
95Kapitel94 Stenastiftelsen Årsbok 2022

Gizem Kling Erdogan

Gizem Kling Erdogan är !ödd och uppvuxen 
i Högsbo, där hennes !öräldrar bosatte sig 
när de kom till Sverige från Turkiet i slutet av 
"#$%-talet. Tevepubliken har de senaste åren 
kunnat se henne i bärande roller i serierna 
Kalifat, där hon belönades med Kristallen !ör 
bästa skåde spelerska, Kärlek och anarki och 
Tunna blå linjen. Men skådespelarkarriären 
började på Göteborgs stadsteater där hon, 
som nyutexaminerad från scenskolan i 
Malmö, &orde stora roller i bland annat Alice 
i underlandet, Utvandrarna och E! dockhem. 
Den som lyssnade på Gizem Kling Erdogans 
Sommarprogram '%'", vet att Högsbo, Istanbul 
och anatoliska höglandet var och är viktiga 
platser som format henne som människa 
och kanske också bidragit till den receptiva 
känslighet som utmärker hennes skådespeleri.

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund! 
Text: Sara Michaëlsson! 
Foto: Peter Claesson, Jon Rudberg/Anagram, Håkan Schüler/Anagram  
och Johan Paulin/Filmlance
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" # $  % &  ' ( '  &  ' ) * + , -* ./ , där Gizem Kling Erdogan 
numera bor, är det bara några dagar kvar innan säsong två av 
Kärlek och anarki har premiär. Under hösten '%'' kommer även 
fortsättningen av Tunna blå linjen och dessutom ytterligare en 
serie, på Net(ix, med Spotify som tema.

Du har synts i många uppmärksammade produktioner under 
kort tid. Hur har det påverkat dig!

– Det är både och, det där med att bli igenkänd, säger Gizem 
Kling Erdogan. Jag har märkt att jag zoomar ut och stänger 
av på ett sätt som jag inte har &ort tidigare. Det är motsägel-
sefullt, eftersom just öppenheten och mottagligheten alltid 
har varit en så stor del av mitt instrument. Att iaktta och ta 
in omvärlden, betrakta människors beteenden. Låta sig fyllas 
med intryck.

– Ibland känns det som om det skulle vara bra att ta en paus, 
bara läsa, skriva, fylla på med inspiration och idéer. Inte expo-
neras så mycket. Men samtidigt ser jag verkligen fram mot att 
möta publiken i både Kärlek och anarki och Tunna blå linjen, det 
blir spännande att se hur de tas emot.

En av dem som medverkar i den nya säsongen av Kärlek och 
anarki är David Dencik. Hur var det att spela mot honom!   
Han har, genom Stenastiftelsen, varit gästprofessor vid 
Högskolan "ör scen och musik i Göteborg. I samband med det 
hade vi ett väldigt intressant samtal om bland annat skåde-
speleriets hantverk. Hans syn på skådespelarens arbete är 
utpräglat icke-romantisk.

– Det är enormt roligt att jobba tillsammans med honom! Jag 
tycker verkligen om att spela med och mot skådespelare som är 
så intensivt närvarande i stunden.

– Plötsligt kan det dyka upp något sådant här mitt i en scen.
Gizem Kling Erdogan tar en nöt ur skålen på bordet, kastar 

upp den i luften och !ångar den i munnen.
– Den sortens närvaro och improvisation skapar en speciell, 

lustfylld energi som smittar av sig och !år ögonblicket att leva. 
Det var också en inspelning fylld av roliga kontraster. David 
Dencik med sin speciella öppenhet och rörlighet. Reine Bry-

nolfsson, som är en helt annan typ av skådespelare, mer av den 
gamla skolan, men väldigt lekfull och med en själ som fyller 
rummet. Han har ett kritiskt !örhållningssätt i allt han gör, ett 
ifrågasättande som jag kan känna igen hos mig själv. Inte kri-
tisk i betydelsen negativ, utan en vetgirighet, ett behov av att 
analysera, att sätta saker i perspektiv och belysa dem från olika 
håll. En blick som också tar in samtiden. Den sortens medve-
tenhet tror jag är viktig i all konstnärlig praktik.

