
INGEN SCENKONSTNÄR ÄR EN Ö 
Teaterhögskolan i Malmö och det fria scenkonstlivet. 
 
I Malmö är det fria scenkonstlivet ovanligt fritt. I bemärkelsen att det söker 
egna vägar, i stort och smått. Teatr Weimar, Teater Mutation, 
Teaterrepubliken, Institutet, Banditsagor, Bombina Bombast, Potato Potato, 
Teater Foratt, scenkostkollektivet Vitterheten. Namnen är bara början på en 
lista över de många konstellationer av scenkonstnärer som alla har det 
gemensamt att de genomgått eller genomgår någon utbildning på 
Teaterhögskolan i Malmö. Eller har medlemmar som varit verksamma bland 
lärarkåren. Turteatern och Teater Tribunalen i Stockholm kan också räknas in i 
skaran.  
 
Kanske började sambandet mellan Teaterhögskolan och frigruppslivet redan 
med Darling Desperados så tidigt som 1987. Och med Ensembleteatern i 
början av 1990-talet. Men det var i och med Teater Terrier år 2000 som 
fenomenet blev tydligt. I historieskrivningen kring gruppen betonas att den 
bildades av nyligen avgångna studenter från Teaterhögskolan.  
 
Skolan har alltid visat stolthet över att så många av dess studenter går vidare 
till frigruppsverksamhet, en stolthet som också inspirerar nya studenter att 
våga försöka. Goda relationer med Region Skånes teaterhandläggare och 
Kulturstöd Malmö bidrar till att studenter kunnat ägna sig åt 
frigruppsverksamhet samtidigt som de gått utbildningar på skolan. Det finns en 
frisinnad syn på gränserna mellan utbildning och utövande, en växelverkan 
som gynnar båda. 
 
För att leta efter förklaringar kanske teatersituationen i Malmö och Skåne som 
helhet kan vara en början. Det finns bara en stor talteaterinstitution i Malmö, 
Malmö Stadsteater (Göteborg och Stockholm har vardera två). Skåne saknar 
regionteater. Just regionteatrarna var tidigare viktiga som praktikplatser och 
kanske också första anställningstillfälle för utexaminerade 
skådespelarstudenter. Men i och med en ständigt krympande arbetsmarknad, 
där fasta anställningar är ett minne blott, blev alternativet att starta en frigrupp 
alltmera attraktivt. Detta kan också ha bidragit till frigruppernas 
statusförändring. Nu ses de som spännande experimentfält för nya 
scenkonstformer: den postdramatiska teatern har i Sverige haft sin främsta 
inkörsport via frigrupper i Malmö.  
 
Här har med all sannolikhet Teaterhögskolans inriktning på kontinental teori 
och scenpraktik haft stor betydelse. Skolan har alltid satt värde på 
internationella kontakter, internationella lärare och gästföreläsare med en 
avantgardinriktning. Radu Penciulescu och hans professur i scenisk 
gestaltning lyfts gärna fram som exempel på denna inriktning. Marek 



Kostrzewski är en annan av Teaterhögskolans lärare som av före detta elever 
omnämns som en viktig inspiratör till att öppna upp tänkandet omkring 
scenkonsten: våga testa nya uttryck, att våga gå emot traditionen. Intresset för 
Bertolt Brecht är ytterligare en faktor som leder mot frigruppsalternativet: 
ifrågasättande av illusionen, och ett radikalt gestaltade av teatersituationen i 
sig. Därtill en handlings- och situationsbaserad skådespelarmetod. 
 
Att det är närmare från Malmö till Berlin än till Stockholm är ett faktum som inte 
bara har geografisk betydelse. Samtidigt som Malmö är Sveriges mest 
kosmopolitiska stad - 170 nationaliteter, 150 olika språk, 31% av invånarna är 
födda utomlands - så är det också en förhållandevis liten stad. Detta gör det 
lätt att mötas, lätt att hålla kontakt. Här har Teaterhögskolan antagligen sin 
allra viktigaste funktion vad gäller relationen till frigruppslivet: det är på skolan 
man möts, det är via skolan man håller kontakt. Den är en miljö för utbyte.  
 
Det är via skolan som nya pretendenter på fältet får råd och stöd av tidigare 
studenter, som provat på att starta frigrupp. Exemplen visar att det går. 
Uppmärksammade och kritikerhyllade grupper som Teatr Weimar och 
Teaterrepubliken ingjuter mod att våga gå sin egen väg, både organisatoriskt 
och estetiskt. Många nya studenter har redan en plattform, en egen 
verksamhet, egna idéer. Men skolan kan erbjuda något därutöver.  
 
