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!
Abstract 
 

The following essay is a study of the theatre-play Min Arm, a translation and performance by Per 

Lasson for Fria Teatern in Stockholm 2009-2010. Actor, director and playwright Tim Crouch 

wrote the original script My Arm in English in 2003. 

            With basis in intermedial theory, as defined by Jörgen Bruhn, as well as Hans-Thies 

Lehmann’s theory on post-dramatic theatre this study investigates the meaning-building processes 

in Min Arm as a theatrical performance. Concepts of the difference between stage play and 

performance text are borrowed from and inspired mainly by Eli Rozik’s Generating Theatre 

Meaning. By using Roland Barthes concept of intertextuality as an inherent part of every text, 

which places it in a social context, Min Arm is placed in a broader intertextual and intermedial 

discourse. Starting from the notion that a theatrical performance has a unique ability to combine 

verbal and non-verbal signs this study maps out how the audience becomes part of the meaning-

building systems in Min Arm. The theatre play will be labelled a hypermedium, as it acts as a 

framework for several other visual media. 

            To incorporate Min Arm and performance studies in a larger scope of artistic tradition this 

study uses Jurij Lotman’s theories on art among other modelling systems and Samuel Taylor 

Coleridge’s notion of the ”willing suspension of disbelief” that is the basis for generating meaning 

in the theatre-performance. The main body of the essay takes three directions after a description of 

Min Arm’s plot and staging: the different texts of Min Arm, the play as a hypermedium and Min 

Arm in a broader context.  

            The study sets out to answer questions on how Min Arm’s seemingly simple story manages 

several layers; what relationship Min Arm has to theatre as a medium; and how meaning is created 

in Min Arm. By doing so the investigation reaches at two inherent themes of Min Arm, which 

concern recipient meaning construction and the transformative qualities of the text. 
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1. Presentation och frågeställning 
 
Uppsatsen är en studie av teaterpjäsen Min Arm som hade Sverigepremiär på Fria Teatern 2009. 

Min Arm är den svenska översättningen av skådespelaren, regissören och författaren Tim Crouchs 

pjäs My Arm från 2003.1 Föreställningen på Fria Teatern togs varmt emot av kritiker och publik 

som en med teman som viljekraft och livsval, samtidigt som den behandlar motstånd, lockelse och 

utanförskap i samhället, konstvärlden och psykiatrivården.2 Genom en redovisande monolog 

berättas en absurd historia som öppnar Fria Teaterns lilla teaterscen mot hela sin omvärld och flera 

samtida resonemang. Utöver monologen använder sig föreställningen av en skådespelare, 

rekvisita, ljud, ljus och filmprojektion. Handlingen i Min Arm är snudd på intetsägande. En tioårig 

pojke lyfter sin ena arm ovanför huvudet, för att aldrig ta ner den. Trots den vardagliga, men 

absurda, handlingen och det helt enkelt redovisande berättarsättet ser jag Min Arm som 

mångbottnad och fascinerande. Hur kan det komma sig? Vad är det i Min Arm som genererar all 

sin betydelse? Min uppsats är en undersökning av huvudrollens arms avtryck.!
            Jag utgår i den här uppsatsen ifrån att det finns en anledning till att ett verk skapas för ett 

specifikt medium. Min Arm är skapat för teatern. Uppsatsen kommer att visa vad som särskiljer 

teatern som medium och vad det är som gör att Min Arm passar som just teaterpjäs. Min Arm är 

textbaserad, men inom föreställningen samspelar olika mediala uttryck. Jag vill inte begränsa min 

analys till ett litteraturvetenskapligt eller teatervetenskapligt fält utan väljer i den här uppsatsen ett 

intermedialt perspektiv. Utifrån det perspektivet tar jag mig in i Min Arms betydelseskapande 

kärna. Uppsatsen behandlar tre primära frågeställningar: hur kan Min Arms intetsägande historia 

nå så många bottnar? Vilken relation har Min Arm till teatermediet? Och hur skapas betydelse i 

Min Arm? 

 

2. Teoretisk bakgrund och begreppsanvändning 
 

Min Arm är den enda pjäs av Tim Crouch som har spelats i Sverige. Det finns inte mycket skrivet 

på svenska om föreställningen eller författarens andra verk. I den engelsktalande världen finns det 

ett antal mer eller mindre ingående artiklar om Crouch och den engelska My Arm. I översättningen 

av texten har pjäsen förändrats och förlagts i en svensk kontext, varför jag väljer att angripa Min 

Arm utifrån nya perspektiv, utan att gå i dialog med de engelska kommentarer och recensioner 

som finns. Där någon av de svenska recensionerna nämns är det för att förankra Min Arm i sitt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Tim Crouch, My Arm (London 2003). 
2 Lars Ring, ”Underbar pjäs om att vilja bli sedd”, Svenska Dagbladet, 2009-10-09. 
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sammanhang. Inför undersökningens resonemang är det på sin plats att klargöra en del, för 

uppsatsen viktiga, begrepp. I detta avsnitt kartläggs intermedialitetsbegreppet, relevanta teorier om 

intertextualitet och postdramatiska teorier, och skillnader mellan olika texter i en teaterpjäs. 

Begreppet hypermedium presenteras, liksom en konstteori som ska förankra Min Arm i en bred 

konstnärlig kontext. 

            Det ligger i intermedialitetsbegreppets natur att vara aningen diffust. Som teaterforskarna 

Freda Chapple och Chiel Kattenbelt skriver 2006: ”The intermedial is a space where boundaries 

soften”.3 Kort kan vi slå fast att intermedialitet är ett begrepp som sträcker sig över flera 

vetenskapliga discipliner. Det beskriver ett samspel mellan olika mediala uttryck och kanaler. Hur 

detta samspel ser ut varierar i olika forskares teorier. Intresset för olika konstarter och mediers 

relation till varandra är inte nytt. Olika konstarter har studerats och jämförts sedan antiken, och 

enligt intermedialitetsforskaren Hans Lund har det sedan 1500-talet funnits en konkurrens mellan 

olika konstarter.4 De ursprungliga resonemangen kring interartialitet, det vill säga samspelet 

mellan konstformer, har under senare år i stort sett ersatts av intermedialitetsstudier där flera olika 

medier är inkluderade. Intermedialitet är ett utvidgat begrepp som kan innefatta reklam, tecknade 

serier och video så väl som litteratur, bildkonst och musik.5 

             I stora drag kan den intermediala forskningen undersöka medierelationerna ur ett formellt 

perspektiv eller undersöka vilken betydelse de relationerna kan åstadkomma. Jag väljer att framför 

allt utgå ifrån Jörgen Bruhns definition av begreppet.6 Bruhn är inte den första att mena att alla 

medieprodukter innehåller spår av andra medier, och att renodlade medier därmed är en illusion. 

Inom sina egna gränser är medierna ständigt i förbindelse med varandra. Eftersom det finns 

grundläggande skillnader mellan olika medier blir valet av medium av betydelse för ett verk. 

Genom att föra intermediala resonemang går det att närma sig ett verks betydelsegenererande 

processer. Min Arm utnyttjar teatermediet genom att använda sig av dess förmåga att kombinera 

verbala och bildliga uttryck. I användandet av rekvisita, bildspel, projektioner, ljud, ljus och 

skådespelare i relation till en monolog använder sig Min Arm tydligt av flera olika mediers 

funktioner. De olika medierna samspelar öppet inom verket.  

            De rörliga bilderna och projektionerna är av olika betydelse i föreställningen. Genom att de 

blir iscensatta inom verket tillskrivs de betydelse som genereras av Min Arms ytterligare 

sammanhang. Utifrån Min Arms förmåga att på det sättet vara ett fysiskt ramverk som presenterar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Freda Chapple & Chiel Kattenbelt, Intermediality in Theatre and Performance (Amsterdam-New York 
2006) s.12. 
4 Hans Lund, Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel (Lund 2002), s.14. 
5 Ibid., s.19 
6 Jörgen Bruhn, ”Intermedialitet – Framtidens humanistiska disciplin?”, TFL, 2008:1. 
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flera olika typer av mediala uttryck passar Kattenbelts användning av begreppet hypermedium in 

på Min Arm som teaterpjäs.7 Begreppet är en anpassning av Bachtins hypertextbegrepp, där en 

hypertext innefattar eller bär spår av andra texter.8 Ett hypermedium är i sin definition 

heteromedialt, men begreppet hypermedium tillskriver en viss status i mediernas samspel. Genom 

att fristående mediala uttryck, som i det här fallet är videoklipp och bildspel, iscensätts inom 

ramen av en föreställning får de en ytterligare dimension genererad av föreställningens handling 

och teman. Ett hypermedium döljer inte det faktum att olika medier är i samspel, utan lyfter fram 

mediernas förmåga att påverka varandras betydelse. Hypermediets status är sådant att det kan 

existera på egen hand och diktera teman, medan de inre medierna inte representerar 

föreställningen om de upplevs fristående, utan då bara representerar sig själva.9 

            Andy Lavender har studerat användandet av rörliga bilder och projektioner inom 

teaterföreställningars hypermedium.10 Genom att den hypermediala teatern använder sig av olika 

mediala uttryck samtidigt, menar Lavender att den kan bryta en teaterföreställnings temporala och 

rumsliga sammanhang. Åskådaren är kvar i rummet, men rummet är heterogent och de iscensatta 

projektionerna kan öppna upp för flera ytterligare rum.  

