
I inledningen ligger drömmen och potentialen om vad början kan leda till. Dess funktioner 
bygger på hopp och möjligheter. I drömmar är allting möjligt, därför har jag inget annat val än 
att rekommendera att du slutar läsa nu. Fantasin och tanken om vad detta kan bli till kommer 

alltid överträffa verkligheten. Än så länge har du fortfarande möjligheten att behålla 
potentialen. 

Vad är potentialen i inledningen? 

I slutet av detta har jag inte kommit längre än till början. Men det var heller aldrig min 
intention. Konklusionen är helheten och egentligen  

endast en sammanfattning av allt det jag inte vet. Det finns alltid någonting före och efter, de 
ramar vi kallar början och slut är hela tiden en del av någonting större. I den ständiga 

kontinuiteten är början endast en förväntning och en spegling av livets gång - födelse och död. 
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KRONOLOGI 

- 
Programmet deklarerar att verket ”kretsar kring den klassiska balettens abstraktionsförmåga liksom 
dess förhållande till fiktion”.  Första delen av föreställningen är en kastanjettkonsert. 1

Kastanjettkonserten är otroligt skicklig, rytmisk och intim, men ändå sitter jag och väntar på att 
dansen ska börja. I 30 minuter väntar jag på att föreställningen ska börja trots att den föregår framför 
mig. När rörelserna väl tar form är de ganska ointressanta, jag minns dem inte längre. Jag minns 
kastanjettkonserten tydligare. Kastanjettkonserten gäckar mig, jag vet inte hur jag ska placera den. 
Den känns inte som en del av föreställningen, samtidigt som den är föreställningen. 

Anslag, upptakt, start, början, begynnelse, initial, uppgång, gryning. Börjans betydelse; ”allra första 

del av viss verksamhet, visst förlopp etc.”.  Början verkar existera beroende av det som kommer 2

efter. Begynnelse; ”första början av ngt som fortlever el. utvecklas”.  Början behöver alltså även 3

vara en del av något som har en utveckling. Ordförklaringen menar på att början blir till början 

genom att vara en del av en viss eller av något. Det i sig begränsar början till att existera först när 

avgränsningen för det den är en del av existerar. Betyder det också att sådant som inte kan 

definieras eller har en avgränsning, heller inte har någon början? 

Jag läser en bok av två svenska mediakändisar.  De pratar om sina liv, hur minnen kan skapa 4

kronologi olik den linjära som det västerländska samhället är van vid. De beskriver hur minnen från 

deras uppväxt kan kopplas ihop med någonting de upplever idag och hur minnet av att lukta på 

pappas rakvatten plötsligt kan kännas tidsligt närmare än minnet av vad vi åt till frukost i morse. 

 Malin Elgan, På spel, Dansens Hus 2015  1

 Nationalencyklopedin, början. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/början2

 Nationalencyklopedin, begynnelse. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/begynnelse3

 Alex Schulman och Sigge Eklund, Tid : livet är inte kronologiskt (2015)4
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http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bwgynnelse
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/b%C3%B6rjan


Författarna gör skillnad på vad som faktiskt utspelar sig i kronologisk ordning och hur vår 

upplevelse sorterar minnen i tid. De diskuterar möjligheten att minnet inte är en rak linje. Att våra 

tidsliga upplevelser är som kedjor där tidigare minnen plötsligt kan kopplas ihop med nya och på 

det sättet flyttas framåt och bakåt i tiden. Författarnas resonemang för mig vidare in på tanken, att 

om tiden inte är en kronologisk linje som har en början och ett slut, så kan tiden också ses som ett 

tillstånd som invecklas snarare än utvecklas. Inledningen byter hela tiden plats beroende på det 

flyktiga ställe nuet befinner sig på. Inledningen behöver alltså inte för alltid vara en inledning, utan 

kan i ett nytt sammanhang bli till något annat. Med det resonemanget blir inledningen ett ramverk 

utan något egentligt definierat innehåll. 

När jag koreograferade stycket Hunt me down inleddes föreställningen med en 30 sekunder lång 

intensiv rörelsesekvens, därefter släcktes ljuset och det jag såg som den dramaturgiska inledningen 

började.  I mitt skapande låg alltså det som kronologiskt skedde först i föreställningen, inte först i 5

min dramaturgiska berättelse. De inledande 30 sekunderna var egentligen rörelsematerial jag 

återanvänt från en senare del av föreställningen, de var inte början, de var en snabb inblick i 

någonting som skedde senare. För mig var början det som hände efteråt. Kronologiskt ligger de 30 

sekunderna först, inom den ram jag skapat för föreställningen, men dramaturgiskt hör de inte till 

inledningen av stycket. Leder det till slutsatsen att kronologin och dramaturgins tidsordning inte 

behöver ske samtidigt? Vid antagandet att tid kan delas upp i de två beståndsdelarna, dramaturgisk 

och kronologisk tid, går det även att se att de två sakerna är beroende av varandra. Hur dramaturgi 

och kronologi relaterar till varandra blir avgörande för förståelsen av föreställningen. I de första 30 

sekunderna tänds och släcks ljuset bryskt, materialet är direkt, intensivt och kontinuerligt. I den 

efterföljande sekvensen stiger ljuset långsamt, likt en soluppgång, dansarna träder långsamt fram 

från sidan av scenen och arbetar sig in mot mitten i en rörelsekvalitet som sakta växer fram. 

Sammansättningen av dramaturgiska och kronologiska komponenter i dessa fraser skapar känslan 

av en inledning i den andra frasen, i lika stor grad som det faktum att den återfinns på en specifik 

plats i kronologin. 

