




Motherdog är en föreställning där text, 
rörelse och visuella medel som sce-
nografi och ljus verkar sida vid sida. 
Materialet till uppsättningen består 
av nyskriven text och koreografi, men 
också av bildmaterial som fungerat som 
utgångspunkt i arbetet. Dessa målningar 
och teckningar av regissören Hans van 
den Broeck visar centrala delar ur berät-
telsen och vittnar om en process som 
rört sig fritt mellan konstarterna för att 
skapa ett unikt allkonstverk.







I föreställningen förekommer textutdrag ur Do not go gentle  

into that good night av Dylan Thomas, ljudklipp från filmen  

Ordinary People samt musik ur Skyfall av Adele

Barnröst MIlly BlOch-JörgenSen

Foto OlA KJelBye 

Programlayout JOnAS KünDIg 

Programredaktion DrAMATurgIATeT

Konstnärlig ledare POnTuS STenShäll 

Verkställande direktör & ansvarig utgivare BJörn SAnDMArK

För mer material om föreställningen, se hemsidan

Av Hans van den Broeck, Max Bolotin, sara tuss efrik

regi, scenografi, kostym Hans van den Broeck

Mask evalena Jönsson lunde

ljus GiacoMo Gorini

Musik JaMes Brown

ljud karin BlocH-JörGensen

Dramaturg Joel nordströM, lu Moons

Scenteam  

Inspicient lIA WIKSTröM 

Belysningsmästare chrISTIAn ABrAhAMSSOn 

rekvisitör lenA hegerFOrS 

Pjäsansvarig scenteknik rOlF OlSSOn 

Scentekniker rOBIn lInDSTeDT 

ljudtekniker KArIn BlOch-JörgenSen 

Videoteknik Jenny W FOgelBerg, henrIK eKBerg 

Videoproduktion clIVe leAVer

Scenografiassistent JIM JuneBrO, PeTer WIcKenBerg 

Kostymassistent KArIn WeSTSTrAnD 

Kostymteknik hélène OTTerBecK 

Patinering MArIKA SIKén, InA nyhOlM 

översättningsarbete KAlle heDSTröM guSTAFSSOn,  

JerKer BecKMAn 

regiassistent KlArA gATTBrO 

Producent JAn SchMIDT

Wra 

lisa lindGren

Mro 

JoHan Gry

Sadie 

GizeM erdoGan

harvey 

JoHan karlBerG

Pearl 

kiM tHeodoridou BerGqvist

roscoe 

ludde HaGBerG

ruby 

HannaH aleM davidson

happy 

ali Jalal

Parker 

Jesper söderBloM

Dexie 

su-Mi JanG

PreMIär På göTeBOrgS STADSTeATer  

STOrA Scen FreDAgen 19 JAnuArI 2018 

Föreställningens längd: ca 1 tim. 50 min. (ej paus)

rökning förekommer i föreställningen. Fotografering och band upptagning 

under pågående föreställning är inte tillåten





Mellan dans och teater
Anne Teresa De Keersmaeker och Hans Van den Broeck

Den belgiska koreografen Anne Teresa De Keersmaeker har varit 
aktiv sedan åttiotalet och har spelat en avgörande roll för hur vi 
ser på dans idag. Hon initierade en tydlig vändning inom produk-
tionen av koreografi genom att hon inte komponerade rörelsen 
innan den utfördes, men genom att den provades fram. Det tog 
sig uttryck genom ett fritt jammande, utan specifika riktningar, där 
koreografin valdes ut allteftersom. Att De Keersmaeker använde 
sig av denna metod är inte överraskande. Hon är nämligen inte 
utbildad dansare eller koreograf, utan skolad musiker. Från att själv 
producera musikaliska stycken kom De Keersmaeker under åttio-
talet att improvisera fram koreografier till den ikoniske musikern 
Steve Reich kompositioner. Den västerländska dansens relation 
till musik hade då legat i träda under några år, i jämförelse med 
hur dansarna under sextiotalet lät sig inspireras av den minimalis-
tiske musikern John Cages toner. Men till skillnad från de regelverk 
och instruktioner som man då använde sig av, lät De Keersmae-
ker istället sina dansare dansa själva. Improvisationerna löpte helt 
enkelt enligt ett musikaliskt ramverk av känslor och toner. Sam-
tidigt var inflytandet från 80-talets punkscen stort och ignoranta 
tjejband tog en historisk plats i musikvärlden. Detsamma gjorde 