            Min Arm utgår ifrån ett manuskript som ombildats till en föreställning. I den, för teatern 

grundläggande, processen ser vi ett tydligt uttryck för intermedialitet. Det finns en skillnad på 

texten i manuskriptet och föreställningen. Med hjälp av Eli Roziks Generating Theatre Meaning 

kommer jag att försöka att komma närmare verkets textuella betydelse.  

            Rozik menar att det går att dela upp en teaterpjäs i dess olika texter. Roziks begrepp är här 

fritt översatta till svenska för att underlätta fortsatt användning. Utgångspunkten för teaterpjäsens 

text är det skrivna manuskriptet (the play script).11 I det här fallet är det Per Lassons svenska 

översättning Min Arm. Texten transformeras sedan till att bli vad Rozik kallar en stage play. Här 

har regissören fattat de kreativa beslut som krävs för att texten ska gå från att vara nedskriven på 

papper till att ta plats i scenrummet. I teaterpjäsens slutgiltiga förvandling blir texten till slut en 

föreställningstext (performance text). Det är den texten som möter teaterpubliken.12 

Föreställningstexten är en kombination av verbala och icke-verbala uttryck inför åskådare. Jag 

ställer förhållandet mellan manuskriptet och föreställningstexten i fokus i min undersökning. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Chapple & Kattenbelt, s. 24. 
8 Ibid. 
9 Ibid.!
10 Andy Lavender: ”Mise en scène, hypermediacy and the sensorium”, Intermediality in Theatre and 
performance red: Chapple & Kattenbelt (Amstedam-New York 2006) 
11 Eli Rozik, Generating Theatre Meaning (Sussex 2008), s. 90. 
12 Ibid.!



! 7 

            Rozik använder begreppet ”text” i bred mening. Hans definition lyder: ”’Text’ should be 

defined as the entire set of structured verbal and/or non-verbal signs and sentences, meant to be 

read, interpreted and experienced by a reader.”13 Med liknande bredd ska vi se på termen ”reader” 

som i det här fallet får beteckna mottagaren av texten. Det kan vara läsaren (av manuskriptet) 

såväl som åskådaren eller publiken (som tar emot föreställningstexten).  

            I sitt resonemang går Rozik ofta tillbaka till Roman Ingardens estetiska teorier. Enligt 

Ingardens teorier delas en teatertext upp i två delar – huvudtexten och sidotexten.14 Huvudtexten är 

densamma oavsett om mediet är det skrivna manuskriptet eller föreställningstexten. Sidotexten 

markeras i manuskriptet av scenanvisningar och beskrivningar av scenrummet. I 

föreställningstexten upplevs sidotexten som icke-verbala impulser. Rozik och Ingarden menar att 

det är först i föreställningen som texten är fullt utvecklad och åskådaren kan först där göra en väl 

underbyggd hermeneutisk tolkning. Här har regissörer, skådespelare och tekniker fått utrymme att 

fatta kreativa beslut som bidrar till manuskriptets grundtext för att få en viktig betydelse inför den 

meningsskapande processen i mötet med publik.15   

            Jag kommer inte att kalla Min Arm för ett drama, vilket är den traditionella beteckningen 

för en text ämnad för teatern. I slutet av 90-talet gav Hans-Thies Lehmann ut en ingående 

kartläggning av den postdramatiska teatern som teaterfenomen.16 Den postdramatiska teorin 

ställer sig som motpol till den traditionellt dramatiska teatern som tidigt definerades av 

Aristoteles, och postdramatiken utgår inte ifrån representation av dramatiska handlingar som 

teaterns huvudsakliga drivkraft. Lehmann refererar till Richard Schechner, professor i 

performance studies, som formulerar att det är spelet (”the game”) som är postdramats drivkraft, 

snarare än en handling.17 Eftersom Min Arm i sitt uttryck inte vilar på ett dramatiserat skeende har 

jag anledning att återkomma till Lehmanns postdramatiska kartläggning. Theresa Benér 

sammanfattar Lehmanns postdramatiska teori väl när hon förklarar att ”[i] postdramatisk teater 

läggs fokus snarare på utforskningar av tillstånd, relationer och språk.”18 Schechners ”the game” 

är ett uttryck för just det utforskandet, kontra det traditionella dramat där varje handling ska leda 

någonstans, och föda vidare handling. 

            Den redogörande stilen och inkorporerandet av olika mediala uttryck i Min Arm är två 

föreställningsriktningar som är vanliga inom postdramatiken. I min uppsats kommer jag att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Rozik, s. 34. 
14 Ibid., s. 94. 
15 Ibid., s. 95. 
16 Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre (1999), övers. Karen Jürs-Munby (Abingdon 2006). 
17 Ibid., s. 26. 
18 Theresa Benér, ”Nya sätt att söka teaterns magi”, Svenska Dagbladet, 2007-08-26. 
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särskilja mellan skådespelaren och rollfiguren. Där skådespelaren nämns är det inte privatpersonen 

Per Lasson det syftas på, utan på hans roll som skådespelare och kropp i den föreställning han 

ingår i. Där rollfiguren betecknar den figur som är del av Min Arms fiktiva värld, betecknar 

skådespelaren mannen på scen.  

            Före Lehmann formulerade sin postdramatiska teori försökte Peter Szondi kartlägga det 

tidiga 1900-talets västerländska teater.19 Även han menade att det traditionella dramat var i kris. 

Som räddningsförsök för dramat pekar Szondi ut konversationsstycket i vilket fokus ligger på 

konversation, snarare än dialog som leder handlingen framåt. Szondi är skeptisk till 

konversationsstycket, men menar att det endast lyckas när en föreställnings ”… annars rent 

formella begränsning till konversation blir tematisk.”20 Lehmann, som annars ofta går i polemik 

med Szondi för vidare liknande resonemang om hur teaterns formella uttryck kan utnyttjas i den 

postdramatiska teatern. Jag återkommer till förhållandet mellan form och tema i Min Arm.  

            Genom dess postdramatiska uttryck och intermediala spel går det inte att begränsa Min 

Arm till en autonom entitet som är på något sätt monomedial. Föreställningen bör snarare ses som 

utgångspunkt i en intermedial diskurs som påminner om Roland Barthes intertextuella väv, där all 

text är i ständigt samspel med alla tidigare och samtida texter. Barthes säger: ”[A]ny text is an 

intertext /…/ a general field of anonymous formulae.”21 Texten är levande i det att den blir del av 

den väv som innefattar samhället och språket: ”The concept of intertext is what brings to the 

theory of text the volume of sociality: the whole of language, anterior or contemporary, comes to 

the text.”22 

            Min Arm använder sig av sin textuella ställning för att reflektera, kritisera och öppna sig 

mot samtiden. Det kan därför finnas anledning att relatera Min Arm till samhällsfrågor och 

strömningar utanför föreställningstexten. Om det är den inneboende intermedialiteten som 

påverkar Min Arms dialog med omvärlden, blir intermedialiteten i högsta grad en betydelsefull del 

av föreställningen.  

            Min Arm som hypermedium är en lekfull föreställning som har mycket gemensamt med 

barns lek och visuell konst. Jurij Lotman förenar konstens system med lekens och menar att båda 

är uppbyggda utifrån liknande förutsättningar.23 För att delta i leken och för att förstå konsten 

måste vi acceptera dess struktur och specifika regler. Vi måste vara beredda att frångå vår misstro 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Peter Szondi, Det moderna dramats teori 1880-1950 (1954), övers. Kerstin Derkert (Stockholm 1972),  
20 Ibid., s. 71. 
21 Roland Barthes, ”Theory of the text” (1973) övers. Ian McLeod, Untying the Text: A Post-Structuralist 
Reader, red. Robert Young (London and Boston 1981), s. 39. 
22 Ibid. 
23 Jurij Lotman, ”Teser till problemet ’Konstens plats bland de modellbildande systemen’” (1967) övers. 
Eva Adolfosson, Form och Struktur, ed. Kurt Aspelin & Bengt A. Lundberg (Stockholm 1971). 
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för att kunna vara delaktiga i leken och konstverket, eller i det här fallet föreställningen. Jag har 

anledning att återkomma till Lotman i undersökningen av Min Arms betydelseskapande processer. 

Utifrån Samuel Taylor Coleridges kända uttryck ”willing suspension of disbelief” (eller medvetet 

uppskov av misstro) inspireras tanken att publikens förmåga att engagera sig i föreställningen är 

helt avgörande.24 Med uttrycket menar Coleridge att om det finns mänskligt intresse eller något 

sanningsliknande i en text kommer läsaren att acceptera andra osannolika eller omöjliga attribut 

tack vare vad han kallar ”poetic faith”.25  

            Utifrån den teoretiska bakgrunden som lagts fram kommer uppsatsen i stort att röra sig i tre 

riktningar: Min Arms olika texter, Min Arm som hypermedium och relationer Min Arm i ett 

vidare sammanhang. Först följer en beskrivning av Min Arms handling och visuella uttryck. 

