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A: Det är som att säga att det finns något gemensamt mellan 

de som tror på Gud och de som inte gör det. 

B: Tänk om det finns? 

A: Nej du, det måste du kunna bevisa först.
1

 

                                                                 

 

Introduktion 

 
Albert Einsteins relativitets teorín blev för mig ett sorts motto :"materian påverkar 

tidsrummet".  

Världen är en dynamisk helhet där alla existerande delar interagerar med varandra och där 

individen, den rationalistiska enheten i processen, är tvungen att positionera sig dagligen 

genom små och stora beslut.  

Enskilda livsprocesser i olika uvecklingsfaser som delar samma tid och samma rum, är min 

representation av samhället. 

Detta kan jag visualisera med hjälp av en tvådimensions bild: Om tidsrummet skulle föreställa 

ett tunt nät och materian en massiv kropp skulle nättet i kontakt med kroppen variera sin form 

(bild nr 6) 

Jag har en relativ lång erfarenhet av slutna miljöer och isolering: I Argentina först genom att 

arbeta inom psykiatrin, där jag var sekreterare i slutenvård under flera år. Senare under 

juntans tid, när jag satt fängslad i nästan åtta år. I Sverige som mentalskötare då jag gjorde 

min praktik på Beckomberga under flera veckor på intagningsavdelning, en låst avdelning. 

Å andra sidan växte jag upp i en miljö  där karnevalen var en årlig återkommande social och 

kollektiv performance. Mina föräldrar, äldre syskon och i stort sätt hela kvarteret var aktiva 

deltagare i den massiva lekfullhet som karnevalen innebar ”under de sju dagar och de sju 

nätter” som ”magin” varades. Det var här och under en begränsad tid, som sociala konflikter 

och mänskliga spänningar förvandlades till nyfikenhet och lek. Det är i alla fall mitt minne av 

det.   

Män blev till kvinnor och kvinnor blev till män gömda bakom sina karnevaliska masker. 

Grannarna närmade sig varandra med en ny och oformell inställning bortom de kända sociala 

koderna, skyddade bakom sina fiktiva roller och improviserade kostymer. Karnevalen tillätt, 

under den tid och i den delen av världen, möjligheten att testa nya roller med total frihet.  

Karnevalen har dock alltid haft en ambivalent ton. Michail Bachtin beskriver i Skrattets 

historia
2
 hjulprincipen som gällde under renässansens karneval, där de som stod under kunde 

hamna över och viceversa. Samtidigt kan karnevalen manifestera eskapism. Folk använde sig 

av kreativitet och scenframträdande som verktyg för tillfälliga förändringar men resten av året 

var fasta i sina konventionella roller.  Karnevalen kunde vara arenan där lustar, kroppar och 

kontakter bildade nya konstellationer.Vem skulle utanför karnevalens ram föreställa sig Herr 

X i kvinnliga kläder pratande i falsett,  eller Fru Y med mustasch och ”manlig” röst?  

Jag föddes under en karneval.  

Denna kombination av erfarenheter påverkar mig och min konstnärliga praktik. Att identifiera  

känslosignaler upplever jag som en del av mitt sociala arvet. Jag använder mig av det kunskap 

och har skapat en specifik  ritual som heter Juku med vilket jag kan synliggöra möjigheten till 

en potential väg till förändring från skuggan till det medvetna med Jungs 
3
perspektiv. 

 

                                                           
1   Samtalet ägde rum i Konstnärliga forskningsprocessers klassrum, Konstfack, under februari 2012. 
2   Bachtin, Michail Rabelais och skrattets historia 1986. Anthropos  
3   Almkvist, Kurt. 1997. Att läsa Jung. Natur och kultur. ”Skuggan representerar allt man inte vill veta om sig själv” S 42 
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Man har kopplat trojeborgarna till rituella lekar,  

och man kan föreställa sig att trojeborgen i Viby 

 - om en sådan funnits och det för tillräckligt länge sedan - 

                                                                                                                                                    haft anknytning till den gamla 

kultplatsen "vi"4 
 

Syfte och metod 

 

Syftet med texten är att reflektera kring begreppet och praktiken "Ritual in performance".   

Metoden  är att integrera flerårig  egen experimenterande praktik, på olika arenor ,i och kring 

konstnärliga ritualer, till redan existerande teorier för att ge dessa intuitiva experiment en 

teoretisk kontext.  Jag vill hitta ett språk att kunna berätta , förstå och utveckla min kunskap 

med. 

Att det privata är det politiska och att konsten aldrig är en privat angelägenhet var två fasta 

och stadiga ben att kunna stå på när jag började med undersökningen av konstnärliga ritualer. 

Liksom Fru Y ville jag byta kostym, använda mask och testa roller.  Karnevalen finns som 

erfarenhet i min kropp. I kroppen finns minnen, det gäller att behålla kontakten med de och 

kunna integrera en tidsrum. 

En del av projektet handlar om att skapa en ritual med syfte att reflektera kring processen. Jag 

har valt att ritualen Juku skall handla om identitet.  

Jag delar samtidigt min erfarenhet med några studiekollegor som generöst hjälper mig i 

utförandet av ritualen "Juku".  

Karneval är aldrig en individual företeelse. 

Att kombinera perspektiv från olika vetenskaper ger mig förklaring av hur och varför olika 

erfarenheter kan med förtjänst kombineras och sammansmälta i en ritual.  

Ritualstudier är en tvärsvetenskapligt område. 

Det är min förhoppning att mitt arbete kan inspirera andra genom att synliggöra annorlunda 

erfarenheter som manifesterar att gränsen mellan vad som är konst och vad som är vardagsliv 

blir svårt att skiljas åt. Det är min övertygelse att till synes banala folkliga vanor har alltid ett 

värde. Karnevalen tolkad som ett socialt drama kan ”hålla samman samhället och lösa 

konflikter för individen”  så som Victor Turne definierar den potential vikten av ritualer
5
. 