Både Tunna blå linjen, som på ett ganska komplext vis 
beskriver en polisverklighet i Malmö, och Kärlek och anarki 
som utspelar sig i "örlagsvärlden, har ju just den blick på 
samtiden som du talar om.

– Det är så väsentligt att vi kan berätta historier med substans. 
Att vi vågar lita på att publiken vill ha de berättelserna. Det är 
viktigare än någonsin idag, när så mycket runt omkring oss 
styrs av rädsla, delas upp i svart eller vitt, gott eller ont och 
rankas i topplistor. Jag tror att mitt val av yrke i mycket bottnar 
i behovet av att !örmedla berättelser och i en längtan efter att 
!å undersöka och gestalta de komplicerade och intrikata sam-
band som formar och de)nierar oss som människor.

– När jag tittar tillbaka och tänker på hur jag var som barn, 
kan jag se hur jag redan mycket tidigt var en iakttagare av 
omvärlden, uppmärksam på omgivningens beteenden. Någon 
som alltid ville ta reda på var"ör. Fascinationen !ör människans 
komplexitet var nog också det som en gång &orde att jag såg 
medicinen och läkaryrket som en väg, innan jag ganska snabbt 
!örstod att det var skådespelare jag ville vara.

Har de "örberedande studier in"ör läkarprogrammet du hann 
med, haft någon betydelse "ör dig i din yrkesroll, tror du!

– Ja, det tror jag faktiskt. Intresset !ör kroppens oändligt kom-
plicerade system. Insikten om att allt hänger ihop, att kropp 
och själ, biologi och psykologi inte går att se som isolerade enti-
teter. Våra tankar, känslor och minnen sitter i kroppen. 

– Man skall passa sig som skådespelare så att man inte låter 
allt utspela sig här, säger Gizem Kling Erdogan och lägger en 
hand på huvudet. 

I Tunna blå linjen, 
skapad av Cilla Jackert 
och i regi av Sanna 
Lenken, spelar Gizem 
Erdogan polisen Leah. 
Serien började visas 
på SVT i januari 0102, 
säsong 0 i september 
0100. I serien Kärlek 
och anarki, skapad 
av regissören Lisa 
Langseth, spelar Gizem 
Erdogan marknads-
chefen Denise Konar. 
Första säsongen hade 
premiär på Net3ix i 
november 0101, säsong 
0 i juli 0100.
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– Vi jobbar med att fysiskt !örkroppsliga och gestalta allt 
detta. Jag tycker också att det man kanske kan kalla ”abstrakt 
intelligens” är ett av skådespelarens mest centrala verktyg. Då 
menar jag det som sker intuitivt. Om man !örsöker att disse-
kera och plocka isär vad intuitionen består av, har det bland 
annat att göra med närvaro, andning och att låta sinnena vara 
öppna. Det )nns olika delar av hantverket. Det tekniska !ör-
stås, känslan !ör timing, som jag tror har med en sorts musi-
kalitet att göra, en !örmåga att uppfatta vibrationer, känna en 
puls. Sådant kan man öva, bli bättre på. Inte minst där!ör är 
det så roligt och lärorikt att !å jobba med äldre, mer erfarna 
skådespelare. Det är inte som att ta upp en trumpet och spela 
skalor, men man kan alltid skärpa sin hörsel.

Som musiker, och i synnerhet om du spelar tillsammans med 
andra, är själva lyssnandet helt avgörande. Det måste väl 
vara på samma sätt "ör en skådespelare!

– Ja, absolut. Lyssnandet är a och o. 
– För unge!är ett och ett halvt år sedan började jag att gå en 

utbildning i något som kallas ”Embodied Imagination”. Den 
riktar sig till alla som är intresserade av att utforska sin krea-
tivitet. Mötena och undervisningen sker via zoom eftersom vi 
som deltar är spridda över hela världen. En av lärarna är Per 
Nordin, som länge varit verksam vid scenskolan i Göteborg. 
Vi kommer från alla möjliga håll – en svensk manus!örfattare, 
en dansare från Sydafrika, en amerikansk skådespelare, men 
också människor från !öretagsvärlden. För mig handlar det om 
att utveckla mitt skådespeleri, !ör någon annan om ett bokpro-
jekt eller om att ta reda på var det dåliga själv!örtroende som 
stått i vägen hela livet egentligen sitter. 

