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34 konstnärer som skapar sina egna verk,
som kollektivt skapar föreställningen Room X

Vandra bland 14 danskonstverk i en ljud- och ljussatt byggnad
Room X är ett storskaligt verk som förvandlar en hel byggnad till en labyrint av dansinstallationer
och performanceverk.
Room X – en unik upplevelse där publiken vandrar fritt mellan dansverk i ett suggestivt ljudoch ljuslandskap. Besökarna bjuds in till ett möte där de konstnärliga visionerna vibrerar när
lokala, regionala och nationella danskonstnärer tar över platsen. Upptäck och möt under tre
timmar fjorton danskonstverk på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum/Duottar - ja sámemusea,
Värmlands Museum och på Gävle Teater i de helt olika byggnadernas alla möjliga utrymmen.
Under hösten 2021 kommer Room X att genomföras med danskonstnärer från Skåne,
Norrbotten och Sápmi, Värmland och Gävleborg
Váttsatja 14 gärsosdájddagij milta jiedna- ja tjuovggabiejadum huodnahin
Room X – sierralágásj dáhpádus gånnå gähttje nåvtik váttsatji gärsosdájddagij milta
vuogas jiedna- ja tjuovggaednamin. Guosse bivddidalli tjåhkanibmáj gånnå dájddalasj
visjåvnå labudi gå bájke, dajva ja rijkasasj gärsosdájddára sajev dahki. Gålmån tijman
ielve ja iejvvi lågenanniellja gärsosdájddaga Ájtte Duottar - ja sámemusean, Värmlánda
Musean ja Gävle Teáhterin dajn oalle sierralágásj huodnahij gájklágásj sajijn.
Idé, koncept & iscensättning: Miguel Cortés och Claudine Ulrich
Ljusdesign: Ulrich Ruchlinski
Ulrich är ljusdesigner som jobbar brett med både dans och teater. Hans ljussättningar är spatialt
visuella och kännbara kompositioner med stort fokus på fysikalitet och det tredimensionella
rummet.
Ljuddesign: Kent Olofsson
Kent Olofsson är en tonsättare som är verksam i ett stort och brett konstnärligt fält; konstmusik,
rock och elektronisk musik, och med många samarbeten inom teater, dans och opera.

Riksteatern och Flytande Galleriet i nära samarbete med Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum,
Värmlands Museum, Gävle Teater, Jokkmokks Riksteaterförening, Karlstads Riksteaterförening, Gävle Teaterförening
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Bakom projektet står danskonstnärerna Claudine Ulrich och
Miguel Cortés från Flytande Galleriet i Malmö. Båda är dans- och
scenkonstnärer med en lång karriär inom den samtida danskonsten,
teater och film.
Idén till Room X växte fram ur flera behov av möten mellan
danskonstnärer för att genom praktik skapa energi inom det egna
fältet.
Projektet vill visa på att den samtida danskonsten inte är en genre
med gemensam estetik och språk utan snarare arbetar ur olika samtida
konstperspektiv. Den uttrycker sig genom dans och kroppslig fysikalitet, många gånger dessutom i ett tvärdisciplinärt sammanhang.
– Det blev naturligt och logiskt att fokus skulle ligga på danskonstnärerna och deras konstnärskap, där Claudine och jag bäddar in deras
verk i ett sammanhang. Vi har skapat ett ramverk med en tematik där
enskilda verk både kan vara autonoma och relationella i de gränsytor
som uppstår mellan olika verk, och den atmosfär och puls som Room X
har, säger Miguel Cortés.
–Jag önskar publiken en kväll där de träder in i danskonstens universum, där de kan njuta av upptäckter, där de kan bli överraskade. En
kväll där de kan diskutera, fundera, skratta, undra och uppleva många
facetter av den nutida danskonsten, säger Claudine Ulrich.
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Norrbotten
Sápmi
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Bobbi Lo Produktion
Bobbi Lo Produktion är ett danskompani som arbetar med att skapa
nytänkande scenkonst för alla åldrar både nationellt och internationellt. Deras arbete bygger på ett koncept där utgångspunkten kretsar
kring publiken och målgruppen.
Verken kännetecknas av ett tydligt fysiskt uttryck som alltid arbetar
utforskande kring rörelse. Kompaniets koreografer: Lava Markusson
och Michael Tang arbetar utifrån dansarens perspektiv och deras
verk har en tydlig estetik med inslag av allvar och humor. Kropp och
rörelse är kärnan i arbetet. Med det integreras ofta en tydlig och
samhällsrelevant tematik med tesen att konstnärlig praktik behöver
spegla och kritisera politiskt aktuella frågor. Bobbi Lo Produktion har
sin bas i Malmö och Jokkmokk men har arbetat på många platser inom
de nordiska länderna. Kompaniet grundades 2018 och genom åren
samarbetat med både nationella och internationella konstnärer.

