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Fält är den andra delen i en trilogi som lånat sin form av Dantes Den
gudomliga komedin. I Stränder, den första delen, befinner sig de två kvinnorna
(Linda Ritzén och Kajsa Ericsson) på en strand som samtidigt är en tröskel
till en annan värld. Till en början en plats där frihet råder, en vacker plats
dit människor åker för att bada i det varma vattnet och vistas i den vackra
naturen och där döden visserligen är närvarande men på avstånd och mer
som en abstrakt föreställning om andra liv och erfarenheter.
Du ville ju stanna här. Du tycker om den här platsen. Du sa det. Att solen står högt
på himlen. Att natten står högt på himlen. Att vågorna sköljer in över hundskallen
som ekar långt borta som hörs över dom döda kropparna båtarna på väg över begravningsplatsen. Människorna. Dom döda. Stranden. / ur Stränder (2014)

Längre in i föreställningen visar det sig att stängslet som omger platsen inte
skyddar längre, utan innesluter ett fängelse och senare en begravningsplats.

Ingen kan stoppa det som händer här. Det enda som händer är att dom som bygger
stängsel stänger in sig själva. Dom döda kommer alltid hitta en öppning att ta sig in
hit. Till och med dom döda tar sig in här. Dom flyter iland. Hur stoppar man det?
Det kan vi inte. / ur Stränder

Stränder slutar med att de två kvinnorna beger sig ut på havet mot det öde
som väntar dem därute. Mot andra stränder. Mot något annat som väntar på
andra sidan.
Jag förstår vad du säger. Ja. Jag vet du har rätt. Jag förstår vad du säger. Jag förstår
vi redan är döda. Att döden är här eller där. Att döden är här och att våra kroppar
kommer sköljas i land på en annan strand. På andra sidan vattnet den här floden.
Och att hundskallen ekar mot oss när vi närmar oss den, döden. / ur Stränder

I Fält befinner sig alla figurerna i pjäsen på andra sidan vattnet. I en
sönderbombad stad kanske. Det finns några ledtrådar i texten som talar för
det. Här är stängslen fysiska realiteter på andra sidan fältet, inte bara ett
oändligt hav som måste korsas. Att återvända över havet är inte ett alternativ
eftersom erfarenheten säger att chanserna att överleva är små.
Dom säger att havet är värre. Än skogen. Floderna. Fälten. Än den där skogen.
Stränderna. Att stränderna är värre. Att man inte klarar sig, att man flyter iland. Att
kropparna sväller upp i vattnet i solen och att gaserna inne i kroppen exploderar
kroppen. Att ingen får ta upp dom döda kropparna. Att dom döda kropparna. Att
dom döda kropparna. Att dom. Sväller upp. Exploderar i värmen vattnet där ute på
havet. Dom säger det. Jag har kanske sagt det. Jag har på tv. Hur dom att dom är
förbjudna hjälpa. Jag vet inte. / ur Fält (2015)

Det är bara i skydd av mörkret som det går att ta sig därifrån. Världen som
finns bakom stängslen på andra sidan fälten är lika mycket en abstraktion
som döden är för de två kvinnorna på stranden. Det är en dröm om ett annat

liv långt borta från våld, droger och övergrepp.
Lillan ska gå i skolan. När vi kommer fram ska lillan få gå i skolan. Hon ska få ett
bra liv. Det ska jag se till. Jag har hört dom har bra skolor och att man får chanser
när vi kommer fram. Studera och lära sig saker. Geografi och matematik. Hon ska
bli läkare. Dom tjänar bra med pengar. Hon ska inte behöva arbeta utan studera.
När vi kommer fram. Jag åker först sedan hämtar jag dom andra. Min fru och min
dotter. / ur Fält

