år 
i skolan då det är mycket som händer både i tonåringen och runt 
omkring denne. 

”Det är alltid svårt att veta med pedagogiskt arbete i samband 
med föreställningar, man vet inte hur det blir och om det tillför något. 
Ibland får man bara acceptera att det blir som det blir, att det inte 
måste vara perfekt varje gång.”
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Intervju med Camara Joof

Skådespelaren, manusförfattaren och konstproducenten Camara 
Joof var inbjuden till Bibu där hon spelade sin egenskrivna och 
självbiografiska föreställning Pavlovs Tispe. Pjäsen har feministiska 
och anti-rasistiska förtecken och skildrar en ung, svart, bisexuell 
kvinnas erfarenheter och hennes strategier för att stå stark i sin 
identitet.

Camara Joof berättar, liksom flera andra icke-vita scenkonstnärer 
vi pratat med, att hon saknat icke-vit representation och förebilder 
som barn och under tonåren. På den tiden var det ingenting hon 
reflekterade över, säger hon – att röra sig i vita rum var naturligt för 
henne, eftersom hon växte upp i företrädesvis vita miljöer i en stad 
på Østlandet där det fanns få med minoritetsbakgrund. Men det var 
inte bara hudfärgen som spelade roll, menar hon. Att inte ha någon i 
sin närhet eller känna någon som arbetade med konst eller kultur var 
också ett hinder för att tro att det var något hon själv kunde göra.

”Jag visste inte hur det gick till – behövde man utbilda sig, måste 
man arbeta på stora scener eller få skivkontrakt med stora bolag, 
hur och var började man? Jag hade inga svar alls, så jag tog reda på 
det själv.”

Av den anledningen åkte Camara Joof till en konferens om 
scenkonst i Oslo och nästlade sig in för att lyssna och få veta mer. 
Där pratades det mycket om hur svårt det var att nå unga med 
minoritetsbakgrund, att de inte var intresserade av teater och bara 
ville ägna sig åt hiphop-musik. Trots att hon själv höll på med just 
hiphop blev hon irriterad på stereotypen. Hon sa ifrån att om de ville 
nå unga med icke-norsk bakgrund så måste de lyssna på just den 
gruppen, söka upp dem och föra en dialog.

”Jag hade aldrig förstått att jag var del av en problematisk grupp. 
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Jag åkte ju dit för att jag trodde att konsten var till för alla”, berättar 
hon. ”Varför skulle jag behöva ta ansvaret och åka dit, de kunde ju 
lika gärna kommit till mig eller skrivit om det hela i tidningar eller 
liknande. Så jag flyttade till Oslo och började göra egna teaterprojekt. 
Jag var med och skapade Ungdomsfabrikken som tog in konst och 
kultur för unga.”

Hon fortsatte att ta sig in på politiska möten för att ge 
sitt perspektiv och gav dem kritik för att de inte tog in unga 
personer med minoritetsbakgrund som referenser och rådgivare 
i ledningsgrupper. Då blev hon erbjuden att själv sitta med. Och 
genom det skapades Den Mångfaldiga Teaterscenen i Oslo, som 
erbjuder ca 300 barn och unga gratis konstupplevelser varje år.

Camara Joof har själv tagit på sig rollen som 
minoritetsrepresentant. Hon säger att det ibland blir jobbigt och kan 
kännas fel.

”Jag får representera alla minoriteter, om de så är asylsökande 
eller bara födda i ett annat land. Själv är jag ju född i Norge så det 
är bara mitt utseende som ger mångfalden. Visst finns det en 
gemensam erfarenhet för alla oss som är bruna eller svarta, men det 
är mer komplext än så. Det är ett enormt ansvar att möta 20 000 
elever i hela Norge med min pjäs, jag får navigera genom samtalen 
efteråt för att å ena sidan stödja och å andra sidan inte ytterligare 
peka ut de få minoritetspersoner som sitter i publiken. Jag måste 
framhålla att vissa erfarenheter är universella, men många är bara 
mina egna. Det säger inget om någon annan.”

Hon anser att representation av minoriteter och icke-vita på 
teaterscenen inte borde vara ett problem, att alla kan spela klassiska 
roller.

”På teatern är ju allt möjligt. Alla vet ändå att det bara är på 
låtsas, så bara gör det. I Norge har det hänt riktigt mycket på den 
fronten de senaste åren”, säger hon.

Hon berättar att i och med Den Mångfaldiga Scenen och Nordic 
Black Theatre, som fokuserar på att främst in svarta skådespelare 
till sin tvååriga utbildning, så har det börjat byggas upp en bas av 
professionella, utbildade skådespelare med minoritetsbakgrund 
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i Norge. Den Norska Teatern har också upprättat en 
kandidatutbildning i skådespeleri som ges av och på själva teatern. 
Utbildningen är enbart öppen för sökande med icke västerländsk 
bakgrund och flerspråkighet är en kompetens som väger tungt vid 
intagning. De arbetar också mycket med att spela på nynorsk. De 
som gått klart utbildningen får automatiskt ett ettårigt kontrakt på 
teatern.

”Det blir intressant att se vad det gör med institutionerna”, 
säger Camara Joof, ”eftersom de vill ha utbildade skådespelare och 
tidigare har sagt att det är så få med minoritetsbakgrund som har en 
examen och att en tvåårig utbildning från Nordic Black Theatre inte 
räcker. Det argumentet faller nu. Det är möjligt att det inte är helt 
rätt sätt att göra det på, men nu har vi i alla fall något i Norge som vi 
inte hade för fem år sedan – en hel grupp professionellt utbildade 
skådespelare med annan kulturell bakgrund.”

Camara Joof har även arbetat en del i Danmark, mest som 
konstproducent och rådgivare i ungdomskulturfrågor. Hon menar att 
det finns en del skillnader mellan de två nordiska länderna i hur man 
ser på frågan.

”I Danmark är man ovillig att erkänna sin bakgrund som 
imperialistisk nation. Medan man i Danmark frågar sig om det är 
ett problem med representation, så är vi i Norge på det klara med 
att det är ett problem. Vi erkänner problemet, och då kan man göra 
något åt det. Det finns även regissörer med majoritetsbakgrund 
i Norge som gör fantastiska arbeten med de här frågorna. Ibland 
händer det förstås att man känner att ja, frågan är viktig, men måste 
det verkligen vara du som talar om den? Det handlar ju om att 
erbjuda minoriteterna plats, lyssna och inte bara anta att man vet. 
Samtidigt finns det vita konstnärer och journalister som kan mycket 
mer om de postkoloniala perspektiven än jag, och då är det de som 
ska skildra det och skriva de artiklarna. Att jag skulle göra det bara 
för att jag har ’annan etnisk bakgrund’ men saknar djupgående 
kunskap vore absurt. Men jag tror mycket på samarbeten och utbyte 
av erfarenheter.”

Camara Joofs erfarenheter som icke-vit liknar på många sätt 
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dem som andra scenkonstnärer vittnat om i projektet. För henne 
har de fungerat som en drivkraft att målmedvetet bidra till att tvinga 
fram förändring i det norska kulturlivet för barn och unga. 
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Intervju med LeLand Gantt

New York-baserade skådespelaren LeLand Gantt bjöds in till Bibu 
för att i samband Shadowland-projektet spela sin självbiografiska 
monolog Rhapsody in Black, en föreställning om att växa upp i 
miljöer dominerade av bråk och kriminalitet, att vara en svart man 
i USA och om att skapa sin egen väg till framgång och trygghet i 
tillvaron. Pjäsen spelades för högstadieklasser från olika skolor i 
Helsingborg.

LeLand Gantt berättar hur han växte upp i förortsmiljö i 
McKeesport i Pennysylvania, USA. Där var fattigdom, utanförskap, 
våld och maktlöshet utbrett. Han säger att han helt saknade positiva 
förebilder – positiva upplevelser av något alls – när han växte upp. 
Han var intresserad av film och såg mycket tillsammans med sin 
mamma, men hade som barn egentligen inga tankar på att bli 
skådespelare. I high school började han, som enda svarta elev, spela 
med i skolteatern och skriva poesi till skoltidningen. Han upptäckte 
att det var något han var bra på.

”De få filmer som fanns med svarta skådespelare var 
’blaxploitation movies’, jag saknade riktiga inspirationskällor, men 
när jag trädde fram på skolteatern, fick priser för framträdanden och 
min poesi blev uppskattad så förundrades jag över att själv bli någon 
som andra såg upp till. Det var skönt att kunna visa att det finns 
andra möjligheter, att man kan skapa sig en chans även om man har 
sämre förutsättningar.”

LeLand Gantt flyttade så småningom till New York, när han insåg 
att han aldrig skulle få tillräckligt många intressanta teaterjobb om 
han stannade på en mindre ort där teatern som konstform inte var 
lika utbredd. Han studerade och jobbade extra på restaurang och 
arbetade som massageterapeut innan han lyckades etablerade 
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sig med sitt skådespeleri. Rhapsody in Black är den första helt 
egenskrivna pjäsen han arbetat med. Han hade inte skrivit sedan 
poesin i tonåren, säger han, men fick plötsligt lust att skriva och 
bestämde sig till slut för att han skulle utgå från sig själv.

”Jag har inte tidigare medvetet skildrat min egen historia, men 
med den här pjäsen ville jag dels adressera ämnet rasism och 
berätta om det, och dels berätta om det personliga. Om det leder 
till att någon annan känner sig inspirerad är det förstås kul. Rasism 
är inte det enda jag vill berätta om framöver, men det var viktigt att 
göra det nu. På sätt och vis blev jag aktivist först genom den här 
pjäsen. Sedan handlar det inte bara om att vara svart, utan det också 
är en berättelse om ekonomisk utsatthet och underprivilegierade 
omständigheter i förorten.”

LeLand Gantt anser att fler måste engagera sig för att förändra 
de vita strukturerna, att det är individer som upprätthåller 
strukturerna och de därför måste ta ansvar. Han tror att mycket 
beror på okunskap men också på ovilja. Han menar att även i 
USA, där svarta har funnits i stora antal i många generationer, är 
okunskapen fortfarande stor och människor är ovilliga att inse hur 
kolonialismen och slavimporten har format de svartas historia och 
situation i USA.

Detta gäller scenkonsten också, påpekar han. Vita konstnärer 
kan och måste göra insatser för medvetenheten och mångfalden på 
området, även genom att själva skapa anti-rasistisk konst som lyfter 
ämnet. Han hävdar att ett manus kan vara färgblint, däremot aldrig 
rollsättning.

”Det är nödvändigt med kvotering och representation”, säger 
han, ”men det måste bygga på en jämlik strategi som handlar om 
likvärdig konkurrens och inte bara handla om representation i sig, då 
blir det ett politiskt ställningstagande som görs bara för att det ska 
göras. Det måste bedömas i varje enskilt fall. Det behövs också fler 
strategier än casting naturligtvis.”

Han berättar att i New York sker multi-etnisk casting framförallt 
i klassiker – uppfattningen är ofta att exempelvis Shakespeare är 
allmängiltig och att hans pjäser tar upp ämnen som betyder och har 
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betytt något för människan i alla tider och i alla sammanhang – och 
i musikaler. Men han säger också att alla uppsättningar som har 
två svarta skådespelare eller fler i ensemblen lätt ses som ”svarta” 
föreställningar.

