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EN rRAMpoRcel byggd i Sverige i slutet
av 1800-talet och omarbetad i Norge till en
osannolik skapelsefrir allt-i-ett-konst av en
ofcirvdgen engelskfcidd forskare.
En kinesisk danskonstndr, enligt utsago
den mest bercimda i hela Kina med ett verk
som inte kan mdta sig med kittlingen i att
hon en glngvar en han och officer i den kinesiskaarm6n.
En norsk koreograf och forskare pr6var
virt tilamod och vira grdnser i ett svirsmdlt
verk om dciden.
Nycirkuselever i varm gemenskap och
halsbrytande nummer, koreograferade av en
engelsk gdstprofessor- som ocksi skapat tdt
duett frir sig sjiilv och manlig partner.
Och si mycket seminarieprat, fdrbluffande mansdominerat, itminstone i den del
ddr allmdnheten sldpptesin. Kvinnorna satt
mestadelsi publiken och beundrade respektive retade sig pi fcireldsningar som nigon
ging blev mcirdande trikiga men mestadels
var inspirerande och tankevdckande.
err riinuarDE
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Evenemangetgick alltsi under beteckningen
CloseEncounters,vilket vdl ndrmast kan tjversdttasmed Ndra mcjten och dgde rum 18 - 22
april. Arrangcir och vdrd var Danshcigskolan
i Stockolm. "Ett m<ite i och om konstndrlig
forskning" lcid underrubriken och ingen kan
sdga annat dn att detta var en ambititjs satsning och pi minga sdtt en intressant sidan.
Men ocksi problematisk: nir teorierna dr
intressantare dn de verk som blir resultatet
av dem, kroknar man lltt som iskidare. A
andra sidan miste man respektera att ocksi
dansen vill och behciver vara en del av den
akademiska sfdren, fir den sjdlvklara rdtten
att gi vidare och djupare i utvecklingen, att
utforska sitt eget territorium vad gdller skapelseprocesser och utcivning av rcirelsekonst
- och det utan att snegla pi vad "publiken"
vill ha och kan ta till sig. En forskning som
dr till fcir kreat<irerna och dr frikopplad frin
kommersiella krav. med andra ord.
Den fcirsta europeiska hcigskolan fcir den
sortens konstndrliga forskning finns i Norge
och der har ocksi det i slrklass mest siregna projektet fcitts fram och fullbordats. Tbe
Emotion Organ eller Mind, The Gap som verket som helhet kallas har skapatsav Amanda
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Steggell och dr ingen sjdlvklarhet i danssammanhang - en orgel rcir sig ju inte si mycket.
Det ndrmaste man kommer rcirelsekonstdr
att instrumentet fungerar med hjiilp av hdnder och fcitter. Men i dessa tider av performance och grdns<jverskridandenoch interaktivitet passarAmanda SteggellsKdnsloorgel
bra. Den dr en installation med ett komplext
uttrycksregister som iskidaren styr <iver,genom att sjdlv spela pi instrumentet. Orgeln
lr manipulerad och datoruppkopplad och
full av bide avanceradny och lldre rdtt enkel
teknologi. Den inte bara liter utan doftar,
skapar ljusbilder och fiirgkombinationer, vibrerar - en psykedelisk upplevelse, utan farliga. dr oger . . .
Ar avsikten att skapa kdnslor eller ocksi
att avsldjadet inre hos den som spelar pi instrumentet? Sjalv sitter jag mig pi den vibrerande stolen, trampar fcirsiktigt pi pedalerna, drar tvekande i reglagen, kdnner dofterna
komma, stirrar fcirundrat pi de snurrande
mcinster och fdrger orgeln ger upphov till
- och fcirs tillbaka till barndomen di fririildrarna tjatade pi "pianokonsert" infdr slekt

och vdnner. Det var inte kul - di. Nu ir det
fascinerandel Fcir nigon med kroppen full av
frustrationer och aggressioner dr orgeln en
hcijdare: en utsatt chefsperson sdtter sig och
drar iging och trampar pi ett sdtt som fir orgelns skapareatt be henne vara lite varligare.
