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KÄRA PUBLIK!

Varför koreograferna Nelson och Max?

Som konstnärlig ledare har jag förmånen att bjuda 
in scenkonstnärer som jag själv tycker om och vill 
presentera för Er, vår publik. Personer som kan berika 
den scenkonst vi som institution presenterar, med sitt 
personliga uttryck. Valet av koreograferna Max Stone 
och Nelson Rodriguez-Smith handlar mycket om deras 
olika personligheter. En är mer eftertänksam och den 
andra snabb till handling, men båda brinner för dans 
som scenkonst.

I processen som konstnär, utgår man ofta från sig 
själv. Det kan vara olika saker som intresserar en, som 
exempelvis en estetik man tycker om eller en politisk 
åsikt man står för. Det som formar en är också i vilken 
kontext man lever sitt liv och har sin vardag. Vart i 
världen man kommer i från. 

I Superhjältar & Förbjuden frukt har vi två koreografer 
med helt olika bakgrund och som är bosatta i olika 
världsdelar, och det finns med i deras olika 
koreografier. I den scenkonst de presenterar för oss 
har de gjort val utifrån sina kulturella och 
konstnärliga bakgrunder. Den ena koreografen står 
för det linjära och flytande och den andra för de 
krumma och snabbare rörelserna. Det som förenar de 
båda koreografierna är att rörelsen utgår från ett högt 
danstekniskt utförande. Det är steg som är 
sammansatta för att berätta, uttrycka känslor och 
förmedla olika tankar. 

Tematiken i de båda verken kan kopplas till det som 
händer i vår omvärld, där fantasivärlden kan vara en 
flykt från vardagen och hjältemodet en önskan om 
styrka och kraft. I det ena verket kan man se en 
rörelse som sedan kommer igen i det andra stycket, 
men det är utfört och tolkat helt annorlunda av 
dansaren. Dansaren, som utförare och tolk för 
koreografens berättelse, har ett stort ansvar att 
förmedla två olika koreografers bilder och tankar, 
under samma föreställning.

Välkommen till Superhjältar & Förbjuden frukt!
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