”Casting handlar bara om pengar”, menar han. ”Det har hänt 
att vita regissörer har castat en svart skådespelare och publiken 
har uteblivit. Så är det tyvärr på vissa platser, publiken vill inte se 
mångfald. I städer där svarta dominerar kan det se annorlunda ut, 
där finns det exempel på hur den svarta publiken vuxit enormt, men 
då försvinner en stor del av den vita publiken. Man måste titta på var 
teatern ligger och förhålla sig till den publiken – det blir fel att casta 
en svart skådespelare enbart som ett politiskt ställningstagande.”

Flera av Leland Gantts upplevelser, tankar och erfarenheter har 
en genklang i vad andra icke-vita scenkonstnärer berättat i intervjuer 
och seminarier. På scenkonstens praktiska område ser det dock lite 
olika ut i USA och Sverige; Leland Gantt uppfattar att rollsättning av 
klassiker inte utesluter icke-vita skådespelare på samma sätt som 
vi hört de Skandinavien-baserade skådespelarna berätta om. Han 
vittnar om att det finns reella problem med publikfördelning sett till 
etnicitet – vita regissörer vill och försöker öka mångfalden när de 
rollsätter, men det sker ibland på bekostnad av publiktillströmningen. 
De svenska scenkonstnärerna har istället en erfarenhet av och en 
tro på att publiken egentligen inte är motvilliga till mer blandade 
ensembler, utan att det är de styrande inom scenkonstfältet som 
inte vill eller vågar bredda representationen på scenen.
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Intervju med Dimen Abdulla

Dimen Abdulla är dramatiker och skriver både för scenen och för 
Sveriges Radio Drama, där hon under året 2015 var husdramatiker.

Dimen Abdulla upplever att det pågår en förändringsprocess i 
teatervärlden och menar att hon har haft tur som kommit in i denna 
värld just medan den är i rörelse. Hon menar att det finns en kritik 
inom kulturen, framför allt från unga aktörer som vågar ifrågasätta 
strukturerna. Hennes erfarenhet är, i likhet med flera andra 
konstnärer inom scenområdet som vi pratat med, att teatern är en 
liten och sluten värld med fasta positioner och där folk ofta är låsta i 
sina roller.

”Det har gjort att jag ofta känner mig ensam och isolerad”, säger 
hon, ”och jag har noterat att det finns många icke-vita som också är 
ensamma på sina arbetsplatser.”

Hon tycker att mångfalden i den skandinaviska litteraturen och 
dramatiken är fattig, och berättar att hon själv hellre vänder sig till 
sådant som skapas utanför Skandinavien. Representationen inom 
dramatiken innehåller bara enstaka icke-vita erfarenheter. Hon 
refererar till statistik som visar att inom kulturen har 16 % av de 
aktiva utländsk bakgrund, medan det inom teatern bara handlar 
om 13 %. ”Det finns en underrepresentation som inte är baserad på 
upplevelser utan faktiska statistiska siffror.”

Dramatik i sig upplever hon som en textform som lämpar sig väl 
för alternativa former och berättelser. Formen möjliggör flera olika 
perspektiv, säger hon.

”Många av de berättelser jag har läst, sett och inspirerats av 
är främst skrivna av vita västerländska män. Men de dominerar 
inte nödvändigtvis de yttringar jag omger mig med idag. Snarare 
kompletterar de varandra, genom att gå i kollision men också 
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interagera i skrivandet. Men det är klart att jag vill visa alternativa 
berättelser.”

Dimen Abdulla har upplevt att det ibland finns en förväntan på 
henne att skriva om icke-vita erfarenheter för att hon bär detta med 
sig. Det har hänt att hon har blivit ombedd att skriva mer om teman 
som migration, tiggeri, rasism och islam. Men hon känner ändå full 
frihet i vad hon skriver och vilka idéer hon vill förverkliga.

”Jag har undvikit väldigt medvetet att begränsa mig, jag har 
aldrig känt att jag behövt göra våld på mig själv. Ibland behöver jag 
censurera mig själv, när jag inte tagit ställning till frågor av politisk 
art. Jag försöker hålla samtalen mellan mig och mina arbetsgivare 
ärliga”, förklarar hon.

Det kan vara i andra situationer som det blir komplicerat också. 
Dimen Abdulla berättar om ett samtal hon skulle delta i, i egenskap 
av dramatiker, men där hon uppenbarligen skulle stå för något annat.

”Jag blev presenterad som invandraren som skulle prata om 
min flykt till Sverige – av en icke-vit. Min roll som människa blir en 
funktion för att etablera andras idéer och berättelser.” 

Den begränsningen av en själv måste man slå vakt om, säger 
hon.

Dimen Abdulla var med och skrev fram X som sattes upp på 
Unga Klara under 2015. Pjäsen arbetades fram genom devising 
och skådespelarnas egna erfarenheter av rasism utgjorde grunden 
för texten. Dimen Abdulla använde sig också av researchmaterial 
från gruppens samtal, sociala medier och böcker. Hon berättar att 
tematiken rasism som öppen diskussion var nytt för henne, och att 
hon satte stort värde på en blandad sammansättning av människor 
– människor både med vita och icke-vita erfarenheter bidrog 
till diskussionen, vilket gav ytterligare komplexitet till ett redan 
mångbottnat ämne. X handlade också som hur den snedvridna 
historieskrivningen bidrar till vitas dominans i olika sammanhang.

”För mig var det viktigaste att skapa ett gemensamt språkbruk, 
att med den kunskap som alla kom med skapa en språkvärld så att 
det inte uppstod splittringar genom de olika innebörder vi gav orden”, 
berättar hon.
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Hon menar att samarbeten är värdefulla, men att de kräver stor 
lyhördhet, förståelse och ömsesidig respekt. Det är inte alltid helt 
enkelt. Att vara generös med privata erfarenheter gör också att man 
blir sårbar.

”Hur tar man vara på det utan att vara gränslös? Det blir en 
balansakt i skrivandet”, säger hon.

Huruvida rasism och främlingsfientlighet går att skildra för en 
yngre publik tycker Dimen Abdulla är svårt att svara på, men hon tror 
absolut att frågor om empati, mänsklighet och respekt för sig själv 
och andra är en del av den tematiken och att de bör skildras hela 
tiden. Att förstå förtryck är en annan del av den frågan. Möjligheten 
att skildra komplicerade frågor för små barn handlar helt om hur det 
görs och hur den vuxna individen hjälper en ung publik att hantera 
komplexa saker, anser hon.

”Jag upplever de vuxna som rädda och oförmögna att hantera 
och bemöta ungas frågor. Den unga publiken är en högst kapabel 
och nyfiken grupp som bör uppmanas att vara undersökande, också 
i frågor om rasism och främlingsfientlighet.”

Barn är en lika stor del av samhället och deras känslor och 
förståelse för världen borde ges ett högre värde.

”Rasism är ett sätt att ordna världen på. Barn lär sig ordna 
världen, och i ett rasistiskt samhälle lär de sig ordna världen utifrån 
de premisserna”, avslutar hon.

Att teatern som sammanhang är en sluten värld med stela 
strukturer är en uppfattning som Dimen Abdulla delar med de 
flesta andra scenkonstnärer vi pratat med. Samtidigt upplever hon 
att denna värld är i rörelse mot en förändring, och att den yngre 
generationen scenkonstnärer har ett mer kritiskt förhållningssätt 
och letar efter nya infallsvinklar.

Hon poängterar liksom de flesta andra att hon inte vill placeras i 
ett fack för ”icke-vita scenkonstnärer”, men tycker ändå att hon för 
det mesta får stor frihet i att skapa det hon vill. Att samarbeta för att 
verkligen få en mångfald och en ökad förståelse för olika perspektiv 
anser hon värdefullt.

Att scenkonsten kan skildra frågor om rasism och frågor som 
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ligger nära och är sammanknutna med den tematiken betvivlar 
Dimen Abdulla inte alls, utan framhåller vikten av att ta barn- och 
ungdomspublik på allvar och tron på att vuxna måste finnas med 
runt omkring den unga publikens upplevelse.
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5. Workshops, samtal och diskussioner

Elevers tankar och texter –  
workshops i Bagarmossen, Braås och Vara

För Shadowlands räkning gjorde en pedagog och dramatiker 
workshops med elever i årskurs 8 och 9 som sett Riksteaterns 
föreställning Vad är det som händer? på ett par olika skolor i 
Stockholmsområdet, Småland och Västergötland. Eleverna jobbade 
i helklass i sitt klassrum tillsammans med lärare och pedagog. Efter 
inledande dramaövningar och lite samtal fick eleverna i små grupper 
göra en kort scen där en person blev kränkt av en eller flera andra, 
samt hur situationen löstes. Grupperna spelade upp sin scen för 
varandra. Sedan fick eleverna också skriva texter individuellt där de 
reflekterade kring frågor som ”Vad är rasism för dig?, ”Vilka orsaker 
kan det finnas till att unga människor blir rasister?” och ”Vad kan 
man göra för att motverka rasism?”. Frågorna fick besvaras anonymt 
eller med namn, och eleverna informerades om att de skulle ligga till 
grund för en uppläsning under Bibu i Helsingborg och finnas med 
som referenstexter i projektet.

Många elever hade bevittnat rasism på ett eller annat sätt, 
antingen i verkliga livet eller i sociala medier (eller både och). Ett fåtal 
rapporterade att de själva blivit utsatta för det. Sammansättningen 
av elever i samtliga klasser var att vita dominerade i antal. Hur 
många icke-vita elever som fanns i de olika klasserna varierade, men 
de utgjorde i samtliga fall en klar minoritet.

Eleverna hade ett par olika förklaringar till att unga människor blir 
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rasister. Den övervägande delen svarade att de trodde att det först 
och främst beror på vilken inställning föräldrar, äldre syskon och 
andra vuxna runt omkring den unge har och hur de uttrycker sina 
ståndpunkter i frågan. Nästan alla elever svarade att de trodde att 
detta var den största och vanligaste orsaken till rasism bland barn 
och unga. En annan orsak som lyftes fram i många fall var rädsla – 
många trodde att flyktingkrisen har bidragit till ökad rasism och att 
en del svenskar är rädda för att de flyktingar och andra invandrare 
som kommer till Sverige ska kräva för mycket resurser och ”ta över” 
den svenska arbetsmarknaden. En tredje orsak som nämndes var 
fördomar och fientlighet; att om folk hört om en icke-vit person som 
betett sig illa eller begått ett brott så drar de alla över en kam och 
associerar det med hudfärg och religion, vilket inte sker när det är 
vita personer som utför liknande handlingar. Några trodde också 
att media påverkar på så sätt att rapporter om krig, katastrofer och 
våldsamheter från icke-europeiska länder ger främlingsfientliga 
personer stöd för sin uppfattning att icke-vita människor och icke-
europeiska kulturer har en koppling till våld, terror och krig genom 
sin hudfärg och kultur. Att det är lätt att suga åt sig av andra och odla 
sin främlingsfientlighet på internet och i sociala medier, och att detta 
spelar stor roll för spridning av rasistisk propaganda, var många 
ungdomar överens om.