 

3. Beskrivning av Min Arm 
!
För att kunna behandla föreställningstext och manuskript utifrån samma premisser är det en 

förutsättning att väl känna till föreställningens utförande. Min Arm har spelats på Fria Teatern 

under två säsonger och jag har haft möjligheten att se den ett tjugotal gånger. Därför kan jag utgå 

ifrån tydliga bilder och minnen av föreställningen. I de fall något behövts klargöras eller 

uppdaterats har jag haft tillgång till Fria Teaterns filminspelning av Min Arm.26 För visuella 

klargöranden har jag använt de pressbilder som finns tillgängliga på internet.27 

            För att bättre förstå mina resonemang följer en kort sammanfattning av Min Arms handling 

och en beskrivning av föreställningen ur publikens synvinkel. Det svenska manuskriptet är inte 

utgivet, men finns hos Fria Teatern i Stockholm.   

3.1 Handling 
!
Min Arms handling är centrerad kring den namnlösa huvudrollen och är ett återberättande av 

huvudrollens liv. Han kommer ifrån den skånska landsbygden och en vanlig medelklassfamilj: 

med mamma, pappa och storebror. Bröderna tävlar i det mesta: vem som kan tugga tuggummi 

längst, hålla sig ifrån att kissa längst, vara tysta under längst tid. Så en dag bestämmer sig 

huvudrollen för att sträcka sin ena arm över huvudet, för att aldrig ta ner den. Under de kommande 

tjugofem åren går han från att vara en anonym pojke till en omöjlig unge, en psykpatient, ett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Samuel Taylor Coleridge, ”Biographia Literaria” (1817), Oxford Authors Series, red: Frank Kermode 
(Oxford 1985), s. 314. 
25 Ibid.!
26 Inspelning Min Arm, Fria Teatern, oktober 2009, foto: Olle Sundberg!
27 Bilder från Min Arm, foto: Olle Sundberg, http://www.friateatern.se/press/press_arm.html, (11-11-03) 
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medicinskt fenomen och ett konstnärligt original – utan att göra någonting annat än att hålla sin 

arm i luften. I fragmentarisk stil kan det gå en vecka, en månad eller flera år mellan varje enskild 

återberättad episod. ”Jag kommer att vara skoningslös i sållandet av mina minnen,” säger 

huvudrollen, ”Trettio år på en timme. Ett år på två minuter.”28!  
            Att huvudrollen aldrig tar ner sin arm påverkar hans liv på alla fronter. Familjen är först 

upprörd och folk i det lilla samhället aggressiva. Men snart blir armen del av vardagen, som ”att 

någon skelar eller har ett rejält underbett” och huvudrollen upplever en ny tyngd i sin person. ”När 

jag inte gjorde nånting nu, så hade jag ändå en känsla av att jag gjorde nånting.”29 Snart får 

huvudrollen plats på ett konvalescenthem för ungdomar med olika sorters problem. Hans bror 

flyttar till Stockholm och börjar på konstskola. När huvudrollens mamma dör uppstår det konflikt 

mellan pappan och sönerna, och huvudrollen flyttar till Stockholm och broderns hem, som han 

delar med en barndomsvän. De har båda blivit konstnärer. Snart blir huvudrollen huvudperson i 

barndomsvännens konstprojekt, ”Man[i]-fest”, som blir en stor succé. Annars är livet i Stockholm 

ospännande och huvudrollen upplever en obestämbar sorg. Han flyttar tillbaka till Skåne, till 

pappan som gift om sig med en kvinna som hatar båda sönerna. Huvudrollen försöker ta livet av 

sig, men misslyckas. Så tar hans liv en ny riktning när han blir avmålad av en känd konstnärinna. 

”Jag kände mig förlöst. Jag upplevde en meningsfullhet som jag tidigare bara sett hos andra och 

för första gången önskade jag att jag kunde ta tillbaka allting. /…/ En känsla av sorg och frälsning 

på samma gång.”30 Konstnärinnans målningar gör huvudrollen berömd, men hans fysiska hälsa 

försämras snabbt. Han funderar på att amputera armen, men övertalas att först åka till USA och 

träffa en känd konsthandlare. Vid ankomsten kollapsar huvudrollen och konsthandlaren köper de 

globala rättigheterna till hans slutgiltiga förfall. Vid sin död är huvudrollen världskänd.  

 

3.2 Visuell beskrivning 
!
Fria Teaterns Lilla Scen är en intim scen med knappt 50 publikplatser, där första bänkrad är 

placerad direkt på scenen. Publiken möts av skådespelaren, en man cirka 40 år. Med salongsljuset 

fortfarande tänt ber han om hjälp och samlar in ett antal mindre föremål till låns av publiken.  

Läppstift, nycklar, cigarettpaket och fotografier får sedan plats i en liten prydnadshylla på ett bord 

vid sidan av scenen. 

            Scenografin går i gråskala. I mitten av scenen är ett stort vitt lakan upphängt. Till höger 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Tim Crouch, Min Arm, arbetsmanus, övers: Per Lasson (Stockholm 2009), s. 8. 
29 Ibid., s. 20. 
30 Ibid., s. 38. 
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står en stol och bordet med prydnadshyllan. På bordet finns även en liten videokamera uppställd. 

Skådespelaren är neutralt klädd, förutom en röd sportjacka som kontrasterar mot bakgrunden. 

Skådespelaren har långt hår och ser frisk och vältränad ut. 

            Den första repliken, ”jag tänker hålla andan tills jag dör”, följs av en djup inandning och 

ett kompakt mörker. Sen surrar en videoprojektor igång och på lakanet projiceras en film. Det är 

en hemgjord 8 mm-film som visar en pojke som försöker att lära sig att cykla på en landsväg. Han 

faller och reser sig gång på gång. När sekvensen är slut byts projektionen ut. Förstorad på lakanet 

syns nu en liten docka som tydligt liknar skådespelaren – med lockigt hår och röd tröja. Då ljuset 

tänds ser publiken att projektionen är direktsänd från kameran vid sidan av scenen. 

            Föreställningen som följer är en redogörelse av de kommande 25 åren i huvudrollens liv. 

Historien berättas genomgående av den enda skådespelaren, ibland med hjälp av dockan och de 

lånade föremålen som förstoras genom projektioner från filmkameran. Genom dem gestaltas 

dialog och enklare scener. Vid ett tillfälle, när huvudrollen berättar om fyrverkerierna strax innan 

beslutet att lyfta armen, projiceras en fyrverkerishow på lakanet. Vid redogörelsen av 

huvudrollens tid på ett behandlingshem för ungdomar, presenteras de andra inlagda med hjälp av 

inlånade fotografier. När huvudrollen berättar om sin mors död förändras ljusbilden, och genom 

lakanet syns silhuetterna av kläder som hänger på tork. Levande ljus tänds. Vid två tillfällen skrivs 

en fras och ett utställningsnamn ner och projiceras. Strax innan föreställningens slut får publiken 

ta del av ett bildspel med 70-talsbilder av en liten pojkes uppväxt.  

            Därefter projiceras en förinspelad film från bordet vid sidan av scenen, där skådespelarens 

huvud är i närbild. I klippet är mannen flintskallig och hålögd. Så slutar föreställningen som den 

börjat, med den hemgjorda 8mm-filmen av pojken som försöker att lära sig att cykla.  

 

4. Relationen manuskript/föreställningstext 
 

Jag utgår ifrån Roziks teorier när jag närmar mig Min Arm som manuskript och föreställningstext. 

Om det finns en betydelserelaterad anledning till att ett verk konstrueras för ett specifikt medium, 

finns det en särskild anledning till att Min Arm skapats just för teatern. Vad är det i Min Arms 

föreställningstext som genererar betydelse? 

            I den process där Min Arm går från att vara ett manuskript till att vara föreställningstext 

ändrar texten medium från det skrivna ordet till scenrummet. Redan som manuskript och självklart 

som föreställning är det tydligt att monologen ska framföras på scen. Manuskriptet öppnar med en 

tydlig anvisning till hur texten ska framföras, med en beskrivning av scenografi, filmsekvenser 

och rekvisita. Manuskriptet är fortsatt genomsyrat av scenanvisningar. Instruktionerna gäller när 
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dockan och rekvisitan ska filmas, när skådespelaren ska pausa för att dricka vatten, när 

filmsekvenser ska visas, när uttryck ska skrivas ner och när ljuset ska släckas eller skådespelaren 

hyperventilera. Däremot finns inga direktiv för hur skådespelaren ska framföra texten eller ur 

vilken känslomässig bakgrund. Resten av manuskriptet är den monolog som ska framföras i 

föreställningstexten.  

