
 1 

Institutionen för Interdisciplinära studier 
Konstfack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Ögat 
 
Ett gestaltande forskningsprojekt om att skriva kropp 

  
Natalie Ringler 
 



 2 

 

 
“I ögat” – ett gestaltande forskningsprojekt om att skriva kropp 

 

I mitt arbete som regissör och skådespelare har jag alltid varit intresserad av hur kropp och 

text interagerar.  

   Jag har ofta upplevt att relationen mellan kropp och text är ambivalent, som den mellan två 

språk. I ett sceniskt gestaltande arbete söker man hela tiden ögonblicket då texten är 

nödvändig, då behovet att säga den är omöjligt att motstå eftersom det inte finns något annat 

sätt föra historien framåt. 

De ögonblick då man når fram till den upplevelsen är få och svåra att hitta.  

Alltför ofta känner man istället hur kroppen illustrerar det texten säger, mer eller mindre 

bokstavligt. Resultatet blir då, i mina ögon, två sceniska språk som läggs på varandra. 

Den vanligaste lösningen på ett sådant problem är att ett av språken reduceras. Beroende på 

vilken genre man arbetar i,(mim/dans vs traditionell textbaserad talteater) väljer man antingen 

kropp eller text som det betydelsebärande utrycket. 

  Inom ramarna för kursen “gestaltande forskningsprocesser” har jag velat utmana mina egna 

föreställningar om texten och kroppens uttryck. Jag har också velat ge mig in i en 

skrivandeprocess, eftersom skrivandet för mig är en konfliktfylld och egen, hittills outforskad, 

uttrycksform. 

Jag var även intresserad av rummet och hur det påverkar kroppen. Om/hur rummet kan 

framtvinga ett fysiskt uttryck och hur rummet i sig skapar en berättelse. Jag valde därför att 

att låta mitt gestaltande arbete vara platsspecifikt, starkt knutet till rummet S2, på Konstfack. 

   Jag ville pröva relationen text/kropp, och undersöka möjligheterna att hitta former där de 

interagerar utan att vara underkastade varandra, där de utmanar varandra men ändå kan 

upplevas som en helhet.  

Min tanke är att kroppen alltid berättar historier, som antingen kan följa en text eller också gå 

emot den. I spänningen däremellan bildas ett landskap, ett rum, som för mig är outforskat och 

lockande. 

 

Metod och teori 

Jag har tillåtit mitt skrivande projekt att finna sin form efterhand som det växt fram.  

Jag har strävat efter att befinna mig inuti processen, snarare än att beskriva den i efterhand.  
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Det gestaltande arbetet löpte parallellt med skrivandet. Jag försökte inte analysera hur de 

påverkade varandra under tiden projektet pågick. 

Texten strävar efter att fånga en kreativ process, men har också blivit en i sig själv. 

Jag har försökt att skriva mig in i det gestaltande projektet. Skrivandet har därför fått vara 

intuitivt och fritt, baserat i upplevelsen.  

Utan att jag haft någon sådan planerad struktur, har texten delat in sig i fyra faser: 

 

1. kretsandet 

2. steg två (S2) 

3. problem 

4. reflektion 

 

Jag upfattar det själv som att jag, utan att vara direkt medveten om det, återger de naturliga 

faser som varje kreativ process innehåller. 

Det gestaltande projektet är en performance som utgår ifrån rummet S2 i en av de många 

korridorerna på Konstfack. Även om mitt performance är starkt knutet till S2, handlar det lika 

mycket om korridoren S2 ligger i. Faktum är att urpsrungsidén handlade enbart om 

korridoren. Denna första “korridorskiss” blev sedan till projektet “I ögat” och det är denna 

process som min text följer. 

   Jag har under hela min arbetsprocess använt mig av Maurice Merleau-Pontys bok 

“Kroppens fenomenologi” (1945/2006). 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), var filosof men också gestaltpsykolog.  

Han var starkt påverkad av både Husserl och Heidegger och räknas in bland de 

fenomenologiskt inriktade filosoferna. Man kan även ana inflytandet vänskapen med Jean-

Paul Sartre hade på honom, även om Merleau-Ponty kom att alltmer kritisera Sartre och i 

slutet av sitt liv avböjde att kallas existensialist.  

Han upphörde dock aldrig att kalla sig fenomenolog.  

