
 
TORBJÖRN ALSTRÖM 
Torbjörn är utbildad skådespelare och clown 
vid Dell’arte international School i USA. 
Studerat maskmakeri hos Donato Sartori i 
Italien och Ida Bagus Anom på Bali. Har 
forskat kring masker och dess uttryck bland 
annat kring mask och röst i samarbete med 
Roy Hart Center i Frankrike. Arbetar numera 
som Kulturproducent på Frölunda Kulturhus, 
ansvarig för ett nationellt centrum för mask- 
och figurteater.  
 
 
 
 

 
PERNILLA ESKILSSON 
Pernilla Eskilsson jobbar med performance 
konst, kostym och scenografi. Hon har en 
master degree in fine arts med 
specialisering på textilkonst.  
Hon bor i Vänersborg och jobbar både 
lokalt och  
internationellt. 
Instagram: pernillaeskilsson 
 
 

  



 
MASK AND MAN 
Mask and Man eller “Mask och Människa” på svenska är både en ljud- och 
visuell upplevelse. Ett poetiskt berättande mer än ett linjärt dramturgiskt 
narrativ. Publiken får möta tre karaktär i solid mask. Karaktärerna upptäcker 
sig själva, var och en med sin egen unika sång att sjunga. De saknar 
vokabulär, men lyssnar man noga är det något som sägs, långsamt formar de 
ord, namn och meningar. Mask och Människa handlar om 
identitetsskapande och om osynligt förtryck. Hur står du upp för dig själv när 
du saknar vokabulär? Och en karaktär med privilegiet att använda ord- har 
den något av substans att säga oss?  Denna musikdramatiska föreställning är 
framställd inom konceptet “naturopera” med syfte att gå bortom genrer för 
att komma till kärnan av vad uttrycket behöver. 
 
 
Mask and Man is both a soundexperience and a visual experience. A 
poetic narrative more than a linear dramaturgical one. You will meet three 
characters, solid in mask. The masks discover themselves, each one has their 
own song to sing. They lack vocabulary. Yet, something is being said, very 
slowly they form a word, a name, a sentence… 
Mask and Man is about identity, how it's created and of invisible opression. 
How do you stand up for yourself when you lack vocabulary? And a 
character with the priviledge to use words- does it have anything interesting 
to say?  
Performed in a concept of "natural opera" with the aim to go beyond genres 
to come to the core of what the expression needs. 
 
Music and performance: Maria Hansson 
Guitar and flute: Jorge Alcaide 
Maskmaker: Torbjörn Alström 
Contributing with art for the venue: Pernilla Eskilsson 
Light: Johan Merking 
Site specific venue: Nohab Diesels Vänner 

 
MARIA HANSSON  
Maria Hansson är utbildad i klassisk sång 
och dirigering på Musikhögskolan 
Ingesund, där blev hon legitimerad 
musiklärare och undervisar för 
närvarande deltid på Estetiskt 
gymnasieprogram. Hon har även 
studerat dans och musikteater på 
Västanå Teater, Karlstad universitet och 
Geijerskolan. Som artist har hon bl.a 
turnerat via Musik i syd och Speldags i 
Göteborg. I år jobbar hon med koreograf Takuya Fujisawa och kompaniet 
CRAFT som sångare, kompositör och dansare som just nu är aktuella med en 
turné i norden, tidigare i somras var de i Reykjavik och härnäst spelar de i 
Olso, Göteborg och Stockholm.  
Maria utvecklade Konceptet "naturopera" under sin tid som artist in 
residence på OBRAS foundations i Portugal 2019. Inom konceptet skapade 
hon föreställningen Mask&Man som sedan premiären i Portugal även 
spelats i Sverige, i Kulturtemplet, och på Fringe festivaler, Göteborg, och 
streamat till Hollywood Fringe.   

 
 JORGE ALCAIDE 
Jorge är musiker och kompositör bakom 
en rad musikprojekt och musikaliska 
konstellationer som Quarttango, Cerro 
Esperanza Band, LecheBurre, GAO - 
Göteborgs Alternativa Orkester och är 
föreståndare för Kulturtemplet som är 
en gammal vattenreservoar med unik 
akustik. Göteborgs svar på Köpenhams 
Cisternerna.


