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Kort introduktion till PRODUKT och projektet MöTE SVERIGE 06
PRODUKT är en projektgrupp för scenkonst som bildades 2005 och består av dansarna och projektledarna Anders
Jacobson och Johan Thelander. Gruppen bildades ur ett behov att arbeta med projekt som inte ryms inom ramen för traditionella scenkonstprojekt, ett behov av att generera nya nätverk, idéer, diskussioner och inspiration.
Våren 2006 genomförde vi vårt första projekt; MöTE SVERIGE 06, i samarbete med Moderna Dansteatern i Stockholm. Med
svensk scenkonst som utgångspunkt arrangerade vi fyra möten med femton deltagare i varje: dansare, musiker, ljussättare,
scenografer, kostymörer, videokonstnärer och arkitekter. Deras enda förhållningsregler var att:
- Göra ett gemensamt sceniskt verk på fem dagar
- Verket måste vara mellan 40 och 90 minuter
- Scenartisterna måste någon gång under verket befinna sig på scen
- Eftersträva en icke-hierarkisk arbetsstruktur
Resultatet blev fyra olika verk, som spelades sammanlagt tolv gånger. Dessutom arrangerades öppna diskussioner och
fester med DJs, spelningar och poesi.

I denna utvärdering kan du ta del av projektet ur olika perspektiv. För ursprunglig projektbeskrivning och mer information ber
vi dig besöka vår hemsida www.produkt.nu. I början av våren 2007 kommer en DVD med en kort dokumentär om projektet
samt dokumentation av de fyra föreställningarna. Mycket nöje!
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MöTE SVERIGE 06

ken: mötena skulle leda fram till en föreställning inför publik, en produkt om man så vill. Genom att ha siktet inställt
på en presentation inför publik ville man också sätta lite
press på de medverkande och ge dem ett uttalat mål att
arbeta mot. På ett tidigt stadium uppstod frågan om huruvida det var viktigt att kalla det eftersträvade mötet med
publiken för just ”föreställning”, ett ord med en viss performancehistorisk laddning, men då man ville undvika ett
löst ”workshopande” valde man ändå att vara tydlig med
att det var just en föreställning man skulle sikta mot - ett
ord som de medverkande sedan fick tolka som de
själva ville.
Ett uttalat konstnärligt perspektiv kom med i bilden
först när man ställt upp ramarna för mötena, då man på
allvar började fråga sig VAD man skulle kunna åstadkomma på bara en veckas tid. Projektledarna förklarar att de
såhär i efterhand inte ser lika snävt på uppdelningen mellan yttre form och konstnärligt innehåll i projektet: det tycks
ha fötts en insikt om hur det formmässiga och praktiska
upplägget till stor del styr det konstnärliga innehållet, och
att mötet i sig kan utgöra det konstnärliga. På så sätt kom
form och innehåll att mer och mer glida in i varandra under
projektets gång. Kanske var det dock inte möjligt att börja i
någon annan ände än den rent formmässiga, för att sedan
låta det konstnärliga innehållet formas ur processen i sig.
Det konceptmässiga i mötesprojektet ligger ju just i utformningen av de yttre ramarna och inte i en vision om
exakt vilken typ av konst som skulle födas ur arbetet. Tydligt är hur som helst att det valda formatet tvingar fram en
diskussion kring vad det innebär att skapa konst och presentera den inför en publik.
För de medverkande tycks plattformsformatet i
många fall mycket riktigt ha utgjort ett helt nytt sätt att
arbeta. Många har beskrivit en känsla av ett ”skapande
kaos”, en atmosfär av inspirerande experimentlusta. Flera
påpekade också under projektets gång att det var ovanligt
kul att gå till jobbet på morgonen...
Det korta tidsperspektivet tycks ha tvingat fram ett fokus

Ett samtal med Anders Jacobson, Johan Thelander och
Cecilia Olsson.
av Mattias Strand

Ur MöTE # 4: Sverige-Norden. Foto: PRODUKT

Under våren 2006 har jag närvarat som publik vid någon
av de föreställningar som varje möte i projektet MöTE
SVERIGE 06 mynnat ut i, samt vid de efterföljande publiksamtalen. Jag har därefter också suttit med i det uppföljande samtal som projektledarna Anders Jacobson och
Johan Thelander hade tillsammans med dansvetaren
Cecilia Olsson i början av augusti 2006. Denna text är en
sammanfattning av diskussionen och tar framför allt upp
reflektioner och tankar som uppstått under projektets gång
och i dess efterförlopp.

Den korta processen - från idé till PRODUKT
Projektet MöTE SVERIGE 06 föddes ur viljan att skapa en
plattform för nya möten - möten mellan konstnärer ur olika
discipliner och med olika bakgrund likaväl som möten mellan konstnär och publik. Projektet byggde starkt på en
positiv vision av att det inom relativt enkla ramar skulle vara
möjligt att åstadkomma inkluderande och inspirerande
möten, men till viss del fanns där i botten också ett missnöje med den rådande situationen - en känsla av att ”vi
träffas inte tillräckligt” eller att ”det blir mycket snack, men
liten verkstad”.
Från början låg tonvikten till stor del på det improvisatoriska som uppstår i ett kortvarigt möte mellan konstnärer. Då man hade för avsikt att arbeta med etablerade
konstnärer blev tidsramen av nödvändighet kort, för att
kunna locka folk att delta i projektet mellan andra åtaganden. Till följd av detta blev den yttre formen för mötet inledningsvis det mest centrala - det var viktigare att överhuvudtaget skapa en fungerande plattform för möten snarare
än att redan från början fundera över vilken typ av konstnärliga resultat som skulle kunna födas ur projektet. Men
det fanns också hela tiden ett uttalat publikperspektiv hos
projektledarna, och ur detta föddes själva PRODUKT-tan-

Ur MöTE # 3: Svenska koreografer. Foto: PRODUKT

hos de medverkande, i det att de på mycket kort tid var
tvungna att på allvar reflektera över och ta ställning till sina
egna identiteter som konstnärer. Alla tvingades fundera
över orsakerna till sitt eget engagemang i projektet och att
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dela med sig av sina tankar till de övriga medverkande,
något som i stort sett samtliga tycks ha värdesatt oerhört.
Mötet innebar en chans att tala och utbyta erfarenheter
med folk man tidigare kanske sett i andra sammanhang:
”Man fick tillfälle att fråga 'Hur jobbar du?', 'Hur tänker
du?'” Projektet innebar på så sätt också en chans att visa
upp olika sidor av sig själv och att experimentera med
egna och andras bilder av det egna konstnärsskapet. Detta tycks dock ha uppfattats på lite olika sätt av olika medverkande. Vissa tyckte att det på grund av det korta tidsperspektivet helt enkelt inte fanns någon tid att förställa
sig, ingen tid att genom bråk och dispyter hitta sin roll i
gruppen. Andra uppfattade situationen precis tvärtom: att
ramarna för projektet innebar att man inte alls hann arbeta
sig fram till sin vanliga roll som skapande konstnär, och att
man istället blev tvungen att i någon mån förställa sig och
experimentera med bilden av sig själv. På så sätt blev mötesprojektet, utan att det från början var en uttalad avsikt,
till viss del också ett slags gruppsocialt experiment för de
medverkande. Detta blev också tydligt i de efterföljande
publikdiskussionerna, då många i gruppen av förklarliga
skäl ännu inte tycktes ha landat helt i den färdiga ”produkten” utan tankemässigt fortfarande kretsade kring arbetsprocessen under veckan och hur de hade upplevt klimatet
i gruppen och de formmässiga ramarnas inverkan på arbetet.

