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Kurs-PM 

Samtida scenkonst-debatter, teman och praktiker (TVSATE) 

Välkommen till en vindlande resa genom scenkonsten skilda uttryck och möjligheter! 

Huvudlärare för kursen är Rikard Hoogland, docent i Teatervetenskap. Gästlärare är 

professor Tiina Rosenberg (som senare på terminen kommer hålla i kursen 

Teaterhistoria I), professor Karin Helander och docent Christina Svens. 

Kursen är en introduktion till det teatervetenskapliga området och tar sin utgångspunkt 

i samtidens scenkonst. Centralt är ett grupparbete kring hur väl ett antal teatrar 

arbetar med mångfald och inkluderande scenkonst. 

Kursen kommer även göra ett studiebesök på Kulturhuset Stadsteatern för att få en 

förståelse för hur repertoaren planeras, hur teatern finansieras, hur ensemblen sätts 

ihop och på vilket sätt teatern relaterar till det omgivande samhället. Besöket innebär 

ett fysiskt besök för hela gruppen på Kulturhuset och kommer göras på ett smittsäkert 

sätt. För att ge en inblick även i de fria scenkonstgruppernas verklighet kommer vi 

göra ett besök på Malmö/Stockholmsgruppen PotatoPotato, detta besök kommer 

enbart vara digitalt. 

Under föreläsningarna kommer ges exempel på olika former av scenkonst och deras 

relation till teaterhistorien, publiken och samhället. Detta ger en grundkunskap som 

utgör en bas för de följande kurserna i teaterhistoria, föreställningsanalys, barn- och 

ungdomsteater samt dramaturgi. 

Den 16 september kommer universitets språk- och studieverkstad hålla en föreläsning 

om studieteknik och en workshop om att skriva hemtenta med information om det 

stöd du kan få från dem. 



Närvaro på föreläsningarna via zoom, deltagande i grupparbetet inklusive aktiv 

medverkan under redovisningen, deltagande i studiebesöket är obligatoriska. Generellt 

kräver kurserna minst 80% närvaro. Vid närvaro av 60-79% måste en 

kompensationsuppgift göras. Kontakta ansvarig lärare vid frånvaro. 

Kurslitteraturen består av artiklar och utdrag ur böcker, samtliga är tillgängliga via 

planeringar på kursens athenasida (ligger på respektive datum) eller elektroniska 

källor länkade från kurs-pm. Läs texterna till respektive föreläsning, förbered dig på 

att diskutera dem. Texterna ska även användas som källa när du skriver hemtentan. 

Observera att fler texter kommer att tillkomma. 

Undervisningen via zoom, observera att du måste logga in i zoom via Stockholms 

universitets inloggning, annars kommer du inte bli insläppt vid tillfället. Det är 

olika zoomlänkar per tillfälle, du hittar länken via planeringar på Athena. Begär 

ordet genom att räcka upp den elektroniska handen som finns under Reactions: 

Rase Hand. 

Hemtentan ska lämnas in via uppgifter på mondo, senast kl. 12.00 den 29 september. 

En loggbok från grupparbetet ska även lämnas in. 

Kontakt med läraren, i samband med lektion eller per mail 

rikard.hoogland@teater.su.se, besvaras senast inom ett dygn och i princip ej på kvällar 

och helger. 

mailto:rikard.hoogland@teater.su.se


Detaljschema med läsanvisningar 

Måndag 30/8 kl. 10.00-12.00 

Upprop och introduktion till Kandidatprogrammet i Teatervetenskap, med inriktning 

mot dramaturgi och scenkonstkritik och Teatervetenskap I. 

Tisdag 31/8 kl. 10.00-12.00 

Vad är scenkonst? Föreläsning Rikard Hoogland 

• Boal, Augusto, För en frigörande teater, Stockholm: Gidlunds 1977, s. 11-15, 

20-32. 

• Brecht, Bertolt, ”Förströelseteater eller undervisningsteater”, Brecht om teater, 

red. Leif Zern (Stockholm: Pan/Nordstedts, 1975), ss. 60-69. 

• Brook, Peter, Den tomma spelplatsen (Stockholm: Pan/Norstedts, 1968), s. 5-

20. 

• Goldberg, RoseLee, ”One hundred years”, Live, Art and performance, ed. 