Men den verklighet som väntar på andra sidan fältet är en annan värld än vad
de skyddsökande migranterna drömmer om. En annan typ av våld väntar,
med misstänksamhet, rasism och väktare som skyddar de låsta gränserna.
Vi har i en serie verk undersökt de platser och städer som får härbärgera
människor som kommit för att söka skydd.
Och nånstans sitter jag och vet att det finns en sanning nånstans och det finns en
sanning och sanningen är att vi alla pratar om mitt ansvar och mina skyldigheter
men ingen talar om mina behov och om vilka förhållanden jag kommer ifrån så
sanningen är ingen sanning och det vi inte vågar tala om talar vi om och Europa
visar sin fascism och jag vet att döden är här och att fascismen är på gatorna och
att min röst inte längre är en röst och att jag inte ens är ett vittne till min egen död
utan bara ska finnas i lågorna och jag är rädd och jag försöker säga nåt men min
röst är inte min egen längre, den ägs inte av mig utan av dom som skriver om mig
och dom som utsäger min historia och jag vet att jag kommer att dö att det är här
döden är. / ur Arrival Cities: Växjö (2013)

Den kanadensiske journalisten Doug Saunders skriver i sin bok Arrival City
om “the great, and final, shift of human populations out of rural, agricultural
life into cities”. Han påpekar: “we need to devote far more attention to these
places, or they are not just the sites of potential conflict and violence but also
the neighbourhoods where the transition from poverty occurs, where the next

middle classis forged, where the next generation´s dreams, movements and
governments are created.” (Saunders, 2011) Detta väcker såklart frågor kring
identitet, kolonialism, nationsbyggande och gränser. Doug Saunders betonar
att dessa platsers öde också är nyckeln tlll ländernas framtida välgång.
Samtidigt lever vi i en tid då de demokratiska systemen utsätts för påfrestningar: högerpopulistiska och rasistiska partier har representation högt upp i
de politiska systemen i snart varje europeiskt land, välfärden skärs ned, vård
och skola ställs mot kultur och andra mötesplatser för ett fördjupat samtal
om vilken värld vi ska leva i. Det pratas om åsiktskorridorer och politisk
korrekthet, om svenskar mitt i livet, om volymer, om vem som får räknas
tillhöra nationen, men alltför sällan om solidaritet och ansvar för andra
människor som behöver vår hjälp. I den politiska diskursen innefattar ordet
ansvar i princip alla handlingar och förhållningssätt. Utom just det personliga
ansvaret. Överhuvudtaget måste väl ordet ansvar vara ett vår samtids mest
devalverade? Och ordet sanning ytterligare ett annat.
Jag mår uppriktigt illa när jag hör att du vill lägga sig i den beslutande den politiska
aspekten av processen måste få ett slut här och nu det normgivande skiktet som vill
lägga sig i. Sanningen. / ur Arrival Cities: Malmö (2013)

Samtidigt är det är viktigt att hävda rätten till yttrandefrihet oavsett vad man
har att säga, och utan en fördjupad diskussion om makt och maktlöshet, och
i vems namn vi talar när vi talar.
Ni är rättslösa era svin fattar ni? Fattar ni jag skiter i vad ni gör. Det jag mest kommer att bry mig om i framtiden näst efter mina närståendes vällevnad, är att sådana
som ni går en skräckfylld död till mötes. Ni är en måltavla fatta FATTA FATTA
att såna som ni ska sitta bakbundna vid ett dike och sedan bara ett enda jävla era
jävla lögnare. Och knullar er ordentligt era jävla SVIN UTROTA VARENDA JÄVEL
UTROTA VARENDA FATTA DET UTROTA FATTA DET FATTA FATTA FATTA!

