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Kære læser
SPLASTIC er en performativ undersøgelse. En forestilling og en
proces eller et værk i proces. Udviklingen startede med et forsøg på
Forsøgsstationen i 2014, forestillingen spillede på Dansehallerne og
Teater Katapult i 2016 og turnerer i 2017.
Processen omkring SPLASTIC er foregået – og foregår – som en
udveksling mellem kunstnere, faglige sparringspartnere, interessenter og
publikum, i en proces som er og som kontinuerligt skaber værket.
Denne publikation reflekterer over SPLASTIC som performance
og proces. Den er skrevet af kunstnerne i projektet og af en række
personer med forskellig faglig baggrund som har deltaget i projektet
som hhv. inspiratorer, dialogpartnere og reflekterende publikum. Med
tekstsamlingen ønsker vi at dele praksis omkring projektet, at forankre et
udvalg af de frembragte refleksioner og at stille dem til rådighed for andre
med interesse indenfor scenekunst, normalitet, embodiment, kropslig
variation og identitet.
Tora Balslev /

DAILY FICTION skaber scenekunst i et krydsfelt mellem dans og
DAILY FICTION skaber scenekunst i et krydsfelt mellem dans og
performance, med vægt på nærvær og transformation. Værkerne
performance, med vægt på nærvær og transformation. Værkerne søger
søger kropsligt integreret refleksion over samtidens eksistentielle
kropsligt integreret refleksion over samtidens eksistentielle forhold.
forhold. Kunstnerisk leder Tora Balslev har baggrund i fysisk teater
Kunstnerisk leder Tora Balslev har baggrund i fysisk teater og butoh dans.
og butoh dans.
www.dailyfiction.dk
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Om SPLASTIC
Fra programmet:
To dansere søger en kropslig autenticitet med hinanden som inspiration.
Den ene danser er spastiker. Den anden føler sig fanget i et kropsligt
normalitetskrav om det målrettede, hurtige, oprejste og effektive. Sammen
søger de en anden bevægelse, en ny normal, et sted hvor de kan føle sig
hjemme. Spasticiteten er deres værktøj og vilkår.
Forestillingens metodiske udgangspunkt er image work som har sin
oprindelse i butoh dans, en japansk kunstform der bryder med alt hvad vi
normalt forbinder med det skønne og harmoniske.
Forestillingens praktiske afsæt er en forskers spørgsmål i arbejdet med
behandling af spasticitet: Hvordan kan vi komme væk fra at fokusere på
dét en spastiker ikke kan, og begynde at værdsætte det han/hun faktisk
kan?
Varighed: 55 min – efterfulgt af dialog med publikum.
Beskrivelse af forestillingen: Side 102.
Link til trailer: https://vimeo.com/156098498
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Langsomt
rullende
frihedskamp

Jens sagde at det er et problem at vi ikke kan se mennesker med
spasticitet klart som de er, men ser hvad vi gerne vil have de skal kunne,
altså primært ser hvad de ikke kan. F.eks. er der meget fokus på at lære
at gå og stå, men det er ikke altid et ønske fra den person som er i
behandling. Jens beskrev udfordringerne med tre spørgsmål:
• Hvordan kan personer med spasticitet få mere kvalificerede
oplevelser af egne bevægelser?
• Hvordan kan behandlere, forældre og omverden bidrage til dette?
• Hvordan kan vi komme væk fra at fokusere på hvad en spastiker
ikke kan, og begynde at se på hvad personen faktisk kan?

Af Tora Balslev, koreograf og danser i SPLASTIC. I teksten
fortæller Tora om værkets afsæt, inspiration, metode og udfordringer.

Dans som frihedskamp
Hvis et barn skal henover gulvet, er det vigtige ikke om det kravler, ruller
eller går, men at det kommer derhen hvor det vil.
JENS BO NIELSEN, NEUROFORSKER

I 2010 mødte jeg Cath Borch Jensen som er performer og spastiker. På
det tidspunkt arbejdede jeg med projektet ”Hvad Er Min Dans?” som
handlede om at udvikle et personligt fysisk, æstetisk og scenisk univers.
Cath så en visning og kom bagefter hen til mig og sagde: ”Du danser min
dans!”. Hun ville gerne prøve det og meldte sig til workshops og forsøg.
Samtidig opfordrede professor Jens Bo Nielsen som forsker i behandling
af spasticitet, mig til at lave en performance til en konference for
behandlere. Jens fortalte om en række problemer indenfor behandling af
børn med spasticitet og spurgte om scenekunsten kunne skabe udtryk for
og videre undersøge problemstillingerne.
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Det Jens beskrev, genkendte jeg som oplevelsen at møde en person med
en kropslig variation og føle at der går en indre klap ned. Det er som om
jeg ikke kan ”se” ham eller hende ordentligt, som om der opstår en slags
vacuum. Hvorfor? Jeg fik lyst til at lære at stå det uvisse sted og tage en
ukendt krop ind. Og jeg fik lyst til at lave en forestilling der kunne være en
genvej for publikum til at kunne gøre det.
Jeg kendte også følelsen af at være begrænset i min egen fysiske
udfoldelse af usynlige love indlejret i min bevidsthed, i andres og i rums
arkitektur. Som researcher i Helga Rosenfeldt-Olsens projekt ”Den
Anatomiske By” (2014) havde jeg været med til at afprøve forskellige
måder at bevæge sig i det offentlige rum. At gå i slowmotion ned ad en
gade. At stå stille på samme sted i lang tid. At løbe og lege og springe
over buske. Det der overraskede mig, var hvor voldeligt folk omkring os
reagerede. På et tidspunkt stillede jeg mig op på en 1m høj pæl langs
en vej med lejligheder. Der voksede et træ nær min pæl, og jeg havde
hovedet oppe mellem grenene. Det føltes rart. Så kom der er politimand
og spurgte hvad jeg lavede. Jeg var chokeret over hvor lille vores fysiske
mulighedsrum faktisk er. Jeg fik forståelse for hvad det vil sige at have en
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anderledes bevægelse i denne sociale struktur. Og hvad det vil sige at
omgivelserne mere end kroppene ”handicapper” nogen af os. Hvordan
kunne jeg slå mig i tøjret? Hvordan kunne jeg skabe mere fysisk frihed –
om ikke andet så i min egen bevidsthed?
Jeg fik lyst til at lave SPLASTIC som en bestræbelse på at se ”forbi”
vores almindeligt begrænsede bevidsthed og dens kategorier ”rigtig”
og ”forkert”. Forestillingen kunne være normbrydning som vej til nye
mulighedsrum, andre sandheder, til frihed og integritet. Jeg blev optaget
af at mit begrænsede syn på kropslig variation er et aspekt af hvordan jeg
også begrænser mig selv. Hvis Cath kunne finde sin dans, og hvis jeg og
publikum kunne komme til at opleve den, ville det være en øjenåbner og
inspiration. Hele vores søgen efter den dans ville være en frihedskamp.
Det gad jeg godt!

Fokus på væren
Det kunstneriske arbejde kredsede om at finde væk fra normer for
bevægelse og ind i det værende. Min arbejdsoverskrift blev: ”Hvad kan
Cath?” Vores opgave blev at undersøge det sammen og lave koreografi
der fremstiller det på en måde så publikum kan se det klart – og derefter
se udover det eller igennem det. Vi kom frem til denne struktur for fokus:
Først henledte vi fokus på Caths fysiske parameter, så henledte vi fokus
på rummet-imellem-os-to, og til sidst rettede vi fokus på verden-igennemos, noget der rakte udover os.
Caths bevægelser var det første vi studerede. F.eks. lærte hun mig
dem og forklarede hvordan hendes spændinger er. Når vi bevægede os
synkront med hendes bevægelser, oplevede publikum en ny normal, Cath
blev eksperten, og publikum blev ambassadører der udpegede mine fejl.
Par-øvelser skabte relation mellem os og vores to forskellige kropslige
variationer. Vi opfører bl.a. en klassisk spejl-øvelse, men hvor der normalt
er en der leder, arbejder vi uden leder. Dvs. opgaven er at lytte intenst
til hinanden og begge spejle den bevægelse vi ser. Selvom ingen af os
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bevidst skaber bevægelse, opstår der bevægelse. Den opgave stiller os
lige og smelter os sammen i et relationelt lyttende rum.
Vi arbejdede også med metoden image work fra butoh dans hvor
danseren lader sig bevæge ud fra et indre billede eller materiale. Vi
afprøvede mange billeder, og jeg valgte dem som gav Cath mest
forskellige fysiske kvaliteter og muliggjorde publikums oplevelse af
billedet igennem hende. Vi arbejdede koreografisk og musikalsk med at
guide publikums fokus til de særegne fysiske kvaliteter vores image work
frembragte, og ikke til Caths spasticitet. Den var der som parameter i
helheden, men den var ikke længere fokus. Vi fandt frem til at i imagesekvensen skulle jeg lade være med at stå op eller løfte mine ben
fra gulvet, fordi det gav fokus til hvad Cath ikke kan. Vi blev indenfor
rammerne af hendes parameter, men fokus var billedernes kvaliteter,
verden-igennem-os.
I forestillingen fortæller jeg om hvordan jeg føler mig bevægelsesmæssigt
begrænset, og hvordan jeg søger nye måder at bevæge mig på som jeg
kan føle mig hjemme i. Cath bliver en fysisk inspiration for mig, og vores
relationelle øvelser og image work ligestiller os i undersøgelsen af væren.
”Det handler jo slet ikke om at være spastiker!”, sagde flere fra publikum
i dialogen. Når nogen siger sådan, oplever jeg at det er lykkedes os at
invitere den person til først at stirre på Caths fysiske parameter og så
bevæge sig ud over det.

Filosofisk fornemmelse
I projektets udvikling blev jeg inspireret af fænomenologien som filosofisk
tankesæt. Fænomenologi kan helt groft beskrives som undersøgelse af
verden ud fra hvordan den viser sig for os, altså hvordan vi oplever den.
Fænomenologen Martin Heidegger smelter så at sige menneske og
verden sammen i en væren-i-verden. Merleau-Ponty overtager i Kroppens
Fænomenologi (2009) begrebet væren-i-verden fra Martin Heidegger,
men giver det et eksplicit kropsligt udgangspunkt i og med at ”Kroppen
er bæreren af væren-i-verden” (Merleau-Ponty, 2009, s. 20).
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Kropsfænomenologien gjorde mig opmærksom på at vores oplevelse af
egen krop og bevægelse er central i vores væren-i-verden, og hvordan
denne sammensmeltning af krop og bevidsthed adskiller sig fra et
klassisk dualistisk menneskesyn der deler mennesket op i krop og sjæl.
Jeg blev opmærksom på hvordan jeg automatisk kommer til at tænke
dualistisk omkring krop og bevidsthed – bl.a. fordi dualismen er indlejret
i sproget. Kropsfænomenologiens tankesæt om kropsligt forankret
væren-i-verden forstærkede Jens´ problematisering af at behandlingen
fokuserer på hvad mennesker med spasticitet ikke kan, frem for at
dyrke hvad de kan, og styrke oplevelsen af det. SPLASTIC formede
sig til en praktisk øvelse i at overskride et begrænset menneskesyn, og
kropsfænomenologien blev min løbende opbakning eller ansporing. Jeg
ikke kan sige at jeg forstod den, men den gav mig en fornemmelse af at
der var god grund til at gå – og rulle! – i denne retning.

