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Marie Topp
DEN 22 SEPTEMBER 14:26

Hej Marie, jag e hemma med två
sjuka barn men tänkte vi kanske
kan följa upp kring detta här. Vi
funderade på följande:
Det här är tredje delen i en
trilogi där olika krafters
påverkan på den mänskliga
kroppen är i fokus. Hur ser du
att din bild av dessa krafter
ändrats genom dessa tre verk?
Berätta gärna vilka krafter du
jobbat utifrån
Haha en barnfot lyckades göra
tummen upp!
 Haha! Jeg er præcis på vej ud for
at passe min søsters børn. Men
jeg svarer aften
Toppen ha så mysigt!
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DEN 23 SEPTEMBER 10:13

 I det første værk var jeg mest
optaget af det fysiske aspekt i
kraft. Tyngdekraftens påvirkning
og transformation af kroppen.
Det var en meget konkret
undersøgelse. Generelt dansede
jeg mere dengang, så der er flere
spor af dansetekniske måder at
forholde sig til krop og kraft i
det første del end i de 2 andre
værker. Med næste værk,
Forerunning, blev jeg mere
optaget af den energetiske krop
og tilstandsarbejde. Kraften i
det værk er tilstanden,
tilstanden af at være parat.
 I den tidlige research til The
Visible Effects of Force blev jeg
introduceret til et essay af Brian
Massumi som hedder Meaning is
Force. Kort og meget forsimplet
læser jeg det sådan at han
argumenterer for at alt er kraft
og mening opstår i mødet
mellem modsatrettede kræfter.
Denne tanke ligger som en grund
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for værket og har informeret
både de konceptuelle og
koreografiske valg jeg har
truffet. Kroppens form og
bevægelse er derfor altid
resultatet af den konstante, men
foranderlige kraftpåvirkning den
er udsat for. I dette værk har jeg
arbejdet særligt med opfattelsen
af konkrete følelsestilsande som
kræfter og disse specifikke
tilstandes transformation af
kroppen og tilstedeværelsen.
CHATTKONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD
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Britta Persson
LÖRDAGEN 16 OKTOBER 15:48

Hej Britta. Hur går det? Jag
tänker att du berättar snabbt
hur ditt och Nadja Hjortons
samarbete gick till med Medea.
DEN 18 OKTOBER 09:33

 Bra! Som alltid när man jobbar
med Nadja var arbetet öppet
och sökande. Det kändes som
att det fanns tusen vägar att gå.
Det första halvåret läste vi
manus och snackade. Mycket om
Medea men lika mycket om vad
scenkonst är och varför vi ska
göra den. Sen var jag besatt av
att bygga olika instrument ett
tag tills jag äntligen släppte det
och började göra musik:)
DEN 18 OKTOBER 11:56

Bygga instrument? Blev det
något?
DEN 18 OKTOBER 20:15

 En gitarr och en cittra eller
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harpa eller vad det nu var. Lät
inte bra. Lät inte ens dåligt på
ett bra sätt. Lät typ inte alls.
DEN 19 OKTOBER 00:47

Haha vilken besvikelse. Hur kom
du igång med musiken sen? Den
är ju väldigt specifik.
DEN 19 OKTOBER 10:06

 Jag åkte ut till en ö. Dels för att
jag ville sluta amma och det
enda sättet var att flytta
brösten så långt från bäbisen
som möjligt. Dels för att jag ville
komma igång med musiken. Det
var konstiga dygn. Kändes som
att jag allierade mig med
Medea, vi blev ”dom som övergav
sina barn.” Efter tre dygn visste
jag hur jag skulle ta mig an
texten och bygga upp musiken
med extremt mycket repetition
— en sorts ältande. Jag åkte
hem till min bäbis. Medea hade
ihjäl sina.
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DEN 19 OKTOBER 14:26

Oh, en ö och små övergivna
barn. Så passande och
dramatiskt. Var det tropisk hetta
också?
DEN 19 OKTOBER 16:42

 Haha, nej tyvärr. Ön ligger i
Mälaren och det var höst. Karg
stämning. Inget rinnande vatten
osv.
Hur tänker du nu? Du har fått
som konstnärlig utmaning att
tänka in kompositionen i
Audioramas hi-tech rum.
DEN 20 OKTOBER 14:04

 Jag tänker att tekniken får bli
ett sätt att hålla upp dörren för
publiken. Och att musiken måste
vara den som bjuder in. Och
Medea den som bjuder upp.
Jag såg nåt på Instagram om
finsk fylla?
 Haha, ja det är så sjukt med
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surround. Lätt att tappa
balansen. Härligt.
CHATTKONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD
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Halla Ólafsdóttir & Franz Edvard Cedrins
DEN 19 SEPTEMBER 10:38

Hej årets lilla programblad till
festivalen består av korta
intervjuer. Jag har en fråga till
er:
 Edvard: danjel! hallå! ok! hur
lyder frågan?
Hallå! så här: Det sårade djuret
som lockbete verkar ha satt av
er på en fantasifull resa. Hur
skulle ni beskriva denna
roadtripp?
DEN 19 SEPTEMBER 13:58