– Vi trä*as varje vecka, gör olika övningar, !år individuella 
uppgifter och så vidare. Det har varit enormt givande. Både 
de praktiska övningarna och samtalen, där alla kan bidra med 
olika perspektiv. Jag tycker mig kunna se hur den erfarenhe-
ten faktiskt har påverkat mitt skådespeleri. Utbildningen har 
pågått parallellt med inspelningen av Tunna blå linjen, och när 
jag !ör någon vecka sedan var och eftersynkade några scener 
kunde jag se att det fanns något där som jag inte tidigare sett.

Embodied Imagination 
är en terapeutisk och 
kreativ teknik som 
arbetar med drömmar 
och minnen, utvecklad 
av den holländske 
psykoanalytikern 
Robert Bosnak. Inom 
teatervärlden har 
bland annat Royal 
Shakespeare Company 
i Stratford-on-Avon 
använt sig av metoden i 
sina repetitioner. 
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Kan du berätta litet mer om vad det är i själva metoden som 
fungerar som katalysator "ör fantasin!

– Det är svårt att beskriva i abstrakta, teoretiska termer efter-
som det är en så fysisk och konkret metod, som bygger på prak-
tiska övningar. Men vi använder oss av drömmar, minnen eller 
)ktiva situationer som vi går in i på ett vidöppet och samtidigt 
extremt fokuserat vis. Det är som att !å tillgång till ett helt nytt 
ekosystem som gör det möjligt att urskilja rottrådar, !örbindel-
ser och kopplingar som annars hade varit osynliga. Nya inre 
rum öppnas. Det kommer upp bilder och information som du 
inte kan läsa eller repetera dig till. Sådant som du kanske inte 
alls använder i den faktiska inspelningssituationen, men som 
)nns där, som ett ytterligare djup, ett nytt lager. Metoden hjäl-
per mig att utöka min imaginära !örmåga. Det )naste vi har är 
vår fantasi, och den är oändlig.

På tal om utbildning, du gick scenskolan i Malmö #$%#–#$%&, 
och kom sedan snabbt in i teatervärlden när du började att 
arbeta på Göteborgs stadsteater. Berätta mer om vad de 
erfarenheterna har betytt!

– Det gav mig ovärderliga möjligheter att utveckla hantverket. 
Det )ck mig att våga vara självständig och ta egna initiativ. På 
teatern märks allt direkt, eftersom du har en publik. ”Landar 
det? Nej, det fungerade inte riktigt i kväll.” Så !år man prova 
igen kvällen efter, ändra litet, lyssna. Jag hade !örmånen att 
kunna maximera teatererfarenheten, det var som en intensiv-
kurs! När jag ser tillbaka på det nu, !örstår jag inte riktigt hur 
jag vågade. Helt nyutexaminerad och ganska naiv &orde jag 
i snabb !öljd ett antal stora roller. Först Alice i Alice i under-
landet. Det kanske inte var ett så texttungt arbete, men att ha 
den bärande rollen, synas på a+schen och dessutom hemma i 
Göteborg, var !örstås något speciellt. Sedan )ck jag göra Julia 
i Romeo och Julia på Stockholms stadsteaters stora scen. Då 
låg jag och läste och läste hela nätterna och sov till slut nästan 
ingenting. 

– Det var bra att jag )ck de utmaningarna så tidigt, i dag hade 
jag säkert varit ängsligare. När man är så oerfaren har man inte 
heller någon uppfattning om de svårigheter som kan uppstå, 

utan ger sig bara rakt in i allt. Jag har nog i och !ör sig alltid 
haft det drivet, en sorts mod som !år mig att fortsätta trots att 
jag är rädd.

