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Abstract 

Art, antiart or something in between. 

Can it still be theatre? 

By building my own experimental theatre production containing flash mobs and 

invisible theater and then analyzing the results I hope to find a way how to aggrandize 

and help the invisible theatre to take more space. 

Also by comparing and analyzing the concepts of art and anti-art, acting and not-

acting with my own theatre production I hope to find some clarity in the concepts and 

be able to answer the question: Is it the acting that makes the theatre? 

 

Keywords: antiart, not-acting, theatre of the oppressed, invisible theatre, flash mobs, 

the prehistoric theatre. 
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Inledning 

När jag under våren 2012 arbetade på Byteatern i Kalmar deltog jag i ett arbete som 

blev en slags kombination av Osynlig teater och Flash mob, en ny utveckling av teatern 

där man utnyttjar två teaterformer som påminner om varandra i hög grad, men samtidigt 

har helt olika syften och på flera punkter går emot varandra.  

Problematiken kring detta var just hur syftena gick emot varandra så pass att det 

inte var möjligt för produktionen att bära upp de båda teaterformerna. Detta inspirerade 

mig till att själv utforma ett experimentellt konstnärligt projekt med syfte att undersöka 

möjligheten att kombinera de olika teaterformerna för att få dem att stödja och lyfta 

varandra. 

Med en experimentell produktion bakom mig, där två väldigt moderna 

teaterformer spelar mellan varandra vill jag föra en diskussion kring teaterns förflutna, 

nutid, framtid och i denna behandla teatern inom begreppen konst och antikonst, acting 

och not-acting. 

Teatern är en av de konstformer som är i ständig förflyttning, den står aldrig 

någonsin stilla och från var gång en föreställning spelas så förändras den, delvis 

beroende på skådespelarna men också mycket beroende på de åskådare som befinner sig 

på platsen. Utvecklingen inom teatern har gått ifrån kulturella riter till lekar, spel, 

tillfällen då man umgicks för att berätta historier till det vi idag kallar den traditionella 

teatern och sedan från detta har teatern utvecklas i en riktning där regler löses upp och 

perfomance och happenings spelar större och större roll. Man kan idag se teater som har 

fler och fler delar från äldre tiders teater, gränsöverskridande former där konst eller dans 

har lika stor del i föreställningen som själva skådespelet. Ibland även teater där 

skådespelarna inte längre är de som driver föreställningen framåt. Men vad är teater, 

eller, är det skådespeleri som gör teatern? 

Men jag ställer mig frågan, när tar utvecklingen slut? Kommer vi någon gång så 

långt med teatern att det inte längre går att förnya och utveckla den mer? Kommer den, 

liksom så många andra ting i vårt samhälle åter gå tillbaka till vad det var från början? 

Med andra ord, är teatern på väg in i en loop?  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte med mitt kandidatarbete är att genom att själv utforma och producera ett 

experimentellt konstnärligt arbete baserat på flash mob och osynlig teater kunna 

undersöka möjligheten att kombinera dessa utan att för den delen tappa syftet hos någon 

av formerna samt undersöka hur man kan få de två olika formerna att samspela och 

främja varandra.  

 Genom att granska min egen arbetsprocess samt utförandet av det 

konstnärliga projektet vill jag delvis undersöka möjligheten för vidare förnyelse och 

utveckling av teatern och dess olika former. Jag hoppas även på att kunna finna en 

metod för hur man framgångsfullt kan kombinera flash mob och osynligteater och på så 

vis ge min del till utveckling av teatern. Men framförallt vill jag för en diskussion kring 

de två formerna och det innehåll som de består av. 

 Slutligen vill jag genom att studera och analysera teoretiska texter 

presentera och förmedla begrepp så som konst och anti-konst samt acting och not-acting 

för att sedan ställa dessa mot det konstnärliga arbete jag har utformat för att där igenom 

analysera det konstnärliga arbetet. 

Mina frågeställningar är uppdelade i två fack, ett för det konstnärliga arbetet och 

ett för det teoretiska material som behandlas, men huvudfrågan för hela arbetet lyder: 

 Är skådespeleriet det som skapar teatern? 

För det första facket, det konstnärliga arbetet, lyder frågan 

 Finns det någon möjlighet att utveckla ett samspel mellan flash mob och 

osynligteater? 

Det andra facket handlar om de teoretiska texter som jag skall studera och lyder 

 Finns det en möjlighet att se var konsten och teatern tog sitt avstamp? 

 Vad är osynlig teater, och vad är flash mob? 

 Vad innebär egentligen antikonst, och vad innebär not-acting? 

 

Metod och Material 

Som metod för denna uppsats har det i första hand stått i att utveckla och producera ett 

experimentellt konstnärligt arbete och sedan testa detta i praktiken. Bidragande till 

analys och rapport för det konstnärliga arbetet är även en gruppintervju med deltagarna i 

den flash mob som organiserades, samtal med skådespelaren som deltog i den osynliga 
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teatern samt diskussion och samtal med övriga aktiva vid tillfället för produktionens test 

i praktiken. 

Då det under hösten varit mycket kontakt mellan mig som producent och 

deltagarna i flash moben var det ett väldigt naturligt första möte dagen för produktionen 

och efter att alla arbetat tillsammans under några timmar var det en mycket bekväm 

stämning alla emellan. Detta gjorde att det var självklart att ha en gruppintervju där alla 

kunde få sina tankar hörda, men där också ett samtal deltagarna emellan hade möjlighet 

att växa fram. 

Det samtal som var med skådespelaren som deltog i den osynliga teater var även 

det mycket lugnt och med bekväm stämning där vi båda kunde tala om vad vi tyckte 

hade hänt och på så vis bidra till varandras intryck och påminna varandra, utan att för 

den delen trampa på varandras, eller någon av deltagarna i flash mobens tår.  

Andra aktiva vid tillfället för produktionen innefattar bland annat fotograf, 

filmare, stylister med flera som deltog förberedande och sedan var med på stan men 

som ändå ställde sig utanför själva föreställningen. Ett första samtal alla i mellan 

gjordes för att få en större blick över hur reaktionerna på stan hade varit, och dessa 

samtal har sedan följts upp med diskussioner rörande framförallt bild- och filmmaterial.  

Det praktiska genomförandet dokumenterades även genom fotografering, 

videofilmning samt ljudupptagning. Redan innan deltagarna för flash mob och osynlig 

teater anmälde sig för att vara med så var det viktigt att de fick veta att allting skulle 

dokumenteras. Det stod även som krav att det skulle vara okej, detta dubbelkollades 

sedan flera gånger så att allting sköttes professionellt och att alla var bekväma i den 

situation de befann sig i. 

De fotografier som finns är framförallt tillgängliga för deltagarna i de olika 

momenten, men även för mig personligen att dra till minnes hur det såg ut och vad som 

hände. Det spelar även en roll att dessa i uppsatsen kan användas för att förklara och 

förtydliga hur det praktiska arbetet har gått till. Liknande följer det filmmaterial som 

finns, men även det med mening att brukas i den slutliga redovisningen för ytterligare 

förståelse. Slutligen så fanns det under hela den osynliga teatern ljudupptagning, men 

även innan och efter produktionen rört sig över stan var ljudinspelningen igång. Detta 

framför allt för att kunna påminna mig personligen för att få en så full och riktig rapport 

över hur det praktiska arbetet har gått till och hur det faktiskt har fungerat. 

De val som finns att diskutera i och med dokumentation av det konstnärliga 

arbetet samt av de intervjuer och samtal som finns handlar egentligen främst om varför 
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inte samtal och intervjuer filmades, och det beror på den enkla anledning att behovet 

inte fanns. Genom ljudupptagning fick jag ett bra och tydligt material som sedan med 

lätthet kunde transkriberas.   

Fortsatt har passande teoretisk litteratur lästs och begrundats för att sedan kunna 

presenteras på ett sammanställt och lämpligt sätt med avslutande diskussion kring 

teaterns historia, teaterns utveckling samt begreppen konst och antikonst. 

Det praktiska material som presenteras är en presentation, rapport och analys av 

det egna experimentella konstnärliga arbete som jag har producerat och deltagit i. 

Materialet är i stor omfattning egna tolkningar och intryck, men även flera meningar 

från deltagare samt filmare och fotografer har tagits med för att kunna få en bredare 

ingång till arbetet.  

Som inspiration till detta konstnärliga arbete har framför allt produktionen 

Instant Strindberg International som producerades vid Byteatern i Kalmar och spelades 

under våren 2012 samt performance gruppen Improv Everywhere, aktiva i New York, 

bidragit. 