/ ur Arrival Cities: Malmö

Hannah Arendt skriver, utifrån sina egna erfarenheter, i We refugees om hur de
vi kallar flyktingar inte ser sig själva som just flyktingar utan som migranter.
Det är en väsentlig skillnad mellan att fly och att söka skydd. (Arendt, 1943)
Samtidigt som det också såklart är skillnad mellan att ta sig undan ett krig
och att lämna landsbygden för att skapa sig ett bättre liv inne i en större stad.
För en ”Arrival City” karaktäriseras också av personliga erfarenheter
som hemlängtan, osäkerhet och drömmar om ett bättre eller annat liv.
Kostymmakaren Luu Ngoc Nam berättar om sina ansträngningar att skapa
sig ett nytt liv efter kriget i Vietnam i föreställningen Arrival Cities: Hanoi.
In 1975 the country was united so the southern Tuong theatre moved back to the
south while I stayed. We had a free choice to stay in Hanoi or not. I knew nothing
about life in the south and the north is my homeland. The future of the country was
so unclear after the American war. So I decided to stay in Hanoi while the other
artists returned to their homeland in Binh Dinh. Now the war time started in my
life. I was a trained Tuong actor but I could not work.
Why could you not perform?
There was a strong tension between the northern and southern traditions. It was
like a war. A conflict in art, life and between people.
/ ur Arrival cities: Hanoi (2014)

Och kanske är det dessa erfarenheter av kriget inom oss vad den tredje delen
i trilogin borde handla om. Eller kanske ännu hellre, för att knyta an till Den
Gudomliga Komedin av Dante:
Kärleken – ljuset i ett kompakt mörker. / ur Fält
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I Kön och det koloniala rummet diskuterar Sara Mills bland annat den
brittiska imperietiden och hur kvinnor då ”på grund av de stereotypa
svårigheterna med att vara ensamma i ett landskap – på grund av rädslan för
sexuella övergrepp, rädslan just för att faktiskt inte vara ensam, och känslan
av att hemmet snarare än den offentliga sfären är kvinnornas sfär – färgas
kvinnornas upplevelser av att vara i en naturlig miljö på ett sätt som inte sker
för män.” (Mills, 2011)
Detta är ett annat genomgående tema i de senaste årens många
föreställningar på Teatr Weimar, ett undersökande av hur män genom att
se sig själv som offer i den förändringen som världen undergått, kräver
ensamrätt på hur världen ska tolkas, och hur denna självbild begränsar livet
för alla andra. Det verkar finnas ett behov av någon form av upprättelse för
att världen inte längre är likadan och samtidigt en ömklig vädjan om att få
bli älskade oavsett sitt handlande och sina handlingar.

”
in
ig

”det är
inte värd
igt”

Bara titta på träden och löven när dom faller, bara titta på löven och vi faller också
löven och tittar på träden när dom faller och när vi faller, när vi alla faller när vi
aldrig älskas och faller genom helvetet löven tills vi hamnar på botten på helvetets
nedersta krets och förenas med vår älskare Musse Pigg, John Wayne Disneys grandiosa vanskapelse Billie Jean Lecter som sitter där, i mörkret med sina råttögon,
sina fula glasögon, tandställning och sitt stripiga feta råttfärgade hår, sveket längst
nere i mörkret, och frågar mig själv: Är detta jag? Och jag säger: jag är utan skuld.
Det bestämmer jag. Detta är jag. Jag är den jag är. Och jag kanske kan älskas, jag
också. / ur In Memoriam to Identity (2012)

Texterna vill beskriva en värld där strukturerna är transparenta. Den
manliga blicken är, precis som i verkligheten, om man nu delar den analysen,
ett så dominerande värdesystem att det genomgriper hela föreställningens
universum. Det innesluter och skapar ramar för figurernas handlingsutrymme
och för vad som kan sägas och tänkas.
Men jag har ingen blick. Jag har ingen blick. Jag kan inte längre höra vädjandena
om solidaritet och förståelse jag har ingen solidaritet jag har ingen medmänsklighet,
jag känner ingen. inte ens mig själv, jag är bara den jag är: Daniel Nyström. Och
jag faller begäret mina bröstvårtor. Det enda verkliga, det som jag känner, sexet och
knullandet det enda verkliga det som känns som jag känner som ger mig en frist
från mörkret och mörkret och mörkret och den här skammen. The artist formerly
known Daniel Nyström is fucking dead och jag vet inte vad jag kan säga och vad
jag bör säga och vilka av mina erfarenheter som är giltiga för jag tror någonstans
alla mina erfarenheter är normerade och därför omfattar alla och jag därigenom
inte behöver anstränga mig för förstå någon annan, det gäller bara förstå sig själv.
/ ur Daniel Nyström and Caroline Söderström are fucking dead (2013)