– Sedan kom rollen som Pervin i teveserien Kalifat. Det är nog 
en av de svåraste rollerna jag har &ort. Att spela en ung kvinna 
som åker ner till IS &orde mig rädd på (era plan. Dels det man 
alltid oroar sig !ör – hur ens egen prestation skall bedömas – 
men också de politiska aspekterna, alla känslor som väcks och 
rörs upp när man !örsöker att berätta om någonting som är så 
laddat. Det var en oro på många nivåer. Men när jag väl jobbade 
med rollen tänkte jag inte en sekund på det, det går inte. Då 
handlade allt bara om att vara fokuserad.

Du 'ck, med rätta, mycket beröm "ör hur du lyckades 
gestalta alla de motstridiga impulser och känslor som din 
karaktär bar på.

– Det var så roligt och en triumf att det vi testade faktiskt fung-
erade. Det kunde vi inte vara säkra på från början. Jag visste 
bara att jag hade !örberett mig extremt noga, jag visste vad sce-
nerna handlade om, vad vi ville berätta och vad min roll käm-
pade med. Det fanns ingen annan väg än att göra detta fullt ut 
och då !år man också investera i känslor, själ och intellekt, inte 
vara feg. Där!ör blev det stundtals en fantastisk inspelning där 
det i vissa scener liksom gnistrade i rummet, som glitter, där!ör 
att närvaron var så stark. 

– Ni vet, som när man känner att man har kommit på rätt spår 
och bara kan köra på. Snön är perfekt, knäna håller, inget kan 
stoppa en! Jag lärde mig att åka skidor !örra året, och det var 
den känslan, man har knäckt koden och känner sig oövervin-
nerlig, !ärdig att anmäla sig till nästa mästerskap. 

– Men som i allt konstnärligt arbete, i skådespeleri både 
fram!ör kameran och på scenen, handlar det om att !å bra 
!örutsättningar. Allt ifrån vem som regisserar, vem som !il-
mar, vem som sätter ljus, vem som klipper, hur scenogra!in 
är, hur lång tid man har på sig. Både teater!öreställningar 
och !ilminspelningar bygger i så hög grad på ett kollektivt 
team arbete, där alla delar måste fungera !ör att resultatet 
skall bli bra.
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Som skådespelare skall du i princip kunna gestalta vilken 
roll som helst. Samtidigt är det ändå via din egen kropp, 
dina egna erfarenheter och minnen som "örvandlingen äger 
rum. Vi bär alla med oss en personlig historia som på något 
vis alltid återverkar i det vi gör, även om det inte är på ett 
omedelbart synligt plan. Du berättade att ni, i utbildningen 
du går, just nu håller på med en uppgift som rör minne. Vad 
betyder det "ör dig!  

– Jag vet faktiskt inte riktigt än. Men jag är mer och mer överty-
gad om att det är viktigt att komma ihåg och vara medveten om 
sin egen historia !ör att kunna !örstå sig själv och den tid man 
lever i. Nostalgi är jag ointresserad av, men det är inte samma 
sak som att analysera situationer i det !ör(utna och se samband 
mellan händelser och skeenden. 

– Det är klart att min egen erfarenhet av att växa upp i 
Högsbo och samtidigt ha rötter på den anatoliska landsbyg-
den, dit vi reste praktiskt taget varje sommar, har format mig 
som människa. Min mamma, mina två bröder och jag brukade 
åka i !örväg. Min pappa jobbade på Pripps i Sisjön och hade 
industrisemester och )ck åka ner senare. Jag känner en stark 
koppling till bägge platserna. När jag var riktigt liten bodde vi 
vid Axel Dahlströms torg, sedan när min lillebror skulle !ödas, 
(yttade vi litet längre ner, till Marklandsgatan. Det var inte så 
många invandrarfamiljer som bodde där då. Det var vi och en 
palestinsk familj någon gata bort. Vi umgicks hela tiden. Det 
fanns också ganska mycket rasism i Högsbo så vi, min lillebror 
och jag och de fyra syskonen i den palestinska familjen, hade 
vår egen gemenskap. Vi sex lekte oavbrutet på de olika går-
darna, hade fotbollsturneringar, tävlingar och så vidare. Jag 
tror att det har påverkat mig enormt mycket, de här gemen-
samma lekarna som faktiskt pågick ända fram till jag gick i 
sjätte klass. 