Som teoretisk grund har jag framför allt haft fokus på Theatre Histories: An 

introduction, böcker av och om Augusto Boal samt flertalet texter av George Dickie, 

Michael Kirby med flera.  Dessutom har texter som behandlar teaterformen flash mob 

och även en omfattande del teaterhistoriska böcker samt rapporter och artiklar skrivna 

på ämnen om konst och antikonst, acting och not-acting använts.  

Av Boals egna texter har jag fördjupat mig i De förtrycktas teater, Övningar för 

en frigörande teater samt Förtrollad, Förvandlad, Förstenad. Största tillgång till den 

teaterhistoriska delen har, som tidigare nämnt, Theatre Histories: An introduction fått 

stå och flertalet texter av George Dickie har använts som material för delen om Konst 

och antikonst ihop med Michael Kirbys text On acting and not-acting. 

Även bilagor med bilder och presentationer av deltagare från det konstnärliga 

arbetet finns tillgängliga. 

 

Avgränsningar 

De avgränsningar som man kan se i arbetet är framförallt på den teoretiska delen där det 

eventuellt hade varit mer tillfredsställande med en djupare ingång i den historiska 

aspekten med tydligare redovisning kring var och när man har kunnat finna de olika 
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bitarna vid olika förstadier och stadier av teatern. Dessa avgränsningar är dock gjorda på 

grund av det begränsade utrymmet.  

Med andra ord så har fokus gått bort från när saker har hänt och istället hamnat 

på att de faktiskt har hänt. Dessutom så har fokus framförallt hamnat på de förstadier av 

teatern som kan finnas, det vill säga den del av teatern med ritualer och liknande som 

ofta får begränsat utrymme i teaterns historia. 

Inom avdelningen för konst och antikonst så måste vi även här begränsa oss och 

tidigt säga att vi inte kan svara på alla de frågor som kommer upp, även om vi skulle 

vilja, då det dessvärre inte finns plats för mer än en kort presentation och diskussion.  

För delen med det konstnärliga arbetet så har presentationen avgränsats 

angående en del tankar kring hur flash moben skulle utformats med anledning av att det 

inte fanns bidragande till uppsatsens karaktär och syfte. 

 

Disposition 

Jag har valt att disponera min text på det vis som jag funnit kan klargöra på bästa sätt. 

Genom att dela upp texten i två bitar, en teoretisk del där jag presenterar det teoretiska 

material som jag har funnit intressant för uppsatsens karaktär samt en del som går under 

rubriken ”Konstnärligt arbete”, där jag presenterar det experimentella konstnärliga 

arbete som jag utformat och producerat. 

Den första delen går under rubriken ”Teater och den förhistoriska teatern”, där 

fokus ligger på just teater i allmänhet och specifika intressanta drag som man kunnat se 

i förstadier till teater och i början av teaterns utveckling, men som även återspeglas i 

dagens teater.  

Därefter går jag under rubrikerna ”Osynlig teater” och ”Flash mob” in på hur 

just dessa två specifika former har framkommit, de regler som finns för hur de olika 

formerna skall se ut och även kort några av de saker som har hänt under åren som de har 

varit verksamma.  

Följt efter flash mob finner ni rubriken ”Konst och antikonst” där framförallt 

begreppet antikonst behandlas och diskuteras med ingångsfrågan vad är antikonst? 

Avslutande under Teater och den förhistoriska teatern finner ni rubriken ”Acting och 

Not-acting” där vi än en gång behandlar ett begrepp, not-acting, och de stadier som 

påstås finnas inom graden av skådespeleri. 
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Den andra delen är som sagt en presentation av det konstnärliga arbete som 

utformats, och inleds med en bakgrundpresentation kring det som inspirerat till arbetet 

följt av en beskrivning av vad tanken med arbetet var och hur det sedan gått vidare. 

Avslutande för den praktiska delen står först rubriken ”Produktion i praktiken” där jag 

ihop med röster av deltagare i arbetet diskuterar hur produktionen fungerade vid 

framförandet och avslutas sedan under ”Resultat” där jag konkret lägger fram de resultat 

som produktionen gav. 

”Konst, antikonst, acting, not-acting, osynlig teater, flash mob, va?” är rubriken 

som behandlar min analys. Denna är även den uppdelad i flertalet underrubriker, allt för 

tydlighet och bättre förståelse. Denna avslutas sedan med en slutdiskussion där vi 

sammanställer det som har kommit fram tidigare i analysen för att här diskutera 

samspelet mellan de olika resultaten.  
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Teater och den förhistoriska teatern 

Som tidigare nämnt så är det alltså inte framför allt teaterns utveckling som jag kommer 

presentera, utan det är snarare specifika delar, speciella drag inom teatern som 

fortfarande finns att finna i dagens teater. Men liksom en presentation av teaterns 

utveckling och ”uppkomst” måste man även när det handlar om specifika delar börja 

från första början, alltså med interaktion människor i mellan och med uppkomsten av ett 

språk. 

Sanningen att säga så har människan alltid interagerat mellan sig och andra 

människor, djur och naturen men som finns att utläsa så har: 

The evolution of human speech and language, and the invention of writing both 

had a revolutionary impact on human consciousness. Each changed 

fundamentally the way humans interacted with each other and their environment 

and how they imagined themselves and their place in the world.
1
 

 

Vid tiden för språkets uppkomst, liksom innan så hade alla människans sinnen en 

ovärderlig betydelse. Det var helt enkelt en fråga om liv och död. Även om våra sinnen 

fortfarande än idag spelar en ovärderlig roll så är det helt andra ting det handlar om än 

överlevnad på samma plan som förr.  

En första intressant sak att nämna kring sinnena är hur, innan det fullt utvecklade 

språkets uppkomst, människan genom musik och dans i rituella sammanhang skapade 

sociala band genom att röra sig och skapa ljud tillsammans. 
2
 De sociala band som man 

ser i dagens samhälle handlar ofta om vänskap, arbetskontakter eller liknande medan de 

sociala band som man skapade genom rituella danser och musik under tiden för språkets 

uppkomst handlade om att, liksom idag, skapa en gruppkänsla, men av anledning att till 

exempel kunna jaga i grupp och därmed säkra sin överlevnad. 

Behovet av att snabbt gå vidare leder oss in på två av de första faserna i 

människans utveckling, det som kallas den episodiska perioden och det som kallas den 

mimiska perioden. Den episodiska perioden är den som egentligen kan sägas vara 

”ursprungsperioden”, eller också som Donald nämner, den primitiva perioden. Men det 

verkligt intressanta är hur människan i denna tid helt levde i ett slags här och nu, det 

fanns alltså inget förflutet och inte heller någon framtid. Det intressanta i den mimiska 

perioden är hur mimning växte fram som ett sätt att kommunicera, och med detta gester 

                                                 
1
 Phillip B. Zarilli mf, s.3, 2006, Theatre histories: an introduction. 

2
 Phillip B. Zarilli mf, s.4-5, 2006, Theatre histories: an introduction. 
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och bland annat miner
3
. Även i Theatre histories: an introduction kan man läsa om de 

olika perioder som Donald talar om, men framförallt är det intressant hur det omnämns 

som grundförutsättningen eller det första steget till utvecklingen av teater och 

performance. 

Fortsatt utvecklas språket och för omkring 35 000 år sedan var det fullt 

utvecklat, och människan hade började leva i band, ett nomadiskt förstadium till det 

som sedan utvecklades till stammar. Här användes dans, sång, riter, berättelser och 

något som kan liknas till skådespel för utveckling, att skapa erfarenhet.
4
 Ytterligare 

intressant är hur människan då även använde berättelser och skådespel för att träna upp 

sitt minne, men också för att komma ihåg viktiga saker. 

Fortsatt intressant är hur det nämns att såväl som att lyssnande är ett 

kommunikativt sätt att skapa och nå en mytisk värld, så bidrar även seendet till detta. 

Därpå nämner Zarilli hur bildframställning kan bidraga till människans ingång till det 

osynliga och hur seendet kan nyttjas på olika sätt, bland annat på så vis att  

The oral elaboration of a story by an excellent teller makes the story a 

“spectacle” in that “it is visible through the storyteller’s dramatization, and the 

spectator visualizes it further in his mind’s eye.”
5
 

 

Mer intressant är hur det berättas om att de myter som förmedlades var väldigt 

tidsrelaterade, på flertalet sätt. Delvis så berättade de väldigt exakt om tiden och platsen 

för händelserna men det var också bestämt kring vilken tid på dygnet och vilken tid på 

året som berättelsen skulle framföras, som exempel ”The girl and the protector” som 

endast skall bli 

told late at night; if you tell it during the day you will hasten the coming of the 

darkness. If you tell it after the snakes have come out in the spring and before 

they go underground in the fall, take care to omit the first and last lines and to 

hold a flower in one hand while you speak. Otherwise the story may attract the 

attention of the snakes.
6
 

 

För att fortsätta vill jag även nämna hur det i Indien, när man började skriva, från början 

var förbjudet att skriva ner de heliga verser från Veda som fanns, av den anledning att 

texten egentligen var underordnad ordet och verserna var tvungna att framföras muntligt 

för att meningen var att de skulle höras. Även idag om man ser till hinduismen så är det 

fortfarande viktigt att man uttalar och själv hör de verser som man fokuserar på, detta 

                                                 
3
 Merlin Donald, 1993, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and    

Cognition. 
4
 Phillip B. Zarilli mf, s.13 ff, 2006, Theatre histories: an introduction. 