 

 

 

Tidigare forskning 

 
Ritualer har utövats av människan sedan länge. Profana eller sakrala, som kommunikation 

eller som meningskapande praktik.  Riter ingår i alla traditioner och religioner, det är allmänt 

känt att neandertalaren begravde sina döda 

William Robertson-Smith ser riter  som usprung till religionen.
6
  

Redan vid första kontakterna mellan mor och barn finns enligt forskning en tydlig ritualism 

komponerad av leende, seende, doftande akter och taktil kontakt.
7
 

Med ritualer skapas identitet, de omarbetas erfarenheter att vara förtryck, för lidande kroppar 

ger  

                                                           
4  Mosén, Henrik. 2012-03-10.Vad betyder Vifolka? http://www.vifolka.se/vifolka/vifolka_etymologi.html- 
5  Hornborg, Ann-Christine. 2005. Ritualer-Teorier och tillämpning.Studentlitteratur. Stockholm. S 20. 
6  Hornborg, Anne-Christine. 2005. Ritualer -Teorier och tillämpning- Studentlitteratur. Stockholm. S.25 
7  Hornborg, Anne-Christine.S. 29 
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ritualen möjlighet att reorientera kroppen. 

Ritualismen är ett sätt att "förhandla fram en ny identitet inom en hegemonisk diskurs"8 

Victor Turner är en forskare som har haft stor betydelse för ritualstudier. Sigmund Freud, Carl 

Jung, Bronislaw Malinowski och Levy Strauss har intresserat sig för ämnet från olika 

perspektiv både kritiskt och bejakande. Alejandro Jodorowsky
9
 förklarar i sin bok den 

praktiska användning av individuella ritualer i terapeutiskt syfte. 

Inom det konstnärliga fältet finns det erfarenheter av "ritual-in-performance" huvudsakligen 

via två konstnärer: Ana Mendieta och Yoko Ono
10

. Båda använde sig av transpersonal 

praktik, d v s utövande av ritualer som en bro mellan individen och kollektivet. De har använt 

ritualer som en transformativ agent,  medan ritualkritiker använder ordet ritual som synonim 

för ett mekaniserat sätt att utöva en praktik. Andra ser ritualer både som subversiv och 

kreativ.
11

 Människan skapar sin historia på sitt kulturella sätt och ritualen blir central i denna 

aktivitet skriver Anne-Christine Hornborg. 

 

 

 

Ritualen ”JUKU”  

 
Ritualen i performance som jag kallar Juku handlar om olika delar av identitetsbildning . Med 

Juku vill jag skapa en handling som en helande gest inom konstens ram. 

Den blev till som resultat av min perception kring gruppens ”lidelse” och baseras på den 

rituela scenen av en specifik ritual som den beskrivs i Victor Turnes bok
12

. Estetiken jag 

använder med Juku är karnevalens så som jag upplevde den i min barndom. Fantasin uttryckte 

sig då med enkla medier. Det avgörande då –som nu- blir delandet av erfarenheter och 

rummet.  

Den grekiska termen för konst och dess latinska motsvarighet (ars) användes för att beskriva 

all form av mänsklig aktivitet.
13

 Konsten är som resten av livet politisk enligt min mening. 

Både på grund av det den säger eller inte säger. 

Det politiska i Juku består av att signalera ett behov och en kunskap: Inkludera olika 

erfarenheter för att främja kollektivet på bästa sättet. 

Några Tibetanska munkars praktik tar till sig andras lidelse genom helande gester baserade på 

meditation. Det blev ytterligare en inspirationskälla.  Jag har sett en dokumentärfilm om det 

på TV och bevarat händelsen i minnet. 

För byggandet av rollerna i ritualen  Juku började jag med att experimentera med olika 

material . I första hand syftade jag till huvudmasken som bär namnet Juku. Huvudmasken  

Juku har här en dubbel betydelse: ”centralt” men också ”att täcka huvudet med”. En ren 

symbolhandling. 

 

 Med en bok om masker
14

 från olika delar av världen funderade jag kring masker, 

mänsklighetens historia och roller. Om förväntningarna (i högre makter), utelämnande av 

beslutfattande, utarmning av initiativförmågan , frustration, desperation, rädsla inför 

naturfenomen. Där hittade jag stoff att basera min performance på.   

 

 

                                                           
8  Hornborg, Anne-Christine. S. 171 
9
 Jodorowsky, Alejandro. 2010.Psicomagia. Debosillo. Buenos Aires 

10
  Ultan, Deborah From the personal to the transpersonal: Self reclamation thought ritual-in-performance. Art  

documentation 20 no 2 30-6 Fall 2001 
11

 Hornborg, Anne-Christine. S. 12. 
12

 Turner,Victor, 1997. The ritual process Structure and Anti-structure..Aldine de Gruyter. N. York. S.30 
13

 Kristeller, Paul Oskar. 1996. Konstarterna moderna system-En studie i estetikens historia. Raster Förlag. Sverige. S.15 
14

 Nunley John ,Mc Carty Caram,Emigh John, Ferris Lesley. 1999. Masks Faces of culture.Abrams. 
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Masken Juku samt Facework, Facethreat och Faceless 
15

är fyra  masker som spelar mot och 

med varandra när de intar det ritualistiska rummet. De kan representera olika stadier i 

människans yttre och inre kamp för att definiera identiteterna. 

Fria associationer drog  projektet vidare.  

Jag upplever varje konstprojekt som en lång resa. En lång resa kan motsvarar svullna fötter. 

Oidipus på grekiska betyder ”svullna fötter”. För några år sedan läste jag Oidipus av 

Sofokles
16

 och vissa delar av berättelsen var som en sorts kompass eller ram. I litteraturen 

finns också en Anti Edipo
17

 för att historian kan tolkas och berättas på flera sätt.  Därifrån 

plockade jag också några tankar. 

Materialen är viktig. Material. Materia. Varje gång jag tänker på materia tänker jag också på 

dess skugga. Samtidigt integrerade jag materia till projektet. Papper och penna för att skissa 

masker, pappiermaché för att modelera masker.  

Den Thailändska varianten av pappiermaché som jag använde kräver att man värmer 

pappiermaché-massan  i en panna över spisen. Jag använde gummihandskar med brände mig 

dock flera gånger. Det gjorde ont.  Ond. Ondskan. Diktatur.  

Resten blev en historia utan kronologi .  

Tre  olika ”rum” uppstod i mina parallella berättelser var och en bärande av olika betydelse: 

Oidipus, Anti Edipo och egna minnen. Med hjälp av den rumslighet byggde jag ett 

känslomässigt tillstånd att kunna skapa masker med. Den masken som fick uppskattning av 

mig och andra ansåg jag vara för hård, inte hudvänlig. Den var fin med klassiska kriterier . 