– Jag tycker att jag hade en väldigt )n uppväxt i Högsbo och 
platsen betyder fortfarande mycket !ör mig. Jag är präglad av 
alla de här fasaderna och husen. Axel Dahlströms torg, med 
sina stjärnhus och skivhus, ett svenskt folkhemstorg med bib-
liotek och en ensam liten klädbutik. Det )nns något vemodigt 
och samtidigt så vackert över den platsen. Och Endre Nemes 

fantastiska marmorutsmyckning som jag passerade och tittade 
upp på varje dag, på väg till skolan i Flatås. Den har en direkt 
fysisk plats i min kropp. 

– Jag har, ända sedan jag gick på scenskolan, känt att det är 
viktigt att våga behålla sin egen röst, värna om sin egen tonart, 
oavsett hur mycket nytt man lär sig.

Stenastiftelsens kulturstipendium skiljer sig en del från 
andra stipendier, som mer är att betrakta som belöning "ör 
något du redan presterat. Här är istället tanken att göra det 
möjligt att "örverkliga idéer och projekt som annars kanske 
inte gått att genom"öra, att utvecklas som konstnär. Du har 
redan talat om din lust att "örmedla och skapa andra berät-
telser. Kan och vill du berätta något mer konkret om vad du 
skulle vilja göra!

– Jag har faktiskt ett projekt som jag har påbörjat och som jag har 
drömt om att realisera i (era år. Jag håller på att skriva en lång-
)lm. Jag arbetar redan tillsammans med en !örfattare och en 
producent och när jag blev kontaktad av Stenastiftelsen tänkte 
jag genast på hur stipendiet skulle göra det möjligt att kunna 
ägna mig helhjärtat åt detta, hur jag skulle kunna tacka nej till 
rollerbjudanden och istället koncentrera mig på att skriva. 

– Det började med att jag )ck en idé !ör några år sedan, efter 
att ha läst Lawen Mohtadis enastående bok om Katarina Taikon, 
Den dag jag blir fri, som kom ut '%"'. I samma veva trä*ade jag 
producenten Siri Hjorton Wagner och berättade om min dröm 
att göra en spel#lm baserad på Lawen Mohtadis bok. Den hade 
&ort ett starkt intryck på mig, både genom Mohtadis sätt att 
berätta och där!ör att hela historien om Katarina Taikon och 
hennes syster Rosa, allt de kämpat mot och gått igenom, romer-
nas situation, det svenska samhällets agerande, kändes så vik-
tig att lyfta fram och presentera !ör en publik i dag. Jag hade 
!örstås läst Katarina Taikons böcker om Katitzi som barn, och 
identi)erat mig fullständigt med henne. Jag kände inte Lawen 
Mohtadi personligen, men vi trä*ades och började prata litet 
löst om det hela. Sedan kom mycket emellan, jag var med i (era 
)lmproduktioner på kort tid, men nu har vi verkligen kom-
mit igång och jobbar på att skriva manus tillsammans. Det är  

Katarina Taikon (2450–
2446) var dotter till 
silversmeden och tivoli-
ägaren John Taikon 
och hans hustru Agda 
Carlsson. Hon debute-
rade 2475 med boken 
Zigenerska och blev en 
8örgrundsgestalt inom 
den romska medborgar-
rätts rörelsen. Böckerna 
om Katitzi, som beskri-
ver uppväxten i södra 
Västerbotten, började 
komma ut 2474. 

Axel Dahlströms torg 
invigdes 2469 och är 
ritat av arkitekten 
Jan Wallinder. På 
Axel husets vägg :nns 
Endre Nemes 4,5;<,9 
meter stora utsmyck-
ning Marmorintarsia.  
I konst verket, som tog 
= 611 arbetstimmar att 
8ärdig ställa, ingår 71 
olika marmor sorter 
från hela världen. 
Endre Nemes (2414–
24<6) var 8öreståndare 
8ör Valands konstskola 
249=–2466.
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fantastiskt roligt. Boken )nns, det har &orts en dokumentär, 
men i en )ktiv, dramatiserad berättelse kan man närma sig 
områden dit journalistiken och dokumentären inte når. Män-
niskan Katarina Taikon. Vem var hon egentligen? Det är också 
en så intressant period i Sverige, både politiskt och historiskt. 