Indre billeder og kunstnerisk langsomhed
Vores metodiske udgangspunkt var image work, en arbejdsform som
stammer fra den japanske kunstform butoh dans der bryder med alt
hvad vi normalt forbinder med det skønne og harmoniske. Når danseren i
image work forestiller sig at være et materiale eller billede, ”er” danseren
materialet og lader bevægelsen ske ud fra materialets natur og poetiske
logik. Danseren forestiller sig f.eks. at være (et) træ og fornemmer hvilke
dele af træet der er placeret hvor i forhold til sin egen krop. Danseren
mærker træets vægt, temperatur, spænding og gro-bevægelser og lader
sig blive bevæget heraf.
Metoden giver danseren mulighed for at komme væk fra sin menneskelige
bevidsthed om bevægelse og opleve andre bevægelsestilstande. Man
taler om at blive bevæget af billedet. Målet er ikke at udføre bestemte
bevægelser korrekt, men at hengive sig i koncentreret kropslig lytten til
billedet. Bevægelsen bliver en måde at opleve sin omverden, ligesom når
man i billedkunst siger ”At tegne er at se”.
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Det virkede meningsfuldt at bruge image work i undersøgelsen af Jens´
spørgsmål ”Hvordan kan personer med spasticitet få mere kvalificerede
oplevelser af egne bevægelser?”, fordi image work fjerner eksisterende
bevægelsesnormer i danserens bevidsthed og flytter målet for
bevægelsen ind i en særlig væren.
En anden inspiration var Larissa Tiusainens artikel ”Being present –
Meditations in movement” (2010) om langsomhed i kunst, nærvær
frem for imponerende bevægelser og langsomhed som et brud på det
neoliberalistiske samfunds normer effektivitet, hurtighed, produktivitet,
vækst etc. Langsomhed er et parameter i Caths bevægelse, og artiklen
inspirerede til at se dette tempo-parameter som normbrud og til at øve os
i nærvær, frem for at øve os i hvordan Cath kunne være lidt hurtigere.
I bogen ”Æstetisk Bæredygtighed” (2015) beskriver Kristine Harper
to forskellige skønhedsbegreber, og hun gjorde mig opmærksom på
at vi med SPLASTIC arbejder indenfor et skønhedsbegreb hun kalder
”Nydelsen ved at intet er som forventet”. Dette hjalp mig med at forstå
min personlige fascination af Caths bevægelser og min kærlighed til
butoh dansens særprægede udtryk. Følgende beskrivelse af wabi-sabi
inspirerede mig til at fremelske og tydeliggøre det asymmetriske, ujævne
og upolerede i vores bevægelse:
” Wabi-sabi er en japansk æstetisk filosofi som hylder det simple,
underspillede, forgængelige og rustikke, og som er tæt knyttet til zenbuddhismen. (…) Det skønne er det, der minder mest om naturen, og
som derfor giver anledning til meditation og ”mindful” tilstedeværelse. Og
i og med at naturen ikke består af glatte overflader og poleret perfektion,
men snarere af organiske former og ujævne, taktilt stimulerende
overflader, samt vekselvirkning mellem symmetri og asymmetri, er det
sådanne udtryk, der idealiseres i Wabi-sabi-æstetikken.” (Harper, 2015,
s. 119)
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At sætte sig selv i spil

Komposition udenfor comfort zone

Projektets formål var også min udfordring. At finde en dans der er rigtig
for os, betyder også at den ikke behøver være rigtig for andre. At frigøre
sig fra normer betyder at gå ind i et ukendt og u-anerkendt sted.

Den del af arbejdet som udfordrede mig mest, var praktisk at lave
overgange mellem sekvenser, så delene blev kædet sammen til en
dynamisk helhed. Øvelses-sekvenserne førte os medvirkende ind i
arbejdet og udvidede vores egen oplevelse. En god komposition kunne
guide publikums opmærksomhed og stille oplevelsen til rådighed for
tilskuerne.

I undersøgelsen svingede jeg mellem to tilstande: Noget af tiden famlede
jeg. Det føltes ensomt, anstrengende, sårbart, utrygt og u-anerkendt.
Noget af tiden oplevede vi resonans. Nye mulighedsrum åbnede sig i
og omkring os, og nye fællesskaber foldede sig ud. Jeg følte mig fri og i
resonans med mig selv og andre.
Konkret var jeg i starten af projektet bange for at Cath skulle blive ked
af det. Når hun var med på workshop, var jeg bange for at præsentere
øvelser som hun ikke kunne udføre som de andre deltagere. Jeg var også
nervøs for om vi ville lykkes med at finde et udtryk som ville fungere på
scenen. Mange gange undervejs fik jeg lyst til at ”opstylte” vores udtryk,
at sætte et eller andet imponerende ind. Jeg havde selv svært ved at være
i det rum jeg stræbte ind i. Værktypen udfordrede mig: Vi bragte os selv
i spil og forsøgte at gøre det som vi beder publikum om, nemlig at være
til stede og lytte i oplevelsen. En anden værktype kunne være at udvikle
måder at fortælle om at det er vigtigt at vi gør det. Det havde muligvis
været lidt nemmere.
Cath hjalp mig. Hun var modig, insisterede på det radikale og hjalp
mig ind i undersøgelsen igen. Vi havde en åben proces med løbende
udveksling med det kunstneriske team, med offentlig logbog-deling på
facebook, åbne visninger etc. Den opbakning jeg oplevede hos Cath,
mødte vi også i det kunstneriske team, i facebooktilbagemeldinger og hos
visningspublikum. Samtidig med at det føltes usikkert at udføre og dele
projektet, var processens åbenhed og den opbakning vi mødte, ofte det
som hjalp os videre frem.

For at publikum kunne få noget ud af at se vores arbejde, var det vigtigt
at de helt lavpraktisk kunne se bevægelsen, og at der var dynamik og
variation. Vi kunne arbejde med hvor vi var i rummet, afstanden mellem os
og vinklen/retningen.
”Normalt” laver jeg en overgang med ord i denne stil: ”Kan du så ikke
gå derhen, og så vende dig om når du har sagt din sidste replik?” Når
Cath bevægede sig fra et sted til et andet på scenen, tog det lang tid i
forhold til den tid samme bevægelse ville tage mig. Samtidig var det ikke
alle retninger Cath umiddelbart kunne bevæge sig i uden først at tage en
lille ”omvej” i modsatte retning. Overgangsbevægelsen fik stort fokus og
en betydning i sig selv. Somme tider var disse nye betydninger en gave,
somme tider var det forvirrende. At kommunikere og forstå et forslag til en
overgang for derefter at afprøve den – tog lang tid.
Jeg oplevede at det var sværere for os at kommunikere om og faktisk
udføre forsøg på forskellige praktiske overgange, end det var at udvikle
selve sekvenserne. Cath havde fortalt mig at hendes orientering i rum
ikke var optimal, og hendes tempo afhængig af dagsform og træthed. Her
forstod jeg noget af hvad det betød. Kunne vi lave en overgang hvor hun
skulle sætte sig op, hvis det kun ville lykkes halvdelen af gangene? Det
tog lang tid at finde de rigtige løsninger til de små bitte øjeblikke. Og jeg
var pludselig i en situation hvor jeg ville have noget bestemt fra hende og
ikke altid noget hun kunne – i første omgang, eller på den måde jeg først
foreslog.
”Hvad kan Cath?” blev til ”Hvordan kan publikum komme til at opleve
hvad Cath kan?” Vi måtte strække os for at vise vores darlings. Det
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gjorde at vi gik til kanten af hvad vi formåede, og måske ud over den
sammen.
Da vi genopsatte forestillingen 10 måneder efter premieren, havde
vi utrolig nemt ved at genskabe den, set i forhold til det besværlige
kompositionsarbejde. Alle overgange lå lige for os, klar til at udføre. Som
Cath skrev på facebook første genopsætnings-prøvedag: ”Det her er
mine bevægelser – I got this!” Det var som om vi havde skabt et sprog, et
scenisk sprog, som vi kunne føle os hjemme i. I genopsætningsarbejdet
var det sekvenserne og deres tilstande der fyldte. For der stod jo i manus
at overgangen var ”et rul til højre, og op gennem venstre arm mens Tora
venter” – pærelet!

Referencer:
Merleau-Ponty, M. (2009). Kroppens fænomenologi (2. Udgave). Det Lille Forlag
SU-EN. (2003) Body and the world. Rye Förlag.
Tiusainens, L. (2010). Being present – Meditations in movement i At the Intersection
Between Art and Research, NSU Press
Harper, K. (2015) Æstetisk Bæredygtighed. Samfundslitteratur.
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Vi skal se
muligheder
– ikke
begrænsninger
Af Jens Bo Nielsen, professor, læge, dr. med., ph.d. på KU og
forskningsansvarlig på Elsass Instituttet. Jens forsker i spasticitet
med henblik på forbedret behandling. Teksten er et transskriberet
uddrag af paneldialog efter SPLASTICs premiere på Dansehallerne.

Jens: Jeg beskæftiger mig med hvordan vores hjerne styrer vores krop,
og jeg er i særdeleshed interesseret i hvordan vi kan hjælpe børn og
voksne som er født med hjerneskade. Det har afledt en masse spørgsmål,
og nogle af dem kan vi godt finde ud af at svare på, og nogle af dem kan
vi ikke finde ud af at svare på.
Det var derfor jeg kom til at tale med Tora. For jeg tror at der hvor vi som
forskere har et fællesskab med kunst, er en interesse og nysgerrighed
for at komme lidt længere ud og få afklaret nogle grænser i forhold til
det som vi beskæftiger os med. Vi har stadig indenfor forskningen nogle
begrænsninger som gør at vi ikke kan komme helt derud hvor vi gerne
vil. Og der er det min opfattelse at vi har nogle muligheder, når vi taler
dans og andre kunstarter, til at få hjulpet os forskere med at få formuleret
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spørgsmålene lidt bedre og få klarhed om hvad er det egentlig er vi har
med at gøre. Og forestillingen her er et eksempel på det.
Noget af det som vi har problemer med at forstå er: Forestil jer at I får
hjerneskade når I går herfra.
(Publikum griner)
Cath: En gratis småkage!
Jens: Så vil I efterfølgende når vi kommer som læger og vil hjælpe jer
med genoptræningen, have en hukommelse af hvordan det var at lave
en bevægelse før I fik den hjerneskade. Det giver os læger og terapeuter
mulighed for at hjælpe ved at minde folk om hvad de kunne før.
Det er helt anderledes i det øjeblik man er født med en hjerneskade. For
der er det en del af en selv. Man har aldrig gjort det på nogen anden
måde. Det er én selv. Og der har vi som forskere en udfordring, for vi skal
kunne sætte os ind i: Hvordan er det at være den krop? Hvordan er det at
være den hjerne vi skal hjælpe? Og der tror jeg at sådan noget som det
Cath og Tora har prøvet på her, hjælper os til at få stillet de spørgsmål –
og måske endda finde nogle svar.
Den anden ting som jeg synes er væsentlig at få afklaret, er at det kan
være et overgreb når jeg kommer som læge og vil hjælpe folk der altid har
været sådan, til at blive ”raske”. I stedet for at fokusere på de problemer
de har og gøre det til det altoverskyggende, bliver vi nødt til at vende den
om og sige: Hvad er det for nogle muligheder, vi har at arbejde med? Det
gælder for os alle sammen. Vi er alle sammen nødt til at se på hvad det
er vi kan. Hvordan kan vi bruge og udnytte de muligheder vi har? Og det
synes jeg faktisk også vi har fået illustreret ganske godt her. Når jeg ser
det her, så kan jeg se nogle ting som Cath kan, som Tora næsten kan,
men som hun ikke er helt god nok til.
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Cath: Hun må bare øve sig!
Jens: Cath beskriver det selv: Hun kan nærmest ligge på gulvet og kun
røre det med nakken og fødderne. Hvis Tora skal lære det, så skal hun
virkelig øve sig! Jeg ved ikke hvad vi skal bruge den egenskab til, men det
er det vi er nødt til at gøre som terapeuter: Se på hvad det er for nogle
muligheder, og hvordan vi kan arbejde med dem.

eller den hånd. Hvorfor skulle de det? Det er jo bare sådan de er. Det er
en del af det at være dem.
(Cath nikker)
Men vi kommer altså, og vi gør det i stort omfang. Og vi bruger relativt
grimme midler, bliver jeg nødt til at sige for at rette på de der ting.