Foto Alexandra Bergman
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Britta Kangas
Min bakgrund som danskonstnär är som utbildad dansare, främst
inom modern och nutida dans. Jag har tränat Streetdance, d.v.s. många
av stilarna som faller under det paraplybegreppet.
Jag söker efter ett lekfullt möte med publiken. Min upplevelse är att
desto mer jag experimenterar med humor inser jag vikten av rytm och
timing. Att det roliga finns inte bara i hur en utför något, utan framförallt
när en gör det.
Min process börjar alltid i huvudet. Väl ute på dansgolvet startar en
förhandling, där jag bryter med planen. Jag ger mig själv möjliga och
omöjliga förslag. Det är inte direkt en hård förhandling. Jag tackar
oftast ja. Med osynliga idéer och min fantasi får fylla de tomma ytorna
på scenen. Men hantverket väger tyngst för mig, hur jag praktiskt
hanterar kroppen, scenrummet och rekvisitan.
Mitt arbetssätt när jag skapar scenkonst söker jag efter rytm, dans
och rörelse, i röst, film och kroppen, för att utforska vad dans har
möjlighet att vara. En motivation i mitt dansande är musik!

Foto: Sara Axelsson
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Skapar danskonst under namnet Halo Dance Art. Har genom åren
samarbetat och inspirerats av andra konstnärliga uttryck såsom
teater, ljudkonst, konstperformance och musik i olika genrer.
Tyngdpunkten ligger dock på soloverk, ofta framförda på alternativa
spelplatser. Skapar för en bred publik och verken spänner mellan humor
och djupt allvar.
Arbetar sedan några år tillbaka med ljudskapande i loop-station och
skapar ljudlandskap live i en del koreografiska verk. Ett återkommande
tema är annars tystnad och det första tysta solot ”I tystnaden är min hud
inte längre mitt slut”, ett verk på temat skog, har följts av flera tysta
soloverk för att vidare utforska den fascinerande närvaro som i tystnaden
uppstår mellan publik och dansare.
Konstnärskapet inspireras av skeenden och tillstånd i natur och
människor. Söker ett kärnfullt, konkret och avskalat rörelsespråk med
poetiska vibbar. Kostym och rekvisita är ofta delaktiga i koreografin.
Rörelsen i fokus.
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Foto: Maria-Thérèse Sommar

Elin Kristoffersson
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Jenny Schinkler
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FOTO: Nicholas Crepea

Jag är dansare, koreograf och performancekonstnär som har
flyttat hem till Luleå efter många verksamma år boende utomlands.
Jag är utbildad i både Sverige och i Tyskland och har hela Europa som
min arbetsplats.
Jag arbetar ofta som dansare i andras verk men är till största del min
egen kreatör och driver flera egna konstprojekt både med andra konstnären och på egen hand. Återkommande teman i min konst är kvinnokroppens tvetydiga rum i samhället, människans plats i naturen och
universum, samt sociala rättigheter och normer.
Med improvisation som mitt främsta verktyg och med mycket fakta i
ryggen låter jag min performancekonst växa fram, oftast är den färdiga
produkten bara en diffus dimma som klarnar allteftersom arbetet
fortgår.
Jag skulle beskriva min process och mitt arbete som ett ambivalent
sökande efter euforiska uppehåll.
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Bild:Redigerad av Jerry MagnuM Porsbjer

Linda Remahl
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Göteborgsfödd danskonstnär som sedan 2015 bor och verkar i Arvidsjaur. Efter 17 år i England föddes en längtan efter att återfinna de norrbottniska rötterna.  
Digitala uttryck och rörlig bild med videoredigering som koreografiskt
verktyg ligger ofta till grund för hennes konstnärskap. Personliga berättelser och tankevärldar är huvudsaklig inspiration - hur vi ser, uppfattar
och relaterar till vår historia och omvärld. Samverkan med andra konstnärer och konstformer ligger i centrum för hennes skapande.
Kollage av rörelser, ljudspår, foto, och film med inslag av live performance bildar interaktiva installationer och platsspecifika verk.
Hennes strävan efter att kunna arbeta lokalt, frambringar nu nya möjligheter att sprida konst och kultur i gles- och landsbygd. Bland annat
genom hennes engagemang med att etablera en kreativ plats för konstskapande i Norrbottens inland.
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Liv Aira
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Foto av Akvafjell