Definitionen av början verkar vara så starkt kopplad till kronologi att flexibiliteten i det 

dramaturgiska berättandet blir svår att se. När existensen av början inte ligger i sig själv, utan i dess 

beroende av att vara en del av någonting, blir början genast svår att greppa så snart ramarna för den 

utmanas. Samtidigt är det i gränslandet för dess existens som möjligheterna till potentialen ligger. 

 Egen produktion, Hunt me down, 20075
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BERÄTTELSEN 

- 
Jag skriver ut hundratals bilder. Bilderna är små fragment av verkligheten, de innehåller historier och 
upplevelser fångade av en kamera. Vi förkroppsligar dem, låter segertecknet från en fredagkväll ta plats 
på scenen.  Vi bär alla minnet av fredagskvällar i kroppen, jag ber dansarna snurra runt runt, 1

berättelserna blandar sig med våra minnen och fotografiernas avbildning. 

Berättelsen är en väg som slingrar sig fram mot den variant som allt som oftast är både 

slumpmässig och baserad på intuition. Jag försöker sammanfatta genom att skapa variationer, men 

slutresultatet blir en upprepning, som musikens A-B-A kompositioner. Om jag berättar med mitt 

skapande är det då också viktigt att jag vet vad jag berättar? Vad är koreografens roll i berättelsen, 

bär jag ett ansvar att leverera en hel berättelse och vad vill jag med mitt berättande? I mitt huvud 

växer bilder fram, jag ser på det tidiga stadiet av mitt arbete som fragment utan tidslig förhållning. 

Här kan slutet lika gärna vara början och allt är egentligen versioner av någonting annat och på det 

sättet i tid fortfarande tätt sammanvuxet. När berättelsen senare växer fram blir de olika 

variationerna beroende av varandra. Aristoteles skrev redan på sin tid om hur storleken och 

ordningen ger berättelsen liv och skapar upplevelsen.  I början av mitt skapande finns ingen start 2

och inget slut, berättelsen är inte beroende av kronologi, utan tar sin form i kompositionen som 

växer fram. Fragmenten skapar mening eftersom de följer efter varandra, men berättelsen utspelar 

sig i tolkningen. Vad krävs för att skapa en berättelse? Räcker en tidslig ram innehållande en början, 

mitten och slut för att berättelsen ska finnas till? Är innehållet, eller kompositionen av innehållet 

viktigast för vad berättelsen blir till? Jag ser mig själv sammanfatta, försöka förmedla min berättelse 

så skarpt och effektivt som möjligt. Här finns önskan om att början ska kunna innehålla hela 

 Produktion av egna projektet Everything will be ok perfect, 20091

 Aristoteles, Om diktkonsten (2000), s. 35-362
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berättelsen. Att mitten och slutet ska bli obetydliga för berättelsen och att början istället ska kunna 

innehålla allt. Min önskan ligger långt ifrån Aristoteles förklaring av en helhet: 

 3

Men är det då helheten jag söker? Början, mitten och slutet må vara premisser för att skapa en 

helhet och en förståelse för narrativet. Om mitt skapande inte går ut på att berätta ett narrativ, utan 

istället söker inledningens potential, så är inte helheten eftersträvansvärd. Jag finner inget intresse i 

att förklara, jag är ute efter möjligheterna till någonting större. Berättelsen kan aldrig ta slut, den 

kan ta nya vägar. Vi rör oss i ständiga cirklar där början antingen inte finns eller är konstant.  

 4

När berättelsen definieras av förhållandet mellan start och slut, blir mitten endast en färdväg mot 

slutet. Så länge narrativet inte är en del av berättelsen blir färden mot slutet inte viktig eftersom jag 

inte har någonting att förklara och därför heller inte söker en helhet. Istället blir inledningens 

potential och frihet, inför vad som har möjlighet att uppstå, viktigt i kompositionen. Att istället för 

att avsluta och runda av, hela tiden röra sig mot någonting med både utvikningar och öppenhet.   

 Aristoteles, s. 353

 John Dewey, Art as experience (2005), s. 534
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LÖFTET 

- 
Dansarna är redan igång och rör sig på scenen när jag träder in i rummet. Det är ljus på scenen, det är 
ljus på publiken. När det börjar ändras ingenting, jo kanske en riktning i rummet. Och så blir publiken 
tysta, vad som får dem att bli tysta är svårt att säga, det finns ingen musik som talar om att det börjar, 
det enda riktmärke vi har att gå efter är det uttalade klockslaget det är sagt att starta. Verket har 21 
dansare som likt ett hav rör sig över scenen, inga synkroniserade rörelser, bara riktningar och mönster.  1

Kompositionen uppstår i mötet med stillheten. Mitt i en enkel förflyttning mot scenens vänstra kant 
skymtar jag dem bakom de övriga dansarna. Ett par som stannat upp i en omfamning. Deras stillhet i 
kontrast till de andras rörelse är intim och skiljer sig från de övriga. För mig är det den perfekta 
uppbyggnaden, jag börjar redan föreställa mig hur deras kommande duett ska se ut, vad omfamningen 
är en start till. Hela kroppen längtar efter nästa steg, vad betyder omfamningen, vilka är de, hur ska 
deras relation utvecklas, vad kommer jag att få se? Så byter dansarna riktning igen och förflyttar sig 
tillbaka mot scenens mitt, omfamningen löser upp sig och försvinner. 

 

  2

Löftet, möjligheten, potentialen. Att älska en idé om någonting. Den här uppsatsen kommer att 

förklara vad en inledning är. Hur den kan användas, vad den används för och vad som skapas med 

den. Du kommer att förstå hur dramaturgi och kronologi relaterar till inledningen och vad de har för 

betydelse för varandra. Räcker det? 