Det är inte mitt språk. När Platon diskuterade skönhet relaterade  den också till sanningen och 

moral. För estoikerna var skönheten och godhet sammankopplade.  På den här vägen gick jag 

in i inre reflexioner kring prestations ångest. Det perfekta och ångesten. Idealet om 

perfektionen inbäddat som ideologi har skapat ångest i mänskligheten när man ville utesluta 

”de icke-perfekta”. Varje individ skall respekteras för det man redan är: Ett liv. I 

perfektionens namn kan förvandlas folk från levande liv till levande vara och får därmed ett 

pris, inte ett värde. 

Hur som helst lämnade jag masken i en hylla för torkning. Min man flyttade  på en möbel, 

och masken gick sönder. Olyckan löste situationen. 

 I stället för att sura för förlusten  försökte jag rasonera kring möjligheten. Masken gick 

sönder i mitten och man kunde täcka med resten enbart halva ansiktet. Där fanns ett 

meddelande: fokusera på den mjuka halvan. 

Det blev masker av vad som helst, förpackningar, plast, kartong. Det började dycka upp här 

och där masker som jag hade fått av bekanta och de var flera. Men det var inte de maskerna 

jag letade efter. 

Jag är också som en tiger ibland därför ville något i mig retirera morrande. Den rationella 

delen vann och jag kom tillbaka till  pappiermaschén.  De sista delarna av pappiermascher 

masker blev bara strimlor. Rester. Materialen sa upp sig inför min envishet, tydligare 

meddelande kunde jag inte ha fått. Materialen och konstnären skall kommunicera och 

samarbeta. 

Jag insjuknade av en stor förkylning, mycket feber, lite energi . Kampen inutí mig var 

tydligen lite hård som den första masken. Jag bestämde mig för att sänka kravet på mig själv 

och jag började leka.  

Från äggförpackningar blev det små masker som liknade kycklingar naturligtvis.  Om man 

lyckas prata med materialen relaterar den till sin egen historia. Det privata är det politiska.  

Detta kan förklara varför det inte var en slump när jag en morgon hittade en bit filt och kände 

att jag där hade materialen.  Jag lyfte ur den maskens form med hjälp av nål och tråd.  

Textilmaterial relaterar till min barndom.  

Min mamma sydde varje år en karnevalkostym till mig , sammanlagt elva gånger. Hon 

                                                           
15 Se bildförteckning. 
16

 Sofocles. Edipo Rey (Spanish Edition). 1973. Kindle Edition 
17

 Deleuze, Gilles. Guattari, Felix. 1995. El Anti Edipo Paidos Ediciones. Buenos Aires 
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började med det när jag var ett år. Hennes ritual gjorde mig lycklig.  

Det blev slutligen  en mask som heter Juku. En gestaltande figur som ledde mig under hela 

ritualskapelsen. Med Juku pratade jag om makt, inklutioner, exklutioner, skönhet, sanning och 

rädsla.  

 

Till Juku ställde jag frågorna: Vilka kan prata? Hur skall berättelserna berättas? Vems  

erfarenheter skall räknas? Med vilken estetik? Vem har tolkningsföreträde? Vilka kan vistas i 

rummet? Med vilken roll? 

Juku, en erfaren figur ,vet att vissa ritualer räknas och kan dra med sig en multitud, status och 

makt. Andra ritualer däremot nonchaleras och tolkas som tecken på okunnighet och 

primitivism. 

Juku blev en handling. Det är med handlingar rummet utvidgas.  

Jag ställde även frågan till Juku ”Vad handlar det om?” Svaret kom aldrig tillbaka.  I stället 

viskade Juku: ”Initiera leken. Platsen är där för att påverkas. Det är gesten som räknar. Inte 

tron”.  

 

 

                                Tidsrummet kan bli otillgängligt 

 

Tidsrummet är givet i samband med att vi konstitueras som materia. Det är multipelt, 

komplext och icke taktilt. Det är den kontexten som inrammar vår existens under vår 

levnadstid. Tidsrummet kan liknas nätet som finns kring en studsmatta: Mitt i rörelsen syns 

den inte, men vi "vet" att den finns där för att markera platsen vi bör landa i.  

Den rumsliga aspekten av tidsrummet är konstruerad av språk, koder, tecken, värderingar, 

minnen, erfarenheter . Händelser som sätter vår existens i en kontext och som vi delar med 

vår samtid på olika nivåer.  

Den första funktionen vi får av rummet är att bli människor.  

"Förlusten av tidsrummet" kallar jag tillståndet av att befinna sig i ett mentalt vakuum. Jag 

menar att man då formellt kan prata, agera, ta beslut, handla och arbeta men utan att bli 

känslomässigt delaktig i görandet.  

Enligt min egen erfarenhet kan en individ, under vissa speciella omständigheter, uppleva en 

tillfälligt mental separation från tidsrummet. 

Inom psykologin pratar man om ”akulturation” 
18

 till exempel när man emigrerar.  I den delen 

av processen där en individ antingen assimileras, separeras eller integrera i sig båda den 

ursprungliga kulturen och den nya,  kan upplevas  isolering. Detta är dock en transitions fas, 

en genomgående situation om man lyckas slutföra processen helt. 

Det finns andra exempel. Vid lång vistelse på sjukhuset, fängelse eller annan institution kan 

samma tillstånd drabbas en individ. Det brukar kallas i medicinska termer för 

institutionalisering. 
Det handlar om ett tillstånd där den drabbade inte har samma koder, referenser och 

erfarenheter som gruppen. Det är nästan alltid en påtvingad situation och det kan också 

förekomma i olika grader i vardagen. Ett vanligt exempel på det är mobbning (på skolan eller 

jobbet). Vi vet att i extrema fall isoleringen kan tränga en person till en sådan grad som enda 

lösningen ur den oerhörd lidelse blir en extrem handling: att ta slut på sitt liv. 

Jag överblickar tillståndet ur ett konstnärligt perspektiv. 

Människan är en social varelse att annullera den delen är om inte annat, onaturligt och grymt. 

Tillståndet är så onaturligt att det kan upplevas smärtsamt både fysiskt och psykiskt.  

Tillståndet kan ”maskera sig” på olika sätt men installerar sig i och kring kroppen. I 

medicinska termer kallas det för psykosomatiska besvär.  

                                                           
18

 Botani,Avin. Wahlfrid, Camilla .En fenomenologisk studie av kvinnor som emigrerade till Sverige från mellanöstern 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1318280&fileOId=1318281-2012-06-05 
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Grymheten gör oss sjuka. Performance Juku vill göra motsatsen. 