Är lulesamisk dansare och koreograf från Jokkmokk med en kandidat
i dans och master i koreografi. 2017 grundade hon sitt produktionskompani Invisible People Contemporary Dance Company där de skapar
föreställningar som dans och jojkproduktionen Ájttega, dans och berättarföreställningen Akti Lij för barn 4-10 år, föreställningen Luorkijdit,
arrangerar screendance festivalen Låvda, skapat diverse screendance,
håller även workshops. 2022 kommer Liv med kompaniet representera
Sápmi i Costal dance festival, Kanada.  Återkommande teman i Livs
produktioner är berättandet om Sápmi, folket, livet, dåtiden och framtiden. Hon ser ett stort värde i att arbeta med andra samiska konstnärer.
Som MA arbete skapade Liv en dansstil baserad på Sápmi och i samklang
med jojkken. I sin rörelseresearch arbetar hon ofta site-specific baserat i
Sápmis natur. Lika så med känslor från samiska sammanhang och livet.
Verket framför tillsammans med Juhán.
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Marie Wårell
Efter min examen från Dans och Cirkushögskolan har jag jobbat brett
som dansare för fria koreografer och teaterinstitutioner i hela Sverige.
Jag har turnerat nationellt och internationellt och bor sedan 2013 i
Luleå där jag jobbat med att bygga en scen och kompani för samtida
dans och cirkus. Dansinitiativet - Norrbottens första scen för samtida
dans och cirkus invigdes 2019 och där jobbar jag idag som Verksamhetsledare, dansare och koreograf.
I mitt konstnärsskap har jag ofta intresserat mig för mötet mellan
den samtida dansen och cirkusen. Detta har lett till att akrobatiska inslag
i mitt rörelsematerialet är återkommande. Rörelsespråket är nog ofta
tydligt trots sin abstraktion och jag inspireras ofta av texter, musik och
material och vill skapa verk som har nerv i sig.
Jag arbetar väldigt metodbaserat i skapande av det fysiska materialet
och inspireras allra mest av dansarnas förmåga att översätta intellektuella och existentiella frågor genom rörelse med kroppen. Där uppstår
magi och träffar det där livsviktiga som vi inte kan sätta ord på. Jag vill
samla på mig allt greppbart jag kan innan jag översätter det i metoder
som tar fram rörelser på temat, känslan eller kanske den aktuella färgen.
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Foto: Petra Älvstrand
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Yessiqa Lövbrand
Dansare, koreograf, performance artist,
installations och målarkonstnär. Bosatt i Luleå
och utbildad tre år på London Contemporary
Dance School. Uttrycksfulla improvisationer och starka
stycken av rörelser i struktur, omsvept av ljud och röst.
Intuition, lyhördhet och acceptans av nuet och att våga lita
på det som sker i skapandet ligger i fokus. Samarbetar
ofta med experimentella nutida musiker och i sin konst
vill få åskådaren att våga ifrågasätta, känna och
öppna upp sitt unika inre. Medverkande
musiker är Margit Schiött.
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Värmland
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Ana Strandberg
Ana Strandberg är verksam som frilansande dansare, koreograf och
danspedagog i olika projekt och med egna verk. Hon är uppvuxen i
Värmland med bas i Stockholm sendan 2005. Rörelsespråket är brett,
baserat på tekniker och förhållningssätt från bl.a. Hip Hop-dans,
Housedance, Popping och Nutida dans.
Ana arbetar gärna med musik, färg, film & text. Hon skapar både
inom dansområdet, och med måleri-, text- och filmskapande. Ofta med
ingång i relationen mellan det egna och andra. De stora perspektiven
och de små. Det ogripbara och det fysiska.
Ana är aktiv i den svenska Streetdance-freestylescenen, och använder ofta improvisation eller musik som metod för att skapa. Fokus är
att dela en tanke, en bild, en fråga eller en känslostämning hellre än
att underhålla. Kärleken ligger i en bredd av musikinfluenser, och att
uttrycka sig fritt i improvisation där vi både hamnar här & nu, och på
andra själsliga nivåer.

Foto: Pernilla Edling-FotoSthlm
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Cecilia Tomasdotter
Cecilia Tomasdotter är en etablerad konstnär som arbetat som koreograf, danslärare och dansare sedan 1993. Hon har arbetat både som solokonstär och i olika konstellationer inom flera olika genrer. Tack vare
mötet med andra konstnärer och alla år med elever i danssalar har hon
inspirerats och hittat många nya uttryck som hon tar med sig in i sitt
konstnärskap.
Cecilia Tomasdotter skapar ofta utifrån inre känsla och olika miljöer.
Det börjar med att någonting kommer inifrån och vill ut för att sedan
sättas i ett sammanhang och där skapas verken. I det här projektet har
skogen varit en stor inspiration och en viktig del av skapandet.
I sitt konstnärskap är det de inre känslorna som är ledande. Mycket
har hållits tillbaka under lång tid men med åren kommer en trygghet
som tillåter henne att utforska de känslor som legat under ytan, men i
det finns också en osäkerhet i att våga visa det innersta. I arbetet med
den här föreställningen Xtent, har hon utforskat ett för henne nytt
format skapat för en annorlunda miljö. Hon ser fram emot närheten
till publiken och det intima möte det innebär.

Foto: Julianna Viðarsdottir.
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Erik Eriksson
Mitt intresse för dans och rörelse började med Breakdance som tolvåring och ledde mig att efter hand utforska klättring, Le Parkour,
akrobatik, Taiji, gymnastik, olika hiphopstilar och nutida dans.
Mitt konstnärliga arbete utgår från det pragmatiska antagandet att
så som vi ser världen - så ter den sig i våra ögon. Mitt koreografiska
arbete undersöker utifrån detta antagande hur vi varseblir vår omvärld.
Jag strävar efter att skapa scenarier och miljöer där interaktionen mellan
åskådare, performers och omgivning kan generera nya sätt att använda
syn, hörsel, lukt och känsel och bjuder in åskådaren att själv vara en del
av scenrummet och koreografin.