Publikum: Hvad for nogle spørgsmål oplever du at forestillingen stiller?

Cath: Ja.

Jens: Den rejser en problemstilling: Hvordan får vi sat os ind i hvordan
det egentlig er at have en hjerneskade fra fødslen og skulle bevæge en
krop uden at have erkendelsen af hvad det er man ikke kan?

Jens: Og dér er jeg altså ikke sikker på at vi gør det rigtige. Det er den
slags spørgsmål vi også bliver nødt til at beskæftige os med – både som
forskere og læger og som patienter og forældre – og fremfor alt som
mennesker.

Det vi gerne vil prøve på, er at komme ind bag ved det dér og opleve
hvad det egentlig er vi skal gøre for at kunne hjælpe. Hvis vi overhovedet
må hjælpe. For jeg er ikke sikker på at vi må hjælpe, og det er en anden
del af den problematik jeg har: Skal vi holde fingrene væk og sige: ”Det
her er bare en del af et udvidet normalitetsbegreb. Fingrene væk!” Og
så er det sådan? Så kaster vi os ud i et andet spørgsmål som det nok
ikke er forskere som mig der skal besvare, men som vi som samfund og
menneskehed skal besvare: Er det ikke ok? Behøver vi at gøre noget,
eller er det bare alle os andre der skal ændre vores opfattelse af “æstetik”
eller hvad det nu er for noget.
Cath: Jeg skulle lige til at spørge dig om det var et spørgsmål.
Jens: Jamen det er da et spørgsmål. Så det er kastet op til debat.
Jeg har det hele tiden, ikke? Jeg har små børn som har et lille problem
med at løfte foden på den rigtige måde, som måske går lidt på tæer eller
har en lille hånd som ikke lige vil det som den nu skal. Det bliver vi læger
bedt om at gå ind og gøre noget ved. Men er det rimeligt? Er vi sikre på
at det er det bedste for børnene? Og hvad synes de egentlig selv om
det? Jeg er faktisk sikker på at de ikke kan se noget galt med den fod

40

S PL AST I C – R E FL E KT I O N OV E R VÆR K O G PR O C E S

I SPLASTIC bidrog Jens Bo Nielsen i samarbejde med Mark Schram
Christensen, Ph.d. fra Institut for Neurovidenskab, KU og forsker
i bevægelse og bevidsthed med inspiration, løbende sparring og
dialog.

V I S K AL S E M U L I G H E D E R – I K K E B E G RÆN S N I N G E R

41

Ongoing
opdagelse

helt uvidende, så Tora danse min dans, er faktisk den nysgerrighed og
måske genkendelse som jeg gerne vil invitere publikum ind i.
Jeg har ansvaret for mit gode liv. Jeg vælger mit perspektiv og har min
egen beslutningskraft. Der er plads til min krop på scenen og i verden
fordi Tora og jeg lytter. Til os selv, hinanden og verden omkring. Og nu
har vores lille undersøgelse banet vejen fra en inderkreds til en alliance
med alt fra filosoffer, neurologer, terapeuter, forfattere, sociologer og
performere – hvor vi lytter, oplever og tænker videre. Yeah!

Af Cath Borch Jensen, danser i SPLASTIC og spastiker.

Undersøgelsens spor

Jeg så Tora første gang i en visning på Laboratoriescenen. Det første
jeg lagde mærke til, var at der skete noget i hendes hånd. Hun gik fra
afslappet til spændt på en snigende måde. Det kender jeg fordi der sker
en masse i mig som folk ikke ser. Så blev bevægelserne større, og det
var som om hun blev trukket. Jeg tænkte: Det bliver jeg jo også. Jeg har
tit en fornemmelse af at blive trukket i alle mulige retninger. Af impulser
der ligger udenfor min viljes kontrol. Jeg havde ikke nogen forventning,
og lige pludselig så jeg mig selv. Så bagefter gik jeg hen og sagde: ”Du
danser min dans.”
FRA FORESTILLINGEN

Forestillingsarbejdet har sat en opdagelses-proces i gang i mig der stadig
foregår. Den proces handler om at jeg ikke længere føler at jeg står helt
så alene, hverken menneskeligt eller kunstnerisk, som jeg før har følt. Når
jeg går sidelæns op ad trappen til mit arbejde, tager jeg ofte mig selv i at
føle mig stærkere. Både helt fysisk, men også at min krop og dens udtryk
har fået en mellemmenneskelig og kunstnerisk validitet. Der er simpelthen
blevet mere plads til mig og til det jeg har at dele og give, fordi jeg nu
tager mit indre liv alvorligt – eller fornøjeligt, men i al fald til hjertet.
Selvom det er en proces i mange lag, så har jeg nu større ro med og
glæde ved at jeg har noget at dele med andre mennesker. Noget der er
værdifuldt og horisontudvidende for mig og for dem. Min krop er stærk og
glad, og modigere end da vi startede SPLASTIC.

Invitation til nysgerrighed
SPLASTIC er en kærlighedserklæring. I første omgang fra mig til Tora,
som en bevægelses-genkendelsens glæde da vi startede den her rejse.
Og siden en kærlighedserklæring til mig selv.
For mig er nysgerrighed og læring grundværdier som holder kynisme fra
døren. Og det er jo netop dét der er med SPLASTIC: Den sanselige og
fuldstændig overvældende genkendelse jeg oplevede da jeg første gang,
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Det der er vigtigt
Resonans. Genkendelse. Tålmodighed. Tillid. Nerve. Integritet. De
kvaliteter har været der allerede i vores spæde undersøgelsesrum. Da
vi startede, gik det pludselig op for mig at jeg faktisk har en æstetisk
kvalitet. Som netop ikke bare handler om at ‘spastikeren bidrager med
det hun kan, på den måde hun nu kan det’. Den tilgang er jeg simpelthen
så træt af. Det jeg elsker ved arbejdet med images, er netop at de
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bestemmer. De leder. Spastiker eller ej. I denne her proces, som i mit liv,
er spasticiteten med mig som en del af mig. Og min æstetiske kvalitet er
selvfølgelig farvet af, men i øvrigt uafhængig af den.
Vi ser på elefanten i rummet, så vi kan stille den i hjørnet og blive i stand
til at lytte og mærke det der er vigtigt. Hvor og hvad jeg er og vil fortælle
igennem min krop. Med og uden spasticitet.

Arbejdet med billeder – Jeg elsker mit gribedyr

På længere sigt har arbejdet med image work betydet mere plads. Plads
til at udfolde mig med alt hvad jeg er og formår, både i studiet, på scenen
og i livet. Det gør mig så lykkelig, for jeg ved at billederne har meget at
fortælle mig endnu. Og så længe vi udveksler, er jeg i live. Udveksling
er liv. Jeg glæder mig til at blive endnu bedre til at lytte til dem. Jeg giver
dem næring, og de giver mig rum, fred og omsorg. Også til at fortælle
klart hvem jeg er, både når jeg holder foredrag, og når jeg ser folk i
øjnene i hverdagen.
Jeg holder mere og mere af den. Hverdagen. Og jeg elsker mit gribedyr!

Paradoks: Fordi image work ikke handler om mig, men om billedernes
temperamenter og impulser, bliver jeg befriet fra kritik og dom, og der
gives mere fylde til det menneske der er mig. Det paradoks er til at få øje
på!
Det jeg blev fascineret af at se Tora danse til visningen, var image
work med billedet ”gribedyret”. image work vil sige at tage et element
eller et objekt ind i sin krop/bevidsthed. At internalisere det og lytte
til elementets/objektets karakteristika og lade det få liv og bevægelse
igennem sig. At strække sig til det yderste for at forbinde sig med noget
andet ved at sætte sig selv til side. Det har givet mig en udvidelse af den
oplevelses-og forståelsesramme der var mit udgangspunkt.
Jeg oplever ikke at det er mig der bevæger mig, når jeg laver image
work. Efterhånden som jeg lytter, slipper min egen vilje og kontrol, og
jeg oplever at billederne bevæger mig. Med andre ord: Jeg kommer over
mit ego og stiller mig til rådighed for billederne. At hengive mig til dem
efterlader ingen bedømmelse af mine bevægelser.
Min personlige anderledeshed vejer mindre i billedernes insisterende
nærvær. Hvad det udefrakommende øje ser, bliver mindre vigtigt for mig.
Billederne viser en vej bagom mit eget og andres blik til at fylde mig selv
(og hele verden!) ud. Min krop bliver stærkere, blødere, mere levende og
vågen. Fordi den lytter. Og dét er sådan en befrielse og gave!
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Krøbling og
Cirkusartist
Af Julie Kirkegaard, dramatiker og cand.pæd.fil. Medlem af Daily
Fictions kunstneriske råd

Den kunstneriske og samfundsmæssige relevans
Hvad betyder det for vores samfund, vores kunstsyn og vores oplevelse
som publikum at en spastiker sættes på scenen og optræder – på lige
fod med og til inspiration for ikke blot et ganske almindeligt menneske,
men et menneske der er professionel danser og som derved behersker
sin krop til fulde? Betydningen er stor: Ikke blot er SPLASTIC en
undersøgelse af bevægelse og spasticitet, det er også en undersøgelse
af det normale vs. det unormale, det homogene vs. det forkrøblede.
Som kunstnerisk undersøgelse er inddragelse af spasticitet berettiget –
kunsten har altid undersøgt det afvigende, det perifere, samfundets og/
eller sindets yderkanter.
Som samfundsmæssig undersøgelse er relevansen bestemt også til at
få øje på: Vi møder vores egne fordomme i spørgsmålet om en spastiker
kan danse (og hvad dans i det hele taget er), vi får lov at (be)glo på
en spastisk krop, føle beundring og medlidenhed. Der rykkes rundt på
vores antagelser om spasticitet, og måske vil vi næste gang møde den
forkrøblede en smule anderledes: ”Hey! En spasser er ikke groet sammen
med sin stol, men har faktisk sit eget bevægelsesmønster, sin egen stil,
hvis han/hun slippes løs på et gulv” – som måske er æstetisk, måske er
grim, måske blot er anderledes – alt afhængig af det øje som kaster lyset.
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Den eksistentielle relevans
Men hvad bidrager Cath med når vi tænker uden for en kunstnerisk
undersøgelsesproces og uden for sociologiske kategorier der
kategoriserer hende som spastiker, en person med cerebral parese?
Hvad er hendes bidrag til det menneskelige eksistentielle fællesskab,
udover at give en oplevelse, måske en dybere erfaring, fra scenen? Og
udover at hun er én af de heldige spastiske personer der rent faktisk
tjener sine egne penge – både som danser, ansat og som selvstændig
– og derfor nyder godt af den anseelse og respekt der kommer med at
varetage en funktion i samfundet og betale sin skat til fællesskabet? Hvad
bidrager Cath med på et fundamentalt plan af menneskehed, eksistens
og livsfællesskab? Svaret skal nødvendigvis findes i det faktum at Cath
lever i en verden hvor norm og bevægelsesmønstre er anderledes end
hendes egne. Vil hun undgå isolation i sin lejlighed (eller i værste fald i et
såkaldt ”kommunalt bofællesskab”) og leve som en del af denne verden,
er hun derfor nødsaget til at øve sig – og øve sig mere end nogen som
helst anden fordi hun har sit handicap – og folks fordomme – at kæmpe
mod.
Cath er ikke den første i det dilemma. Carl Hermann Unthan fødtes i
Østpreussen i 1848 uden arme, men da han var seks-syv år gammel
lærte han sig selv at spille violin. Violinen var bundet fast til en kasse
på gulvet, den højre fod rørte strengene, og den venstre fod bevægede
buen. Ihærdigt øvede han sig, senere blev han antaget på konservatoriet
i Leipzig, og som 20 årige optrådte han i de europæiske hovedsteder
og senere i USA med stor succes. Dette kan – med den tyske nutidige
filosof Peter Sloterdijks ord – kaldes krøblinge-eksistentialisme: den
handicappede person griber sit eget handicap og gør det til grundlaget
for at vælge sig selv. På samme måde som Carl Hermann Unthan
griber Cath sin egen spasticitet og vælger sin egen eksistens til på en
måde der for alle os andre ”normale” tjener som et fornemt eksempel til
efterfølgelse.
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Handicappet som menneskeligt karakteristika

