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Flera av verken kräver publikens deltagande.
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Samtida konstutryck tar gärna plats i miljöer som inte är tänkta för konst. Industrihallar eller magasin blir rum för performance och utställningar. Det är långt
ifrån det invanda bekväma teaterrummet eller konstgalleriet och överenskommelsen måste byggas upp på nytt. I ”Room X” används teatern – men på ett nytt sätt.

Dans som en helhetsupplevelse
DANS

Room X
Idé, koncept och iscensättning: Miguel Cortés och Claudine Ulrich
Musik och soundscapes: Kent
Olofsson
Ljusdesign: IMULTO
Produktion: Flytande Galleriet
Dans- och scenkonstnärer:
Graham Adey, Malin Astner/
Henrik Andersson, Sanna
Blennow, Christine Brorsson,
Miguel Cortés, Majula Drammeh, Khamlane Halsackda,
Kirstine Ilum, Johanna Jonasson/Memory Wax, Nidia
Martínez Barbieri, Maria Naidu, Jilda Hallin/Lisa Nilsson,
Ingrid Rosborg, Malin Skoglund, Claudine Ulrich och Lidia
Wos.

R

oom X” är en gemensam manifestation av Skånes fria
danskonstnärer, ett 15-tal
verk presenterade i en koordinerad iscensättning
av Miguel Cortés och Claudine Ulrich.
Miljön på Ystads teater
är så bekant att det kan
vara svårt att se huset. Pu-

bliken samlas för en presentation i kaféet en trappa upp. Vårsolen värmer
genom fönstren, småkakorna och kaffet gör sitt.
Det är en trygg publik som
sitter där.
Men så tar presentationen slut och vi rör oss ut i
trapphallarna, och likt
The Upside Down i tv-serien ”Stranger Things” befinner vi oss nu i en främmande dimension. Det är
mörkt, mystiskt och främmande. Överenskommelsen är bruten, det är som
att besöka teatern på natten och det känns knappt
tillåtet.
Dansen kommer nära.
Genom prång och långa
korridorer, upp för trapporna bak till logerna, på
scenen och under. Ystads
teater blir grundligt utforskad av dansare och
publik.
Kent Olofsson står för
musik och ljuddesign som
är den formmässigt sammanhållande
faktorn.
Skickligt skapar han en

gande. Som ”Hemma hos
LÅR”, där du erbjuds en
lugn stund och lite lårterapi.
I en av logerna bakom
scenen andas vi tillsammans genom trygghet och
otrygghet med Johanna
Jonasson från dansgruppen Memory Wax.

I salongen hänger ett kläd-

Det är som att besöka teatern på natten och det känns
knappt tillåtet.

suggestiv stämning som
samtidigt är varierad och
samlad.

Scenkonstnärerna h
 ar ut-

gått från tematiken trygghet och otrygghet, men
med olika uttrycksformer
och förhållningssätt till
såväl ämnet, rummet och
dansen. ”Room X” är samtidigt en helhetsupplevelse och ett register över hur
bred den samtida skånska

dansscenen är. Flera av
verken utforskar och förhåller sig till platsen och
rummet, teatern görs tillgänglig för besökaren som
denna kväll är allt annat
än en passiv åskådare.
Redan på väg in i teatern
ställs besökaren inför olika valmöjligheter som i ”A
Collection of Your Decisions” och även fortsättningsvis kräver flera av
verken publikens delta-

streck uppspänt mellan
stolarna och en gestalt
vaknar till, samtidigt som
det pågår en lek med vinden nedanför scenen och
in under scengolvet. Mitt
på scenen finns ett tält att
krypa in i för en stund av
meditation.
Under scenen bland bråte och maskineri visas videoverket
”FoBS”
av
Kirstine Ilum. Lidia Wos,
som tidigare under många
är tillhört Skånes Dansteater, medverkar med koreografin ”I Can’t Remember
– Where, When and Why?”.
Med avspärrningstejp definierar hon sitt rum och
det slitna bagaget är på

samma gång ett problem
som hennes allt.

Väl tillbaka i foajén har
verket ”Looking for safety,
I return to my body/Returning to my body I let go of
safety” utvecklats och vid
kvällens slut är det trångt
av medverkande publik på
dansmattan.
Det är omöjligt att inte
fångas och beröras av den
mångfald av intryck som
”Room X” erbjuder, men
däri ligger också svårigheten. Det är så mycket
som ska undersökas och
upptäckas av besökaren
att det är lätt att missa delar av verken.
Kanske gör det ingenting och ambitionen segrar över splittringen. Skånes dansscen är stark, och
förhoppningsvis
kan
”Room X” bli ett återkommande forum för platsspecifik dans och performance. ”This is where it
begins this is where i continues.”, Subroom.
ANDREA GRAPENGIESSER