 

 

 

Kroppen= känslor + minne 

 
Kroppen är inget passivt objekt som enbart reflekterar idéer och symboliserar meningar. Det 

är en viktig mänsklig redskap. Anne-Christine Hornborg menar att "med en avkännande 

kropp vi närmar oss världen"19 

Kroppen är, enligt ThanosVovolis
20

, resonansrummet för rösten men också för känslorna.  

Kroppen och känslorna har delats åt genom kulturen.  

Innan Cartesianismen var kroppen och själen inte åtskilda. Andningen till exempel, var i 

antikens Grekland ett system bestående av  hjärna-thymoskörtel (i bröstkorgen),  phrenes 

(lungor) och andningsnerver som förenade dem i kroppen. 

I kroppen, menar Thanos Vovolis, finns det nergrävda känslor. Kroppen lagrar också minnen. 

Minnen så som Jung förklarar det är delvis personliga, delvis arketypiska
21

.  

 

Man väljer inte sorgetiden, den "tränger sig på" i kroppen när den mentala tiden är receptiv.  

Ondskan under diktaturens  tid resulterade i bland annat tretio tusen kroppar som försvann. 

Två av de var från min bror och svägerska. Tusentals unga människor offrade sina liv för en 

rättvisare värld,  bland de min man och flertal av mina vänner. 

Tidsrummet som var kontexten till min uppväxt försvann för mig när jag fängslandes. 

Under nästan åtta år byggde vi, ett tusen kvinnor och flera tusen män, en annan, ny och 

begränsad tidsrum innanför murarna. Den erfarenhet gav oss unika färdigheter bland annat i 

form av kreativ kommunikation, empati och minnets teknik. 

 

Ett sätt att stå ut med de långa isoleringsperioderna i särskilda isoleringsceller ,ett vanligt 

straff i fängelset, var genom att avskärma sig och söka kompensation i goda minnen. Minnet 

blev en överlevnadsresurs i fängelset. Att tänka på våra barn var nästintill masochistiskt. Detta 

gjorde att man utvecklade ett selektivt minne. Karnevalen var ett ”ofarligt” minne. Så var det 

åtminstone för mig. Detta minnes lämnades kvar i fängelset den dagen mina fängelsekamrater 

vinkade adjö till mig.  

Helt plötsligt hamnade jag i frihet. Tillbaka till ”den allmänna tidsrummet". Det var inte helt 

oproblematiskt. Mina och folkets referenser var inte längre de samma.  

En annan form av isolering hade utövats över ”de fria” under juntans år: rädslan.  

Med undantagstillståndet försvann den spontana kommunikationen, tillit och de sociala 

kontakterna. Karnevalen blev -som allt annat folkligt- subversivt .  

Liksom de flera tusen kropparna försvann också karnevalen. 

Det kändes som om jag inte hade någon hud längre.  

Språket är mer än några fonem hit och dit.  Min egen röst var ett eko av smärta som jag 

försökte dölja när jag upptäckte att omgivningen vågade inte höra min berättelse.  Jag 

behövde en vänlig, avslappnad och mottagande plats.  

Jag flyttade till Sverige. Mina smärtsamma minnen och mina två barn var hela baggaget.  

För att kunna fokusera utan störningar på det nya tidsrummet -helt utan referenser både till 

gott och ont- utvecklade jag ett sätt att ritualisera smärtan, som ändrade karaktär då resten av 

min familj stannade i Argentina. Inom Freudiansk psykologin kallas det för sublimering och 

är en av våra försvårsmekanismer.  Jag sökte och fick så småningom professional stöd, men 

innan och emellan dess var konsten det enda verktyget jag hittade för att 

                                                           
19  Hornborg, Anne-Christine .2005. Ritualer, teorier och tillämpnin." Studentlitteratur.Stockholm.  
20   Vovolis, Thanos. 2006.  Prosopon . Enheten för konstnärlig utvecklingsarbete- Dramatiska institutet- Stockholm.  
21  Almqvist, Kurt. Att läsa Jung. 1997. Natur och Kultur. Stockholm. 
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öppna/bearbeta/stänga processen.  

Inte för att jag var medveten om det utan för att alla andra instanser var redan förbrukade.  

Kan man göra konst som förvandlar?  

 

 

Asken kan vara Pandoras men nyckeln? 
 

Med tiden sublimerade jag också utanförskapskänslan genom att klä på mig en osynlig mask 

med hjälp av vilken jag utövade ritualen av att vara konstnär. 

Den omedveten konstnärliga processen utrustade mig med nya upplevelser. Jag "kunde känna 

konsten i kroppen" men hur hitta ett sätt att framställa den?  

I Symbols of tranformation utvecklade Jung en teori om olika stadier i den västerländska 

kulturen, som han såg som led i en kollektiv individuationsprocess enligt boken ”Att läsa 

Jung” . Enligt samma bok bär vi myten (arketyper) förankrade i det han kallar den kollektiva 

omedvetnas symboler.  

1990 skaffade jag en ateljé. Att hitta en plats för att utöva konst förvandlade mig till en 

hängiven målare. Platsen gav mig en funktion igen. 

Den måleriska akten, lik en ritual, var nyckeln till en ny dimension med egna kontraster och 

vinklar. Jung anser att medvetandets utvecklingshistoria handlar om realiserandet av allt 

större frihet hos människan. 

Att arbeta i ateljén förvandlade mig till en Alice i underlandet  glidande genom hållet i market 

till en karnevalisk stämning. 

I och med expanderingen av tidsrummet, blev det svårare och svårare att behålla samma 

euforiska känsla i ateljén. Jag ville och behövde integrera andra, bryta isoleringen som hade 

blivit som en extra hud.  Därför öppnade jag ateljéns dörr och flyttade till den öppna platsen 

där verkligheten förflyttar sig konstant och alla faser möts. Man kan mötas genom lekfullhet, 

det visste jag redan. 

 

                                                      
                                                                    

                                       Platsen som receptor 
 

"Vad Jung visar på är förhållningssätt till den transcendentala verkligheten via den egna 

personliga erfarenheten"
22

 

Jag upptäckte under de värsta isolerings perioderna att man kunde kommunicera med platser, 

minnen och saker. Ritualerna kan vara personliga eller offentliga.”Viktigaste är vad du gör 

inte vad du tror eller tänker”
23

 

Jag började återanvända mekanismerna som fungerade i fängelset: Bryt isoleringen , starta 

dialoger med ”det” som finns omkring dig.   