5
 Phillip B. Zarilli mf, s.21, 2006, Theatre histories: an introduction, M.J Drewal, M.T Drewal, 1983, 

Gelede: Art and Female power Among the Yoruba. 
6
 Phillip B. Zarilli mf, s.23, 2006, Theatre histories: an introduction, D. Tedlock, 1983, The spoken word 

and the work of interpretation. 
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för att sanningen i dem ligger i ljudet som kommer från dem.
7
 Även för grekerna var det 

under lång tid normalen att när man läste litteratur så läste man den ut högt även vid 

avsaknad av publik, detta då litteraturen var till för att höras, inte för en tyst studie av 

den.
8
 

För att förflytta oss till ämnet ritualer, vilket jag märkt då och då nämns lite hur 

som i teatersammanhang, så är det egentligt intressanta med dem hur de alltid strävande 

efter något. ”Rituals are not done ’for nothing’” och med det så är de också intressant 

hur ritualer även då de har ett starkt syfte i just precis det de gör även ofta bär på 

element som är underhållande och med det också tillfredsställande.
9
 Liksom Zarilli 

säger så är det så att teater och ritualer bär inte på samma effektivitet då teatern alltid 

talar om ”som om”, medan ritualerna är gjorda för att de måste göras för att behålla 

balansen i världen, men trots detta delar de i mångt samma syfte. 

Liksom med de rituella sammankomsterna så bar även religiösa sådana på 

syften, det behövde egentligen inte vara några svårt formulerade syften utan ofta 

handlade det endast om att det var ett måste för att bibehålla balansen i vardagen. Med 

de religiösa festivaler som utvecklades fortsatte även utveckling med teatern men i inte 

heller här var huvudsyftet att göra en lyckad framställning av personer. Enklare uttryckt, 

det var fortfarande större fokus på själva syftet framför skådespelet.
10

 

Vidare utveckling leder till att syftet från att ha varit bibehållande av balansen i 

vardagen blir till att väcka debatt, såväl kring politik som kring estetik. 
11

 Utvecklingen 

ledde också till att pjäser skrevs för att kritisera traditionella värderingar och religion.
12

 

 

Osynlig teater 

När man talar om den osynliga teaterns uppväxt och skapelse talar man om hur Augosto 

Boal tog fram de förtrycktas teater och med den osynlig teater under 1970-talet, det är 

dock med Boals egna ord som jag skriver att den osynliga teatern har alltid funnits
13

 

men Boal satte ett namn på den. 

                                                 
7
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Hela de förtrycktas teater har ett gemensamt syfte, oavsett om det handlar om 

osynlig teater, forumteater eller bildteater och det är att ta upp förtrycket till ytan och 

hjälpa människor till handling. Boal uttrycker sig: 

Den osynliga teatern är en av teknikerna i De förtrycktas teater och har samma 

målsättning, nämligen för det första att förvandla åskådaren till handlingens 

huvudperson, alltså förvandla objektet till subjekt, offret till drivande kraft, den 

döde till levande människa, konsumenten till producent; för det andra att genom 

dessa förvandlingar hjälpa åskådaren att förbereda verkliga handlingar som leder 

till hans/hennes egen frigörelse.
14

 

 

I Förtrollad, förvandlad, förstenad för Boal en mycket intressant liten diskussion kring 

Aristoteles ”katharsis”, hur denna skulle rena människan på de dåliga känslor den hade i 

och med att en människa på scenen tänkte och agerade åt åskådaren och hur det Boal 

försökte uppnå med den osynliga teatern var raka motsatsen. Han för även på tal hur 

Brecht försökte, men att han stannade på halva vägen i och med att han tillät åskådarna 

att själva tänka men agerandet lämnades fortfarande åt skådespelarna.  

Men låt oss gå vidare och se på vad den osynliga teatern egentligen är. Den 

osynliga teatern liknar flash moben på en punkt, nämligen att den är oannonserad. 

Grunden för den osynliga teatern är att man spelar upp en startscen som om det vore en 

händelse i verkliga livet, en scen där man tydligt visar på ett förtryck och det är viktigt 

att scenen som framförs är så pass dramatisk att den väcker folks uppmärksamhet för att 

kunna få dem att reagera och agera. Efter att ”scenen” har spelats upp följer att man 

försöker få åskådarna att börja prata, ofta genom att någon skådespelare har gömt sig i 

publiken och sedan börjar föra en diskussion med andra runt om. 

 

Flash mob 

Det är en problematisk uppgift att försöka förklara vad en flash mob egentligen är och 

det är även problematiskt att placera flash moben inom en specifik genre. I olika 

ordböcker kan man läsa olika beskrivningar, i olika böcker kan du läsa om ett flertal 

olika flash mobs, på film är de utformade precis hur som helst och det är så flash moben 

är i verkligheten. 

I Oxford Dictionaries
15

 förklaras flash mob som en social sammankomst av 

totala främlingar, organiserat över internet eller via mobiler, som utför en syfteslös akt 

för att sedan försvinna igen. Självklart vill man då ha svar på frågan vad innebär denna 
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meningslösa akt? Det kan vara allt från en dans till sång till promenader till nästan vad 

som helst.  

Det sägs att fenomenet flash mob växte fram i New York under sommaren 2003 

där en samling på nästintill 100 personer besökte köpcentret Macy’s för att inhandla en 

”kärleksmatta
16

”. Efter denna första flash mob följde ett flertal samma år och om man 

ser runt bara i Sverige under senaste åren kan man finna flertal flash mobs som bland 

annat har haft som syfte att hylla avlidna musiker
17

 eller för att uppmärksamma vikten 

av att ha kontroll över sina handlingar
18

, eller bara för att man någon gång vill brista ut i 

sång
19

.  

Det är svårt att definiera vad som är en flash mob och vad som inte är det, under 

åren som har gått från flash mobens uppkomst till idag har jag endast funnit två fall där 

en diskussion har förts kring om eventen verkligen kan klassas som flash mob. I det ena 

fallet handlade dilemmat om hur flash moben i förväg hade blivit utannonserad bland 

annat på twitter, men också i ett programblad av butiken där flash moben tog plats
20

 och 

i det andra fallet handlade det om flash moben egentligen hade ett syfte som 

annonsering
21

. 

Det har även under senare år växt upp sociala nätverk över internet med enbart 

syfte att finna deltagare till flash mobs, speciella flash mob grupper och även guider 

som försöker förklara konceptet och hur du deltar
22

 och även guider för hur du själv 

organiserar en flash mob
23

. 

 

Konst och antikonst 

Begreppen konst och antikonst är något som man hör lite till och från, men som inte 

riktigt har fått den tunga samtalsgrunden som begreppen ihop kanske förtjänar. För att 

förklara och förstå begreppet antikonst så vill jag säga precis som George Dicke, ”In 

order to discover what anti-art is, I suppose that one must first answer the question 
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’What is art?’”
24

 Ska vi börja gå in på vad konst är, så kommer vi dock aldrig bli färdiga 

med det och inte heller hinna gå in på begreppet antikonst.  

Vill man göra det enkelt för sig så läser man på Nationalencyklopedin att 

antikonst är ”a´ntikonst, konst som förnekar alla traditionella värderingar, saboterar och 

gycklar med vedertagna estetiska normer, ifrågasätter själva konstbegreppet och t.o.m. 

konstens existensberättigande”.
25

  

Skulle detta vara sanningen att begreppet antikonst är så pass enkelt att förklara 

skulle det inte finnas någon anledning till att fortsätta skriva, men än en gång som 

Dickie säger ”The expression ’anti-art’ is slippery, sometimes used to mean one thing 

and sometimes another; and it is rubbery, sometimes it and its opposite are predicted of 

the same thing”. 
26

 

Dickie har dessutom försökt göra en analys av begreppet där denne konkluderar 

att det finns minst fyra olika typer av antikonst; för det första konst där chans och tur 

spelar in, den andra konst som har ett väldigt ovanligt innehåll, den tredje kallas ”ready-

mades” och den fjärde, aktioner som en konstnär gör som inte resulterar i en produkt.  

