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Inledning
Mina kunskaper och kompetenser är utvecklade inom kultursektorn och högskolan.
Mina kompetenser är kopplade till produktionsprocesser, och risktagande i relation till
ett projekts helhet och rumslig gestaltning. Jag arbetar både med pedagogiska,
konstnärliga och vetenskapliga metoder, med egen produktion och på uppdrag i
samarbete med andra.

WS för personal på K3 Foto Håkan Magnusson

Kulturen "Märk väl"

Foto Håkan Magnusson

"Mysterius gift from the sky"

Foto Elias Björn

Kulturprojekt Solna kommun Foto HM
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Främsta Kompetenser
Undervisning/ Pedagogik
•

•

•
•

•

•

Programansvarig i 6 år för utbildningsprogrammet Scen - och teaterteknologi vid
K3 Malmö högskola. Förutom utveckling av programmet och dess kurser, hade
jag ansvar för budget och 4 medarbetare och gästlärare.
Undervisat, utvecklat och varit kursansvarig för kurser inom
utbildningsprogrammet Scenproduktion, så som: Teaterproduktion,
Utställningsproduktion, Performanceproduktion, Introduktion till
forskningsfrågor, Examenskursen mfl.
Utveckling av fristående kurser med titlar som, Utställningsproduktion,
Utställningsdesign, Performing Arts as Transboundery Action
Undervisat i processer kopplade till rum, kreativitet, risktagande, skiss,
scenografi och kostym på olika lärosäten, så som; Mastersprogrammen på
Konstuniversitetet i Finland (Erasmus utbyte 2016), Masterutbildningen i
Teaterpedagogik på Professionshögskolan Metropol i Köpenhamn, Lunds
universitet på kursen Teaterns Teori och Praktik. Men även i andra sammanhang
som tillexempel: Liaf - Lofoten international art festival, Estetkongress i
Drammen. WS serie med Ny cirkus gruppen Karavan i Malmö.
Deltagit vid två NU Högskolekonferens -14, -16. Med arbeten "Att hitta på något
och göra det" och "Devising". Bägge med inriktning mot kreativitet, innovation
och deltagarinflytande.
Arbetade i Stockholm och Solna kommun under 80talet, med pedagogiska projekt
kopplade till estetiska lärprocesser mot barnomsorgen.

Scenografi/ kostym/ scenkonst
•
•

•
•
•
•
•

Arbetat som scenograf och kostymdesigner inom teater på såväl institutioner, fria
grupper och med egna projekt sedan mitten av på 80 talet (Se lista nedan)
Egna scenkonstprojekt. Bland annat två större performance projekt i Dome of
Vision i Köpenhamn, tillsammans med Hans Peter Tomilla - "Symmphonny
Parallel Action" och "Mysterius gift from the sky”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=gX-Bpu2hN28
Gäst performer som"The white quiet indian" i Sister Academys "Simrishamn Take
over. http://sistersacademy.dk/
Medlem i scenkonstkollektivet "Kollaborativet" i Malmö http://kollaborativet.se/
Sakkunnig i tillsättande av scenografi - lektorat på Dramatiska institutet 2007
Deltog i teaterfestivalen i Tammerfors med ”Fernando Krapp har skrivit det här
brevet till mig”
1993
Representerade Sverige för Dramatiska Institutet på Scenografi -Quadrinalen i
Prag 1991
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Design/Utställning
•

Jag har utvecklat kurser inom utställningsmediet, både inom programmet Scen
och teater-teknologi samt som fristående kurs på K3.

•

På Kulturen har jag designat tre utställningar 2006 "Varför spara detta", 2008 2009, "Märk väl" och "Gjort det själv" i basutställningen ”Folkkonst och design”.

•

Undervisar utställningsdesign ”Museologi” Lunds universitet

2018 -

Anställningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adjunkt inom området scenproduktion. K3 Malmö högskola Programansvarig för utbildningen Scen- och teaterteknologi
Biträdande föreståndare "Teaterkollo" Stockholm Blidö 1998
Hemtjänst
Stockholms kommun
50%
Fritidspedagog Stockholms kommun
50%
Rekvisitör/ Scentekniker Kungliga Dramaten
Posten
Barnskötare Stockholms kommun
Barnomsorgen Solna Kommun

2001 -2017
2001- 2006
1988- 1989
1988- 1989
1987 -1986
1984 -1986
1983 -1984
1978- 1983