Cirkusartisten som menneskelig eksistensform

Som almindelige mennesker er vi alle handicappede. Måske er
handicappet ikke til at se fysisk, men vi har alle områder af vores liv som
er svære, tidspunkter hvor vi kommer ud af vores comfort zone; det
kan være svære samtaler der skal tages med vores kære, venner eller
kollegaer. Det kan være til fester hvor vi inviteres ud på dansegulvet, men
må svare med en afvisning – fordi vores erfaring med dans er dårlig: ”Jeg
danser ikke”. Eller det kan være opgaver vi pludselig står i og ikke er vant
til at løse: Hvordan opdrager man et barn? Hvordan laver man mad til
10 mennesker hvoraf tre er vegetarer, to er allergikere og én ser det kun
som meningsfuldt at spise sundt (hvad det så end betyder)? Hvordan
kører man en bil? Får en have til at blomstre og gro? Passer sit akvarium?
Strikker en strømpe? Det handler alt sammen om øvelse. Vi må øve os
på samme vis som Cath må øve sig. I den forstand er vi i samme båd, og
Cath viser os vejen – for ”Hvor der er en vilje, er der også en vej” (som
den danske udbryderkonge Carl August Lorentzen skrev på en note til
fængselsbetjentene da han flygtede fra Horsens Statsfængsel igennem
en 18 meter lang tunnel han selv havde gravet).

Sloterdijk går så vidt som at sige at hvis mennesker er krøblinge, uden
undtagelse og på forskellige måder, da vil hver og en, på sin egen særlige
måde, have gode grunde til at forstå sin eksistens som en tilskyndelse
og opmuntring til øvelse der forbedrer. I sin mest perfektionerede
form findes øvelse hos cirkusartisten hvis liv består af konstant øvelse
– hele tiden må han være i gang for ikke at være bagud. Numre skal
indøves, perfektioneres, og nye numre er i udvikling. Færdigheder skal
vedligeholdes, styrkes, og nye skal læres, og kun en cirkusartist kan ikke
svindle. En linedanser kan ikke lade-som-om et øjeblik, og på samme vis
afslører Cath sig selv på scenen: Hun er den hun er – med sin æstetik,
mangel på samme, sin forkrøblethed – og sin insisteren på at ville
bevægelse.

Unthan skriver i sine erindringer: – men både Carl August Lorentzen og
Cath kunne have gjort det same – ”Anyone who is forced from birth to
depend on their own experiments and is not prevented from performing
them […] will develop a will […] the drive towards independence […]
constantly stimulates further experiments” .
Sloterdijk – der tager ved lære af Unthans indsigter – formulerer det
således: ”So it is ultimately only a matter of giving the cripple a chance
to develop freely: This thesis is the culmination of Unthan’s moral
intuitions, which fluctuate between the urge for emancipation and the
longing to participate […] Allowing the cripple ’enough light and air in
his development’ rather means giving him a chance to participate in
normality.” Den handicappede bliver tilsyneladende ”mere normal” – ikke
nødvendigvis af at ”blive lænket til sin kørestol” eller tvunget til at bevæge
sig på en særlig måde (der ligner den almindelige), men ved at insistere
på at udvikle sig frit, på sin egen måde. Jeg tror Cath og mange andre (og
tilsyneladende ikke-handicappede) kan nikke genkendende til dette.
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Den menneskelige eksistens er altså både ’det handicappede’ og
cirkusartistens øvelse. Vælger man at leve i dette spændingsfelt, vælger
man sig selv til som et menneske hvor der er plads til forbedring. For
Cath er udfordringen langt mere bogstavelig: Hun er handicappet, og
hun er (cirkus)artist. For Tora gælder det samme: Hendes handicap er at
hun netop ikke er handicappet, og hendes øvelse er at blive handicappet
(dvs. bevæge sig som Cath). Vi ser det fra publikumsrækkerne, vi følger
deres bestræbelser, bevægelserne henover scenen, og vi følger Caths
overvejelser på facebook. Det kan ses som en isoleret kunstnerisk
oplevelse eller erfaring, men det kan også ses som mere og andet end
det: Som et billede på den øvelse som det ligger alle mennesker ligefor at
gribe som mulighed.

OBS: Flere pointer i denne refleksion er tyvstjålet fra kapitel 3 og 4 (”Only Cripples Will
Survive” og ”Last Hunger Art – Kafka’s Artistes”) fra Sloterdijks You must change your life
(2013). Her er pointerne at finde i deres originale form.
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Præformative
potentialer i det
splastiske kip

særligt interessant og ladet med intensitet – nemlig, hvad jeg vil kalde,
”det splastiske kip”.
I denne tekst vil jeg væve mine oplevelser af forestillingen SPLASTIC
sammen med udvalgte teoretiske begreber der indfanger det kropslige
og erkendelsesmæssige potentiale i at erfare selve tilblivelsesprocessen,
hvor vi bliver til Noget, og ikke noget Andet.
De teoretiske begreber hjælper mig til at (per)forme (et resonansrum
omkring) det frisættende og kraftfulde potentiale i forestillingen
SPLASTIC. Jeg ser ord og begreber som konceptuelle figurationer der
gør noget – og denne tekst som en form for splastisk gestus i sig selv. En
tankevækker, en øjenåbner, en erkendelsesgenerator.

Af Charlotte Grum, installationskunstner, socialpsykolog. Medlem af
Daily Fictions kunstneriske råd

Kødet frisættes
’Jeget’ der taler i denne tekst har sin baggrund i den
socialpsykologiske videnskab og den installationskunstneriske
praksis. Hun opfatter sig selv som en hybrid aktør der på
nomadisk vis bevæger sig på tværs af fagdiscipliner for at skabe
krydsbefrugtninger og ny erkendelse. Hun går for tiden på
strandhugst i feministisk, ny-materialistisk og posthumanistisk
tænkning.

Scenen sættes
Tora Balslev og jeg drog i august til Bergen Universitet for at deltage i
konferencen Disability, Arts and Health, dels for at udforske potentialet
i ”splastisk performativitet” som vi kaldte det, og dels for at dele og
generere viden-skabelse på tværs af fagdiscipliner. På baggrund af denne
konferencedeltagelse, de mange samtaler Tora og jeg har haft omkring
SPLASTIC og min egen oplevelse af forestillingen, vil jeg her fokusere
på et ’sted’ i forestillingen, på en mikroproces som min tilskuerkrop fandt
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Jeg tror at mit kød opdagede dem først. De frisættende kræfter som
SPLASTIC aktiverer. Fra Dansehallernes omtale:
SPLASTIC er et eksistentielt møde. En performativ undersøgelse som
stædigt snegler sig derhen hvor vi kan øjne hinanden og os selv. En
invitation til at kæmpe for friheden til at bevæge sig andet end målrettet,
hurtigt, oprejst, fremad og effektivt.
Cath er spastiker. Første gang hun så en koreografi af Tora Balslev,
sagde hun: ”Du danser min dans”. I SPLASTIC udfører de sammen en
synkron dans, hvor Tora oversætter Caths bevægelser til sin egen krop. I
fordoblingen skifter perspektivet, der opstår en ny orden, og Cath bliver
essensen i den nye struktur. Under prøverne sagde en tilskuer: ”Det har
en vildt fed æstetik”. Cath svarede: ”Har jeg en æstetik?”
I forestillingen kæmper kroppene på scenen om definitionsmagten til at
udsige hvad det egentlige, det primære, det mest normale er. Kampen om
definitionsmagten resonerer dybt i min krop og aktiverer mit eget køds
grænseoverskridende kræfter – og multiple materialiseringsmuligheder.
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I de øjeblikke af forhandling, af tilblivelse, af bevægelse fra én position til
en anden bliver mit eget handlerum udvidet og uendeligt. Det bliver uden
grænser. Berusende!
I mødet med performernes bevægelsesbegrænsninger mærker jeg dybt
i kødet den tillærte og ’normale’ måde at være ’hvid kropskapabel kvinde
i bevægelse’. Jeg mærker min egen normative bevægelsesradius og
modus – min egen krops tillærte, tilvænnede, disciplinerede og rigide
bevægelighed.
I forestillingen skifter kroppene løbende fortegn – de skifter mellem at
være figur og være grund. Når den ene krop konfigureres som norm,
standard og måleenhed produceres den anden krop i samme proces som
’andethed’, minoritet, afvig.
I performernes skift mellem således at være Norm og være den
Anden, oplever jeg en frigørelse fra min egen kropsligheds nuværende
formatering – en vej ud eller ind i et mulighedsrum af dimensioner jeg
ikke ellers kender til eller udlever. Mit kød får så at sige øje på sin egen
formatering og mærker muligheden for at blive Andet.
I mellemværendet mellem formateringer får jeg adgang til en anden måde
at være og bevæge sig i verden på. Kippene mellem Norm og Anden i
forestillingen frigør alle de potentielle bevægelser i min krop, de endnu
ikke materialiserede bevægelser – og tilbyder midlertidige flugtlinier –
sprækker i den sociale orden der ellers dikterer, hvordan formaterede og
kategoriserede kroppe kan og skal bevæge sig.
Flugtlinier gør det stribede (striated), regulerede og retningsbestemte
(krops)rum glat (smooth), åbent, formløst og u-centreret og skaber
intensiteter der giver genlyd og resonerer i mit kød (Deleuze og Guattari,
2005). I mellemrummet og mellemværendet mellem kropslige normer
produceres et udstrakt affektivt rum af mulige tilblivelser og andre
kropslige figurationer.
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Jeg foreslår derfor at det frisættende potentiale i SPLASTIC ligger i
rummet mellem normer – i mellemværendet mellem normer – i den
kortvarige opløsning af rigiditet og diktion. I destabiliseringen af hvad
det vil sige at være kapabel krop i verden. Potentialet ligger i adgangen
til mellemrummet mellem stabiliserede sociale formateringer af kødet.
I forestillingens splastiske kip udfoldes et udifferentieret rum, et ”præformativt” rum hvor det endnu ikke er afgjort eller bestemt hvad der
bliver til hvad, hvad der gøres til norm og hvad der gøres til andethed.
Det opfatter mit kød instinktivt som berusende frihed/frisættelse. Jeg
gennemstrømmes af den nonhumane vitale livskraft som Braidotti (2013)
beskriver som Zoe. Alle mine kropsdele er klar til at bevæge sig i alle
mulige og umulige retninger. Life on the Rocks. Livskraft i højeste potens.
I mikro-processerne mellem at være Norm og være den ’Anden’
får jeg som tilskuerkrop adgang til maskinrummet på det sociale
differentieringsapparat. Jeg erfarer selve intra-aktiviteten –
tilblivelsesprocessen hvor stoffet får form og navn, hvor forskelle opstår
og får/tillægges betydning – den samtidige ’othering’ proces hvor noget
bliver til (som) Noget og noget bliver til (som) Andet (Barad, 2003).
På engelsk favner verbet ’mattering’ den samtidige og sammenfiltrede
tilblivelse af både ’matter’ og ’meaning’ – altså hvordan noget bliver til
Noget, hvordan det materialiseres, men også at dette Noget i samme
proces netop får betydning som Noget og ikke som noget Andet.
SPLASTIC udfordrer stabiliserede og naturaliserede værensformer ved
at gøre dem flydende og ustabile og kan dermed læses som et etiskpolitisk statement. Hvordan ’jeg’ bliver til som subjekt og som krop har
konsekvenser for både mit eget handlerum – og for andres tilblivelser og
mulighedsrum.
I forestillingen skaber de splastiske kip et udstrakt ’nomadisk’ modrum
som lægger op til en fortsat undersøgelse af hvad kroppe kan – og hvad
(forskellige) kroppe er i stand til at gøre. Den nomadiske position gør hos
Deleuze og Guattari netop modstand mod hierarkiske regimer og virker
de-territorialiserende.
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SPLASTIC tilbyder et kig ind i universets maskinrum af formaterende
og forskelsproducerende kræfter og lægger op til etisk refleksion for,
som Barad skriver, “Ethics is about mattering, about taking account of
the entangled materializations of which we are a part, including new
configurations, new subjectivities, new possibilities (..)” (Barad, 2007, s.
384).
Lad os derfor fortsætte udforskningen af, hvad jeg for nu vil kalde, det
ontoperformative potentiale i de splastiske kip.
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Kropsligt
nærvær
– i kunst,
hverdags- og
arbejdsliv
Af Stine Klein Degerbøl, Københavns Universitet, Institut for idræt
og ernæring: Ph.d. med interesse i krop, kunst og kultur. Adjunkt,
UCC: Psykomotorikuddannelsen.