Hur lyckades dina rötter bygga ett fyrkantigt rum? Kunde jag fråga retoriskt till en buske, och 

svaret kom i form av en känsla, en association, en gestaltande form, en idé. 

Jag bor i en av Stockholms förort, utanför tätorterna Under sommaren kunde jag gå i flera 

timmar och plocka saker från marken. Platsen viskade till mig att ritualerna fanns inbyggda i 

dialogerna med världen och alla sina beståndsdelar. Exkludera ingenting. Exkludera inga.  

”Fyll papperskassar med komocka, hämta en kärra, komplettera med jord och vatten och börja 

trampa på” Detta måste en del av mig har hört från marken, hur annars kunde jag ha gjort det 

och känna mig så lycklig? . Kroppens koreografi i dialog med platsen skapade festliga 

rumstider.Men smärtan finns alltid där ändå som en del av livet. 

 "Ritual mellan materia och skugga" hette en utställning där jag ritualiserade bort sorgen för 

                                                           
22 Almkvist, Kurt. 1997. Att läsa Jung.  Natur och Kultur.Stockholm.  
23  Hörnborg, Ann-Christine.  S 18. 
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en tonårings död: John Ron. Ett av mina barn var i Johns åldern. Ett exempel av ritual för 

förvandling och för att hämta styrka, en gest för Johns föräldrar, så ledsna, så ensamma 

hjälpte till att leka mina egna sår. 

Materia var för mig John Rons, hans lidelse, hans korta liv. Men det var också materia  min 

omvälvande sorg. Samhället.   

Platsen: Var Kode. Men platsen var också  min ateljé i den gamla skolan. 

Skugga var Johns död, nazismen, hatet, föräldrarnas förlust.  Men skugga var samtidigt mina 

egna förlusten. Lidelsen har ingen national identitet. 

Ritualen ville samla den gemensamma sorgen som fanns i det gemensamma rummet och 

förvandla det till minnet. Jag bär Johns Rons sorgliga minne tillsammans med alla andra 

sorgsna minnen. Gesten vill och kan lindra. 

”Genom den västerländska människan ensidig rationalism har också hennes förmåga att 

uppfatta sig själv och världen som en helhet gått förlorad”.24
 

 
"Det som är botten i dig är botten också i andra" 

Gunnar Ekelöf 

 

 

 

Dela platsen med andra, lek som i karneval   

   
”Antingen är du med och står ut med obehag 

eller så är du utanför och känner obehag"
25

 

 

 

Rousseau och Goethe anknöt till en tradition från antiken genom att betona lekens roll för 

människans lärande. Romantikens reformpedagogik och olika estetiska teorier betonar lekens 

egenvärde. Att leka är också att skapa regler tillsammans med andra. 

Erfarenheten viskade till mig att platsen bör sökas,  den kamouflerar sig för att uppmana till 

lekfullheten.  Livet leker ibland kurragömma. 

När jag blev av med den förtryckande isoleringen kändes som om världen var min. Allas 

religioner, allas tron, alla filosofiska tankar rymde i min kropp och jag fyllde den av lust. 

Identiteter skall byggas utan gränser, en efter annan, hitta sättet att börja gå din egen väg. 

Jag började iscensätta olika situationer, liknande blyga ritualiska händelser: Träd som kläddes 

med mina kläder. Dockor som iklädda mina kläder kunde berätta påhittade historier med 

lyckligt slut. Egna kläder som slängdes i floden: Spanien, Argentina, Brasilien, Frankrike, 

Sverige. Mina och hela familjens skor hängde från ett trä som offer till livet. 

Platsen gav mig alltid ”något” tillbaka när jag utfört ritualerna.                
 

År 2000 sökte jag och fick en ateljévistelse i Paris genom KRO.  

På ett flygplan i luften mellan Stockholm och Paris  fick jag en uppenbarelse: Världen fanns 

utanför min sorg. 

Nu, när detta oändlig möjlighet gjorde sig synlig och kände jag mig skyddad, ville jag flygga 

högre och längre, ur puppan och hämta huden tillbaka. 

Varje dag gick jag från Cité des Arts till Palais de Tokyo där jag stannade i timmar. Platsen 

var vänlig mot mig och tog emot min längtan . På väggen dit kunde man se folk som vid 

lunchtiden som gjorde parkerna till sina platser och sov siesta där. 

Jag fotograferade dessa vilande kroppar som tog världen i anspråk och lärde mig av dem. 

                                                           
24  Almkvist, Kurt . 1997.  Att läsa Jung. Natur och kultur. Stockholm.  
25  Klefbom,Jenny. Larsson, Esbjörn. Gill, Peter. Brusewitz, Cecilia. Srebrenikovic, Amir. 2011.  Angeläget om 

maktlekar.en antologí. Almaeuropa 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jenny%20Klefbom
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Esbj%F6rn%20Larsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Peter%20Gill
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Cecilia%20Brusewitz
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Amir%20Srebrenikovic
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jenny%20Klefbom
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På morgnarna upptäckte jag många uteliggare sovande i en lång rad på trottoarerna, platser 

som folk "lånade" till dem. Det gjorde ont men det lärde mig samtidigt att platsen vill att vi 

människor skall göra något av den medan vi lever. I den kan man hitta en funktion som 

integrerar människor med omgivningen. 

Vid Centre Pompidou såg jag en uteliggare sovande mitt på esplanaden. Han hade isolerat sig 

av resten av världen, in i sin sorg. Jag kände igen isoleringen, och bestämde mig för att dela 

platsen med honom genom att själv lägga mig i närheten av honom, och fotografera varje 

gång han rörde sig. Bildernas syfte var att ha ett minne av stunden. Gesten gav mig tillbaka ett 

vemod som ersatt frustrationen. Hjälpte det honom? Detta var min innerliga önskan när jag 

synliggjorde bristen med min gest. Jag uppfattade mig själv och världen som en helhet. 

Genom att blir medvetna om skuggan tänker sig Jung att samhället kommer att förändras.
26

 

Nästa dag, vid mitt dagliga besök till Palais du Tokyo började jag fråga besökaren som fanns 

på plats om de kunde tänka sig ligga på golvet för att uppleva hur platsen blir hotfull när man 

känner sig utsatt och trängd. 

Många tackade jag, andra tackade nej, en del kritiserade mig, andra tyckte det kändes bra, 

andra kände sig motiverade att göra något för dessa personer utan hem. 