 Halla: put on your cosmic seat
belts and enjoy the ride
skojar
när vill du senast ha svar till
denna ljuvliga fråga?
är programmet på svenska eller
engelska?
eller islänska
Skriv på svenska.
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 oh wow! ok vi försöker den här
veckan när vi har kommit igång
Gogogo!
DEN 19 SEPTEMBER 17:17

 syftar du till vår process när du
pratar om roadtrippen, eller den
resan vi vill ta publiken på?
Tolka som du vill. Jag är dubbeltydig med flit.
DEN 21 SEPTEMBER 18:42

DEN 29 SEPTEMBER 15:52

Hej där!
Nu kör vi!

DEN 29 SEPTEMBER 17:59

 hej D!!! Vi kommer tyvärr inte
hinna än. Jag åker iväg imorgon
bitti.
DEN 29 SEPTEMBER 19:23

Ok men då kanske inte detta
hinner komma med i det tryckta
programmet?
9

DEN 2 OKTOBER 13:09

 Ja det får väl bli så, vi Franz
suger på att skriva ihop från
varsitt håll(land). Här är lite
från det vi har skrivit innan om
våran show: Hybriditet och
transformation är centrala
teman för vårt arbete. Idéen om
döden som en metafor för
förändring, glappen mellan
slutet på det ena och början på
det andra. Förhållandet mellan
den levande och den livlösa
världen. Både i form av mötet
mellan materiella objekt och den
dansande kroppen. Och i
frågorna kring hur och när något
definieras som levande (aktivt, i
rörelse, med en framtid) eller
som något livlöst (dött, inaktivt,
med en dåtid). Exempelvis hur
ett objekt som musikinstru
mentet påverkar idén om den
dansande kroppen. Hur den
dansande kroppen påverkar idén
om icke existerande objekt. Eller
hur redan inspelade ljudvärldar
möter ett live-sammanhang. Vi
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hämtar material och inspiration
från dans och musik-historien,
ur skapelseberättelser och
3D-printing, från medicin och
naturvetenskap, från evp
(electronic voice phenomenon),
själavandringar, tarot och
astrologi. Vi är intresserade av
att undersöka hur flera
meningsbärande material/objekt
simultant kan få en ny betydelse
beroende på hur de sätts ihop.
Vad som händer när de ställs
bredvid varandra eller när de
tillåts sjunka ner i varandra.
Inom våra fält upplever vi att det
ofta råder snäva hirarkier mellan
dans och musik. Ett fascineran
de symbios och parasitförhållan
de som vi anser måste
undersökas närmare och som vi
tycker saknar en tydligare öppen
dialog uttrycksformerna
emellan. Vilken är egentligen
musikens funktion i ett samtida
danssammanhang och vad har
den egentligen för roll? Vårt
samarbete ser inte ut som det
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ofta gör — att kompositören gör
musik till koreografens dans. Vi
vill sudda ut gränserna mellan
koreograf och kompositör och
därifrån fortsätta undersöka vad
som händer koreografiskt när
musiken och dansen agerar som
lika viktiga aktörer och hur det
kan utmana redan existerande
idéer och konventioner inom
samtida dans och musik.
Ok. Tack
CHATTKONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD
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Ludvig Daae & Joanna Nordahl
DEN 19 SEPTEMBER 10:42

 

Hej! till festivalen i år så kommer
vi göra ett program med korta
intervjuer med er konstnärer.
Jag har en fråga till er:
 Ludvig: Jahapp..?
:))
Ni ställer frågan i er produktion
hur internet kan vara en
utgångspunkt för att tänka
dramaturgi för en koreografi. Nu
har ni skapat Hyperfruit. Hur
svarar ni på frågan idag?
DEN 19 SEPTEMBER 12:38

 Joanna: Vill du ha ett långt eller
kort svar?
Halvlångt
DEN 21 SEPTEMBER 18:41

Var är ni. Eller Hallå!

 Sorry knäppa dagar
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Imorgon kan jag skriva
 Guh sorry — här med. Undervisar
på konsthögskolan i Oslo hela
dagarna + passar två kids på
kvällarna. Blir knäpp. Men efter
de lägger sig ikväll så skriver jag
lite och skickar till Joanna så vi
kan samköra oss, så får du svar
imorgon :))
 Ikväll ska jag SE BJÖRK PÅ
ALBERT HALL AHHHHHH
Så kan inte skriva
 Waaaah!!
Björk!!!
Nä, men jag tänkte att du kan
skriva lite på den jag skriver
imorgon..?
 Precis så kan vi göra
Samt har rött hår
 Men guuh! Gullig!! Frozen-Anna!
 Exaaakt
Pendlar mellan Elsa å Anna
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 Asså btw
Brangelina
Haha! Snyggt
Björk! Vi ska se Juli Reinartz
Boom
Väntar på svar
DEN 21 SEPTEMBER 21:22

 Btw — du vill ha svaret på
engelska antar jag..?