I mange år underviste jeg ugentligt unge handicappede i ’cirkus’, og jeg
har været udøvende performer i svingede trapez. Begge dele lærte mig
glæden ved og en ydmyghed i mødet med ’andet og andre’. Derudover
skriver jeg fra et afsæt der er præget af flere års nysgerrighed i afsøgning
af kropsfænomenologiens nuancer og muligheder i det praktiske rum;
hvordan kan vi forstå mere om vores væren-i-verden, og hvordan den kan
drages i anvendelse.
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Kroppen som det femte element
For mange år siden blev freaks udstillet til gru og undren. I SPLASTIC
optræder to kroppe ligeværdigt, uafhængigt og dog fuldt bundet til de
individuelle udgangspunkter. Her er ingen gru, kun undren: Hvordan
bevæger bevægelsen? I det lille posthume værk Maleren og filosoffen
fremhæver Merleau-Ponty med reference til Cézanne at maleren tænker
ved at male. Maleren registrerer med alle kroppens sanser og videregiver
i samme nu sit indtryk i et formmæssigt udtryk: ”Maleren lægger sin krop
i arbejdet” (Merleau-Ponty 1970, s. 17). Cézanne er fuldt tilstede ved
foden af bjerget Mont Sainte-Victoire, og de to kropslige performere er
fuldt tilstede for os. Det er evident at den kropslige performer lægger sin
krop i arbejdet. Måske tænker den kropslige performer ved at bevæge
sig. Jeg kan sige noget om hvordan bevægelsen bevæger mig, men
jeg kan sige meget lidt om hvordan bevægelserne har bevæget de to
kropslige performere, men jeg tillader mig at antage at det har været
tilfældet.
Cézanne forsøgte at male oplevelsen af at se. Jeg oplever at de to
performere her kropsliggør oplevelsen af at være – i sin krop, med sin
krop, som den er. Cézanne gengiver bjerget. De to performere her
gengiver oplevelsen af muligheder og begrænsninger i bevægelsen/-erne.
At være med sin krop er i dag måske mere aktuelt end nogensinde
hvor vi manøvrerer i et mylder af do’s and dont’s og (kropslige)
selviscenesættelser. Her kan vi måske bruge kropsfænomenologien til
at minde os om at vi ikke bare har en krop, men er en krop. Lad os for et
øjeblik lægge den mekaniske forestilling om kroppen som et hylster og
en maskine til side og dvæle ved forestillingen om at vores krop(/-pe) er
’det femte element’ (Merleau-Ponty 1968, s. 130-155). At vores kropslige
indlejring i verden og sanselige tilgang til denne giver os en forankring der
rækker langt videre end en fysiologisk forståelse.
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For bevægelsens egen skyld
Jeg vil undlade at forestille mig hvordan det er at være spastiker, og
blot bifalde de to performeres mod til at være i bevægelsen, til at dykke
ned/ind i nærværet i bevægelsen. Nærværet i bevægelsen får publikum
her mulighed for at betragte. For mig er det kød og blod, eksistens og
erkendelse på en måde der overskrider det som fremtræder for os.
Som cirkusartist har jeg brugt uendelig mange timer på at perfektionere
en bevægelse. I de bestræbelser lå der implicit en fuldstændig hengiven
sig til øjeblikket. Nogle gange greb jeg barren fuldstændig præcist, andre
gange mistede jeg grebet. SPLASTIC er også en perfektionering af
bevægelsen, men fritaget for effekt(ivitet) og en normativ æstetisk form.
Det er bevægelsen i sig selv, for bevægelsens egen skyld, for at forstå
noget om hvem vi er, og hvad vi kan. Hver dag konfronteres vi med hvem
vi er, og hvad vi kan. Svend Brinkmann siger: ”Stå fast”. Vi er så vældig
vant til at skulle være målrettede og effektive, til at andre måler og vejer
vores gøren og laden, og måske netop derfor ser vi så mange tendenser
og tilbud der tilbyder at søge mod bare at være og tillade ro og dybe
vejrtrækninger for at finde ud af: Hvor står jeg, og hvilken retning vil jeg gå
herfra?

Kropslighed i eksistentielt perspektiv
Der er et utal af kropslige praksisser der kredser om udvikling af
kropsbevidsthed. Jeg vil her vælge en variation over temaet. Jeg drives
af en nysgerrighed efter at forstå: Hvordan bevæger bevægelsen?
Dette henviser til refleksion over hvad vores kropslighed betyder
for os i et eksistentielt perspektiv. Dette perspektiv refererer til
kropsfænomenologiens betoning af at vi er vores kroppe (MerleauPonty, 1945/2006). Begreberne ’æstetisk læring’ (Rønholt, 2008;
Rønholt & Herskind, 2009; Svendler Nielsen, 2009a, 2009b), ’physical
literacy’ (Whitehead, 2001), ’kropslig viden’ (Antilla, 2007, 2008),
og kropskompetence (Stelter, 2002) udspringer af henholdsvis
idrætspædagogik, dansepædagogik og idrætspsykologi med en
filosofisk forankring i kropsfænomenologien. Dette afsæt tilkendegiver
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en forestilling om viden som holistisk begreb. Det vil sige at vi kan
lære ved at være lydhør overfor vores sanselighed og vores kropslige
fornemmelser, udover det vi kan lære kognitivt, rationelt. Ovenstående
begreber kan favnes i udtrykket kropslig læring som betinger et kropsligt
nærvær og en kropslig lydhørhed, og hvis dette er tilfældet, kan det føre
til ny viden/bevidsthed gennem refleksion og evt. italesættelse.
Kropslige læreprocesser kan defineres som den udvikling der
igangsættes og næres i og gennem bevægelse, når der gives eller opstår
plads til at opleve og forstå sanselighedens nuancer, hvilket kan have
betydning for vedkommendes evne til at mærke sig selv og dermed indgå
styrket i relation til/i mødet med andre (Degerbøl 2016). Formuleringen
peger på forskellig vis på betydningen af at udvikle og anerkende vores
kropslighed, et anker for vores væren-i-verden. Formuleringen stiler imod
at understrege at vores kropslige repertoire giver os et mulighedsrum,
ikke bare fysisk, men også et handlerum til at forstå og anerkende
kropslige fornemmelser. Det formodes at sådanne kropslige fornemmelser
kan give os vigtige informationer som sætter os i stand til at handle. I
tidernes morgen reagerede mennesket instinktivt på fare: flight og fight.
Når hårene rejser sig i vores nakke … sommerfugle i maven, kriller i
benene, susen for ørene osv. i en verden præget af rationalitet med
fokus på kognition og målbar viden, er der tendens til at negligere vores
kropslige fornemmelser. Men hvis vi er loyale overfor vores kropslige
udgangspunkt og formår at handle derpå, så går vi styrket ind i ethvert
møde, både privat og fagligt. Og det er det som SPLASTIC minder mig
om: at være lydhør overfor os selv og den anden. SPLASTIC fremhæver
betydningen af at lytte til mig for at kunne møde dig, at lytte til dig for at
møde mig. SPLASTIC iscenesætter det kropslige møde. Og kropslige
møder finder sted hele tiden, vi går udenom hinanden i fodgængefeltet,
manøvrer behændigt i bussen for at give plads eller tage plads, hæver
stemmen pga. en anklage eller vender ryggen til af samme grund. Vi
afstemmer os kropsligt, mere eller mindre rutineret, automatiseret eller
reflekteret. I SPLASTIC afstemmer de to performere sig kropsligt. I
hverdagslivet er vores kropslighed afgørende, og i særdeleshed i et
arbejdsliv hvor vi har med andre mennesker at gøre, måske særligt i
sundhedsprofessionerne, hvor den professionsudøvende hver dag møder
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patienter/klienter/borgere som de skal være noget for. Derfor er det af
største betydning at den professionsudøvende lærer noget om egen
kropslighed for at kunne indgå kvalificeret i mødet med ’den anden’.
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Den
udfordrende
æstetiske
oplevelse
Af Kristine Harper, kunsthistoriker og forfatter til bogen Æstetisk
Bæredygtighed, som var en del af koreografens inspiration til
SPLASTIC. I teksten tegner Kristine med udgangspunkt i sin teori
fra bogen et skønhedsbegrebsmæssigt landkort og perspektiverer
SPLASTIC i relation hertil.