Orgeln som terapeutiskt verktyg, alltsi.
Amanda Steggell studeradedans och drama i London innan hon flyttade till Oslo och
bcirjade studera koreografi pi 80-talet. Hon
dr den forsta som genomfcirt sin examen p6'
doktorsnivi pi Akademien fcir scenkonst i
Norge. Hennes Kdnsloorgel beskrivs som
en praktisk/teoretisk utforskning av begreppet synestetik, det vill sdgaen syntes av alla
konstarter, med inspiration frin bland andra
den ryske kompositriren Alexander Skrjabin.
Norrmannen Per Roar Thorsnes har dgnat er at att utforska "dciendets fysiologi och
patologi i det okenda landskapet mellan liv
och d<id, sorgen och dciendet", enligt programbladet. Hans verk I Rehearsalfor \4ortals (En repetition fcir dddliga) dr del tvi i en
trilogi kallad Life dr Death som ingir i hans
forskningsarbete pi Konsthcigskolan i Oslo.
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En repetition fiir diidliga innehdll blde wiittvideofilmad
dkta begravningsentrepreniirer,
kremering irrftirder i tekniskt f<irmedlade
indlvor samt luddig koreografi - d[r fanns
just ingenting att tycka om. Eller dr det bara
si att vi vdrjer ossmot allt som piminner fcir
starkt om vir egen d<idlighet?(Detta verk
6nns dven kommenterati Danstidninsen I
2007 sid42)
ETT M Y S T I S K T V E R K

Jin Xing den kinesiska koreografen och
danscisen,
visadesitt verk The Closest- The
Farthest,ett solo som hon tidigare presenterat bland annat i Venedig 2006 (omskrivet
i Danstidningen 4/2006) - vackert och exotiskt, som en mystisk tableauvivant, men
kan inte lita bli
utan att riktigt engagera.Jag
en fundera tiver vad man egentligenkan begira av en konstndrsomsl fullst?indigtbackasav den repressivakinesiskaregeringen.
Unga nycirkuselever arbetade tillsammans med gdstprofessorn i koreografisk
Lomposition,Ana Sinchez-Colberg, tillika
konstnlrlig ledare fiir brittiska Theatre enCorps. Det verk de presenteradeheter We:
hnplicatedand Complicatel (svirdversatt lek
medord, ungefirVi: Indragna och hoptrasshde). Verketsf<irstadel bestod av en inner-
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lig, ndra och sensuell,ja biwis passionerad
duett dansadav koreografensjdlv och Milos
Sofrenovic. Hir fanns kvaliteter som inte
har mycket att g6ra med ungdomlig kraft
och fcirmiga men desto mer med mognad
och klarhet. Niir det sedanvar dags fiir de
unga jongliirerna, akrobaterna,repkonstnirerna - och musikerna!- att ta <iver,var det
ocksl d?irtydligt att man strdvatefter ett annorlunda uttryck. Man kan kalla det konstnlrlig gruppgemenskapmed utrymme fdr
individuella och ofta riskabla prestationer.
Man kan ocksi beskriva det hela som Ana
Sdnchez-Colbergsjdlvgiir:

f r v a c K E R s F t N x - K o RE o cR A F E NJtN xtNG. HENNEs stALvgtocnlpt
F O TO :D I R K BL EIC K E R.

rne Ans

Det handlar om "att strillafrilgor om orsak
ocbaerkanmellanmikroutrymmen(intimt/personligt/farniljiirt) ochstiirre samhdlleligarnakrlatryrnrnen. Det stiiller frdgor om det siitt pd
ztilket ant ocb utopi samzterkarocbpiaerkar
personligocbgernensamidentitet dd nyaplatser
- aerkliga ochimaginiira - sttindigt skapasoch
toingar, inbjuder,utntanar ostatt undersiiknnlplatsen
tentatioa siitt att oara ocbogerapd dessa
Det tar en titt pd denprocess
somdelasaa milnga
ocb undersiikerde relationer som oiixer frarn
mellan indiaider i ramaerksonttir betingadeatt
sarnhiillet,somexempelztis
teatent."