Egna konstprojekt
Jag har deltagit i flera grupputställningar samt gjort egna utställningar. (Se lista)
Medlem mellan 2010 - 2015 i galleri och ateljéförening Cirkulations Centralen i Malmö.
Styrelsemedlem 2011 - 2015.
Gislaveds konsthall

2013

”Mitt Gislaved”
Grupputställning tillsammans med medlemmar från Cirkulations Centralen.
Galleri 44 i Stockholm
”Limitid Echoes”

2012-13 Dec – Jan

Grupputställning tillsammans med medlemmar från Cirkulations Centralen.
Teatermuseet i Malmö

2012 jan-mars

« Cirque dans deux salles » Utställningen var på temat cirkus. Jag ställde ut målningar,
grafik, fotografi och installationer.
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Cirkulationscentralens galleri

2011 dec

Deltog i samlingsutställning på Cirkulationscentralen med verket « Cirque avec
l'hippopotame et une fille”
En installation i blandteknik.
Skånes konstförening

2010

Deltog som med utställare i koreografen Ingrid Cognes konstverk « Restes »,
tillsammans med konstnären Olof Broström

Performance
”Bäbisrummel” rejvparty för bäbisar och föräldrar.
Bäbisrummel är ett platsspecifikt projekt som kan anta lite olika former och storlekar och
spelas på olika platser och olika länge.
http://kollaborativet.se/?page_id=1747

2018 -

Performance i Dome of Vision Danmark
” The mysterious gift from the sky”

2015

Interdisciplinärt konst och pedagogiskt projekt. Ett möte mellan pedagogik,
deltagarkultur och scenkonst. Deltagare från olika discipliner genomför en föreställning
samt WS inför och tillsammans med en publik.
http://domeofvisions.dk/mysterious-gift/
https://www.youtube.com/watch?v=gX-Bpu2hN28
”Symmphonny Parallel Action”

2014

Interdisciplinärt konst och pedagogiskt projekt. Ett möte mellan pedagogik,
deltagarkultur och scenkonst. Deltagare från olika discipliner genomför en föreställning
samt WS inför och tillsammans med en publik.
http://domeofvisions.dk/event/theatre-pedagogy-more/

Medverkan i Elias Björns verk:
”Konstruktion Version A” Studio 44
”Re:cut”
Bergen Konsthall
”I statisk balans” – Krognoshuset

Stockholm
Bergen (NO)
Lund

2012
2017
2019

http://www.eliasbjorn.com/
http://www.krognoshuset.se/elias-bjorn/
Performance på Gallerinatten Malmö
Utanför Moderna museet
”Sandwichman” Malmö

2012
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Frilansuppdrag inom scenkonstområdet
Undervisning
Undervisning på act fact i performance esttetik, rum., kostym, devising
http://www.act-fact.dk/

2018 –

Återkommande undervisning i utställningsdesign
Lunds universitet – Museologi

2018 -

Undervisning på Professionshögskolan Metropol i Köpenhamn
Master programmet för teaterpedagogik.

2014 -2016

Återkommande undervisning på Lunds Universitet
TTP - Teaterns teori och praktik

2012 –

WS ledare/ handledare

hösten 2011

Nycirkus kollektivet Karavan i Malmö
Jag handledde och genomförde en serie WS tillsammans med Ellen Spens (performer
från Cantabile2 dk.). Vi arbetade med gruppen, för att utveckla nycirkuskonstestetiken
med hjälp av postdramatisk teaterestetik inför förställning ”Days of war - Nights of
love”. Föreställningen spelades under hösten i Malmö.

Scenografi/Kostym/projektledare
Scenograf
i gruppen Kollaborativets arbete med projektet ”När vi lyser för varandra”
scenografi till föreställningen ”Det som rör oss – ett performativt laboratorium
i teckenspråkets universum”.

2017

Scenografi
Jag gjorde scenografi till föreställningen ”Vingar”, för Drömmarnas Hus i Malmö
Rosengård. En föreställning i samarbete med ungdomar i Malmö
Regi: Liza Fry.

2010 – 2011
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Scenograf o kostymdesigner

2001 jan- maj

Kulturhuset i Stockholm
Jag gjorde Scenografi, kostym och projektioner dansföreställningen ”Qzone”
Examensarbete för koreografen Favela Vera Ortiz på Danshögskolan i Stockholm.
Projektledare

2001

Projektledare för invigningen av ”Ungdomens hus” I Skarpnäck i Stockholm
Teknisk koordinator

1999- dec.