Fortsatt så kan man säga att det finns det Dickie kallar ”made-ready-mades”
27

, 

jämför Duchamps urinoar: Fountain och Warhols Brillo box. Det vill säga att man tar 

något som redan finns och producerar samma sak men kallar det för konst. Men 

intressant med dessa är även hur de ifrågasätter just konst.
28

 

Ser man till Henry D. Aiken så är det med ganska hårda ord, nästan föraktfullt, 

som han försöker förklara det samma som man kan utläsa på Nationalencyklopedin, 

nämligen att antikonst har sitt stora intresse i ”förnedringen” av det estetiska, men också 

att antikonsten tvunget motsätter sig konsten, och det heliga som konsten ibland 

kommer att innebära. Slutligen så avlutas dock artikeln med att nästan komplimentera 

anti-konstnären, hur denne ”kan skapa konst av ingenting” och med detta en beundran 

av dess frihet och dess prioritering, att människan först är människa och sedan konstnär. 

29
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Acting och not-acting 

Acting och not-acting kanske man inte har hört på samma sätt som konst och anti-konst, 

men det är fortfarande ett intressant ämne och än intressantare när man ställer det 

bredvid antikonst. Acting rakt översatt till svenskan blir egentligen agera, men agera är i 

det här fallet fel översättning då det vi syftar till är skådespela och därmed även icke-

skådespela.  

Det finns ett flertal olika teorier och fraser kring när man ”spelar teater” och när 

man ”är sig själv” både när man talar om att vara på scen eller bara ute i vardagen, men 

det vi kommer att fokusera på här är inte hur man agerar i vardagen utan snarare olika 

”grader” av skådespel inom teatern. 

Michael Kirby talar om hur man mellan graderna icke-skådespela och 

skådespela kan se fem graderingar, och det verkligt intressanta med detta är hur han 

även påstår att man i flera föreställningar kan se att de inte använder sig av ”riktigt” 

skådespeleri, utan någon av graderna där i mellan.  

Den första graden som diskuteras är det som är den så att säga mest extrema 

graden av not-acting, den som kallas ”non-matrixed performing”. Här handlar det om 

till exempel deltagare i en happening, de spelar inte någon, representerar inte någon 

utan handlar enbart som sig själva. Liknande nämns de deltagare i Kabuki som inte 

skådespelar utan är med på scenen för att förflytta scenerier och hjälpa till med 

kostymbyten på scen. De är alltså med i föreställningen, men inte för att leda 

handlingen framåt utan är snarare som en del av scenografin. 
30

 

Nästa på graderingen är den som Kirby kallar ”Non-matrixed representation”, 

här jämförs det hur man i dagliga livet kan bära cowboy boots utan att man för den 

delen ses som en cowboy, men när en person bär dessa på en scen så ser åskådaren 

snabbt en cowboy, även om denne inte gör något mer än har på sig ett par speciella 

skor. Skillnaden mellan de två ligger alltså inte i själva handlingen att skådespela, då de 

båda graderingarna är utan skådespel, utan det är istället en kostym som blir en symbol 

och där med ökar ”skådespelandet”. 

Kommande steg kallas i artikeln för ”received acting”, fortfarande så är det 

egentligen inte personen på scenen som agerar utan det är snarare flera attribut som 

tillsammans blir till ett ökat skådespelande. Det vill säga, även om skådespelaren 

egentligen bara är sig själv så är det som åskådare svårt att se det som att personen inte 
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skådespelar då det är så många olika referenser som gör att det som man som mottagare 

upplever är skådespeleri. 

”Received acting” är alltså enligt Kirbys mening inte riktigt skådespeleri, men 

för mottagaren så blir det ändå det. Det Kirby menar är “If, as I would like to do, we 

define acting as something that is done by a performer rather than something that is 

done for or to him, we have not yet arrived at true acting on our scale”. Med andra ord, 

“received acting” består egentligen av att andra ting än skådespelaren gör att denne 

spelar, skall man ta sig över till “riktigt” skådespeleri så är det alltså skådespelaren som 

skall ta ansvaret för att åskådaren ser det som skådespeleri. 

I Kirbys gradering finns två olika typer av ”riktigt” skådespeleri, ”simple acting” 

och ”complex acting”, eller som han egentligen hellre skulle ha förklarat det, mindre 

skådespeleri och mera skådespeleri. Det handlar alltså enkelt sagt om hur mycket man 

spelar. För att försöka förklara hur man spelar mer eller mindre får vi börja med att 

separera olika bitar av skådespeleri. Delvis så kan du använda dig av emotioner på olika 

sätt, bland annat om du säger något och i din replik lägger i ilska. Fortsatt så kan man 

spela att man är en gammal åldring, med andra ord man ändrar på sin kroppshållning, 

du kan låtsas ta på dig en jacka och med detta spela ut vikten eller storleken av jackan. 

Använder man sig av en av dessa bitarna så handlar det om ”simple acting”, medan om 

man kombinerar flera samtidigt eller strax efter varandra så hamnar man på ”complex 

acting”. 

Viktigt att poängtera är också att Kirby inte menar att någon av de olika 

graderingarna skulle innebära att man är en bättre eller sämre skådespelare, utan man 

kan hålla på med komplext skådespeleri och göra det väldigt dåligt, eller väldigt bra. 
31
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Konstnärligt arbete 

Det konstnärliga arbete som jag har tagit fram och producerat är inspirerat delvis av en 

produktion vid Byteatern i Kalmar som jag arbetade med under våren 2012 samt 

performance-gruppen Improv Everywhere, aktiva i New York, och deras produktioner 

Subway mirror ride samt Quadruplet walk. 

 

Bakgrund 

När jag under våren 2012 skulle finna en praktikplats för kursen Teater i praktiken 

under utbildningen Teatervetenskap: Teater i teori och praktik
32

 hamnade jag på 

Byteatern i Kalmar och blev där regiassistent för produktionen Instant Strindberg 

International
33

, hädanefter nämn I.S.I. Regissör för I.S.I, Sara Glaser, presenterade 

produktionen för mig som en slags flash mob, men med vissa element som inte stämde 

in i den ram som flash mob i vanliga fall har. Under arbetet med produktionen visades 

tydliga drag av osynlig teater, något som gjorde mitt arbete än mer intressant.  

Dock var tanken aldrig att I.S.I skulle vara i form av osynlig teater, utan just 

med drag av flash mob, och detta gjorde att produktionen bröt mot flertalet av den 

osynliga teaterns regler.  

I samband med repetitioner av I.S.I kollade jag och skådespelarna på 

teatergruppen Improv Everywhere, och fann där deras produktion Quadruplet walk
34

, en 

promenad med fyra par av fyrlingar som klädda likadant gick en promenad i Central 

Park för att väcka uppmärksamhet. På filmen som publicerades visades dock en scen där 

det var en grupp med åttlingar, något som sedan visade sig vara ihopklippt för att 

skämta med dem som såg på filmklippet. 

Detta väckte idén att göra en egen promenad där man istället använder sig av 

makeup och styling för att få människor att likna varandra så mycket som möjligt, och 

på så vis verkligen göra en promenad med fler än fyra deltagare.  

Med idén om promenaden fortfarande under utveckling i huvudet promenerade 

jag med en vän i Malmö en sen fredagskväll och vi bestämmer oss för ett enkelt 

skådespel som allt eftersom utvecklades till en simpel form av osynlig teater, och efter 

                                                 
32

 http://www.sol.lu.se/teater/kursutbud/kurs/TTPA01/ 
33

 http://byteatern.se/isi-premiar 
34

 http://www.youtube.com/watch?v=6ifVOZEjv2g  

http://www.sol.lu.se/teater/kursutbud/kurs/TTPA01/
http://byteatern.se/isi-premiar
http://www.youtube.com/watch?v=6ifVOZEjv2g


 20 

våra samtal tidigare under dagen började en ny idé växa fram där kombination av 

osynlig teater och flash mob skulle kunna vara möjlig. 

Angående det experimentella konstnärliga arbete som jag har utvecklat är det 

viktigt att poängtera att det är och har varit ett test, alltså inte en färdig produkt. Detta 

innebär, dels beroende på att det är ett konstnärligt arbete, dels beroende på att det är ett 

test, att resultat vid liknande test och produktioner kan ge helt andra utslag beroende på 

vilka delar man fokuserar på. 

 

Så vad var tanken med det konstnärliga arbetet? 

Min fascination för Augusto Boals osynliga teater växer för var gång som jag sätter mig 

med en av hans böcker. Det är en fantastisk insikt som Boal bär på både när han säger 

att ”[…] all teater faktiskt är politisk, eftersom alla människans handlingar är 

politiska”, liksom när han påstår att ”[…]teatern är ett vapen”
35

 

När Boal började utveckla och arbeta med osynlig teater handlade de om att 

synliggöra ett förtryck, något som jag mer än gärna vill att vi ska arbeta för att göra i 

dagens samhälle. Och om det har fungerat förr, så borde det även fungera idag. Men 

tänk om man kan trycka till än lite extra och få människor att först bli uppmärksamma, 

rent allmänt. För att sedan få dem att märka, eller inte märka, den osynliga teatern än 

mer, och i och med detta mer uppmärksamma det förtryck som behandlas, och även 

själva börja fundera kring det och handla efter det. 