Hon fortsdtter med en diskussion om
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hogt stdllda krav, visas av att tvi av de sex
fcirst antagna, inte fitt sina projekt helt godkdnda.
Om konstndrlig forskning och den konflikt som tycks vara global vad glller synen
pi just denna forskning, peppradesvi fulla av
professor Henk Borgdorff frin Amsterdam
School for the Arts. Han hade si mycket att
sdga och si fi kommunikativa modeller fcir
att gora det att det faktiskt dr svirt att rapportera nigot vettigt om hans fcireldsning.
Alla fcirscik att fi den i skriftlig form visade
sig vara frirgdves - professorn ger snart ut
en bok i imnet och oroar sig tydligen irir
att nigon ska sno hans forskningsresultat.
Vad man i alla hendelser kan lista ut av det
skriftliga material han sldppt ifrin sig, dr
nog si intressant. I en uppsats med rubriken
Konstnlirlig forskning ochPasteurs kaadrant tar
han upp fcirhillandet mellan fysikern Niels
Bohr (atombombens uppfinnare), kemisten
och biologen Louis Pasteur (hans forskning
KONSTNARLIG NYCIRKUSFORSKNING AV ANA SANCHEZ-COLBERG.
FOTO: HAKAN LARSSON
ledde fram till pastciriseringsmetoden)och
kroppens landskap som kdllan till en berdt- marknadstdnkande. De sex som haft turen
uppfinnaren Thomas Edison (glcidlampans
telse, om det drama som ligger i <ivergingen att antas som s k ResearchAssociatesdr korfader). Exemplen har en hel del att sdga oss
mellan att vara och att bli - inte alldelessoleografer, dansare, performanceartister och
ocksi ndr det glller synen pi konstndrlig
klart och inte heller alldeles ldtt att civersdtta kompositcirer.De trdffas regelbundet, diskuforskning. Hur? Det handlar om forskning
till det som syns i fcirestdllningen.
terar sitt arbete, utbyter erfarenheter, id6er som en viig till grundldggande forstielse
Ana Sdnchez-Colberghar arbetat i minga
och kunskaper, och inte minst dokumenterar kontra tilldmpad forskning for att fi fram
ir med Efva Lilja, koreograf och tidigare
de allt som sker till nytta och gagn fcir andra, en anvdndbar produkt. Si hiir avslutas de
konstndrlig ledare fttr E.L.D., numera Dansbide ute i verkligheten och i den akademiska ldrda resonemangen: Konstndrlig forskning
hrigskolans rektor och det dr tydligt att hon
vdrlden. Middlesex universitetet dr vdlkdnt
"bandlar 0m utueckling i denyttersta framkanstrider de ambitioner som beskrivs si hdr:
for sin utbildning av just scenkonstnirer. (Se ten inom den disciplin ai allmiint kallar'konst'.
vidare wwwmdx.ac.uk/rescen/).
"Konstniirligt utaecklingsarbetetir de konstnlirDet handlar om att utaeckla talang ochexpertis
liga biigskolornasmotsuarighet till forskning uid
inont det omrddet. Det bandlar 0m att uttrlcka
iiuriga uniuersitet ocb hiigskolor. Danshiigsko- NORGE LEDAND E D AN SF OR SKN IN GSLAN D
kanskap ocb insikter s,i som de fiirkroppsligas i
lans l,ingsiktiga mdlsiittning lir att arbeta p,i ett
Norge ligger lingt framme vad det giller
konstaerk och i kreatiua processer.Det handbrett fiih med b,ide konstniirlig ocb uetenskaplig konstndrlig forskning. Pi Close Encounters lar om att siika inom, utforska och mobilisera forskning samt med konstniirlig ocb pedagogisk cippna seminarium var det hrigskoledirek- ibland genom att fyta med, ibland genom att
utueckling."