Jag upptäckte en ny dimension i tidsrummet och var så fylld av lust att vandra i det så att 

ateljen blev enbart en plats att sova i. 

Jag hade tagit med mig flera slipsar.  De delades jag på gatorna till okända kvinnor. De 

"lekte" med dessa objekt och sina kroppar. Dessa lekfulla och mottaggande kvinnor visade 

mig att tidsrummet kan tänja sig till allt vi gör i det. Världen skapade en initiationsrit till mig 

själv. 

Jung hävdar att människan i det moderna samhället har förlorat kontakt och alienerat sig, d v s 

individen saknar en meningsfull relation till helheten. 
27

 

Enligt Jung blir människan, via initiationsriterna, till individ och samhällsvarelse.  

Han menar att olika psykiska energier agerar via progression och regression. Om energin 

vänds inåt och saknar ett kreativt utlopp regredierar man. I motsats riktning finns en 

progression, d v s en positiv utlopp av energin. 
 

 

 

 

 

Maskerav eller maskerin: att förstå sitt eget språk 
 

 

Vad gör jag egentligen?  

Säkert har det ingenting med vetenskapen att göra... 

Då sade en stämma i mig "Det är konst"28 
                                                         

Det finns en bredd fält av olika discipliner så som antropologi, konst, historia, teater, 

kommunikation, psykologi och performance som intresserar sig för maskeffekterna i olika 

sammanhang.  

Masker kan ha en potential helande egenskap och används därför i bildterapi. 
29

 

Att ha en mask innebär i första hand att utföra en ceremoni för sig själv menar Thanos 

Vovolis.  För mig blev masken en helande avatar. 

Att ta på sig en mask är först och främst en ceremoni med sig själv där man genom andning 

                                                           
26 Almqvist , Kurt, 1997. Att läsa Jung. Natur och kultur. Stockholm.S.208 
27 Almqvist, Kurt , 1997.Att läsa Jung. S 207 
28   Jung ,C.G. 1979. Mitt liv . Natur och kultur. Stockholm.S.179  
29 Brorson, Anna. Bildterapi för barn som lever i en utsatt livssituation 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1530658&fileOId=1539850- 2012-05-25 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1530658&fileOId=1539850-
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och koncentration förbereder sig för ett kommunikativt tillstånd med andra i rummet.30 ”När 

man tar på sig en mask känner man sig först isolerad, ensam” säger Tanos Vovolis och 

fortsätter med att påstå att den första känsla av obehag ersätts av en känsla av frihet när vårt 

privata jag försvinner i samma akt som vi täcker ansiktet. Masken tar en del av vår identitet 

och i den akten tar oss till en annan dimension. I säkerhet bakom masken tar man risken att 

vara sig själv.  

Jag menar att masken kan också bli som en tid och ett rum: en ny plats som ger funktionen av 

att vara oss själva. Bakom masken träder vårt sanna jag framme och det bjuder vi till de andra 

i rummet. 

I tider av snabb samhällsförändring och snabba värdeförskjutningar kan samhället lida av  

kultursjukdomar.  I dramaterapi används masker för diagnostik av olika problem. 

”Begreppet kultursjukdomar, kan definieras som rörliga sjukdomsbilder, som tycks 

uppkomma särskilt under rörliga perioder” 31. Begreppet har hög relevans för dagens 

omfattande tillväxt av diagnoser.  

Mer specifikt definieras kultursjukdomar som tillstånd som uppfattas som sjukdom i ett 

bestämt tidsrum och som uppkommer, namnges och sprids i samspel med kulturen (normer, 

föreställningar, hotbilder) 

I en artikel om studier som genomförts i cyberpsychologin kring frågan om kroppslighet i en 

(icke)-fysisk miljö bekräftas den starka känsla av betydelse som den centrala figuren avatar 

symboliserar i "närvaro" termer.  
I "Det andra ansiktet" en utställning gjord i samarbete med olika högstadieelever kring 

masktillverkning som handlade om identitet, Torbjörn Alström, pedagog, beskriver masker 

som ett slags ”abstraktion som kan göra en gestaltning sannare”. Han beskriver hur vanliga 

människor upplever maskexperiment.  

” I publiken satt, bland andra, en rätt vanlig man i 50-årsåldern. Han kom fram till mig efteråt 

med tårfyllda ögon. Han var överlycklig, hade inte varit med om något liknande, det kom upp 

starka känslor i honom som han inte varit i närheten av tidigare” 
32

 

I artikeln "A group art therapy experience for immigrant adolescents source" 33 beskriver 

författaren hur konsten används i USA för att behandla olika akulturations problem. Artikeln 

handlar om ett experimentellt projekt: Under 10 veckor deltog 16 immigrerade tonåringar i 

projektet. Att flytta från sina länder skapade olika problem som i stort handlade om 

svårigheter att delta i samhället på ett konstruktivt sätt, isolering från andra icke-emigrerande 

tonåringar eller familjekommunikations svårigheter. 

Efter 10 veckorna av experimentera med olika konstformer kunde man konstatera stora 

framgångar i relation med skapande av självidentitet och familjförsoning.  

 

 

 

Rituella egenskaper 
                                  

"Varje konst utvecklas från en oren form, 

och den gradvisa rening av denna förorening 

är berättelsen om både en särskild konstnärlig sanning 

och dess utarmning"  Alan Badiou34 
 

 

I två projekt olika kallade ”Anatomia” och ”Kroppsdelar” ingår den gemensamma nämnare 

att de har skapats som koreografering av viss dans: en ensam dans makabert för "Anatomia" 

                                                           
30  Vovolis, Thanos. 2006. Prosopon. Dramatiska Institutet . Sockholm.  
31   Läkartidining. 2012-03-08. http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=10606  
32

 http://www.zenitkultur.com/artist.php?id=699. 2012-04-30 
33  American Journal of Art Therapy . 19 August 1997. v36 p11- 
34  Badiou, Alan. 2012-03-07. 15 teser om samtidskonst (min översättning) http://www.wokitoki.org/wk/032/quince-tesis-

sobre-el-arte-contemporaneo-  

http://www.zenitkultur.com/artist.php?id=699
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och en romantisk vals för 'Kroppsdelar.  

Båda kan sägas ha ceremoniella egenskaper av en ritual där avatarer förväntas integreras i 

ceremonin via kläder och föremål i samband med upplevelsen för en "intensifiering av 

känslan av omedelbar levande"  
I boken ”Gatan är vår! ritualer på offentliga platser”

35
 beskrives följande kriterier för ritualer 

som jag använder i mitt arbete: 

 

 Början och slut. En del markeringar är rent territoriella eller geografiska. 