De Keersmaekers danskompani Rosas: fyra dansare och hon själv 
som koreograf.

Excentriska uttryck
De Keersmaekers idéer föregicks av en estetisk regim där både 
konstverk och aktör, med sextiotalets minimalism i bagaget, 
betraktades som självständiga i förhållande till marknad och kom-
munikation. Något som förstås var omöjligt, men väl var en politisk 
vilja. Då motverkades framtvingade, teatrala känslor och gester, 
men allteftersom åren gick saknades det excentriska, det vulgära 
och det underhållande som den smala konsten så länge skjutit 
undan. Därför adderade De Keersmaeker känslornas plats i dansen 

– det vill säga inlevelsen och extasen, vilket födde en ny drama-
turgi som bejakade överflödiga uttryck istället för att skala ner dem. 
Samtidigt skulle dansen, som historiskt främst har fått nöja sig med 
att förstärka musikaliska uttryck, lämna sin underkastelse gentemot 
musiken. Inte genom att som på sextiotalet främst arbeta i tyst-
nad, men genom att upprätta en nära relation till kompositionen av 
musik genom den tidigare nämnda improvisationen. Denna kom-
position i samarbete mellan medier kan vi även se spåren av idag, 



i Steve Reichs efterföljare och den samtida elektronmusikens ofta 
täta samverkan med dagens koreografi.

Mellan improvisation och regelverk
Historiskt sett har texten företräde i de flesta konstformer. Det var 
ett problem för De Keersmaeker, som ville behandla alla element i 
en föreställning likvärdigt. Hos henne är kroppens gest lika viktig 
som vecket på ett stycke tyg, en verbal fras, eller placeringen av en 
stol. På sextiotalet letade man efter rörelsen i vardagens situatio-
ner, i form av promenadsteg, stillasittande eller småklumpiga skutt. 
Det tog De Keersmaeker vidare genom att med film- och ljud-
konstens tekniska möjligheter upprepa dessa fraser i loopar och 
lager, vilket vände dansen åter mot ett berättande genom ljud, bild 
och rörelse. En sådan undersökning är inte individuell och de fyra 
dansarna i Rosas improviserade inte bara själva, men tillsammans. 
Ofta lät de sig också påverkas av varandras rörelser och känslospel. 
Även här tar en ny form av teatral dans sig uttryck, där dansaren 
inte behövde vara neutral, varken som slätstruken balettdansös 
eller som minimal sextiotalsskulptur. Istället för denna neutralitet 
uppmanades excentriska olikheter, genom kroppar, rörelser och 
berättelser – som sticker ut i berättelser som genom den fortsatta 
improvisationen tycks skriva sig själva. Och istället för att planera 

framförandet i detalj var det rummets ramverk med De Keersma-
ekers geometriska linjer och med utvald musik som lade grund för 
det fria arbetet, dansarna emellan. På så vis går det inte längre att 
motsätta en teatral, välplanerad framtoning med en ödmjuk impro-
visation – båda behövs!