DEN 22 SEPTEMBER 00:23

Svenska går bra.

DEN 23 SEPTEMBER 15:44

 Luda har du skickat mig? Var isf?
DEN 29 SEPTEMBER 15:51

Guys. Lets do this.

 Yup. Sorry — det här jobbet tar
upp 95% av min tid, sen är det
Dance to Dance to ++ vara
familjeman. Har skrivit en del,
men inte fått iväg det till jno.
Gör’t när jag kommer hem!
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DEN 4 OKTOBER 15:39

 Danjel har du fått texten av
Luda?
Vi har skrivit den.
 Coming up! Är på stan med
mina systersöner, men skickar
när jag kommer hem om några
timmar :))
DEN 5 OKTOBER 10:16

Sådärå! Snabbt och smidigt, här har du dina
svar. Kraaaaam
Snarare än dramaturgi för en koreografi, så
ville vi med Hyperfruit vi byta ut koreografi som
struktur för en föreställning, och låta internet
ta koreografins plats. Och den strukturen
fylldes sedan upp med många olika sorters
uttryck och information, inklusive dans. Nu
efter Hyperfruit ser vi att det fortfarande
naturligtvis är relevant att fortsätta utmana
begreppen dans och koreografi, och “internet
som struktur” är såklart ett av många sätt att
göra det på.
Vårt mål var aldrig att representera internet på
scenen, utan att påpeka att mycket scenkonst
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har en dramaturgi där informationsflödet är
relativt långsamt, sammanhängande och/eller
kausalt. Enligt oss så speglar inte den typen av
dramaturgi det snabba och godtyckliga informationsflöde vi är vana vid utanför teatern i
dag, och det var en anledningen till varför vi
var intresserade av internet som struktur och
tema för Hyperfruit.  
För Ludvig var temat viktigt därför att han
alltid eftersträvar att förstärka känslan av “här
och nu” i sitt arbete, och den godtyckliga
uppbyggnaden av Hyperfruits dramaturgi är
ytterligare ett sätt att undersöka livebegreppet: Om du som publik inte kan tänka dig vad
som ska komma härnäst, samtidigt som varje
ny del i föreställningen ändrar din uppfattning
om det du nyss upplevde så blir det som händer
just nu det enda du kan hålla fast vid. På så
sätt kan vi förstärka känslan av live.
Joanna har länge haft ett stark intresse för hur
vi i modern tid spenderar så mycket tid av våra
viktiga relationer just över internet. Det finns
någonting mycket ambivalent över att “kunna
nå varandra” närsomhelst och varsomhelst,
men att ändå sällan eller aldrig kunna leva upp
till live-mötena över nätet. I förenklad form: att
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nå varandra tekniskt men inte nå fram till
varandra emotionellt.
De många missförstånden som sker när vi inte
fysiskt är med varandra skapar lätt en labil
situation mellan människor i nära relationer.
Ganska fort kan det leda till mycket oro, besvikelse och stress. Samtidigt vill vi vara moderna
människor och unna varandra total frihet och
rörlighet med en axelryckning. Distansrelation
er ska kunna funka — Skype är ju gratis! Detta
är något vi ofta lyfter upp som positivt med
internet — ”Gud vad bra att internet finns nu
när ni bor nio timmar ifrån varandra!”.
Internetkommunikationen blir ett nödvändigt
ont, och skapar snabbt en förväntan på att få
direkt bekräftelse, och en förväntan på att
relationen ska klara sig lika bra (eller till och
med bättre) över nätet som IRL. Precis som att
titta på ett konstverk i en monter skapar våra
lysande skärmar en slags distanserande hinna
som gör att allt på den andra sidan känns
otillgängligt, förhöjt, mystiskt. Detta kan alltså
också leda till en slags glorifiering av den andra
personen, och det kan inträffa att verkligheten
inte känns lika spännande.
Frågan Joanna jobbat mycket med under
Hyperfruit är om det är så att onlinevärlden
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och dess lättillgänglighet faktiskt gör att vi
kommunicerar med varandra sämre och mindre, trots att internet lovar oss motsatsen.
Vi är båda två intresserade i populärkultur, och
i populärkulturen ser en ofta en relativt tydlig
och emotionell kommunikation. Den tydligheten ville vi använda oss av, men vi var överens
om att innehållet skulle struktureras på ett
annat sätt, för att inte enbart guida publiken
genom en redan berättad historia, utan öppna
upp för åskådarens egna förståelse av situationen. Innehållsmässigt inspirerades Hyperfruit
av våra erfarenheter, svårigheter och hat-kärlek till internet i mycket större grad än vi hade
tänkt från början.
Svaret på frågan är att vi tycker att det fungerade att jobba med ”upplevelsen av internet”
som dramaturgi, och människor som sett
Hyperfruit tycks ha kunnat relatera. Men vi
känner att det finns otroligt många aspekter av
hur internet påverkar oss som människor som vi
inte fick plats med att överhuvudtaget jobba in
i showen. Det är som att ta sig an ett parallellt
universum och försöka representera det — det
finns för många svarta hål och outforskad
materia för att någonsin bli fullständigt, vilket
19

kan kännas otillfredsställande men också
mycket inspirerande, och användbart inför våra
kommande samarbeten.
KONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD
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Julia Giertz
DEN 12 SEPTEMBER 13:36