Genom klichéer, resonanser, intertextuella lån (de insatta kan säkert känna
igen klassiska och populärkulturella referenser och resonanser från andra
pjäser i föreställningarna, så även i Fält), och i de citat, gester och poser som

kropparna på scen visar, har vi velat vi få syn på det tankesystem som tvingar
oss att förstå, tolka och forma världen på ett speciellt sätt. Såklart, och kanske
framförallt – har vi intresserat oss för den blick vi själva bär på.
Det jag/vi velat göra i föreställiningarna är att beskriva mig/oss själv/a i
mötet med andra. Sätta ord på erfarenheter, som självklart inte är universella
sanningar utan konsekvensen av en världsbild, en specifik utkiksplats på
världen, kunskaper om vad det innebär att stänga gränser, att skrika rasistiska
slagord, att vara del av förtryckande patriarkal och kolonial struktur, att äga
all makt och samtidigt hävda sin maktlöshet och så vidare. Genom detta
har vi velat undersöka hur vårt agerande påverkar andra människor både
på ett mellanmänskligt plan och genom övergripande strukturer. Att, för att
återkomma till Ahmed, utföra det mödosamma arbete som det innebär att
lyssna och att försöka förstå i dialog med andra människor. Självklart finns
inget enkelt svar att få på en sån undersökning, utan det är ett pågående
arbete, och där teatern som moralisk institution, för att tala med Schiller,
kanske har en plats att fylla.
Sara Ahmed skriver i Denne andre och andra andra om det kollektiva,
som hon menar inte bara handlar om det vi har gemensamt eller det vi inte
har gemensamt, utan om ”det arbete som måste utföras för att komma
andra närmare utan att återigen lägga beslag på ’dem’ som billig arbetskraft
eller som skillnadsmarkör”. (Ahmed, 2008) Ahmed påpekar att ”en politik
som grundas i möten mellan andra andra är förknippad med ansvar – och
kännedom om hur maktförhållande förmedlas och bestämmer formen hos
själva mötet. En mötets politik kommer närmare för att tillåta skillnader hos
oss, skillnader som inbegriper makt och antagonism, för att därigenom göra
mötet som sådant betydelsefullt. Istället för att förkasta skillnaderna mellan
oss gör dialogen dem nödvändiga – en dialog som måste äga rum just därför
att vi inte talar samma språk.” (Ahmed, 2008)
Att vara i dialog med någon kräver ett lyssnande. Det kräver att vi, för att
närma oss ”andra andra” gör det Ahmed beskriver som ett ’mödosamt arbete’
att närma sig, att tala med varandra och arbeta för varandra.” (Ahmed, 2008)

”save
my soul”

”

I Fält, men även i andra pjäser och uppsättningar, ligger fokus på de
konsekvenser som blir resultatet om vi inte tar oss an denna utmaning. Vi
har försökt beskrivit vad den självklarhet att äga världen (i kombination med
den känsla av maktlöshet som den som avkrävs makt känner) innebär för alla
dem som kräver att få bli sedda och hörda genom sina kroppar och blotta
närvaro men som ignoreras.
Nej, jag gör ingenting annat. Gråter. Ser bort. Vänder bort blicken. Bort från den
lilla flickan och dom hemlösa på gatan. Dom utsträckta händerna. Den där jävla
blicken av förödmjukelse och vädjan. Jag ser bort. Jag ser bort. Jag vill inte se mer.
Jag vill inte mina ögon, jag vill mörkret som det mörker som ögon bort, ögonen
bort i ögonen och sen bort alltihopa och så äntligen den där fristaden från blicken
från att behöva se den där desperationen alltihop. / ur Fält
Jag kan sitta tyst. Jag behöver inte säga nåt. Det räcker att jag får sitta tyst. Här.
Att jag får sitta tyst och slippa säga nåt. Bara jag får leva. Bara jag inte behöver dö.
Bara jag får leva tills jag dör. / ur Fält