– Ett tema är också hur strukturell rasism skapar fruktans-
värda trauman hos människor. Hur vi måste möta vår egen his-
toria, där tvångssterilisering av romer var en verklighet. Precis 
som Tyskland har varit tvunget att göra upp med sin historia, 
måste vi också våga göra det. 

 – Men det som upptar mig allra mest är att ge en bredare, 
djupare och mer sammansatt bild av Katarina Taikons alla sidor. 
Det )nns så många frågor att ställa, så mycket att ta reda på. Jag 
känner att jag nått en punkt i livet där jag mer aktivt vill vara 
berättare, inte bara gestalta utan skapa historier. Jag vill absolut 
inte sluta att vara skådespelare, jag älskar mitt yrke, men jag vet 
att det )nns så många berättelser inom mig, som väntar på att 
!å ta plats och form. Någon gång i framtiden kanske jag även vill 
pröva regirollen, men inte nu, nu vill jag fram!örallt fortsätta att 
utvecklas som skådespelare och hitta vägar !ör mitt berättande.

Ni tänker lång'lm, inte serie!  
– Vi har diskuterat fram och tillbaka och det kanske ändras, men 
planen är lång)lm. Det är ett format som nästan har blivit litet 
uppätet av serien och som vi måste värna om. Men än så länge 
är det tidigt i processen, Lawen Mohtadi, Siri Hjorton Wagner 
och jag har precis inlett vårt gemensamma arbete.

Vad är det i lång'lm som lockar jäm"ört med serieformatet!  
Finns det andra kvaliteter, andra möjliga uttryck!

– Lång)lmen har också ett liv i biografen, det är en helt annan 
upplevelse än att sitta hemma i so*an och titta. Det )nns en 
koncentration i rummet, man stänger av omvärlden, precis som 
på en teater. Det är en gemensam upplevelse, en publik som 
kollektivt och samtidigt ser och tar till sig vad som utspelas på 
duken. En serie jobbar man med i kanske sex till åtta månader, 
det är mycket högre tempo. I lång)lmens värld )nns en annan 
möjlighet till !ördjupning, man kanske kan )lma !ärre minuter 

Tunna blå linjen, SVT 0102
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Bildtext bildtext Ped mosanda 
ndenis eaqui dolori quatur 
sequiat.Kalifat, SVT 0101
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per dag, men )lma mer substansrika scener. Dessutom !öljer 
man karaktärerna i cirka #% till "'% minuter. Man behöver inte 
bygga långa, långa tidsbågar i (era säsonger. Det )nns en bör-
jan och ett slut som skall rymmas inom det där begränsade tids-
spannet. Det )nns något lockande med själva begränsningen, 
att arbeta inom en ram och se vad man kan använda den till. 
Varje bild kan !å en helt annan tyngd.

Från ett annat håll kan man hävda att serieformatet ger 
utrymme att skapa karaktärer som "år "örändras över tid!  

– Ja, absolut. Och det har &orts. Serier som på sin tid var ban-
brytande på det viset, och som jag älskar. Sopranos, The Wire… 
Då och då dyker det fortfarande upp serier med de kvaliteterna. 
Jag tycker mycket om serieformatet också och de !ördelar det 
har. Egentligen spelar det ingen roll – det enda viktiga är att det 
är ett bra, komplext och välskrivet manus.

– Att det )nns något som griper tag och berör, något som 
skaver eller stör, en kritisk skärpa. Det är det jag själv fastnar 
!ör, oavsett vad det är !ör konstnärligt uttryck. Jag var i London 
!ör ett tag sedan och såg en stor separatutställning med Francis 
Bacons måleri på Royal Academy och blev helt golvad. Att vara 
så transparent, att våga låta hela sitt universum bli synligt, låta 
allt det smärtsamma, fula och svåra !å )nnas med. Och att kraf-
ten i den uppriktigheten och ärligheten kan nå fram till mig, i dag. 
Att jag kan se och uppleva det. Det var som en uppmaning att 
tro på det man gör, att våga. Jag är väldigt intresserad av måleri.