En æstetisk oplevelse kan være både udviklende og givende. Den kan
være berigende og nærende. Men skal en oplevelse være komfortabel
og skøn for at kunne betegnes som æstetisk? Nej, bestemt ikke. Den
udfordrende, grænseoverskridende eller måske rettere grænseudvidende
æstetiske oplevelse kan være mindst ligeså tilfredsstillende og givende
som den behagelige og lettilgængelige oplevelse. Den udfordrende
æstetiske oplevelse er mere krævende end den lettilgængelige, ingen tvivl
om det, men netop det krævende og udfordrende element udgør dens
særegne styrke.
Når man taler om æstetik og den æstetiske oplevelse, er der to begreber
som er afgørende, vigtige og ganske grundlæggende: det skønne og
det sublime. Disse to begreber udgør to væsensforskellige sider af
den æstetiske oplevelse. Skellet mellem det skønne og det sublime
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er et skel mellem orden og kaos, mellem symmetri og asymmetri,
mellem forudsigelighed og utilregnelighed, mellem det afgrænsede
og det grænsesprængende, mellem form og formløshed, mellem det
velproportionerede og det skæve og mellem dén æstetiske oplevelse der
nærer beskuerens komfortzone, og dén der udfordrer eller bryder med
den. Det skønne og det sublime er på én gang hinandens modsætninger
og forudsætninger. De udgør på sin vis æstetikkens yin yang-symbol. De
er væsensforskellige, men værensafhængige. Det giver f.eks. ikke mening
at tale om symmetri uden samtidig at have en forståelse for hvad der
ligger i asymmetri, ligesom begrebet harmoni fremstår uforståeligt uden
dets modsætning, disharmoni.
Jeg bruger betegnelserne ”nydelsen ved at alt er som forventet”
og ”nydelsen ved at intet er som forventet” til at beskrive de to
væsensforskellige æstetiske oplevelser. Og der er ingen tvivl om at
SPLASTIC hører til i sidstnævnte kategori. Intet er som forventet. Intet
er som det plejer. Der er ikke pyntet på virkeligheden, den serveres så at
sige råt for usødet – men netop heri ligger der en autentisk, ren og skarp
skønhed. Hermed knytter forestillingen sig til det sublimes univers.
Der ligger en tilfredsstillelse i at blive udfordret og rykket ved, som
er beslægtet med den følelse, det giver at overvinde begrænsende
forhindringer eller at gøre noget, der på én gang tiltrækker og skræmmer
én, og at opleve at man kan klare det, og at man tilmed kommer styrket ud
af oplevelsen.
Den form for æstetisk oplevelse der er knyttet til kompleksitet og
uventede kombinationer, tager fat i os og ryster os – nogle gange
voldsomt, andre gange kun ganske blidt – og udfordrer intentionelt vores
forventninger. Vi har brug for at blive udfordret og rykket ved; det er et
grundlæggende behov i mennesket som enten kan være større, mindre
eller lige så stort (men under alle omstændigheder eksisterende) som
behovet for tryghed, orden, harmoni, og ”det vante”. Uden udfordringer
stagnerer vi. Uden udfordringer udvikler vi os ikke som mennesker.
Udfordringer tvinger os ud i dannelse og omdannelse og gendannelse af
antagelser og udvider herved vores bevidsthed og vores horisont.
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Den nydelsesfulde oplevelse af at intet er som forventet, efterlader spor
i den oplevendes sind som bliver hos ham eller hende i lang tid efter
den er ”overstået”. Oplevelsen rykker så at sige ved den oplevendes
verdensopfattelse, i større eller mindre grad. Den æstetiske oplevelse
som SPLASTIC udgør, har netop denne karakter. Den skønhed man
konfronteres med hér er udfordrende og horisontudvidende.

Inspiration til videre læsning:
Harper, K. (2015). Æstetisk Bæredygtighed. København: Samfundslitteratur.
Jørgensen, D. (2008). Skønhed – en engel gik forbi. Århus: Århus Universitetsforlag.
Lyotard, J.-F. (1993). Om det Sublime. København: Akademisk Forlag.
Böhme, G. (2010). On Beauty. Nordic Journal of Aesthetics, 39: 22-33.
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Cripteoretisk
analyse
Af Ellen Flyvbjerg K. Nielsen. Teksten er et uddrag af Ellens
eksamensopgave Spasticitet er en kropslig variation – En
cripteoretisk analyse af danseforestillingen SPLASTIC, på kurset
Fra Queer til Crip, Kønsstudier, KU, 2016.

Crip er et begreb og en bevægelse, som kritiserer funktionsnormer.
I stedet for at tale om funktionsnedsættelser i medicinske termer,
fokuserer cripbegrebet på normer i samfundet. Crip kommer af
det engelske ord cripple, “krøbling”, et nedsættende ord som
generobres af personer med normbrydende funktionalitet, der bruger
ordet til at beskrive sig selv og samfundet omkring sig. (sv.wikipedia.
org/wiki/Crip, d. 19.06.17)

(...)

SPLASTICs valg af kunstform og genre:
Den Moderne Dans og Butoh
SPLASTIC er æstetisk og filosofisk inspireret af butohdansen (Daily Fiction,
2016, www.dailyfiction.dk). Butoh er en japansk avantgardistisk kunstform,
som opstod i kølvandet på 2. Verdenskrig (Nájera-Ramirez, 2009, s. 150).
Butoh er værdimæssigt baseret på en søgen efter det kulturløse, såkaldt
naturlige, menneske og viser det kulturelle menneskes skrøbelighed og
utilpassethed (Fraleigh, 1999, s. 59), Bevægelserne er langsomme, abrupte,
klodsede og akavede (Fraleigh, 1999, s. 25, s. 34, s. 58).
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Æstetikken i den moderne dans i Danmark bygger i høj grad på
arven efter den danske balletmester, August Bournonville. Balletten
efterstræber lange kroppe og bevægelser der syner lette, dansere der
synes vægtløse, er lyd- og ordløse og til stadighed bevæger sig væk fra
gulvet (Aschengreen et. al. u. å.).
Danserne i SPLASTIC gør det modsatte. Her er kroppene korte,
sammentrukne, krogede. Bevægelserne synes anstrengte og svære
at udføre. Det meste af koreografien foregår på gulvet, eller tæt ved
gulvet, og man hører kroppenes lyde, knogler mod gulv, åndedræt
osv. Butohgenrens perspektiv i forestillingen sætter fokus på den
menneskelige kamp og på autenticiteten i bevægelsen, herved forstået,
at bevægelsens stemning og sværhedsgrad stemmer overens med det
udtryk danseren giver gennem mimik, krop og ord.

ROBERT MCRUER:
Butohdans som oprør mod krav om fleksibilitet
I dette afsnit vil jeg introducere McRuers begreb om fleksibilitetskravet
og vise hvordan SPLASTIC modsætter sig dette krav.
McRuers begreb om fleksibilitet bygger på en forståelse af den
industrielle verden og det neoliberale samfund, som havende krav til
individet om at være omstillingsparat. Det neoliberale samfund forstås
som et kapitalistisk og kulturelt system. Det fleksible menneske kan
tilpasse sig dette foranderlige systems forskellige situationer og krav og
gennemstå kriser uden at det syner, som om der var en krise (McRuer,
2006, s. 17).
Ydermere skriver McRuer:
”Flexible [...] is virtually synonymous with both heterosexuality and ablebodied” (McRuer, 2006, s. 16).
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McRuer henviser til det queerteoretiske begreb compulsory
heterosexuality som viser heteroseksualiteten som ideal, som gennem
dominerende diskursiv magt naturaliseres, som den ikke-synlige, ikkekropsligt bundne og ikke-partikulære seksualitet (McRuer, 2006, s.
1, s. 9). McRuer tilbyder herefter sit eget begreb compulsory ablebodiedness, som naturalisering og idealisering af able-bodied kroppe
som giver disse en bekvem status som nonidentity, altså som noget
ikke-særligt og dermed også mere fleksibelt (McRuer, 2006, s. 1, s.
9). Disability og homoseksualitet ligger under for de samme diskursive
naturaliseringer, hvor igennem disse identiteter gøres særligt synlige.
Compulsory heterosexuality skaber queer identiteter og compulsory
able-bodiedness skaber disabled identiteter (McRuer, 2006, s. 2). Det
kompulsive skabes af ønsket om normalitet og danner en illusion om
valgbarhed, eksempelvis at der kan træffes et valg om at være/ikke være
heteroseksuel eller able-bodied frem for homoseksuel og disabled.
Illusionen om at der er et valg iscenesætter queer og crip personer som
nogle der ønsker at være anderledes, ikke ønsker at tilpasse sig og
dermed er ufleksible (McRuer, 2006, s. 7).
Det neoliberale samfund promoverer den heteroseksuelle, ablebodied,
fleksible krop gennem sine krav om effektivitet, flow og kapital.
Den fleksible krop er den der kan tilpasse sig til det omgivende og
foranderlige samfund og skabe kapital i dette (McRuer, 2006, s. 2-3),
Ved at bruge butohgenrens kantede langsommelighed og ved at gøre
bevægelser som tilsyneladende ikke har noget formål, modsætter
danserne i SPLASTIC sig kravet om fleksibilitet. De sætter fokus på
deres egen manglende fleksibilitet når de fortæller om deres krops
funktioner og om hvordan de udpeges i mængden som afvigende eller
uforståelige. De insisterer på en værdi i egenskaber som samfundet ellers
ikke belønner.

J. HALBERSTAM:
At insistere på at fejle, skaber nye kategorier
At insistere på andre værdier, end de som dikteres af det neoliberale
fleksibilitetskrav, sådan som SPLASTIC gør det, sammenstilles normativt
med at fejle.
Queer personer fejler, ifølge Halberstam, at leve op til de krav som
samfundet stiller om produktion og reproduktion (Halberstam, 2011,
s. 2). Halberstams arbejde med The Queer Art of Failure handler om
at vise potentialet i fejlen, som sker på baggrund af ikke at kunne/ville
efterkomme samfundets krav.
Halberstam skriver:
”Under certain circumstances failing, losing, forgetting, unmaking,
undoing, unbecoming, not knowing may in fact offer more creative, more
cooperative, more surprising ways of being in the world.” (Halberstam,
2011, s. 2-3). At fejle, ifølge samfundets standarder, bliver altså den
kreative vej – den vej som skaber nyt potentiale.
Når Cath fortæller os om sin krops funktioner fortæller hun os ikke om,
hvad hun ikke kan. Hun fortæller os, hvordan hun bevæger sig på den
måde, som hun gør:
”Det der sker, når jeg sidder her og for eksempel flytter min vægt lidt, eller
taler, er at hele min krop spænder. [...] Det giver spænding i knæhasen,
der forplanter sig ud i mine fødder, hvor fødderne trækker sig op og
tæerne krøller sig sammen. Spændingen i knæhasen løfter knæene fra
gulvet og det giver en ret lille flade at balancere på, på mine sædeknuder.
[...] Når jeg vil bevæge mig laver jeg et fald, så får jeg en større flade at
balancere på.” (SPLASTIC, 2016, minuttal 08:20)
Når Cath bevæger sig fejler hun i at leve op til samfundets krav om
effektivitet, tilpasning og flow (McRuer, 2006, s. 2-3). Men samtidig
forsøger hun heller ikke at leve op til dem. Cath har her mulighed for,
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ifølge Halberstam, at skabe huller i normaliteten og dermed undslippe
de disciplinerende normer. Hun skaber en ny kategori ved hjælp af sin
insisterende fejlen (Halberstam, 2011, s. 3). Og hun skaber muligheder
gennem det som samfundet opfatter som hendes fejl.
(…)

Referencer:
Fraleigh, S. H. (1999). Introduction: The Difference the Other Makes + My Mother:
Kazou Ohno´s Class in Yokohoma i Dancing Into Darkness, University of Pittsburgh
Press.
Halberstam, J. (2011). Introduction: Low Theory + The Queer Art og Failure i The Queer
Art of Failure, Duke University Press.
McRuer, R. (2006). Introduction: Compulsory Ablebodiedness and Queer/Disabled
Existence i Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability, New York University
Press.
Nájera-Ramirez, C., Cantú, N. E., Romero, B. M. (2009). Por Qué Estas Aqui? Dancing
through History, Identity, and the Politics of Place in Butoh Ritual Mexico i Dancing
Across Borders, University of Illinois Press.
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Livgivende
handlinger

en fortælling om et samarbejde der vokser ud af et møde og fører til tre
måneders intensiv fælles øvelse, med en nærhed som de færreste af os
giver sig selv mulighed for at opleve. At forestillingen gjorde dybt indtryk
på mig, skyldes ikke det ene eller det anden af de tre niveauer, men
derimod alle tre som flettes sammen i mødet med publikum.