 Deborah Hay för Cullbergbaletten, Figure a sea, Dansens Hus 20151

 Clarice Lispector, Passionen enligt G.H. (2005), sid. 342
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I already started  -   http://www.linnealindh.com/ialreadystarted.html 

So does there exist a beginning? Isn't there always something before the beginning. Have I started yet? Did I already 
start when I wrote this or before that? Isn’t to say something is a beginning, really only the making of a frame in time, 
that we can relate to. When we take away this frame what is left?  

I have started this project over and over now, I do not know if any of them is the right one, the start of it, the answer to 
my question, the truth? The beginning is always related to my state of mind, my surroundings, what I read before, how 
many times I´ve seen it, how hungry I am. When you learn something your experience always makes you relate in a 
different way - there is a before and after knowledge. So how I decide to tell you about myself, what I do and why I 
dance, how does it affect your relation to it?  

Ok, now I am going to begin, please sit down comfortably and do not close your eyes: 
There is no context. For the possibility to see the essence of the beginning movement.  
This is the beginning.  
Can you see it? 

I like beginnings better then endings. I like what happens before I know. I like to savor what is yet to come. I like not 
knowing what I am going to know. I like spring better then summer, because the possibility of what summer can 
become. I like to begin with winter. But before that, it is over. Time to go home, it´s finished, there is no more.  

Let´s us start with a quote:  
 
Narrative shapes experience in time; it ties beginnings to endings. Experience itself is seldom a 
featureless chain of events; birth and death, breathing in and out, confer shape on our existence and 
already suggest the seeds of narrative form.  3

End of quote. 

So I would like to begin by presenting for you why I think you should read until the end, even if my conclusion will 
never be better then the thought of it. The beginning in chronological order to what should be the end, but maybe is 
only the beginning. 

Can you leave without me ending 

Can you watch without me starting? 

So when you stop listening maybe I have already started, or I am going to start. Or I already finished. Maybe the end 
for you is the beginning for me, and therefore I am going to start with the concept of time: 

Time. A concept so concrete and abstract at the same time. A frame from which we can understand the world. A map 
from which we can act. Concepts that are shaped from our experiences, the culture we where raised in, the knowledge 
we have. We think we need a beginning and an end to understand what we see. But even if we use time as something 
inflexible and concrete our history is full of dreams and stories about bending it. I would also like to bend it but I am 
going to begin with how we frame it.

 Miranda Tufnell and Chris Crickmay, Body space image (2006), s. 98 3
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FÖRSTÅELSE 

- 
Det slår mig så hårt när jag inte kan, som en mjuk vägg som pressar mig tillbaka i stolen och gör det 
svårt att andas. Komplexiteten gör det svårt, även för ett tränat öga, att kunna dekonstruera och förstå 
föreställningens olika delkomponenter.  Jag hittar ingen början, inget slut, jag ser inga avstamp eller 1

fraseringar. Det är bara ett konstant brus, en berg och dalbana jag inte kan kontrollera. Och det är så 
otroligt befriande. När jag väl släppt kontrollen så följer jag bara med, utan att förstå eller veta vart jag 
är på väg. 

Människan är meningssökande varelser och har en vilja att förstå, den viljan gör att vi ofta 

översätter abstrakta saker till någonting konkret som vi kan förstå som saker och ting.  Tid är en 2

sådan sak och genom att definiera en start och ett slut gör vi tiden konkret och förståelig samtidigt 

som det skapas dramaturgi. Allt som befinner sig i mellanrummet för definitionen kan utvecklas och 

ta olika vägar. Inledningens funktion är att lägga upp till möjligheterna och innehålla potentialen av 

allt som kan komma efter. På det sättet kan vi befinna oss i en berusande ovisshet om vad som 

komma skall samtidigt som vi kan vila i tryggheten om att det tidsliga ramverket gett oss 

förståelsen av hur vi ska uppleva. I detta möte, mellan trygghet och ovisshet, finns fascinationen för 

inledningen och det är här jag inser att inledningens potential ofta är bättre än den efterföljande 

realiteten. 

Tid, förståelse och erfarenhet har varit återkommande under mitt arbete med inledningar. Under ett 

handledningsmöte med Katarina Eismann våren 2015 gick mina tankar enligt följande: 

 Sasha Waltz, noBody, Dansens Hus 20121

 Filosofiska rummet, Gunnar Olsson och det kartografiska tänkandet,  2

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/420714?programid=793 
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”En vändpunkt i vår diskussion var när vi diskuterade kronologi och kom fram till att det i kronologi i 

stort sett alltid finns ett före och ett efter erfarenhet. Jag refererade till Pontus Petterssons publiksamtal 
på Weld och vi pratar om hur man i och med att alla i publiken fick målade naglar på olika tidpunkt 
befann sig på olika punkter i kronologin.  Att kronologin var olika utvecklingskurvor som uppstod 3

bredvid varandra. Erfarenhetsgränsen måste finnas i allt slags berättande. Katarina refererade till 

Maurizio Cattelan på Färgfabriken med verket Him.  Där har publiken en lång väg att gå genom rummet 4

mot en docka som sitter vänd bort från dem. När de kommer dockan nära nog kan de se att den 
föreställer Adolf Hitler. I den upplevelsen finns det ett tydligt före och efter erfarenheten om att det är 

Adolf Hitler som är avbildad och den kunskapen är avgörande för upplevelsen av installationen.”  5

