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Brendan McCall och Helena Lambert skapar rörelser som skildrar det filosofiska och psykologiska i livet.

Mats Karlsson (i mitten) skapar musik som inte alltid stämmer överens med dansrörelserna för att visa på

kontrasten i livet.

Lekfull dans med många kontraster

Ett dansstycke om ofullständiga i livet och två personer visar det spännande förhållandet mellan
författaren Mary Shelley och hennes man Percy.Danskompaniet Mariposa bjuder på lokalt och
internationellt gästspel på konsthallen på lördag.

Djup koncentration gäller, men ändå ska rörelser komma helt spontant och intuitivt. Två
kroppar rör vid varandra och hittar nya konstellationer. Både snabba och långsamma
uttryck skapas här och nu.

Så ser det nu när Mariposas koreograf Helena Lambert repeterar det nya dansstycket
Blurred spots med Brendan McCall från USA i kulturhuset Beenhouse i Hallstavik. Han
kommer på lördag tillsammans med dansaren Maria Rimshult från Mariposa och Per
Gottfredsson från Stockholms improvisationsteater att visa upp den abstrakta blandningen
mellan dans, teater och sound på Norrtälje konsthall. Men ändå rör det sig inte om en
regelrätt urpremiär.

– Jag tror att det kommer att medföra en stor lust och nyfikenhet. Är det en riktig premiär
är det ofta nervöst och kan bli stelt innan för man är så inriktad på det man ska göra, men
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nu kan vi njuta av
lekfullheten i det
vi gör, säger
Helena Lambert.

Blurred spots är
baserad på en dikt
av Chenjerai Hove
från Zimbabwe.
Det är en kort dikt
som utforskar livet
ur ett både
psykologiskt och
filosofiskt
perspektiv.
– Hobe skrev
dikten i
förhållande till att
leva i exil från sitt
land. Det kan jag
inte relatera till,
men känslan i
orden är så stark
att det finns något
vi alla kan relatera
till. Vi kommer att
ha musik till
dansstycket som
Mats Karlsson
spelar. Ibland tar
musiken en annan
ton än dansen och
det är meningen. Livet är en kontrast ibland.

Brendan McCall tycker att arbetet med Blurred spots har varit givande och hyllar Helena
Lambert som koreograf.
– I vanliga fall får man som dansare veta vad vi ska göra för rörelser för att vi ska fånga rätt
känsla. Med Helena är det tvärtom. Hon börjar med känslan och låter rörelserna komma
senare. Det gör det hela starkare.

Besökarna på lördag får dessutom chans att vara en del av föreställningen när de kommer
att få frågor vars svar dansaren tar med i sitt uppträdande.
– Det blir en hel del improviserat och det känns kul att få experimentera på det sättet. Jag
tycker det är intressant att ingen av dansarna är under 30 år och att Maria är gravid. Det
kommer att ge en ovanlig dansbild, säger Helena Lambert.

Förutom Blurred spots kommer Brendan McCall tillsammans med Dushinka Andresen
från Norge att framför fysisk teater som kallas för Mary and her deamon.

Det är en mardrömslik tolkning av författaren Mary Shelleys liv och framför allt hennes
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förhållande med maken Percy.
– Vi har läst mycket om henne, men det är ingen faktaspäckad dokumentär skildring av
hennes liv. I stället har vi fokuserat på hennes skapande och hennes känslor. Hur nära man
kan ligga kreativitet och galenskap, säger Brendan McCall.

Dushinka Andresen berättar att teatern blir en drömlik presentation med en stämning som
inte ligger långt ifrån den obehagliga skräckkänsla som fanns i Shelleys klassiker
Frankenstein.
– Förhållandet mellan Mary och hennes man Percy var väldigt speciellt och vi hoppas
kunna visa själva kärnan i det.

Mariposa har blivit vanliga gästspelare på Norrtälje konsthall och för Helena Lambert
finns det flera orsaker till det.
– Det är en fantastiskt bra lokal att dansa och spela i. Atmosfären är perfekt.

Sedan tycker hon att Mariposa med sin abstrakta och experimentella konst fyller en viktig
funktion i kommunen.
– Ofta när kultur presenteras så är budskapet att bekräfta något som redan finns. För oss är
det tvärtom. Vi vill öppna upp för diskussioner med det vi gör och tycker inte det är viktigt
att man ska förstå allt.
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