Adrian Hearthfield (New York: Routledge,2004), s. 176-181.  

• Stemann, Nicholas, “Vi är Oidipus. Tankar kring samtidens politiska teater”, 

Sceningång. Tre år på Göteborgs Stadsteater, red. Björn Sandmark (Göteborg: 

Bokförlaget Korpen, 2017), s. 214-219. 

• Why theatre? Eds. Kaatje de Geest, Carmen Hornbostel & Milo Rau (Gent: 

NtGent 2020) (urval). 

 

Onsdag 1/9 kl. 10.00-12.00 

Vem betalar, vem får stå på scenen och vilka sitter i publiken? Föreläsning Rikard 

Hoogland. 

• Antologi för en flerspråkig scenkonst, red. Anna Haglund, Annica Styrke, 

Karin Wiklund, Stockholm: Johanssons pelargoner och dans 2020 (urval, 15 

sidor) 

• Feiler, Yael, ”’Blatte får spela blatte’: om att vara en rasifierad skådespelare i 

dagens Sverige”, Studier om rasism, red. Tobias Hübinette & Andréaz 

Wasniowski, Malmö: arx förlag 2018 (urval) 

• Freshwater, Helen, ”The road less travelled: asking the audience (rather than 

the reviewers)” i Theatre and audience, Basingstoke: Plagrave Macmillan 

2009, s. 27-38. 

• Frände, Carolina ”Teatern ett bolag omgivet av andra”, Teatertidningen 200 

(1/2021). 

• Vanja Hermele, ”Med konsten mot jämställdheten”, ur I väntan på vadå?, 

Teaterförbundets guide till jämställdhet, Stockholm: Premiss. 



 

Torsdag 2/9 kl. 10.00-12.00 

Linda Forsell från teatergruppen Potatopotato konstnärliga ledning presenterar 

gruppens experimentella förhållningssätt. 

• http://potatopotato.se om teatergruppen 

Fredag 3/9 kl. 10.00-12.00 

Främlingen på scen, föreläsning Christina Svens 

• Svens, Christina, ”Inledning”, Främlingen på scen (Möklinta: Gidlunds 2015) 

• Svens, Christina, ” Teater Ja:La:Da och den interkulturella barnteatern 

Hjältinnan av Al-Basrah”, Kulturmöten : en festskrift till Christine Farhan, 

red. Amelie Björck m.fl. (Huddinge: Södertörns högskola 2020) 

  

Tisdag 7/9 kl. 10.00-11.00 (Grupp 1 och 2), kl. 11.00-12.00 (grupp 3 och 4), kl. 

14.00-15.00 (grupp 5 och 6), kl. 15.00-16.00 (grupp 7 och 8) 

Textseminarium 

• Badiou, Alain, ”Teser om Teater”, Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik 

och essäistik 45-46 (2017), s. 127-132. 

• Taylor, Diana, Performance (Durham: Duke University Press Books 2016) 

Tillgänglig som e-bok Stockholms universitetsbibliotek (urval)  

 

Onsdag 8/9 kl. 10.00-12.00 

Exempel på ny europeisk scenkonst, föreläsning Rikard Hoogland 

• Benér, Theresa, ”La Reprise – Histoire(s) du théâtre (1), Milo Rau IIPM”, 

https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/La-Reprise-Histoire-s-

du-theatre-1-Milo-Rau-IIPM 

• Benér, Theresa, ”Katie Mitchell gör filmteater om Duras och Jelinek” 

https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/Katie-Mitchell-

g%C3%B6r-filmteater-om-Duras-och-Jelinek 

• Hedelius, Anna, ”Katie Mitchell teknik och text i förening”, Teatertidningen 

190 (2019), s. 33- 37. 

• Thomas Irmer, ”The utopia of international theatre”, Theater der Zeit, 2019: 

7/8, s. 28-35. 

