
 

About 
Bombina Bombast is an award-winning company of performing arts based in Malmö 
under the artistic direction of Emma Bexell & Stefan Stanisic. Since the start in 2011 
Bombina Bombast has produced over 50 original works for stage and screen 
characterized by the performative meeting innovative technologies, with a focus on virtual 
reality. The company has presented at festivals and venues worldwide such as theatre 
festivals in Europe, America and Asia and film festivals such as Cannes and IDFA DocLab.  

Om 
Bombina Bombast är ett scenkonstkompani med bas i Malmö under konstnärlig ledning 
av Emma Bexell & Stefan Stanisic. Sedan starten 2011 har kompaniet skapat över 40 
originalverk för scen och film karaktäriserade av mötet mellan scenkonst och innovativa 
teknologier. Kompaniet har presenteras på festivaler och scener runt om i världen: 
teaterfestivaler i Europa, USA och Asien och filmfestivaler som Cannes och Sundance. 
2020 tilldelades Bombina Bombast det prestigefulla Thaliapriset tillsammans med Sara 
Cronberg för föreställningen Ögonvittnen på Unga Malmö stadsteater.  

Emma Bexell 
Konstnärlig ledare för och medgrundare av Bombina Bombast. Emma är dramaturg, 
regissör, dramatiker/manusförfattare och producent. Hon mottog Thaliapriset för 
föreställningen Ögonvittnen på Malmö stadsteater 2020 tillsammans med Stefan Stanisic 
och Sara Cronberg. Tillsammans med Stefan Stanisic har hon skapat verk som i både form 
och innehåll karaktäriseras av mötet mellan människa och teknologi, exempelvis är hon 
något av en pionjär inom virtual reality och har skapat flera verk som utnyttjar formatets 
performativa potential. Hennes verk har presenterats på film- och teaterfestivaler över 
hela världen bl.a. Cannes, IDFA DocLab och Nanlugouxiang Theatre Festival i Peking.  

Stefan Stanisic 
Konstnärlig ledare för och medgrundare av Bombina Bombast. Stefan är regissör, 
filmfotograf och klippare. Har en MA från Teaterhögskolan i Malmö men har gjort sig ett 
namn som videodesigner för anmärkningsvärda teaterproduktioner som Skönheten och 
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Odjuret på Malmö Opera och Oscar Liljas försvinnande av Sara Bergmark Elfgren på 
Malmö stadsteater. Tillsammans med Emma Bexell är han något av en pionjär inom virtual 
reality och har skapat flera verk som utnyttjar formatets performativa potential.  

Bombina Bombast is a company of performing arts based in Malmö, Sweden, under the 

artistic direction of Emma Bexell and Stefan Stanisic. Since starting in 2011 Bombina 

Bombast has produced over 50 original works for stage and screen characterized by the 

performative meeting innovative technologies, pioneering the combination of live art and 

VR. With a background in classical theatre Bombina Bombast’s work experiments with 

how new, often digital and interactive, tools for storytelling can bring meaning to 

narratives and create transformative encounters. The company has presented at festivals 

and venues worldwide such as theatre festivals in Europe, US and Asia and film festivals 

e.g., Cannes and IDFA DocLab. Received the prestigious Thalia award in 2020 for the 

performance Ögonvittnen at Malmö City Theatre. 

Bombina Bombast is a company of performing arts based in Malmö, Sweden, under the 

artistic direction of Emma Bexell and Stefan Stanisic. Since starting in 2011 Bombina 

Bombast has produced over 40 original works for stage and screen characterized by the 

performative meeting innovative technologies, pioneering the combination of live art and 

VR. Rooted in classical theatre Bombina Bombast’s work experiments with how new, often 

digital and interactive, tools for storytelling can bring meaning to narratives and create 

transformative encounters. The company tours worldwide and has presented at film 

festivals such as Cannes and IDFA DocLab. (96 ord) 

Konstnärlig ledare för Bombina Bombast; dramaturg, regissör, manusförfattare och 
producent. Jag mottog Thaliapriset för föreställningen Ögonvittnen på Malmö stadsteater 
2020 tillsammans med Stefan Stanisic och Sara Cronberg. Skapat verk som i både form 
och innehåll karaktäriseras av mötet mellan människa och teknologi och är något av en 
pionjär inom virtual reality. 

Konstnärlig ledare för Bombina Bombast. Stefan är regissör, filmfotograf och klippare. 
Han har gjort sig ett namn som videodesigner för anmärkningsvärda teaterproduktioner 
som Skönheten och Odjuret på Malmö Opera och Oscar Liljas försvinnande på Malmö 
stadsteater. Mottog 2020 Thaliapriset för Ögonvittnen på Malmö stadsteater.  

Emma Bexell is artistic director of performing arts company Bombina Bombast: a 
dramaturg, director and playwright who creates original works for stage and screen 
characterized by the performative meeting innovative technologies and presented at 
festivals and venues worldwide. Received the Thalia award 2020.  
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Artistic director and co-founder of performing arts group Bombina Bombast based in 
Malmö, Sweden. Emma is a writer, director and digital performing arts pundit. She 
received the prestigious Thalia award in 2020 and has together with Stefan Stanisic for 
over ten years created works for stage and screen characterized by the performative 
meeting innovative technologies, pioneering the combination of live art and VR. Bombina 
Bombast has presented at festivals and venues worldwide such as theatre festivals in 
Europe, America and Asia and film festivals such as Cannes and IDFA DocLab. 
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