Foto: Martin Dam Kristensen
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Isabell Hertzberg
Mitt konstnärskap beror på med vem och vad jag arbetar med. Jag är
intresserad av att luckra upp logiker, smula sönder existerande verklighetsuppfattningar och utmana format. Jag önskar bjuda in till rum där
en kan kliva in i ett icke vetande, för att undersöka och uppleva något
helt annat än vad vi annars kanske gör i den så kallade vardagen.
Mina verk växer oftast fram i revan där språket tar slut. För närvarade
undersöks anonyma material, potentialen i det vaga samt översättningar av det konstanta tvivl(and)et. ”... Is this it? Shit it is… This is it!”
Genomgående i mitt arbete är att jag arbetar med score – instruktioner med mer eller mindre strama ramar, för att ge plats åt lösa tankar
och vaga idéer att ta form. Jag improviserar och simmar i grumligt
vatten, testar lite om och om igen, pratar med mig själv eller andra,
och så håller jag på sådär tills något verkar ta form. Jag drömmer mycket
också, både på dagen och på kvällen och drömmarna viskar om
potentiella riktningar arbetet kan ta.

Foto: Emil Jonsson
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Ola Stinnerbom
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Foto: Kajsa Stinnerbom

Ola Stinnerbom är en orädd samisk pionjär och tusenkonstnär som
inte låter sig begränsas! Han har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att
söka efter den försvunna samiska dansen – ett kulturarv av långsamma,
kontrollerade och flytande rörelser, som han återtagit och utvecklat
till ett modernt sceniskt uttryck. Olas konstnärskap förknippas ofta
med den andra världen och dödens rike dit han ofta återvänder till i
sitt skapande. Ola Stinnerbom har också myntat begreppet ”Den Samiska Treenigheten” trumman, jojken och dansen eftersom de hänger
så starkt ihop. Musikaliskt är det folkmusiken och modern dansmusik
med rötter i hip-hop och house som är Ola Stinnerboms grund. I Room X
söker han inspiration med sina medskapande danskonstnärer i produktionen där möte och interaktioner främjar och bejakar nya möjligheter
och scenkonst uttryck.
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Mitt namn är Sara Jane och jag är scenkonstnär inom cirkus.
Jag är utbildad på National Centre of Circus Arts i London. Efter
utbildningens slut kastade jag mig ut i alla möjliga sammanhang.
De första åren som artist ägnade jag mig bland annat åt att stå på
händer på ett svajigt kryssningsfartyg, sväva genom luften bakom ett
gäng operasångare, klä ut mig till lejon i ett modernt cirkuskompani
(och sluka mina kollegor) och vara en flygande halloweenhäxa på ett
nöjesfält i Japan.  
De senaste åren har jag främst varit del av föreställningar där jag själv
eller tillsammans med andra haft stort inflytande på hela den kreativa
processen. Jag har genom åren utvecklat ett särskilt starkt intresse
för scenografi och kostym. I mina verk är min ambition att bjuda in
till alternativa världar och genom det väcka tankar och känslor hos
åskådaren.
När jag blickar framåt önskar jag utvecklas vidare genom tvärkonstnärliga samarbeten och fortsätta lära om scenografi och rumslig
gestaltning. Jag vill inspirera människor att vända på perspektiv och
hoppas också att fler ska ställa sig på huvudet och upptäcka att världen
är spännande att se upp och ner.
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Foto: Alena Landelius

Sara Jane
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Tove Klang

Foto: Lina Klang

Utbildad modern dansare i Munchen, Tyskland. Mitt huvudområde är
scenkonstnärlig dans, men även arbetat en hel del med att skapa dansverk
på alternativa spelplatser. Har i bagaget ett brett register med allt från
abstrakta performanceverk till helgalna Commedia del Arté
föreställningar. Idag frilansar jag på heltid med Karlstad som bas.
På ett eller annat sätt brukar det alltid uppstå en karaktär i de stycken
jag skapar och framför, den kan vara mer eller mindre tydlig, men den finns
alltid där. Ofta smyger det sig också in element av subtil humor.
Mina verk bygger mycket på fysikalitet och rörelse, jag är intresserad av
kroppen och vad kroppen kan göra, klara av. Är utbildad inom träningslära
och fysiologi så nördar gärna in mig på människans rörelseapparat.
Men ibland går jag helt emot allt jag brukar göra, testar något nytt för att
se om jag kan!
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Gävleborg
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Anna Öhberg
Jag är dansare och koreograf, utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) och har sedan min grundutbildning 2006 jobbat inom
fältet för dans, teater och performance i Sverige och utomlands. Även
om jag oftast är verksam som danskonstnär inom det samtida dansfältet så tar jag i mitt konstnärsskap utgångspunkt i min bakgrund inom
svensk folklig dans.
Konstnärligt har jag under åren intresserat mig för hur den folkliga
genrens kroppsliga och sociala processer kan kommuniceras och förstås genom den förhöjda plats som konsten erbjuder, bortom de förenklade schablonbilder och yttre attribut som genren ofta förknippas
med. Jag har istället intresserat mig för att tränga djupare in i genrespecifika material och förhållningssätt för att se hur jag kan använda
dem som sceniska redskap och material. Det innebär dels att upptäcka
saker som redan finns där, men även att se det som är hemtamt med
nya ögon.
Genom åren har jag skaffat mig samarbetspartners som jag ofta återkommer till - det är verkligen en ynnest att skapa tillsammans med
andra! En sådan återkommande samarbetspartner är ljudkonstnären
Elize Arvefjord som också är med på scenen i Samvaron.
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Foto: Mats Bäcker
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Foto: Mira Wickman