Merleau-Ponty ifrågasatte den Cartesianska uppdelningen i kropp och själ/tanke. 

Han menade istället att det är genom vår kropp som vi existerar i världen, möter varandra i 

världen. 

“Jag står inte framför min kropp, jag är i min kropp eller rättare sagt: jag är min kropp” 

(Merleau-Ponty 2006/1945) 

Jag kan se och bli sedd i samma ögonblick. Jag är subjektet som ser objektet; min egen hand. 

Centralt för fenomenologin är intentionalitetsbegreppet. 



 4 

Grovt uttryckt, är det tanken om att medvetandet, det meningsskapande hos människan, alltid 

är riktat mot något annat än sig självt. Det är ett medvetande om något. En intention till något. 

Detta är vad som sammanlänkar subjekt och objekt. Den inre världen med den yttre, önskan 

med det önskade, tanken med tänkta och så vidare. 

Det är denna dubbla riktning, att vara i något och samtidigt riktad ut mot något, som 

intresserat mig i detta arbete. Möjligheten att samtidigt vara subjekt och objekt, både 

undersökaren och föremålet för undersökningen. 

 

Jag har ingen filosofisk utbildning och i mångt och mycket är de resonemang Merleau-Ponty 

presenterar för avancerade för att jag ska kunna påstå att jag förstått dem. 

Jag har läst honom utifrån mina egna förutsättningar, tolkat efter bästa förmåga och ispirerats 

i mitt eget tänkande. 

 

 

 

1. Jag kretsar.  

Ibland känner jag mig som en rovfågel, ibland som en hamster. Lösa bitar snurrar utan att få 

fäste, vrider sig, visar upp sig, försvinner. Bilden av brudklänning, eller är det en balettkjol? 

Textrad, ”Those dancing days are gone”. Jag vet inte vad jag ska ha det till, om det hör ihop.  

 

Det är fortfarande korridoren det handlar om, det är den som drar. 

Men jag kan inte skriva om mitt första korridorprojekt, det finns liksom ingenting kvar där. 

Bara i ett praktiskt görande, och jag vill inte göra en låtsasprocess. Dessutom gick det lite för 

snabbt, jag vill vara i ovetskap längre. Vara kvar i svindeln., titta ned och inte tappa fotfästet.         

Jag går vidare i korridoren. Det finns något där som jag inte är säker på vad det är men inte 

kan släppa, känslan av att passera och också känslan av att bli passerad. Jag minns hur jag satt 

i föreläsningsrummet och tittade ut. Det stora fönstret, som alla gick förbi. De gick, fram och 

tillbaka. Jag satt. Jag tänkte ”skyltfönster, det är ett skyltfönster.” Det är ett märkligt 

skyltfönster som folk anstränger sig för att inte titta in i. 

    Jag gick förbi själv, några gånger. Känslan av att man bevittnar något privat, som om man 

smygtittade. Och det precis vad man gör också. Man ser ett möte man inte är inbjuden till, 

man försöker hinna se vilka det är som sitter där, hur de ser ut. Om någon oväntat tittar upp, 

bli rman avslöjad, bör man hälsa? Diskret. Man är inte osynlig. 

Innanför och utanför, titta in, titta ut. Korridormöten är snabba, alla är på väg mot någonstans, 
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stannar upp och fortsätter sedan mot det egentliga målet. Fönstermöten är förstulna, diskreta. 

Lite genanta för de mötande, DE BORDE INTE. Det passar sig inte att titta ut genom fönstret 

och fastna med ögonen i förbipasserande när ens uppmärksamhet borde vara riktad åt ett 

annat håll.. Men fönstret är betvingande, man kan inte undgå att titta ut. Eller att titta in. 

 

Korridor-fönster-innanför-utanför-gå-sitta-titta in-titta ut-synlig-osynlig-se-sedd-möte-

genans- aggression-sorg-om du inte ser mig finns jag inte, OM DU VÄGRAR TITTA PÅ MIG 

DÖDAR DU MIG. 

 

Jag vill att du ska se mig. Jag tittar på dig fast jag inte borde. Du försöker undvika att titta på 

mig, jag generar dig. Situationen är obekväm för mig. Jag borde koncentrera mig på mötet. 

