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I verket Blues Baby Blues har upplevelser av psykisk ohälsa under graviditet och/eller 

spädbarnsperioden översatts till rörlig bild, ljud, musik och monolog. Sarah Schmidt gick ut 

med en förfrågan efter föräldrars erfarenheter och berättelser om perinatal depression. 

Utgångspunkten som gavs var tre olika upplevelser och tillstånd, en dröm, ett kroppsligt 

tillstånd, och ett beteende. Till verket har konstnärer, musiker och skådespelare bjudits in till 

att tolka berättelserna. Verket tillägnas ett i många fall stigmatiserat tillstånd som det pratas 

alltför lite om och som alltför många upplever varje dag. 

 

Under två dagar förvandlades Atalantes scen till en installation med flera olika medier. 

Publiken kunde besöka den i ensamhet på dagtid. Under lördagskväll framfördes olika 

framträdanden och performance, och på söndagkvällen genomfördes ett samtal med 

perinatal depression och kreativitet som grundtema. 

 

Sarah Schmidt är konstnär och curator. Hon arbetar främst med den rörliga bilden som 

medium men även med installation och stillbild. Hon har länge varit aktiv i Galleri Box, 

Golddigger Production och nu senast i Konstnärernas Mamma Kollektiv. Hennes arbete kan 

bland annat ses på Art Made This i Göteborg på perukmakaren, vån 5. Hon genomförde 

verket Blues Baby Blues med stöd från Göteborg Stad samt Konstnärsnämnden. 

 

Medverkande: 

Animation: Sebastian Drab 

Dramatiserade Monologer: Josefin Neldén, Sofia Pekkari 

Konstruktion: Christina Silverhielm 

Musik/Ljud: Klara Andersson, Viljam Nybacka 

Performance: Anna Emilsson, Karin Sandberg ft. Trinidad Carrillo 

Samtal: Mikaela Björkman, Cecilia Pettersson 

Teknik: Klara Goliger, Peter Götzlinger, Patrik Lindberg Nowotny 

Mammor med barn på film: Eleftheria Gerofoka med Paris, Sara Brolund de Carvalho med 

Unni, Christina Silfverhielm med Leo 

Historier: Föräldrar som delat med sig av sina historier. Mamma till Mamma. 

Med stöd från: Konstnärsnämnden och Göteborg Stad 
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Inlästa dramatiserade monologer av Josefin Neldén och Sofia Pekkari 
Filmat material av Sarah Schmidt 
Konstruktioner av Christina Silfverhielm 
Ljus/Videoteknik av Peter Götzlinger 



 
 
Filmat material Sarah Schmidt 



 

Animation av Sebastian Drab: 
Drab is a motion artist based in Berlin. In his work he addresses topics connected to trauma, 
substance abuse and mental health disorders. He uses AI, machine learning, video and animation to 
create visual landscapes and microcosms that provide a unique insight into these experiences. 
Drabdreams.com 



 
 
Dansperformance av Anna Emilsson: 
Anna Emilssons performance utgår från en idé kring all tårar som faller, den ständiga gråten som bärs 
behöver bli buren, kapslas in och förlöses i en tid som känns förlorad, en tid som sprungit om och 
kapat i bandet. 



 
 
Performance av Karin Sandberg: 
Verket "Liten mamma" är Sandberg och Carrillos första gemensamma performance. Med 
utgångspunkt i musik och texter skrivna av Sandbergs erfarenhet av 
förlossnings/utmattningsdepression sammanflätas deras röster i ett vokalt arrangemang.  
 
 



Information om lördagens evenemang och medverkande: 
 
Karin Sandberg (1980) är utbildad i Fri Konst vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och 
mastersexamen i Fri Konst, Akademin Valand i Göteborg. Hennes konst har visats på Göteborgs 
Konsthall, Galleri Box, Tredje Våningen och Galleri 54 i Göteborg men även i Holland, USA, England 
och Norge och hon har haft performance i Los Angeles, Amsterdam och Göteborg. 2017 vann 
Sandberg Säters kulturpris och resebidrag via IASPIS. Svensk-Isländska samarbetsfonden har 
möjliggjort för henne att arbeta som konstnär i Norge och på Island. 2018 fick Sandberg 
Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium. Sandberg fick Västra Götalands kulturstipendium 
2020 och Göteborgs stads kulturstipendium 2021. 
 
Trinidad Carrillo (f.1975) är en svensk-peruansk konstnär utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg. 
Trinidad Carrillo har haft separatutställningar på bla. Sundsvallsmuseum, Världskulturmuseet, Husby 
Konsthall och Nässjös Konsthall. Carrillo har deltagit i utställningar i Washington, Reykjavik, Bogota, 
Berlin och Seol mfl. Hennes verk finns representerade i flera kommuner samt på Göteborgs 
Konstmuseum, Washington D.C, Art Museum of the Americas och hos Statens Konstråd samt 
offentliga utsmyckningar i Sverige och i Moderna Museets samling i Stockholm. 2018 erhöll hon 
Swedish Photography Award by Sandeng och 2020 beviljades Carrillo Konstnärsnämndens femåriga 
arbetsstipendium." 
 