Elinor Tollerz Bratteby
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Jag ägnar mitt dansande konstnärskap åt samtida undersökande
dans och samarbetar med fria konstnärer, koreografer och grupper.
Jag är uppvuxen i Uppsala, bor i Stockholm och arbetar sedan 10 år som
dansare i hela Sverige, Europa och världen.
Jag dras till sammanhang där det finns utrymme för undersökande
och utmanande arbete. Där konsten, dansen och sådant som vi inte vet
men kanske anar släpps fram och länkar ihop människor. Där det finns
plats för fniss och sväng.
Jag är intresserad av energi, hantverksmässighet, musik, omvälvande
perceptiva upplevelser, samvaro, avslappning, sinnlighet. För mig blir
dansen ett medel att lyssna till all den kunskap som kroppsliga erfarenheter ger och som är viktiga att dela i vår samtid. Så jag fortsätter och
fortsätter att dansa.
Just nu arbetar jag med att ta fram praktiska uppgifter, utforskande
danspraktiker och showiga inslag som jag vill ägna mig åt och bjuda
in publiken till under Room X på Gävle Teater. Rummet kommer tilta
mellan ett workspace, ett scenrum och en hemmafest. Jag arbetar med
förhållningssätt och taktiker som kan göra atmosfären varm, luftig,
sinnlig, poppig och förhoppningsvis njutbar i sin skevhet.
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Emelie Markgren
Arbetar inom performance och dans som utgår från arbetets handlingar och redskapens användningsområden. I verken återkommer
arbetarens rörelsemönster. Med serier av abstrakta genomföranden
påminner handlingarna om vardagens sysslor, i hemmet eller på arbetsplatsen. Rörelserna skapas genom abstraktion och dansen används för att undersöka ramverket av en verksamhet. Praktiken kretsar
kring interaktioner med redskapen. Verken kan kännetecknas som
skulpturala och icke-dansanta. Den övergripande intentionen är att
undersöka nonfigurativitet i mänskligt konstruerade aktioner. Idéerna
testas genom koreografisk och systematisk uppbyggnad, men även
genom lek och improvisation. Emelie använder sig också av vokala
tekniker såsom kulning och lockrop.

Foto: Evelina Funge
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Jag har sedan min examen från Balettakademien i Göteborg frilansat
som dansare och koreograf i både Sverige och utomlands. Mitt ständiga
mål som koreograf är att hitta nya dimensioner inom den moderna
dansscenen med diverse filmiska, teatrala och musikaliska uttryck.
Jag gillar att leka med publikens förväntan och att hitta de faktorer
som gör att publiken kan sugas in och känna sig bekväma nog att reagera
spontant. Jag gillar att se på mina verk som korta filmer, med en tydlig
början, mitt och slut. Att leka är viktigt för mig i min process och det är
oftast via leken jag hittar mitt material, det i kombination med tydliga
koreografiska moment från mig och dansarnas improvisation hittar vi
verkets innehåll.
Det är viktigt för mig att dansarna har en tydlig regi och syfte på
scenen för att kunna känna sig avslappnade och få möjlighet att ha
kul på scenen.
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Foto: Alana Da Silva

Felix Skalberg
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Julia Ehrstrand
Är ursprungligen från Viksjöfors i Hälsingland där hon började dansa
som barn i Viksjöforsbaletten. Hon är nu verksam både danspedagog
och koreograf både nationellt och internationellt.
Hon jobbar oftast utifrån sina egna koreografier och sitt eget rörelse
vokabulär. Med hennes material öppnar hon för dansarnas egna skapande och improvisation. Oftast jobbar hon med en större grupp av
dansare, tillsammans med dem skapar hon sin bild som är öppen för
åskådaren att själv tolka och interpretera.Hennes verk uttrycks ofta
med mycket fysisk dans, ett stort rörelse språk och mycket golv arbete.
I Room X Gävleborg ser ni ett verk av två dansare som jobbar kring
temat trygghet/otrygghet på en plats med ett begränsat utrymme.
Medverkande dansare Andreas Erbrink och Helena Bergman.