Att maktanalysen kring rasistiska strukturer, och hur dessa 
upprätthålls mellan människor på individnivå i vardagliga 
sammanhang, i stort lyste med sin frånvaro är kanske inte 
helt oväntat när det gäller ungdomar. Ändå är det på flera sätt 
chockerande att läsa i deras texter hur omedvetet språkbruket 
är och hur frekvent användningen av grovt kränkande uttryck 
förekommer – visserligen ofta som citat eller exempel, men utan 
citationstecken, försök till omskrivningar eller någon som helst 
indikation på att det är problematiskt att uttryckligen återupprepa 
kränkningarna. Förekomsten av referenser till rasistisk retorik 
var frekvent i texter från samtliga skolor, och det fanns ingen 
skillnad mellan skolor med olika demografisk sammansättning 
med avseende på ursprung/etnicitet, klass och andel 
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sverigedemokratiska mandat i kommunen. Att använda kränkande 
tillmälen ”på skämt” var något som en del tog upp och menade var 
oproblematiskt. Många uttryckte att de var medvetna om konflikten 
kring rasistisk terminologi, men upplevde också denna konflikt som 
”ny”, samt att de dagligen hörde orden sägas. Även i de scener som 
eleverna improviserade fram för att spela upp för klassen förekom 
kränkande ord om icke-vita i stor utsträckning.

Många elever menade också att rasism i sig bygger på hat mellan 
grupper av olika etnisk härkomst och/eller religioner, men jämförde 
det samtidigt med mobbing, diskriminering och upprätthållande av 
utanförskap på mer allmänna grunder. Detta visade sig också tydligt 
i de improviserade scenerna.

En hel del av ungdomarna såg ganska pessimistiskt på 
möjligheterna att göra något åt rasismen. Några menade att den 
kommer att finnas så länge det finns olika folkgrupper, andra att de 
orättvisor som har grundlagts av historien – och som eleverna fick 
ta del av i pjäsen Vad är det som händer? – är mycket svåra att göra 
något åt. 

Många menade dock att det fanns mycket att göra på individuell 
nivå; att man måste ingripa om man ser någon bli utsatt för 
kränkningar, att det är viktigt att protestera både i sociala medier 
och i det dagliga livet i och runt skolan, och att det är lättare för 
andra att haka på motståndet om en person vågar ta steget att säga 
ifrån. Några rapporterade att de varit i situationer där vuxna, till 
exempel lärare, hade bevittnat en elev kränka en annan utan att säga 
till eller ingripa.

Pjäsen Vad är det som händer? gjorde intryck på många och 
fick dem att fundera mer över hur global orättvisa ser ut och hur 
den västerländska imperialismen har kunnat bli så stark genom 
utnyttjandet av andra delar av världen. Hur rasismen fungerar på 
ett mer övergripande, strukturellt plan tycktes det vara många som 
tidigare inte reflekterat över. Många elever önskade sig mer teater 
och mer kringarbete i samband med föreställningar man sett. Vad 
gällde konstens och då framför allt teaterns möjlighet att påverka 
uppfattningar var meningarna delade. En del av ungdomarna trodde 
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inte att kultur hjälper alls – de menade att åsikter och beteenden 
kommer från föräldrar och andra personer den unge ser upp till 
och omger sig med (även vänner), och då spelar teater ingen roll, 
menade de. De påpekade också att det finns media och annat med 
rasistiskt innehåll som alltid kan verka som ett motgift mot konst 
med andra värderingar. Andra trodde däremot bestämt att konst och 
kultur, och inte minst teater, kunde spela stor roll för ungas sätt att 
forma nya tankar och åsikter och möjlighet att se och uppleva saker 
utifrån andra perspektiv. Flera stycken framhöll att teater blir mer 
levande än film, mer ”verkligt”, och att det därför är svårare att hålla 
ifrån sig och se på som ren fiktion – det är något man upplever direkt 
och därför inte kan ”stänga av” på samma sätt, menade de. Just 
därför trodde de att teater lämpade sig särskilt väl för att förmedla 
budskap som kan väcka tankar och nya insikter.

Med stöd i elevernas framträdanden och texter tycks det stå 
klart att det både behövs kulturella uttryck som väcker tankar och 
perspektiv på rasismens uppkomst och verkningar, och en fördjupad 
diskussion och pedagogiska insatser från skolan och andra vuxna för 
att koppla upplevelsen till det dagliga livet och omsätta kunskapen i 
praktiken.
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The White Stage

Under rubriken ”Den vita scenen/The White Stage” möttes fem 
skådespelare, dramatiker, dansare och koreografer från Danmark, 
Norge, Sverige och USA för att prata om vilka kroppar som får ta 
plats på scenen idag, vilka historier som berättas och ur vems 
perspektiv.

Apropå titeln för samtalet kände alla igen situationen att 
befinna sig i vita rum, och på vita scener, där de som en eller en av 
ytterst få såg ”annorlunda” ut. Några menade att det här är på väg 
att förändras i flera olika typer av rum, även inom scenkonsten. 
En skådespelare upplevde att antalet föreställningar och andra 
sammanhang som består av och vänder sig till blandade ursprung 
hela tiden ökar, åtminstone i Norge, och hon trodde att mer varierad 
representation på scenen vad gäller utseende och perspektiv i 
berättelserna på sikt leder till mer blandad publik och att fler icke-
vita scenkonstnärer och regissörer får ta plats. Hon menade vidare 
att det är viktigt med blandning av teman också – att gestalta både 
minoriteten och majoriteten. En annan skådespelare sa att hon själv 
inte funderat så mycket kring frågan eftersom hon sett mångfald och 
blandning både under sin utbildning och i de fria teatersammanhang 
i Danmark där hon arbetat. Hon hade nyligen fått perspektiv på 
hur det kan se ut på andra håll, och då framförallt på de stora 
institutionsteatrarna.

Det påpekades att icke-vitas historia ser olika ut i olika länder 
och kulturer, bland annat beroende på hur omfattande kolonial 
utbredning landet haft och hur stor del av befolkningen i landet 
som är icke-vita samt hur länge dessa funnits där i större antal. 
Den vita normen är därför också lite olika konstruerad vad gäller 
hur den manifesteras genom kroppen, språket eller andra saker. 
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Detta påverkar vilka strategier och perspektiv som behövs, tyckte 
en skådespelare, eftersom insikten i hur historien skrivits och i 
orättvisor mellan majoritet och minoritet är olika gamla i olika 
samhällen.

Samtliga deltagare hade erfarenhet av att på ett eller annat sätt 
utmana den vita normen, ibland kanske mest genom att ta plats på 
scen med sin icke-vita kropp. En av dem trodde att det är när vita 
känner sig exkluderade som en konflikt kan uppstå. Han menade 
att det lätt händer – om det finns mer än en icke-vit skådespelare 
i ensemblen så räknas det genast som ”black art”. Han menade 
också att man som icke-vit måste utmana och provocera för att 
få uppmärksamheten; den krävs för att folk ska lyssna. En annan 
berättade att hon hade flera små strategier för egen del för att 
bidra till att motverka att skildra stereotypen av den icke-vita. Bland 
annat väljer hon roller med omsorg och funderar alltid noggrant 
igenom hur hon ska spela en roll när hon väl tackat ja. Hon försöker 
också komma åt roller med hög status för att undvika att vara den 
förtryckta icke-vita personen.

De icke-vita historier som skrivs just nu är i stor utsträckning 
självbiografiska, kanske delvis beroende på den allmänna 
självbiografiska trend som råder även inom litteratur och annan 
konst. En skådespelare berättade att (vita) författare han kände 
ofta fått som instruktion att skriva om det de vet något om, vilket 
begränsar vad mänsklighet är eftersom det bara blir vita historier 
som berättas. Samtidigt var han djupt kritisk till att vita ska få skapa 
icke-vita berättelser och gestalta icke-vithet. En annan trodde att 
”based on a true story” är ett koncept som fascinerar, och inte 
minst en ung publik. Hon tyckte dock att det är tråkigt om detta helt 
exkluderar ren fiktion. En tredje framhöll att verklighetsbaserade 
berättelser inte bara sätter sin prägel på hur publiken tar emot 
dem, utan också påverkar hur de framförs – att de gör något med 
scenkonstnären själv. Hon berättade också om sina rötter inom 
feministisk tradition och hur hon därför alltid bar med sig tron på 
att det personliga är politiskt. Det fanns en uppfattning om att 
den icke-vita kroppen automatiskt är politisk och påverkar andras 
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uppfattning även om konsten inte är politisk i sig. Det lyftes också 
fram att politisk dock kan betyda olika saker i olika kontexter. Ibland 
är det inte det att själva föreställningen är politisk, utan valet att 
spela den ses som ett politiskt ställningstagande. Det kan också vara 
publikens eget ”inre filter” som gör en berättelse politisk; den som 
vill se politik i något kan alltid göra det, menade en scenkonstnär, 
liksom att omgivningen i stort kan tillskriva ett konstverk politiska 
attribut som inte varit upphovspersonens avsikt att främst 
fokusera på. En dansare hade varit med om att hon stoppats från 
att genomföra en skolföreställning, trots att den inte alls hade med 
politik att göra, eftersom skolan låg i ett område där 25 % röstade 
på Sverigedemokraterna och lärare och andra var oroliga för att hon 
som icke-vit scenkonstnär skulle spela där.

En skådespelare menade att han ville försöka göra sin personliga 
erfarenhet till en allmän sanning genom att dela den. Även om det 
finns andra sanningar så är målet ändå att göra den till ytterligare en, 
menade han. En annan skådespelare menade att för henne var det 
tvärtom viktigt att poängtera att det var hennes egen historia, även 
om hon förstår att hon i publikens ögon lätt blir en representant för 
alla icke-vita när hon spelar ungdomsteater.

Hur publiken ser ut kan skilja sig mycket åt på olika platser 
och beroende på vilken scen det gäller. Utifrån det enda exemplet 
kunde vi dock se att det i USA kan se väldigt annorlunda ut jämfört 
med i Skandinavien. I Baltimore, som i och för sig är en stad där 
icke-vit population dominerar, är teaterpubliken väldigt blandad, 
berättade den USA-baserade skådespelaren. I Norge arbetar man 
mycket med så kallad publikutveckling och har som mål att locka 
fler minoriteter till scenerna. Här är problemet dock ett annat, och 
skiljer sig även från i Sverige – institutionsteatrarna är populära, de 
flesta föreställningarna säljer slut snabbt och frågan är då vad man 
ska göra, eftersom man inte vill exkludera sin redan trogna publik. 
I alla undersökningar visar det sig också att den minst frekventa 
teaterbesökaren är en ogift, vit man från undre medelklassen, men 
att försöka locka denna grupp till teatern arbetar man inte alls 
med, vilket har att göra med att den gruppen ger färre ”poäng” i 
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den politiska diskursen och är privilegierad på många andra plan, 
menade den norska skådespelaren.

Flera av de medverkande kunde utifrån sina erfarenheter skriva 
under på att det är främst inom barn- och ungdomsteatern som det 
finns mångfald i publiken, vilket till största delen beror på att den 
unga publiken kommer genom skolans försorg. Flera stycken hade 
en mycket djup tro på att konsten – och inte minst scenkonsten – 
kan förändra barn och ungdomar på djupet genom att ge dem nya 
perspektiv på olika saker, och att konstens påverkan kan vara enorm. 
En skådespelare upplevde att en av de mest spännande sidorna 
med att spela för unga är att försöka öppna för dialog och intresse 
mellan grupper och individer och inte öka motsättningarna utan 
nyfikenheten och förståelsen. En annan berättade hur han ibland 
chattar med ungdomar som suttit i publiken vid någon av hans 
föreställningar och som har frågor. Ibland kommer det allvarliga, 
djupt personliga frågor från ungdomar, till och med frågor om 
självmordstankar från unga svarta killar som känner igen sig i den 
frustration och vilsenhet han skildrar i sin senaste föreställning. 
Han menar att det inte alltid är viktigt vad man gör, utan mer att 
man svarar och visar engagemang, och att man får vara beredd på 
reaktioner om man väljer att spela teater om starka teman som 
berör. En tredje skådespelare berättar om hur hon alltid kollar upp 
vilka kontaktytor det finns för ungdomar i den kommun där hon 
spelar sin föreställning, så att hon kan sätta ungdomar som behöver 
prata i kontakt med ungdomsmottagningar, organisationer för 
hbtq-frågor och anti-rasistiska mötesplatser. Hon är alltid tydlig 
gentemot publiken med att hon på inget vis representerar alla 
svarta, alla bisexuella eller alla kvinnor, men är medveten om att 
hon sätter saker i rörelse genom sin föreställning. Hon menar att 
det är av yttersta vikt att ta hand om detta och ta ett visst ansvar 
för publikens reaktioner när man själv har valt hur man berättar sin 
historia och att spela den för en ung publik som inte själva väljer att 
se den.

