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Alla våra rörelser och alla ljud vi ger ifrån oss börjar som impulser
djupt inne i kroppen. Kroppens poesi - träningens första steg, består i
att släppa fram dessa impulser så att vi kan handla organiskt, utan

planering och förhandscensur från förnuftet.
Men det organiska måste ges en bestämd form för att man ska kunna
förmedla det som är levande till andra. Därför innefattar Kroppens

poesi också övningar för rösten, för att öka skådespelarens
medvetenhet om sin kropp samt för användande av ordet.

Sören Larsson har en mångårig erfarenhet som teaterpedagog och
regissör. Han är utbildad hos den polske teaterreformatorn

Grotowski. 1976 grundade han Studio Kroppens Poesi i Höganäs
men flyttade sedan sin verksamhet till Göteborg där han påbörjade
det arbete som kom att bli larssons teaterakademi och larssons teater.
Utbildningen vid larssons teaterakademi förlades under ett antal år
till norra Bohuslän och fick under en period högskolestatus, Sotenäs
teaterakademi. Nu har Sören Larsson ateljé på Konstepidemin i

Göteborg där han driver Larssons labb.
Christina Lönnblom arbetade som skådespelare och pedagog i Studio

Kroppens poesi. Gunnar Bäck har forskat i teatervetenskap och
verksamheten vid larssons teater blev utgångspunkten för hans

avhandling, Ord och Kött, som lades fram vid litteraturvetenskapliga
institutionen Göteborgs universitet 1992. Fia Adler Sandblad var
Sören Larssons elev, skådespelare och assistent från 1986 till 1991



innan hon började ett eget teaterarbete i ADAS musikaliska teater.
Sedan tre år tillbaka samarbetar Fia Adler Sandblad med Sören

Larsson vid Konstepidemin i Göteborg.
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