Tilblivelsen

Af Oleg Kofoed, aktionsfilosof Ph.D. og co-stifter af Growing
Pathways og Cultura21 Nordic.

Jeg så SPLASTIC i januar 2016. Det er en forestilling og oplevelse i
kroppen som sætter sig spor, og som fyldte mig med glæde, inspiration
og optimisme. Med Cath Borch Jensen og Tora Balslev Jespersen i en
fælles koreografisk præstation der fortæller vigtige, stærke historier og
efterlader mig med tro på mange ting og giver mig kraft gennem deres
stålsatte og samtidig dybt empatiske og hudløse tilgang til hvad de laver.

Dansen, kroppen og mødet
SPLASTIC rammer mig på tre niveauer på én gang. Først og vigtigst,
måske, ved at være en tight og smuk koreografi, fremført med stor
præcision af to meget forskellige dansere der bevæger sig ind og ud
af hinandens figurer og intentioner. Dernæst fordi den retter vores
opmærksomhed mod det at være kropslige og stoflige, samtidig med at
vi søger at bære rundt på identiteter. Det er nemt at komme til at tale om
identitet på en måde der får os alle til at føle os mere eller mindre forkerte.
Stereotyper er der nok af i medielandskabet og dermed inde i vores
hoveder. Men ved at vise os frugten af et møde mellem netop disse to
mennesker forstår vi som tilskuere at vi alle på én gang er forbundne og
enestående. Det er ikke nogen dårlig bedrift. Og endelig er SPLASTIC
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Tora Balslev er som programmet siger, en af de fremmeste
repræsentanter for et arbejde “ud af formalismens rammer”. Det betyder
måske egentlig bare at hun konsekvent søger en dans der føles som
om det er hende selv der danser. Det er værd at tænke over. Føler du
nogensinde at du kan en masse, gør en masse, men stadig ikke helt
mærker at det er dig der gør det, hvad det så end helt præcist betyder?
Da Cath Borch Jensen ser Toras dans, er hendes reaktion: “Du danser
min dans”. Og det er ikke for sjov selv om det kommer fra en spastisk
danser. Det er et udtryk for at Cath kan genkende det hun selv forsøger
at opnå. Sammen får de to gennem måneders fælles undersøgelser skabt
det værk som er et glimrende udtryk for det vi kan kalde ‘livgivende kunst’:
to kroppe mødes og giver hinanden muligheden for liv på en måde som
ellers ville være umulig eller umenneskeligt svær for dem hver især. De
arbejder sig frem til en form der gør det muligt for os andre at få adgang
til deres univers – og en form der giver så meget plads til dem begge
hver især, uden at den ene eller den anden går tabt. Har du nogensinde
skullet arbejde gennem længere tid med et andet menneske? Hvis du
har, vil du så sige at du giver liv? Giver du og den anden kroppene og
styrkerne plads? Giver I sårbarheden og åbningerne lov at sitre og stå
der, flimrende for verdens sanser? Hvis ikke, er det bare med at komme i
gang. Man kan med stor fordel se den her forestilling som opvarmning til
at lære at arbejde sammen.
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Den næste cirkel
Ud over den fine oplevelse satte opførelsen flere ting i gang. For mit
vedkommende ledte den til en længere samtale særligt med Tora om hvad
det vil sige at skabe liv gennem sit arbejde. Og hvordan dans eller andre
medier kan bidrage til at rykke ved den apati som mange mennesker
bærer rundt på. Jeg kan forstå at SPLASTIC bevæger sig i den sidste
retning, ved at ville sætte gang i nye cirkulære bevægelser med værket.
En cirkelbevægelse hvor publikum inviteres med i værkets tilblivelse. Det
er en måde at arbejde på som jeg kan genkende fra projekter jeg har
været del af i de sidste 10 år. Fælles for dem er at vi søger at gøre noget
ved den kraft der ligger til grund for livgivende handlinger. Mange af os
føler at det bedste vi kan gøre er at passe vores og få hverdagen til at
fungere. Et eventuelt personligt bidrag til at hjælpe med at løse større
udfordringer (flygtningestrømme, klimaforandring, osv.) vil bare være spild
af tid. Hvordan kan kunsten bidrage til at rykke ved den apati?
Vi kan søge at skabe værker der gør de ofte meget store problemer mere
håndgribelige og forståelige for den enkelte. Eller vi kan søge at tænde
en følelse, en gnist, hos den der møder kunsten. Det spændende er i
hvor høj grad vi lykkes med at skabe den oplevelse af at livet får mulighed
for at vokse. Dertil at følelsen af det voksende liv ikke bare er begrænset
til det rum hvor forestillingen finder sted. At den skabelse som vi som
publikum inviteres ind i, er en bevægelse der fortsætter efter at lyset
tændes. Hvis det lykkes, er der en mulighed for at den gnist og følelse af
forbundet handlekraft også vil være til stede næste gang vores ellers så
spaltede og splittede jeg’er bliver udfordret til at handle ud i verden, ind i
et dybere møde.
For at livet i kunsten kan brede sig, må dens egen cirkel brydes. Jeg
kan kun ønske at så mange som muligt får mulighed for at tage imod
den invitation til at skabe med og til at blive beriget med en lille gnist af
levende liv.
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Udveksling som
værkbegreb
Af Tora Balslev, koreograf og danser i SPLASTIC

SPLASTICs proces har bygget på en løbende udveksling mellem
medvirkende, interessenter og publikum, en udveksling der er og
kontinuerligt skaber værket.
Processen er foregået på tre planer:
• Udvikling/udførelse
• Deling
• Refleksion
Vi har forsøgt at veksle imellem disse tre aktiviteter løbende, frem for at
bevæge os ”kronologisk” frem gennem dem.
På de tre planer brugte vi følgende metoder og platforme:
Udvikling:
• Studie af litteratur, kunst, foredrag mv.
• Samtaler: Protreptiske samtaler, interviews, refleksive samtaler,
refleksivt team, feedback.
• Improvisationer og etuder: Caths daglige/praktiske bevægelser,
koreografi af dagligbevægelser, aflæring af personligt
bevægelsesmønster/parameter, at gå sammen, forme-øvelse,
statue-øvelse, impuls-øvelse, spejl-øvelse, kontaktimprovisation,
øvelser der åbner og forbereder til image work, image work,
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image brainstorm, afprøvning af images, koreografi af images, lave
overgange.
• Vibeke Wredes parameterterminologi og eget parameterpartitur.
Deling og refleksion:
• Facebook og hjemmesider: Foto, video, beskrivelse, logbog, anden
skriftlig refleksion, procesfilm og trailer.
• Visninger og delinger: Under forsøg og prøveforløb, til
Forsøgsstationens Platform, til Arts and Health konference i
Bergen, i refleksionshæftet.
• Samtaler, paneldialog og artist talk med publikum, feedback efter
visninger.
• Dette refleksionshæfte

Samtale som redskab til udvidelse
Samtalen har været central for projektet. Samtaler med Cath og Jens
satte projektet i gang. I researchen ”tyggede” jeg løbende de filosofiske
og kunstneriske input i samtale med sparringspartnere Charlotte
Grum og Julie Kirkegaard. I forsøg og prøveforløb var samtaler om det
kunstneriske arbejde centrale. Som forberedelse til paneldialogerne
havde jeg samtaler med fagpersoner som skulle deltage, og det var med
til at udvikle min kommunikation omkring projektet. Efter opførelserne
havde jeg/vi samtaler med enkeltpersoner fra publikum, sparringspartnere
etc., som ledte til ny bevidsthed.
Udvekslingen på facebook inddrog mennesker som ikke så forestillingen,
og kunne tale til folk på en anden måde end forestillingen. En publikum
sagde efter premieren:
Den største oplevelse for mig har været at følge jeres facebook-væg
med logbog og videoer. Hvis ikke jeg havde set det, tror jeg i aften
havde været lidt mærkelig. Men det har været en stor oplevelse for mig
at følge med dér.
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Jeg har forsøgt at favne det jeg ikke selv ved. Samtalen har været et godt
redskab til igen og igen med meget små skridt at stille sig åben overfor
muligheden for at møde ny forståelse eller resonans.

Spiralformet værkbegreb – er alt så værket?
Den udveksling som sker løbende mellem medvirkende, interessenter
og publikum gennem de metoder jeg har beskrevet, ser jeg som en del
af værket, den performative undersøgelse SPLASTIC. Forestillingen
som publikum ser på scenen, er i denne måde at anskue helheden
på et nedslag i værket, ligesom trailer, facebook-dialog og dette
refleksionshæfte også er det. Jeg kan måske kalde denne helheds-måde
at anskue værkprocessen et spiralformet værkbegreb.
Jeg præsenterede SPLASTIC som langvaring undersøgelse set som
spiralformet værkbegreb på Forsøgsstationens Platform, og viste
tegningen på næste opslag som illustration af værket.
”Er alt så værket?”, spurgte en deltager. ”Er det også værket når jeg
spiser frokost og går på toilettet?” Det er et godt spørgsmål. Hvis værket
er en undersøgelse, hvor stopper den så? Er det ikke netop SPLASTICs
formål at gennemtrænge grænser? Måske kan jeg (for nu!) foreslå at
det er værket når der sker en deling eller forankring. Så bliver projektets
udviklende samtaler mellem to personer f.eks. en del af værket når de
deles i en kontekst, f.eks. på en konference, på facebook-event eller i
dette refleksionshæfte.
Det cirkulære værkbegreb stiller spørgsmål til hvordan vi positionerer
publikum. Når publikums refleksion er med til at skabe værkets videre
udvikling, bliver de aktive medskabere af værket. Det har betydning
for scenekunsten som eksklusiv kunstform, hvor det særlige er, at
optrædende og publikum er til stede sammen i en fælles tilbliven. Jeg
tror det var dét potentiale vi mærkede, da Dansehallernes facebookevent
pludselig blev fulgt af flere tusinde, og landsdækkende medier fandt og
opsøgte os derigennem. Jeg kunne godt tænke mig at øve mig i dette
og finde andre ord. Ligesom krop og bevidsthed sprogligt udtrykker en
ikke-eksisterende opdeling, hjælper publikum og performer os ikke på
vej, og kan måske opfindes på ny gennem værkprocesser der vægter det
kontinuerligt og i fællesskab skabende.

Spiralformet værk
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SPLASTIC – tegning af værket
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Foto:
Proces
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Visning og udvikling
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U DV E K S L I N G
Foto:
S O MMark
V Æ RSchram
K B E G RChristensen
EB

Visning og udvikling
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U DV E K S L I N G
Foto:
S O MMark
V Æ RSchram
K B E G RChristensen
EB

DR P1 interviewer Cath
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Logbog
uddrag
Logbogen var refleksions-, udviklings- og arbejdsredskab undervejs.
Uddrag blev delt på facebook.

08.05.14, Cath
I dag prøvede vi at bevæge os ud fra indre billeder. Der skete noget, som
jeg ikke har oplevet før. Normalt når jeg bevæger mig, prøver jeg udefra
at få min krop til at gøre de ting jeg vil. Nu var det som om bevægelsen
kom fra indeni mig. Det er første gang, jeg har prøvet ikke at skulle passe
ind i en bestemt form eller koreografi, som jeg alligevel ikke kan lave. Det
kunne ikke være forkert!