Men jag/ du passerar utanför och jag tittar på dig och du tittar tillbaka. Du släpper inte min 

blick, du tvingar mig att fortsätta titta. Du stannar utanför och tittar in, jag tittar ut. Du sitter 

därinne, jag ser dig. Du vill att jag ska gå nu, att jag ska lämna dig i fred. Det här ska vara 

slut, ögonblicket ska passera, Vi ska gå vidare, nej jag ska gå vidare, du ska få sitta ifred.  

Men jag låter dig inte. 

Du står helt nära glaset nu. Du tittar på mig. Din andedräkt bildar en svag skugga på glaset. 

Varför går du inte? Du har väl saker att göra? Du var ju på väg någonstans? Nu tittar alla på 

dig. Men du, du tittar bara på mig. Jag vet inte vad du vill. 

 

Jag kan inte släppa tåspetsskorna. De dyker upp hela tiden - trippar förbi. De vill någonting. 

Jag vill också någonting. Jag vill åt dem som är innanför. Eller dem utanför? Jag vet inte än. 

Någonting i mig gör motstånd. Jag vill inte in i det här, det gör ont. Det skaver. Jag börjar 

hitta på annat, måste det vara svårt varje gång? Tillbaka igen. Kretsar. Som att gunga fram 

och tillbaka, själva rörelsen lugnar.  

Jag kan inte sova.  

    Det är natt, jag är trött, jag lägger mig i sängen. Jag är vaken. Jag kan inte sova. Jag har ont 

i magen. Hjärtat fladdrar, oron slingrar sig upp genom magen snör igen halsen och exploderar 

i hjärnan. Splittras i tusen snurrande skärvor som vägrar samla sig till en bild.  

Jag visste inte att ammunitionskulor splittras. Om de inte passerar rätt igenom en, splittras de 

och kroppen invaderas av tusenmiljoner små främmande partiklar som var och en försöker 

slita sönder så mycket den kan på sin väg genom en. Jag tror jag tänkte mig att kulan låg kvar 

där, hel, inuti. Som en missil. 
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En bild som återkommer: Människor som rusar fram och kastar sig hejdlöst mot ett fönster 

(som fåglar). Fönstret är en möjlighet, glaset är en överraskning. Jag tror de har tåspetsskor på 

fötterna (kan man rusa med tåspetsskor på fötterna? Måste prova). Pratar de? Jag vet inte. De 

har röst, men jag vet inte om de säger något, eller vad de skulle säga? De kanske inte vill, inte 

har något att säga. Kan man verkligen prata sig fram till allt? Kan man prata om allt? Finns 

det ord så det räcker? För allt? För alla? Är det här ett tillstånd utan ord, för människor som 

orden inte räcker till för? Tystnad kan vara mycket högljudd. 

Jag är inte tyst. Jag bygger slott av ord, stora luftiga salar, tinnar och torn för att du ska se och 

förstå. Jag kan plocka isär dem och sätta ihop dem igen på ett nytt sätt, för att förklara bättre. 

Jag kan hålla på så i evighet. Om du vill vara med och bygga är det här en bra dag. 

Bild 2: Människor som sitter på golvet lutade mot korridorväggen, de tittar på dem som sitter 

på andra sidan fönstret, men de vill inget längre. De är trötta, de vilar sig. Lutar sig kanske lite 

mot varandra. De vill inte mer (trots det någon kanske går upp igen, tar ett varv till?). 

Så går vi runt kring vår enebärsbusk. 

Jag behöver ett steg tillbaka nu. Behöver få veta mer om de där människorna. Kretsandet 

avbryts för nu, nu ska jag sjunka. 

  Plötsligt dyker det upp en dörr. 

Dörren mellan rummet och korridoren. Dörren i korridoren leder in i rummet – dörren i 

rummet leder ut i korridoren. Dörren in är dörren ut.  

Dörren är alltid där. Även om den kan vara stängd är den där. Det kan dröja innan man ser 

den. 

Så enkelt är det – man kan öppna dörren och gå sin väg. 

Och så börjar kretsandet igen. 

Dörr dörr dörr som en borr i min mage.  

Jag vill vara den som öppnar dörren och går ut, det borde vara jag. Jag vet inte, vi får se, 

kanske. Även om ingen vet att det är jag blir det något annat om det är jag. Tror jag. 