Även om skolan tidigare inte direkt utbildat i kulturpolitisk strategi - sedan 
vårterminen 2012 har Teaterns Teori och Praktik ett moment med praktisk 
orientering i stödordningar och ansökningsförfaranden - så har skolans 
generositet varit väsentlig för studenternas vilja att starta frigrupper. Logistiska 
problem har kunnat lösas, det har funnits tidigare erfarenheter att falla tillbaka 
på, och redan existerande frigrupper har fungerat som inkubatorer och 
rådgivare.  
 
Teaterhögskolan har varit en anläggningsyta, eller en ”hub”, som det heter i 
samtida urbanteori. Ett nav, ett på en gång institutionellt och informellt 
nätverkscentrum som många har kunnat relatera till. Samarbetet mellan 
dramatiker- och skådespelarutbildningarna ger båda yrkeskategorierna tillfälle 
att i växelverkan uppleva skapande processer som mycket liknar frigruppers 
arbetssätt. Mastersprogrammen och Teaterns Teori och Praktik bidrar till 
intellektuell öppenhet och många infallsvinklar på vad scenkonst kan 
innebära.  
 
Teaterhögskolan har också visat stor öppenhet och nyfikenhet på det för 
svenska förhållanden relativt nya begreppet konstnärlig forskning. Att den 
första svenska doktorsavhandlingen om teater från en konstnärlig högskola 
gjordes av en av Malmö Teaterhögskolas lärare, Kent Sjöström, är ytterligare 
en faktor som bidrar till att det är högt i tak vad gäller intellektuella infallsvinklar 



och kreativt antiortodoxa synsätt på vad som är skådespelarens uppgift och 
arbete.    
 
Jörgen Dahlqvist är initiativtagare till och konstnärlig ledare för Teatr Weimar, 
men har också varit prefekt på Teaterhögskolan. Fredrik Haller, knuten till 
samma teatergrupp, verkar som lärare på skolan. Annika Nyman, med Teater 
Mutation, och Christina Ouzounidis, rikskänd dramatiker och författare, har 
som doktorander och/eller lärare lämnat värdefulla bidrag till utvecklingen 
under de senaste åren. Alla är de exempel på det nära förhållandet mellan de 
fria scenerna och utbildningarna.  
 
Många tidigare och nuvarande lärare på Teaterhögskolan är som nämnts 
intresserade av teoretiska och forskningsanknutna frågor. Detta färgar av sig 
på de skådespelare som utexamineras. Malmö försörjer så att säga sig själv 
på skådespelare, dramatiker- och regibegåvningar, med teoretisk och estetisk 
egensinnig inriktning. Många vågar ta konsten i egna händer, skapa egna 
projekt, tänka i grupp. Disciplineringen i konsten att skapa i grupp är en mycket 
viktig förutsättning för en konstnärlig verksamhet i frigrupper, som skiljer sig 
från att ingå som en kugge i ett stort institutionsmaskineri. Att skolan ligger 
granne med performanceinriktade gästspelsscenen Inkonst spelar säkert 
också en roll för klimatet.  
 
I samarbetet mellan frigrupper och högskolan kan man skönja en ny 
kulturpolitisk modell. Högre utbildning blir associerad med kulturverksamhet, i 
och med att konst betraktas som forskning. Detta leder i sin tur till en ny slags 
teateroffentlighet i Malmö. Teaterhögskolans relativa ointresse för så kallad 
psykologisk realism har färgat av sig på teatersmaken i Malmö, främst hos 
yngre publikgrupper. Men samtidigt bildar skådespelarutbildningens betoning 
på hantverksskicklighet en fast förankrad grund att stå på för den som vill söka 
sig ut mot  postdramatiska, devising-, koncept- och performanceinriktade 
framställningsformer.  
 
Rollen som funktion, som en konstruktion av handlingar, hur man 
representerar något på scenen, gör att skådespelare blir intresserade av 
konstnärliga utmaningar. Alla som främst vill delta i en process, inte bli passivt 
kommenderade av en individuell regivision, blir uppmuntrade, och får 
dessutom stöttning i helhetsperspektivet på teaterkonsten. Ingen teaterutövare 
är en ö. Föreställningar är ett delat ansvar, där var och en har en funktion i 
helheten. Skolans ideal och målsättning är att utbilda reflekterande konstnärer 
med höga ambitionsnivåer, och sådana har hemortsrätt i fria grupper som inte 
binds av institutionsteateruppdrag. Samtidigt har Teatermalmö ändå präglats 
av ovanliga, glidande övergångar mellan olika plattformar. Flera av Teater 
Terriers medlemmar övergick efter gruppen nedläggning till 
institutionsverksamhet. Teatr Weimars medlemmar har gjort uppsättningar på 



Malmö Stadsteater. Bakom allt detta ligger bland annat Teaterhögskolans 
värderingar och goda anseende som garant för hög konstnärlig kvalitet.  
Björn Gunnarsson, teaterkritiker 
 
 
Tack till Kent Sjöström, Jörgen Dahlqvist, Jens Peter Karlsson och Erik 
Holmström för benägen samverkan. 
	  