            Huvudtexten, oförändrad i respektive medium, är i Min Arm monologen – det är den 

verbala texten som ska framföras. Även som ren monolog är texten uppenbart ämnad för teatern. 

Huvudrollen refererar till en fiktiv producent och kommenterar föreställningens längd och natur.31  

Det finns en självreflektiv nivå i huvudtexten. Den kommenterar teatern och det vi ser, 

huvudrollen och andra uttryck. Monologen är ett återberättande, huvudrollens självbiografi, och 

monologen har därmed möjlighet att göra hopp i tid och göra kommentarer som inte är bundna till 

den aktuella handlingen.  

            Utöver monologen har Min Arm en sidotext som skiljer sig markant mellan manuskript och 

föreställningstext. Från scenanvisningar och beskrivningar i manuskriptet skapas bildliga uttryck 

på scen. Teatern som medium möjliggör ett specifikt förhållande mellan verbala och bildliga 

uttryck och det är först i föreställningstexten som båda blir tydliga. I läsningen av manuskriptet 

kan läsaren ta del av huvudtextens handling och skapa en egen uppfattning om hur sidotexten kan 

te sig på scen. Manuskriptet bygger, som litteratur, helt och hållet på hur orden genererar inre 

bilder hos läsaren, medan föreställningen har förmånen att kunna lägga till egna bilder till texten. I 

Min Arm utnyttjas detta maximalt. Istället för att förstärka ordens innebörd med dess förväntade 

bilder, står föremål och ord ofta i konflikt med varandra.  

            På scen står en man i fyrtioårsåldern och talar om sin uppväxt i Skåne under 1970- och 

1980-talet. Våra förväntningar uppfylls och vi accepterar förmodligen handlingen som 

självbiografisk. ”Det här är jag”, säger mannen och visar upp en docka, som tydligt representerar 

honom – samma kläder, samma figur, samma axellånga hår. Sen händer någonting. Mannen har 

lånat rekvisita av sin publik. Det är medvetet slumpartade föremål – cigarettpaket, läppstift, 

nycklar. ”Det här är min pappas bil”, säger mannen och visar ett föremål som inte alls liknar en 

bil.32 Snart har föreställningen befolkats med textens rollfigurer, vars symboliska föremål 

medvetet motarbetar de bilder vi kan tänka oss blir genererade i en läsning av manuskriptet. 

            Vidare beskriver huvudrollen ofta sitt utseende och sina fysiologiska problem – vilket står 

i stark kontrast till vad vi ser framför oss. ”Jag var inte helt skallig som idag”, säger han, samtidigt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 ”Trettio år på en timme.” ”Det är [han] son som står som producent för det här, som sitter bakom er nu.” 
Crouch, 2009, s. 8. 
32 Ibid., s. 4. 
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som vi ser en man med långt lockigt hår.33 ”Jag har en ’kraftig benstomme’”, trots att mannen vi 

ser är vältränad, ”jag ser inget utan mina brillor”, trots att han inte haft på sig glasögon.34 

Konflikten mellan det vi ser och det vi väljer att föreställa oss blir tydlig. Vid ett tillfälle blottar 

skådespelaren sin rygg för att visa ett ärr från huvudrollens självmordsförsök. Det finns förstås 

inte där. 

            Manuskriptet anvisar att de föremål som används som rekvisita ska ha ”en medvetet 

slumpmässig kvalitet”, men lämnar sedan alla karaktärsbeskrivningar till huvudtexten.35 

Skådespelarens utseende nämns aldrig. I manuskriptet upplevs inte konflikten mellan ord och 

objekt, mellan symboler och betydelse.  

            Det finns en tydlig skillnad mellan manuskriptet och föreställningen. Utifrån manuskriptet 

har Lasson som regissör och skådespelare fattat kreativa beslut tillsammans med tekniker Emma 

Magnhagen för att förvandla den verbala texten till en ord- och bildbaserad text som växer till en 

föreställningstext i mötet med sin publik. Traditionellt sett har litteratur- och teaterforskare ofta 

utgått från manuskriptet för att göra hermeneutiska tolkningar av teatertexter, men i den metoden 

finns det stora brister. Manuskriptet är alltid ämnat att framföras på scen. Utifrån tidigare nämnda 

teorier av Rozik och Ingarden går det med hjälp av Min Arm att förstå hur begränsat manuskriptet 

är som text. Historiskt sett är det en teatertexts enda artefakt vilket förmodligen är anledningen till 

dess höga status. Men i manuskriptet saknas flera ledtrådar till textens betydelse. De icke-verbala 

ledtrådarna är dolda, de antyds bara i den skrivna sidotexten. Även de manuskript som är 

artefakter har i sitt ursprung haft som syfte att omvandlas till föreställningstexter. I den 

omvandlingsprocessen kan manuskriptet generera olika föreställningar, i och med de inneboende 

tvetydigheter som ryms inom det. Det är först i den färdiga föreställningen vi får ta del av den fullt 

utvecklade texten, med alla ledtrådar synliga. 

            Med det sagt är det inte menat att vi helt och hållet ska bortse från manuskriptet. Det finns 

ett starkt förhållande mellan Min Arm som föreställningstext och manuskript. Monologen är 

densamma i båda texterna. De flesta av manuskriptets anvisningar följs, med ett par skillnader när 

det gäller de filmsekvenser som anges. Den största skillnaden mellan Min Arm som föreställning 

och manuskript är förankrade i föreställningens förmåga att kombinera och kontrastera verbala 

och icke-verbala uttryck i sin roll som hypermedium. Jag återkommer till vilken betydelse det kan 

få för texten.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Crouch, 2009, s. 37. 
34 Ibid., s. 3. 
35 Ibid., s. 37. 
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            Det postdramatiska utforskandet löper genom manuskriptet såväl som föreställningen. 

Manuskriptet ger inte några anvisningar för huvudrollens känslomässiga förbindelser till sin 

historia, och föreställningen tar utforskandet längre i sitt genomgående utforskande av tillstånd – 

huvudrollens psykologiska tillstånd, psykiatrivårdens tillstånd och den samtida konstvärldens 

tillstånd, såväl som ett tillstånd av personligt familjedrama, familjeband och personlig kris. 

 

5. Verket som hypermedium 
 

En meningsskapande process som är viktig för teatern är just den nämnda förmågan att kombinera 

och kontrastera verbala och icke-verbala uttryck. I Min Arm sammankopplas ord, skådespelare, 

rekvisita, ljus, ljud, bildspel och projektioner. Projektionerna varierar mellan att vara förinspelade 

och direktsända från en liten kamera vid sidan av scenen. 

 

5.1 Iscensatta filmsekvenser och bildspel 
 

Min Arm försöker inte dölja det faktum att olika medier är i samspel utan agerar som ett tydligt 

hypermedium där föreställningen utgår ifrån mediernas förmåga att påverka varandras betydelse. 

En tydlig jämförelsepunkt för Min Arms olika texter är hur de olika medierna upplevs. I 

manuskriptet betecknas en filmsekvens genom följande anvisning: ”(filmsekvens 1, spring, 

spelas.)”.36 Filmsekvensen har tidigare beskrivits som en av två ”ultrarapida digitaliserade 

versioner av hemgjorda 8 mm-filmer från 70-talet”.37 Den ska visa en pojke som springer över ett 

fält. I föreställningen har filmklippet ändrats till en enminutsfilm av en pojke som försöker att lära 

sig att cykla på en landsväg.38 Han faller och reser sig gång på gång. I föreställningens publikmöte 

bifalls scenen ofta med åskådarnas reaktiva skratt och enstaka kommentarer. Skådespelaren står 

vid sidan av projektorduken och ser på filmen, som om han visade en hemmafilm från sin 

barndom. Den korta raden i manuskriptet blir ett visuellt inslag som både speglar och kontrasterar 

resten av verket.  

            Filmklippet i sig är enkelt och roligt. Utanför föreställningen kan det självt stå för en 

minuts underhållning, men är då inte representativt för Min Arms föreställning och tematik. Men 

när det visas inom Min Arms ramverk får den amatörmässiga filmsekvensen en ytterligare 

dimension genom att den återkopplas till ett av textens centrala teman – viljekraft. De flesta i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Crouch, 2009, s. 3. 
37 Ibid., s. 2. 
38 Filmklipp 1, Cykelfilm från min arm (2010). 
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publiken känner igen något i pojken på cykeln, som vägrar att ge upp. Hans beslutsamhet är av 

stor vikt för att klara av utmaningen. När Min Arm fortsätter att utforska en liknande, men 

tillspetsad, viljekraft i en pojke som höjer sin arm över huvudet och som vägrar att ta ner den, blir 

filmsekvensen laddad med ytterligare innebörd. Därför möts filmen ur en ny, och gemensam, 

bakgrund när den visas i slutet av föreställningen, i förhållande till när publiken ser den första 

gången. Min Arm har laddat filmklippet med ny betydelse.!
            Samma klipp passar in i Min Arms temporala sammanhang på olika sätt, beroende på när i 

föreställningen det visas. Första gången är det en introduktion till texten. Det är ett av de första 

intryck som ges publiken, tätt följt av en presentation av huvudrollens familj och uppväxt. Den 

placerar monologen i en på riktigt dokumenterad barndom i ett på riktigt dokumenterat 70-tal – 

om publiken väljer att uppleva filmklippet som huvudrollens barndomsfilm. Nästa gång klippet 

visas blir det en nostalgisk, melankolisk tillbakablick på samma barndom. Klippet får ett nästan 

romantiserat filter då det visas precis då huvudrollen redogör för sin sista tid i livet. Samtidigt går 

pojkens beslutsamhet inte lika självklart att relatera till. Publiken vet vart den viljekraften kan 

leda. I manuskriptet anvisas en annan filmsekvens: ”Spring”.39 Den anvisade filmen anspelar inte 

riktigt på samma tema. Publiken får fortfarande en tillbakablick där pojken i filmklippet kan antas 

vara huvudrollen som barn, men viljekraften är inte det centrala i pojkens springande över ett fält. 