Detalj ur Maline Castas scenografi till MöTE # 2: Svenska städer
Foto: Emelie Thelander

I praktiken fanns dock en viss uppdelning kvar under
samtliga möten: exempelvis var det svårt för scenografer
och ljussättare att arbeta i rummet samtidigt som dansarna repeterade där. Man tvingades därför arbeta under lite
olika tider, något som ju faktiskt går stick i stäv med grundtanken om att mötas över de konstnärliga gränserna. Scenografer, ljussättare och kostymskapare tycks också
mycket riktigt ha upplevt att de inte deltog i mötena under
riktigt samma premisser som dansarna och musikerna. I
efterhand frågar sig projektledarna om målsättningen att
skapa en ”föreställning” omedvetet påverkade både medverkande och publik mer än vad man trott. De flesta av oss
bär med sig mer eller mindre outtalade idéer om vad som
är centralt och vad som är perifert i en scenisk framställning, där de som verkligen syns på scenen - dansare,
skådespelare, musiker - är det viktigaste, medan scenografi, ljus och kostym ofta ses huvudsakligen som ett
komplement till dessa.
Det är också svårt att komma ifrån skapandet av
sociala hierarkier när man sammanför en stor grupp människor i en intensiv arbetsprocess. De medverkande kom
in i projektet av mycket olika anledningar och med olika
inställningar och förväntningar, vilket naturligtvis speglades
i arbetsprocessen. Vissa hade förberett sig och till och
med kontaktat andra medverkande innan för att diskutera,
medan någon faktiskt gick in i projektet med inställningen
att hela upplägget var en dålig idé. Vissa kände sig mer
trevande i formatet, medan andra redan hade bestämt sig
för vad de ville göra och drev sin egen linje, något som
ibland uppfattades som direkt icke-demokratiskt. Intressant är dock att ingen av de fyra grupperna valde att utse
en ledare och arbeta utifrån ett mer konventionellt synsätt,
vilket ju stod dem helt fritt att göra. Samtliga grupper började veckan med att diskutera tillsammans, en process
som tog olika lång tid. Det tycks ha funnits en vilja att låta
alla komma till tals, i sådan utsträckning att det ibland till
och med upplevdes som mycket frustrerande att vissa av
de medverkande var mer tystlåtna och kanske inte ville
säga så mycket - något som kanske bygger på en kulturell
föreställning om att tystlåtna personer egentligen sitter inne
med massvis av jättebra ”hemliga” idéer. Konsensusformatet i sig tycks ha fött många tankar hos de medverkande
och i vissa fall väckt tidigare och mycket personliga funde-

Johanna Dahl och Manuel Sampaio i MöTE # 1: Sverige-Europa.
Foto: Agneta Borgström

Konstnärliga och gruppdynamiska hierarkier
Trots de mycket fria ramarna för PRODUKT-projektet fanns
det tendenser till en mer traditionell uppdelning i konstnärliga hierarkier bland de medverkande. Till viss del kan detta
förklaras av att tyngdpunkten inledningsvis låg på dans
och musik, medan scenografi, ljus, kostym etc kom in först
på ett senare stadium och då framför allt med avsikt att
undvika att det hela utvecklades till en stor workshop med
dansare i vanliga träningskläder i ett tomt rum. Detta till
stora delar instrumentella tänkande tycks successivt ha
luckrats upp under projektets gång, för att ersättas av en
vilja att ge olika konstnärliga uttryckssätt lika stor plats
under processen.
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ringar om den egna identiteten som konstnär och människa till liv. Frågan om hur man hanterar sin egen bakgrund i
möten med andras och vad som kan springa ur detta blev
i flera fall det mest tankeväckande, en fråga som kan ses
som central i dans- och performancesammanhang överhuvudtaget. En annan diskussion som uppstod i och med
projektformatet och den korta arbetstiden handlade om
vad som krävdes för att man verkligen skulle kunna gå
vidare och börja repetera - hur mycket måste man ha diskuterat och hur stor samsyn måste man ha landat i för att
överhuvudtaget kunna börja dansa? Alla dessa frågor får
på ett eller annat sätt ses som om inte unika för så åtminstone kraftigt accentuerade av PRODUKT-processen.
Projektledarnas upplevelse är att det sällan var särskilt

Även om man inte alltid talar samma språk så delar man
massvis av kulturella ”danskoder”: ”man sitter på golvet
och stretchar under diskussionerna”...

Risktagande?
I PRODUKTs projektplan talas det om att förvalta ”det experimentella och risktagande arv som det fanns mycket
mer av inom den svenska danskonsten under framför allt
60- och 80-talen”. Men även om mötena med dess unika
arbetsramar säkerligen inneburit ett personligt konstnärligt
risktagande för många av de medverkande så ser projektledarna också en tendens till att i den kollektiva processen
luta sig mot det trygga och bekanta snarare än att ta risker. Kanske kan man med hänvisning till den tidigare diskussionen om gruppdynamik se det som att ett ”möte”
som begrepp delvis inbjuder till att vila i det som känns
tryggt och gemensamt snarare än till risktagande - redan
mötet i sig innebär ju på ett sätt att man kastar sig ut på
okänt vatten. Men i samma andetag kan man fråga sig vad
det egentligen innebär att ta en risk. Svaret är naturligtvis
mycket individuellt. Mötet Svenska koreografer mynnade ut
i mer eller mindre improviserade föreställningar där de
medverkande stötte och blötte sina identiteter som koreografer mot varandra, och projektledarna noterar här att
detta för vissa av dem antagligen innebar ett mycket stort
risktagande i och med att de plötsligt befann sig i en situation de annars aldrig skulle hamna i om man ser till deras
vanliga arbetssätt. Samtidigt är improvisation inte nödvändigtvis risktagande i sig. Man kan se det som att mötet
Svenska städer gick längst i sitt risktagande, just därför att
de medverkande här faktiskt vågade satsa på att skapa en
gemensam och kanske mer konventionell föreställningsmodell - en modell som är lättare att döma ut som misslyckad därför att man som publik är van vid att se den på
scen och har ett större referensbibliotek att jämföra med.
Samtidigt som mötet Svenska koreografer kan ses som
den mest interna av produkterna i det att den kom att
handla mycket om spelet med egna koreografidentiteten,
så var den också den kanske mest publikinkluderande: här
låtsades man inte att man hade en färdig produkt efter
bara fem dagars repeterande, utan lät arbetsprocessen
fortsätta på scenen.
Som vi har sett kan fria ramar när vi tittar på själva
arbetsprocessen resultera både i risktagande och i en tendens att falla tillbaka i invanda och trygga roller - hur ser
det då ut på ett formmässigt plan? I projektplanen för
MöTE SVERIGE 06 fastslås att den korta processen ”öppnar upp för intensiva, seriösa och lekfulla möten med
spännande konstnärligt resultat”. Det enda av mötena som
resulterade i föreställningar av mer konventionell typ var
Svenska städer. Mötet Svenska koreografer blev som sagt
helt improvisatorisk till sin natur. Föreställningarna som
följde på mötena Sverige - Europa och Sverige - Norden
kan på denna skala ses som en slags ”halvimpro”, med
åtminstone delvis improviserade stycken som framfördes
inom en fast ram av scenografi, ljus, kostym osv. Frågan är