Det här är alltså det jag ser när jag försöker förstå vad som konstituerar en inledning: Jag ser 

erfarenhet som gör att vi inte längre kan tolka inledningen med naivitet. Jag ser kunskap som gör att 

vi inte längre kan glömma, men som också tar oss vidare i dramaturgin. Jag ser tid som inte 

representerar en rak kronologi utan som enskilda utvecklingsförlopp som vi var och en bär på. Allt 

detta är premisser för inledningen och de byggstenar vi har när vi presenterar ett sceniskt förlopp 

inför en publik. I processdagboken beskriver jag det som en erfarenhetsgräns, men en stor del av 

resonemanget stämmer väl överens med Gadamers hermeneutiska cirkel och hans tankar om hur 

nya erfarenheter öppnar upp för nya tolkningar av upplevelsen.    6

 
När en pratar om förståelse och kunskap i relation till rörelsebaserad scenkonst blir språket och 

fysikens olika betydelse för förståelsen av det som förmedlas på scenen intressant. Som koreograf 

ser jag dansens möjligheter och svårigheter i att förmedla utan ord, en förmedling som kräver en 

annan kunskap och förförståelse hos dess publik än den lingvistiska. Upplevelsen av konst påverkas 

alltid av erfarenheter och bakgrund, men hur påverkas publikens förståelse av att dansen kan 

förmedla utan lingvistisk språkförståelse? Är det möjligt att koppla den ordlösa upplevelsen till 

tanken om att potentialen i inledningen dör när vi får förklarat för oss det som inledningens mystik 

bygger upp till. Kan det betyda att föreställningar med enbart fysisk förmedling besitter en 

möjlighet att kvarhålla potential längre? Är detta dansens styrka? Är fenomenet jag försöker påtala 

 Pontus Pettersson, MOPA - I disappear in darkness, Weld 20143

 Maurizio Cattelan, Him., Färgfabriken 2001,4

  http://www.fargfabriken.se/en/archive/item/342-maurizio-cattelan

 Processdagbok, s. 25

 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod (i urval)(2002), s. 137  6

”Vi påminner oss därvid den hermeneutiska regel, som säger att man måste förstå det hela ur det enskilda och det 
enskilda ur det hela. Denna regel kommer från den antika retoriken och har av nyare tidens hermeneutik överförts från 
talekonsten till förståelsens konst. Det rör sig i båda fallen om ett cirkulärt förhållande. Den mening, som föregrips som 
helhetlig, blir till uttrycklig förståelse när de delar, som bestämts av helheten, själva bestämmer denna helhet. ” 
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när jag söker efter vad en inledning är, möjligheten att inte förstå? Det kan mycket väl vara så, att 

det jag söker efter är möjligheten att slippa få förklarat för mig. Men att en fysisk förmedling inte 

förklarar skulle innebära att förståelsen enbart låg i det lingvistiska och det vore naivt att tro att så 

var fallet. Att sätta ord på saker är naturligtvis ett enkelt och vanligt sätt att förklara saker, men det 

är långt ifrån det enda sättet att förstå på.  

Scenografen Jim Clayburg säger ”En stol är en stol, inget annat”.  Han menar att om det vi ser, inte 7

innehåller någon förklaring, finns möjligheten att det kan vara vad som helst. I rörelsebaserad 

scenkonst bärs narrativet upp av flera olika komponenter och skapar ett förkroppsligande av det 

multidisciplinära. Om vi ska tro Clayburgs tankar, om hur vi skapar rum för våra fantasier att växa, 

måste vi alltså arbeta med att inte låta de multidisciplinära komponenterna representera eller 

symbolisera. Istället måste de olika komponenterna vara det de är, för att ge plats åt åskådarens 

tolkning. Samma sak förklarar Heidi Gilpin när hon skriver om att vi genom att fästa för mycket 

vikt vid någonting skapar paralysering och stagnation. Hon ställer sig frågan om hur en kan ständigt 

röra sig, tänka och producera för att skapa ett konstant nu?  Heidi frågar sig även hur det är möjligt 8

att en upprepande rörelsesekvens kan skapa en så bred variation av känslor hos åskådaren när själva 

rörelsesekvensen inte utvecklar sig.  

        9

 Jim Clayburg säger i sitt föredrag, sometimes a cigar is just a cigar :”To engender these kinds of effects, my designs 7

strive for a certain neutrality, so as to remain open to various and sometimes conflicting meanings.” 
http://program.pq.cz/en/pq-program/?id=57 

 Heidi Gilpin, Dramaturgy in American Theater - a source book, Shaping critical Spaces: Issues in the Dramaturgy of 8

Movement Performance (1997), s. 84

 Ibid., s. 849
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Ska en tro mitt tidigare resonemanget kring representation, borde anledningen till den breda 

variationen i upplevelsen vara att genom att överlämna tolkningen till publiken, och låta 

rörelsesekvensen vara just en rörelsesekvens, skapas ett utrymme för åskådaren att själv tolka. På 

det sättet skapas mängder av varierande upplevelser som kan kopplas ihop med rörelsesekvensen. 

Frihet skapar möjligheter, kontroll skapar stagnation. Och för att koppla ihop detta med 

inledningens potential borde den största friheten ligga i att inte presentera slutet utan enbart 

framställa början.  

I citatet nedan beskriver Gilpin hur en kan konstruera nuet för att ge mening åt det efterföljande och 

på det sättet skapa anledning för en föreställning att fortsätta. På det sättet skapas sökandet efter att 

förstå någonting och möjligtvis även en potential i fortsättningen. 

 10

Med tanken om hur vi skapar representation, förståelse och talar till vår publik vill jag försöka 

fånga hur vi kan bygga en inledning som innehåller allt det jag fascineras av och förälskat mig i hos 

starten, men undviker det ofrånkomliga i att något måste följa efter. Men eftersom början bygger på 

den helhet den är med att skapa leder mitt resonemang hela tiden till att jag cirkulerar mig själv 

tillbaka till starten igen. Varför blir förståelsen viktig, vad är det som är så frustrerande med att inte 

förstå och hur kan vi förstå samtidigt som vi befinner oss i tillstånd av kreativitet och fantasi? 