Erfarenheter av att ha en icke-vit kropp finns alltså i såväl 
Skandinavien som i USA, både inom dans och teater, men hur 
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dessa erfarenheter ser ut skiljer sig lite åt. Vilka strategier man 
som scenkonstnär använder sig av, både för att möta och hantera 
den vita normen och för att bemöta sin publik, kan också se olika 
ut. Det samtalsdeltagarna dock är överens om är vikten av att 
öka mångfalden både i vilken historia som berättas och vem som 
berättar den.
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Att skildra rasism

Panelsamtalet ”Att skildra rasism” ägde rum under Bibu 2016. 
Fem personer verksamma som regissörer, konstnärliga ledare 
och teaterforskare diskuterade hur de arbetar med skildringar om 
rasism i scenkonsten för en ung publik, varför det är viktigt och 
hur de bemöter denna publik. Erfarenheter från både Tyskland och 
Sverige var i fokus.

De tyska teatrar som var representerade berättade att de arbetar 
med postkoloniala perspektiv och vad de kallar ”post-migration”. I 
forskning om migranter som skapar teater har det visat sig att detta 
sällan ses som konst – inte ens när de har konstnärlig utbildning 
från sina ursprungsländer. För resten av samhället och kultureliten 
räknas de inte; synen är att de skapar ”iransk kultur” eller ”turkisk 
kultur” och så vidare. Teaterforskaren arbetar med ett arkiv för 
dessa bidrag till konsten, och menade att det är viktigt att inte bara 
verka för etnisk, utan också för estetisk, mångfald. Hon ansåg det 
också viktigt att stärka minoritetskonstnärerna och ge dem kraft till 
motstånd för att undkomma en invand och påtvingad offerroll.

Vidare menade de tyska scenkonstnärerna att det är viktigt 
att blottlägga ras som social konstruktion för publiken, och vara 
medveten om att denna konstruktion är djupt rotad i den koloniala 
strukturen och att den påverkar det dagliga livet. Därigenom görs 
konstruktionen verklig och till en faktisk realitet i människors vardag.

En svensk teaterchef poängterade att diskussionen om ras 
behövs. Det är lätt att tro på ”färgblindhet”, men det är inte samma 
sak som anti-rasism. ”Andra” raser konstrueras mot bakgrund 
av den vita normen, och det är viktigt att förstå att så länge det 
finns rasism så är ras en konkret fråga. Hon menade också att 
bristen på historiekunskap är ett problem. Icke-vitas framsteg 
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och insatser osynliggörs i historieskrivningen, även den kulturella 
och konstnärliga, och även när dessa icke-vita personer är födda 
i och verkar inom Sverige. Viktiga milstolpar i icke-vitas historia 
inom konsten och kulturen förbises och förs inte vidare – icke-vita 
konstnärer har funnits långt tidigare, men har uteslutits ur konst- 
och teaterhistorien.

Vad gällde hur man skapar och förhåller sig till anti-rasistiska 
teman inom scenkonsten fanns flera strategier. I Tyskland hade 
regissörerna arbetat med att diskutera kring vad teatern ska vara 
och vem den ska vända sig till. De var eniga om att det måste vara 
ett mål att skapa teater för alla genom att medvetandegöra vit 
dominans i scenkonstvärlden, öppna upp för en varierad publik 
gällande ålder, kön och etnicitet och försöka förena denna publik till 
ett gemensamt vi. De hade arbetat bland annat med undersökande 
och dialog med invånarna och den presumtiva publiken, ställt 
mångfald bland skådespelare, dramaturger och andra funktioner 
på teatern i centrum, och även arbetat med att fokusera på ras, kön 
och sexualitet gällande representation. De hävdade värdet av möten 
mellan olika ursprung och identiteter inom den konstnärliga gruppen 
för att lära sig av varandras perspektiv. De trodde också att publiken 
egentligen förstår och är beredda på denna mångfald.

En svensk regissör framförde att det kan vara svårt att arbeta 
med minoritetsfrågor utan att skambelägga dem som tillhör 
normen, men att man måste försöka göra det genom att visa att 
utrymmet för dem inte krymper utan att utrymmet i stort vidgas. 
Hon sa att vi är alla privilegierade på något plan, i någon situation – 
även minoriteter. Att ha vuxit upp i Sverige som icke-vit kan medföra 
privilegier gentemot dem som har kommit hit senare under sitt liv. 
Hon menade att det är smärtsamt att behöva inse sina privilegier, 
men att det är nödvändigt för alla.

Det framhölls också att representation måste ske på två plan; 
dels är det viktigt att lyfta den icke-vita erfarenheten, dels är det 
också nödvändigt att låta den icke-vita konstnären slippa gestalta 
sin ras. Att vara medveten om vilka roller som ges till vem är också 
ett betydelsefullt arbetssätt. Att inte rollsätta den enda icke-vita i 
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en ensemble som skurken i dramat är ett enkelt sätt att undvika 
att reproducera stereotyper. Men ensemblens sammansättning 
ansågs också spela roll; om ensemblen är blandad behöver det inte 
bli ett problem. Det handlar om att visa en mångfald skildringar av, 
berättelser om och roller för icke-vita – annars blir stereotypen lätt 
allenarådande, eftersom den redan finns överallt och inte minst på 
film och i populärkulturen. Att uppnå detta bygger delvis på att ha en 
analytisk och medveten genomgång och diskussion av manus och 
rollsättning.

En tysk teaterledare berättade om hur hon samarbetat med en 
svart skådespelare som tackat nej till att spela just en sådan utpekad 
roll, eftersom han upplevde att han främst sågs som svart och först 
därefter som skådespelare när han stod på scen. En annan sa upp 
sig från teatern efter några år, då han kände att han ville gå vidare 
och bredda sig och inte bara spela politisk teater om anti-rasistiska 
teman, något som hon uppmuntrade och förstod.

Samtliga deltagare är eller hade varit verksamma vid scener 
som vänder sig helt eller delvis till en barn- och ungdomspublik. De 
var överens om att detta kan vara svårt, eftersom barnen kommer 
med skolan och inte själva har valt att vara där. En relation med 
skolan blir nödvändig och det kan vara svårt och ibland nervöst 
för teatern att tvingas förhålla sig till. I Tyskland hade man mer 
erfarenhet än i Sverige av att det var svårt att gestalta och diskutera 
direkt politiska frågor, eftersom lärarna är rädda för detta och för 
föräldrarnas reaktioner. Man var överens om att teater i vilket fall 
som helst måste anpassas för en ung publik, och att det skiljer 
sig från vuxenpublik inte minst ur ett klassperspektiv – den vuxna 
teatern har nästan uteslutande över- och medelklasspublik, medan 
barnen är mer blandade. Publik generellt sett uppfattar det olika 
om en anti-rasistisk pjäs bara spelas av vita skådespelare jämfört 
med en blandad eller icke-vit ensemble, och starka kvinnor på scen 
respekteras också mindre än manliga skådespelare.

De svenska scenkonstnärerna lyfte att Sverige är ett segregerat 
land och att detta syns tydligt på barnpubliken, särskilt i 
storstäderna där området barnen växer upp i avgör vilken mångfald 
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de möter till vardags. En av dem poängterade att det är viktigt att 
vara tydlig med vad man vill med sin teater, att stå för sin ståndpunkt 
även utåt och våga vara en alternativ vuxen för de unga som kan 
representera andra perspektiv än föräldrar och lärare.

Både de svenska och tyska scenkonstnärerna la vikt vid 
representation, och att arbeta med den både ”tyst” genom att ha en 
blandad ensemble och att ta upp teman som knyter an till rasism, 
invandring och mångfald. Man måste vara medveten om att det finns 
rasism även bland barn, sa en deltagare, och därför ha strategier 
för kränkande handlingar från skolpubliken. En sådan strategi är att 
våga bryta föreställningar om publiken beter sig för respektlöst eller 
om stämningen blir tydligt otrygg. En annan tyckte att det samtidigt 
är viktigt att veta att barn – och särskilt mindre barn – inte alltid 
är medvetna om vad deras ord och handlingar faktiskt betyder. De 
repeterar vad de hört av vuxna och äldre barn och då måste man 
möta det på ett annat sätt. En av de tyska regissörerna menade att 
barn ibland inte förstår eller vet vad rasism är, men att hon mött barn 
som fått svaret på den frågan genom teatern och därför kunnat sätta 
ord på en upplevelse de haft eller något de sett eller hört.

Det visar sig alltså att det finns många gemensamma mål och 
erfarenheter inom den politiska scenkonsten för barn och unga i 
Tyskland och i Sverige. Man har till stor del gemensam syn på att 
ämnet är och ska vara centralt, och att scenkonsten kan bidra till att 
barn och ungdomar får insikt i och kunskap om frågor kring rasism.

Samtidigt finns det skillnader mellan länderna. I Tyskland har 
man mycket fokus på invandring, medan diskussionen om ras är 
mer tydlig i Sverige. Här tycks teatern också ha lite större frihet i att 
utforma sin scenkonst även när den riktar sig mot en skolpublik, 
medan det är svårare i Tyskland att låta barn se direkt politisk 
scenkonst, vilket eventuellt delvis kan bero på olika dominerande 
barndomsdiskurser i de två länderna och olika system som styr hur 
utbildning respektive familjeliv är organiserade och vilka normer som 
råder kring detta.
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Att tala om teater –  
pedagogik och politisk teater

Under Bibu ordnade Shadowland-projektet ett samtal mellan teater- 
och kulturpedagoger, dramatiker, regissörer och konstnärliga ledare 
som handlade om huruvida det i samband med teater i allmänhet, 
och politisk sådan i synnerhet, behövs någon form av pedagogiska 
eller uppföljande insatser riktade till en ung publik. Även i det 
inledande samtalet som projektet tog avstamp i under hösten 2015 
kom frågorna upp i ett panelsamtal som fyra regissörer deltog i.