Louise Hultén i MöTE # 4: Sverige-Norden. Foto: PRODUKT

svårt för gruppen att komma fram till en gemensam syn på
hur man skulle gå till väga, men i efterhand kan det vara
svårt att peka på hur besluten egentligen fattades. Vid flera
tillfällen uppstod en upplevelse av samsyn utan att någon
förstod riktigt hur det hade gått till, och i brist på ledare i
gruppen fanns det en tendens att ”känna sig fram” till vad
som kom att uppfattas som en kollektiv vilja: ”men det
beslutet tog vi ju, kände du inte det?” På en direkt fråga
svarar projektledarna att de inte upplevde att de fick rollen
av någon slags informella ledare i de möten där de själva
medverkade, men erkänner att deras vana av att arbeta i
kollektiv hade stor betydelse. Båda har under processens
gång funderat kring huruvida man som projektledare borde
lägga band på sig i diskussionerna för att inte framstå som
överdrivet styrande, men denna tanke tycks ha ersatts av
en insikt i gruppen om att det snarare är kontraproduktivt
att ”redigera sig själv” under en kort process som denna.
En av de tydligaste uppdelningarna som uppstod
under mötena tycks ha varit den språkhierarkiska. Endast i
möte nummer två hade samtliga medverkande svenska
som modersmål - i de övriga kunde språkliga skillnader av
naturliga skäl leda till kommunikationssvårigheter, men det
tycks också ha funnits en stor nyfikenhet och vilja att förstå
varandra som gjorde det möjligt att överbrygga klyftor av
denna typen. En annan reflektion från projektledarnas sida
är att många av de medverkande dansarna, trots språkskillnader och kulturella skillnader i övrigt, tydligt delar
samma västerländska danstradition och i hur hög grad
träning och skolning format ens identitet som dansare.
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om någon enda av dessa föreställningstyper idag verkligen
kan ses som direkt formmässigt nyskapande eller rikstagande i sig... ”Halvimpro”-varianten kan vid första anblick
framstå som en mer eller mindre unik form för en arbetsprocess som den i MöTE SVERIGE 06, men är den inte
egentligen en ganska vanligt förekommande förställningstyp i den svenska och europeiska dansvärlden av idag?
Kanske är det, som vi redan varit inne på, i själva verket
den mer klassiskt presenterade föreställningen som idag är
den mest risktagande varianten - en variant där man istället för att lita till det publika i formen i sig verkligen tvingas
ta ställning rent innehållsmässigt och presentera något
utöver det kanske delvis uttjatade formmässiga spelet med
dans- och teaterkonventioner.
Men man kan också fråga sig om man i en efterföljande utvärdering av formspråket verkligen ska fokusera på
de enskilda föreställningarna och deras strukturer. Är det
inte den övergripande formen i sig - mötet mellan konstnärer, de öppna och demokratiska spelreglerna, det lekfulla
och inspirerande i den korta arbetsprocessen - som är det
unika i det här fallet? En naturlig följdfråga blir i så fall om
publiken verkligen är medveten om det nya i det formmässiga konceptet bakom föreställningen den ser. Svaret på
detta torde vara ja. Projektledarna har varit noga med att
inför varje föreställning muntligen ge en kortfattat bakgrund
till projektet och dess ramar direkt till publiken innan den
släpps in i scenrummet, och i de efterföljande publikdiskussionerna såg man en tydlig vilja hos publiken att diskutera just den korta arbetsprocessen och det övergripande
konceptet. Man kan också fråga sig hur vetskapen om
föreställningens förutsättningar påverkar publiken i dess
omdöme. Jag har för egen del kunnat känna att jag som
publik dömt föreställningarna efter aningen hårdare premisser med vetskapen om att konceptet faktiskt skapats i
ambitionen att hitta fram till något nytt. Medan jag exempelvis i vilken annan föreställning som helst antagligen
mest skulle tyckt att det var lite spännande att sitta utplacerad på själva scenen under föreställningen, som i mötet
Sverige - Norden, smög sig här också in en viss skepsis:
”Jaja, men var det här verkligen någonting nytt?” Cecilia
Olsson påpekar dock att man som publik tvärtom kanske
kan slappna av något i sin kritik eftersom man känner till
premisserna - man ställer inte lika höga krav när man vet
hur kort tid de medverkande haft på sig, utan fokuserar
istället på det unika som fötts ur arbetsprocessen.

inte i den konstnärliga processen i sig. Man har velat skapa
utrymme för diskussion och möten mellan konstnärer och
publik. I detta ingår att lyfta upp åskådaren som medskapare i föreställningen i sin roll som just åskådare - ett synsätt som också inbjuder till reflektion över publikens roll i
stort.
Publikens gensvar på denna inbjudan tycks ha varit
mycket stor. Många har valt att stanna kvar på de efterföljande publikdiskussionerna, som tenderat att dra ut på
tiden på grund av alla reflektioner och frågor från publikens
sida. Att jag själv som åskådare blivit involverad i uppföljningen av projektet är kanske i sig ett av de främsta exemplena på att man genom projektet på ett nytt sätt lyckats nå ut till publiken.
Det har genom hela projektet funnits en stark tanke
bakom det publika tilltalet. Ett centralt tema i diskussionerna mellan de medverkande konstnärerna i mötena har varit
hur man egentligen ska presentera sin konst för en publik,
och man har genom hela processen noga reflekterat över
hur man skapar en inbjudande atmosfär kring sitt skapande. Det har här kunnat handla om alltifrån val av typsnitt i
programbladet till hur man egentligen bör benämna det
resultat man presenterar för åskådarna: är det en föreställning, ett seminarium, en workshop? Vad vill man som
konstnär uppnå med sin benämning? Namnet PRODUKT i
sig kan ses som ett inlägg i den diskussionen - i detta
ryms många frågor kring hur en föreställning förhåller sig till
den bakomliggande skapandeprocessen och till publiken.