Det handlar helt enkelt om att producera en slags föreställning som består av 

osynlig teater och flash mob. Flash mob-delen är egentligen den enkla, sex stycken 

kvinnor kommer att bära likadana kläder och bli sminkade och stylade för att likna 

varandra så mycket som möjligt. Med detta kommer de sedan att ta en promenad från 

Malmö Centralstation till Malmö Triangeln. Om flash moben hade varit helt fristående 

hade den inte burit på något djupt syfte, utan endast fötts för att underhålla, förvåna och 

väcka uppmärksamhet en stund på stan. Men i och med den osynliga teatern och 

samspelet med denna har flash moben nu fått ett kraftigare syfte, att väckta 

uppmärksamhet till förmån för den osynliga teatern och samtidigt samspela med denna.  

Den osynliga teatern har som tidigare nämnt sitt största syfte i att visa på 

förtrycket, men det finns ett antal andra saker som spelar roll. Självklart så måste du 

välja ett förtryck som fokus skall vara på, dock kommer jag åter till detta under nästa 
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rubrik. Men det finns även mål med den osynliga teatern som handlar om att göra om 

åskådaren till aktör, det är de personerna som är de viktiga och när vi visar på ett 

förtryck ska de vilja krossa förtrycket.  

 

Utvalt ämne som syfte för den Osynlig teater  

Det förtryck som vi har valt allt lägga vår fokus på handlar om julklappar och julhandel. 

Det finns ett rejält utbrett förtryck kring detta, liksom vid födelsedagar, men då det är 

väldigt aktuellt vid datumet för vårt test väljer vi att fokusera på julklappar. Det finns 

otroligt många anledningar till att köpa julklappar och minst lika många till varför man 

inte skall göra det. Samtidigt som det handlar om traditioner, politiska värderingar så 

väljer vi att lägga ett fokus på den ekonomiska biten och här även behandla arbetslöshet, 

som är väldigt hög i Malmö, men också studenters ekonomi angående lån och bidrag. 

 

Test 

Återigen så måste det nämnas att denna produktion endast är ett test, och det är vad jag 

kommer fokusera på under denna rubrik. Det har varit väldigt mycket jobb med att få 

ihop det arbete som jag har gjort, och mycket av det beror på mitt behov av att anställa 

stylister och deltagare till flash moben, men också behovet av att införskaffa kläder till 

alla deltagare. Då jag har stått med en budget på noll kronor, har jag helt enkelt fått ta ur 

egen plånbok och det blir snabbt ett problem i och med begränsningen när du väljer 

produkter och deltagare. Samtidigt bör det nämnas att jag är nöjd med allt det som vi 

har inför flash moben och det handlar om marginella skillnader för att det skall vara ett 

test jämfört med en färdig produktion. 

Skillnaden till en färdig produkt hade funnit sig till stor del hos utseendet hos 

deltagarna i flash moben. Då jag har annonserat ut en tjänst där det inte utgår någon 

betalning har det varit i begränsad utsträckning som ansökningarna har kommit in och 

jag har i och med detta inte kunnat vara lika noggrann när jag valt ut deltagare. De 

stylister som jag använder mig av är otroligt duktiga, men det kvarstår som ett faktum 

att det är gymnasieelever som om ett halvår får sitt diplom som stylister, det vill säga de 

är inte makeupartister och inte heller färdigutbildade stylister. Slutligen så kommer vi 

till de kläder som deltagarna kommer att bära. Även då alla kommer att bära likadana 

kappor så är det fortfarande skillnad på hur halsduk och vantar, skor och byxor ser ut 

och även det är en sak som man hade haft möjlighet att jobba med om det var en 

produktion med en budget.  
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Även den osynliga teatern ligger så att säga under sin vanliga nivå. Detta av den 

anledning att de regler och ramar som Boal satt upp inte följs ordentligt. Delvis så 

kommer det i den osynliga teatern enbart vara en diskussion två människor i mellan som 

promenerar genom Malmös gator, det vill säga att den ”startscen” som Boal allt som 

oftast använt sig av inte finns med, detta gör mycket med teatern, och det kan hända att 

den inte blir uppmärksammad överhuvudtaget. Men förhoppningen är att den osynliga 

teaterns ämnen är så pass slagkraftiga att intresse väcks hos de i närheten, men också att 

människors uppmärksamhet väckts i och med flash moben och dess promenad. 

 

Produktion i praktiken 

Nu skulle jag vilja gå in på ren fakta för det som hände när produktionen faktiskt blev 

iscensatt.  

I mina ögon, och även deltagare och andra närvarandes var både den osynliga 

teatern och flash moben
36

 en succé. Delvis märkte alla som deltog i arbetet hur flash 

moben uppmärksammades av folk på stan, både genom att människor vände sig om 

men det hände även ett flertal gånger att personer kom fram och på olika sätt 

kommenterade och frågade vad som egentligen hände.  

Även den osynliga teatern fick uppmärksamhet på ett stabilt plan. Som Thore, 

skådespelare i den osynliga teatern sa: ” Ställen där folk antingen blev kanaliserade så 

de var tvungna att stå still eller när vi rörde oss i närheten av folk som gick i samma håll 

som oss, de tyckte jag va jävligt effektivt ”
37

, med andra ord, vid väl utvalda platser, till 

exempel vid en bankomatkö och i närheten av ett övergångsställ reagerade folk på 

tydliga vis, men även när man var i rörelse men i samma takt som andra människor på 

stan så väcktes det diskussioner hos de som var i närheten.  

Men det som egentligen är det väsentliga i arbetet är samspelt mellan de två 

olika teaterformerna. Det kan ses som ett problem att det i stort var svårt för flash 

moben och den osynliga teatern att röra sig i samma takt, men det i sig är inte ett stort 

problem. Om människor först hade blivit uppmärksamma hade de sedan funnits en 

möjlighet att förflytta fokus från flash moben och vidare till andra ting, det var dock inte 

fallet.  

I mångt och mycket så stannade fokusen på flash moben, även om den osynliga 

teatern fick sin del av uppmärksamhet. Problemet fann sig i att flash moben fick otroligt 
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stor del av uppmärksamheten, även efter att den hade passerade människor på stan och 

den hjälpte helt enkelt inte till att väcka uppmärksamhet för att ge den osynliga teatern 

mer synlighet.  

 

Resultat 

Rent teoretiskt sett så var det ett mycket lyckat test, de två olika formerna fungerade 

precis som det var planerat men resultatet var mycket oväntat i mina ögon. Det låg en 

säkerhet i mina tankar till produktionen och hur denna självklart skulle fungera, men 

som tidigare nämnt så fann det sig att flash moben fick otroliga mängder 

uppmärksamhet. 

Detta ledde till att samspelet mellan de olika formerna inte var fulländat. Jag 

skulle inte vilja uttrycka mig som att de två formerna tog ut varandras syftet, för så var 

det verkligen inte. Dock så bidrog de inte heller till varandras synlighet och relevans 

dagen för iscensättningen.  

Med andra ord så finner jag det fortfarande som att den osynliga teatern står 

säkrare och med mer uttryck på sina egna ben, men man kan även se det som att även då 

det pågår en stor mängd aktivitet som på sätt och vis får mer uppmärksamhet klarar den 

osynliga teatern fortfarande att få sitt syfte uppfyllt. 

Frågan som jag ställer mig så här i efterhand är hur man hade kunnat förbättra 

situationen, en av deltagarna sade i gruppintervjun att det var ”Bättre effekt när man går 

en och en, lite ifrån varandra. När man går i grupp blir det som att ’de är menat att de 

ska va så.’ En och en med lite mellanrum gör att det istället blir ’va, har vi inte sett 

henne redan?’”
38

.  

Jag tänker att möjligheten finns att detta då skulle ta bort fokusen något från 

flash moben, och istället gjort människor på stan mer uppmärksamma på sin omgivning 

istället för att lägga all fokus på just flash moben. 
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Konst, antikonst, acting, not-acting, osynlig teater, 

flash mob, va? 

För att kunna föra ett samtal om konst och antikonst, acting och not-acting i 

förhållande till teatern och dess historia ställt mot samtalet om konst och antikonst, 

acting och not-acting i förhållande till det konstnärliga arbetet måste vi först gå in 

närmre på var del för sig och på så vis få lite klarhet i det hela. 

