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I denna förstudie har vi behandlat följande frågeställningar med utgångspunkt i boken  
”Candide, eller optimismen” av Voltaire: 
 

- Vilka är vår tids sanningar? 
- Varför har vi ett så stort behov av att vara överens? 
- Vad leder bristen på ifrågasättande till? 

  
Förstudien startade i maj 2015, vilket är något senare än vi först hade räknat med. 
Anledningen till att vi fick skjuta upp starten var att det passade bättre i förhållande till 
projektgruppens olika scheman. Projektgruppen består utav mig (Anna Johansson), 
Emelie Trossö och Rebecca Yates. Förstudien bestod av tre delar, en bokcirkel, 
utforskande på golvet och manusskrivande. 



 Del 1: En bokcirkel 
  
Emelie Trossö ansvarade för den första delen i förstudien - en bokcirkel, där vi läste och 
diskuterade ”Candide, eller optimismen” och samtalade kring projektets frågeställningar. 
Sammanlagt var vi fem kvinnor och tre män som träffades vid tre tillfällen. 
 
Emelie och jag har i vårt arbete med scenkonsttrion Pinamackorna sett att de perspektiv 
på vår samtid, eller på vår gemensamma historia, som kommit fram när vi mött 
människor i enkla samtalsformer är ovärderliga. Därför implementerade vi 
Pinamackornas metod genom att hålla en bokcirkel, vilket ledde till spännande samtal 
kring vårt samhälles uppbyggnad, bristen på ifrågasättande, sociala mediers påverkan 
och mycket mer. 
Jag bad Emelie svara på tre frågor för att sammanfatta hennes upplevelse av bokcirkeln: 
  
Hur arbetade du med din del? 
Jag fungerade som en slags moderator som faciliterade bokcirkelns diskussioner. Till 
varje gång bad vi deltagarna att plocka ut något från texten som gjort ett intryck, det 
kunde vara något som var roligt formulerat, något som öppnade upp frågor eller något 
som kändes betydelsefullt. Till varje träff förberedde jag mig med vissa 
diskussionsfrågor, såsom: Vilka är vår tids gängse sanningar? Lever vi i en optimistisk 
tidsålder? Hur kan vi tolka Candides ord: "Vi bör odla vår egen trädgård".  
  
Vilka erfarenheter anser du att vi har gjort? 
Jag tror att en av anledningarna till att bokcirkeln blev lyckad var att vi var en grupp med 
olika bakgrund och olika åldrar. Jag upplever att deltagarna såg fram emot dessa träffar, 
då våra samtal ofta kändes meningsfulla, inlyssnande och överraskande. En bokcirkel är 
något de flesta har erfarenhet av eller en bild av vad det är. Alla har läst samma text och 
har därför en gemensam ingång till samtalet. Att träffas över en kopp kaffe och en bulle 
för att diskutera en bok är enligt oss ett mycket bra sätt att komma åt de ”stora 
frågorna”. 
  
Vad menar du är det mest kärnfulla resultatet? 
Att genomföra bokcirkeln satte igång en tankeprocess inför vår kommande föreställning 
med arbetstiteln "Den bästa av världar." De frågor som vi diskuterade under bokcirkeln 
utvecklades och vi kunde få syn på nya frågeställningar, vilka vi kommer att utforska i 
föreställningen. 
  
”Vi är genetiskt programmerade att fungera socialt i en liten flock bestående av en handfull storfamiljer, 
stenålder-stil. Konformitet är det sociala limmet, för att fucka ur och göra sig socialt omöjlig skulle antingen 
leda till förvisning (säker död) eller att du aldrig får ligga för att du är klanens dryg-pucko (och du kommer 
aldrig träffa andra människor än din klan). Nuförtiden är vår civilisation helt annorlunda och större, men 
den genetiska programmeringen är densamma. Vi tycker som alla andra för risken är annars att vi dör i 
ensamhet eller aldrig får ligga, tror vårt primitiva medvetande.” 



- Citat från en av deltagarna i bokcirkeln angående behovet att vara överens. 
  
 
Del 2: En veckas arbete i studion med ensemblen 
  
I förstudien separerade vi utforskandet av innehållet från utvecklandet av uttrycket. 
D.v.s. att innehållet diskuterade vi i bokcirkeln där ensemblen inte var med och uttrycket 
utvecklade vi med ensemblen oberoende av vad vi kommit fram till i bokcirkeln. Det var 
en metod som jag ville testa på vår ensemble inför ett kommande föreställningsarbete. 
  
Rebecca Yates, som höll i arbetet med ensemblen, konstruerade övningar som byggde 
på ”att vara i den bästa av världar” samt på hur man kan förstärka varandras uttryck 
genom sitt eget. 
 
Under veckans gång utvecklades detta till en frågeställning om hur vi kan använda 
uttrycken i förhållande till varandra för att förvränga perceptionen av dem. Vi kom fram 
till att genom att leka med form, volym och tempo samt titta efter andra gemensamma 
nämnare än de vi är vana vid kunde vi t.ex. få dansen att upplevas som en del av texten 
eller som ännu ett musikaliskt element tillsammans med musiken. Vi upptäckte att ljud 
är dominant i en bild men att ögat dras till fysiken, således försökte vi hitta sätt att göra 
fysiken hos musikern mer framträdande än ljudet hon skapade.  
Rebecca har också svarat på mina frågor angående hennes arbete: 
  
Hur arbetade du med din del? 
I den fysiska delen låg fokus på att utforska de olika konstnärliga uttrycken gentemot 
varandra. Hur kan de samarbeta och förstärka varandra och vilka metoder behövs för att 
det ska fungera bäst? Tillsammans med ensemblen sattes vissa ramar och strukturer för 
att förhålla dessa uttryck till varandra. Sedan gjordes både improviserade och mer satta 
kompositioner utifrån dessa strukturer.  
  