Dans som teater
År 1965 skrev den minimalistiskt profilerade koreografen Yvonne 
Rainer ett manifest mot teatral förförelse. Hon menade att det 
bara var genom de neutrala rörelserna funna i vardagen som hon 
kunde motverka den marknadsstyrda scenkonsten som sedan 
århundraden producerat miljontals balettföreställningar riktade 
till överklassen. De Keersmaeker gick steget längre och valde 
att, likt tidigare nämnt, loopa och remixa Rainers minimala ges-
ter liksom tonerna i en komposition. På så vis var det inte längre 
något problem om dansen i slutändan blev teatral, eftersom den 
var utvecklad i anslutning till rörelsernas ursprung. Resultatet var 
bland de första exemplen på hur teatral dans inte förråder dan-
sen själv – eller dansaren för den delen – eftersom improvisationer 
upphäver tidigare rådande motsatsförhållanden mellan produktion 
och presentation. Något som även har kommit att påverka pro-
duktionen av just teater, tidigare strikt knuten till ett skrivet manus 



som sedan dramatiseras på en scen. Även här tar dansens improvi-
sation, i relation till såväl text som musik och rörelse, plats.

Ett multimedialt författarskap
En person som är starkt influerad av De Keersmaekers arbete är 
den belgiske koreografen och regissören Hans Van den Broeck. 
Såväl i dans- som i teaterfältet vägrar han särskilja teater och repe-
tition å den ena sidan och dans och improvisation å den andra. 
Istället behandlar han de båda som sammanvävda i jakten på ett 
ämne eller en tematik. Såväl i sökandet, som när riktningen väl 
är funnen, används både manuskript och frisläppt rörelse. Hur 
materialet sedan skrivs, uppkommer alltså efter behov i den mul-
timediala författarprocessen. Då formar Van den Broeck verkets 
signum utan att på förhand sätta ord på det, vilket i sin tur pekar 
tillbaka på De Keersmaekers tro på materialens egenvärde i en kor-
eografisk undersökning. Här spelar det inte någon roll om verket 
presenteras på en teaterscen, i ett galleri, eller på en dansinstitution 
och på samma vis kan utbildade dansare, skådespelare och ama-
törer samarbeta utifrån de olika fördelar och brister som de alla 
har. Till skillnad från den frigörelse från kulturetablissemanget som 
Rainer och hennes följeslagare genomförde genom att nästan sluta 

dansa, menar Van den Broeck liksom De Keersmaeker att också en 
dramatisk berättelse kan upprätthålla konstens autonomi gente-
mot den fara som den moderna dansen alltid skytt: att reduceras 
till underhållning eller propaganda.

Rörelsen fortsätter
Mellan nittonhundratalets folkeggande politiska arv och den 
moderna dansens tillbakadragna minimalism möter vi nu ett unikt 
förtroende för berättelsen – såväl tyst, som talande. Vi läser mellan 
text, rörelse och ljud, på samma vis som dansaren, skådespelaren, 
författaren och musikern arbetar mellan dessa medier. Författa-
ren och tänkaren Roland Barthes skrev en gång att författaren är 
död – det vill säga att det nu är den som läser som avgör vad en 
text egentligen handlar om – att det inte finns något facit. Hans 
resonemang inkluderar med andra ord även publiken i konstverket 

– allas vår respektive förståelse av det vi upplever spelar roll. Pre-
cis som i De Keersmaekers jamsessioner sammanfaller produktion 
och representation i ett fortsatt skapande, mellan text och rörelse, 
mellan dans och teater. Om och om igen, för att snart bli till något 
annat. Följ med!

Frida Sandström kritiker och skribent.
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Göteborgs stadsteater våren 2018:

karl GerHard stora scen

stJärnornas tröst lilla scen

Gösta BerlinGs saGa stora scen

underkastelse studion

MotHerdoG stora scen

de ensliGas allé urpremiär 23/2 lilla scen

soM att JaG ska BestiGa Mount everest  

pÅ tio Minuter urpremiär 23/2 Backa teater

HeMsöBorna premiär 2/3 stora scen

skuGGorna av Mart premiär 24/3 Backa teater

ett dockHeM premiär 7/4 stora scen

doM Blinda sverigepremiär 13/4 studion

fräMlinGen nypremiär 18/4 lilla scen

tynneredsproJektet urpremiär 20/4 Backa teater