 Deltagarna i ritualerna agerar och tar på sig olika roller.  

 Upprepningar av ritualen i sig eller av enskilda komponenter. 

 I ritualerna avindividualiseras människor och framstår som ett kollektiv. 

 Ritualer är förbundna med performance, framföranden, rolltaganden och 

dramatiseringar. 

 En viktig aspekt är synliggörandet. 

 Ritualer följer (eller etablerar) en handlingssekvens eller struktur, men kan också 

improviseras. 

 Ritualer är noggrann strukturerade samtidigt som de spelar på sensualitet. 

 Lukter, ljud och rörelser mångfaldigas. 

 Ritualer är paradoxala då människor under förklädnad och masker kan göra sig både 

synliga-osynliga. 

 Ritualer på offentliga platser har en social mening och blir reflexiva arenor. 

 

 

Ritualer och samhälle 
 

"Jag tror att Magi är konst och att konsten är bokstavligen magi. 

Konsten är som magi, vetenskapen att manipulera symboler, ord eller bilder och uppnå förändringar i medvetandet 

I själva verket är en besvärjelse helt enkelt ett sätt att bokstavera, manipulera ord för att ändra medvetande hos folk-och 

därför tror jag att en konstnär eller författare är i den samtida världen närmaste en shaman " 
Tomas Moore36 

 

Folk har utövat ritualer mycket innan religionen trädde fram i olika former.
37

  

Det finns ritualer som möhippa, karnevaler; vårdagsritualer som folk som vill sitta på samma 

plats; sorgritualer som begravningar; kärleksritualer som förlovning. Det finns ritualer för 

positiva saker; onda ritualer med magisk innebörd; fina ritualer som döp; uteslutande ritualer i 

form av maktlekar.  

Albert Einstein påstår att materian påverkar tidsrummet . Konstnärliga ritualer kan förvandla 

enligt min erfarenhet. Livet kan vara tungt ibland, man kan lida av olika sorg. En del sorg kan 

förvandlas till sjukdomar,  andra blir till trauma. Ytterligare andra kan bli konst.  

Alla levande varelser har en gemensam nämnare som är livet. I livet ingår ritualerna från 

första början, från den tiden våra förfäder inte hade andra verktyg att förklara livet och dådet 

med. Ritualerna hjälpte dem att bota ensamheten och hantera rädslan när det behövdes. De 

hade speciella platser där ritualerna ägde rum.  

Platser berättar och bekräftar, ritualer förenas. 

Carol Duncan, ser museerna som en ritual
38

. Jag håller inte med henne, det är själva konsten 

som är ritualen, platsen: mu när man seet ger oss funktionen av delta i ritualen. Museer, 

gallerior, men också gator och arbetsplatser kan vara lämpliga ritualplatser för konsten. Hela 

världen är det.                              

                                                           
35  Klein, Barbro.1995.  Gatan är vår, ritualer på offentliga platser. Carlsson. Stockholm 
36 Min översättning 
37 Hornborg ,Anne-Christine. 2005.Ritualer –Teorier och tillämpning. Studentlitteratur. Stockholm. 
38 Duncan, Carol. 1995. Civilizing ritual, inside public art museums. Routledge 
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Leta efter ekot i rummet 

 
Att berätta handlar om att placera och kan vara möjligt genom att visa platser. 

Ur en konferens kallad "Platser som berättar" 39 kan läsas hur den berättande platsen  beskrivs 

som en definition som syftar till att ställen har narrativ, och att platser är återberättat (de är, 

genom att "höra") I ett annat projekt kallad "Platser som berättar: nationell identitet", "gömda 

platser" och "Mötesplatser: Möten mellan berättelser" finns tecken på platsens 

berättarfunktion. 

Carola Ebert skriver  i sitt dokument "Into the Great Wide Open: om Västra-tyska 

modernistiska bungalow av 1960-talet som ett psyko-politisk återskapande av hem. En 

"bungalow" menar författaren kan granskas som en representation av nationalism, och 

demokratiska värderingar. 
Minnen och rummet följer oss sedan tidig barndom när sinnestillståndet är i utveckling och 

börjar röra sig i det allra första rummet:livmodern. 
Platsens berättande har sedan länge diskuterats inom arkitektur men även kring konst. 
Enligt Lev Vygotskij

40
 genom att tillägna sig kulturellt existerande sätt att tänka och handla 

utvecklar och förändrar individen sina psykiska funktioner. Bra rum är en viktig aspekt 

beträffande lärande  och processer. 

Sinnen, känslor, kroppar och rummen hör ihop.  

Bina till exempel får deras roll i interrelation mellan rummet-kroppen-sinne. Cellerna byggs i 

olika storlekar beroende på dess användningsområde. Det är störst cellenrna där det skall 

föddas upp nya drottningar.  Drönarcellerna är också betydligt större än arbetsbicellerna. 41 

Rummet kan definieras på olika sätt: fysiskt, virtuellt, känslomässigt, poetiskt, psykiskt, 

arkitektoniskt ritualistiskt, oniriskt, etc. och är alltid i relation med tiden. När vi är, är vi i ett 

tidsrum.  

Tidsrummet definierar oss, samtidigt som vi definierar tidsrummet. Denna ekvation upprepar 

sig gång på gång med varje individ som deltar i samma tidsrum. Av rummet skapar Gaston 

Bachelart
42

 poesí när han skriver ”Världen är människans bo” eller ”boet är ett bokett av 

blad”.  Rummet skapar politik säger Jacques Ranciere.
43

 

Om vi lyssnar till platserna runt omkring och integrerar i det vår kropp- i koreografí med 

andras- kommer vi att belysa en mäng dolda klanger som interagerar mellan ritualerna.  

Allt vi gör i tidsrummet har betydelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Telling Places: Narrative and Identity in art and architecture. . 2007. Research Spaces Conference staged by London's  

School of Architecture and the Slade School of Art. 
40  http://www.ne.se/lang/lev-vygotskij 2012-05-30 
41 Bisamhället: 2012-03-08. http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/14/1/  
42 Bachelard, Gaston. 2000. Rummets poetik. Novapress. Lund 
43”Politiken uppstår när de som ”inte har” tid tar sig den tid som är nödvändigt för att ge sig själva status som invånare av ett 

gemensamt rum, och för att demonstrera att deras munnar faktiskt uttalar ord som ger uttryck för någonting gemensamt och 

inte bara ett läte som signalerar smärta” Rancier Jacques . 2006. Texter om politik och estetik. Site Editions S 97   

http://www.ne.se/lang/lev-vygotskij
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Reflexion 
 

Platsen har en berättande funktion dock kan den tala enbart genom människan. 