Vilka erfarenheter anser du att vi har gjort? 
Att få uttrycken att existera bredvid varandra på ett sätt som tillät ett uttryck att förstärka 
ett annat, utan att nödvändigtvis spegla eller spela med varandra, var en stor utmaning. 
Vi fick vår uppfattning bekräftad om att när det fanns ett satt material som de olika 
uttrycken kunde förhålla sig till var det lättare att tänja på gränser och prova hur och när 
något uttryck tog överhand och när något försvann ur fokus.  
  
Vad menar du är det mest kärnfulla resultatet? 
Det är ett bra utgångsläge att ha haft möjligheten att utforska detta arbetssätt i 
förhållande till boken ”Candide, eller optimismen”. Inför ett eventuellt större arbete finns 
en bättre förståelse för hur processen ska utformas och utvecklas för att nå det önskade 
resultatet.  
  



  
 
 
Del 3: Bearbetning av boken 
 
Min del i förstudien var att bearbeta texten och jag valde att göra det genom att skriva 
om texten till ett manus. Det arbetet pågår fortfarande men jag vill ändå kommentera på 
vad jag hittills har kommit fram till. 
  
Hur har du arbetat med din del? 
Jag har läst boken både på svenska och på engelska för att få en bredare uppfattning om 
Voltaires språk då varken svenska eller engelska är originalspråket. Redan i 
översättningen görs en tolkning av verket och jag ville väga in två olika tolkningar för att 
sedan göra min egen. Jag har sedan kapitel för kapitel gjort scener, som på det mest 
konkreta sätt svarar till bokens beskrivning av händelsen. 
  
Vilka erfarenheter anser du att ni har gjort? 
Att läsa texten med fokus på olika saker; rytm, handling, scenerier, mening, syfte, 
tolkning etc. har gett en stor källa till koreografiska idéer som jag kommer att ta vidare i 
arbetet med föreställningen. Att använda manuset så som det är skrivet för att gestalta 
berättelsen om Candide är inte mitt syfte och var heller inte mitt syfte i starten. Syftet var 
att verkligen gå på djupet i texten, att se på den från många olika håll, för att sedan 
kunna ta avstamp i den och skapa en föreställning som är aktuell. Att skriva om texten till 
ett manus upplever jag var en bra metod för att kunna gå på djupet i texten. 
  
Vad menar du är det mest kärnfulla resultatet? 
Vi har skapat ett manus som kan användas för att ge ensemblen uppgifter för att skapa 
material och som blivit ett lager till av tolkning av boken. Förutom det har all bearbetning 
av texten lett oss fram till en ny frågeställning: 
Vad hade hänt om Voltaire hade återuppstått och valt att skriva en uppföljare, där handlingen 
utspelar sig i dagens Skandinavien? Vad hade han gjort satir av här? 
  
Denna frågeställning kommer fungera som språngbräda i föreställningsarbetet, 
tillsammans med de resultat vi kommit fram till i de övriga delarna av förstudien. 
  
  
Projektbeskrivning och ekonomisk redovisning 
  
Efter våra individuella delar av förstudien sammanställde vi våra resultat i en 
projektbeskrivning inför ett kommande föreställningsarbete.  
Projektbeskrivningen bifogas till rapporten. 
  



Projektet genomfördes i samarbete med den ideella föreningen Dans i Blekinge som 
stöttade projektet med 20 000 kr av deras årliga verksamhetsstöd från Region Blekinge, 
samt med administrativ hjälp. Dans i Blekinge kommer att fortsätta samarbetet även i 
nästa skede i processen. 
Att projektet fått stöd utav konstnärsnämnden syns på KLO productions hemsida och på 
Dans i Blekinges hemsida. 
(www.kloproductions.se, www.dansiblekinge.com) 
Bidraget från Konstnärsnämnden har gått till löner och arvoden till de medverkande. 
Eftersom vi inte fick det stöd vi sökt från Karlskrona Kommun och Crowdculture 
minskade jag lite på alla kostnader utom på lönerna och arvodena för de medverkande. 
Jag fördelade om mitt eget arvode från 30 000 kr till 20 000 kr och ökade Emelies och 
Rebeccas från 12 500 kr vardera till 15 000 kr vardera då vi i större utsträckning 
samarbetade i skrivandet av projektbeskrivningen än jag planerat initialt. 
  

Kostnader:   sek 

Arvode eget arbete   20000 

Arvode Rebecca Yates   15000 

Arvode Emelie Trossö   15000 

Lön Sara Jefta Inklusive sociala avgifter 7500 

Lön Fia Janninge Inklusive sociala avgifter 7500 

Lokalkostnader   1800 

Material   0 

Resor   1370 

Administration   2000 

Summa kostnader:   70170 kr 

      

Finansiering:     

Konstnärsnämnden   50000 

Dans i Blekinge   20000 

Karlskrona Kommun   0 

http://www.kloproductions.se/
http://www.dansiblekinge.com/
http://www.dansiblekinge.com/


Crowd funding   0 

Resultat:   -170 kr 

 


