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 Vi är lite bortskämda med intressanta norska koreografer som verkar ha en 
särskild blick för hur kulturella normer och trendbegrepp som autenticitet kan 
problematiseras i dans, inte sällan med ironisk glimt. Efter namn som Ina 
Christel Johannessen, Ingun Bjørnsgaard, Jo Strømgren och Hooman Sharifi 
är det nu dags för Henriette Pedersen att gästa Sverige. 
 
Även hon rör sig i ett gränsland mellan dans, teater och installation, men 
också i glidningen mellan arketyperna ”kultur” och ”natur”. Det var inte länge 
sedan människan var en vilde – kanske är vi det fortfarande under masken av 
civilisation. Pedersen låter fyra dansare pröva idén till ackompanjemang av 
högkulturens Richard Wagner, här fragmentiserad av Lars Petter Hagen till 
sångpartier, knastriga bandinspelningar och en och annan triumfatorisk 
marsch. 
 
På scenen puttrar en lökgryta som sprider os i Kilen. En ljusskylt med 
Hamburger Allee anger stad, men platsen och dess invånare – överkåta och 
manipulativa rumpnissar i päls – tycks befinna sig någonstans där all fernissa 
skavts av. Det må likna hemma, scoutläger eller ren vildmark, där hammaren 
är ett riktigt sofistikerat verktyg. 
 
En och annan grotesk situation roar i denna av tablåer byggda betraktelse 
kring socialt och politiskt rollspel, ritualer och förbjudna lustar. 
 
Associationerna går inledningsvis nästan till Elfriede Jelineks ystra 
samhällskritik, men de tabun som Pedersen vill sticka hål på är redan 
punkterade i scenkonsten. Några akrobatiskt klamrande pas de deuxer och 
en sekvens med högtalare som sprider ut främmande ljud ovanpå den svaga 



musiken har lyster. En poäng är också den omvända könsmaktsordningen 
och slutscenen där mannen tvagas i en sensuell, dubbbeltydig bild av 
befrielse. 
 
Men som helhet är verket ojämnt och tänjer ut idéerna till leda. Kroppar 
gnuggas och skuffas några gånger för mycket. 
 
Sista föreställningen idag kl 16. 
 
Anna Ångström 