Vi gör ju en programfolder till
festivalen. Vi har tänkt att i år
göra korta intervjuer med
konstnärerna.
 Ok typ som i att ni skickar några
frågor?
Ja en, typ så här: Koreograferat
ljud, ljud som rörelser, som
smekningar och slag. Det låter
inte som om en ljudkomposition
behöver vara så långt från en
koreografi eller vad säger du?
 Coolers återkommer.
DEN 20 OKTOBER 10:00

Var tog du vägen?

 Är inte så snabb i orden, men
har en version på svar nu jag kan
skicka över ikväll.
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Tusen tack!

DEN 20 OKTOBER 19:24

 Hej! Här kommer det. Ger det
mening? (Ursäkta danskan) och
när ska det tryckas aka när är
det deadline 4real?
Q_MDT_TOUCH.DOCX

Ja jag gillar att tänka så, eftersom rörelsen är
närvarande i båda. För ljud är rörelsens fysikalitet helt central. Ljus kan röra sig i ett vakuum,
men ljud behöver material, som till exempel
luftens molekyler, rummets väggar eller våra
egna kroppar. Genom ljudets vibrationer genereras en kollektiv rörelse-respons.
En kan också se det som att genom att generera ljud så skapar vi förutsättningar för att en
inneboende koreografi kan materialiseras.
Denna typ av koreografi arbetar inte med
exempelvis det visuella, eller optiskt distanserade, utan istället så utgår den från ljudvågornas
resonans, rörelsens kraft och ren volym. Kodwo
Eshun skriver i sin text Motion Capture “There is
no distance with volume. You are swallowed up
by sound” vilket påminner oss om hur villkorslöst ljudet är. Vi kan inte observera ljud, utan vi
måste fysiskt delta i ljudet och konstant acceptera att våra kroppar blir en del av ljudets egen
22

rörelse. Det enda ljud vi kan stänga ute är ett
svagt spektrum av rätt ljusa frekvenser, genom
att aktivt hålla för öronen, men i mångt och
mycket så hör vi med hela kroppen. Det finns
en perceptuell överlappning mellan ljud och
beröring som fortfarande är relativt outforskad
och när jag undersöker sätt att aktivera kroppens egna koreografiska potential, så utgår jag
just nu från dessa taktila aspekter av ljud.
Det som gör det speciellt att arbeta på
Audiorama är att deras rum är konstruerat till
att inte exalteras av ljudvågorna. I vanliga rum
så kommer strukturen alltid att svaja med och
amplifiera vissa frekvensområden, men i
Audiorama så är omgivningen tämjd till stillhet, vilket gör att fokus flyttas till kroppens
egna samspel med vibrationerna. Så på
Audiorama så kommer väggarna inte riktigt bry
sig om de smekningar och slag du nämner,
utan det är kroppen som kommer att få allt.
DEN 20 OKTOBER 20:39

Tack! Är det bra eller dåligt?
 Vilket?
Att Audioramas väggar är
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konstruerade för att inte
respondera.
 jaha
varken eller
mest kul
det lixom är ju ett utopiskt
projekt
men jag är inte helt säker på att
jag ska ha det i texten ännu
Du menar som omöjligt.
 japp, det Audiorama försöker
göra är omöjligt.
det försöker göra ett tyst rum
nej de* menar jag
efter detta får jag göra ett
stycke för världens mest
resonerande byggnad, där allt
går igång på ljud
Och du förhåller dig till det när
du komponerar / koreograferar
som ett motstånd/ element.
 ja precis
det är ju väldigt unikt som rum
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Vilken byggnad skulle det vara?
 eller som förutsättning över
huvud taget
Som är motsatsen?
 vet inte! en som kan skaka mkt
utan att falla samman
Den ska vi hitta!
 ja
original mr Tesla råkade
rasera lite av en verkstad han
hade för han märkte att en
motor han hade gjorde så
maffiga ljud, så han drog upp
den tills delar av huset började
rasa in.
enligt sägnen så tyckte han det
var så pinsamt att han sa åt sina
medarbetare att inte säga nått
och skylla på ytterst liten lokal
jordbävning
så en får akta sig för väggras.
Låter som du behöver en
byggnad som är
25

jordbävningssäkrad
I Japan kanske?
 haha bra tanke
 japan, nz och USA’s västkust
när är riktig deadline på texten?
Jag tycker vi behåller hela denna
konversation — det är texten.
 mkt fint

(GIPHY)