Regissörer och dramatiker menade att de helst enbart vill 
fokusera på själva konsten och att det är den som måste stå i fokus 
– konstverket ska kunna stå för sig självt. Om det däremot leder 
till ett samtal på ett eller annat sätt kan det förstås vara intressant 
och önskvärt, menade någon. De med teater- och kulturpedagogik 
som arbetsfält upplevde att det oftast är värdefullt att knyta 
teaterupplevelsen till ett samtal och ibland även till mer konkreta, 
pedagogiskt orienterade aktiviteter av olika slag. Att regissörerna 
själva skulle vara inriktade på denna verksamhet var dock inget som 
de upplevde som nödvändigt. Det fanns också förståelse för att alla 
skådespelare inte vill eller kan möta publiken eller engagera sig i 
någon form av sådant möte. En dramatiker och pedagog menade 
att det är mötet mellan publiken och konsten i sig som måste vara 
en del av fokus när man gör teater för barn och unga, och att en 
pedagog och i vissa fall även konstnärerna själv kan fylla en viktig 
funktion i detta möte. En teaterpedagog framhöll att pedagogiken 
inte handlar om att lära ut på samma sätt som i skolan – här är det 
inte resultat som räknas eller en kunskap som eleverna ska tillskansa 
sig, utan det man eftersträvar är en möjlighet till meningsskapande 
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på deras egna villkor. En annan pedagog poängterade att det inte 
får vara ”fult” att tala om teater och konst – även om konstverket är 
något eget så måste det få diskuteras och dissekeras. En regissör 
och dramatiker höll med och menade att samtal om konst alltid är 
värdefulla i sig.

Ytterligare en regissör sa att han tyckte det var tråkigt att det 
anses fult att göra pedagogisk konst. Han berättade att han själv 
har pedagogiska tankar när han skapar sina verk som går ut på 
att ställa frågor som är öppna och som han själv inte har svar på. 
Konstverket måste kunna stå för sig självt, men om lärare eller 
andra väljer att jobba efteråt med pjäsen så är det bra. Det måste 
inte finnas en motsättning i det. Han hade erfarenheter av att spela 
för mindre barn där han alltid låter publiken möta ensemblen före 
föreställningen, och ibland även jobbar med workshops efteråt.

Att pedagogik är ett stort begrepp innebär att den pedagogik 
som sker i samband med en teaterföreställning inte är detsamma 
som det pedagogiska sammanhanget i skolan. Att arbeta med 
teater- och dramapedagogik är att ta upp andra frågor än skolan 
och att kulturpedagogiken ska fungera som pedagogiska metoder 
snarare än att förmedla direkt kunskap. Någon framhävde att det 
är mötet som är viktigt och att det ger en förutsättning för det 
goda samtalet – att vara konstnär behöver heller inte utesluta att 
man engagerar sig i kulturpedagogik. En regissör menade dock att 
teaterkonsten när den riktar sig till skolan lätt blir smittad av att 
skapa förståelse och kravet på att lära ut någonting. Konsten ska 
inte behöva anpassas utan måste få vara konstig och udda och 
ifrågasätta eller irritera på ett sätt som skolan inte kan eller ska, 
menade han. Däremot trodde han att elever skulle behöva mer 
undervisning om konst, och att svenska skolan är sämre på detta än 
i många andra länder. En teaterpedagog berättade att hon upplevde 
att skolorna behöver stöd i just detta, och att hon kan fungera som 
en brygga över den klyfta som finns mellan skolan och konstvärlden.

Att barnpublik och inte minst en skolpublik aldrig är en frivillig 
publik var samtliga medvetna om. En pedagog berättade att hon 
ofta möter barn som inte har vuxit upp med konst och kultur och 
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att de känner sig vilsna och ofta till och med dumma, något som 
lärarna har svårt att fånga upp. Där trodde hon att pedagogens 
arbete på teatern kunde vara extra värdefullt. Hon fick medhåll av 
en annan pedagog som ansåg att just för att barnen inte är där 
frivilligt så kan vi inte förbjuda dem att reagera på sitt eget sätt. I 
det sammanhanget behövs det publikvärdar och pedagoger som 
kan underlätta både för lärare och inte minst för ensemblen och 
teamet på teatern. Teatern ska också på något sätt kunna erbjuda 
ett högkvalitativt samtal kring konst, tyckte hon, oavsett om 
konstnärerna själva vill vara en del av det samtalet eller inte.

Huruvida teatern har något ansvar alls för reaktioner från den 
unga publiken rådde det delade meningar om. En regissör och 
konstnärlig ledare menade att teatern inte har något ansvar alls, 
medan en annan tyckte att det är ett stort socialt ansvar. Ytterligare 
en regissör instämde i detta och påpekade att det är just det som 
är skillnaden mellan att göra teater för barn- och ungdomspublik 
jämfört med för en vuxen publik. En lärare i publiken vid samtalet 
på Bibu menade att teatern måste ta ett visst ansvar, eftersom 
teaterbesöket innebär helt andra regler och referensramar än inom 
skolkontexten och att väldigt få lärare själva har kunskapen om 
vad som händer och gäller på en teater. Någon måste etablera den 
förståelsen, menade hon. En teaterpedagog påpekade att vi alla 
som vuxna har ansvar för barn och unga, överallt, alltid. Att teatern 
har ett stort ansvar för följderna av publikens beteende, exempelvis 
gällande säkerhetsfrågor och särskilt om lärarna inte är med vid 
själva föreställningen, var några av deltagarna och flera lärare och 
pedagoger i publiken överens om.

Hur teater- och/eller kulturpedagogik kan se ut är ett stort fält 
av möjligheter; allt från att se på själva teaterbesöket och mötet 
med konsten i sig som något lärorikt, till att ordna workshops och 
liknande för lärare och/eller elever som på något sätt anknyter till 
själva teaterföreställningen. Att ta hand om elevernas lust att själva 
skapa, inte tillsammans med professionella konstnärer men i ett 
eget rum på sina villkor, var en önskan som både regissörer och 
pedagoger framförde. En konstnärlig ledare berättade hur de vid 
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teatern där hon arbetade alltid låter publiken undersöka teaterns 
miljö innan föreställning, talar om tydligt för publiken vad som ska 
hända och hur det fungerar, och menade att det i sig är en form av 
pedagogik som gör eleverna bekanta med sammanhanget.

Det framfördes också att efterarbete och uppföljning inte 
behöver vara något som teatern i sig erbjuder eller som sker på 
själva teatern, utan att det är ett arbete som kan göras i skolorna 
efter teaterbesöket – något som prövats både inom Shadowland-
projektet i samband med Vad är det som händer? och av Unga Klara 
med Vitsvit. 

I intervjuer med andra skådespelare och regissörer inom 
projektet har det visat sig att det även finns konstnärer som lägger 
stor vikt vid och ser stark betydelse av efterarbete och pedagogiskt 
inspirerad uppföljning till teaterföreställningar. Elever som sett 
föreställningen Vad är det som händer? och elever som även deltog 
i workshops efter att ha sett den efterfrågade i stor utsträckning 
själva just kringarbete och diskussion, och menade att kände 
ett behov av att formulera sina egna tankar kring upplevelsen 
och att detta gav dem något extra och en större möjlighet att se 
komplexiteten i frågan som pjäsen arbetade med.
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Skådespelaren

Panelsamtalet ”Skådespelaren” ingick i projektets avslutande 
arrangemang på Unga Klara i mars. Fyra skådespelare deltog i 
samtalet.

Flera av skådespelarna berättade om erfarenheter där de blivit 
utsatta för hot, förakt och nedsättande behandling av publiken 
i samband med olika föreställningar de spelat. En skådespelare 
berättade om direkt hat som uttryckts genom bland annat hakkors 
och saker som kastades mot ensemblen i samband med en 
föreställning på Ung Scen Öst som iscensatte rasism. Även icke-
vita ungdomar i publiken drabbades. En annan berättade om hur 
det sattes igång ett drev utifrån mot hela teatern för att de castat 
honom som icke-vit i en klassisk pjäs där rollen tidigare alltid spelats 
av vita skådespelare. Det fanns även upplevelser av att publiken 
känt sig provocerad och med stämningsläge och subtila gester 
visat hånfullhet. En skådespelare från Unga Klaras Vitsvit menade 
också att publiken inte bara blivit provocerad av skådespelarnas 
utseende, utan också av det faktum att hela ensemblen bestod av 
kvinnor. Normerna som styr handlar inte bara om hudfärg utan 
också om kön, menade hon, i en struktur som kan betecknas 
som ett vitt patriarkat. Ett annat problem kan vara att den vita 
majoritetspubliken känner sig exkluderad när minoritetspubliken 
tydligt adresseras.

Samtidigt var skådespelarna överens om att problematiken 
egentligen inte börjar med publiken. Flera av dem uttryckte att 
publiken i allmänhet är och länge har varit redo för att se icke-vita 
roller i klassiska pjäser, roller som oftast spelats av vita skådespelare, 
och att rädslan för förändring snarare ligger hos teatrarna själva. 
En av skådespelarna lyfte att det går långsammare i teaterns rum 
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och struktur, och särskilt på de större teaterinstitutionerna, än vad 
det gör i publiken som varje dag lever i en mångfaldsverklighet. 
En annan höll med och poängterade att det är makthavarna som 
måste ta andra beslut och inte låta sig skrämmas av yttre politiskt 
motstånd i frågan. Att publiken inte själva kan hållas ansvariga för 
sitt ursprung påpekades också. En strategi för att ändra på detta 
kan vara kompetensutbildning i vita normer, framförallt för dem 
som skapar teater, en annan att de styrande utökar sina nätverk. 
En skådespelare menade också att förändring är möjlig även på 
andra plan, som att reflektera mer över hur icke-vita skådespelare 
framställs; vilka roller de tilldelas, vilken kostym de ges och hur 
scenografin utformas. Små saker kan bidra till att bryta fördomar 
och återskapandet av stereotyper. Även enskilda individer inom 
teaterarbetet måste ta ansvar.

Skådespelarna upplevde att deras kroppar blir tydligt politiska, 
och att det känns begränsande i arbetet. De menade att de hellre 
ville prata om och synas för sin konst än för sitt ursprung, och att det 
blir extra svårt om man är ensam icke-vit i en ensemble – att själv 
ställa krav och göra sin röst hörd känns riskfyllt när jobben är få.

Även om flera av dem uttryckte tro på och vilja till att jobba med 
anti-rasistiska och icke-vita teman i teatern, så tryckte de också 
på att de ville spela ”mainstream”-roller och klassiska roller, vilket 
nästan bara sker om man är tillsvidareanställd på en teater. Det 
fanns en samstämmig önskan om att få spela alla typer av roller 
inom olika teman, och vikten av att normalisera det ”annorlunda” 
utseendet inom scenkonsten och verkligheten i stort.
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Berättelsen

Samtalet ”Berättelsen” ägde rum under projektets avslutande 
arrangemang på Unga Klara. Fyra dramatiker och manusförfattare 
från teater och film medverkade och pratade om varför det finns 
så få skrivna berättelser som behandlar icke-vita erfarenheter, 
vilka begränsningar de upplever i sitt skapande av anti-rasistiska 
respektive andra berättelser och hur de förhåller sig till vita narrativ.

Att berättelser bottnar i olika erfarenheter var något som 
deltagarna var överens om, och att det inte finns en ”annan” 
berättelse, utan många berättelser eller olika versioner av dessa. 
Att berättelser måste vara värdefulla för att gestaltas, och att detta 
värde i mångt och mycket skapas hos den som ska bekräfta dem, 
kan vara en orsak till att vissa berättelser osynliggörs. Att ens känna 
till att vissa berättelser finns är en förutsättning för att de ska få 
synas. En dramatiker upplevde att teaterns värld är komplex; den 
både stänger ute och stänger inne, och hon kände att hon själv 
ibland blev inlåst i normen och att det kan vara skrämmande med 
alla de tusen perspektiv som finns och att ta ansvar för det. Liksom 
skådespelarna lyfte författarna att det är viktigt för alla att ta del 
av berättelser som man inte själv omedelbart identifierar sig med, 
eftersom det först är då man kan se något med nya ögon. Så lär man 
sig också ett nytt språk, menade en, och en annan poängterade att 
språk inte är envägskommunikation utan att det ska mötas av ett 
svar, och att det är omöjligt att veta hur publiken ska svara. Man 
måste också vara medveten om att man lätt kan iscensätta det 
motsatsförhållande som man ville undkomma, och en tredje höll 
med och menade att man behöver balansera separatism och att 
öppna upp mellan grupper. Ytterligare en framförde vikten av att 
det man i längden vill uppnå är reciprocitet. Ibland måste man slåss, 
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men målet är ändå att mötas och kunna berätta varandras historier, 
tyckte han – att skapa ett större vi.