För att inleda vill jag därför börja med att vi ser till de två teaterformer som 

användes i mitt konstnärliga arbete, flash mob och osynlig teater, och här börjar 

diskutera begreppen acting och not-acting och hur dessa är aktiva i de olika formerna. 

 

Acting och not-acting i flash mob och osynlig teater 

För att då börja med flash moben, som tidigare nämnt så kan en flash mob 

utspelas på flera olika sätt och ibland så handlar det bara om ett skådespel på några få 

sekunder, till exempel som i den flash mob i Stockholm som uppmärksammade behovet 

av kontroll
39

, ibland så handlar det om dans eller om sång, men den flash mob som jag 

organiserade varade i mer än 60 minuter och handlade dessutom om skådespeleri och 

teater, eller var det verkligen teater?  

Lätt att säga är dock att de deltagare som var med i flash moben bar på ett tydligt 

attribut, en gul kappa men efter detta så spelade de aldrig teater. De tog egentligen bara 

en helt vanlig promenad, dock kan man räkna in att när deltagarna blev frågade vad de 

gjorde så svarade alla ”Gör vadå? Ingenting.” Börjar de med detta spela teater? Om vi 

går tillbaka ett steg innan vi börjar prata om replikerna så kan vi direkt säga att med ett 

så pass tydligt attribut som deltagarna hade så fyller de definitivt ”kraven” för ”Non-

matrixed representation”, alltså att de är sig själva, spelar aldrig teater men de har ett 

attribut som kan påkalla mottagandet hos åskådaren att tolka det som skådespel. Hade 

det bara varit en deltagare med gul kappa så hade dock inte skådespelet varit lika 

tydligt, det vill säga det krävs flera attribut, flera tjejer i gula kappor, för att det ska 

tolkas som skådespel eller överhuvudtaget märkas att något händer. När man väger in 

att det krävs flera attribut så hamnar man även i fas med nästa steg, det vill säga 

”received acting”, här tolkar mottagaren, det vill säga åskådaren, det än mer som 
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skådespeleri eftersom det är flera attribut, flera tjejer med gula kappor, som rör sig på 

stan.  

Så, vi har klarat oss fram till ”received acting”, då är det alltså frågan kring 

repliker, svaren på de frågor som folk har ställt på stan. Som Kirby uttrycker så handlar 

det om skådespeleri om aktören ”[…] does something to simulate, represent, 

impersonate and so forth[…]”.
40

 En enkel replik utan större sympati kan också innebära 

skådespeleri, det som dock kan läggas på gränsen till ”simple acting” är det faktum att 

deltagarna svarade med en replik som ignorerade andra deltagare, med andra ord, de 

spelade som att de var ensamma på stan, och låtsades därmed att det inte var del av 

något. 

Låt oss flytta över till den osynliga teatern. Direkt genom att lägga fram det 

faktum att den osynliga teatern bestod av två personer som förde en argumentation 

kommer man fram till de krav som finns för ”simple acting”, dock så börjar problemen 

med denna gradering direkt här. Även då det fanns andra attribut, kläderna, påsar med 

paket, en relation personerna emellan var spelad och liknande, vilket då fyller kraven 

för ”complex acting”, så är frågan om det någonsin uppfattades som teater? Och om det 

inte uppfattas som teater kan man då hamna i skalan för acting och not-acting? Men om 

de åskådare som ser framträdandet tror att det är på riktigt, så har man på sätt och vis 

åstadkommit ett rent skådespeleri.  

Det handlar alltså i detta fallet om publikens reaktioner och mottagande, spelar 

det någon roll om åskådaren inte tror att det är skådespel? I fallet med osynlig teater så 

är målet att åskådaren skall tro att det är på riktigt, och detta borde då vara det ultimata 

utfallet. En av de delar som Kirby tar upp i slutet på sin artikel är hur även om 

åskådaren eller aktören tror på skådespeleriet eller inte, så ändrar detta inte den 

objektiva synen på framträdandet.
41

 Detta skulle i så fall innebära att det skådespel som 

användes i den osynliga teatern klassas som ”complex acting”. 

Acting och not-acting i teatern och dess historia 

För att förflytta oss till nästa del så hamnar vi i samtalet angående de olika bitar 

som funnits i teatern under hundratals år och som man fortfarande kan ses brukas idag, 

även här inleder vi med en diskussion i förhållande till acting och not-acting. Dock så är 

där flera delar som vi direkt kan utesluta, så vi börjar helt enkelt i den änden.  
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Till att börja med talar jag om människans interaktion, människor emellan men 

också mellan människor och djur, människor och natur. Detta är en naturlig del av 

människans beteende och har ingen koppling till den skala som Kirby har tagit fram, 

med andra ord så handlar det inte om skådespeleri i någon grad.  

Nästa del som jag nämner är de rituella sammanhang där människor genom 

musik och dans skapade sociala band genom att röra sig och skapa ljud tillsammans, här 

är det egentligen inte heller frågan om skådespeleri, men vi kan ändå närma oss den 

första graderingen som Kirby talar om, nämligen ”non-matrixed performing”. Jämför vi 

dessa rituella sammanhang och det som utspelar sig i dem kan man till viss del likna det 

vid dagens happenings. När man idag talar om happenings och det som egentligen 

utspelar sig, i skådespeleriform, talar vi om människor eller aktörer som är sig själva, 

klär sig som de brukar göra men som gör speciella saker. Det kan handla om att dessa 

går, dansar, talar, röker, leker med en hund eller nästan vad som helst, och det är de 

närmsta som vi kommer till de rituella sammanhang som jag talar om. Människor som 

utför någon slags handling utan att vara någon annan än sig själv. Även om en 

happening är bestämd till att vara happening och därmed ett slags framträdande, vilket 

de rituella sammanhangen inte tvunget var, så bär de rituella sammanhangen ändå på 

underhållande drag. 

Vidare så kommer vi in i den episodiska och den mimiska perioden, snabbt skall 

jag bara nämna hur man i den episodiska perioden levde i ett här och nu, alltså på 

samma sätt som en teaterföreställning är idag, det finns inget innan eller efter utan 

föreställningen är då den är. Den mimiska perioden följer med mimning som 

kommunikation och här har Kirby en utmärkt liknelse med spegelleken.
42

 Kirby börjar 

diskutera hur det i spegelleken kan vara skådespeleri men det kan också vara förutan 

det, det kan bestå av helt abstrakta rörelser vilket då skulle innebära att personerna 

involverade helt enkelt bara höjer och sänker sin arm, detta är då förutan skådespeleri. I 

det mimiska stadiet kan det komma att handla om ”simple acting” i det fall att den 

person som härmar studerar för att imitera den person som denne studerar. 

Följt talar jag om hur språket utvecklas till att hamna i det stadium då dans, 

sånger, riter, berättelser och något som kan liknas vid skådespel utvecklades, med syfte 

att skapa erfarenhet. Om vi fokuserar på berättande som är mitt huvudfokus under denna 

delen så är det knappast skådespeleri som vi talar om, möjligtvis så kan vi än en gång 
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hamna på stadiet för ”non-matrixed performing”, då den som berättar ses som en slags 

aktör, möjligtvis så kan det finnas fall där ”non-matrixed representation” kan synas om 

berättaren har något attribut till sin berättelse som försätter honom än mer i en roll. 

Delen kring den tidsrelaterade berättelsen är inte särskilt intressant i förhållandet 

till acting och not-acting, mer än att man möjligtvis kan tala om hur detta skulle bidra 

till den representativa delen. Fortsatt så kommer vi in på fakta kring hur det var 

förbjudet att skriva ner vissa texter, men det mest intressanta här består i hur det länge 

var normalen att man läste texter högt då litteratur var till för att höras, liksom med 

verserna i Veda var till för att höras. Detta är inte heller så mycket att diskutera i 

förhållandet till acting och not-acting, så vi fortsätter. 

Nästa del handlar om ritualer, eftersom jag inte går in närmre på någon speciell 

ritual så är det svårt att säga något exakt som ni kan relatera till, i denna text, om dess 

innehåll i förhållande till acting och not-acting, dock så är sanningen att ritualer som 

nämnt ofta var utformade för att även kunna vara underhållande och med detta kan vi se 

att det troligen finns möjlighet till att utforma de rituella sammankomsterna enligt eget 

val och därmed kunna få in alla de olika stegen i Kirbys kurva. Nästa del som kan 

kommenteras och gör det hela väldigt intressant är informationen kring hur syftet hade 

större fokus än själva skådespeleriet. Detta säger sig själv att det kan ha bestått av de 

flesta graderingar inom kurvan, men det kanske också betyda att den del som klassades 

som ”complex acting” kan ha utförts väldigt dåligt, medan den del som var ”non-

matrixed performing” var mycket bra, eller tvärtom. Som sagt förr, det var helt enkelt 

syftet som var det viktiga. 