Men vad skulle då en lösning kunna vara på allt detta? Kanske att ordet nej
skriks så högt det bara går.
Nej, jag vill inte händer på mig. Era händer på mig. Jag vill inte det. Nej jag vill inte
madrassen. Den smutsiga madrassen. Jag vill inte det. Det här pisset om nån pissat
i madrassen som den här stanken som nån pissat här. Jag vill inte den. Nej jag vill
inte rummet. Nej, det vill jag inte. Jag vill inte rummet jag vill inte det. Rummet.
Pisset stanken svetten ditt jävla äckliga håriga fetmakuk. / ur Fält

Sedan att vi lyssnar. Men inte ens i den ordningen. Först lyssna och sedan
skrika. Kanske endast då, kan vi, som Ahmed skriver, ”omforma själva
gemenskapens kroppsliga form till en gemenskap i vardande, en gemenskap
utan grund, och ändå inte ogrundad. Det är ett ’vi’ sprunget ur kärlek liksom

ur arbete. Det är ett ’vi’ som kan omfamnas endast genom beredvilligheten
att kämpa med och för andra som vi möter i nuet, ett möte som står i skuld
till ett förflutet som vi inte kan lämna bakom oss, liksom till en öppenhet
inför framtiden som ett löfte och ett hopp om det som vi skulle kunna bli.”
(Ahmed, 2008)
Hannah Arendt skriver i boken Lectures on Kant´s Political Philosophy
att ett kritisk tänkande, oavsett om det är ett arbete som utförs i ensamhet,
inte fjärmar oss från alla andra. Genom vår föreställningsförmåga görs alla
närvarande och vi rör oss på en plats som vi kan välja att se som öppen. Att
tänka med ett utvidgat medvetande betyder att man tränar sin förmåga att
’go visiting’. Men hon betonar samtidigt att man inte kan veta vad som pågår
i andras medvetande, utan det är ett sätt att byta perspektiv. ”To think for
oneself. To accept what goes on in the minds of those whose ”standpoint”
(actually the place where they stand […]) is not my own would mean no more
than passively accept their thought, that is, to exchange their prejudices for
the prejudices to my own station.” (Arendt, 1982)
Allting finns här inne. Inne i mig. Ett stort öppet fält människor. Det är inte möjligt
att gråta längre. Det är inte möjligt att andas längre. Det är inte möjligt att tala
längre. Om andra saker. Även om jag förstår mörkret är det inte samma sak som att
göra nåt åt det. Även om jag är i mörkret innebär det inte att det är samma sak som
att aldrig kunna ta sig ur mörkret. / ur Fält

En poäng som Ahmed gör är att de möten vi gör med andra människor alltid
påverkas av övergripande sociala processer, ”som inte verkar endast i nuet
(även om det är där som man kan föreställa sig och ställas inför dem, utan
också på andra platser och andra rum.” (Ahmed, 2008) Hon frågar sig vilken
etik som gäller vid sådana möten, och konstaterar att hon ”bara kan utgå
från det partikulära i det sätt jag skulle kunna möta den andre, ett möte som
alltid förmedlas, som aldrig är här och nu.” (Ahmed, 2008)