En författare berättade att hon säger nej till att göra pjäser 
om ”de andra”. Hon vill göra sin egen konst och inte fylla ett hål åt 
teatern. Hon känner sig låst om hon måste berätta en viss typ av 
historier på grund av sitt ursprung och upplever att det begränsar 
hennes konstnärlighet. Frihet är att få berätta andra saker också, 
summerade hon. En annan menade att det ändå är viktigt att befästa 
sin identitet och även i sitt skrivande, eftersom hennes röst behövs 
och också är viktig för att kommande generationer ska se att det inte 
bara är vissa utseenden och vissa berättelser som räknas. Hon hade 
erfarenheter av ett rikt och varierat kulturliv från sin uppväxt, präglat 
av hennes föräldrars ursprungskultur, och påpekade att det finns 
mycket konst och kultur som skapas av minoritetsgrupper, men 
den sker i det tysta, utan medel och på basis av volontärers arbete. 
Att synliggöra och själv lyfta fram det hon fått med sig därifrån 
såg hon som viktigt. Det framfördes också att frågan om att skapa 
anti-rasistisk konst ofta kunde upplevas som välvilligt ställd, men att 
det kan bli komplicerat för att det också odlar ”annorlundaskapet” 
ytterligare. Frågan är komplex då den å ena sidan är viktig, å andra 
sidan väcker en önskan om att slippa ”göra svart konst bara för 
att jag är svart”. Representation är det som skapar möjligheten 
att ta plats, samtidigt som den grundlägger en begränsning av 
vilka berättelser minoriteterna skapar för att få tillträde till den 
representationen, menade han.

Författarna var, liksom skådespelarna, eniga om att det 
är flera systemfel som ligger bakom hur det ser ut. De erfor 
att beställningsverken från teatrarna aldrig bottnar i deras 
erfarenheter och att det leder till begränsade teman och former 
för berättandet. En författare beskrev hur hon inte iscensätter 
konflikter alls; hon upplevde hela idén med att ställa ont 
och gott mot varandra och sedan välja sida som en kolonial 
berättelsestruktur. Hon fick medhåll av en av de andra, som 
menade att hela vår grundläggande aristoteliska dramaturgi i sig  
är vit, och en tredje underströk att det i mångt och mycket handlar 
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om västerländsk kulturimperialism och kapitalistiska strukturer.
Institutionsteatrarna upplevdes som tröga att förändra och fast 

i stela strukturer, och det lyftes även fram att det knappt kommer 
in några ansökningar till Kulturrådet från minoritetsgrupper eller 
som berör dessa teman; systemfelet är grundlagt redan tidigare. En 
dramatiker var väldigt kritisk till hela systemet – hon menade att vi 
måste ifrågasätta vad teater är och vad det ska vara. Andra ansåg 
att det är viktigt att kämpa sig in på institutionerna och göra sig till 
en del av ”mainstream”-konsten, just för att skapa mångfald genom 
normalisering. Men att dessa institutioner behöver mer kunskap, 
ta hjälp av forskning och vidga sina nätverk mer var alla överens 
om – att våga fråga och ifrågasätta. Någon ansåg att mer utbildning 
och diskussion inte borde behövas och att det mest blir att bocka av 
ett upplevt ansvar, medan en annan höll fast vid att det fortfarande 
behövs. Utbildning och seminarier är möjligheter till att mötas, och 
det är viktigt att även själv vara nyfiken och undersökande och villigt 
inställd till utbyte med andra, menade hon.

Sammanfattningsvis verkar det som att dramatikerna och 
manusförfattarna hade upplevelser liknande dem som de icke-
vita skådespelarna hade – att hela teaterns värld, och då särskilt 
personer och institutioner med makt och hög status, ligger efter 
den samtid som deras publik lever i, och att förändringen är väldigt 
segdragen. De uttrycker också en önskan om att både få gestalta 
sina egna erfarenheter som icke-vita och att få delta i berättandet av 
historier och utöva sin konst precis som vilken konstnär som helst, 
utan krav på att ständigt behöva utgå från sin icke-vita identitet.
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”Jag tänker på rädsla, rädsla för det okända.  
Alla människor har den, den enda skillnaden är  
hur den tar sig uttryck.”

Ur texter från workshop med elever på  
Sally Bauerskolan i Helsingborg
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6. Slutsatser och sammanfattning

Mycket har hänt under ett och ett halvt år. När projektet startade var 
debatten och diskussionen ännu i sin linda.

Diskussionen kom att omfattat olika dimensioner: hur skildras 
rasismen, hur tas den upp på våra scener och vem är det som syns 
på scen, vilka historier berättas och ur vems perspektiv?

Projektet har blottat något viktigt som kommer att diskuteras 
länge och framtida förändringar kommer att ta tid. Helt klart är att 
scenkonsten bara är i början av en viktig process.

Sammanlagt har ca 400 personer deltagit eller närvarat vid de 
samtal, seminarier, workhops och diskussioner som arrangerats inom 
Shadowland. Publikantalet på de 22 föreställningar uppgick till 1600 
personer, i stort sett har varje föreställning tagit in så många som 
producenten tillåtit per föreställning. 200 elever deltog workshopar 
på de tre skolor och på två utbudsdagar mötte vi ca 200 personer. 

I kontakt med kollegor och efter besök på festivaler kan vi 
konstatera att frågan om rasism på ett samhälleligt plan är viktig. 
Shadowland-projektet har rönt stor uppmärksamhet i andra 
europeiska länder. De senaste årens politiska utveckling i Europa har 
skrämt många och man ser ett stort engagemang kring frågor som 
rör rasism. 

Samtidigt är frågan i stor utsträckning en icke-fråga i många 
länder när det kommer till scenkonstområdet för barn och unga. 
Det finns flera anledningar till detta, men en viktig faktor är med 
stor sannolikhet synen på barn och barndomen och vad man i 
förlängningen tycker det är lämpligt att ta upp konstnärligt för barn 
och unga. Rasism och rasistiska strukturer är viktiga frågor, men ses 
ofta som för ”svårt” eller ”olämpligt” att ta upp konstnärligt på scen 
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för, i alla fall mindre, barn. Scenkonst för barn och unga är i många 
länder inte en arena för politiska frågor.

De länder där frågan finns som ett ämne och där frågan tas upp 
i konstnärlig form i föreställningar och annan verksamhet är också i 
stor utsträckning de länder som med föreställningar eller på andra 
sätt medverkat i projektet: Tyskland, Danmark, Norge och USA. Det 
finns stora likheter i synen på barn i de nordiska länderna och liksom 
i Tyskland är politiska frågor sedan länge en del av scenkonsten för 
barn och unga.

Förutom de nämnda länderna har också Storbritannien, Finland, 
Nederländerna, Spanien, Estland och Malta besökts antingen inom 
ramen för projektet eller i sammanhang som rört Svenska ASSITEJ:s 
verksamhet.

För oss som medlems- och ideell organisation har det varit 
värdefullt att vi kunna bedriva arbetet under en längre period 
och erbjuda medlemmar, olika aktörer på scenkonstområdet och 
allmänheten arrangemang av hög kvalité.

Just detta, att kunna arbeta med ett projekt och ett ”ämne” 
över tid har varit mycket viktigt, och gett oss möjlighet att möta och 
samarbeta med många aktörer. Detta skulle vi gärna ta med oss i 
framtida projekt.

I sin helhet har projektet uppnått de uppsatta målen och 
sitt syfte. Under projekttiden har projektets alla planerade delar 
genomförts i enlighet med projektbeskrivningen och tidsplanen 
som lades vid projektets start. De arrangemang av olika slag som 
presenterats under projekttiden har haft till syfte att skapa en 
plattform för analys, utvärdering och reflexion. Diskussionen har 
specifikt riktat sig till vårt område: scenkonst för barn och unga. Våra 
arrangemang har vänt sig till både professionella utövare och en 
allmän publik, främst en skolpublik. 

De långsiktiga effekterna av Shadowland-projektet är liksom 
de direkta effekterna svåra att bedöma. Förståelsen och insikten i 
frågan om hur rasism och rasistiska strukturer påverkar samhället 
i stort, och vårt område mer specifikt, är en process som måste 
ses över tid.
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Projektet Shadowland har lyft frågan om rasism och rasistiska 
strukturer inom scenkonsten för barn och unga på ett sätt som 
inte gjorts tidigare. Intresset och bemötandet från kollegor, publik 
och myndigheter har visat att projektet varit viktigt och i många 
sammanhang haft betydelse.

Vi hoppas att de samtal som förts inom ramen för Shadowland-
projektet sår nya frön, att de stimulerar till fortsatt arbete och att 
Shadowland blir en del av något större. Det är ytterst viktigt att 
frågorna fortsätter att diskuteras och att scenkonsten nu tar nya 
steg – både för oss som utövare och för vår publik.

Svenska ASSITEJ kommer att dra sitt strå till stacken för en 
fortsatt diskussion.
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”På något vänster så ska det ju kunnas lösas men hur 
vet jag inte, för att alla respekterar inte andra.” 

Ur texter från workshop med elever på  
Sally Bauerskolan i Helsingborg
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7. Summary in English

A lot has happened during one and half a year. When starting up the 
project, the debate and discussion were still in the bud. Through 
Shadowland we, in interaction with others, contributed to initiating 
new discussions.

To conclude, the discussions have included different dimensions; 
how racism is portrayed, how the theme is staged within performing 
arts, which stories are being told and from whose perspective.

The way we see it, the project has unveiled an important issue 
that will be continuously discussed, and that future change will take 
time. It is obvious that performing arts are only in the beginning of an 
important process.

Altogether about 400 people have participated or attended 
the discussions, seminars and workshops that were organized 
as parts of the project. The 22 shows we arranged have reached 
approximately 1,560 people. Almost every show has admitted as 
many spectators as the producer would allow. The two presentation 
days that we have taken part in were attended by around 200 
people. The pupils participating in the workshop in the three different 
schools we visited reach a number of about 200 pupils.

Regarding the mapping out of the situation in other European 
countries, networking with colleagues and visiting festivals, the 
conclusion can be drawn that the issue of racism on a societal 
level is crucial, and Shadowland has drawn great attention among 
colleagues in other countries.

At the same time, it is clear that the subject is a non-issue in 
many countries when it comes to the area of performing arts for 
children and youth. The reasons for this may be diverse, but one 
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important part of it could be the differing discourses of childhood, 
children and youth, and hence what is seen as appropriate to discuss 
within an artistic context when addressing children and youth. 
Racism and racist structures might be seen as too “difficult” or “non-
suitable”. In many countries, performing arts for a young audience 
is not seen as a political arena, and these themes are therefore not 
depicted on stage – at least not for younger children.