Manuskriptets filmklipp kan istället anspela nostalgiskt på en enkel barndom. Vidden av ett öppet 

fält och pojkens lätthet att springa över det kan ses som bilder av frihet och en möjlighet att göra 

val, andra än de val huvudrollen kommer att göra i sitt eget liv. Manuskriptets anvisade filmklipp 

blir dock aldrig del av föreställningstexten. Här har Lasson genom ett kreativt beslut begränsat 

manuskriptets tvetydigheter och beslutat att ge publiken tillgång till en viss betydelsegenerande 

bild. Den bilden skiljer sig ifrån manuskriptets original. 

            I manuskriptet anges en ytterligare filmsekvens: ”Simma”, som ”visar en kvinna som går 

ut i havet, medan en liten pojke tittar på”.40 Filmen ska visas precis efter att huvudrollen berättat 

att hans mamma fallit ihop på marken, på julafton 1985, och dött. Efter filmanvisningen fortsätter 

monologen: ”[j]ag återvände till mitt barndomshem”.41 I föreställningen är monologen densamma 

som i manuskriptet, men filmsekvensen är struken. Istället förändras ljusbilden och genom det 

uppspända lakanet syns silhuetten av tvätt som hänger på tork. Skådespelaren tänder, närmast 

vördnadsfullt, två levande ljus vid sidan av scenen. Mellan dem ställer han det föremål som under 

föreställningen fått agera som mamman.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Crouch, 2009, s. 2. 
40 Ibid. 
41 Ibid., s. 25. 
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            Känslan av att modern försvinner mot något ogreppbart är densamma oavsett om det 

betecknas av filmen ”Simma” eller tändandet av levande ljus. I manuskriptets anvisade 

filmsekvens lämnas pojken kvar på stranden, ett barn som ser sin mamma försvinna ut i ett stort 

hav. I föreställningen tar skådespelaren en stund att stilla betrakta de tända ljusen och den 

dämpade stämning som följer kan leda publikens tankar till liknande andliga 

ljuständningsceremonier, exempelvis i den kristna kyrkans allhelgonatradition, i judendomens 

Jom Kippur eller buddhismens tändande av ljus och rökelse vid dödsceremonier. Däremot blir vi i 

föreställningen kvar i scenrummet, till skillnad från vid visningen av filmen av det cyklande 

barnet. Handlingen blir en minnesceremoni snarare än en retrospektiv bild av barnet som förlorar 

sin mor. Hade filmklippet ”Simma” visats hade det kunnat upplevas likt cykelfilmen. Det hade 

fört publiken ut från teaterns spatiala sammanhang, tillbaka till huvudrollens barndom. 

            Föreställningstexten ges även ett tillägg som inte är anvisat i manuskriptet. Efter sista 

replik börjar ett bildspel att rulla på projektorduken. Det är flera bilder på en pojke från småbarns- 

till skolålder, med kläder från tydligt 70- och 80-tal. Pojken är lik skådespelaren och genom den 

liknelsen kopplar bildspelet ihop Min Arms historia och huvudroll med skådespelaren. Det ökar 

den självbiografiska känslan, trots att publiken är medveten om att skådespelaren inte är 

huvudrollen. Om publiken väljer att se bildspelet som huvudrollens barndomsbilder blir det åter en 

nostalgisk tillbakablick. Bildspelets vemod återspeglar repliken att det kan ”tyckas lite märkligt att 

en tom och helt meningslöst gest, kunde ta så oanade proportioner, och lite synd måste jag medge, 

nu när allt började ta en riktning till det bättre”42 – en replik som huvudrollen yttrar strax efter att 

han beskrivit att han ”i praktiken [kunde] dö när som helst”, tjugofem år efter att han lyft sin arm 

över huvudet.43 Bildspelet börjar rulla efter sista replik. Huvudrollen har precis återgivit sitt sista 

samtal med sin storebror. Ackompanjerat med en melankolisk ljudslinga, medan skådespelaren 

lämnar tillbaka de inlånade föremålen blir bildspelet en bakgrund till ett oundvikligt slut. Brodern 

har berättat att han målat ett porträtt av huvudrollen som barn, där han tittar på TV ”tjock och 

nöjd, med armen kring [sin] storebror”.44 Den nostalgiska känslan förstärks, och precis som i fallet 

med cykel-filmen får den enkla barndomen ett nästan romantiserat ljus. 

            En annan dimension som bildspelet kan stå för är en kommentar på ett av Min Arms teman: 

livsval. Väljer publiken att se bildspelet som frikopplat från berättelsen och istället bara kopplat 

till skådespelaren kommenterar sekvensen hur obetänkta eller till synes meningslösa val förändrar 

våra liv. En vanlig skånsk tioåring i början av åttiotalet kan, som huvudrollen, bli ett psykfall, ett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Crouch, 2009, s. 42. 
43 Ibid. 
44 Ibid., s. 44. 
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världskänt konstfenomen och en döende trettiofemåring. Eller, som skådespelaren, bli en 

fyrtioårig stockholmare vid en välrenommerad men liten friteater. Oavsett publikens läsning är det 

frågan om val, beslut och konsekvenser som genereras av bildspelet.  

 

5.2 Föremål som rollfigurer 
 

Projektorduken används inte bara för inspelade filmklipp, bildspel och skuggbilder. Den används 

även för att projicera och förstora de scener som skådespelaren låter de olika insamlade föremålen, 

och den modellika dockan, spela upp.!
            För att representera sig själv använder huvudrollen i Min Arm en liten docka, som 

utseendemässigt liknar skådespelaren i kroppsbyggnad, hårlängd och kläder. Han låter dockan 

utföra handlingar som att ligga upp och ner, väga på stolen, flyga runt som stålmannen – och 

förstås lyfta vänster arm över huvudet för att aldrig ta ner den. Dockan får även, som den tioåriga 

pojken, delta i ett slagsmål med två vuxna män – representerade av insamlade föremål – som 

provocerats av armtilltaget.  

            Första gången publiken får möta dockan blir dess bild projicerad på det vita lakanet, filmad 

och sänd i realtid från kameran vid sidan av scenen. ”Det här är jag,” säger skådespelaren och blir 

huvudrollen. Genom hela föreställningen får publiken en dubbelexponering av huvudrollen genom 

dockan som den fysiskt handlande och skådespelaren som den berättande. I och med att de är så 

lika varandra är det ingen fråga om att det är samma roll de spelar.   

            Men i skådespelarens berättelse finns en tredje exponering av huvudrollen. I den 

livshistoria vi får berättad finns flera beskrivningar av huvudrollen i olika åldrar, uttryck och 

sammanhang som inte överensstämmer med det vi ser. Redan i huvudrollens första publikmöte 

presenteras alla tre skikt av huvudrollen – den direktsända filmen med dockan projiceras på det 

vita lakanet, skådespelaren står bredvid och presenterar huvudrollen. ”Det här är jag. Jag är tio år.” 

Och vidare: ”jag har en ’kraftig benstomme’”.45 Vi ser huvudrollsdockan och accepterar att det är 

skådespelarens avbild genom likheterna dem emellan. Men varken skådespelaren eller dockan har 

”kraftig benstomme”. Diskrepansen mellan ett objekts utseende och hur texten beskriver objektet 

är genomgående i Min Arm, och det är redan här i den fjärde repliken publiken blir varse det.  

            I nästa replik: ”Här är jag tillsammans med min bror”, uppvisas huvudrollsdockan 

tillsammans med ett av de föremål som tidigare samlats in från publiken.46 Det kan vara ett 

läppcerat, cigarettpaket, handkräm eller ett par nycklar. På samma sätt blir familjens hus, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Crouch, 2009, s. 3. 
46!Crouch, 2009, s. 3.!
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föräldrarnas bilar, deras hund, mamman, pappan, klasskamraters föräldrar, och familjevännen 

John symboliserade med hjälp av föremål som inte på något sätt är representativa för dem. Samma 

roll är tillskriven samma föremål genom hela föreställningen, och snart känner publiken igen John 

som det röda läppstiftet eller paketet John Silver. För att föreställningen ska kunna berätta sin 

historia krävs att publiken accepterar att det de ser inte är detsamma som det de förväntas inbilla 

sig att de ser. Det finns en lekfullhet i Min Arms sätt att använda sig av dessa ”helt slumpvist 

utvalda föremål”.47 På samma sätt som barn använder sig av dockor och olika föremål som 

huvudroller i sina lekar och berättelser använder sig Min Arm av sin insamlade rekvisita. 

