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of Allegory

Ett expanderat hörspel av Sticky Drama 
i samarbete med Audiorama.
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Institutions are like campsites that we share with these people,

people who we’ve had no chance of picking ourselves.

Temporary cities of technicians, curators, hosts, hangarounds.

Because we do not pick, we are the ones’ getting picked,

plucked like flowers, 

on a field of rivals

Vad innebär det att ”se” i en tid av postvisualitet, där det synliga förskjuts från det 

mänskliga seendet? Går det att förstå visualitet enligt andra måttstockar än det 

mänskligt synliga? Genom en allegorisk och humoristisk utsaga om användandet 

av neurala nätverk och maskininlärning spekulerar Sticky Drama kring den samtida 

visualitetens teknologiska förtecken, och dess inverkan på bilden som distributör av 

blickar och deras sociokulturella reflektioner. 

Bastard Of Allegory är ett expanderat hörspel, där publiken placeras runt en 

hexagonformad canvas, omslutna av text och ljud. En scenisk undersökning av seende 

och visualitet, till synes en kuslig fars på museet återgiven av rösterna från konstverk, 

förkroppsligat genom tre performers innanför canvasen.

BOKA BILJETTER VIA TICKSTER.COM

Hörspelet är 1 timma och 25 minuter och uppförs på engelska.  

IDÉ OCH KONCEPT: Sticky Drama 

TEXT, DRAMATURGI OCH PERFORMER: Ruby Nilsson 

REGI, PRODUKTION OCH PERFORMER: Olof Runsten 

MUSIK, LJUD, LJUS OCH PERFORMER: Patrik Patsy Lassbo 

SCENOGRAFI OCH KOSTYM: Agnes Östergren

LJUDTEKNISK PRODUCENT: Marcus Wrangö (Audiorama)

KOMMUNIKATION: Bodil Bolstad (Audiorama)

Bastard Of Allegory är producerad av Sticky Drama i samarbete 

med Audiorama, med stöd från Kulturrådet, Stockholm Stad och 

Konstnärsnämnden, samt med hjälp av residens på Black Box Teater i Oslo.
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https://www.tickster.com/sv/events/by/audiorama


Patsy Lassbo, Ruby Nilsson och 
Olof Runsten i Bastard of Allegory.
FOTO: BODIL BOLSTAD/AUDIORAMA
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Temporary cities of technicians, curators, hosts, hangarounds.

Because we do not pick, we are the ones’ getting picked,

plucked like flowers, 
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What does it mean to look in a time of post-visuality, where what is visible is offset 

from the human eye? Is it possible to understand visuality along other grids than the 

humanly visible? Through an allegorical and humoristic story about the use of neural 

networks and machine learning, Sticky Drama speculates on the technological nature 

of contemporary visuality, and its impact on the image as a distributor of gazes and 

their socio-cultural reflections. 

Bastard Of Allegory is an expanded Hörspiel where the spectator is placed around a 

hexagon-shaped  canvas and  surrounded by text and sound. A creepy farce on the 

museum reviewed by the voices of artworks and visualized by three performers on the 

inside of the canvas. 

BOOK NOW!

The performance is 1 hour and 25 minutes an it’s performed in English. 

IDEA AND CONCEPT: Sticky Drama 

TEXT, DRAMATURGY AND PERFORMER: Ruby Nilsson 

DIRECTING, PRODUCTION AND PERFORMER: Olof Runsten 

MUSIC, SOUND, LIGHT AND PERFORMER: Patrik Patsy Lassbo 

SET AND COSTUME DESIGN: Agnes Östergren

TECHNICAL PRODUCER FOR SOUND: Marcus Wrangö (Audiorama)

COMMUNICATION: Bodil Bolstad (Audiorama)

Bastard Of Allegory is made by Sticky Drama in collaboration with Audiorama.

Produced with financial support from Konstnärsnämnden, Kulturrådet and Stockholm 

Stad and partly produced at a residency at Black Box Teater in Oslo.
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Sticky Drama
Sticky Drama är det långsiktiga konstnärliga samarbetet mellan Agnes Östergren, Olof 

Runsten, Patrik Patsy Lassbo, Ruby Nilsson och Sara Fors. Samarbetet startade 2017 

efter att de var en del av teamet bakom examensproduktionen “A map to get lost” 

som presenterades på Backa Teater och StDH. Sticky Drama har som mål att bedriva 

konstnärlig utveckling och research tillsammans, simultant med produktioner för 

publik.

//

Sticky Drama is the long-term artistic collaboration between Agnes Östergren, Olof 

Runsten, Patrik Patsy Lassbo, Ruby Nilsson och Sara Fors. The collaboration  started 

2017 after they was a part of the artistic team behind “A map to get lost” at Backa 

Teater and StDH.  The aim of the collaboration is to pursue artistic development and 

research together and to make artistic productions aimed at audiences.

www.stickydrama.se 

info@stickydrama.se 

instagram.com/stickydrama.se

http://www.stickydrama.se/
https://www.instagram.com/stickydrama.se/


AUDIORAMA

Audiorama initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst, hörspel 

och elektroakustisk musik. Vi beställer, producerar och presenterar nya verk av 

tonsättare, ljudkonstnärer och dramatiker. Vi arbetar regelbundet med andra 

organisationer och institutioner, i samarbetsprojekt såväl som konsultuppdrag. Vi 

arbetar även på uppdrag av universitet och specialutbildningar med undervisning, 

workshops, föreläsningar och konstnärlig forskning. 

//

Audiorama initiates, plan and execute projects focusing on contemporary sound art, 

earplays and electroacoustic music. We commission, produce and present new works 

by composers, sound artists and dramatists. We collaborate with organizations, 

institutions and universities. 

www.audiorama.se 

info@audiorama.se 

facebook.com/audioramasweden

https://www.audiorama.se/
https://www.facebook.com/audioramasweden


Tidskrift för konstmusik  
och ljudkonst sedan 1957. 

Nytt nummer ute nu!

WWW.NUTIDAMUSIK.COM
redaktionen@nutidamusik.com

facebook.com/nutidamusikt idskri f t

https://www.nutidamusik.com/
https://www.facebook.com/nutidamusiktidskrift


Sticky Drama
www.stickydrama.se