I en berättelse är förståelsen viktig för att kunna föra fram ett narrativ, men är förståelsen viktig för 

berättelsens blotta existens? Aristoteles menar att dansen efterbildar med rytm och att rörelserna 

efterbildar människors karaktärer, känslor och handlingar. Genom efterbildningen känner publiken 

igen sig, lär sig någonting och förstår på så vis berättelsen. 

 Ibid., s. 8510
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  11

Påståendet att vi njuter av att lära oss någonting talar tvärt emot tankarna om inledningen som 

någonting fantastiskt eftersom den inte är förståelig. Jag har letat efter någonting som kan göra det 

möjligt att behålla potentialen, samtidigt som jag brottas med att inledningens existens verkar 

beroende av det förlösande i förståelsen som en fortsättningen ofta innebär. Men vad är då denna 

njutning som uppstår i avbildningen/igenkänningen? Om upplösningen av potentialen sker i 

samband med förståelsen, ligger möjligheten till en inledning där fortsättningen inte är en 

besvikelse, i upplösningens möjlighet till att bära en fortsättning? Jag kan se en självklarhet i 

ordningen att uppleva en inledning med potential, få en förklaring/uppleva en erfarenhetsgräns som 

leder till en upplösning. Men vad kommer efter, varför kommer det någonting efter? Gör en 

meningsfull inledning att slutet inte kan något? Så istället börjar vi om, försöker igen. Samma sak 

bara på ett nytt sätt. 

  Aristoteles, Om diktkonsten (2000), s.2911
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GLÖMSKA 

- 
Publiken står på scenen, den är upplyst och det känns som att befinna sig i en magisk värld. Trots att 
publikstolarna ekar tomma infinner sig känslan av att vara bevakad. Kvinnan vid sidan om mig tar av 
sig sin tröja. Hon viker prydligt ihop den och lägger den på golvet. Hon fortsätter med byxorna och 
lägger dem ovanpå tröjan i en hög. Omkring mig har fler personer börjat klä av sig och efter ett tag så 
står publiken tillsammans med nakna män och kvinnor i olika åldrar på den fortfarande upplysta 
scenen.  Det här att befinna sig mitt i inledningen triggar alla sinnen. Jag kan känna lukten av de 1

nakna kropparna, jag kan känna golvet under mina fötter och ljuset på mina armar. Jag välkomnas in 
i ett poetiskt universum som massivt tornar upp sig framför mig som en sagovärld. Vi förs tillbaka till 
publikstolarna och här hade det gärna fått tagit slut.  

Istället följer något mitt minne bäst kan beskriva som sexistisk grottdans, helst av allt vill jag glömma 
den och istället för evigt befinna mig i den inledningen mitt sinne för en kort stund inneslöts av. 

Så låt oss säga att den gör det, publiken förs tillbaka till publikstolarna och det tar slut. Föreställningen 
varar bara i tio minuter, så möjligtvis känner jag mig lite snopen. Hur fyller inledningen mig, hur 
upplevs helheten, vad lämnar den mig med? Min upplevelse av inledningen skapades av den 
efterföljande sexistiska grottdansen och det är inte säkert att inledningen som helhet hade gett samma 
upplevelse. Att glömma vad som påverkat upplevelse, är inte samma sak som att vara utan den. Om 
fortsättningen varit en utveckling av det universum som inledningen byggde upp till, hade jag möjligen 
inte blivit lika besviken, men heller inte lika uppslukad av specifikt inledningen. Den märkliga 
fotsättningen på föreställningen gör det nämligen enkelt att urskilja inledningen eftersom den är så 
markant annorlunda. När inledningen på det sättet går att urskilja skapas det också möjlighet till 
potential för något annat. Möjligheten till en annan fortsättning blir extra påtaglig eftersom den 
efterföljande fortsättningen inte verkar matcha inledningen. På det sättet behåller vi potentialen i 
inledningen för all framtid. 

 Kit Johnson, Forum Humanum, Dansehallerne København, 20131
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Varför påverkar kunskapen om att det finns ett slut, hur vi upplever inledningen? Lispector statuerar 

det självklara i att när kunskap väl har blivit erfaren, så är det inte möjligt att ta den tillbaka igen. 

   
 2

Lispector menar däremot att det skulle gå att glömma, att insikten kan bli så fullkomlig att den blir 

likställd med en okunskap. Om detta var möjligt skulle det ge ytterligare dimensioner till tanken om 

att det finns en erfarenhetsgräns. Om vi skulle kunna bli av med erfarenheter behöver vi heller inte 

spegla dem i ljuset av våra tidigare kunskaper, inledningen skulle istället kunna vara konstant och 

ständigt närvarande.  

 3

Så är då svaret på min önskan att kunna behålla inledningens potential att hitta ett sätt att glömma 

på? Men för att kunna glömma måste det finnas en kunskap att glömma. Om förklaringen då förblir 

obegriplig kanske vi kan uppleva utan att tillförskaffa oss kunskap och på det sättet slippa bli 

 Clarice Lispector, Passionen enligt G.H. (2005), s. 172

 Ibid. s. 183
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besvikna över den ouppfyllda potentialen. När Lispector pratar om att gå ut ur sig själv eller ge 

förklaringen mänsklig giltighet tolkar jag det som att hon menar att hon inte vill ha förklaringen om 

den bryter mystiken. Förståelsen ger nämligen den kunskap som sedan är oåterkallelig och som 

därefter kommer vara en del i tolkningen av nya saker, förståelsen gör det omöjligt att glömma.  