Haha

CHATTKONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD

26

Mårten Spångberg
DEN 12 SEPTEMBER 09:41

Vi gör ju en programfolder till
festivalen. Vi har tänkt att i år
göra korta intervjuer med
konstnärerna.
 Satan
Låter XL very good
LOVE it I’m in
Älskar din energi. Och here we
go: Du jobbar med koreografi
som ett slags moderkort i en
dator. Där olika uppsättningar är
derivat ur samma källa. Var
placerar du Digital Technology i
relation till det moderkortet och
varför?
 Satan jag ska ba skriva rent en
grej — kan jag svara typ till
lunch
Hur långt typ ska svar vara?
No prob. Inte för långt bara.
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 Du menar hela intervju, ok
Ja. Men detta är enda frågan
som jag förberett. Vi utgår från
den. Vill du svara med på den all
in är det cool. Annars tar vi det
därifrån.
 Perfect
DEN 19 SEPTEMBER 09:59

Var är ditt svar på min fråga.
Behöver det asap
 ok
DEN 19 SEPTEMBER 12:19

 Från dag ett av min tid inom
konsten så var det alltid
förändring som gällde. Varje
arbete skulle vara helt skilt från
det föregående och varje
konstnär som inte gjorde som
jag var liksom en kyckling. Lite
kategoriskt och så på den tiden.
Det var min uppfattning att mitt
arbete inte skulle kännas igen
för hur det såg ut utan varje ny
28

sak skulle omfatta helt nya entry
points, nya verktyg för läsning
och så. Brott var centralt. Om
jag fixade det eller ej är väl en
annan sak men det gick nog rätt
bra. Sen blev jag gammal. Den
dagen jag blev gammal tänkte
jag att nu är det klart med det
där. Jag var liksom, nu har jag
kämpat länge nog. Det är okay,
så jag typ la bort kategorisk och
så började jag göra grejer som
tillåter varandra, som låter
kunskap och tankar komma med
till nästa platå. Jag lät det jag
gillade komma samman typ som
på en äng och ja du vet. Så gick
det som det gick, och det har
varit mycket mindre pinsamt
eller våldsamt för mig också.
Moderkorts konst känns rätt
ändå, men det kan också va som
en app och varje ny show är som
en up grade. Vissa är små och
andra har omfattande
förändringar. Jag gillar kanske
mer om det inte finns någon
hårdvara, den är liksom
29

dansarna, teatern och så. Men
visst internet och digital
teknologi är väsentligt för vad
jag gör, inte så att jag har
massa el och datorer på scenen
utan mer som ett sätt att tänka,
inte minst dramaturgi och
attention. Från ett annat håll så
är det rätt nice att bli klassiskt.
Asså Beethoven skrev nio
symfonier och Woody Allen har
gjort väldigt många långfilmer.
För Beethoven är ju symfonin ett
slags moderkort, också orkestern
som format. För mig är de
senaste fem åren eller så är min
Beethoven period eller du vet
min klassiska episod. ”Digital
technology” är den mest intima
versionen, ett slags kärleksbarn
som kom alldeles för sent. Men
kanske också eller ännu mer en
lite melankolisk reflektion över
ensamheten. Nej inte reflektion,
mer att dela ensamheten utan
att den tillåts försvinna. En dryg
timme där man får vara med sin
ensamhet på ett ömsint och
30

vårdande sätt. Alternativt att
det är som när man trycker på
en knapp på en kamera eller så
som när man går igenom alla
funktioner och heta effekter
kameran kan. Lite så.
Kameran du nämner på slutet.
Är kamerans öga publiken?
Får publiken testa alla kamerans
(koreografins, teaterns?) olika
inställningsmöjligheter. Förstår
jag dig rätt? Eller är
upptäcksresan din och vi får
vara med?
 Nej ja menar mer att man
trycker på den där knappen så
får man — jag som köpte —
kameran se alla funktioner, så i
“Digital technology” så får man
se alla funktioner och så som jag
har samlat på mig under åren,
lite så
Ah och som en manual?
 XACT

31

Lovely. Tack.
CHATTKONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD
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Nadja Hjorton
DEN 16 SEPTEMBER 2016 14:14 SKREV TOVE@MDTSTHLM.SE

Hej Nadja,

Hoppas allt är bra med dig!
Vi provar oss fram med koncept för
programfoldern för festivalen.
Första året skrev Danjel alla texter och andra
året överlät vi utrymmet helt till konstnärerna.
I år tänkte vi prova att ha en riktad fråga till
varje upphovsperson/er.
Hoppas du är med på idén. För “Medea — it a
classic” tänker vi oss följande fråga:
Du har ju jobbat med radion som format för
koreografier tidigare, där en nästan nostalgisk
relation etableras. Det intensiva gemensamma
lyssnandet är i fokus. Hur relaterar du Medea
till det?
DEN 19 SEPTEMBER 2016 10:54 SKREV NADJA HJORTON

Hej!
Kollar på det här snart!
Kram
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DEN 25 SEPTEMBER 2016 10:11 SKREV NADJA HJORTON