Jag arbetade som teknisk koordinator för ett av områdena under ”Kulturdagarna i Gamla
Stan” En stor fest kring det nya millenniet. Hela Gamla Stan var ett festområde som
Stenbeck finansierade. Jag samordnade, teknik och transporter i anslutning till
etablering och av etablering, Bland annat byggdes en beridarebana nedanför slottet, där
medeltida ryttarspel genomfördes.
Projektledare/scenograf

1998-1999

Arbetade som en av flera projektledare inom Enskedespelen. Vi genomförde ett större
skolprojekt med 300 högstadieelever som i samarbete med Enskedespelen satte upp
”West side story” i kulturhuset i Skarpnäck, Stockholm. Jag gjorde även scenografi,
kostym och använde mediateknik till föreställningen. Allt i samarbete med eleverna.
Biträdande föreståndare teaterkollo

1999 juni- augusti

Jag arbetade som biträdande föreståndare med ansvar för ekonomi på ett teaterkollo på
Blidö i Stockholms skärgård. Kollot drevs av Stockholms kommuns sommarbarnsbyrå.
På teaterkollot arbetade vi med teaterträning och genomförde en större
helaftonsföreställning ute i det fria. Detta upprepades fyra gånger med ett 40-tal barn i
olika åldrar.

Scenograf och kostymdesigner

1996-1997

Tre uppsättningar på Örebro länsteater
Kostym design till ”En midsommarnattsdröm”
Regi Göran Parkrud Koreografi Kajsa Giertz
Scenografi, kostym och projektion till ”Nora Schahrazades drömda liv”
En pjäs för barn och unga som byggdes för turné.
Regi Tomas Oredsson
Använde projektioner som jag producerade själv.
Kostym till ”Per Gynt”
Regi Göran Parkrud Koreografi Kajsa Giertz
I bägge de stora uppsättningarna « En midsommarnattsdröm » och « Per Gynt » fanns ett
stort inslag av koreografiska överväganden och båda uppsättningarna la stor vikt kring
detta. Det innebar att jag själv deltog i dans Ws som var i anslutning till
repetitionsarbetet.
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Scenograf och kostymdesigner

1993-1996

Fyra uppsättningar på Borås stadsteater
Scenografi och kostym till ”Det är från polisen”
Regi Birgitte Ornstein
Scenografi och kostym till ”Stjärnor på morgonhimlen”
Regi Med Reventberg
Kostym och projektion till ”En uppstoppad hund”
Regi Göran Parkrud
Gjorde bildspel i foajén till stora scenen.
Scenografi och projektioner till
Regi Karin Enberg

”Höga visan”

Scenografi/Kostym/projektledare

1995

Teatergruppen Sycorax i Helsingborg
Jag tillsammans med Christin Bierbrier, konstnärlig ledare för gruppen Sycorax, producerade
och genomförde detta projekt i Helsingborgs hamn. Uppsättningen var Spöksonaten och vi
gjorde den i en gammal och väldigt stor fabrikslokal nere i södra hamnen.
Förutom att producera själva projektet med ansökningar och annat gjorde jag scenografi och
kostym samt projektioner.
Christin Bierbrier stod för regin.
Scenografi och kostym
”Klick” Komediteatern

Regi Mikael Riise
1995

Scenografi och kostym
Barnkammarmusikgruppen ”Lille Mozart” Regi Mikael Riise

1995

Scenografi och kostym

1993

Teatergruppen Jordcirkus i Stockholm
Scenografi och kostym till föreställningen ”Kjolen” i regi Johan Petri
Scenografi

1993

Kulturhuset hörsalen i Stockholm
Jag gjorde scenografi till dansföreställning ” I min trädgård”
Regi Sara Salminen dans Virpi Pahkinen
Scenografi och kostym

1992-1993

Två uppsättningar på Stockholmsstadsteater
Jag gjorde Scenografi, kostym och projektioner till föreställningen « Fernando Krapp har
skrivit det här brevet till mig. »
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i regi av Birgitte Ornstein
Jag gjorde Kostymdesign och scenografi (assistent) till föreställningen ”Andorra” i Regi
av Benny Fredriksson
Scenografi och kostym

1992

Teaterhögskolan i Stockholm
Jag gjorde scenografi/ kostym och projektioner till « Ett drömspel »
Regi av Keve Hjelm
Scenografi
4 stycken scenografier med teatergruppen X-2 teatern. Regi Gunnar Aronsson
”Syster/syster” på Fri scen Skeppsholmen, ”Samum” på Strindbergsmuséet, ”Sitta
Vackert” Södra Teatern, ”Tjurrusning/Kattklösning” Klassiska teatern Stockholm
1985-87