Juku kallar tibetanska munkar att ta till sig andras lidelse som ett sätt att lindra. Munkarna 

utför Juku genom att inta en plats och meditera.  

Munken (människan) i samklang med platsen kan lindra den lidandes existensen genom att 

manifestera sin solidaritet med en gest. Existentiella experiment kräver kreativitet. 

Hur kan den negativa personliga förvandlas till det positiva mänskliga? Det är en fråga jag 

försöker svara med min konstnärlig praktik.  

Vi människor har röster , det gör oss till  politiska varelser. Politiken inbegriper det sociala 

övervägande i vår mänskliga beteende. Men detta är omöjligt utan att dela rummet med 

varandra och kommunicera. När konsten, rummet och kroppen skapar sin egen dynamik kan, 

som resultat av dialogen, utvidgas rummet.  

I tider  av hög hastighet och ekonomisk kris hinner man inte lyssna på de personliga 

berättelserna. Det är dock berättelsen som förvandlar det personliga till det kollektiva, det 

djuriska till det mänskliga, det privata till det politiska.  

Ordet persona refererar till masken som använts av antikens skådespelare för att förstärka 

rollens uttryck. 

Jukus strävan är att bli en bro mellan en individs erfarenhet och sin omgivning. Utan den 

synliggörande rösten blir smärtsamma händelser enbart personliga olyckor. 

Jag delar Jacques Ranciere teorín om att rösten ”den som skiljer sig från lätet som enbart 

signalerar” är avgörande i subjetivationsprocessen. Konsten ”delande av det synliga” som han 

definierar det, handlar bland annat om relationen mellan det synliga och det sägbara, mellan 

konsten och livet.  

Rösten i tidsrummet där kropparna samexisterar har en kompletterande funktion enligt min 

mening: Att beskriva olika erfarenheter som kan uppmuntra kropparna till delaktighet. 

En fågel blir till när rummet är färdigt att ta emot ägget. 

En bi får sin sociala roll i samklang med rummets kapacitet att låta insektens kropp utvecklas. 

I båda fall är det läten som signalerar. 

När rummet tar emot oss får vi en plats. Platsen ger oss, när den  är som bäst, en politisk 

funktion: att rekonfigurera rummet så att alla kroppar som delar det kan växa i sin egen 

process till att bli människor.  

Med talets potential kan vi synliggöra det som sker. Klangen min röst hittade för att kunna 

uttrycka olika behov, var resultat av fruktbara läroprocesser där flera andra röster bidrog 

till. 

Ett nytt rum är invigt. 

Materian har ännu en gång påverkat rummet. 
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                                              1. JUKU (Mantel)44 

 

                                                           
44 Foto: Ana Maria Almada de Àlvarez-2012 
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                                                                  2. Huvudmasken Juku 45 

3.Facework 

 

4. Facethreat 

        

                                                           
45 Bilder 2,3,4, Foto: Almada de Àlvarez, Ana Maria- 2012 
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                                          5. Faceless46 

 

6. Materian påverkar tidsrummet47 

 

 
 

7. Omslagsbild. Foto: Ana Maria Almada de Àlvarez-2012 

                                                      

 

 

 

                                                           
46 Foto: Almada de Álvarez, Ana Maria- 2012 
47

 Created by User:Johnstone using a 3D CAD software package and an image of planet earth from NASA's Galileo 

spacecr 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Johnstone&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Galileo_spacecraft&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Galileo_spacecraft&action=edit&redlink=1
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JUKU 

Rörelseschema 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                 

                                           Kvinnoeld                                    IKELA 
                                                                                                (Chisaku) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
                                                    Passage eller tunnel                      Mwengi         
 
 

 

                                             Maneld 

 

                                                 
IKELA  
(Kuhandisha) 

 

 

 

 

 

 

Referencer från Ndembo kulturen.
48

 
Chidika: Ritual 

Ikela: Hål 

Mwengí: Masker 

Nkambi: Klänning/klädsel 

Kuhandisha: Healing  eller lycka 

Chisaku: Lidelse 

 

 

 

                                                           
48 Turner,Victor. 1997. The ritual process Structur and Anti-Structure.Aldine de Gruyter. N. York. S 30 
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All början blev en vågig rörelse i en strand av vit sand. En ensam plats någonstans och en nakenhet. Kroppar av plast 
måste ha näring för att orka bära liv. Rösten är viktig. Ljudet-så som vågorna- vill nämna saker. Sakerna som livet består 
av: händelser, smärtsamma stora och  lyckliga små. Stunder där ingenting annat har betydelse. Bara kroppen. Och ljudet 
av vågorna. Kroppar som vill tilltalla andra  kroppar att producera  kroppsrörelser. 
 
Jag står vid stranden och ser vattnet agera mot varanda. Längtan. Ibland önskade jag också vara vatten. Men förblev 
kropp. Detta är mitt tillstånd. 
 
Luften blir grön och tunn. Lysande grön. Den omsluter allting. Vinden sussar. Det känns inte obekvämt. Kropparna viskar 
saker jag knappast förstår. Men jag är inte rädd för havet längre. Stranden. Nakna kroppar. Röster. Ben, hjärtat som slår, 
luften och tystnad. Havet är tryggare än floden. 
En punkt att stå i är begynnelsen. 
Punkter kan generera linjer. Linjer kan korsas synsemellan och med andras punkter. Som blir linjer. Som bildar kartor. 
Spår att följas eller skiljas ifrån. 
 
Jag tar min plats. Den som finns ledig.  Framför havet. För att bevisa att jag finns. Havet gör sitt. Vi andra med. Alla hör 
till samma fiktion. 
 
Fötterna vill nå marken för att lämna stranden. Andningen vill stanna kvar. Havet fortsätter att snurra. Jag tar min puls.  
 
Se till att andas!. Försök att lyfta de tunga ogonlocken utan att tappa känslan. Det borde finnas plats för alla.  

 
                                                                                      Ana Maria Almada de Alvarez 
                                                                                 Texten är resultat av en praktisk övning      
                                                                                                     2012                                                                                                     