Hej!
Började skissa på ett svar, tänker ni att det här
är ett intressant spår?
I radioverken “Radio dance” och “On air” så var
det precis som ni säger det kollektiva
lyssnandet som stod i fokus men också
“togetherness” — att göra något tillsammans,
både på scenen men också i lyssnandet hos
publiken. Jag har funderat mycket på hur en
föreställning kan upplevas som en kollektiv
aktivitet, något vi upplever tillsammans som
står helt utanför vad vi faktiskt tycker om
föreställningen. I radioverken arbetade vi
mycket utifrån den gamla, något romantiska
bilden av den enda radion i kvarteret som alla
samlades runt och lyssnade på tillsammans.
Och pratade mycket om vad för sådana platser
det finns idag.
Men “Radio dance” och “On air” undersökte
även text och tal koreografiskt. Olika typer av
text och tal, konversation, skrivet manus,
dramatiserad text osv. Utifrån erfarenheter av
det blev jag sugen på att arbeta vidare med
text, men med en text som redan, nästan utan
att läsas bär på massa referenser, historia,
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mening och berättelse. Så jag valde Euripides
Medea, och vi har tagit oss an pjäsen den som
ett material eller, precis som med radion, som
ett format. Använt oss av symboler, referenser,
karaktärer från pjäsen men genom en egen
logik och process försökt att öppna upp för
publikens egna berättelser och fantasier. Vi har
också hela tiden kommit tillbaka till klassikerns
ursprungliga funktion under antiken. Att den
samlande människor (eller endast fria män)
som gick och såg föreställningar under flera
dagar i sträck samtidigt som de åt och drack.
En slags social kollektiv plats. Så vi har också
försökt att tänka på vår föreställning som en
tragedi utan en specifik berättelse men som
kan vara ett rum med plats för känslor. Att
föreställningen kan vara en plats för kollektivt
kännande kanske.
DEN 25 SEPTEMBER 2016 15:11 SKREV TOVE@MDTSTHLM.SE

Varför du valde just Medea att jobba utifrån?
Hur kom du fram till det?
DEN 26 SEPTEMBER 12:14 SKREV NADJA HJORTON

Jag ville jobba med Euripides Medea av flera
skäl, mycket för att deala med teaterrummet
och text igen men också för det jobba med en
klassisk pjäs som i sig själv bär flera lager av
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narrativ. Medea får ofta representera olika
berättelser. Det kan vara berättelsen om det
kvinnliga offret, den kvinnliga förövaren, den
bedragna kvinnan, den desperata kvinnan, den
äldre, svikna kvinnan, bitterfttan, den upplysta
feministen, invandrarkvinnan, den misslyckade
modern, och den psykiskt sjuka. I vår
uppsättning Medea – it´s a classic arbetade vi
mycket utifrån Medea som en caretaker, och
skapade fysiska praktiker där en både är den
som tar hand om men som också är utelämnad
åt andra. Genom de praktikerna förflyttar vi
oss runt frågor om vilket berättelser vi implicit
eller explicit väljer att reproducera från scenen
med också som publik betraktare, väl
medvetna att varje val automatiskt också
exkluderar vissa berättelser. Vi försöker hålla
ett slags öppet narrativ som rymmer många
berättelser och tolkningar och som vi tänker
kan väcka frågor kring vilka textbaserade,
kroppsliga, strukturella och historiska narrativ
vi ger plats och auktoritet i våra liv.
Tack!

DEN 26 SEPTEMBER 2016 14:56 SKREV TOVE@MDTSTHLM.SE

KONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD
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Juli Apponen
DEN 22 SEPTEMBER 13:43

Tove: Hej Juli, hoppas det är bra
med dig! Jag mejlade dig för ett
tag sen en fråga till festival
foldern.
Jag e hemma med sjuka barn så
jag tänkte att Danjel kan följa
upp lite. Vi funderade på
följande, om du minns:
I detta verk sitter du rakt upp
och ned och berättar om allt det
din kropp fått utstå. Vilka val
ledde till att du valt denna
primära kommunikationsform?
DEN 23 SEPTEMBER 13:38

Danjel: Hej Juli! Fin bild på dig
som barn på FB. Ja vad säger
du?
 Jag är helt sinnesjukt upptagen
och spelar ikväll i Norge. Skrev
lite på tåget på väg hit. Frågan
är så omfattande att jag skulle
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kunna skriva en essä om den
men försökte på något kort
Spännande. Ok damn. Vill vara i
Oslo och se. Utsålt hörde jag.
 Ska till hotellet nu och ska se hur
mitt svar från igår ser ut.
DEN 22 SEPTEMBER 14:26

