
 
I vårt arbete med föreställningen har vi funderat mycket över 
engagemang. Vad är engagemang och vad engagerar? Vad 
finns det för olika uttryck för engagemang och vad vill vi ha ut 
av att engagera oss? 

Välja säte bygger inte på något manus. Istället har vi tagit fasta 
på ett antal historiska händelser och personer och låtit dessa 
inspirera oss. Utifrån dem har vi sedan improviserat fram 
situationer och stämningar som vi tycker har med saken att 
göra. Titeln Välja säte kommer från scenen om Rosa Parks i 
början av föreställningen. 

PRATA OM TEATER

Ett konstverk ger ingen objektiv bild av verkligheten – och kan 
därför tolkas på flera olika sätt. Frågan ”vad handlade 
föreställningen om?” bör hellre ställas: ”vad gav föreställ-
ningen dig?” Det kan vara svårt att prata om teater utan att 
klampa in i någon annans upplevelse. En konst-upplevelse är 
alltid personlig – och ibland väldigt privat. Det bör respekteras 
i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att tycka mindre och 
tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss 
ordning: 

BESKRIV

Börja samtalet i det konkreta, i det ni faktiskt såg. Det är ett 
bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt om 
det har gått en tid sedan ni såg den. Hur såg rummet ut? Vad 
finns i rummet? Hur många personer var med i pjäsen? Vad 
hade de på sig? Fundera över vad de olika personerna hade 
gemensamt och vad som skiljde dem åt. Var så saklig som 
möjligt. Kom ihåg att det ibland är de små detaljerna som är 
mest intressanta (och tolkningsbara). 

TOLKA

Först efter att ni har gjort er en tydlig gemensam bild av 
föreställningen är det dags att ställa frågan ”varför?”. Förutsätt 
att alla val i föreställningen är medvetna; först då kan de 
tolkas konstnärligt. Varför tror ni att rummet såg ut som det 
gjorde? Varför sa de och gjorde just så där? Helt enkelt: varför 
hade man gjort alla de val som föreställningen är ett resultat 
av. Här finns det inga rätt eller fel. Låt allt vara gissningar och 
egna tolkningar och låt tolkningarna skilja sig från varandra. 
Försök fånga upp de associationer som sticker iväg – kanske är 
det där de mest spännande tolkningarna ligger!

REFLEKTERA

Slutligen kan samtalet komma in på större frågor. Här finns 
plats för personliga upptäckter, tankar och fantasier. Argu-
mentera eller undra – och märk att det finns lika många 
upplevelser av föreställningen som det fanns personer i 
publiken.

SAMTALSHANDLEDNING TEATER

För mer information om föreställningen Välja säte och om Regionteater Väst: www.regionteatervast.se Vi finns även på Facebook. 

Välja säte och 12 andra sätt att förändra världen är en 
performance-inspirerad föreställning. Den har ingen 
kronologisk berättelse, utan är ett kollage av scener 
och situationer.

Tack för att ni såg vår föreställning. På återseende!

NÄR VI ARBETADE MED VÄLJA SÄTE PRATADE VI BL A OM:

Vad engagerar mig?

Vad är makt? -  Vem har makt?

Kan konst påverka?

Hur kan civil olydnad motiveras?

När är våld befogat?

Behövs straff?

Kroppen som maktfaktor 

(hungerstrejk, ockupation, fysiskt våld…)

Vilka orättvisor ser vi idag?

Vad tar vi själva för ansvar?

Hur vill vi påverka vår framtid?

Färgers betydelse.

NÅGRA HISTORISKA PERSONER VI LÅTIT OSS INSPIRERAS AV:

Rosa Parks (1913-2005) amerikansk medborgarrättsaktivist

Holger Meins (1941-1974) tysk radikalpolitisk aktivist

Mary Wollstonecraft (1759-1797) brittisk feminist

Henry David Thoreau (1817-1862) amerikansk filosof

Angela Davies (född 1944) amerikansk medborgarrättsaktivist

Ai Weiwei (född 1957) kinesisk konstnär

John Lennon (1940-1980) brittisk musiker

Yoko Ono (född 1933) japansk konstnär

Pussy Riot (bildades 2011) ryskt konstnärskollektiv

Milton Friedman (1912-2006) amerikansk ekonom

Thomas Hobbes (1588-1679) engelsk filosof

Karl Marx (1818-1883) tysk sociolog och nationalekonom

John Stuart Mill (1806-1873) brittisk ekonom och filosof

Jeanne d’Arc (1412-1431) franskt helgon

samt det grekiska dramat Antigone (av Sofokles 442 f.Kr)

PERFORMANCE-KONST

En form av ”levande bildkonstverk” som utmärker sig bl a 
genom att den utförs live, den äger rum inför åskådare samt 
ofta har medverkande från andra eller olika konstarter och 
därmed blir ett hybridkonstverk. Typiska teman är politisk 
aktion och rituell kroppslighet. Källa: Wikipedia.

 
Anna Berg, dramaturg och Helena Wilén, dramapedagog

VÄLJA SÄTE 
och 12 andra sätt att förändra världen