Kunskapen om att det finns ett slut i förhållande till inledningen skulle därför kunna vara förväntan 

om att att få en förklaring. För så länge det inte finns ett sätt på vilket en kan vara säker på att kunna 

glömma, kan en heller inte vara säker på att upplevelsen inte är påverkad av tidigare kunskaper. 

 3



TONING 

- 
Jag förskjuter de olika komponenternas förhållande till varandra. En aktiv komponent döljer slutet och 
början på en annan komponent. Intensiteten växer, intensiteten sjunker, men den slutar aldrig. 
Mörkret tillsammans med musiken ger svartheten en innebörd, ger tomheten en tid. Rörelserna gör att 
vi hör musiken långt efter den slutat, den faller från taket, i mellanrummet kropparnas relation till 
varandra skapat. Stillheten existerar alltid i förhållande till rörelsen.   1

Jag vill skjuta upp fortsättningen så pass länge att början blir den enda beståndsdelen. Jag vill aldrig 

komma till saken. För om jag som Lispector skriver kan skjuta upp ögonblicket av förståelse så 

undgår jag att avslöja att det som återstår att säga egentligen inte är bättre än det som redan sagts. 

Jag undgår det antiklimax som uppstår när det som är spännande egentligen handlar om möjligheten 

till vad som kan sägas, inte det som egentligen sägs. 

 2

I mitt famlande efter inledningens beståndsdelar finner jag begreppen att tona upp och tona ner. Vad 

uppnås med toningen? Den dramaturgiska utvecklingen av en toning är att röra sig från en punkt till 

en annan i ett jämnt tempo. Att tona upp är att intensifiera en känsla. Upplevelsen blir intensivare 

eftersom att det som precis upplevts inte var lika intensivt. Med upptoningen gör vi det alltså 

 Eget projekt, Part 1., Uusiteatteri 20151

 Clarice Lispector, Passionen enligt G.H.(2005), s. 252
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möjligt att förhöja känslan utan att förlösa den. Kan detta vara svaret på hur man behåller 

potentialen? Blir en ständig upptoning en konstant inledning? Är det ens en dramaturgi om det inte 

finns en kurva utan bara en konstant jämn intensifiering? När Nils Claesson går baklänges från 

Södermalm till Husby i filmen SLIN finns det en tydlig start och ett tydligt slut för filmen.  Kan 3

hans film kategoriseras som en toning? Jag har svårt att säga var inledningen slutar, men samtidigt 

tycker jag inte att det etableras en intensifiering. Jag tycker det finns en tydlig erfarenhetsgräns och 

tydlig förändring av betraktarens förståelse i denna film. Från det att Nils kliver ut ur dörren och vi 

ser att han rör sig på ett märkligt sätt, tills vi ser den första bilen som kör baklänges och förstår, att 

han rör sig konstig eftersom filmen visas baklänges. För att försöka förstå vad historiens upplösning 

betyder och vilka möjligheter kronologin innehåller ser jag filmen Memento där historien berättas 

baklänges.  Den är inte en tillbakaspolning som SLIN utan berättas i block som utspelar sig 4

framlänges, men som vid varje blocks slut hoppar till det block som utspelar sig före det block vi 

nyligen sett. Början på filmen är alltså historiens slut och slutet historiens början. I filmen är det 

som att kunskapen om det som nyss visats hela tiden kommer i efterhand. Efter en stund lär jag mig 

att det jag ser just nu kanske inte ger så stor mening, men att jag snart kommer att förstå det, eller 

att det jag trodde mig veta i nästa sekund kan visa sig vara fel. Allt är tvärtom, som att veta vart en 

ska, men inte var en nyss var. ”Och minnet kan förvrängas. Det är bara en tolkning, inte 

dokumentation.”  Jag upplever sanning som någonting samhället verkar se som eftersträvansvärt. 5

Jag argumenterar för kunskap som avslutning på inledningen och det som förstör potentialen. Men 

om kunskapen är falsk, om det en tror sig veta plötsligt blir osanning igen, kommer då potentialen 

tillbaka? Varför behandlas minnet som en sanning när alla upplevelser är egna tolkningar och i de 

flesta fall inte den samma tolkning som människan bredvid gjort. 

Jag fastnar för Clarice Lispectors beskrivning av en civilisations oavbrutna kontinuitet. Hela tiden 

pågår den, utan någon som minns början eller vet när den slutar. Möjligtvis finns inte ens en början 

och ett slut utan allt är en del av någonting större och i den historien överlappar vi som människor 

enbart andra civilisationers uppgång och nedgång. Lispector förklarar att ögonblicket då det skapas 

en oregelbundenhet i kontinuiteten är den enda möjligheten att faktiskt uppleva den egna 

dödligheten; förstå att vi själva har en början och ett slut i denna oavbrutna kontinuitet.  

 Nils Claesson, SLIN (2012), http://www.stdhplay.se/slin3

 Christopher Nolan, Memento (2000)4

 Ibid. 23 min 13 sekunder5
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Om jag applicerar denna tanke på scenkonstens tidsliga ramsättning skulle detta innebära att 

scenkonsten behöver rama in med en början och ett slut för att kunna särskilja sig från den 

vardagliga kontinuiteten. Vid en avgränsning, som inledningen är, skapas medvetandet om att det 

även finns ett slut. Men i den faktiska verkligheten existerar inte början och slut, här finns enbart 

kontinuitet eller olika toningar. Tidsliga attribut är mänsklighetens sätt att placera sig i 

kontinuiteten. Definitionen av en toning blir således att man inte kan se någon brytning på grund av 

den jämna intensifieringen, medan definitionen av en inledning är att brytningen faktiskt går att se. 

Med det sagt kan en inledning mycket väl bestå av en toning, men en toning kan aldrig innehålla en 

början, mitt och slut. 