Foto: Filbert Diego Kung
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Linda Forsman
Dansen, att i den optimala rörelsefriheten, rörelsens egen rytm och
musikalitet, frasering, lyssnande, intuition och med närhet, sammanhållning och enhet.
Intrikata rörelsemönster som konstant ändrar riktning i motsats till
större, stramare rörelsepartier som i olika tempo förflyttar sig över ytan
med linje, fyllighet och stort flöde. I min dans vill jag synliggöra människans olikheter och det mänskliga landskapets skiftande känslolägen.
Genom dansen och rörelsen söker jag ett mänskligt, visuellt uttryck
där myt, fantasi, individ och abstraktion samsas
När jag koreograferar ser jag rörelsernas innebördes relationer som
toner och hela verket som ett musikaliskt förlopp, kompositionen bär
på en underliggande kraft, rörelserna är i ständig förändring inom
varje partis tema. Jag samarbetar med Lou T Lundqvist scenograf / ljusdesigner / musiker / bildkonstnär i KORDA Art in Motion Danskompani.
Medverkande musiker Andreas Wartel
Foto: Urban jörén
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Foto: Max Thedeby

Nelly Harrysson
Jag har studerat på Iwanson School of Contemporary Dance i München samt lärarprogrammet i dans med inriktning koreografi på Dansoch Cirkushögskolan (DOCH) . Jag har skapat koreografi för scen,
för film, för barn, för vuxna. Jag jobbar oftast tillsammans med andra
konstnärer, dansare, musiker eller filmskapare.
I mitt skapande använder jag min bakgrund inom modern/nutida
dans tillsammans med mitt intresse för feministiska perspektiv på
kropp och rum. Det brukar resultera i strukturerade improvisationer
där relationen mellan dansaren, rummet och åskådaren står i centrum.
Jag låter ofta dansaren improvisera utifrån frågor. Ibland krångliga,
ibland banala. I verket jag skapar just nu arbetar vi med hänsynslöshet
kontra behaglighet. En av frågorna som ställs är ”kan jag med hela min
konstitution bli en del av rummets inredning?”. Medverkande dansare
Emma Eriksson och Linn Yttersjö
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Skåne
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Christine Brorsson
Med stor variation av uppdrag på frilansbasis som bland annat dansare, koreograf, skribent och fotograf i Sverige och utomlands, har jag
utforskat koreografi och kommunikation med kropp, röst och ord.
Min utbildning kommer från bland annat Balettakademien i Stockholm och Mälardalens Högskola i Eskilstuna. För närvarande är jag
baserad i Skåne.
I mitt konstnärsskap kombinerar jag ofta dans, teatralt berättande
och musik. Ibland i ordlösa karaktärer, roller med repliker eller dans i
en situationsbaserad känsla. Jag samarbetar ofta med andra konstnärer
och har bred erfarenhet av lyftteknik och
partnering. Inom mitt konstnärliga arbete är det intressant för mig att
jobba både visuellt och mottagarorienterat, med upplevelsen i fokus. Det
händer att jag tar med mig kommunikationsbaserade tekniker till
scenen, för att se hur det kan påverka publikens möte med scenkonsten.

Foto: Adey
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Ingrid Rosborg
Intresserad av rörelsens existentiella behov av tid och efter undersökande kring sätt att fånga upp minnet eller ekot av rörelsen, arbetar
Ingrid med olika konstuttryck och material som ett sätt att förlänga
eller generera rörelser.
Ingrid har frilansat som koreograf och dansare sedan examen vid
The Danish National School of Contemporary Dance in 2005. Hon har
skapat verk i liten och stor kala och för olika miljöer. Hon samarbetar
med konstnärer från olika fält och är kontinuerligt igång med något
slag av konstnärlig forskning ensam och/eller tillsammans med andra.
Hon undervisar i Wu shu, dans och håller workshops och föreläsningar.
De senaste åren har hon drivit flera Skapande Skolaprojekt, för barn
och tonåringar, i kreativt rörelseskapande, kroppskännedom och rörelseförståelse.

Foto: Ingrid Rosborg
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Kirstine Ilum
Kirstine har alltid haft ett starkt intresse för fysiskt utmanande rörelseformer som leker med extrema risktaganden. Det visar sig i hennes
tidigare koreografiska arbete och var ett av skälen till att hon 2009
tillsammans med Daniel Eriksson grundade det Malmöbaserade danskompaniet Somatic Noise.
Efter en period av utbrändhet 2015 har hennes konstnärliga arbete
genomgått en förändring då hennes senare erfarenheter påverkat henne djupt. Det visar sig bland annat i att det sårbara och icke-perfekta
ges ett större utrymme, såväl i hennes verk som i de konstnärliga
processerna. Hennes arbete rör sig inom olika genrer såsom konceptuella installationer, dansfilm, poetiska teaterstycken till dansverk med
en touch av spektakulär rörelseestetik.

Foto: Kirstine Ilum
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Kroppsklubben
KROPPSKLUBBEN bildades 2015 av Jilda Hallin och Lisa Nilsson,
konstnärliga ledare, koreografer och dansare. KROPPSKLUBBEN är
en fri grupp med bas i Malmö som producerar scenkonst för barn och
unga skapad ur en feministisk och normkritisk grundtanke med fokus
på kroppen. KROPPSKLUBBEN har producerat LÅR (2017) för högstadiepubliken, FOF - föreställningen om fittan/snippan (2020) för
mellanstadiet samt HUD (2021) för lågstadiet.
Vi vänder och vrider genom rörelse på kroppen för att uppleva den
ur olika perspektiv. Med pepp, omtanke, kärlek och humor tar vi oss
an delar av kroppen som ofta betraktas som pinsamma, tabubelagda,
hamnat i skymundan eller helt enkelt behöver en stund i rampljuset.
Taktfast nagelfar vi en kroppsdel i taget som får verka som katalysator
för koreografi, dans, musik och text. Vi vill veta ALLT som finns att
veta om varje kroppsdel vi jobbar med och sätter på scen.
Vi läser, lyssnar, skapar dialog, undersöker kroppsdelen som subjekt
och ger varje kroppsdel sin röst och sin dans. Verket framförs av Lisa
Nilsson och Elise Brewer