06.10.15, Tora
Første prøve på gulv. Vi genopfriskede koreografien fra sidste år. Cath
sagde: ”Jeg kan altså ikke garantere at vinklerne bliver de samme hver
gang. Det kommer an på hvordan spændingen i min krop er i dag”. Det
forandrer spillereglerne. Bevægelsen starter i Caths krop, bevægelsen
er hvad den er nu, ikke hvad den var i går eller den dag vi lavede
koreografien. I improvisation relaterer jeg mere til hendes retninger end
til rummet, opdagede vi. Vores fælles ydre orientering bliver et aftryk af
hendes indre struktur.
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09.10.15, Tora
Vi tog pressefoto i dag. Jeg har normalt svært ved at slappe af foran
kameraet, og føler at jeg skal gøre et eller andet, og kommer til at se helt
forkert ud. I dag var det anderledes. Vi arbejdede med image imens, eller
jeg spændte på samme måde som Cath. Det var nemt at ”slappe af” på
den måde, og jeg så for en gangs skyld ud som mig selv på billederne.
Det får mig til at tænke på, at vi normalt danser vores eget billede af os
selv. Det er som en form jeg forsøger at passe ind i. Og en indre opgave
får det til at forsvinde.

03.11.15, Cath
Tora bad mig undersøge, på hvilke måder jeg almindeligvis kommer
rundt i rum. Min hurtigste bevægelse er rul. Det er sjovt at få fart på på
den måde. Jeg føler tit, at min krop er tungere end resten af mig. Når jeg
ruller, er det som om min krop og mit sind mødes. Det føles let, selvom
det er hårdt. Og selvom det gør ondt. Jeg kan godt lide det. Er det
masochistisk? Eller er det bare et behov for at bevæge sig? Det er også
lidelse, kun at sidde stille! At det er hårdt, og at der er meget modstand,
er en præmis, jeg tager med!

03.11.15, Cath
Tora bad mig prøve at komme fremad på en måde, jeg ikke har prøvet før,
som jeg ikke ved om kan lade sig gøre. Jeg afprøvede numsehop uden at
støtte med armene, og kunne faktisk godt flytte min vægt lidt frem. Det –
at jeg flyttede mig – skete lige i starten, og jeg blev ved med at prøve på
det samme i lang tid. På et eller andet tidspunkt ville det måske ske igen.
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03.11.15, Cath
At skulpturere Tora var fedt! Jeg fik kropsimpulser imens jeg formede og
så på ‘mit skaberværk’ – Gang i spejlneuronerne! Er TRÆT, men denne
her træthed, er den bedste i verden!

05.11.15, Cath
Vi startede med synkrondansen, som vi udvidede med nogle af mine
‘komme rundt i rum’ bevægelser, som Tora ikke havde set eller prøvet før,
og ville lære. Jeg lærte hende min `spin på venstre arm´. Jeg bruger den
ofte som transport, men dynamisk er den ret fed at lave, fordi den føles så
flydende.
Så fortalte Tora mig om Gribedyret, det image jeg så hende være, første
gang jeg følte, at hun dansede min dans. Og jeg har i dag fået en ven
for livet. Selv dets bagpoter er bevægelige og forbundet til deres planettræk! Gribedyret og jeg kan SÅ godt lide hinanden nu, selvom vi lige
skulle ind på livet af hinanden til at starte med.
Jeg kunne godt lide mit Espeløv, der er swung i det. De åbne døre
krøb ikke helt under huden. Men Skrigeballonen. Skrigeballonen er en
fantastisk hjerteveninde. Hun har det godt i sig selv, selvom hun også er
en meget … dynamisk lille størrelse.

07.11.15, Cath
Kontaktimpro på gulv: At relatere til ovenpå og nedenunder hinanden. At
eksperimentere med at få mig op i niveau. Tora er så fin og søgende i det.
Ikke desto mindre følte jeg mig ret tung i røven (og hoften), og følte mig
faktisk lidt objekt-agtig. Blev konfronteret med min … tyngde nedad. Det
føltes klodset. Og ret lavpraktisk.
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I starten forstyrrede skiftet til ‘opfundne’ bevægelser mig lidt. Disse
bevægelsers liv og præmisser, er markant anderledes end mine og vores
images’ egenrådighed. Nu er det pludselig “Mig”, der “gør” noget. Og
selvom det endte med at blive sjovt og der kom et flow, (især, da vi satte
vores bevægelser sammen og gjorde dem som vores Træer!) så føltes
det her skift, fra gårsdagens images til dagens ‘ydre’ bevægelser, alligevel
som når man bliver revet væk fra sin bedste ven i børnehaven.
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Konference:
Disability, Arts
and Health
I september 2016 deltog Tora Balslev og Charlotte Grum på
Konferencen Disability, Arts and Health i Bergen med en kunstnerisk
dialog om SPLASTIC.

06.09.16, Tora

POTENTIALET I SPASTISK BEVÆGELSE
Jeg er hjemme igen, fuld af ord og glad for at dele SPLASTICundersøgelsen med Konference: Disability, Arts and Health.
Disability studies er groft sagt forskning i hvordan vi ”handicapper”
nogen mennesker ved at ”behandle dem” ud fra eksisterende normer og
idealer*. Det handler SPLASTIC også om, og derfor var jeg med.

NYT MOD
”Det fælles for os er, at vi alle er sårbare uanset fysisk fremtræden”,
sagde Margrit Shildrick, professor i køn og vidensdannelse. Hun talte
om, at vi må tage chancen og bevæge os ud i nye former for krop og
bevægelse med fokus på, hvad det kan berige os med. Hun talte om,
hvordan performance kan være med til at skabe denne bevægelse.
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Oplægget efterlod mig med fornyet mod på SPLASTICs ærinde og
relevans.

ER DER PLADS TIL MIG?
Jeg følte mig handicappet som kunstner på besøg i akademia.
Konferencens form kom bag på mig. Talerne stod skjult bag en talerstol
og læste deres artikler op i et rasende tempo, evt. akkompagneret af
slides. Sproget var engelsk og med masser af fagtermer. Var der plads til
en ikke-akademisk kunstner som mig?
Der stod på mit navneskilt, at jeg var fra University of Copenhagen. Det
er jeg ikke. Jeg følte mig tiltagende handicappet som timerne skred frem.
Det var som om jeg manglede et verbalt lem eller en teoretisk bagside.
Frustrerende. Og så her – i diversitetens højborg.

KROPSLIGT NÆRVÆR I KONFERENCE-RUMMET
Med vores indslag forsøgte installationskunstner og socialpsykolog
Charlotte Grum og jeg at skabe en ny bevægelse i konference-rummet:
En bevægelse forankret i kropsligt nærvær: Vi havde en refleksiv
dialog på scenen. Vi lagde ud med fælles åndedræt med publikum, så
præsenterede vi os selv og viste SPLASTICs trailer. Så interviewede
Charlotte mig omkring nye refleksioner over performancen. Vi tillod os
selv ikke at vide, og tillod meningen at opstå (eller ikke opstå) i momentet.
Derefter fik publikum mulighed for at tale sammen. Og dér skete der
noget helt særligt. Der opstod en helt ny energi i rummet, en blødhed
som ikke havde været der før. ”Hør! Det dér rører mig helt vildt”, hviskede
Charlotte, mens grupperne talte.
Det var sårbart, og der skete der noget nyt. Jeg håber det kan inspirere
dem der var der i deres videre forskning – og formidling.

* Disability studies er en akademisk disciplin der undersøger handicap som en social
konstruktion og konsekvenserne heraf. (en.wikipedia.org/wiki/Disability_studies, d.
06.09.16)
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Beskrivelse af
forestillingen

arbejde Tora lavede, hvor hun følte at bevægelserne kom fra hende selv.
Samarbejdet mellem de to udspringer altså af en fælles genkendelse af
hinandens måde at bevæge sig på og narrativet bygger i høj grad på en
søgen efter den autentiske – eller om man vil – personlige bevægelse.
Forestillingen er groft sagt delt op i fire dele: 1) Efterligning, 2)
Manipulation, 3) Egne billeder og 4) Afslutning. I første del spejler de to
hinandens bevægelser og Tora efterligner Caths bevægelse. I anden del
manipulerer og undersøger de hinandens kroppe. I tredje del laver de
deres egne koreografiske billeder, som dog har fælles træk efterfulgt af
en afslutning.

Af Ellen Flyvbjerg K. Nielsen

Danseforestillingen SPLASTIC havde premiere d. 21. Januar 2016 i
Dansehallerne i København. Forestillingen er skabt af Daily Fiction, som
blandt andre består af Tora Balslev som også medvirker i forestillingen.
Desuden medvirker danser og spastiker, Cath Borch Jensen.
De to dansere ligner hinanden meget af udseende. De har ligeledes
ens tøj på – en tætsiddende, sort dragt. Cath befinder sig under hele
forestillingen på gulvet, siddende eller liggende. Tora befinder sig også
en stor del af tiden siddende eller liggende. Danserne agerer som sig
selv, bruger deres private navne og fortæller om egne erfaringer med
kropslighed.

I afslutningen bliver duoens bevægelser for første gang direkte uens i
kropslighed og stemning. Mens Tora ligger i scenens ene side, tålmodigt
ventende, skifter Cath fuldkommen karakter, fra et knirkende, langsomt og
roligt træ til et vredt væsen, der fnyser, stirrer udfordrende på publikum,
banker i gulvet og bevæger sig frem i ryk, indtil hun støder ind i Tora.
De to ser på hinanden, Cath falder til ro og de sætter sig med ryggen til
hinanden, støtter sig mod hinandens ryg og ser ud mod publikum.
Publikum klapper da lyset slukkes, og da det går op står de to dansere
op. Cath støtter sig til Tora og de bukker med let sidevendte kroppe, på
grund af den forskudte kropsvægt. Herefter går Cath ved Tora hjælp, ud i
sidescenen hvor hun sætter sig i en kørestol, som tredje person bringer.

Tora fortæller om, hvordan hun oplever at omgivelserne forvirres over
hendes kønsudtryk og også kommer i tvivl om, om hun er en voksen eller
et barn. Hun fortæller også at hun ofte har oplevet sin dans som noget
udefrakommende, noget der ikke er hendes egne bevægelser, og om sin
søgen efter følelsen af at lave sin egen bevægelse.
Cath fortæller dels om hvordan hendes krop fungerer, og dels om sit
møde med Tora; Cath så Toras visning af det koreografiske billede
Gribedyret på Laboratoriescenen, Dansehallerne, og genkendte sin
egen måde at bevæge sig på, i dette. Gribedyret var desuden det første

102

S PL AST I C – R E FL E KT I O N OV E R VÆR K O G PR O C E S

Teksten er et uddrag af Ellens eksamensopgave Spasticitet er en kropslig variation – En
cripteoretisk analyse af danseforestillingen SPLASTIC, på kurset Fra Queer til Crip,
Kønsstudier, KU, 2016.

BE SKRIV E LSE AF FORE STI LLI NGE N

103

104

S PL AST I C – R E FL E KT I O N OV E R VÆR K O G PR O C E S

BE SKRIV E LSE AF FORE STI LLI NGE N

105

SPLASTIC er en performativ undersøgelse. En forestilling og en proces
eller et værk i proces. Denne publikation er skrevet af kunstnerne i
projektet og af en række personer med forskellig faglig baggrund der
har deltaget som inspiratorer, dialogpartnere og reflekterende publikum.
Med tekstsamlingen deler vi vores praksis omkring projektet og stiller
refleksionerne til rådighed for andre med interesse indenfor scenekunst,
normalitet, embodiment, kropslig variation og identitet.

ISBN: 978-87-999977-0-1
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