 Lispector, s. 176
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FÖRVÄNTAN 

- 
Jag försöker att inte avsluta. Tvingar mig själv att gå tillbaka till starten utan att avsluta. Jag bygger 
upp, avbryter, börjar om. Jag tittar på det jag skapat och blir frustrerad över den regelbundenhet och 
det odynamiska rörelsespråk som skapas. Jag känner mig otillfredsställd, det saknas något förlösande, 
men samtidigt uppstår en närvaro och en känsla av att befinna sig inuti.  1

I ett försök att förstå vad en inledning är och består av kommer jag regelbundet tillbaka till tankarna 

om att det är en konvention. En konvention som ibland går under namnet publikkontrakt, andra 

gånger överenskommelse. I scenisk gestaltning borde detta kunna förklaras som den outtalade 

förväntningen om att publiken ska få se dramaturgisk iscensättning. I detta ingår att det ska finnas 

en början, en mitt och ett slut, samt utspela sig på en specifik plats. Naturligtvis finns det otaliga 

exempel på konstnärer som brutit mot detta kontrakt och utforskat ramarna för scenisk gestaltning, 

men vi kan ändå utgå från att detta är den punkt från vilken vi skapar scenisk gestaltning. 

Detta citat behandlar start i förbindelse med idrott, men säger ändå något om vad inledningen 

betyder ur ett socialt- och samhällsperspektiv:  

 2

Rättvisa är alltså en av anledningarna till skapandet av en tidslig punkt som start. Är rättvisa viktigt 

i scenkonsten också? Ska alla i publiken ha samma möjlighet att förstå och hänga med? När Phillip 

Blanchard deltar i ett showcase på Dansens hus, ger han alla i publiken ögonbindel, men säger 

 Egen produktion, Part 1, Uusiteatteri 20151

 Nationalencyklopedin, start. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/start-(2)2
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aldrig åt publiken att ta av sig ögonbindeln igen, utan börjar föreställningen ändå.  Är det rättvist? 3

Om vi skapat inledningar, dramaturgiska strukturer, avgränsningar och slut för att vi ska kunna 

förstå och förmedla någonting blir det möjligtvis en provokation när konstnärer tar bort de ramar 

som skapar förståelsen. Förväntningar om att bli omhändertagen eller förd in i en magisk värld kan 

skapa både frustration och överraskning. Om konst ska kunna provocera och ta upp jobbiga saker är 

brytningen med konventioner en förutsättning, men är publiken villig att tumma på sin egen 

upplevelse för det?  

Om vi antar att eventuell frustration över ett konventionsbrott beror på förväntningar, kan en 

förändring av förväntningar då skapa möjligheten till nya upplevelser? Om jag går in till en 

föreställning med förväntan om att inte bli behandlad eller inte få samma upplevelse som övriga 

delar av publiken kan jag då klara av att bli orättvist behandlad? Konventioner ger oss 

gemensamma referenser att tolka upplevelsen utifrån. Att gå från mörker till ljus indikerar början på 

något, när publikljuset släcks startar det osv. En konvention ger oss det vi förväntar oss, vilket gör 

att vår upplevelse aldrig kommer bli mer än det, så länge den inte bryts. Med det sagt behöver inte 

upplevelsen bli bättre av att konventionen bryts, men det skapar i alla fall möjligheten.    

Även ordet inledningen signalerar den roll början har för upplevelsen. Med ordledet In-led-ning 

skönjer vi tanken om att ledas in i upplevelsen. Ordet innehåller någonting som liknar ett löfte om 

att vi skall tas om hand, bli ledda och visade vägen. Så in leds vi och någon verkar ta ansvar för var 

vi ska, men sen? Tar ansvaret slut efter inledningen och är det då inte så att trygghet och den 

omhändertagande aspekten av inledningen är en del i min förtjusning och fascination för allt det 

som sker först. 

Konventionerna om föreställningens början blir först synliga i det ögonblick de ifrågasätts. 

Samtidigt är inledningen avgörande för vår tolkning av fortsättningen och bär således på en makt 

över vår fortsatta upplevelse. Faktum blir att om slutet inte fungerar så är det antagligen någonting 

fel på början. Genom att förstå hur konventioner, förväntningar och erfarenheter påverkar vår 

upplevelse blir det möjligt att frångå invanda mönster och arbeta med hur vi ger inledningen makt 

över fortsättningen.  

 Philippe Blanchard, Showcase Dansens Hus 20063
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SANNING 

- 
De slår vilt i luften framför sig. Aktionen kommer instinktivt. Jag söker efter rörelsens början, men 
kropparna är så oförstörda att det inte verkar finnas något mellanrum mellan tanke och handling.  1

Rörelsens autensitet måste vara sanningen. Men kan jag återskapa sanningen, kan autensitet bli 
återskapad? Finns inte premisserna för det autentiska i det omöjliga med att återskapa den.  

Möjligheterna och potentialen en inledning innehåller, hoppet och önskan den besitter, löftet. 

Anledningarna är många till att gilla början, starten eller inledningen, men vad säger detta ramverk i 

tiden om det som kommer efter? Hur ska en förstå och förhålla sig till det början presenterar för 

oss? 

Minnet och möjligheten att skapa erfarenheter gör det omöjligt för oss att uppleva saker på nytt. 

