
Scenisk	  Rörelse	  	  

Ämnet	  scenisk	  rörelse	  arbetar	  med	  allt	  det	  som	  skådespelaren	  gestaltar	  med	  sin	  
kropp.	  Målet	  med	  den	  sceniska	  rörelsen	  är	  förmågan	  att	  fritt	  kunna	  välja	  det	  
önskade	  uttrycket,	  medlet	  är	  att	  metodiskt	  träna	  skådespelaren	  i	  utvalda	  moment	  
tills	  dess	  kroppen	  förmår	  utföra	  det	  skådespelaren	  vill	  gestalta	  samt	  har	  förmågan	  
”att	  vara	  på	  rätt	  plats	  i	  rätt	  ögonblick”.	  

Skådespelaren	  använder	  kroppen	  som	  medel	  för	  sina	  sceniska	  uttryck.	  Kropp	  i	  
samspel	  med	  ensemble	  och	  berättelse	  samt	  övriga	  omständigheter	  såsom	  kostym	  
och	  scenografi	  är	  det	  som	  tillsammans	  med	  publiken	  skapar	  teaterföreställningen.	  
Kroppen	  är	  skådespelarens	  instrument.	  

Kvalitén	  på	  det	  konstnärliga	  uttrycket	  beror	  dels	  på	  skådespelarens	  förmåga	  att	  
använda	  sitt	  instrument	  dels	  på	  hur	  uttrycksfullt	  instrumentet	  förmår	  vara.	  
Skådespelaren	  är	  således	  både	  instrumentet	  och	  den	  som	  spelar	  på	  instrumentet.	  

Skådespelarens	  kropp	  tränas	  i	  smidighet,	  styrka,	  uthållighet,	  närvaro	  och	  
avspänning	  samt	  i	  hållning	  och	  koordination	  såväl	  individuellt	  som	  i	  samspel	  med	  
andra.	  	  

”Att	  vara	  på	  rätt	  plats	  i	  rätt	  ögonblick”	  

Jag	  lånar	  Rudolf	  von	  Labans	  indelning	  ”	  tid,	  rum,	  energi	  och	  form”	  för	  att	  
kortfattat	  förklara	  syftet	  med	  den	  sceniska	  rörelsen.	  

En	  skådespelare	  ska	  inte	  säga	  sin	  replik	  för	  tidigt	  eller	  för	  sent	  utan	  måste	  vara	  
lyhörd	  för	  den	  rätta	  tidpunkten.	  En	  skådespelare	  ska	  inte	  komma	  med	  sin	  impuls	  
till	  handling	  för	  tidigt	  eller	  för	  sent	  utan	  måste	  vara	  rätt	  i	  relation	  till	  
sammanhanget.	  Dessutom	  ska	  skådespelaren	  befinna	  sig	  på	  rätt	  plats	  i	  rummet	  
och	  i	  relation	  till	  medspelare,	  scenografiska	  element,	  ljus,	  publik	  etc.	  

Dessa	  två	  komponenter,	  tid	  och	  rum,	  kräver	  medveten	  relation	  till	  en	  tredje,	  
energi.	  Skådespelaren	  måste	  således	  också	  ha	  förmåga	  att	  anpassa	  rätt	  mängd	  
kraft	  till	  uppgiften.	  För	  mycket	  eller	  för	  lite	  energi	  placerar	  skådespelaren	  fel	  i	  tid	  
och	  rum.	  Anpassningen	  av	  dessa	  tre	  komponenter	  avgörs	  från	  ögonblick	  till	  
ögonblick,	  allteftersom	  handlingen	  fortskrider.	  Lite	  för	  nära	  en	  medspelare	  kan	  



vara	  lika	  förödande	  för	  det	  konstnärliga	  resultatet	  som	  lite	  för	  långt	  ifrån.	  Lite	  för	  
snabb	  eller	  för	  långsam	  handling	  eller	  felaktig	  dosering	  av	  kraften	  likaså.	  Rätt	  
utförande	  av	  det	  som	  ofta	  kallas	  för	  ”timing”	  är	  en	  avgörande	  faktor	  för	  om	  en	  
scen	  fungerar	  eller	  inte.	  Jag	  menar	  att	  ”timing”	  innebär	  rätt	  anpassning	  till	  tid,	  
rum	  och	  energi.	  	  

En	  teaterföreställning	  är	  också	  strukturerad	  i	  en	  medveten	  form	  som	  är	  en	  viktig	  
del	  i	  den	  konstnärliga	  helheten.	  Även	  en	  rörelse	  eller	  en	  fysisk	  aktivitet	  utgör	  en	  
form.	  Detta	  uppmärksammas	  i	  ämnet	  rörelse.	  Formen	  är	  den	  nödvändiga	  
förpackning	  som	  berättelsen	  förmedlas	  i.	  Den	  visuella	  bilden,	  placeringen	  av	  allt	  
på	  scenen,	  från	  kulisser,	  rekvisita	  och	  medspelare	  till	  minsta	  fysiska	  gestaltning	  är	  
betydelsebärande.	  Allt	  detta	  tillsammans	  utgör	  föreställningens	  form	  och	  ingår	  
också	  i	  ”att	  vara	  på	  rätt	  plats	  i	  rätt	  ögonblick”.	  

Gestaltning	  av	  en	  roll	  

Skådespelarens	  huvudsakliga	  uppgift	  är	  att	  gestalta	  en	  roll.	  	  Skådespelaren	  
använder	  sin	  kropp	  för	  att	  gestalta	  sina	  roller.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  
skådespelaren	  är	  medveten	  om	  sitt	  eget	  personliga	  sätt	  att	  röra	  sig,	  först	  då	  kan	  
en	  roll	  gestaltas	  som	  skiljer	  sig	  från	  det	  egna	  rörelsemönstret.	  Då	  kan	  rollens	  figur	  
ha	  tyngdpunkten	  på	  ett	  annat	  ställe	  eller	  ha	  andra	  rytmer	  eller	  spänningar	  i	  
kroppen	  än	  skådespelaren	  har	  privat.	  Medvetenheten	  om	  den	  egna	  kroppen	  
hjälper	  skådespelaren	  att	  fritt	  gestalta	  andras	  kroppar.	  	  

Apropå	  teaterutbildning	  

Teaterns	  existens	  förutsätter	  samverkan	  med	  det	  omgivande	  samhället.	  Utan	  
åskådare,	  publikens	  reaktioner,	  recensenter,	  kritik	  och	  debatt	  ingen	  teater.	  
Teatern	  definieras	  ständigt	  om	  i	  relation	  till	  samtiden.	  Detta	  faktum	  påverkar	  alla	  
ämnen	  på	  skolan,	  så	  ock	  rörelseämnet.	  
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