 
Dansperformance av Anna Emilsson: 
Anna Emilssons performance utgår från en idé kring all tårar som faller, den ständiga gråten som bärs 
behöver bli buren, kapslas in och förlöses i en tid som känns förlorad, en tid som sprungit om och 
kapat i bandet. Gick igen i flera av berättelserna och var även en upplevelse jag själv kunde relatera 
till under de perioder när gråten varit ostoppbar. Så för alla tårar som faller, alla tårar som fallit bära 
dem med vördnad. Har en bild, skiss, av att bära en större genomskinlig påse fylld med vatten. En 
tyngd att bära, ha vilandes på kroppen. En kropp som dynamiskt rör sig och låter påsen vila på olika 
kroppsdelar. Det bildas ett efterskvalp i kroppen, den finns något vilsamt och rastlöst på samma 
gång. Ett driv vidare, kanske bort. Låter påsen vila på höften, magen, sidan av benet, huvudet, 
magen, bröstet och ryggen. Händerna nuddar inte golvet. Armar och ben är bara, påsen punkteras 
och en liten droppe kan sippra ut och landa. Kroppen rör sig nära golvet, ansiktet är vänt uppåt, 
påsen ovanför huvudet och dropparna landar på ansiktet. Kroppen stillnar och påsen droppar på 
bröstbenet. 
 
Emilsson jobbar utifrån ett kroppsligt uttryck med improvisationen och det interdiciplinära arbetet 
som grund för ett nära möte med publiken. Här finns en stor vikt vid det starka samspel som 
existerar mellan aktörerna på scenen och publiken. Det är nära, dynamiskt och levande.  
Anna är nutida dansare, danskonstnär och improvisatör med en bakgrund i performance, talteater 
och fysisk teater. Utbildad på Gotlands Dansutbildningar och Trinity Laban Conservatoire of Music 
and Dance. Hon skapar både egna verk och samarbetar med andra konstnärer. På scen har hon setts 
med bla Candoco Dance Company, The People Pile Arts Collective, Frauke Requardt, Alex Julyan, Gill 
Clarke, Sonia Boyce, Benedikte Esperi, Eva Ingemarsson Dansproduktion, Danskompaniet Spinn, Ami 
Skånberg Dahlstedt, Nadia Nair m.fl. 
 
Musik av Klara Andersson (under Anna Emilssons performance): 
Andersson is a sound artist and composer who works with issues of identity, worth and power. Text, 
sound and the performative presence are tools that effortlessly take her through various art forms 
and contexts where sound is allowed to act more or less musically. Through her art she examines 
unexplored, digital material and human stories as archeological artefacts from her generation; chat 
conversations, webcamera videos, forgotten websites that carry information about our time. As a 
sound artist and musician she has since the start of her education at the Academy of Music and 



Drama in Gothenburg and Universität der Künste in Berlin she’s realized her own projects, built an 
international network and performed works at festivals like Подготовленные Среды på National 
Centre for Contemporary Art in Moscow, Verona Risuona, Young Nordic Music in Aarhus, Sound of 
Stockholm and at ZKM in Karlsruhe. Alongside sound art projects she’s touring and releasing music 
with her solo project Fågelle. Fågelle is a wild collision of lyrical beauty and unhinged, raw 
expression, where soundscapes, heaving with intricate detail, meet intimate and powerful vocals. 
Her voice tears through sound and silence, becoming a point of gravity where existential dread and 
the female experience is examined as both gift and curse. 

Animation av Sebastian Drab (under Anna Emilssons performance):  
Drab is a motion artist based in Berlin. In his work he addresses topics connected to trauma, 
substance abuse and mental health disorders. He uses AI, machine learning, video and animation to 
create visual landscapes and microcosms that provide a unique insight into these experiences. 
Drabdreams.com 

Musik av Viljam Nybacka (under Anna Emilssons performance): 
är kompositör, ljuddesigner och musiker. Jag jobbar just nu mest med musik och ljud till rörlig bild 
men kommer från en bakgrund som musiker. Att skapa stämningar och att ge färg och känsla åt det 
visuella genom ljud är något som jag alltid har gillat. Experimenterandet har också alltid varit viktigt 
för mej; att prova nya uttryckssätt, spela nya instrument, jobba med nya projekt och 
samarbetspartners. ”-Det här projektet känns både viktigt och intressant, inte bara för människor 
med direkt erfarenhet av postpartum depression, utan för alla, för att det öppnar för diskussion om 
och förståelse för olika upplevelser av livet, föräldraskap, mental hälsa och ohälsa. ” 

Inlästa dramatiserade monologer av:  
Josefin Neldén  
är skådespelare på bland annat backa Teatern. Vid Guldbaggegalan 2021 och nominerades hon till 
bästa kvinnliga huvudrollen för hennes roll som mamma i filmen Psykos i Stockholm. Detta var andra 
gången hon nominerades första gången var 2013 i filmen Känn ingen Sorg. Neldén har även synts i 
SVT i rollen som Maggan i serien Vår tid är nu. 

Sofia Pekkari 
är tvåbarns mamma, 36 år, Skådespelare, hör till Dramatens fasta ensemble men är just nu 
tjänstledig för sin roll som Fernando i Håkan Hellström-musikalen Kärlek skonar ingen på 
Göteborgsoperan. ”- Det finns nog få upplevelser jag funderat så mycket kring som tiden efter att jag 
fick mitt första barn. Det här projektet har satt igång dessa tankar och minnen igen, både med en viss 
laddning, en sorg, ett lugn och ett intresse över det jag var med om. 
Jag är väldigt glad att få vara en del av det här projektet.” 



 

GP 15 oktober 2021, både digitalt och i papperstidning 
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