Palle Dyrvall i scenrum av Maria Heimer Åkerlund och ljus av
Markus Granqvist och Jesper Larsson. Ur MöTE # 3: Svenska
koreografer. Foto: PRODUKT

Lekfullhet och allvar
Mötet med publiken

PRODUKT framhöll i projektplanen att det rörde sig om en
fullt allvarlig vision om ett nytt sätt att mötas och arbeta:
”Den korta mötesperioden handlar inte om att leka och
kasta ihop någonting så bra som möjligt. Vi kommer att
kräva stor seriositet och dedikation från alla medverkande[...]” Men i och med arbetsprocessen under våren har
denna syn på lek och seriositet som ett motsatspar förändrats mycket hos projektledarna: ”Nu skulle vi aldrig
skriva så”... Cecilia Olsson framhåller att en av de stora
förtjänsterna med projektet är att man lyckats med att ge
leken och fantasin sitt allvar tillbaka. I de interna diskus-

Man ska också hålla i minnet att det finns en tanke och
ambition bakom projektet som är inbjudande snarare än
kodifierat konstnärlig. Det talas i projektbeskrivningen om
vikten av ”ett mycket starkt publikt tilltal” och om att man
vill ge ”publiken en chans att upptäcka och på sikt öka
intressen för alternativa skapandeformer och för danskonsten i stort”. Projektledarna framhåller att det inte nödvändigtvis handlar om ett möte med en NY publik, utan
om ett ANNORLUNDA möte med publiken. Syftet har varit
att involvera publiken mer i dess funktion som just publik,
7

Anna Vnuk i MöTE # 3: Svenska koreografer. Foto: PRODUKT

sionerna under samtliga möten har just begrepp som fantasi, barnslighet och påhittade världar också kommit att bli
återkommande teman. Min egen reflektion som publik är
att detta förhållningssätt till lek och fantasi också kommit
att prägla de färdiga föreställningarna. För att ta det första
mötet, Sverige - Europa, som exempel så kände jag från
första stund att föreställningen jag såg hade något ljust,
luftigt och fantasifullt över sig, vilket kändes som en oerhört
skön kontrast till de mörkare och mer dystopiska föreställningar man som svensk danspublik kanske är van vid. Och
detta utan att föreställningen tappade i seriositet eller allvar,
tvärtom! Det gjorde samtidigt ett mycket starkt intryck att
se dansarna uppvisa en så pass stark spontanitet inför sitt
eget verk (att jämföra med den diskussion kring ”halvimpro”-form vi tagit upp tidigare) - något som följer naturligt
av den korta repetitionstiden. Jag tror inte jag varit med om
det som publik tidigare. I detta skapades för mig en helt ny
delaktighet som åskådare, i det att arbetsprocessen fick
fortsätta framför mina ögon på scenen. Konceptet bakom
projektet nådde på så sätt ut till mig som publik och väckte
många tankar, känslor och betydelser i det jag såg.

helt självklart hur man rent praktiskt skulle förhålla sig. Är
det riktiga att sträva efter den fördelning av 50 procent
kvinnor och 50 procent män som gäller i samhället i stort,
eller bör ett projekt med utgångspunkt i dansvärlden snarare spegla det förhållande av 70 procent kvinnor och 30
procent män som är verklighet på den svenska dansscenen? Bör könsfördelningen vara en spegelbild av samhället eller av branschen? PRODUKT valde denna gång ett
50/50-mål, vilket inte ska ses som ett absolut ställningstagande från projektledarnas sida. Detta mål har dock inte
alltid blivit verklighet, delvis på grund av att man redan i
projektbeskrivningen slog fast att man hade för avsikt att
välja medverkande utifrån starka kvalitetshänsyn: ”vi kommer bara att välja personer som vi vet kan hantera utmaningen.” I mötet Svenska städer innebar detta exempelvis
att man inte kunde hålla sig till det mål på en kvinnlig och
en manlig dansare från varje stad som från början var uppställt, eftersom man i ett fall helt enkelt inte hittade någon
manlig dansare, som både var tillgänglig och ansågs kunna
klara uppgiften, från just den staden - ett beslut som denna
gång resulterade i en övervikt av kvinnliga dansare. Det har
dock funnits en vilja att i sådana fall kompensera en ojämn
könsfördelning i valet av representanter för andra konstformer eller i andra möten, för att utslaget över hela projektet
uppnå en så jämn fördelning som möjligt.
Men även om man inte alltid fullt ut lyckats uppnå
det uppsatta målet med avseende på genusrepresentation
ser projektledarna det som ett viktigt steg att överhuvudta-

Representation - genus, ålder, etnicitet
Frågan om representation utifrån ett genusperspektiv har
under hela processen varit en medveten premiss att ta
ställning till vid val av medverkande, även om det inte varit
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get medvetandegöra frågan. Det faktum att Anders
Jacobson och Johan Thelander båda själva är män har
också hela tiden funnits med i det aktiva medvetandet i
projektets utformning, då de själva sett det som en risk att
de som män skulle tendera att välja andra män i första
hand.¹
I motsats till genus fanns ålder och etnicitet inte
med som uttalade faktorer vid valet av de medverkande.
Visserligen fanns det en ambition att komma bort från det
klassiska åldersspannet 25 till 30 år, men då man faktiskt
inte riktigt visste hur gamla folk var så var det svårt att göra
ett mer aktivt val baserat på ålder - på något sätt lyckades
man trots detta sprida åldersnivån relativt väl bland de
medverkande. Vad gäller etnictetsfrågan tycks det vara
mer problematiskt. Projektledarna påpekar att det i Europa
i stort och kanske i ännu högre grad i Sverige kan vara
svårt att hitta icke-européer som arbetar med vad som
vanligtvis ses som ”västerländsk” samtida dans - något
som dock inte borde vara en omöjlighet om man ser till
sammansättningen i olika danskompanier runt om i Europa. En klassisk och kanske ganska självklar invändning är
också att de flesta inte vill känna att de medverkar i en
föreställning först och främst som inkvoterad representant
för sitt kön eller sin etnicitet - vilket ju i och för sig är precis
vad man som vit heterosexuell man gör i de allra flesta
sammanhang, även om detta inte är kulturellt kodat som
representation eller kvotering utan som något naturgivet.
Hur som helst har frågan om etnicitet och representation
nu väckts på allvar hos projektledarna, och etnicitet kommer definitivt finnas med som en faktor vid utformning av
den framtida verksamheten.

MöTE SVERIGE 06. Bryr sig publiken verkligen om den
skapande processen? Ser man inte mest till det färdiga
resultatet - föreställningen? Svaret på detta måste bli ett
klart och tydligt nej. Inte minst dokusåpetrenden visar med
alla önskvärd tydlighet att det finns ett stort publikt intresse
för processer av all de slag: gruppdynamiska processer
såväl som konstnärliga processer. Detta framgår också av
det stora intresset från publikens sida för de efterföljande
diskussionerna mellan medverkande och publik, likaväl
som av det förhållandevis mycket stora massmediala utrymme projektet fått - projektledarna uttrycker själva till
och med en viss förvåning över att det skrivits om PRODUKT och MöTE SVERIGE 06 som vore det ett på förhand
etablerat och framgångsrikt projekt, ”med faktaruta och
allt”. Av allt att döma finns det ett mycket stort publikt och
samhälleligt intresse för denna typ av experimentell scenkonst.
Har då ett projekt som detta egentligen någon betydelse
för samhället i stort? Cecilia Olsson framhåller som sagt

Maria Öhman och Andrej Petrovic i MöTE # 1: Sverige-Europa.
Foto: Agneta Borgström

”Har det här nån betydelse för samhället?”
Ambitionerna i MöTE SVERIGE 06, såsom de formulerats i
projektbeskrivningen, är på många sätt otroligt ambitiösa.
Man framför en allvarligt menad vilja att förändra klimatet i
danssverige och skapa nya förutsättningar för mötet mellan publik och konstnär. Hur har man då lyckats med detta
inom ramarna för det aktuella projektet - har man sått några frön till förändring?
Först och främst har man uppenbarligen levt upp till
ambitionen att skapa en plattform för möten mellan dansare och koreografer och konstutövare från andra fält - en
plattform som också förmått frambringa fungerande scenkonst och diskussionforum. Mötena har dessutom redan
lett till konkreta planer på vidare samarbete över formgränserna mellan vissa av de medverkande. Om plattformsformatet i sig kommer att överleva och knoppa av sig är svårt
att svara på än - projektledarna kommer själva fortsätta
arbetet inom ramen för PRODUKT och har också erbjudit
sin hjälp ifall andra vill starta liknande plattformar för experimentellt samarbete över gränser.
Vad gäller publikambitionerna kan man såklart fråga
sig huruvida man som åskådare överhuvudtaget är intresserad av det konceptmässiga bakom ett projekt som