Foto: Lisa Nilsson
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Lidia Wos
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Foto: Nelson Rodrigues Smith

Lidia Wos har ca 30 års erfarenhet som dansare och koreograf från
olika kompanier och institutioner i bl a Sverige, Polen, Tjeckien,
Nederländerna och USA. Hon har arbetat med allt från klassisk balett
och dramatisk teater till modern konceptuell dans och samtida dansteater. Baserat på sina erfarenheter som dansare har hon utvecklat en
egen koreografisk metod och stil som bygger på ett organiskt rörelsespråk, lustfylld uppfinningsrikedom och skruvad humor.
I sitt skapande utgår Lidia ofta från vardagliga situationer. För henne
handlar det om att plocka fram de naturliga rörelser som alla har och
dagligen använder. Allt kan omvandlas till koreografi, gärna med en
extra twist och en dragning åt det absurda. Hon lägger stor vikt vid det
koreografiska hantverket och visar omsorg om alla små detaljer.
Lidias föreställningar består alltid av flera lager som öppnar upp för
otaliga tolkningsmöjligheter.
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Malin Astner & Henrik
Andersson

Foto: Graham Adey

Malin Astner och Henrik Andersson bildar tillsammans en tvärkonstnärlig performance-duo som arbetat tillsammans sedan 2012.
Henrik med bakgrund inom teater och musik, Malin inom dans.
Rum, tid och förändring är centrala begrepp i deras verk och praktiker
och duon arbetar nyfiket med historia och samtid, olika material och
objekt, fysiskt så väl som associativt. Frågeställningar som återkommer
är exempelvis: hur estetik kan påverka en tankebana, hur de genom sitt
uttryck kan angripa aktuella samhällsfrågor eller hur deras arbete kan
länkas samman med det omgivande rummet och dess historia.

70

71

Maria Naidu är en mångfacetterad scenkonstnär vars karriär tangerat flera olika om råden inom dans och teater. Utbildad på Balettakademien i Göteborg 1983-85 och på Alvin Ailey American Dance
Center i New York City där hon bodde och verkade i tretton år.
New York och det åtta år långa samarbetet där med koreografen
Jennifer Muller, i kompaniet THE WORKS har i hög grad influerat
hennes förhållande till danskonsten.
Naidu strävar efter att göra danskonst tillgänglig och åtkomlig för en
bred publik utan att göra avkall på kvalité. Konstnärskapet grundas i
en djup passion för danskonst, en stark tillit till dess förmåga
att kommunicera gränslöst och genomsyras av nyfikenhet och lust.
Dans och rörelse alltid är huvudingrediens men kompletteras med
andra konstarter, ofta i samarbete med andra konstnärer.
Utmärkande är en mångfald av texturer, teatrala detaljer och underfundig humor.
Frågor hon konstnärligt utforskat de senaste åren berör identitet,
kulturell/etniskt tillhörighet, kroppsideal och representation.
Hennes verk har visats i 14 länder på fem kontinenter. Verket framförs
av Maud Karlsson
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Foto: Carl Thorborg

Maria Naidu
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Foto: Micke Sandström

Majula Drammeh
& Maria Reihs
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Majula Drammeh arbetar som performer, dansare och koreograf, och
samarbetar med konstnärer från fält som musik, bildkonst och scenkonst.
Hon har framfört och skapat verk för gallerier, museér, övergivna källarlokaler och utomhusmiljöer. Konstnärskapet handlar mycket om interaktion
och mötet med publiken, att lämna traditionella scen-och publik relationer,
och mötas i sårbarheten som dans och scenkonst kan skapa. I samarbetet
med Maria har Majula använt sina interaktiva och danstekniska kunskaper
för att skapa ett verk som använder sig av ett narrativ, en karaktär som interagerar med publiken genom temat svarta hål, samt ny teknologi för att
föra verket närmre mottagaren.
Maria Reihs arbetar som dramatiker, dramaturg och upplevelsedesigner
ofta med det interaktiva, platsspecifika och transmediala. Hon har skapat
föreställningar i stadsrummet, mixed reality, VR, AR, telefon,
online. I gränslandet för mänskliga möten och teknik, det fysiska och virtuella rummet, utforskar hon hur dramaturgi för alla sinnen kan bygga världar
och illusioner, pröva och leka med verkligheten, ceremonier och ritualer.
Tillsammans med Majula och andra konstnärer och forskare undersöker
hon i en serie föreställningar hur vetenskapliga fenomen inom kvantfysik
och astrofysik kan gestaltas och prövas scenkonstnärligt. Verket framförs
av Khamlane Halsackda och Maria Reihs
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Malin Skoglund