 

Konst och antikonst i flash mob och osynlig teater 

Om man flyttar sig tillbaka till det konstnärliga arbetet så vill jag börja diskutera 

begreppen konst och antikonst. Om vi tänker oss att vi direkt skulle applicera Dickies 

syn på det hela så måste vi först svara på frågan ”Vad är teater?”. Likadant som jag sa 

angående konst så säger jag det samma om teater, börjar vi diskutera vad teater är så 

kommer vi aldrig komma fram till det som då skulle vara ”antiteater”. Istället får vi 

bygga vår analys på de olika tolkningar av begreppet antikonst som har presenterats. 

Outtalat kan man förstå att det är stor skillnad på delen för den osynliga teatern 

och för delen med flash mob, men vi skall ändå försöka föra en diskussion med de olika 

formerna sida vid sida. Den första förklaringen för begreppet antikonst kommer från 
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Nationalencyklopedin och består egentligen av tre olika förklaringar där den första 

säger att antikonst är konst som förnekar alla traditionella värderingar. 

Om vi då ser till båda de former som jag har brukat så kan man egentligen inte 

säga att de förnekar några traditionella värderingar. Även om formen på de båda är helt 

annorlunda från den traditionella teatern, vilket då hade kunnat göra att mitt arbete ses 

som att de inte bär på de traditionella värderingarna så anser jag inte att fallet är som 

sådant att detta skulle göra att mitt arbete kallades för antikonst. 

Nästa förklaring från Nationalencyklopedin talar om hur antikonsten saboterar 

och gycklar med vedertagna estetiska normer. Om man skulle tolka detta som att 

antikonsten, i detta fall antiteatern, då är en form som inte bär på de speciella drag som 

den vanliga teatern gör, det vill säga sådant som scen, salong, manus, skådespelare på 

scen, scenografi och liknande, så ja då är mitt konstnärliga arbete en form av antikonst. 

Detta då den saknar de vanliga eller – vedertagna - drag som teatern normalt sätt har. 

Fortsatt kommer vi till argumentet att antikonst skall ifrågasätta själva 

konstbegreppet och till och med konstens existensberättigande. Möjligtvis om man ser 

till det som var flash moben, så kan man ha börja fundera kring om detta är konst och 

därmed se det som ett ifrågasättande av konstbegreppet. Angående den osynliga teatern 

så är det egentligen samma sak där, fast ännu tydligare då denne form inte skall ses som 

teater utan skall vara osynlig på så vis att åskådarna tror att det är på riktigt. Är detta då 

konst? Angående ifrågasättandet kring konstens existensberättigande så anser jag att 

mitt arbete inte är i närheten av ett sådant ifrågasättande. Detta skulle då innebära att det 

på en punkt kan ses som antikonst och samtidigt ses som konst på en annan punkt. 

Vi har nu gått igenom några av de försök till förklaringar av antikonst i 

förhållande till det konstnärliga arbetet, självklart hade jag kunnat fortsätta att ställa det 

konstnärliga arbetet i förhållande till Dickies försök till förklaringar men jag anser att 

det räcker med att upprepa Dickies ord: ”The expression ’anti-art’ is slippery, 

sometimes used to mean one thing and sometimes another; and it is rubbery, sometimes 

it and its opposite are predicted of the same thing”. 

Konst och antikonst i teatern och dess historia 

Problematiken, om man vill uttrycka sig så, kring att applicera begreppen konst 

och antikonst på teatern och dess historia ligger i att det från början inte var konst, och 

om det inte är konst så kan man alltså inte applicera antikonst på det. Låt mig snabbt 



 29 

förtydliga; den era av teatern som jag har fokuserat på är teaterns uppkomst och 

utveckling, alltså framför allt innan man brukade ord som konst och teater. 

Jag skall dock försöka göra det ändå, men för att göra det måste vi vara överrens 

om att begreppet konst inte brukades på den tiden som jag nu skall applicera det på. Det 

är inte någon omöjlighet, men vi måste låta det påskina som att begreppet och formen 

konst var aktiv. Dock så är det troligt att det kommer höras från flera håll att det anses 

vara onödigt arbete, om konst inte fanns varför skall vi då låtsas att det fanns? Men som 

Kirby säger om acting och not-acting:”Perhaps some would say it is unimportant, but, in 

fact, it is precisely these borderline cases that can provide insights into acting theory and 

into the nature of the art.”
43

  

Om vi börjar på samma plats som där vi började med det konstnärliga arbetet, 

nämligen med det Nationalencyklopedin säger, att antikonst är konst som förnekar alla 

traditionella värderingar, då är det ett utmärkt tillfälle att tala om de rituella 

sammanhang där människor genom att röra sig och skapa ljud tillsammans skapade 

sociala band. Skulle man jämföra detta med någon slags teaterform i dagens samhälle så 

hade det troligen hamnat under teaterformen happenings. Bara att tala om happenings 

som teaterform så dras tankarna snabbt till begreppet antikonst av just den anledning att 

de inte följer de estetiska normerna för teatern, och med detta då inte heller de 

traditionella värderingarna. Med andra ord så skulle man kunna se på denna del av 

teaterns utveckling som antikonst.  

Vidare i teaterns historia, den episodiska och mimiska perioden, så har vi för det 

första i den episodiska perioden levnadssättet där man alltid är i ett slags här och nu. 

Tänker vi något abstrakt så kan man här se hur konsten, eller teatern börjar växa fram. 

Hur då vill ni kanske fråga? Jo, teatern är, som tidigare nämnt, alltid utspelad i ett här 

och nu. Med andra ord så börjar den episodiska periodens levnadssätt bära på drag från 

konst. Förflyttar vi oss till den mimiska perioden så har vi än fler drag av detta 

konstfenomen i och med utvecklingen av mim. 

Konstens frammarsch här är egentligen enklare att diskutera än teaterns 

frammarsch, av den anledning att jag diskuterar hur språket utvecklas och leder till 

framkomsten av organiserad dans, sång, berättande med mera. Frågan är då om man kan 

säga att dessa former av dans och berättande är antikonst om man förhåller dem till 

teatern? Dans som konstform utvecklades här, vilket då ger oss att dessa danser kan ses 
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som konst, men ställer vi denna dansform mot teatern så kan det istället ses som 

antikonst.  

Låt oss istället fortsätta med begreppet ritualer och rituella ceremonier. Det som 

man kan likna de rituella ceremonierna vid idag skulle vara en slags konstfestival där 

flertalet olika konstformer samspelar. Om de olika konstformerna framförs var för sig så 

skulle jag vilja påstå att det är frågan om ett flertal olika konstverk, men om de framförs 

tillsammans anser jag att det hade kunnat kallas för antikonst. 

 

Slutdiskussion 

Först och främst vill jag komma in på det vi har konstaterat under analysen.  

Flash moben har vi konstaterat att den bär på ett innehåll som sträcker sig till 

minst ”recieved acting” tack vare de attribut som brukades, den gula kappan som 

dessutom bars av flera personer. När de svarade på en fråga kring vad de gjorde finns 

det en chans att flash moben till och med sträckte sig till ”simple acting”. 

Den osynliga teatern nådde sig fram till ”complex acting” då de fanns flera olika 

attribut men också flera olika former av skådespeleri. Jag vill även, återigen, nämna hur 

Kirby påstår att även om åskådare eller aktören tror på skådespeleriet eller inte, så 

ändras inte graden av skådespeleri. 

När vi ser på hur acting och not-acting spelar roll i den förhistoriska teatern så är 

det intressant hur man ser att det mer och mer utvecklas i riktning mot skådespeleri, och 

att den sista formen vi diskuterar, ritualer och religiösa sammankomster, så har vi 

kommit så pass långt att det finns möjlighet för ett så pass utvecklat skådespeleri som 

”complex acting” men att det samtidigt finns plats för ”non-matrixed performing”. Och 

det verkligt intressanta med denna utveckling av teater och skådespeleri är att där vi 

slutar i denna text, så må skådespeleriet vara utvecklat men det är fortfarande syftet som 

har all fokus. 

Vidare ser vi på konst och antikonst i flash moben och den osynliga teatern. 

Sammanfattningsvis så kan vi se att båda formerna inte följer standarden för den 

traditionella teater, det vill säga att spela på en scen, att följa en text och att bruka 

”riktigt” skådespeleri. Även om det inte är ett försök till att ifrågasätta teatern eller 

konsten så bär ändå produktionen på så pass tunga skillnader så att det bör hamna under 

rubriken antikonst. 
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Och slutligen samtalet kring konst och antikonst i teatern och dess historia visar 

på att många av de förhistoriska formerna av teatern bär på tydliga drag av antikonst. 