 Det handlar om en överdos av
händelser och detaljer över flera
år som jag ville återge utan
konstruerade dramatiseringar
eller fiktionens distans att
gömma mig bakom. Istället vill
jag ha en så rak och avskalad
möte med berättelsen och
publiken som möjligt. Texten är
för mig som ett dokument som
jag vill dela i en nästan
konfrontation situation, både för
publiken och för mig själv. Att
kroppen, som har fått utså alla
dom smärtsamma, ovanliga och
märkliga saker sitter där och
läser, lugnt och koncentrerad
och ser ytligt frisk och ung ut,
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skapar en motsättning till
innehållet och transformerar vår
uppfattning om vad vi ser på.
 så skrev jag igår och det är
säkert små fel i den. det tar
alltså mycket tid för mig att
skriva, och just nu är det för
många grejer på gång. premiär i
kbh nästa vecka t ex...
Jag tycker det är fint. Rakt på.
Som verket. Du har ju spelat det
rätt mycket nu. Tänker du att
ditt sätt att tänka när du
skapade det, för vad är det 2 år
sedan, är relevant nu? Du har ju
också skapat verk med Jon R.
Skulberg som är tvärt om mer
stiliserade och nästan rituella,
med samma material, dvs din
kropp, sedan dess.
 ja med den här måste jag vara
helt rakt på för det är så. mitt
förhållande till den är samma
som innan, mer som att alla
metoder och tankar och varför
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den blev som den blev har bara
blivit mer bekräftat. Skönt för
mig för att jag har aldrig gjort
någonting okontrollerat eller
icke genomtänkt i hela mitt liv.
 Det blev också text pga jag har
alltid viljat skriva och det var en
utmaning jag ville ha för mig
själv. Och att kropp och text på
något sätt är en motsättning.
iaf i smärta
Filosofen Elaine Scarry skriver i
sin bok “The Body in Pain — the
making and unmaking of the
world”: Whatever pain achieves,
it achieves in part through its
resistance to language…
physical pain does not simply
resist language but actively
destroys it
...och att det ofta är rätt tråkigt
att lyssna på någon läsa från ett
papper, så jag ville prova ifall jag
kunde få det fungera.
Sant med motståndet mot
språket och en tydlig bild med
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hur du jobbar med/mot
motstånd. Såg just ett klipp där
Bowie säger att konstnärer skall
försöka gå så djupt ut att de
känner sig otrygga. Så de mister
kontakten med botten. Då börjar
det bli intressant.
DEN 22 SEPTEMBER 15:17

 Det var det förra konstnärliga
ledaren på skolan här i Norge
som sa till mig en gång att hon
har aldrig sett någon som är så
mycket utanför comfort zone
som jag. Och att jag kanske
borde prova att va i min comfort
zone nån gång. Men jag vet inte
om jag har en... tror att genom
att vara helt utanför så
upprepande och omfattande gör
att till slut omdefinieras hela
förhållandet till comfort. “Life is
hard than you die 3” har det
syftet och jag hoppas att den
kan påverka andra på det sättet,
att tänka på sitt eget förhållan
de till dom frågorna
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Verkligen sant. Men vad är en
comfort zone i detta
sammanhang? Jag använder
hela denna konversation. Puss
och spark!
DEN 23 SEPTEMBER 13:38

 Jag är transperson och har
kronisk värk, så för mig existerar
det ingen comfort zone, varken i
min kropp eller i världen.
Någonsin. En scen är en plats
var jag har kontroll men också
allas ögon på mig, vilket kan
vara den värsta platsen när en
blir betraktad så intensivt. Men
det är också en av mina
motsättningar och motstånd.
Du nämde mitt arbete med Jon,
Everything Remains. Det är sant
att den har stark koppling till
“Life is hard than you die 3”
eftersom materialet är samma,
dvs min kropp och erfarenhet.
Men dom är också fullständigt
annorlunda i form, var “E.R.”
verkligen är en stiliserad
koreografi (och ja, ritual
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faktiskt). I den får man istället
betrakta kroppen i sin fysiska
nakenhet i minsta detalj i en
väldigt estetisk föreställning.
CHATTKONVERSATIONEN ÄR AVSLUTAD

Chattarna gjordes av Danjel Andersson, teaterchef på MDT och Tove Dahlblom,
producent på MDT. Festivalen genomförs också av: produktion: Sara Bergsmark,
Hanna Erlman; teknik: Björn Kuajara, Katti Alm.
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30 November — 1 December
Britta Persson
MEDEA TAPES —
A TRACKLESS SEASWELL OF TROUBLES

17.30 Galeasen

19.00 Audiorama

Performer/author: Juli Apponen.
Premiered 2014 at Atalante,
Gothenburg.

Music by Britta Persson. Lyrics by
Euripides and Britta Persson. Mixed by
Frans Hägglund. Performers: Britta
Persson, Nina Kinert and Frans
Hägglund. The presentation is made
in cooperation with Audiorama.

Theresa Traore Dahlberg

Juli Apponen
LIFE IS HARD AND
THEN YOU DIE, PART 3
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30 November — 1 December
Nadja Hjorton
MEDEA — IT’S A
CLASSIC

19.45 Studio 2

21.30 MDT

Melanie Matjö

Chrisander Brun

Mårten Spångberg
DIGITAL TECHNOLOGY

With and by Mårten Spångberg. With
a film by James Benning. Supported
by The Swedish Art Council, The
Swedish Arts Grants Committee.
Co-produced by MDT and PAF.
Premiered 2016 in Zurich.