Ser en bild nu, men jag är inte säker. 

 

So light- like the mind. 

Merce Cunningham är död. Jag såg en intervju på youtube där han beskrev hur Martha 

Graham lät en blind kvinna röra vid honom medan han dansade.Hon höll händerna lätt om 

hans höfter, hon sade: “So light – like the mind.” 

Jag tror inte att det har något med det här att göra. 

Dörren binder ihop, det är allt.  
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   I mitt landskap finns ett fönster och en dörr. Kanske en vägg. Människor, som har sina 

hemligheter. De vill inte prata med mig än.  Jag väntar på dem. 

Jag tänker bäst på morgonen. Klar, fokuserad. Kan stänga ute störande småtankar och 

stickspår som tränger sig på. Tänkandet är en arbetsplats, ett rum utanför kroppen. 

Jag mår bra där. 

   Jag tänker bäst när jag rör mig. Går snabbt eller springer. Det monotona i rörelsen, kroppens 

aktivitet stimulerar tankens fart. Hjärnan löper fritt, bilderna tränger sig på. Ibland lite för 

snabbt, så att kroppen ökar tempot för att hinna med tankarna. Då kan det bli en överhettning, 

kropp och hjärna skenar ikapp.  Ofta är de idéer som kommer ur det överspända inte särskilt 

användbara. Men det händer att vissa av dem ingår i något annat sammanhang, senare när de 

kylts av. 

Jag tänker bäst på natten.  Det kommer en tanke eller bild som behöver prövas, vridas, 

beskådas. Jag försöker slippa, vill sova, tänker att jag tar den på morgonen. Det går inte. Jag 

är klarvaken. Den ger sig inte förrän den bearbetats. Jag kan tröttna på dem, tankarna, när de 

stör. När de håller mig vaken. Men vissa av de bästa kommer bara då, när de strövar fritt i 

drömtiden och inte tvingas gå i upptrampade hjärnstigar eller breda tankebanor. 

 Bilden har ändrats. Det finns bara en människa kvar nu. Dörren är borta, korridoren är borta. 

Eller, de är kvar, men de hör till något annat. Fönstret är kvar, skyltfönstret, glaskistan.  

De kommer långsammare nu, bilderna. Orden också.  

   Kärlekens pris är sorg. Det vet alla. Jag kommer att dansa igen, du får se. Att dansa är att 

nästan tappa balansen. Att flyga är att falla och  missa golvet. Att dansa utan att kunna dansa 

är att kasta sig med full kraft mot marken, och hoppas på det bästa.  

Bilden: Snövit i sin glaskista, väntar, sover. Tittar man närmare ser man att hennes vita 

klänning är gjord av trasor. 

 

    Jag bestämde mig för att gå ifrån min ursprungliga idé. Varför? Av praktiska skäl, ett så 

stort projekt skulle ha blivit ohanterligt i detta sammanhang. Men var det bara därför? Jag är 

nu inne i den del av arbetsprocessen som är ett omformulerande, ett ifrågasättande och 

skalande. De första idéerna skärskådas, kasseras och görs om. Känslan av oro skapar 

förändring. Oron sätts igång av vad som helst, en fråga som någon ställer om projektet, en 

praktisk svårighet. Oron behövs för att nästa steg ska tas, för att jag inte ska stanna, inte nöja 

mig för tidigt. Ibland måste jag själv rubba jämvikten, medvetet eller omedvetet. Jag kan välja 
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att tolka ett ifrågasättande som kritik, för att jag behöver bli osäker, behöver tänka fler 

möjligheter än de jag sett,  

   Jag vet något, jag vet ingenting. Jag börjar om. 

Jag är ensam. Jag vet att jag måste gå in i rummet. Jag vill gå in i rummet, det är mitt rum. Jag 

vill inte gå in i rummet, det är främmande, hotfullt. I rummet finns ett fönster. Jag tittar ut 

genom fönstret, den som vill kan se mig genom fönsterrutan. Jag vill att någon ska vilja se på 

mig. Jag är rädd för att någon ska se mig. 

 

2. Steg 2. 

Jag har nu börjat mitt praktiska arbete i rummet.   

Det tomma rummet = det vita papperet.  

Börjar med att städa. Ställer i ordning. Ordnar mig. Ordnar tankarna.  