återerövrandet av leken och fantasin som något fullt seriöst
som en av de viktigaste framgångarna med projektet. För
både projektledare, medverkande och publik är det nog
tydligt att man på ett unikt sätt lyckats bygga broar, skapa
utrymme för samtal och visa på nya roller och möjligheter
både för publik och konstnärer. Projektledarna själva framhåller också att man i och med projektets utformning lyckats med att hävda åsikter utan att bli uttalat politiska. De
pekar på det viktiga i att projektet fått mogna som idé under lång tid och att de med sina delvis olikartade perspektiv förmått bibehålla ett nyanserat tankesätt under hela
processen. Vikigast av allt är kanske att arbetet inom ramarna för PRODUKT blivit en ”ögonöppnare” och satt
igång en mängd tankeprocesser hos såväl projektledare
och medverkande konstnärer som hos publiken. Även om
man knappast kan påstå sig ha löst den fråga om ”vad
konst egentligen är” som återkommit både i de interna
diskussionerna och i publiksamtalen, så har man otvivelaktigt vidgat ramarna för vad konst KAN vara och hur den
KAN skapas.

1 För vidare reflektioner om representation, se kommentarerna till statistiken, sid 18
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Deltagarnas process

enkelt inte att skaka av sig erfarenheterna. Att inte jämföra
och relatera mötena och processerna, hur lite man än vill,
tycks oundvikligt.. Genom att några medverkade i mer än
en produkt hamnade således lättare en jämförelse i fokus:
”allt går väldigt demokratiskt till här. Förra gången var liksom allt tillåtet, ingen ville hindra någon från att göra något,
nu ska vi komma överens och inte friåka”. Här blev också
frågan om att inte upprepa sig central, liksom sådant som
gruppdynamikens betydelse och allas skiftande bakgrunder blev i sammanhanget framträdande.
En genomgående likartad upplevelse i alla fyra produktioner är vad man skulle kunna kalla utvecklingskurvan.
Denna kurva rör sig från energi, vilja, sökande, testande till
ifrågasättande — ”kan man mötas på en vecka?”, ”varför
är detta intressant?”, är det ”effektsökeri?” — till ren frustration, stundtals stor ilska och tankar på att rentav kliva av
projektet. Första arbetsdagen (efter trevligt samkväm på
restaurant Pelikan) uppfattas generellt som tämligen avslappnad och uppsluppen. En majoritet känner inspiration
och energi, att idéerna flödar och att det finns en stor öppenhet i diskussionerna: ”otroligt rolig och koncentrerad
dag”, ”kommunikation, aktion”, ”spännande”, ”många intryck”, ”avvaktande”, ”ser fram emot att mötas på dessa
villkor” är några av kommentarerna.
Andra och tredje dagen börjar otåligheten ge sig till
känna. Många lyfter fram känslan av att stå och stampa,
av att inte komma någonvart, att tillvaron i gruppen känns
utan riktning: ”tvivel", ”det verkar ha hänt lite”, ”stämningen
är svår” ”det är otydligt vad vissa vill ha ut av projektet”
”vad har motiverat [andra] att vara med i projektet”, ”jag
har fastnat”. Några har dock burit kvar den initiala positiva
energin: ”Känner att jag hanterar situationer annorlunda än
förr”, ”känns som om gruppen kommer närmare varandra
otroligt fort”, ”det känns bra även om jag känner mig lite för
trött just nu för att kunna känna mig varken glad eller
nöjd”. Ju närmre den första offentliga presentationen desto mer stiger nervositeten, men också koncentrationen
eftersom det är helt nödvändigt att komma fram till ett
beslut om exempelvis struktur. Stressen av att inte komma
fram till något för att kunna gå vidare väcker tankar som att
ta för mycket plats eller inte finna sin plats – att ej bli lyssnad på är frustrerande, liksom bristen på förståelse om de
olika förutsättningarna för respektive deltagare. Ena stunden tycks för mycket respekt vara största hindret, andra
stunden ingen respekt alls, mycket tycks också pendla
mellan att känna delaktighet och utanförskap: ”lite pest i
stämningen”.
Premiärdagarna är tidpunkten för att låta offentlighetens öga tränga genom och ta del av det som dittills
varit förbehållet deltagarna. En publik ska dela rummet och
platsen för händelsen, nu kommer stunden där ”vi” ska bli
ett annat ”vi” och inte bara möta varandra utan även möta
”dem”. Ånyo varvas tvivel och tveksamheter med lyckorus
och känsla av befrielse: ”Vad är det vi håller på med?”, ”Är
detta konst eller bevis på demokrati?” ”Bra sätt att möta
sina monster”, ”tvungna att samarbeta”, ”det kändes som
om vi hittade någonting”, ”aldrig varit med om en roligare
process”.

Reflektioner kring deltagarnas loggböcker.
av Cecilia Olsson

Under vårens fyra möten ombads alla medverkande att
skriva logg/dagböcker från första mötesdagen till sista
föreställningen inklusive det avslutande publiksamtalet.
Några krav på själva utformningen förelåg inte utan form
och innehåll var upp till var och en att bestämma. Det var
vidare frivilligt, vilket kanske förklarar att flera har valt att
inte lämna några, alternativt inte skriva överhuvudtaget.
Några valde att istället prata ”off the record”, och förblir
därmed off the record. Emellertid de som har inkommit —
samtliga möten finns representerade — ger sammantaget
en god uppfattning om själva processen. Tanken med
logg/dagbok var att ge alla en möjlighet till kontinuerlig
reflektion under arbetets gång, att låta spontana känslor
komma till tals; att genom ett fritt associationsflöde helt
enkelt under veckan föra ett samtal med sig själv. Det var
även tänkt som ett möjligt ”redskap”, som en föreberedelse eller något att förhålla sig till inför de interna och publika
samtalen. Idén var också att göra något utöver en regelmässig utvärdering: En friare form som öppnar upp för att
till exempel röra sig bort från förutbestämda positioner och
värderingar, och eller röra sig mot ett annat berättande, där
frågor kring konstbegrepp, identitet, kultur, tradition, möten
och omedelbarheter kan komma till tals utan att vara tillrättalagda.