Föreställningen litar på publikens inlevelseförmåga och förmågan att acceptera de premisser som 

historien berättas genom.  

            I Teser till problemet ”Konsten bland de modellbildande systemen” menar Lotman att 

lekens förutsättning är att deltagarna kan vara samtidigt medvetna om en reell och en villkorlig 

kunskap. De måste ha förmågan att acceptera en alternativ verklighet, trots att de vet att den inte 

överensstämmer med den faktiska verklighet de är vana vid. De måste godta dissonansen mellan 

det betecknande och det betecknade. Lotman säger: ”Jag vet, att detta inte är vad det föreställer, 

men jag ser tydligt, att det är vad det föreställer.”48 Min Arms betydelseskapande är helt avhängigt 

den förmågan.  

            Än mer lekfullt blir det när Min Arm istället för föremål använder sig av insamlade 

fotografier för att beteckna olika karaktärer vid ”ett konvalescenshem för minderåriga, med olika 

former av traumatiska bakgrunder”.49 Genom att använda publikens egna fotografier av sig själva 

och anhöriga skapas en omedelbar närhet till föreställningen i fotovisningen. Åskådarna följer sina 

bilder med intresse. Samtidigt blir bilderna distanserade till berättelsen – hela publiken vet att 

fotografierna inte avbildar de ungdomar som nämns – Helen, Malin eller Anders. Men trots att 

bilderna skapar distans till berättelsens verklighet är publikens närhet till föreställningen det 

viktiga. I föreställningen bifalls scenen med fotografierna ofta med publikens skratt och enstaka 

kommentarer. Det extra humoristiska lagret bidrar till scenens uttryck och blir ett sätt för scenen 

att öppna sig mot åskådarna. Den raserar effektivt den vi-och-de-känsla som kunnat uppstå i 

redovisningen av ungdomar som vägrar klippa naglarna, äter batterier eller spatserar runt nakna. 

Vi-och-de-tänket finns inte när vi är dem.  

            Crouch skriver i förordet till den engelska utgåvan My Arm: ”[a]s an actor, I’ve often 

worked far too hard to ’host’ an audience’s journey through a play; something visual art rarely 
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does. Visual art expects its viewers to work hard[…]”50 Min Arm blir en motpol till en annan sorts, 

kanske överdrivet explicit, teater. Min Arm litar på sin publik och publikens förmåga att själva 

generera en personlig förståelse av texten. I Lehmanns panorama av den postdramatiska teatern 

återkommer den tanken, att det krävs av åskådare att de ska vara aktiva under en 

teaterföreställning. Den postdramatiska teatern utvecklar sin estetik i den visuella konstens fotspår 

vilket kräver en förändrad attityd hos teaterpubliken.51 Enligt Lehmann finns det i det nutida 

samhället ett sådant överskott av bilder att vi oftare registrerar synintryck som ren information, 

snarare än som bilder med symbolvärde.52 Genom att den postdramatiska teatern experimenterar 

med tecknens täthet med formella uttryck som tystnader, långsamhet och repetitioner provoceras 

publikens egen fantasi och engagemang. I Min Arm återkommer samma föremål gång på gång för 

att beteckna samma rollfigurer. Scenen är avskalad i gråskala och under huvudrollens introduktion 

till sin barndoms upptåg och viljekraft utsätts publiken för ”en outhärdligt lång tystnad på 2 eller 3 

minuter”.53  

            Genom att benämna Min Arm som ett hypermedium blir det tydligt att manuskriptet och 

föreställningstexten skiljer sig väsentligt. Manuskriptet tycks begränsat i och med att det bara ger 

utrymme åt verbala uttryck, symboler och metaforer. Enligt Rozik ryms det flera andra typer av 

metaforer i teatern. 54 Förutom att uttryckas verbalt kan metaforer uttryckas genom bilder, 

handling eller i sättet att säga saker eller agera. Metafor i Roziks betydelse är en sorts ”olämpligt” 

ordval som skapar mening utöver sin egentliga betydelse, när ordet ställs för att representera 

någonting som det inte bokstavligen är.55 På samma sätt blir ”olämpligheten” i valet av viss 

scenografi, rekvisita eller kostym en sorts föreställningsmetafor. De föremål som Min Arm 

använder för att representera sina rollfigurer, huvudrollen exklusive, är olämpliga just i det att de 

inte ikoniskt avbildar vad de betecknar.  

            I Min Arm skiljer sig metaforerna mellan olika föreställningstillfällen, i och med att de 

betecknande föremålen är slumpvist utvalda. Det går därför inte att relatera rollfigurerna med sina 

respektive symboler. Modern kan representeras av ett läppstift idag, men av en nyckelknippa eller 

en mobiltelefon imorgon. På samma sätt kan en plånbok få representera brodern en dag, men nästa 

gång representera fadern, faderns bil eller grannen. Istället för att för att föremålen genererar 

förutbestämda konnotationer förändras det betecknande medan det betecknade är konstant. Den 
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metaforiska betydelsen av symbolerna går inte att fastställa. Slump och oförutsägbarhet är tydligt 

inneboende i Min Arms uttryck likväl som i monologens berättelse. Det är en slump att brodern 

representeras av en mobiltelefon, liksom det är en slump att brodern blir konstnär. Det går inte att 

förutsäga att en plånbok ska representera fadern, precis som det inte går att förutsäga faderns ilska 

vid sin hustrus död. Eftersom den metaforiska läsningen av föremål och innebörd är styrd av 

slumpen blir betydelsen av det metaforiska spelet just slumpens roll som betydelsegenererande 

system. 

            Enligt Rozik försvinner det metaforiska skiktet när mottagaren vant sig vid de olämpliga 

bilderna.56 När föremålen inte längre tycks olämpliga är de inte längre metaforer. Föremål, 

metafor och det betecknade förs samman och i publikens ögon blir modern läppstiftet, fadern blir 

plånboken och den fiktiva världen tar form utifrån ett gemensamt konstruerat språk. 

 

5.3 Direktsända projektioner inom föreställningen 
!
Inom Min Arms hypermedium har projiceringen av filmklipp och bildspel, och användandet av en 

docka och diverse föremål för att representera berättelsens olika rollfigurer, hittils nämnts. Men 

föremålens spel levandegörs genom en tredje typ av medieanvändning – de direktsända 

projektionerna. Det är genom dem som alla filmade intryck förstoras, så att en liten docka blir 

minst lika stor som den faktiska skådespelaren. Huvudrollen, som representeras både av dockan 

och av skådespelaren, har på så vis samma storlek som de föremål de andra rollerna representeras 

av. I de scener där rollerna spelar mot varandra har de gemensamt värde och status, även om 

berättelsen ges ur huvudrollens perspektiv.  

 De direktsända projektionerna används med flera olika resultat. Föremål som är svåra för 

publiken att se förstoras. Förstoringen gör så att de kan upplevas som faktiska rollfigurer som 

interagerar utifrån skådespelarens berättelse. Men det finns en tidsmässig distans mellan 

skådespelaren och de projicerade bilderna. Skådespelaren interagerar aldrig med de uppvisade 

föremålen, utan låter de relationerna utspelas med hjälp av dockan. Skådespelaren blir regissör och 

scenmästare för sina egna minnen. Allt som projiceras på skärmen tillhör det förflutna.  

 Mot slutet av föreställningen har skådespelaren berättat om sin sista tid i livet. Filmklippet 

med den cyklande pojken surrar igång, och när klippet avslutas övergår projektionen till en stilla 

bild av bordet med prydnadsskåpet, som publiken är van vid från direktsändningarna från 

videokameran. Så dyker skådespelarens huvud upp i bild och han talar direkt till kameran, redogör 

för sitt sista samtal med sin storebror. I klippet är skådespelaren för första gången flintskallig och 
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ser hålögd och härjad ut. Den fysiska skådespelaren syns först inte till, sedan dyker han upp på 

scenens motsatta sida. Han betraktar själv projektionen. 