Those countries where the issue is recognized and where it is 
also present in artistic form, in shows and within other activities, are 
mainly the countries that have contributed to the project; Germany, 
Denmark, Norway and the US. There are obvious similarities 
regarding how we view children within the Scandinavian countries, 
and just like in Germany political issues within the context of 
performing arts for a young audience has a long history.

Apart from the aforementioned countries, a few others have 
been visited within the framework of the project or in other contexts 
connected to the activities of Swedish ASSITEJ; the UK, The 
Netherlands, Finland, Spain, Estonia and Malta.

Being a non-profit member organization, the project has been 
valuable in the aspect of being able to work with a project over time 
and to offer members, different actors from the area of performing 
arts and people in general high-quality events, and at the same time 
focus on a highly current issue.

To be able to work with a project with a specific topic over an 
outstretched period of time has been of great importance, since it 
has given us the opportunity to meet and co-operate with different 
partners. This is something we wish to continue in future projects.

We consider the project to have reached the set goals and to 
have fulfilled its purpose. During the project, we have accomplished 
all the parts of the project according to the project plan and the time 
plan that was set by the start of the project. The different events we 
have carried out as parts of the project have been aimed at creating 
a base for analysis, evaluation and reflection. We have initiated a 
discussion specifically addressing our own area; performing arts 
for children and youth. Furthermore, our events have targeted both 
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professional performers and a public audience – first and foremost a 
school audience.

The long-term effects resulting from the Shadowland project 
are, as are the more direct outcomes, difficult to foresee. Regarding 
to what extent the project goals have been reached and whether 
a process of change has actually begun is hard to say, since how 
racism and racist structures influence our society at large – and the 
area of performing arts more specifically – is a process that needs to 
be followed up over time.

In a way that has not previously been done, Shadowland has 
focused the issue of racism and racist structures within performing 
arts for children and youth. The interest from colleagues, audience 
and authorities has proven that the project has been important 
and has had an impact on different contexts. We hope that the 
discussions that have been carried out within the Shadowland 
project can open up for new possibilities, that it stimulates the 
process of further work, and that the project can be part of 
something bigger. It is of utter importance that these issues continue 
to be discussed and that performing arts now take further steps on 
the area – and that applies both to practitioners and to the audience.
Swedish ASSITEJ will contribute to further discussion on the matter.
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”Med rätt utbildning, jämlikhet, kärlek och gemenskap 
kan det bli enklare att förstå rasism, utsättas av rasism 
eller motstå de rasistiska tankarna.”

Ur texter från workshop med elever på  
Sally Bauerskolan i Helsingborg
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8. Föreställningar, samtal, diskussioner 
och workshops ingående i projektet

Samtal

Presentation och inledande samtal

Projektet inleddes med en presentation av projektet och en 
diskussion som på ett inledande sätt diskuterade om och hur 
rasism speglas inom den samtida scenkonsten för barn och 
unga. Gemensamt för de medverkande var att alla arbetat med 
föreställningar som knyter an till temat rasism och intolerans. 

Medverkande:
Barakat Ghebrehawariat, samtalsledare
Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare och regissör
Carolina Frände, konstnärlig ledare och regissör
Nora Nilsson, regissör
John Hanse, regissör

Torsdag 8 oktober 17:00 2015
Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm
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Den vita scenen

Vilka kroppar får ta plats på scenen idag? 
Vilka historier berättas och ur vems perspektiv? 

Finns det regler för vem som kan gestalta vad, och hur ska vi tänka 
för att luckra upp den vita dominansen?

Den vita normen är aktiv även på scenen. Fortfarande är det 
främst vita kroppar som ska gestalta berättelserna. I en samtid där 
en växande skara av publiken inte ingår i den vita normen blir det allt 
viktigare att denna verklighet speglas på scen. Bidrar också en ökad 
mångfald bland dem som gestaltar till att nya historier berättas, eller 
att gamla historier kan berättas ur ett annat perspektiv?

Astrid Assefa leder ett samtal mellan skådespelare och 
scenkonstnärer som har erfarenheter av att utmana den vita 
normen.

 
Medverkande:
Astrid Assefa, samtalsledare
Astrid Kakuli, skådespelare
Rani Nair, dansare och koreograf
Leland Gantt, skådespelare
Camara Joof, dramatiker och skådespelare
Camilla Lau, skådespelare
  
Onsdag 18 maj 16:30 2016
Helsingborgs stadsteater, Foajéscenen, Helsingborg

Skolungdomar om rasism

Ungdomar från Helsingborg läser texter baserade på tankar 
och egna erfarenheter av rasism

Under november och december 2015 gjorde vi workshops med 
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högstadieklasser som sett Riksteaterns föreställning ”Vad är det 
som händer?”. Vi besökte Bagarmossens skola i Stockholm, Braås-
skolan utanför Växjö och Alléskolan i Vara. Workshoparna syftade 
till att fånga upp och fördjupa elevernas tankar om och reaktioner 
på föreställningen och dess tema, genom enskilda skrivövningar 
och dramaövningar i grupp. Inför Bibu har vi samarbetat med elever 
från Sally Bauer-skolan i Helsingborg och baserat på deras och 
tidigare texter läser ungdomarna sina texter. Readingen följs av en 
diskussion med ungdomarna och professionella scenkonstnärer 
samt Greta Sundberg och Cristina Gottfridsson som båda lett 
arbetet med skoleleverna. 

Medverkande:
Greta Sundberg och Cristina Gottfridsson 
Elever från Sally Bauerskolan

Torsdag 19 maj 10:00 2016
Helsingborgs stadsteater, Lilla repsalen, Helsingborg

Kriegerin

Presentation, workshop och reading av GRIPS Theaters föreställning 
Kriegerin

Marisa, en tysk 20-årig ung kvinna hatar utlänningar, judar, poliser 
och alla hon tycker är skyldiga till förfallet i hennes hemland. Hon 
provocerar, super och slåss. Det enda stället hon känner sig hemma 
i är med det nynazistiska gäng hon tillhör. När 14-åriga Svenja blir 
en del av gänget blir Marisa en förebild som en krigare som slåss för 
gruppens ideologi. Tills Marisa av en slump möter en ung afgansk 
flykting…

GRIPS Theater har skapat en expressionistisk scenföreställning 
baserad på filmen med samma namn skriven av David Wnendt. 
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I denna workshop och reading presenterar GRIPS Theater sitt 
konstnärliga arbete med föreställningen och sitt arbete med 
”My right is your right”, ett kulturpolitiskt nätverk för fullständiga 
mänskliga rättigheter för alla, nyanlända såväl som medborgare. Var 
går gränsen mellan att skapa scenkonst till att bli aktivist?

 
Medverkande:
Tina Müller, dramatiker
Robert Neumann, regissör
Kirstin Hess, dramaturg
Alessa Kordeck, skådespelare
Lorris Andre Blazejewski, skådespelare 

Torsdag 19 maj 12:30 2016
Helsingborgs stadsteater, Lilla repsalen, Helsingborg
Med stöd av Goethe Institutet i Stockholm

Att tala om teater

Teatern möter skolan när lärare och elever kommer för att se en 
föreställning. Hur ser detta möte ut? Vilken delaktighet erbjuds den 
unga publiken i scenkonstens process?

Scenkonsten strävar inte sällan efter att bidra till och åskådliggöra 
möjlig förändring i samhället. Detta blir extra tydligt i politisk teater. 
Men räcker det med att visa upp något på scen för att nå förändring 
och påverka, eller behöver teatern medverka i uppföljningen och 
den fördjupade diskussionen kring en föreställning? Hur kan sådan 
uppföljning se ut och vilka erfarenheter finns hos teatrarna av 
mötet med den unga publiken? Bör varje teater ha en pedagog som 
fungerar som en länk mellan konsten och lärandet? Scenkonstnärer 
och pedagoger samtalar under ledning av Karin Helander, professor i 
teatervetenskap.
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Medverkande:
Karin Helander, samtalsledare
Greta Sundberg, dramatiker och pedagog
MK Larsson, kulturpedagog
Maria Trost, dramapedagog
Erik Holmström, konstnärlig ledare och regissör
Carolina Frände, konstnärlig ledare och regissör

Torsdag 19 maj 15:00 2016
Helsingborgs stadsteater, Lilla repsalen, Helsingborg

Att skildra rasism

Att skildra rasism och rasistiska strukturer på scen för en ung publik

Skildras rasism och rasistiska strukturer i dagens scenkonst för barn 
och unga? Hur kan sådana skildringar se ut? Kan teater förändra 
och påverka ungas kunskap och uppfattning om dagens alltmer 
mångkulturella samhälle? På vilket sätt bearbetar teater och annan 
scenkonst dessa teman, och hur adresserar scenkonsten aktuella 
frågor om främlingsfientlighet, migration och ett mångkulturellt 
samhälle? Vilka mål har de som står bakom skildringarna och 
vilka hinder kan det finnas för att gestalta den här typen av 
frågor? Hur ser det ut i Sverige och hur ser det ut i Tyskland? 
Aktiva scenkonstnärer från Sverige och Tyskland möts i ett samtal 
modererat av Marika Lagercrantz, skådespelare och tidigare 
kulturråd på svenska ambassaden i Berlin.

 
Medverkande:
Marika Lagercrantz, samtalsledare
Farnaz Arbabi, Unga Klara
Manuel Moser, Comedia Theatre, Köln
Azadeh Sharifi, Freie Universität, Berlin
Ulrike Lessman, Theater Junge Generation Dresden
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Francesca Quartey, Västerbottensteatern

Fredag 20 maj 13:00 2016
Helsingborgs stadsteater, Foajéscenen, Helsingborg

Hur ser den fria scenkonsten på mångfald?

Kan de fria teatrarna verkligen fortsätta att spela för en ung 
publik, skapa normkritisk scenkonst och samtidigt framstå som 
trovärdiga, när majoriteten av dessa är etniska svenskar? Har den 
fria scenkonsten bara missat tåget när det gäller mångfald, eller 
finns det en grundläggande struktur som missgynnar de fria aktör 
att förändras?

Det är också en framtida utmaning att publikens sammansättning 
och förförståelse snabbt ändras. Kulturbegreppet i sig är också i 
ständig rörelse och inte minst idag gör många uttryck, aktiviteter och 
fenomen anspråk på att tillhöra kultursfären.

För den fria scenkonsten är detta sammantaget ett betydande 
problem. De fria teatrarna har traditionellt spelat mycket för barn 
och unga. De har arbetat uppsökande och nära sin publik. Mest 
med samhällsfrågor. Men även om Sveriges befolkning blir mer 
sammansatt, så gäller det motsatsen nom den fria scenkonsten. Där 
är majoriteten etniska svenskar.

Medverkande:
Pernilla Glaser, samtalsledare
Rayam Al Jazairi, Teater Jalada
Jonas Franksson, Teater De Vill
Oskar Rosén, Arabiska Teatern

Måndag 19 september 17:30 2016
Teater Pero, Stockholm
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Skådespelaren

Ett samtal hur olika skådespelare tilldelas olika roller. Hur 
olika skådespelare tolkas av publiken och vad det skapar för 
begränsningar och möjligheter. Vad händer när publiken rasifierar en 
skådespelare, medan karaktären i berättelsen inte är en person som 
rasifieras? Vad händer när en icke-vit kropp spelar en traditionellt vit 
roll? Hur påverkar publikens fördomar tolkningen av gestaltningen? 
Hur samverkar icke-vithet, klass och språk i den processen? Hur 
förhåller vi oss som yrkeskonstnärer till rasifiering i relation till 
verket? Fiktion kontra verklighet. Vem får leva ut fiktionen och vem 
måste ta ansvar för verkligheten?