Det partikulära i att ’go visiting’ för att förstå och lyssna till en annan
människans ståndpunkt och därigenom få ny blick på världen är en, kanske
idealistisk, beskrivning av vad konstens och teaterns uppgift skulle kunna
vara. Men Arendt konstaterar, och det är viktigt att påpeka, att ”Kant does
tell one how to take others into account; he does not tell one how to combine
with them in order to act.” (Arendt, 1982)
Tala i mitt ställe. Sjung i mitt ställe. Res i mitt ställe. Minns i mitt ställe. Älska i
mitt ställe. Tänd eldarna i mitt namn. Kasta stenen i mitt namn. Kasta stenen i stenens namn. Kasta stenens i eldens namn. Kasta stenen i raseriets namn. Rasa i mitt
namn. Knyt näven i mitt ställe. Knyt näven i eldens namn i mitt namn i raseriets
namn. Lyft den knutna näven i mitt ställe. Lyft den knutna näven. I stenens ställe.
I dom dödas ställe. Räta din knäckta nacke. Gör motstånd. Peka på orättvisan.
Benämn orättvisan. Tala med min röst. Tala med stenes röst med eldens röst med
raseriets röst. Peka på våldet. Benämn våldet. Tala med min röst. Låt orden uttalas
med min röst. Beskriv ilskan. Beskriv vanmakten. Beskriv strukturen. Tala med min
röst. Arkivera min röst för nästa generation. Sluta bokföra kropparna. Sluta räkna.
Släpp in mig, dom, oss. Skriv tillbaka människan i det mänskliga.
/ ur Arrival Cities: Växjö (2014)
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Fält är ett av tre konstnärliga verk i forskningsprojektet Ögonblickets anatomi
vid Teaterhögskolan i Malmö. Projektet leds av Jörgen Dahlqvist, Kent
Olofsson och Erik Rynell och finansieras av Vetenskapsrådet. Ambitionen
med projektet är dels att hitta metoder för samverkan mellan konstuttryck,
främst teater och musik, för att, som Erik Rynell skriver i antologin Spår
av musik, ”skapa möten. krockar och fusioner mellan medier, tekniker och
konstarter” (Rynell, 2014) dels att skapa en brygga till annan vetenskap.
I boken Composed theatre beskriver Mathias Rebstock den del av
den musikaliska utvecklingen under 1900-talet där olika tonsättare
började intressera sig för teatern och därigenom kom att betrakta teaterns
uttrycksmedel som musikaliskt material. Rebstock beskriver hur tonsättarna
prövade att använda sig av röst, gest, rörelse, ljus, ljud, bild, design utifrån
kompositoriska tekniker och därigenom applicerade ett musikaliskt tänkande
på hela scenkonstproduktionen. Samtidigt började företrädare från teatern
söka alternativa dramaturgiska modeller för att hitta sätt att expandera
teaterns uttryck.

Ett centralt problem som texterna i boken kretsar kring är hur man skapar
kopplingarna mellan musik och teater. Hur kan man använda sig av teaterns
uttrycksmedel i sitt komponerande? Hur undviker man att ett av de olika
uttrycken dominerar på bekostnad av de andra? Tonsättaren Aperghis citeras
i boken: ”saker måste komplettera varandra; dom måste vara av olika natur.
[…] Något annat måste komma fram som inte är det ena eller det andra, utan
någonting helt nytt.” (Rebstock, 2012)
Ett annat problem är att tidsförloppen skiljer sig mellan de olika
konstuttrycken. Tonsättaren Hans Gefors skriver om problemet i sin
avhandling Operans dubbla tidsförlopp. Där konstaterar han att det finns
ett tidsförlopp för handlingen och ett för musiken samtidigt (Gefors, 2011).
Musiken har sin tid. Texten har sin tid. Teaterns olika delar har sin tid.
Bildkonsten sin. Filmen sin.
I det gemensamma konstnärliga arbete som ligger till grunden för
forskningsprojektet Ögonblickets anatomi (och även Teatr Weimars övriga
praktik de senaste åren), har vi identifierat två grundläggande konstnärliga
frågeställningar som måste lösas. Ett som handlar om hur man strukturerar
material och ett om hur allt sammanfaller i rummet här och nu.
För att kunna lösa det senare problemet har vi börjat dela upp den
dramatiska situationen i fler delar. Skådespelaren Linda Ritzén har benämnt
de tre delar som vi använder oss av som ’textens verklighet’,’verklighetens
fiktion’ och ’nuets akuta dilemma’. (Ritzén 2012). ’Textens verklighet’ handlar
om textens dramaturgi, man analyserar texten och ser vilka handlingar som
finns där. ’Verklighetens fiktion’ är den situation som läggs i rummet, under
texten, relationen mellan skådespelarnas här och nu. ’Nuets akuta dilemma’
är ett skådespelarverktyg för att hitta en brännpunkt för gestaltningen.
Vi försöker hitta situationer där de olika konstuttrycken(/s tider) kan
mötas. Att se en skådespelare berätta en berättelse är en specifik situation, att
gestalta samma berättelse med sin kropp är en annan. Att se en skådespelare
agera på film ytterligare en, att se samma skådespelare samtidigt på scenen
och i en videoprojektion ännu en. Allt detta kan ske var för sig men lika