Vad beror det på, tror du!  
– Jag vet inte riktigt. Men det måste ha att göra med bildens 
!örmåga att kommunicera fysiskt, utan )lter. Kroppen i rum-
met. Som en vibration som når en. Musik kan också fungera 
så, fast annorlunda. Toner kan plötsligt väcka något inom en, 
känslor som inte går att värja sig från. Musik kan nästan vara 
som doping!

Vad gillar du "ör musik, vad lyssnar du på!
– Jag har alltid lyssnat väldigt mycket på afroamerikansk musik. 
Jazz, som jag lyssnade mycket på när jag var yngre, Miles Davis, 
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! !!         För lite mer än ett år sedan 
började jag att utforska ett nytt verktyg – 
Embodied Imagination. Det är ett kreativt 
och terapeutiskt sätt att jobba med drömmar 
och minnen där fantasin sätts i rörelse och nya 
konstnärliga idéer "öds. En metod som bland 
annat har utvidgat min kroppsmedvetenhet 
och "öreställnings"örmåga.# 

Favoritverktyg:
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Gizem Kling Erdogan

Född >?@A i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning
Teaterhögskolan i Malmö BC>B–BC>D

Teateruppsättningar, urval
BC>@ E! dockhem, Göteborgs stadsteater 
BC>A Utvandrarna, Göteborgs stadsteater 
BC>E Romeo och Julia, Stockholms stadsteater 
BC>D Alice i underlandet, Göteborgs stadsteater

Filmer och tv-serier, urval
BCBB The Playlist, Net3ix, Tunna blå linjen, säsong B, SVT,  

Kärlek och anarki, säsong B, Net3ix 
BCB> En hederlig jul med familjen Knyckertz, SVT,  

Tunna blå linjen, säsong >, SVT
BCBC Kalifat, SVT
BC>? En komikers uppväxt, lång:lm
BC>@ Hidden: Först"ödd, Viaplay
BC>A Dröm vidare, lång:lm, Innan vi dör, SVT,  

Na!barn, kort:lm, Alex, Viaplay
BC>F Svenskjävel, lång:lm

Priser och utmärkelser
BCBC Årets kvinnliga skådespelare i teveproduktion, Kristallen 
BC>A Nominerad Rising Star Award, Stockholms :lmfestival, nominerad 

bästa kvinnliga biroll i Dröm vidare, Guldbaggen

John Coltrane, Pharoah Sanders och så vidare, vilket i sin tur 
ledde mig vidare till rapmusiken. Numera lyssnar jag mest på 
hip hop. Jag har en tre år yngre bror som är jazzmusiker och det 
var mycket genom honom som jag introducerades till hela den 
världen. Han var inte mer än tio när han spelade Coltrane !ör 
mig. Han är otroligt begåvad och spelade snabbt med mycket 
äldre musiker. Från början var det jag som skulle spela trum-
pet, men jag lyckades aldrig !å riktig ton och lade bara undan 
instrumentet. Det )ck däremot han och visade sig vara en stor 
talang från !örsta stund! 

– Jag var verkligen avundsjuk, men det är också en användbar 
drivkraft som man inte skall !örakta. Liksom ilska över orätt-
visor, ilska över att bara vissa perspektiv !år !öreträde. Det är 
bland annat det som &ort att jag vill bidra med något från ett 
annat håll. Det behövs. Filmsverige är trots alla vackra ord om 
mångfald väldigt homogent. 

– Samtidigt slåss jag !ör att som skådespelare kunna spela 
precis vad som helst och vem som helst. Jag tänker aldrig bli 
instoppad i ett fack eller göras till representant !ör något. Eller 
bara fastna och upprepa samma sak. Mitt sätt att motverka 
detta är att fortsätta att utbilda mig, erövra nya områden, läsa, 
samtala, lyssna, se och intressera mig !ör alla olika sätt män-
niskan har att uttrycka sig på.  