Gunnlaugur Egilsson i MöTE # 4: Sverige-Norden. Foto: PRODUKT

Processen
Varje möte/produkt har i sig varit unika. Konstellationerna,
metoderna, liksom form, innehåll och uttryck har alla varit
olika. Processerna har däremot med få undantag varit
iögonenfallande lika. Ett relativt tydligt mönster utkristalliserar sig och går igen möte efter möte. Några deltagare
medverkade i mer än ett möte vilket givetvis gjorde den
individuella processen annorlunda både vad gäller de enskilda produktionerna och mötena över tid. Det går helt
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Tidens psykologi
igenom hamnar ansvarsfrågan i fokus. Att ta ansvar – alla
är ansvariga – skapar parallellt en icke-ansvarskänsla,
något att faktiskt gömma sig bakom: ”Gruppbeslut –
många beslut har fattats som sedan ingen riktig har velat”,
”blir stressad av att det inte framkommer några klara och
tydliga beslut”. Ingen som vill ta beslut, skapar irritation,
men ”denna period måste vi gå igenom”.
Vikten av att ’tänka’ och formulera sig är för några
centralt, att ”bara göra”-metoden inte alltid leder någon
vart, medan andra tycker att det är alldeles för mycket prat
och för lite göra. Majoritetens representation regerar
omedvetet och bygger ett maktförhållande som ingen i
stunden reflekterar över. Mot detta står en rad positiva
upplevelser: ”alla lyssnar på varandra” och det ger de bästa grunderna för att dels ”undvika blyghet”, och dels ”stryka eller dissa varandras saker i demokratisk ton”. En nyckel tycks ligga i hur hantera sig själv i relation till andra och
till den helhet som man gemensamt är satt för att skapa.
Utan en förutbestämd hierarkisk ordning måste kaos ha
sitt. Och Kaos bor som bekant granne med Gud.

Något som är tydligt utläsbart är tidens psykologi. Processen har en utmätt tid som skapar mönster som skapar
rytm. Tiden bestämmer över agerandet gentemot andra.
Vetskapen om den korta tid som står till förfogande gör att
man enskilt inte är lika påstridig, och därigenom undviks
konflikter/konflikthärdar som stör rytmen. Att inte ta kommandot (vilja vara den som bestämmer) för att inte för
mycket rubba dynamiken. Det finns en rädsla för att stoppa upp arbetet så att det inte blir ”klart” till fredagens offentliga presentation. Också här spelar erfarenheter en roll,
vilket några lyfter fram: ”Den erfarna gruppen vet redan
gruppdynamikens påverkan”. Med de få dagarna skapas
en form av påtvingad öppenhet — på gott och ont. Här
finns plötsligt en möjlighet att säga nej. Och detta nej accepteras. Man ger sig så att säga. Medvetenheten om att
det inte finns tid att driva allas enskilda idéer gör det ganska lätt att säga såväl ja som nej till idéer utan diskussioner,
alla får mer eller mindre utan diskussion göra vad de vill
men dock inom ramen för en struktur. ”Jag vill inte begränsa mig (…) om någon annan föreslår något är det bara att
köra”, ”den korta arbetstiden känns plötsligt ganska normal”, ”jag tror tiden kommer att räcka, men jag vet inte
riktigt till vad?” Bristen på tid i kombination med olika bakgrund och erfarenheter skapar rejäla krockar – alla har sin
egen verklighet som utgångspunkt.
Inte minst viktigt är att just denna begränsning i tid
faktiskt också utgör en lättnad: kraven är inte desamma
eftersom alla – inklusive publiken – är införstådda med
förutsättningarna.

Tillbakablicken
En majoritet av alla deltagare känner sig inspirerade inför
framtiden. De bär med sig användbara erfarenheter, nya
kunskaper och nya kontakter. Inte minst betydelsefullt har
varit att ha fått syn på sig själv i ett nytt ljus. En viktig lärdom har varit att vända något negativt till något positivt, att
tvingas hantera en situation i nuet/stunden. Utmaningen
har för många varit att få brottas med egna ”redan formulerade värderingar” i relation till sig själv mera än till andra.
Vidare pekar flera på att de lärt sig om andra konstformers
premisser, sådant som inte varit självklart eller som några
påpekar att de faktiskt aldrig skänkt en tanke trots att det
generellt alltid är en del av en produktion.
Ökad självförståelse, men också ökad respekt för
andra och att verkligen få nya perspektiv. ”Idag hade vi
samtal, föreställning och samtal med publiken. En fin och
sammanfattande dag. Det var skönt att få andra perspektiv presenterade och få perspektiv på vad vi hade gjort” ,
”jättebra diskussioner, interna och externa”, ”det gick upp
för mig att jag hade älskat veckans process för att den var
så lärorik och utmanande”.

MöTE # 2: Svenska städer. Foto: Emelie Thelander

Demokrati – icke-hierarkisk arbetsmetod
Demokrati kan se ut på många sätt, en modell är ett medvetet icke-hierarkiskt förhållande med fokus på kollektiva
överenskommelser som i fallet med MöTE SVERIGE 06.
Det är en lika befriande som fjättrande frihet; utan gränser
förlorar friheten sin kärna. En icke hierarkisk metod där alla
bestämmer skapar också osäkerhet. Det blir okej att inte
riktigt bry sig då allas beslut också blir ingens beslut. Där
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Citat i urval

blir dans en sån falsk uttrycksform att jag skäms. Det är
det ärliga, det riktiga jag söker. Att vi kunde få ihop en föreställning på 5 dagar skapar frågor om vad dans, scenkonst
verkligen är. Jag menar inte att vi fann nått unikt i vår föreställning, men jag upplevde ärlighet. Och det saknar jag på
scenen idag.” /.../ Maria Öhman

Hämtade från deltagarnas utvärderingssvar

“when time is running out then time does lose its usual
value, as in time doesn't become a limitation anymore but
a real engine to creation /.../ this week was so cutting out
the possible time waste in crap talking shit that happens
often in dance. it was fresh and a freshness that i like to
find more often in my own work" Ryan le Garrec

“Återigen är respekten för processen väckt.” Cecilia Roos
“Superidé för svenskt dansklimat, spännande, generöst
och utmanande och underbart att se delar av branschen
förenas! /.../ Projektet har påminnt om vikten av lekfullhet
och risktagande och att inte låsa fast en form för tidigt.
Och att det är bra att ibland pausa det egna arbetet för att
sedan komma tillbaka med ny energi." Anna Koch

“Kan jag skapa utan analys eller har jag blivit så skolad i ett
system att jag förlorat förmågan att tänka helt abstrakt?
/.../ Får man vara tyst och ändå hävda att man har rätt att
vara med eller är det den som skriker högst som bestämmer? Vad är EGENTLIGEN en demokrati? Sen var det här
projektet supernyttigt för mig eftersom jag är så dålig på
att ta snabba beslut. Jag vill helst gå runt och grubbla på
minsta detalj en vecka innan jag bestämmer mig. I det här
projektet tror jag att jag till viss del övervann min rädsla att
misslyckas, att välja fel, att inte vara bäst eller ha rätt. Otroligt befriande." Maline Casta
“Tidigare har jag arbetat gemensamt men alltid med en
koreograf som dirigerar vägen. Jag har aldrig trott att jag är
den kollektiva typen. Vad denna vecka gjorde var att visa
för mig att den definitionen bara har varit rädsla över att
aldrig ha provat.” Maria Öhman

Bente Rolandsdotter och Ellen Utterström, kostymdesigners i
samtliga möten. Foto: PRODUKT

“Ser at det nytter å prøve å besvare frågor, ikke bares stille
dem. Ta stelning til hva jeg mener/tycker, tenker, kjenner
osv. Ikke være redd for ikke å passe inn. Tilføre det jeg har.
Ta plass. Si i fra.” Inger-Reidun Olsen