 Genom den sista filmsekvensen går det helt tydligt att tidsmässigt skilja skådespelaren från 

det som händer på projektorduken. Monologens tidsbundna, återkonstruerande dialog bryts genom 

de scener som utspelar sig via kameran. Skådespelaren är i föreställningens här-och-nu, medan 

hans förinspelade berättelse om brodern är hämtat ur den handling han beskriver. På så sätt bryter 

projektionerna föreställningens tidsföljd, på ett sätt som är typiskt för användandet av visuella 

medier inom teatern, enligt Lavender. Den projicerade bilden av skådespelaren gör den faktiska 

skådespelaren ännu mer närvarande där han befinner sig i sammanhang med publiken.57 Lehmann 

är inne på samma spår där han menar att teatern, till skillnad från andra tekniska medier, inte 

försöker simulera tid och plats utan att föreställningen engagerar publiken i ”the (a)liveness of 

life”.58 

 Vid två tillfällen skriver skådespelaren ner text som sänds på projektorduken. Första gången 

är det Andy Warhols paroll: ”Art is anything you can get away with” som förevisas publiken, och 

sedan får sitta uppe under resten av föreställningen. Parollen är huvudrollens brors motto när han 

tar sig in i konstvärlden, liksom Min Arm på allvar närmar sig konsttematiken så snart mottot 

skrivits ner. Strax efter att publiken tagit del av parollen flyttar huvudrollen in i broderns lilla 

konstkollektiv och det är i och med det som hans arm-tilltag börjar få plats i ett konstnärligt 

sammanhang. Om han kommer undan med det, kan tilltaget bli konst. I föreställningen blir detta 

en brytningspunkt mellan uppfattningen av huvudrollen som galen och av honom som konstnärlig 

visionär. Så snart Warhols citat skrivs ner rör sig föreställningens fokus mot armens roll som 

konstobjekt. Viljekraften som tidigare förknippats med barnsligt sattyg eller psykiska problem, får 

nu manifestera någon sorts originalitet. Det konstnärliga självhävdandet liknas vid barnets tidiga 

självbekräftande experiment. Huvudrollens pappa påstår att en triumfartad blick hos huvudrollen 

vid fyra års ålder, är exakt samma som det han har på omslaget av Art Monthly många år senare.59 

Liksom hos Lotman kan barnets lek och konstens modellbildande system kopplas samman.  

 Nästa nedskrivna text som visas upp framför kameran är namnet på det första konstprojekt 

som huvudrollen deltar i: ”Man-{i}fest, med ett bindestreck efter man och klamrar kring 

i:et[…]”.60 Namnet refereras senare till, och tydligandegörandet genom nedskrivningen lyfter 

ordet ”manifest” ur monologen och gör det till ett namn. Namnets ordlek och visuella uttryck 

placerar det bra i sin 90-tala samtid. Ordet i sig kan, om uttrycket tas på allvar, representera 
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huvudrollens agerande som ett manifest. Det är inte ett politiskt manifest utan ett personligt 

manifesterande och ett skapande av en egenvald bild av huvudrollens jag. Det är en man-i-

manifestation. Men manifesterandet är inte drivet ur en särskild tanke eller med något särskilt mål: 

”Nästa morgon hade jag inget val. Det var inte planerat.”61 Den tioåriga huvudrollen gör allt på 

den tiden ”obeslutsamt, obeslutsam”.62 Men just tilltaget med armen genererar reaktioner som gör 

att huvudrollen får en stark känsla av status och makt: ”Jag insåg för första gången var jag slutade 

och resten av världen tog vid.”63 Känslan blir som en självbekräftande drog, och genom sitt 

avvikande yttre kan huvudrollen manifestera ett själv-dikterat jag. Man-{i}fest är första gången 

någon annan ger uttryck åt huvudrollens jag-manifestation utan att ifrågasätta, vilket är en viktig 

händelse i hans liv. Stycket om Man-{i}fest agerar samtidigt i föreställningen som del av den 

konstkritiska underton som löper genom texten.  

 Som distanserad replik på det pretentiösa uttrycket i konstvärlden berättar huvudrollen: ”En 

journalist som hette Krister skrev en recension av Man-{i}fest i en liten konsttidning. Han hyllade 

Johns ’nominativa effektualism’ som en möjlig väg att ’elidera den dualistiska fåfängan mellan 

konception och perception.’”64 Den kritiska undertonen markeras tydligt, men någon vidare 

kommentar lämnas inte. Publiken motiveras att ifrågasätta konst och konstkritiken, men svar eller 

konkret värdering får de sammanställa själva.  

 

6. Min Arm i ett vidare sammanhang 
 

Om det finns en anledning till att ett verk skapas för ett specifikt medium finns det en särskild 

anledning till att Min Arm skapats för teatern. Ett drama kan skapas för att generera särskild 

betydelse ur känslan av närvaro. Min Arm är inte ett traditionellt drama utan är upplagt som en 

postdramatisk redogörelse av ett tillstånd. Det är en monolog, eller kan ses som en konversation 

mellan en vuxen man och hans barndom och uppväxt. Utifrån Szondis tidigare nämnda 

resonemang om ett lyckat konversationsstycke där formen blir del av temat i en föreställning kan 

det undersökas av vilken anledning Min Arm skapats just som en monolog, heteromedial 

föreställning. 

            Som påvisats använder Min Arm sig av sin form i flera betydelsegenererande processer, 

vilket gör att föreställningen är svår att skilja från de teman den tar upp kring konst, identitet och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Crouch, 2009, s. 12. 
62 Ibid., s. 9. 
63 Ibid., s. 16. 
64 Ibid., s. 31f. 



! 23 

mening. Min Arm har en tydlig föreställningsform med skådespelarens enkla redogörelse och 

spelet med dockan, föremålen och projektionerna. Frågan är hur formen påverkar behandlandet av 

Min Arms tema. Rent hypotetiskt skulle återberättandet kunna ersättas av mer traditionellt drama 

med gestaltade episoder, och fortfarande kunna behandla samma teman. Tekniskt skulle dock 

gestaltandet bli besvärligt. I den berättande formen kan huvudrollen genomgå en yttre, lika mycket 

som en inre, transformation. Den psykologiska och känslomässiga utvecklingen ställs i kontrast 

till det fysiologiska förfallet. I Min Arm får vi detaljbeskrivningar av förruttnat kött, håravfall, 

viktminskning och förtvinade muskler – en fysisk transformation som skulle vara nästan omöjlig 

att låta skådespelaren genomgå på scen. Dessutom skulle publikens aktiva del i föreställningen 

begränsas.  

            Med inspiration i Barthes syn på den intertextuella väven, där texten inkorporerar 

historiska och samtida texter, kan vi utgå ifrån Min Arm som del av en liknande intermedial väv. 

Föreställningstexten är unik för Fria Teaterns uppsättning och det är föreställningen som tar en 

utvecklad del i sitt intermediala sammanhang. Texten är dynamisk då den interagerar med dagens 

och morgondagens publik och på så sätt alltid kan interagera med nya texter i nya sammanhang.  

Eftersom publiken i Min Arm spelar en så aktiv roll i föreställningstexten blir det ännu tydligare 

att det är genom dem som kopplingen sker till andra medier och till samtiden.  

            Min Arm är tydligt placerad inom en tidsram. Handlingen är satt i ett Sverige under trettio 

år från början av 70-talet. Förutom att nämna konkreta årtal – brodern tar studenten 1982, modern 

dör 1985, huvudrollen kommer till USA 2004 – refererar monologen till dramaserien Varuhuset 

(1987-1989) som under 90-talet ersätts av bekännelse-TV och lådvin.65 I samma tidsperspektiv 

nämns broderns konstprojekt – en fotoutställning om kurders utsatthet efter Hans Holmérs spår 

mot PKK efter Palmemordet, och senare ett antal utställningar med ”konst av flyktingar”.66 

Broderns aktiviteter kopplar konsten till en politisk dimension som saknas i den i övrigt nämnda 

konstvärlden. Genom att på så sätt inkorporera handlingens samtid kan Min Arm engagera 

publiken att referera till sin egen omgivning. Med varje ny publik kommer nya associationer och 

på så sätt kan föreställningen vara ständigt aktuell. 

            När Min Arm gick upp på Fria Teatern provocerade den ofta fram associationer till 

samtidens medialt uppmärksammade konst.67 Premiären gavs under hösten 2009. Ett halvår 

tidigare hade Konstfacksstudenten Anna Odell iscensatt en psykos på Liljeholmsbron i Stockholm 

för att påvisa psykvårdens maktstrukturer och hur det kan gå till vid polisomhändertagande och 
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psykakutmottagningar.68 Odells projekt och Min Arm har flera beröringspunkter. I båda projekten 

uppmärksammas en manifestation av jaget och hur samhället ser på psykisk sjukdom, hur 

samhället ser på konst och vad konst har för relation till både psykisk sjukdom och samhället i 

stort. Gränsen mellan konstnärskap och galenskap ifrågasätts. Samtidigt ställs frågan om vilken 

konstens roll är i samhället. Anna Odells projekt är ett undersökande och uppvisande av ett 

samhällsorgan. I debatten som följde anklagades projektet för att använda konst som alibi för 

förargelseväckande och olagligt beteende.69 Under samma tid uppmärksammades ett 

examensarbete från föregående år av en annan Konstfacksstudent, Magnus Gustafsson.70 I ett 

filmklipp spraymålar Gustafsson en tunnelbanevagn och krossar ett av vagnens fönster. Vid 

premiären av Min Arm hamnade föreställningen rakt i den kontexten. 