Foto: Anna Diehl

Är utbildad på École Jacques Lecoq, London Contemporary Dance
School samt vid California Institute of the Arts i koreografi och experimentellt skrivande. Sedan 2001 har hon varit verksam i Skåne med ett
tjugotal uppsättningar.
Malin väver text och koreografi till konceptuella ramverk. Med ett
poetiskt tilltal gestaltar hon längtan och motstånd och närmar sig
gränslandet mellan kropp och språk. Genom parallella processer, som
kan pågå under flera år, arbetar hon fram material som hon tillsammans med dansare och skådespelare levandegör och nyanserar, bl.a.
genom improvisation. I hennes arbete utforskar hon även olika uttrycksformer som experimentell dockteater och röstperformance, ofta med
humor och absurditet som kännetecken.
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Nidia Martínez Barbieri

Foto Patrik Palm

Tog examen från Escuela de Danzas de La Plata (Argentina) 2002,
som dansare och danspedagog. Hennes arbete fokuserar på sökandet
efter ett fysiskt och rörelsespråk som integrerar känslornas plan.
Hennes relation till publiken bygger på hennes eget erfarenhet som
åskådare så att med utgångspunkt från att inse hur betydelsefullt och
outplånligt kan det vara att uppleva artisten förblir närvarande försöker hon interagera med publiken, i ett autentiskt möte. Ämnena för
hennes verk utgår de senaste åren från personliga livserfarenheter som
går genom henne. I denna mening fyller hennes skapelser en kathartisk
funktion.
Hennes metodik blandar stunder av reflektion och skrivande med
ögonblick av skapande undersökningar. Dessa är baserade på somatiska
tekniker som Eutonia av Gerda Alexander och Alba Emoting.
I denna dialektik mellan logik och embodinment väver hon samman
sina kompositionen.
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Efter examen från Hogeschool Voor de Kunsten Arnhem, Dans
Academie (NL) 2001, inledde jag min yrkeskarriär som dansare i
Norrdans (SE) och därefter i Skånes Dansteater 2005. I mitt arbete
inspireras jag av att utforska japansk kultur och mitt kulturarv. Det
är något jag alltid försöker utveckla när jag renodlar min konstnärliga
röst. Jag undersöker också mina dubbla identiteter, som japansk
kvinna som bott och verkat i Europa i halva mitt liv, och min ambition
är att skapa ett multikulturellt dans- och teaterspråk. Jag åker också
regelbundet till Japan där jag arbetar med danselever i Tokyo, håller
workshops och skapar koreografier.
I min skapandeprocess använder jag olika metoder beroende på temat
och vilka medkonstnärerna är. Jag gör noggranna efterforskningar med
mitt konstnärliga team för att konkretisera idén och hitta den metod
som passar bäst. Viktigast av allt är att jag skapar en plan för vilken typ
av dramaturgi som kan fungera, på vilket sätt jag vill kommunicera med
publiken och vilken slags atmosfär jag vill skapa på scen. Jag har arbetat
med clownteknik som lärt mig att uppskatta den sårbarhet och renhet
som ingår i clownens synsätt och framträdande samt hur en kan arbeta
med känslor och leka med publiken.
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Alexis Rodriguez Cancino

Rumiko Otsuka
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Sanna Blennow
Jag har en bakgrund inom koreografi och samtida dans, och har rört
mig bort från den ”traditionella” dansscenen för att ge plats åt andra
slags processer i kryssfält där olika konstnärliga uttryck möts. Men nu
verkar mitt arbete vara på väg tillbaka till den mer ”traditionella” black
boxen, det är spännande och samtidigt skrämmande.
Mitt konstnärskap beror på med vem och vad jag arbetar med. Jag är
intresserad av att luckra upp logiker, smula sönder existerande verklighetsuppfattningar och utmana format. Mina verk växer oftast fram i
revan där språket tar slut. För närvarade undersöks anonyma material,
potentialen i det vaga samt översättningar av det konstanta tvivl(and)et.
Jag arbetar ofta med score (instruktioner med tighta ramar).
Jag improviserar och simmar i grumligt vatten, testar lite om och om
igen, pratar med mig själv eller andra, och så håller jag på sådär tills
något tar form.

Foto: Alexis Rodríguez Cancino
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fritt mellan dansverk i ett suggestivt ljud- och ljus landskap.
Besökarna bjuds in till ett möte där de konstnärliga visionerna
vibrerar när lokala, regionala och nationella danskonstnärer tar över
platsen. Under tre timmar kan besökare upptäcka och möta fjorton
danskonstverk på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum/
Duottar - ja sámemusea, Värmlands Museum och på Gävle Teater,
i de olika byggnadernas alla möjliga utrymmen.

riksteatern.se/roomx
Riksteatern och Flytande Galleriet i nära samarbete med
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Värmlands Museum, Gävle Teater,
Jokkmokks Riksteaterförening, Karlstads Riksteaterförening, Gävle Teaterförening

Room X

Room X – en unik upplevelse där publiken vandrar