Tre väggar, ett tak – hur svårt kan det vara? Golvet. “The floor is your friend” inte alltid. 

 En ocean av möjligheter. Djupa hav av frågor att drunkna i. Svart hål som äter upp mig. 

Första stegen är en krigsförklaring. Trots mot rädslan. Jag skriker för att överrösta mig själv. 

 

3. Problem. 

Jag kan inte använda det rum jag bestämt mig för. 

 Det går inte att boka för redovisningsdatum. Det känns som ett stort problem nu. Jag hade 

just skapat ett revir i rummet, gjort en första besittning av det. Måste nu översätta det till ett 

annat rum. Vet ännu inte hur, om det ens är möjligt. Det förra rummet krävde sitt, skapade 

aktioner som hängde ihop med just dess specifika disposition.  

Det nya rummet känner jag inte än.  

 Om fönstret inte finns är det hela meningslöst. Detta har aldrig handlat om rummet, utan om 

korridoren, rummet utan korridoren är ingenting. Fönstret är en passage, ett mellanrum, en 

fråga, en utmaning och en möjlighet. Det är det min undersökning handlat om.  

Tar ett steg tillbaka, försöker titta åt ett annat håll. 

 

Rummet är mitt igen.  

Ett första möte med publik.  

Du är där. Jag stänger dörren till rummet och du är där utanför.  

Din blick. Jag känner den, svettas i den, undviker den, fångas av den. Kämpar mot rädslan att 

förlora den, mot viljan att försäkra mig om din uppmärksamhet. 
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Jag känner din närvaro genom glaset. Du är fortfarande kvar. Jag vill springa. Kroppen rycker 

i mig, vill göra snabbare, öka , öka, öka. Snabbare =  bättre? Mer intensivt? Roligare att titta 

på? Tröttna inte snälla på mig innan jag ens börjat. 

Jag vänder mig om, jag ser dig. Jag möter din blick    jag står kvar      jag står ut 

Vi är gisslan hos varandra. Låsta i blicken. Var den andras blickfång. 

 

Liten lista över saker att göra i rummet: 

Göra bo 

Städa/ställa i ordning 

Göra mig fin/ hur? 

Låta texten fylla rummet/ hur? Tänka ut olika sätt 

Tempo/tid – Hur står jag inte ut? Vad kan jag riskera? 

 

 

    Jag är inte nöjd.  

Jag ligger på ytan och kommer inte ner. Språket når mig inte, jag har inte tid att lyssna, ingen 

lust att sitta ned och vänta in – vad?Orden?   Jag har ett annat språk i kroppen nu, som vill 

framåt, ut. Är otåligt och vill tala, tala, tala, tala. Det andra får inte plats.  

Har inte sin plats här, i det här rummet. I det här rummet blir man sedd. 

Jag vill försöka hitta det andra rummet igen, se om det går att hitta det, se vad som finns där 

nu. Om det förändrats?  

 

Jag sover, väntar 

Jag andas eller jag andas inte. Jag vet inte 

Suset i mina öron, kanske ligger jag längst inne i en snäcka djupt nere i havet. 

Glaset runt mig, eller är det vatten. 

Om jag lyfter handen, kommer rörelsen att stannas eller fortsätter den igenom blöta 

trögheten 

Jag vet inte. Snart kommer jag att veta 

Jag väntar 

Rösten som talar är den min? 

Om jag öppnar ögonen         jag kanske öppnar ögonen    

Jag ska öppna ögonen och se vad som finns där utanför 

Men inte nu.   Handen    foten, jag vill inte vakna än 
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Rörelsen har redan börjat, jag andas jag lever jag är vaken 

Jag ska öppna ögonen jag vet vad jag kommer att se 

Men du ser inte mig 

Det tomma hålet drar nedåt. 

Sårets kanter dras mot varandra det som finns mellan dem måste ut eller in. 

Rytmen, bultandet suset om jag håller för öronen hör jag bara mina tankars eko när de 

studsar mellan bakhuvudet och pannbenet 

Jag vill in i rörelsen    i språket 

Språket ligger under huden    bultar och tränger sig igenom 

huden spricker   huden spricker inte 

Språket är en feber i kroppen 

språket är kroppens sjukdom     du är kroppens sjukdom 

Ögat söker ögat     ögat stannar rörelsen  språket vill in i ögat   kroppen vill in i ögat 

Att hejda fallet att få fäste  munnen hejdar fallet 

Finna orden   fastna i huden, den andra huden 

Glidande  flyende 

Suddiga 

Det röda havet delar sig och sluter sig. Över mig   fyller mig 

Armen jag ser när jag öppnar ögonen är den min? 