gärna samtidigt. Genom att expandera situationens gränser skapas flera
samtidiga tider som vi kan använda i skapandet, samtidigt som vi kan hitta
en gemensam situation i rummet där allt pågår samtidigt.
Arrival Cities: Hanoi hade premiär på Teatr Weimar och Ars Nova
i november 2014 och var ett samarbete mellan forskningsprojekten
Ögonblickets anatomi och Music in Movement. Kent Olofsson skriver
om verket att ”though the work contains much music it goes far beyond
a traditional concert performance. The work includes electronics, video,
choreographed parts as well as spoken parts where the performers relate
stories to the audience. The different elements are superimposed throughout
the performance, creating a flowing dramaturgy.” (Olofsson, 2014).
Under forskningsfestivalen Tacit or Loud, som hölls på Inter Arts Center
i Malmö några veckor efter premiären av Arrival Cities: Hanoi, berättade
Nguyen Thanh Thuy, musiker och doktorand vid Musikhögskolan i Malmö,
om sina erfarenheter av att arbeta fram föreställningen, där hon både spelade
sitt instrument och stod på scen och återberättade minnen från Hanoi.
Att berätta historierna i verket är inte åtskilt från att spela mitt instrument. Jag
känner inte att jag spelar Kent Olofssons musik ena stunden och sedan berättar om
mina minnen från Hanoi i nästa. Det är samma sak. Det är min levda erfarenhet av
Hanoi och migrationen från staden. Det finns ingen skillnad mellan ord och musik
i verket för mig. (Thuy, 2014)
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Arbetet med att strukturera materialet handlar om att undersöka var
tidsförloppen möts och blir identiska. Istället för att se det musik, gestaltad
text, video, ljus, koreografi som flera olika tidsförlopp som ligger parallellt
försöker vi hitta en tid och ett rum som allt utgår ifrån.
Det begrepp som vi skapat för detta är vertikal dramaturgi. Dramaturgi
är ju sedan länge en egen konstnärlig praktik inom teatern och dess
analysprocesser används i en konstnärlig praktik hos teaterns alla konstnärer.
Den traditionella tolkningen av begreppet dramaturgi avser metoder kring hur
man komponerar en föreställning med (den talade) texten som utgångspunkt.
Man talar på teatern om vilken “läsning” man gör av den dramatiska texten
vid en uppsättning.
Vi vill dock snarare betona den icke-litterära sidan av begreppet för
att hitta metoder att öppna upp arbetet mot tvärdisciplinära konstnärliga
samarbeten som innefattar video, ljud, musik, dans och andra former av
uttryck och media.