• Matzke, Annemarike ”Enter the game: The role of the spectator in 

performances of She She Pop. Performance Research, 16:3, s. 117-120. 

http://potatopotato.se/
https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/La-Reprise-Histoire-s-du-theatre-1-Milo-Rau-IIPM
https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/La-Reprise-Histoire-s-du-theatre-1-Milo-Rau-IIPM
https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/Katie-Mitchell-g%C3%B6r-filmteater-om-Duras-och-Jelinek
https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-europa/Katie-Mitchell-g%C3%B6r-filmteater-om-Duras-och-Jelinek


• Rau, Milo, ”Gent manifestet”  

https://stadsteatern.goteborg.se/teaterrummet/artiklar/gent-manifestet/ 

• Rau, Milo, ”Verklighetens värld”, Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik 

och essäistik, s. 49-55 

• Rebellato, Dan,”Katie Mitchell, learning from Europe”, Contemporary 

European theatre directors (eds. Maria M. Delgado & Dan Rebellato), s. 317-

322, 326-338 (urval). 

 

Torsdag 9/9 kl. 14.00-18.00 Grupphandledning, bokas per grupp. 

Fredag 10/9 Studiebesök på Kulturhuset Stadsteatern 

Måndag 13/9 kl. 10.00-12.00 

Samtida barnteater, föreläsning Karin Helander 

• Axelsson, Malin, m.fl., "Konsten att göra konst tillsammans med publiken. 

Om arbetet med Vad ska vi göra? på ung scen öst", Nu vill jag prata! Barns 

röster i barnkulturen, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie nr. 46, red 

Helander, Karin (2013), s. 191-201 

• Frände, Carolina, "Att gräva där en står, och hela tiden fortsätta gräva". Att 

göra kvalitet ur ett Skärholmsperspektiv", Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet 

i barnkulturen?, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie nr. 47, red. 

Helander, Karin  (2014), s. 44-57 

• Helander, Karin, "Klassiker i nya tolkningar. Om samtida scenkonst för ung 

publik", Tillbaka till framtiden - barnkultur i dialog med vårt 

förflutna, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie nr. 50, red Hällström, 

Catharina (2017), s. 133-151 

• Myrberg, Sara & Svensson, Anna, "Att så ett frö. Teater Tre och 

barnpubliken", Djur, natur och sopretur - perspektiv på barnkulturen i 

antropocen, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie nr. 53, red Öhrn, 

Magnus & Wester, Moa (2019), s. 104-113 

 

 

 

 

 

 

https://stadsteatern.goteborg.se/teaterrummet/artiklar/gent-manifestet/


Onsdag 15/9 kl. 10.00-13.00 

Gruppredovisning 

Torsdag 16/9 förmiddag 

Föreläsning om studieteknik, inspelad via länk. 

Torsdag 16/9 13.00-15.00 Seminarium 

Skriva hemtenta med Stockholms universitets Språk- och studieverkstad.  

 

Fredag 17/9 10.00-12.00 

Feministisk och HBTQ-scenkonst, föreläsning Tiina Rosenberg. 

• Rosenberg, Tiina, “It Happened to #Metoo: Queer Feminist Critique of 

Cisgender White Feminism.” ur Palgrave Handbook of Queer and 

Transfeminisms in Contemporary Performance, ed. Sandra D’Urso, Tiina 

Rosenberg & Anna Renée Winget (London: Palgrave MacMillan 2021) 

• Rosenberg, Tiina, “Is the Social Democracy Gone? Performing Feminisms in 

Times of Right-Wing Populism.” In Dreaming Global Change – Doing Local 

Feminisms eds., Diana Mulinari & Lena Martinsson (London: 

Routledge 2018), 133–161 

 

Måndag 22/9 kl. 10.00-12.00 

Seminarium om en uppsättning från Rimini Protokoll, innan seminariet läs texterna 

och se föreställningen via gruppens sida. 

• Hoogland, Rikard, “Real Reality on Stage? Lolo Arias, Alecky Blyte, Rimini 

Protokoll and She She Pop works with Reality on Stage”, Text in 

Contemporary Theatre: The Baltic within the Context of World Experience, ed. 

Guna Zeltina, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 

• Martin, Carol, “History and Politics on Stage, The theatre of the Real” i Not 

just a miror. Looking for the political theatre of today, red. Floria Malzacher, 

Berlin: Alexander Verlag 2015, s. 32-43. 

• ”Putting Real People on Stage: Helgard Haug (Rimini Protokoll) in 

Conversation with Theatre Practitioners and Academics from Australia”, 

Performance paradigm 11 (2015). 

 



29/9 kl. 12.00 

Inlämning av hemtenta via Athena 