Genom att kartlägga ett konstnärligt landskap väljer en samtidigt ut vad som är landskapet, då det 

jag väljer att skriva om blir till sanning och sätter ramen för vad jag försöker förstå. Sanningen är 

godtycklig och uppfattas olika beroende av den erfarenhet vi tolkar genom. Till och med min egen 

person och min syn på mig går att vända och vrida på ur olika perspektiv. Sanning är ingen statisk 

definition, i verkligheten är sanningen alltid i förhållande till ett nu. Nu är redan då. Att veta 

sanningen om sig själv handlar om att vilja förstå sig själv. Att vilja veta var vi börjar och var vi 

slutar för att kunna rama in oss själva och sätta det i relation till någonting annat. Så sanningen är att 

en gång var detta jag: 

 Research inför egna projektet Ninja Fruits, Dansehallerne København 2013 1

  http://linnealindh.com/video/sliceitup.mov
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 Så, jag är Linnea. Jag är utbildad som koreograf och har sedan jag för fem år sedan blev klar med min 
utbildning frilansat med Stockholm som bas. Jag gillar vegetarisk mat, kan intressera mig för i stort sett 
allting och kommer förhoppningsvis inom kort att köpa min första egna bostad.  2

Utifrån ett annat nu, var även detta jag: 

 Jag är en kreativ, anpassningsbar och logisk person med ledaregenskaper. Jag arbetar med koreografi som 
teknik när jag organiserar kroppar kring tid och rum. I över 28 år har jag funnits på jorden och i lite mer 
än fem har jag haft en examen i konst.  3

Min förståelse av mig själv blir annorlunda beroende på vilket perspektiv jag ser mig ifrån och var 

jag befinner mig, men är mina presentationer alltid lika sanna? Är jag lika sann? 

 Jag är Linnea. Det är bara två år kvar tills jag fyller trettio. Jag har aldrig haft en fast anställning, men jag 
har en magisterexamen i koreograf från Danmarks statliga dansarutbildning. Jag frilansar som koreograf, 
men tjänar pengar på diverse brödjobb jag beskäftigas med på kvällarna.  4

När man kan se de tre olika presentationerna av mig samtidigt bildar de en bred bild och kanske den 

mest sanna bilden av mig eftersom jag är många olika saker. Men en inledning är inte hela bilden 

utan just bara själva introduktionen till det som senare ska bli helheten. Till inledningen kan vi bara 

välja en av presentationerna. De tre presentationerna representerar det perspektiv en inledningen 

kan ge det som presenteras. De visar på hur det som blir valt att sättas först påverkar uppfattningen 

av allt det som kommer efter. Inledning skapar potential inför vad som komma skall, men den sätter 

också upplevelsen i ett sammanhang och gör oss trygga eller otrygga, vilket påverkar vår syn på allt 

det som sker efter. 
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Att greppa sanningen är att förstå att vi aldrig kommer kunna nå sanningen. Sanningen är inte sann, 

utan ett tillstånd av att söka och försöka förstå. Lispector använder misstaget för att lära sig mera 

och kunna närma sig ny förståelse och på det sättet sanningen. Jag försöker finna en inledning så 

full av potential och möjligheter att dess vägar ligger öppna för att våga möta sanningen.  

En svensk föreläsare inom motivation och lycka delar upp publiken han föreläser för i två delar; den 

ena delen får se en film med kattungar som leker, den andra en film som innehåller djurplågeri.  6

Därefter samlas de båda grupperna och får i uppgift att komma på så många olika 

användningsområden som de kan för ett gem. Andelen deltagare som kan komma på fler än sju 

olika användningsområden av ett gem är fem gånger fler i den del som har sett filmen med 

kattungarna som leker än de som har sett djur som plågats. Detta är ett så enkelt men tydligt 

exempel på hur vår kreativitet kan påverkas, hur mottagliga vi är och hur lite vi egentligen kan 

påverka den egna upplevelsen. Filmerna som blir presenterade för de olika grupperna är inledningen 

på något och ett tydligt exempel på att hur vi blir förda in i något eller presenterade för en 

fortsättning påverkar upplevelsen av den. Vad som är sanning är omöjligt att veta eftersom vi aldrig 

vet vad som påverkat vår upplevelse eller på vilket sätt inledningen blivit presenterad. 

 Erik Fernholm, Södertörnskyrkan, 20156
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MOTSATS 

- 
Jag lägger pusselbit till pusselbit och skapar till sist en helhet. Men helheten är en del i någonting större 
och alla slut är egentligen crescendon utan klimax eftersom de fungerar som upptakter till det som 
komma skall. Allt kommer och går istället för att börja och sluta.  

Motsatsen till inledningen, slutet, är ofrånkomlig. Så även om denna uppsats blickar mot 

inledningen så existerar inledningen endast betingat att det även finns ett slut. Lispector pratar om 

det negativa som ett ”starkt” sätt att vara och jag funderar över om inledningens början är så stark 

precis av den anledning att den är en motsats till slutet. Lispector vet inte vad hon är, men kan då 

finna en tröst i att hon vet att hon inte vet. Kan inledningens potential finnas i att vara medveten om 

att vi inte vet om slutet? 

 1

 Clarice Lispector, Passionen enligt G.H. (2005), sid. 381
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I boken Art as experience ägnar författaren John Dewey ett kapitel åt att försöka definiera vad en 

upplevelse är.  Han trycker hårt på det faktum att en upplevelse först blir till när starten och slutet 2

finns som en motpol till varandra:  

  3

Men med upplevelsen som en cirkulär energi måste slutet och början ligga så nära varandra att det 

blir svårt att se var den ena börjar och den andra slutar. Istället handlar det om en framåtsträvande 

energi som söker efter en utveckling. En energi som arbetar mot någonting och i motsats till 

någonting och på det sättet skapar potential och möjlighet. Var inledningen slutar, när slutet infinner 

sig och vad som är mitten blir irrelevant eftersom den verkliga upplevelsen ligger i kompositionens 

strävande och uppbyggande av energi som konstant rör sig i cirklar för att kunna existera.  

 John Dewey, Art as experience (2005), kapitel 32

 Ibid s.423
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