Begreppet ’Vertikal dramaturgi’ innehåller alltså både en strukturell
del och en del som relaterar till det som händer i varje ögonblick av
föreställningen. Det vertikala är i detta fall varje ögonblick i denna tidslinje.
Den vertikala linjen skär genom alla olika konstuttryck och hjälper oss att se
hur de relaterar till varandra. Det vi gör är att samtidigt ha ett inifrån- och
ett utifrånperspektiv när vi arbetar med verket. I arbetet så ser vi samtidigt på
dom två olika perspektiven. Det handlar inte om en växelrörelse från det ena
till det andra utan om en samtidighet.
Synen på rummet förändras genom detta undersökande arbete. I boken
Experts of the everyday. The Theatre of Rimini Protokoll, beskrivs skillnaden i
synen mellan en plats och ett rum. En plats är en ständig rekonfiguration
av positioner. Ett rum är en plats med en praktik. Ett rum är en plats där
handlingar utförs.
Konstnären Pipilotti Rist säger i boken Press play: contemporary artists in
conversation att “the moving picture itself is always a room within a other
room. When you project an image, the wall dissolves and the image become
the architecture.” (Rist, 2005) En liknande tanke för konstnären Jessica
Stockholder fram: “Manipulating material is a way to speak”. (Stockholder,
2005)
I Fält erbjuds en mängd parallella och samtidiga situationer som läggs
samman till en enda situation här och nu genom iscensättningens alla element.
Fält erbjuder inte längre en ”läsning” av en dramatisk text, utan öppnar upp
ett rum av handlingar som måste tolkas.
This kind of non-hierarchal spaces also acts a remedy; it helps you to open up
your principal space: your mind and body. You may wish to imagine as many ’real’
spaces as you can, but you can also open up your own primary space and expand
it, so that you no longer return to a closed personal space. (Rist, 2005)

Fält kan beskrivas som att titta på teater och ett videoverk samtidigt som man
lyssnar på en konsert och ett hörspel.
Musikernas, och musikens, gestik innefattas i den övergripande situeringen
i rummet, och ges en mening av kontexten. Bildkonstens kompositionstänkande appliceras på scenbilden, utan att för den skull bli enbart semiotisk.
Videon bygger samtidigt ett rum och ytterligare ett narrativ som fördjupar
komplexiteten i berättelsen. Textens implicita situationer talas, sjungs och
projiceras. Skådespelaren är samtidigt sig själv och rollen eller rollerna som
gestaltas.
Genom detta förändras den traditionella teaterns hierarkier och ersätts av
en annan, mer inkluderande, eftersom den konstnärliga processen kräver en
annan typ av deltagande. ”Den konstnärliga praktiken är ett estetiskt arbete
som görs genom en kollektiv ansträngning” (Rimini Protokoll. 2008).

5
Vid skapandet av ett verk som Fält har det gemensamma arbetet ett tydligt
mål: vi ska tillsammans försöka lösa de konstnärliga problem som uppstår
när vi tar oss an ett iscensättande av våra egna och andras erfarenheter av vad
det innebär att bebo världen. Det gemensamma arbetet måste samtidigt ske
med en ambition om lika villkor genom ömsesidig tillit.
Samtidigt är vi medvetna om publikens medskapande för att förstå,
tolka och därigenom slutföra verkets tillblivelse. Den tyske litteraturvetaren
Wolfgang Iser beskriver i Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse, den
litterära texten som ”olika ”schematiserade bilder” genom vilka verkets tema
kan träda fram i ljuset”, men, skriver han, det verkliga framträdandet sker
genom en ”konkretionshandling”. Om detta stämmer, fortsätter han, så har
ett verk två poler. ’Den artistiska’ och ’den estetiska’. Den artistiska refererar
till texten som är skapad av författaren, den estetiska till förverkligandet

som utförs av läsaren. Texten erbjuder ”punkter” där läsaren eller publiken
”har en möjlighet att stiga ombord i texten”. Den dramatiska texten
konkretionshandling sker genom skådespelaren förkroppsligande av texten.
Först då blir texten till så att säga. ”Textens gestalt ikläder sig (eller, snarare,
är given) denna fixerade kontur, eftersom detta är grundläggande för för vår
egen förståelse.” (Iser, 1993)
Kanske kan den kollektiva ansträngningen kan erbjuda underlag till ett
svar på det Mark Johnson, efterfrågar i The Meaning of the body, när han
efterlyser:
A philosophy that sees aestethics as not just about art, beauty, and taste, but rather
as how about how human beings experience and make meaning. Aestethics concers
all of the things that go into meaning – form, expression, communication, qualities,
emotion, value, purpose, and more. (Johnson, 2007)

			
						/ Jörgen Dahlqvist
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