Den era som här diskuterats var inte en era präglad av begrepp som konst, eller för den 

delen antikonst utan vi har istället fått påskina att det var så. Men det blir väldigt 

intressant när man kan se att antikonsten då ser ut att ha kommit innan konsten. Detta 

kanske inte verkar särskilt konstigt, normer byggs ju upp någonstans ifrån, men det som 

är intressant är antikonsten när den kom upp till ytan under 1900-talet, i form av 

happenings och pop-art så blev detta nästan som ett ramaskri, detta trots att det 

egentligen bara var ett slags återgående till teatern och konstens början. 

Jag skulle inte vilja påstå att det finns något dilemma angående acting och not-

acting, varken i teatern och dess historia eller i det konstnärliga arbetet som producerats 

om det inte var för det faktum att acting och not-acting spelar så ofantligt stor roll in i 

hur man ser på teater idag. Med andra ord, nästan allting handlar om skådespeleriet. Se 

bara till de rituella sammankomster och religiösa festivaler som nämns i slutet på delen 

för Teater och den förhistoriska teatern, här var det fortfarande inte skådespeleriet som 

var i fokus utan själva syftet. 

Så låt oss en sista gång se på hur flash moben och den osynliga teatern fyller 

sina syften och sin gradering av skådespeleri. Den osynliga teatern, vi har redan 

konstaterat att den kan vara del av ”complex acting”, och att den kan ses som antikonst 

men, hur kan något som då består av komplext skådespeleri vara antikonst?  

Jämför detta med flash moben, vi kom här fram till att flash moben kan vara på 

gränsen till ”simple acting”, men egentligen bara vid det tillfälle då deltagarna faktiskt 

besvarar en fråga. Det som gjorde att flash moben kunde bestå av antikonst handlade 

om hur denna inte brukade en scen eller andra traditionella delar från teatern. 

Det kan hända att det bara är jag som än en gång behöver en tydliggörare, men 

jag vill delge den här ändå. Den osynliga teatern består alltså av skådespeleri, komplext 

sådant, men som aldrig skall ses som skådespeleri utan har som syfte att få de som råkar 

bli åskådare att tro att det är på riktigt. Detta är alltså en form som man kallar för teater, 

trots att det aldrig från mottagaren skall ses som teater. 

Låt oss då kolla på flash moben, visst det är ett faktum hur denna kan bestå av 

nästan vad som helst, det vill säga dans, samtal, sång eller skådespeleri. Men det är 

också ett faktum att när man får syn på en flash mob på stan så tänker man direkt att det 

är något slags performance. Dock så talar man väldigt sällan om flash mob som ett 

teaterfenomen, istället är det bara ett fenomen. 
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Problematiken som jag ser i detta är att den form som åskådaren aldrig ser som 

teater, alltså den osynliga teater, ses som konst och därmed teater och är dessutom 

etablerad som detta. Samtidigt uppfattas den form som faktiskt ses som teater, eller 

performance, alltså flash moben, som antikonst. Detta innebär att de olika 

teaterformerna aldrig, begreppsmässigt, kommer till sin rätt när man diskuterar dem.  

 

 

 

 

Sammanfattning 

Med inspiration från Byteatern i Kalmars produktion Instant Strindberg 

International och performancegruppen Improv Everywheres produktion Quadruplet 

walk producerade jag under hösten 2012 ett experimentellt konstnärligt arbete för att 

undersöka möjligheten till ett samspel mellan teaterformerna flash mob och osynlig 

teater.  

Men är de två olika formerna verkligen teater? Och vad är det som gör något till 

teater? Genom att ställa det konstnärliga arbetet mot teoretiskt material har frågorna 

diskuterats med begrepp som konst och antikonst, acting och not-acting i fokus.  

Så vad innebär not-acting och vad är egentligen antikonst, och vad är det som 

gör teatern till teater? Den förhistoriska teaterns framkomst och utveckling visar på hur 

skådespeleriet utvecklas från en extremform av not-acting till en extremform av acting, 

hur den förhistoriska teatern innan begreppet och formen konst utvecklats snarare bar på 

drag av det vi idag kallar antikonst än på drag från själva konstformen. 

Fortsatt finner vi att den osynliga teatern är en väletablerad teater som klassas 

som konst, trots att det åskådaren ser aldrig ses som teater medan flash moben ofta ses 

som teater men ändå ofta klassas som antikonst. Men frågan kvarstår: 

Är det skådespeleri som gör det till teater? 
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Bilaga A - Deltagare Flash mob 

Nike Christofferson Borgeke 

Född: 1994 

Bostadsort: Malmö 

Mail: nikeborgeke@hotmail.com 

Längd: 172 cm 

Klädstorlek: 36 

 

 

 

 

Cristina Boccia 

Född: 1981 

Bostadsort: Göteborg 

Mail: cristinaboccia@hotmail.com 

Längd: 170 cm 

Klädstorlek: 38/40 

 

 

Catherine Brenner 

Född: 1981 

Bostadsort: Malmö 

Mail: catherine.booking@live.com 

Längd: 165 cm 

Klädstorlek: 34/36 

 

 

 

 

 

mailto:nikeborgeke@hotmail.com
mailto:cristinaboccia@hotmail.com
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Deltagare Flash mob 

 

Linn Gyllenström 

Född: 1991 

Bostadsort:  

Mail:  

Längd: 167cm 

Klädstorlek: 36 

 

 

 

 

 

Frida Gällblad 

Född: 1995 

Bostadsort: Malmö 

Mail: tussche@hotmail.com 

Längd: 167 cm 

Klädstorlek: 36 

 

 

 

Nathalie Jönsson 

Född: 1994 

Bostadsort: Lund 

Mail: pixelina94@hotmail.com 

Längd: 165 cm 

Klädstorlek: 36 

 

 

 

mailto:pixelina94@hotmail.com
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Bilaga B - Deltagare Osynlig teater 

 

 

 

Sofia Lindén 

Född: 1991 

Bostadsort: Göteborg 

Mail: sc.linden@spray.se 

Längd: 172 cm 

Klädstorlek: 38/40 

 

 

 

 

 

 

 

Thore Friberg 

Född: 1989 

Bostadsort: Hässleholm 

Mail: thorefriberg@hotmail.com 

Längd: 182 cm 

Klädstorlek: 180/75 

  

mailto:sc.linden@spray.se
mailto:thorefriberg@hotmail.com
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Bilaga C - Stylister 

 

Makeup- & hårstylist 
Ellinor Ehnbom Rosander 

 

Hej! 

Mitt namn är Ellinor och jag är snart 19 år. Jag 

är bosatt i Skanör men utbildar mig till Makeup- 

och hårstylist på Frans Suell och Jörgen kocks 

gymnasium i Malmö. Jag tar studenten i juni 

2013 och är då diplomerad Makeup- och 

hårstylist. 

 

Jag har alltid varit väldigt kreativ och intresserad utav arbeta färg och form. Under mitt 

andra gymnasieår deltog jag i två tävlingar; IAHS 2012 där jag tog tredje plats i 

håruppsättningar - fantasy samt andra placering i Yrkes SM stylist/makeup 2012. Till 

våren kommer jag att tävla i skånemästerskapen inriktning stylist. Förutom tävlingar har 

jag lagt makeup inför två modellfotograferingar samt en modevisning för Proms & 

weddings i Malmö. Under halloween 2012 gjorde jag också många horror makeuper 

inför olika events. 

 

Under höstterminen 2012 har jag en dag i veckan praktiserat på och lagt makeuper för 

Christian Dior i Magasin du Nord, Köpenhamn. Jag har även andra arbetserfarenheter; 

Jag har under två somrar arbetat i en blombutik som butiksbiträde och med torghandel 

och jag har erfarenhet som kontorsbiträde och köksbiträde. 

Just nu är jag en VIP-bloggare för Mondoblog.se där jag har en Makeupblogg där man 

kan ta del av mina arbeten.  

www.mondoblog.se/Naken 

För kontakt: 

Elli_e_r@hotmail.com 
073-612 15 15 
 
N. Sparvstyckevägen 11A 
239 32 Skanör 

 

 

http://www.mondoblog.se/Naken
mailto:Elli_e_r@hotmail.com
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Malin Hjelm 

0735-115552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Hellberg 

0720-287705 
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Bilaga D - Fotograf 
 

Mitt namn är Johan Grip och jag har drivit mitt företag  

”Fotograf Johan Grip” i snart 4 år.  

Jag har fotostudio i Hässleholm och jag fotograferar allt  

mellan himmel och jord.  

Jag är verksam i hela Sverige så tveka inte kontakta mig  

redan idag! 

 

 Fotograf Johan Grip 
 

Webb: www.JohanGrip.se 

FB: www.facebook.com/JohanGrip.se 

Tele: 0760362243 

Email: Johan@JohanGrip.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.johangrip.se/