Choreography: Nadja Hjorton.
Performers: Daniel Andersson, Halla
Olafsdottir, Shirley Harthey Ubilla,
Nadja Hjorton. For complete list of
credits please visit the MDT website.
Co-produced by MDT, Uppsala
Stadsteater, Norrlands operan and
ÖFA-kollektivet. Supported by the
Swedish Arts Council, the city of
Stockholm and the Stockholm County
Council. This presentation is part of
the project [DNA] Departures and
Arrivals, which is co-financed by the
Creative Europe program of the
European Commission. Premiered 2016
at MDT.
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2 — 3 December
Halla Ólafsdóttir &
Franz Edvard Cedrins
ALL THAT YOU CAN’T
LEAVE BEHIND

18.00 Audiorama

19.00 Studio 1

Kahurangiariki Smith

Halla Ólafsdóttir and Franz Edvard Cedrins

Julia Giertz
SOUND AS TOUCH

By and with Julia Giertz. The
presentation is made in cooperation
with Audiorama.

Concept, choreography, dance,
original sound, original music: Halla
Ólafsdóttir, Franz Edvard Cedrins.
Supported by Konstnärsnämnden / The
Swedish Arts Grants Committee and
Kulturförvaltningen Stockholm. This
presentation is part of the project
[DNA] Departures and Arrivals, which
is co-financed by the Creative Europe
program of the European Commission.
Premiered 2016 at MDT.
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2 — 3 December
Ludvig Daae & Joanna
Nordahl
HYPERFRUIT

20.15 Galeasen

21.15 MDT

Anja Beutler

Chrisander Brun

Marie Topp
THE VISIBLE EFFECTS
OF FORCE

Concept, choreography, dance: Marie
Topp. Sound: Julia Giertz. Light:
Mårten K. Axelsson. Mentor: Igor
Dobričić. For complete list of credits
please visit the MDT website. Produced
by K3, Zentrum für Choreographie/
Tanzplan Hamburg. Supported by The
Danish Arts Foundation,
Hamburgische Kulturstiftung,
Augustinus Fonden and Københavns
Scenekunstudvalg. Adminstration:
Lone Vibe Pedersen/Projektcenteret
Dansehallerne.Premiered 2015 at K3
Tanzplan Hamburg, Kampnagel.

Concept, direction, choreography and
performance: Ludvig Daae, Joanna
Nordahl. For complete list of credits
please visit the MDT website.
Supported by Arts Council Norway
and City of Stockholm. Co-produced
by MDT, Dansstationen and Atalante.
This presentation is part of the project
[DNA] Departures and Arrivals, which
is co-financed by the Creative Europe
program of the European Commission.
Premiered 2015 at MDT.
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Wednesday
30/11

17.30
Galeasen
Juli Apponen
LIFE IS HARD
AND THEN
YOU DIE…

19.00
Audiorama
Britta Persson
MEDEA TAPES,
A TRACKLESS
SEA-SWELL…

Thursday
1/12

17.30
Galeasen
Juli Apponen
LIFE IS HARD
AND THEN
YOU DIE…

19.00
Audiorama
Britta Persson
MEDEA TAPES,
A TRACKLESS
SEA-SWELL…

Friday
2/12

18.00
Audiorama
Julia Giertz
SOUND AS
TOUCH

19.00
Studio 1
Halla Ólafsdóttir & Franz
Edvard Cedrins
ALL THAT…

Saturday
3/12

18.00
Audiorama
Julia Giertz
SOUND AS
TOUCH

19.00
Studio 1
Halla Ólafsdóttir & Franz
Edvard Cedrins
ALL THAT…
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19.45
Studio 2
Mårten
Spångberg
DIGITAL
TECHNOLOGY

21.30
MDT
Nadja Hjorton
MEDEA — IT’S A
CLASSIC

19.45
Studio 2
Mårten
Spångberg
DIGITAL
TECHNOLOGY

21.30
MDT
Nadja Hjorton
MEDEA — IT’S A
CLASSIC

20.15
Galeasen
Marie Topp
THE VISIBLE
EFFECTS OF
FORCE

21.15
MDT
Ludvig Daae &
Joanna
Nordahl
HYPERFRUIT

20.15
Galeasen
Marie Topp
THE VISIBLE
EFFECTS OF
FORCE

21.15
MDT
Ludvig Daae &
Joanna
Nordahl
HYPERFRUIT

YEAH!
ANOTHER
FINE
SELECTION
2016
Festival pass
150/50 SEK.
Festival pass
is required.
Each
performance
tickets 50
SEK.
For more
information
and tickets
please visit
www.
mdtsthlm.se
MDT
Slupskjulsvägen 30,
Stockholm,
Sweden