            Min Arm är dock inte därför begränsad till den kontexten. Föreställningens engelska 

förlaga hade premiär 2003, och den tvingade på ett liknande sätt publiken att tillföra texten sin 

egen betydelse. En publik vid ett framförande om tio år kan utan tvivel skapa sina egna 

associationer utifrån texten och sin egen samtid. Under tiden innan, under och efter 

föreställningens gång tillkommer fler relevanta texter runt samma teman. I och med regissören, 

skådespelaren och teknikerns kreativa beslut kan manuskriptet generera föreställningstexter med 

olika uttryck som passar olika sammanhang.  

            Tematiken kring galenskap och originalitet, kring vad konst är och hur den skapas, är inte 

ny. Min Arm plockar upp frågor men presenterar inga svar. Huvudrollen uttrycker aldrig själv vare 

sig det ena eller det andra. Han är allt igenom obeslutsam och kommenterar på sin höjd att 

psykiatrivården dragit en ”något godtycklig slutsats”.71 På det sättet blir föreställningens form i 

allra högsta grad del av temat. Den berättande formen med dissonansen mellan verbala och icke-

verbala uttryck gör att publiken skapar sin egen bild av rollfigurer, handling och motiv och ger 

dem mening – precis som omvärlden är de som tillskriver mening till huvudrollens uppsträckta 

arm. Det är inte pojkens tilltag i sig som är meningsfullt utan omgivningens betydelseprojicering. 

Som ett citat på flyern till den ursprungliga föreställningen lyder: ”At the age of 10, for want of 

anything more meaningful to do, I put my arm above my head and kept it there. Now, thirty years 

on, I’m so full of meaning it’s killing me.”72 Föreställningen moraliserar inte. Monologen har ett 

sakligt tilltal och är mer eller mindre subtilt sarkastisk. Min Arm är en föreställning om ett 

svårförstått samhälle där det inte nödvändigtvis är ställningstaganden som premieras.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Rikard Ekholm, ”Intervju med Anna Odell”, Konsten, (13/10 2009). 
69 Sofia Curman, ”Anna Odell spelade sig själv”, Dagens Nyheter (8/5 2009). 
70 Anna Frey, ”Nug alias Magnus Gustafsson”, Dagens Nyheter (24/6 2009). 
71 Crouch, 2009, s. 6. 
72 My Arm, flyer, Traverse Theatre (2003). 



! 25 

            ”Om vi hade riktat all vår energi mot lite mer meningsfulla saker, så hade förmodligen 

inget av detta hänt. Men då skulle ni aldrig hört talas om mig. Då hade ni gjort något helt annat 

med den tid ni spenderar här just nu.”73 Huvudrollens kommentar rör sina och broderns 

barndomsupptåg. Huvudrollens tilltag är meningslöst, men snart blir den uppsträckta armen 

världskänd och huvudrollen blir rik och berömd. Han drar in stor vinst till sin manager, 

familjevännen John. Samtidigt jagar brodern pengar från Statens Kulturråd för sina utställningar 

med konst av flyktingar. Min Arm problematiserar konst och kommersialism. En känd tysk neo-

expressionist säljer i handlingen verk bestående av ”etiskt tvivelaktiga föremål i glasburkar” för 

tusentals dollar, en litografi av huvudrollens arm säljs för fyrtiotusen kronor och huvudrollens 

slutgiltiga förfall säljs för 250 000 dollar och en stor summa pengar till John.74 Alltmedan brodern 

fotograferar svenska samhällets baksida och skriver arga brev till konsthallar. Trots den kritiska 

undertonen är det ändå genom en konstnärinnas varsamma avmålande av huvudrollen som han 

upplever sin egen meningsfullhet för första gången. Konsten blir huvudrollens anledning att vilja 

leva och ironiskt nog föder upplevelsen en önskan i huvudrollen att backa bandet och ta tillbaka 

allting. 
  

7. Slutdiskussion 
!
I jakten på Min Arms betydelseskapande kärna har vi kommit nära ett ytterligare tema i 

föreställningens teman: betydelsen av en handling är inte förutbestämd utan konstrueras i 

mottagningen av samma handling. Likadant som den fiktiva omvärlden tillskriver betydelse till 

huvudrollens armgest tillskriver publiken mening till de orelaterade föremålen på scen. 

Föreställningen är konstruerad för att göra åskådarna delaktiga. På det sättet balanserar Min Arm 

mellan sitt djup och sitt lekfulla uttryck. Berättelsen behandlar tunga ämnen som psykisk hälsa, 

familjeuppbrott, konst och identitet men föreställningens system liknar lekens. Utifrån 

gemensamma spelregler bjuds publiken in att låta sin fantasi skapa egna bilder i det tomrum som 

uppstår mellan verbala och icke-verbala uttryck. Om spelreglerna accepteras tillåts åskådarna vara 

medskapare i Min Arms betydelsegenererande processer. Föreställningstexten bygger på 

dissonansen mellan ord och bild, där publikens fantasi och tankeförmåga är med och tillskriver 

föremål betydelse. Genom textens lek med åskådarnas egna fotografier och föremål blir publiken 

en aktiv del av den fiktiva världen. Publiken är ständigt nära skådespelaren och har en personlig 

relation till rekvisitan vilket minskar distansen mellan publiken och den fiktiva världen. Om 
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åskådarna väljer att frångå sin eventuella misstro kan den fiktiva världen bli så verklig att den blir 

utbytbar med den faktiska världen. 

            Samtidigt som åskådarna är med och mättar den fiktiva världen med betydelse ligger det i 

Min Arm en provokation att kritisera just hur betydelse skapas. När gränsen mellan den fiktiva och 

den verkliga världen är så porös öppnar det upp för publiken att reflektera över den sortens 

betydelseskapande även i andra medier och i världen utanför föreställningen. Föreställningen blir 

på så sätt ”a space where boundaries soften”.75 Min Arm är inte en föreställning i ett vakuum. Dess 

inneboende medieanvändning bryter både det spatiala och temporala sammanhang som scenen 

annars kan utgöra. Det avtryck den uppsträckta armen gör beror på åskådarnas personliga 

erfarenheter och läget i den samtida världen. Det är således i mötet med publiken som 

föreställningen kan nå sina många bottnar. Varje enskild åskådare är lika viktig för sin egen 

förståelseprocess som skådespelaren och teknikern – de enda två från produktionen som är direkt 

närvarande vid textens framförande. Liksom skådespelaren kan ses som regissör för sina minnen 

blir åskådarna regissörer för sina egna upplevelser.  

            Min Arm är tidsmässigt placerad i sin samtid och den tillbakablickande monologens 

historieskrivning går att tidsbestämma i sina politiska, kulturella och kommersiella beskrivningar. 

Tidsförloppet får dubbel exponering där föreställningen har möjlighet att pendla mellan 

huvudrollens fiktiva uppväxt och de faktiska barndomsbilderna från skådespelarens privatliv. 

Monologen blir förankrad i verkligheten. 

            Min Arm är så beroende av att publiken är delaktig i flera av de betydelsegenererande 

processerna, understödda av författare, regissör, skådespelare och tekniker, att manustexten kan 

ses som bristfällig. Även om huvudtexten är densamma i både manus- och föreställningstext blir 

manuskriptets sidotext begränsad och skiljer sig starkt mellan medierna. Texten blir mer 

betydelsemättad som föreställning. 

            Huvudrollens egen drivkraft behandlas aldrig i Min Arm. Det gör att föreställningen tycks 

leda åskådarna bort ifrån tankar om intentionalitet. Viljekraften som är så central i huvudrollens 

liv är inte ideologiskt motiverad utan uttrycks som vilket barnsligt påhitt som helst. Huvudrollen 

säger sig vara ständigt obeslutsam, men han genomlider ett liv präglat av ett självförvållat 

handikapp, bara för att få uppleva någon sorts meningsfullhet. Min Arm passar på så sätt bra in i 

den postdramatiska teatervåg som beskrivs av Lehmann: föreställningen är ett undersökande av ett 

tillstånd snarare än av ett psyke. Frågan blir vad händer när? snarare än vad hände för att? En 

närvarande skådespelare i kontrast mot inspelade medier, och skådespelarens direkta tilltal gör att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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föreställningen blir levande och dynamisk. Trots att den individuella tolkningen och upplevelsen 

av texten är unik bygger föreställningen på en kollektiv närvaro. På det sättet framträder teatern 

som ett medium där verk inte kan reproduceras, individualiseras eller göras mobila på samma sätt 

som verk i andra samtida medier som bilder, musik, film och litteratur.  

            Precis som i en lek blir teaterföreställningen beroende av alla deltagares vilja och förmåga 

att engagera i en gemensam, fiktiv värld. Åskådarna gör entré med egna roller och lämnar 

föreställningen med egna lärdomar, men den individuella utvecklingen sker i ett kollektivt rum. I 

och med individernas utveckling kan det kollektiva förändras. Genom den känslan av det 

föränderliga blir Min Arm del av Lehmanns tidigare citerade ”(a)liveness of being” som är en 

fortsättning av ett av postdramats absoluta tema för teatern: ”the terrors and joys of 

transformation”.76 
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