 

Spegeln är död. 

Framför glasfönstret. Blicken som möter min är min egen. 

Du ser dig speglas på andra sidan glaset, ställer din spegelbild bredvid min. Stannar i dina 

egna ögon, precis som jag. 

 

I rummet finns kroppen, finns jag. 

I kroppen finns upplevelsen av att vara i rummet. I texten finns upplevelsen av kroppens 

upplevelse av att vara i rummet, kanske finns den där. Texten lever när den blir läst.  

Kroppen lever även när den inte blir sedd.   När texten blir läst skapas kroppen, återskapas i 

upplevelsen av upplevelsen. En annan kropp   ett annat rum   en annan upplevelse. 

Ett annat jag. En annan jag 

När du ser mig i rummet ser du texten.  

Du ser kroppen i rummet skriva text, skriva din upplevelse. 

Om du inte ser mig finns ingenting. 
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Finns bara min kropp i ett rum, mitt enstaka jag.  

 

 

4.reflektion 

Att skriva parallellt med ett gestaltande arbete har varit en ny, spännande och på många sätt 

problematisk upplevelse. 

Skrivandet började som ett sätt att skriva sig in i gestaltandet. Texten blev ett verktyg för att 

nå djupare inåt, att komma åt bilder och känslor som annars skulle ha stannat i något ordlöst. 

Denna del av processen levde ett eget liv och fick ett flöde som jag gjorde mitt bästa att inte 

ställa mig i vägen för. Jag har aldrig skrivit på ett sådant sätt tidigare och det kändes viktigt att 

inte begränsa eller censurera i detta nya. 

    Svårigheterna kom när jag påbörjat mitt praktiska arbete i rummet, S2. 

En känsla av att behöva hantera två språk blev väldigt påtaglig och jag upplevde att de slogs 

om utrymmet i S2 och i mig. 

Tanken slog mig, att detta är vad som händer även i en repetitionsprocess.  

Pappersorden ersätts med de konkreta orden, de gestaltande kropparna. 

Jag har aldrig känt någon lust att skriva under repetitioner och nu kände jag ett stort motstånd. 

Jag försökte då forcera mitt motstånd och skriva mig vidare.  

   Jag är tvåspråkig. Jag har aldrig tänkt så tidigare, men förmodligen har det en stor del i min 

upptagenhet av språk, text och kropp. Eftersom jag lärde mig polska först, för att sedan 

mycket omgående lära mig svenska, kan man säga att dessa språk har löpt parallellt i min 

hjärna sedan jag lärde mig tala.  

Jag tror att jag tidigt blev medveten om språkets möjligheter och begränsningar.  

Jag upplevde och upplever antagligen fortfarande, hur ordens betydelse ständig förhandas 

mellan de människor som använder dem. Ord är tomma skal som fylls med mening av 

människor. Denna mening är inget givet, utan måste hela tiden upptäckas på nytt. 

Förhandlas, omförhandlas.  

   Kroppens språk är tyst. Kroppen kan fylla de talade orden, ge dem tyngd, ge dem kött. 

Kroppen tar sig in i språket, skapar ord och metaforer; “knäsvag”, “huvudlös”, “slå knut på 

sig själv”, “tala med kluven tunga”, “handfallen”, “hårresande”, “tunghäfta”osv. 

Men kroppen behöver ord. Utan ord tappar kroppen riktning, flyter ut och blir vag. 

 Orden skapar ordning, skapar världen som kroppen finns i. 

    Jag kan inte skilja mina två språk från varandra, i mig. Relationen mellan dem är gränslös 

och flytande. Ibland dominerar det ena, ibland det andra.  
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Kroppen och texten/ordet, finns båda i mig. Jag är min kropp och jag är mitt ord. 

 Ord kan vara meningslösa, men inte kroppar. Genom kroppen är vi dömda till mening, 

genom orden förhandlar vi vår relation till världen och varandra. 

 

 

 

 

 

 

 