Utbildning
”Magister i Drama och tillämpad teater”. Institutet för de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Stockholm universitet.
2017Pågående – de lekfulla undervisningsmomenten är ämnet i den avslutande uppsatsen.
Högskolepedagogiska kurser om 55HP på Malmö högskola
–

”Senior adjunkt” Kompetensutveckling för adjunkter om 30hp

–

Handledaren som brobyggare mellan teori och praktik 5hp

–

Konsten att handleda akademisk skrivande 7,5 hp

–

Akademiskt lärarskap 5hp

–

Media Estetik och estetik i lärarutbildningen 7,5 hp

”Master i teaterpedagogik” 120 hp

2004– 2016

2009-2012

Studierna bedrevs på Professionshøjskolan Metropol i Köpenhamn men min examen är
utfärdad av Universität der Künste Berlin, som har examensrättigheterna till
utbildningen.
Fokus i utbildningen ligger inom samtida scenkonst, estetiska läroprocesser, didaktik,
pedagogik och konstnärligt/pedagogiskt ledarskap. "Serendipitet i det pedagogiska
arbetet, Den emanciperade scenproduktionsstudenten –ett påhitt!
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”Magister i Praktisk kunskap” 82,5 hp

2005-2007

Jag har läst min magister i praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Saknar 7,5 HP
men har skrivit och är godkänd på den avslutande magisteruppsatsen med titeln:
”En scenografs reflektioner över sina kunskaper och drivkrafter” den finns att läsa på:
http://www.uppsatser.se/uppsats/497bb3cc75/

Utställningsgestaltning- "Vägen från form till innehåll" 30hp

2005- 2006

Examen från Linköpings universitet som gav kursen i samarbete med Riksutställningar.
Teatervetenskap 67,5 hp

1998-1999

Stockholms universitet, teatervetenskapen.
Teater- Estetik- Pedagogik 15hp
Examen utfärdad vid Mitthögskolan.

1997-1998

Teaterscenografi 180 hp
Konstnärlig högskolexamen från Dramatiska institutet.

1989- 1992

University of Theatre - Institutet för scenkonst i Pontremoli Italien

1988

Deltog i det pedagogiska projektet « University of Theatre » på Institutet för scenkonst »
Pontremoli Italien. Institutet arbetade i samma tradition som Grotowski och andra inom
laboratorie- teatern traditionen. Utöver att delta som skådespelar gjorde jag även
scenografi till den avslutande produktionen « Pontremopolis » kursen varade i 3 mån.
http://www.institutetforscenkonst.com/
Grundskolan för konstnärlig utbildning. « Grundis »

1981-1982

Folkhögskola med måleri, grafik, skulptur och keramik. Min inriktning
var grafik.
Barnskötarexamen

1980-1981

Konferenser
Nationell estetisk kongress på Malmö latin
2017
Deltog med tre bidrag: Föreläsningar om Estetisk lärprocesser och devising samt WS i
kostymdesign
9

NU konferens

2014, 2016

Nationell högskolepedagogisk konferens
Deltagit med bidragen - "Att hitta på något och göra det” samt "Devising"

Möte 09

2009 april

Deltog i det tvärkonstnärliga projektet Möte 09, som försiggick i fyra städer i Sverige
under våren 2009. Där möttes konstnärer och forskare från olika discipliner och länder,
för att arbete med gränssnittet mellan scen och salong/ aktör/ publik och deltagare.
Initiativtagare var det koreografiska nätverket Produkt.nu/ Hybris konstproduktion

Kurser inom scen o media

1995-2000

–

2veckors. Bildproducentutbildning. Dramatiska institutets fortbildning i
samarbete med Sveriges television.

–

6veckors. Marknadsföring för kulturarbetare. Kulturarbetsförmedlingen

–

3 mån. Scenografi för TV- mediet. Dramatiska institutets fortbildning I
samarbete med Sveriges television.

Språk
Svenska modersmål
Engelska - Goda kunskaper
Norska/ Dansk - God förståelse
Övrigt
Styrelsemedlem i Cirkulations Centralen
Styrelse ordförande Kollaborativet 2016 -17
Styrelsemedlem i BRF Östergård 2006 - 2010
Valberedning BRF - Östergård 2015 - FF
Eget företag sedan 2000 - Multi Vision. Med verksamhet inom kultursektorn med fokus
på design och utbildning samt projektledning
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