tcir Johan Haarberg som representeradevirt
driaa p'd - det konstniirliga omrddet. Det handAtt omridet Ir ett svirsk<itt pastorat, framsynta vdstra grannland och presente- lar om att skapa nya bilder, bertittelsen ljaduiirlav somliga betraktat med stor skepsis, har
rade arbetet vid den vitala konsthcigskolani
dar, erfarenheter.Det bandlar om att uidga och
framgitt inte minst av den diskussion som Bergen. Han berdttade bland annat att nlr
byta adra perspektiu,adra horisonter.Det handfcjrts har i Danstidningen (6/2006, l/2007).
det treiriga forskningsprogrammet, pi doklnr om att skapa och annektera okrinda territoEfva Lilja fick nu eminent eldunderstod av torsnivi, bcirjadeddr ir 2003, sokte 70 perso- rier. Det bandlar om organiserad,nyfikenhet,om,
de inbjudna fcjrellsarna - si klart.
ner till de sexplatserna.Bara en av dem srikte reflektion och engagemang.Det bandlar om att
Ett brinnande inliigg frir det nodvdndiga for dansforskning. Nu dr totalt 22 forskare koppla samman kunskap, moral, skiinhet med
i konstndrlig forskning kom frin England,
engageradei programmet som riktar in sig aardagsliuets giiranden och spelningar och skandrmare bestimt frin Centre for Research helt pi s k cutting edge, konst som ligger i panden ochframtrridanden. Det handlar om att
into Creation in the Performing Arts, ftirframkanten (en ging i tiden, innan allt skulle
'gdra anden tillganglig fiir ldder' genom konstkortat ResCen, vid Middlesex universitet. vara pi engelska,kallades detta avantgarde). niirlig utiianing ochproduktion. Detta iir uad ui
Bdttre frirelisare dn professor Christopher
Nigra avhandlingar presenterasalltsi inte
menar nlir ai analinder begreppet'konstniirlig
Bannerman i samarbetemed fcirfattaren och
utan just konstprojekt och alldeles enkelt dr forskning"'.
liveartisten Richard Layzell fir man leta efdet inte att hitta bedcimaresom kan avgora
Fcir den nyfikna med vidrippna <iron och
ter.Layzell dr en av de sex konstndrer som aratt den vetenskapliga halten dr si hdg som sinnen var Close Encounters pi Danshogbetat vid centret sedan starten 1999.ResCen den bcir vara, enligtJohan Haarberg. Handskolan en saftig karamell att sugapi. Smaken
beskrivs som ett multidisciplindrt konstledare har det ocksi varit ont om, berdttar blev man inte riktigt klok pi men allt behondrsdrivet forskningscenter, en brygga melhan - och man inser att vira nordiska ldnder ver man inte fatta fullt ut. Det iterstir monulan den akademiskavdrlden och den praktik
ir rdtt smi, att samarbete civer nationsgrdn- mentala mdngder tankemcidainnan dansens
som professionella scenkonstndrer utdvar. ser borde diskuterasmer, ocksi av ekonomis- roll i den akademiskavdrlden dr klarlasd.
Hdr fir konstndrerna arbeta i en sorts laboka skdl. Prislappen per antagen "doktorand"
N A N C YWE S T M A N
ratorier, under h<igstrealistiska fcirhillanden
ligger pi 2 miljoner norska kronor vilket dr
s E v T D AR Ew w w .onN s H i i os KoLAN .s E
med allt vad det vill slga av kreativ vinda,
ndrmare 2, 3 miljoner i svenskvaluta.
konstndrliga <ivervdganden, tidspress och
Att det inte dr si ldtt att leva upp till alla
l4
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