“Jag har fått upp ögonen för hur den traditionella processen ser ut, men också lärt mig att ifrågasätta den mer."
Bente Rolandsdotter

“Framförallt har det intresserat mig för modern dans, som
jag bara stött på några få gånger innan. Jag ser mig själv i
mina tankar använda mig mycket mer av rörelse som ett
komplement till ljud. En stor förändring är också att jag
insett att jag inte behöver gå en redan utstakad väg i mitt
konstnärskap, utan att det finns många vägar att gå och
att det är viktigare att välja en väg man trivs med.” Martin
Öhman

“Jag tror att tålamod, eftertänksamhet och tid är viktiga
faktorer i en process. Inuti i denna finns det naturligtvis
alltid plats för spontanitet, improvisation och impulser. Men
tiden är ändå oemotsäglig på det sättet att vissa saker tar
tid. Och i det perspektivet tycker jag inte att PRODUKT
veckan kommer så långt. Men bara av anledningen att det
är för kort, inte alls pga upplägget att bjuda in dessa personer att göra nåt tillsammans. Det kändes väldigt fruktbart. /.../ Samtidigt som jag tyckte att tidsbristen var ett
problem, så gav också tidsbristen en lätthet och ibland
"okritiskhet" till arbetet som jag gärna tar med min in i längre processer. Att inte behöva göra det så svårt för sig."
Rasmus Ölme
“Projektet var en övning i att bejaka sina egna och andras
spontana idéer, att inte värdera innehållet alltför mycket
utan att istället fokusera på att bidra till att en kreativ och
tillåtande stämning skapas i gruppen och i rummet. När
fokus ligger på själva skapelseprocessen snarare än på
produkten kommer helt andra idéer upp.” Josef Kallerdahl
“Efter projektet har jag funderat mycket över varför vi behöver dans, varför jag dansar och vad dans överhuvudtaget är. Det är så många gånger dans inte berör mig, när
det inte känns riktigt, när jag inte kan se förbi stegen. Då

Martin Öhman i MöTE # 3: Svenska koreografer.
Foto: PRODUKT

12

“Mitt nettverk har defenitivt blitt utvidet og det er jeg glad
for. /.../ Jeg kjenner at prosjektet har ført meg videre i mitt
eget arbeid. Nye refleksjoner rundt mitt eget arbeid og
meg selv som person. Frågor som jeg har stllt meg selv
førut har dukket opp igjen på nytt. Kjenner at jeg er mer
mogen for at definere det jeg gjør. “ Inger-Reidun Olsen

“These meetings can stimulate and change the usual way
we believe creation has to happen. For myself, realizing
that was one of the most important outcomes. The other
aspect is, that I desire strongly to continue to work with
Möte and other artists, especially on an international level.
Cultural tastes, the aesthetical eye, the basic drive and
ideas to create are different and a challenge, as well as an
interesting factor for collaborations to happen .This experience took away some of my fears and worries to exchange thoughts with people I do not know well, and to
trust the collaborative force and its outcome. To not have
to make my individual signature in the arts world as the
most significant act, but to find marriages with many different creators.” Angela Müller

“As I’ve recently been making my own work I discovered
I’m quite pulled towards directing others and perhaps prefer that to performing myself. How would I fit in? It turned
out that I was very much inspired by the others to dance
again and also had the opportunity to make some artistic
choices along the way. In fact, I realised the value of my
past experience. This has brought back a confidence in
me to perform again. And also a reborn faith in the world
of dance!” Misha Downey
“I övrigt har detta projekt fått mig att tro på mig själv mera.
Jag har haft perioder då jag varit nära att sluta spela pga
brist på självförtroende och tro på mitt uttryck. Självkänslan
och tron på mig själv är större.” Martin Öhman
“Jag tror att nåt av det viktigaste det här mötet har gett
mig är hopp. Om att sånt här kan hända igen. Om att det
finns många människor som ser och gör fantastiska saker.
Om att konst är verklighet.” Emma Nordlund
“At first I thought we would be like animals measuring our
powers and territories and into a certain extent I am totally
astonished that we did come out of this experience with
elegance. I am totally grateful to Anders and Johan to have
the sensibility and the intelligence to gather us into a process of working where we were all masters and servants to
one another and where we kept our curiosity before our
pride.” Phillippe Blanchard

Angela Müller och Maria Öhman i MöTE # 1: Sverige-Europa.
Foto: Therese Granath

“Efter produkt känner jag mig mycket närmare ett stort
antal kolleger som jag inte kände tidigare. Jag känner mig
mer delaktig i den så kallade dansvärlden. Det är viktigare
än man tror i en sån här liten bransch. I större utsträckning
än tidigare känner jag mig intresserad av dessa koreografers arbete. Vi har ju träffats i arbete med allt vad det innebär, istället för det lite ytligare artiga sättet att träffas.” Anna
Vnuk

Emma Nordlund och Palle Dyrvall i MöTE # 3: Svenska
koreografer. Foto: PRODUKT
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Formgivning: Alice Eklund och Petter Jacobson

PRODUKT fick International Festival Award 06
Under festivalen Perfect Performance, oktober 2006 i Stockholm, mottog PRODUKT det nyinstiftade priset International
Festival Award 06 för sitt projekt MöTE SVERIGE 06. Priset bestod av en pokal och 10 000 kr varav 5 000 kr gick till
Blodcancerfonden. International Festival består av koreografen Mårten Spångberg och arkitekten Tor Lindstrand, och så här
lät deras motivering:
“Anders Jacobson och Johan Thelander tilldelas priset för deras omfattande research inom dans och performance, för deras
substantiella bidrag till kollaborativa metodologier och deras oavkortade generositet relaterat till process och produktion.
Anders Jacobson och Johan Thelander har genom sitt innovativa projekt ”Produkt” radikalt förnyat, initialt den lokala och
regionala dans- och performancemiljön, men också den internationella scenen. International Festival framhåller att priset
tilldelas Anders Jacobson och Johan Thelander, inte först och främst för deras artistiska arbete, utan för deras verksamhet
för konstformen och en pro-aktiv framtid för dans och performance på ett strukturellt och strategiskt plan. International
Festival hoppas att priset ska stimulera till vidare ansträngningar och att dessa sprids till andra aktiva inom fältet. International
Festival värderar Anders Jacobson och Johan Thelander som förebilder inom uttrycksformen, individer som är ovärderliga för
dansens och performance konstens långsiktiga livaktighet.”

PRODUKT fortsätter
Under 2007 kommer PRODUKT att fortsätta utveckla sin organisation och verksamhet, med fler mötesprojekt. Vi vill efterhand verka kontinuerligt för att utveckla
scenkonstområdet, både på konstnärliga,
strukturella och politiska plan.
Välkommen att följa utvecklingen på vår
nya hemsida www.produkt.nu.
Anders Jacobson och Johan Thelander i scenbild av Maline Casta, från MöTE # 2:
Svenska städer. Foto: Josef Kallerdahl

Stockholm, december 2006

Anders Jacobson
Projektledare

Johan Thelander
Projektledare

E-post:
Telefon:

E-post:
Telefon:

anders@produkt.nu
0707-18 62 07
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johan@produkt.nu
0762-72 10 85

Statistik; kön och ålder

Eftersom projektet har involverat så många människor känns det extra viktigt för oss att redogöra det på ett tydligt sätt genom statistik. I första hand är det viktigt för oss som projektledare att se hur vi har uppfyllt våra ambitioner. Hur ser representationen ut? Hur gör vi våra val? Vad har det för effekter?