Medverkande:
Nisha Besara, samtalsledare
Bahareh Razekh Ahmadi
Ellen Nyman
Måns Clausen
Oldoz Javidi

Måndag 20 mars 13:00 2017
Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm

Berättelsen

Varför finns det så få skrivna manus som behandlar den icke-vita 
erfarenheten? Hur kommer det sig att texterna ofta är skapade av de 
medverkande? Hur påverkar det berättelsen och publikens tolkning? 
Hur bemöts förväntningar på autenticitet och självupplevda 
erfarenheter? Hur skapas förutsättningar för fiktiva verk på dessa 
teman?

Medverkande:
Gustav Deinoff, samtalsledare



83

Baker Karim
Dimen Abdulla
Marjaneh Bakhtiari
Nasim Aghili
 
Måndag 20 mars 16:30 2017
Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm



84

Föreställningar
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Vad är det som händer? 
(Sverige) Riksteatern Barn & Unga

I Vad är det som händer? möter publiken ett gäng excentriska 
forskare från det fiktiva Gaggenholmuniversitetet i Schweiz, 
medlemmar i ”kommittén för utredande av världsliga tillstånd”. Med 
sina mer eller mindre kontroversiella metoder forskar de i ämnen 
som styr våra liv och vårt samhälle; som fördomar, strukturer, 
hjärnan, hypnos, ekonomi, psykologi och alternativ juridik. Med hjälp 
av experiment, sketcher, specialeffekter och hårda fakta tar de oss 
med på en maktresa genom historien till idag. Det blir en dissekering 
av rasism, fördomar och vårt historiska arv.

Av: Erik Holmström 
Regi: Nora Nilsson 
Scenografi: Zofi Nilsson
Medverkande: David Rangborg, Anja Rajic, Jonatan Rodriguez, 
Simon Rodriguez, Frida Stavnes, Wayra Monasterio

Torsdag 8 oktober 19:00 2015
Fri Scen, Kulturhuset, Stockholm

Målgrupp: från 15 år
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Rhapsody in Black
(USA) – Actors Studio/Bardavon

I föreställningen Rhapsody in Black följer vi en mans fängslande resa 
från utsatt barndom i slumområdena i McKeesport, Pennsylvania, 
och ungdomens experimenterande med droger till utbildning och 
vidare till skådespelarkarriär – en karriär som leder honom till 
situationer där han upptäcker sig vara den enda afro-amerikanske 
personen i rummet. Gemensamt upplever vi hur han lyckas 
handskas med de psykologiska effekterna av att ständigt bli utpekad 
som Den Andre. Återberättat med påfallande värme och med 
utsökta detaljer ger föreställningen bestående intryck!

Regi: Estelle Parsons, NYC’s Actors Studio
Manus: LeLand Gantt
Scenografi: Court Watson och Peter Larkin
Medverkande: LeLand Gantt
 
Tisdag 17 maj 9:30 och 13:00 2016
Onsdag 18 maj 10:00 och 13:00 2016
Gustav Adolf-hallen, Helsingborg

Fredag 20 maj kl 10:00 och 12:00 2016
Bergmansalen, Halmstad

Målgrupp: från 15 år 
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Pavlovs Tispe
(Norge) – Den mangfaldige scenen AS i samarbete med 
Brageteatret och BUL/Nynorskens Hus

Camara Joof har tillsammans med regissören Kai Johnsen skapat 
en föreställning med händelser ur Camaras eget liv där hon ibland 
kommit till korta, ibland gått för långt. Föreställningen är en personlig 
resa genom ett kulturellt vägskäl, från ungdomstiden i Sandefjord, 
via Oslo ut i världen och tillbaka igen. Föreställningen handlar bland 
annat om hur vi ser på varandra, om språk och makt och om hur 
världen formar vår identitet. Hur navigerar en ung, svart, bisexuell 
kvinna i dagens samhälle? Föreställningen är en allvarlig, musikalisk 
och komisk monolog om utanförskapets konsekvenser.

Regi: Kai Johnsen
Manus: Camara Joof
Musik: Lasse Passage
Språkkonsulent: Ola E Bø
Medverkande: Camara Joof 
 
Onsdag 18 maj 10:00 och 13:00 2016
Torsdag 19 maj 10:00 och 13:00 2016
Helsingborgs Konserthus, Lilla salen, Helsingborg

Målgrupp: från 15 år 
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Pim & Theo 
(Danmark) – Odsherred Teater och NIE (New International 
Encounter)

It’s a bloody mess in the streets and a moral mess in our heads… 
Blödande från ett skottsår i huvudet och med en kniv stickandes 
ut ur bröstet möte de två, Baldy och The Fool i limbo efter deras 
makabra död. Vi upplever ett groteskt, men tankeväckande möte, 
om tolerans mellan människor, om förlust av värdighet och om 
gränserna för den personliga värdigheten.
Odsherred Teater har skapat en väsentlig föreställning för de äldre 
eleverna om ett av den europeiska samtidens mest påträngande 
dilemman – gränslandet mellan tolerans och yttrandefrihet. Vad kan 
tillåta sig att säga till andra människor – och vem bestämmer vad 
man får säga?

Regi: Alex Byrne
Manus: Mei Oulund
Scenografi: Marie Rosendahl Chemnitz
Medverkande: Henrik Ipsen, Simon Vagn Jensen 

Torsdag 19 maj 13:00 och 15:00 2016
Fredag 20 maj 10:00 och 13:00 2016
Gustav Adolf-hallen, Helsingborg

Målgrupp: från 15 år 
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Racist?
(Danmark) – Global Stories

Vad är en rasist i Danmark eller Sverige, år 2016? Den dansk/
afrikanska performern Sara Traore har som underlag för 
föreställningen via Facebook tagit kontakt med personer med 
rasistiska hållningar. Racist? uppehåller sig i fältet mellan 
dokumentär och teater och handlar om människor som Sara pratat 
med. I föreställningen spelar Camilla Lau den den 19-årige Samir 
som ”hatar danskar” och 27-åriga Jane som är ”rädd för blattarna”.
Föreställningen berör spänningar i vårt samhälle, ett flyktingsystem i 
kaos, tendensiösa medier och mänskliga misstroenden. Med värme 
och hopp för framtiden undersöker föreställningen varför många 
människor är rädda för varandra – som publik får man ta ställning till 
sin egen roll i invandringsdebatten.

Manus: Sara Fanta Traore 
Regi och textbearbetning: Anna Andrea Malzer
Medverkande: Camilla Lau

Fredag 20 maj 9:30 och 13:00 2016
Toldkammeret, Havnepladsen 1, Helsingør

Föreställningen följdes av diskussion och en workshop för skolelever 
ledd av Morten Nielsen och Abelone Koppel

Målgrupp: från 15 år 



90

We come from far, far away
(Norge/Storbritannien) – New International Encounter (NIE)

Inne i tältet finns det ett mindre tält och inuti det mindre tältet finns 
en pojke. Han har rest lång väg. För det mesta har han rest på egen 
hand. Han kan visa dig saker han har haft med sig, han kan berätta 
om varför han rest, han kan berätta vilken väg han har rest, han kan 
inte säga var berättelsen tar slut…

Det här är en föreställning för ung publik om flyktingar och fristad.

Regi: Alex Byrne/Kjell Moberg 
Ljus design: Šimon Kočí 
Scenografi: Kateřina Housková
Skådespelare: Robert Orr, Iva Moberg, Jean Goubert 

Fredag 2 december 10:00 och 18:00 2016
Dieselverkstaden, Nacka

Målgrupp: från 11 år
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Avsked
(Sverige) – Unga Klara

Att göra slut.
Att flytta hemifrån.
Att vinka hej då till en kompis en aldrig kommer träffa igen.
Att hålla sitt döende barn i famnen.

Föreställningen Avsked är nio fristående berättelser om nio 
livsförändrande avsked som sker under en dag i februari i Sverige 
2017. Avsked omsluter oss alla, i stort och smått och vi verkar hela 
tiden försöka undvika dem. Vi kämpar för att hålla fast, trots att 
vi oundvikligen kommer att skiljas åt förr eller senare. Ung eller 
gammal, rik eller fattig, det spelar ingen roll, avsked är något vi 
alla måste gå igenom. Föreställningen hjälper oss att bearbeta 
smärtsamma upplevelser men också påminna oss om att avsked 
inte alltid behöver innebära sorg; avsked kan också vara att släppa 
taget om allt som inte är bra och påbörja ett helt nytt liv.

Av: Kristian Hallberg & Elin Skärstrand
Regi: Elin Skärstrand
Scenografi: Gustav Deinoff
Medverkande: Gustav Deinoff, Léonie Vincent,  
Maria Salah och Nidhal Fares.

Måndag 20 mars 10:00 2017
Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm

Målgrupp: från 13 år
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The Sexual Contract
(Sverige) – Unga Klara

Varför måste kvinnor sminka sig? Hur kommer det sig att vi 
uppmanas till att vara fria, självständiga individer men samtidigt 
höjer upp monogam tvåsamhet som den ultimata relationen. Varför 
accepterar vi att kvinnor, under ett kalenderår, jobbar gratis efter 
den 15 oktober? Hur uppstod patriarkatet?

Genom olika situationer vi alla känner igen oss i gestaltar 
föreställningen The Sexual Contract vår samtid och går tillbaka 
i historien för att ta reda på hur och varför patriarkatet uppstod. 
Genom ett lekfullt visuellt, rörligt och interaktivt scenspråk 
undersöker föreställningen hur det kommer sig att det västerländska 
samhällssystemet baserar sig på ett samhällskontrakt vi inte är 
medvetna om men alla accepterar. Hur vi alla är fångade i en tyst 
överenskommelse som påverkar våra familjer, våra relationer, våra 
tankar och våra liv. Föreställningen frågar oss; Kan vi någon gång 
bli fria människor? Om det patriarkala samhällssystemet tillhör det 
förflutna – hur ser då morgondagen ut?

Regi: Shari Sabel Strandmark
Texter: Shari Sabel Strandmark  och ensemblen
Scenograf: Jenny Kronberg
Medverkande: Jonatan Rodriguez, Oldoz Javidi, Sandra Medina

Måndag 20 mars 19:00 2017
Unga Klara, Kulturhuset, Stockholm

Målgrupp: från: 16 år
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Residens
Commedia Theater, Köln

I samarbete med Comedia Theatre/Spurensuche arrangerade vi ett 
dansresidens under tiden den 5–23 juni 2016 i Köln. Residensets 
övergripande tema var konstnärligt arbete i förhållande till rasism, 
främlingsfientlighet och flyktingars situation i dagens Europa.  
Koreografen Julia Kraus Dybeck och dansaren Bianca Traum gjorde 
ett konstnärligt utvecklingsarbete tillsammans med Comedia 
Theatre och regissören och skådespelaren Manuel Moser.

Sammanlagt har ca 400 personer deltagit eller närvarat vid  
de samtal, seminarier och diskussioner vi arrangerat.  
Publikantalet på de sammanlagt 22 föreställningar vi arrangerat  
har varit ca 1 560 personer. I stort sett har varje föreställnings  
tagit in så många som producenten tillåtit per föreställning.  
På de två utbudsdagar vi deltagit i har antalet deltagare uppgått  
till ca 200 personer.
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