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The Conference of the Birds är ett scenkonstverk inspirerat av den persiske 
poeten Farid-ud-Din Attars diktverk Manteq ot-teyr. Verket bygger på ett tätt 
samarbete mellan de medverkande där musik, dans, videoprojektioner, ljud, 
ljus och kostym vävs samman till en helhet. Föreställningen är en del av block-
flöjtisten Kerstin Frödins doktorandprojekt vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå 
tekniska universitet, där hon genom olika interdisciplinära scenkonstprojekt  
utforskar och utmanar sin musikerroll. Musiken i föreställningen är baserad  
på och inspirerad av den svensk–franska tonsättaren Madeleine Isakssons  
(f. 1956) soloverk för blockflöjt Les sept vallées (2006). Projektets med- 
verkande konstnärer har i olika konstellationer arbetat tillsammans i tidigare 
projekt, arbetsprocessen kan därför ses som en vidareutveckling av tidigare  
utforskningar av interaktioner mellan konstformerna.  
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Inspelade röster: Katarina Eriksson (engelska), Kerstin Frödin (engelska, 
franska), Katt Hernandez (engelska), Sophie Jeannelle (franska), Nina  
Jeppsson (svenska) Jila Mossaed (persiska). Jila Mossaeds dikt Min mor är 
öknen (Tidskriften Essä no 5) är invävd i föreställningens inledande röster. 



I Attars poem samlas all världens fåglar till ett möte för att bestämma vem 
som ska bli deras ledare. Härfågeln (eng. hoopoe) den visaste av dem alla,  
föreslår Simorgh, en mytisk fågel som enligt legenden representerar föreningen 
mellan jorden och himlen. För att ta sig till Simorghs boning vid berget Kaf  
måste fåglarna färdas igenom sju dalar: Sökandets, Kärlekens, Kunskapens, 
Frihetens, Enhetens, Perplexitetens och slutligen Utmattningens dal. Varje dal 
utmanar fåglarna på olika sätt och kan ses som etapper i en personlig utveckling. 
Fågeln har inom persisk kultur ofta representerat själen. I diktverket låter Attar 
fågelarterna representera olika karaktärsdrag som hindrar människan att 
uppnå upplysning såsom fåfänga, girighet och feghet. Inför resan ursäktar de 
sig på olika sätt varför de inte kan ge sig i väg, men Hoopoe uppmuntrar och 
stöttar dem och blir deras vägvisare genom de sju dalarna. Under den långa 
resan ger många fåglar upp, de fastnar i olika dalar eller går under, endast trettio 
av alla de fåglar som en gång gav sig iväg når bortom den sista dalen. Väl där 
upptäcker de att Simorgh har funnits inom dem själva hela tiden. Erfarenheten 
bortom den sista dalen innebär också att de förstår hur de gemensamt hör 
samman på ett existentiellt plan, både i det förflutna och i framtiden.  
 
Farid – ud – Din Attar (ca 1145–1220) är en av Persiens tidigaste poeter. Han 
föddes i staden Nishapur i dagens nordöstra Iran och avled i samband med 
mongolernas intagande av staden. Han tog sitt författarnamn efter sitt yrke; 
Attar var apotekare och läkare. Ett trettiotal av hans diktverk har bevarats till 
eftervärlden, utöver Manteq ot-teyr (Fåglarnas konferens) bland annat Asrarna-
meh (Hemligheternas bok). I Manteq ot-teyr samlar Attar världens alla fåglar  
vilket visar på hans egen öppenhet; han riktar sig ut mot alla och envar med  
en uppmuntran om att ge sig ut på denna resa, oavsett art, språk och kulturell 
bakgrund. Attars verk är skrivet i en tradition där poeter betraktas som modiga 
vägvisare som bjuder motstånd mot de krafter som kväver människors frihet. 
Än idag ger dessa poetiska verk kraft i denna strävan, men hjälper oss också 
att förstå livets vackraste ögonblick. 
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The world’s birds gathered for their conference  
And said: ‘Our constitution makes no sense.  
All nations in the world require a king;  
How is it we alone have no such thing? 
Only a kingdom can be justly run; 
We need a king and must inquire for one.’ 
 
Hoopoe:  
Set free your soul; impatient of  delay,  
Step out along our sovereigns’ royal Way: 
We have a king; beyond Kaf’s mountain peak 
The Simorgh lives, the Sovereign whom you seek,  
And He is always near to us, though we  
Live far from His transcendent majesty.  
… 
 
Do not imagine that the Way is short;  
Vast seas and deserts lie before His court. 
Consider carefully before you start;  
The journey asks of  you a lion’s heart.  
 
 
Attar: 
This book’s an ornament to all the ages,  
Both high and low find something in its pages,  
And if  a man were ice-bound, once he’d felt 
Its truth he’d burn, and all his ice would melt.  
My verse has something wonderful within it,  
Which is, it gives new meaning every minute,  
And if  you read it often I’m quite sure  
Each time you do so, you’ll enjoy it more,  
Since you can only gradually prevail 
Upon this bashful bride to lift her veil. 
… 
 
Like those who’ve gone before, I, with my words,  
Have shown to sleeping men their souls as birds.  
And if  these words can prompt one heart to wake 
From lifelong stupor for their mystery’s sake,  
I’ll know, I’ll have no doubt, that all my pain 
And grief  are over, and were not in vain –  
I will have been a lamp, a candle’s light 
That burns itself, and makes the whole world bright.  