Könsfördelning
Fördelning per möte, deltagare

Kvinnor:
Män:

MöTE # 1
9
6

MöTE # 2
11
4

MöTE # 3
7
8

MöTE # 4
10
5

Totalt
37
(62%)
23
(38%)

Fördelning inom respektive konstform, deltagare

Kvinnor:
Män:

Dans
17 (55%)
14 (45%)

Musik
7 (58%)
5 (42%)

Scenrum
3 (75%)
1 (25%)

Kostym
2 (100%)
0 (0%)

Ljussättning
2 (40%)
3 (60%)

Ekonomi
1 (100%)
0 (0%)

Seminarieledare
1 (100%)
0 (0%)

Ljudtekniker DVD-prod
1 (25%)
2 (67%)
3 (75%)
1 (33%)

Fördelning övriga medarbetare

Kvinnor:
Män:

Projektledning
0 (0%)
2 (100%)

Sammanlagd könsfördelning hela projektet
Kvinnor:
Män:

42 (59%)
29 (41%)

Kommentarer könsfördelning: Vi är generellt nöjda med resultatet utifrån vårt mål att nå 50/50 i projektet som helhet.
Inför kommande projekt diskuterar vi bl.a. om man ska kvotera inom varje yrkesgrupp eller projektet som helhet, om könsfördelningen bör motsvara fördelningen inom respektive bransch eller samhället i stort, o.s.v. Framför allt har denna diskussion lett till ökad medvetenhet om representationens betydelse i stort.
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Vi kan, som en av många iaktagelser, konstatera att konsten inte nödvändigtvis blir mer genusneutral eller genusmedveten
för att könsrepresentationen är 50/50. Allt är mycket mer komplext än så och beror på deltagarnas personligheter, behov,
lust, estetiska språk, retorik, motiv, intressen, humör, dagsform osv. Inte minst spelar den enskilde åskådaren en extremt
viktig roll, eftersom alla åskådare har olika uppfattningar om vad som är jämställt, vad som utstrålar styrka och svaghet, vad
som känns hämmat eller fritt, destruktivt eller konstruktivt, vad som är kvantitet och kvalitet, helt enkelt vad som fångar vår
blick och hur vi värderar det i relation till vår egen erfarenhet och person. Diskussionen om åskådarens blick är otroligt intressant och något som vi vill fortsätta fördjupa oss i.

Åldersspridning deltagare
Äldsta:
Yngsta:

Kvinnor
50 år (1956)
24 år (1982)

Män
53 år (1953)
24 år (1982)

Medelålder kvinnor:
Medelålder män:

MöTE # 1
31,3 år
28,2 år

MöTE # 2
28,7 år
34,5 år

MöTE # 3
35,4 år
36,5 år

MöTE # 4
33,0 år
30,0 år

Totalt
32,1 år
32,3 år

Medelålder samtliga:

29,9 år

30,4 år

36,0 år

32,0 år

32,2 år

Kommentarer åldersspridning: Även här väcks tankar om spridning och representation i förhållande till bransch och
övriga samhället. Vår främsta ambition var att komma ifrån en alltför homogen åldersgrupp, som vi upplever ofta ligger runt
25-30 år inom dansbranschen. Diskussionen fortsätter inför framtiden huruvida vi kan eller bör öka åldersspridningen ytterligare för att på så sätt bättre spegla samhällets sammansättning och verka ännu tydligare för ett större utbyte mellan generationerna.
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Reflektioner kring representation

Etnisk och kulturell spridning
Förutom den nationella spridningen i de internationella mötena, anser vi att mångfaldsperspektivet inte har varit tillräckligt
närvarande när vi har bjudit in deltagare. Vi har haft deltagare från många olika länder i projektet, men i princip bara från västerländska kultursammanhang. Projektet har bland annat genom sina identitetsdiskussioner satt igång många tankar om hur
man kan se på, och arbeta aktivt med dessa frågor. Vi som projektledare kommer för framtiden att fortsätta diskutera sinsemellan samt med människor med större kunskap och erfarenheter inom området för att detta ska bli mer integrerat i verksamheten. Vi inser och anser att även frigrupper bör diskutera och agera i större utsträckning i frågan. De informella rekryteringsstrukturernas funktion och uttryck bör diskuteras. Det ställs många och komplexa frågor om samhällsrepresentation,
branschrepresentation, sceniskt uttryck, utbildning, rättvisa och publiktilltal i relation till varandra. I grund och botten handlar
frågan om hur vi ser och definierar varandra och oss själva som människor.

Geografisk centrering
Vi har bjudit in deltagare inom och genom våra personliga nätverk, som i hög grad utgår från Stockholm och Bryssel. Hur
ska vi förhålla oss till det faktum att konstnärer söker sig till vissa orter och hur sätter vi detta i relation till vårt mål att skapa
intressanta möten? Kan och bör vi verka för ytterligare geografisk spridning i ett projekt som detta?
Representation mellan konstformerna och konsekvenserna av det
MöTE SVERIGE 06 var ett projekt med tydlig fokus på nutida dans. Att majoriteten av deltagarna var dansare skapade diskussioner om demokrati vad gällde de olika konstarterna. Ofta när vi blandar konstformer i demokratiska strukturer avslöjas
inbyggda maktförhållanden mellan konstformerna som baseras i traditionella förhållningssätt till vad en "föreställning" är eller
brukar vara. Vad som är innehåll, form, paketering och komplettering och så vidare. Den ursprungliga idén var inte att blanda
konstformer på ett uttalat nytt sätt, men dessa diskussioner om numerär representation konstarterna sinsemellan har satt
igång en mängd tankar om detta för framtiden.

Publik
Sammanlagt såg 855 personer någon av de tolv föreställningar som spelades under våren. Den genomsnittliga beläggningen
var 60%. Vi läser de här siffrorna som ett tecken på att det finns ett publikt intresse för processinriktade och experimentella
projekt.

Sist men inte minst
Vissa frågor som projektet har återuppväckt
och som vi fortfarande diskuterar kan verka
självklara, men är inte desto mindre viktiga att
ständigt förhålla sig till:
Vem skapar? För vem? Hur? Vad ger projektets struktur och representation för konstnärligt
avtryck? Vad sänder det ut för budskap och
vem riktar det sig till? Varför? Hur samspelar
åskådarens blick och det sceniska innehållet?
Varför väljer en grupp ett visst styrelsesätt, och
hur ser gruppdynamiken ut? Hur presenterar vi
konst och vad har det för betydelse? Vad har
Hur för relation till Vad? Hur kan vi utmana våra
vanor och tänka nytt? Vad anses som trygghet? Frihet? Demokrati?
Inte minst har alla diskussioner alltid i grunden
nått till de fundamentala frågorna, som är så
fundamentala och svåra att vi i vardagliga fall
gärna undviker dem: Vad är konst? Varför finns
konst? Vad är verklighet? Vad är sanning?

Malin Korkeasalo och Linda Skjevik dokumenterar den avslutande diskussionen
under MöTE # 2: Svenska städer. Foto: Josef Kallerdahl
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